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На сьогодні проблема охорони здоров'я в Україні є найбільш болючою. Різноманітні дискусії з 

проблем охорони здоров'я систематично проводяться в усіх засобах масової інформації. За даними 
Міністерства охорони здоров'я в Україні склалася дуже непроста ситуація зі станом здоров'я 

населення. Основні показники стану здоров'я населення України, середня тривалість життя, рівень 

смертності та захворюваності не придають оптимізму та мають тенденцію до погіршення. Ще на 

початку 20 років минулого століття було висунуто гасло про профілактику, як основний напрям 
медицини та поліклініку, як основну ланку охорони здоров'я.  

Мета дослідження: встановити на основі анонімного анкетування стан профілактичної роботи 

сімейними лікарями серед населення області. Проведено анонімне опитування 61жінки від 19 до 
32 років, що мешкають у сільській місцевості та сім'ї яких обслуговуються сімейним лікарем. 

Анкета складалася із 37 питань, що включали проведення різних форм профілактичної роботи 

серед населення.  

Обстеження проводилося в досить короткий термін – протягом жовтня 2013 року. Одержані 
результати опрацьовані за допомогою пакету програм Statistic for Windows, Release 5.5. 

По результату анкетування встановлено, що майже половина посад сімейного лікаря 

укомплектовані. Більшість (95,1 %) населення знає прізвище та ім’я свого лікаря, номер 
мобільного телефону знає 63,9 % пацієнтів. Разом з тим 45,9 % відмічає, що з появою сімейного 

лікаря покращення медичного забезпечення населення не відбулося. Одним із важливих моментів 

роботи сімейного лікаря є профілактична робота. Респонденти відмітили, що основними засобами 
санітарного просвітництва лікарів серед населення є бесіди із пацієнтами при зустрічі з лікарем 

(52,5 %), санітарні бюлетені в поліклініці (13,1 %) і буклети (6,6 %). Засоби масової інформації для 

просвітницької роботи серед населення лікарями використовуються рідко (6,6 %). Встановлено, 

що в школах, учбових закладах, в поліклініках проводилися заняття по плануванню сім'ї в 21,3 % 
опитаних. Встановлено, що 32,8 % респондентів зверталися до свого сімейного лікаря з 

психологічних проблем сім'ї. 

На питання, чи знаєте Ви що таке здоровий спосіб життя позитивно відповіли всі. Більшість 
респондентів відмітили, що алкоголь споживають рідко (в 98,8 %). Встановлено, що палять жінки 

в 22,9 %. Інші члени сім'ї палять значно частіше (37,7 %). Важливий той факт, що з багатьма із 

респондентів (34,4 %) проводилися заняття по самобстеженню на предмет онкологічних 
захворювань. В той. же час щеплення для профілактики раку шийки матки нікому не проводилося, 

що свідчить про недостатню роботу в цьому напрямку та ще досить високу ціну вакцини. Про те, 

що в Україні здійснюється реформування медичної галузі знає більшість населення (60,7 %). 

Реформу охорони здоров'я підтримує лише 36,1 % респондентів. Має змогу вибирати сімейних 
лікарів незначна кількість опитаних (31,1 %). Більшість респондентів (70,5 %) незадоволена тим, 

що діти першого року життя обслуговуються не педіатром, а сімейним лікарем. Майже половині 

опитаних (47,5 %) після огляду дитини сімейним лікарем, приходилося звертатися за допомогою 
до педіатра. На запитання, чи вимагав лікар додаткової винагороди відповіли позитивно 8,2 %, але 

давали таку винагороду сімейним лікарям (солодощі та гроші) в 21,3 %. У відповідях населення 

міст цей показник майже в тричі вищий. 

Таким чином, розпочате реформування системи охорони здоров’я ще не змінило відношення 
лікарів до профілактичної роботи серед населення. Основною причиною цього, є відставання у 

розробці законодавчої бази щодо матеріального стимулювання діяльності сімейного лікаря. 

Недостатня також роз’яснювальна робота серед населення про медичну реформу і її суть. 
Необхідно кардинально змінити місце професії лікаря в суспільстві. Праця лікаря в нашому 

суспільстві цінується недопустимо низько та неадекватно. 
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