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 Щороку від неінфекційних захворювань (НІЗ) помирає 41 мільйон осіб, що 
становить 71% всіх випадків смертності в світі. 

 Щороку від НІЗ вмирає 15 мільйонів чоловік у віці від 30 до 69 років; більше 85% 
цих «передчасних» випадків смерті припадає на частку країн з низьким і середнім 
рівнем доходів. 

 У структурі смертності від НІЗ найбільша частка припадає на серцево-судинні 
захворювання, від яких щороку помирає 17,9 мільйонів чоловік. За ними слідують 
онкологічні захворювання (9 млн.), респіраторні захворювання (3,9 млн.) та діабет 
(1,6 млн.). 

 На ці чотири групи захворювань припадає 81% всіх випадків смерті від НІЗ. 

 Вживання тютюну, низький рівень фізичної активності, зловживання 
алкоголем і нездорове харчування - все це підвищує ризик смерті від НІЗ. 

 Виявлення, скринінг і лікування НІЗ, а також надання паліативної допомоги, - 
основні компоненти діяльності по боротьбі з НІЗ 

 2 млрд. людей з надлишковою масою 

 Тютюн вбиває близько 20 млн. осіб (~10% смертей)  

 Адекватна профілактика зменшує смертність від захворювань серця, інсультів, 
ЦД2 на 70%, раку – на 40% 

 

http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/ 



Диспансеризація  - 
анахронізм???? 

30 листопада 2016 року Уряд ухвалив Концепцію розвитку системи 

громадського здоров’я в Україні 

 Наказ МОЗ України від 19.03.2018  

№ 504 «Про затвердження Порядку 
надання первинної медичної допомоги» 

 

 Скринінг ? – переорієнтація фокусу системи 
ОЗ від політики лікування до зміцнення, збе-
реження здоров’я та проф-ки захворювань 



Перелік медичних втручань у межах ПМД для 
груп пацієнтів з підвищеним ризиком захворю-

вань/скринінгові обстеження в межах ПМД 

Нозологія Фактори 
ризику (ФР) 

Вікові групи Методи 
виявлення 

Періодич-

ність обстеж.  

ГХ та інші 
ССЗ  

АТ;куріння; 
ОЖ,ЦД,алког
оль,анамнез 

Ч ≥ 40 років. 
Ж ≥ 50 років 

АТ; SCORE; 
ІМТ; ОТ; ЗХС 

Кожні 2 роки 
за ФР–1 р/рік 

ЦД ІМТ, анамнез 
алкоголь, гес-
таційн. діабет 

≥ 45 років; 
За ФР – < 45 р 

Оцінка ССР за 
SCORE, ІМТ, 
ОТ,ЗХС,цукор 

Щороку  

ВІЛ Контакти з ін-
фікованими, 
наркоманія,го
мосексуалізм 

≥ 14 років, 
якщо є ФР 

Швидкий 
тест на ВІЛ 

Щороку 

Туберкульоз Контакти з 
хворими, ВІЛ, 
заклади держ. 
крімін-виконав 
служби UA 

Будь-який вік, 
якщо є ФР  

Опитування на 
с-ми остан-ні ≥ 
2 тижні 

Щороку  



Перелік медичних втручань у межах ПМД для 
груп пацієнтів з підвищеним ризиком захворю-

вань/скринінгові обстеження в межах ПМД 

Нозологія Фактори ризику (ФР) Вікові 
групи 

Методи 
виявлен
ня 

Періодич-
ність 
обстеж.  

Рак молоч-
ної залози 

Підтверджена мутація 
BRCA-1 або BRCA-2, 
анам-нез, пізнє 1-е 
дітонародж. (>30 років), 
пізня менопауза (>55 р), 
тривала гормоноза-міс. 
терапія менопаузи,  ме-

нопауз.ОЖ, куріння, алког. 

50-69 р, 
≥40 років 
за наяв-
них ФР 

Направл
ення на 
мамогра
фію 

Кожні 2 
роки 

Колоректаль
ний рак 
(КРР) 

Анамнез за КРР, сімейний 
аденоматозний поліпоз, 
спадк. неполіпозний КРР, 
запальн. захв.кишківника, 
аденоматозні поліпи  

50-75 
років 

Опитуван
ня; тест 
на прихо-
вану кров 
та/чи 2-й  

Кожні 2 
роки, за ФР 
– щороку 

Рак передмі-
хурової за-
лози (РПЗ) 

≥50 років з низьким ризиком 
≥45 рок. з середнім ризиком (спадковий 
анамнез – РПЗ у родича у віці до 65 років 
≥40 з високим ризиком(-»-у кіль-х родич  

Інформув
ання х-х; 
тест на 
ПСА/2-й  
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Роль БДМУ в зміні парадигми ОЗ 
«з лікування на профілактику» 

 Включення питань профілактики неін-
фекційних захворювань до навчальних 
програм для лікарів-інтернів за спеці-
альністю ЗПСМ, лікарів-слухачів циклів 
спеціалізації, ПАЦів та ТУ; 

 Запроваджено майстер-класи (спершу 
виїзні, наразі у вигляді 2-х тижневих 
курсів ТУ) з практичного тренінгу 
використання скринінгових програм 
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Майстер-класи для старшокласників з надання 

долікарської допомоги  



Традиційна щорічна акція «Життя та 

здоров'я – найбільші людські цінності» 
 













 

 



БДМУ у ЗМІ за 2018 рік 
За ініціативи іміджевої групи БДМУ впродовж періоду січень-червень 

2018 року було надруковано більше 250 публікацій в електронних 

медіа, 182 репортажі: 96 сюжетів (TV), 86 репортажів (радіо) 

 




