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АНОТАЦІЯ 

Вивчено і проаналізовано зв’язок між показниками захворюваності й смертності від хвороб системи 

кровообігу серед населення. Доведено, що смертність дорослого населення від гострого інфаркту міокарда 

й інсульту є тим вищою, чим вищою є їх поширеність і захворюваність. 

ABSTRACT 

An association between the morbidity and mortality rates of the rural population with circulatory diseases has 

been studied and analyzed. And it has been proved that the mortality rate of the adult population from acute myo-

cardial infarction and stroke is the higher, the higher is their prevalence and the morbidity rate. 

Ключові слова: захворюваність, поширеність, смертність, хвороби системи кровообігу. 

Keywords: morbidity, prevalence, mortality, circulatory diseases.  

 

Основними особливостями хвороб системи 

кровообігу (ХСК) в Україні є: зростання смертності 

на відмінність від країн європейського регіону; пів-

нічно-східний вектор поширеності даної патології; 

вищий рівень і темпи зростання смертності від ХСК 

серед сільського населення (СН); «помолодшання» 

контингентів хворих; провідна роль їх в інвалідиза-

ції населення; значний рівень захворюваності, зок-

рема із тимчасовою втратою працездатності, а саме 

у чоловіків працездатного віку [2, 3]. 

Завдяки цим особливостям медико-соціальне 

значення ХСК в Україні постійно зростає, їм нале-

жать перші місця серед причин смертності, інвалі-

дності та втрати працездатності, що призводить до 

значних економічних збитків на цьому рівні дер-

жаві від передчасної смерті, особливо у працездат-

ному віці; й призводять до великих фінансових ви-

трат на діагностику, лікування та реабілітацію хво-

рих. 

Боротьба з ХСК і, зокрема, з артеріальною гі-

пертензією, найбільш ефективна, а в деяких випад-

ках – єдино можлива лише у профілактичній пло-

щині [1, 5, 6, 7, 8]. 

Метою нашого дослідження було вивчити та 

проаналізувати зв’язок між показниками захворю-

ваності поширеності і смертності від ХСК дорос-

лого населення. 

Для аналізу використані статистичні дані МОЗ 

України щодо захворюваності та смертності насе-

лення України від ХСК, оброблені з використанням 

аналітичного, соціологічного та математико-стати-

стичного методів дослідження. 

Історично склалось, що розвиток охорони здо-

ров’я, доступність та якість медичної допомоги 

сільським жителям завжди були нижчими, ніж для 

жителів міста, що спричиняло низькі показники у 

динаміці здоров’я (СН). 

У нашій роботі ми досліджували причинно-на-

слідковий зв’язок між показниками захворюваності 

на ХСК і рядом інших показників (характеристик 

окремих вибірок), зокрема, з часткою СН в дослі-

джуваній вибірці та з смертністю від ХСК дорос-

лого і, окремо, працездатного населення. 

Визначені значення зв’язку наведені в таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Зв’язок між поширеністю, захворюваністю й смертністю від ХСК і часткою сільського населення 

Показники 
Коефіцієнт кореляції 

(r) 

Рівень значимості 

(p) 

Поширеність 0,01 > 0,05 

Захворюваність 0,45 < 0,05 

Смертність 0,04 > 0,05 
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Як видно з таблиці, зв’язок між рівнем захво-

рюваності та питомою часткою СН є середньої 

сили. При цьому, чим меншою була доля СН, тим 

меншим був рівень захворюваності на ХСК, що є 

свідченням впливу на рівні первинної захворюва-

ності насамперед соціально-економічних умов іс-

нування населення та способу його життя. В да-

ному випадку доведеним постає факт підвищеної 

первинної захворюваності та смертності від низької 

якості умов життя СН. 

У таблиці 2 наводимо медико-статистичні дані 

про зв’язок між захворюваністю на ХСК і смертні-

стю від них серед дорослого населення 

(18 – 100 р.). 

Таблиця 2 

Зв’язок між рівнями захворюваності на окремі ХСК і рівнем смертності від них дорослого насе-

лення (18 – 100 р.) 

Назва захворювання 
Коефіцієнт кореляції 

(r) 

Рівень значимості 

(p) 

Гіпертонічна хвороба 0,23 > 0,05 

Ішемічна хвороба серця 0,22 > 0,05 

Гострий інфаркт міокарда 0,68 < 0,001 

Церебро-васкулярні хвороби 0,52 < 0,01 

Мозкові інсульти 0,91 < 0,001 

 

Дані табл. 2 свідчать, що із збільшенням захво-

рюваності на гострий інфаркт міокарда (ІМ), цере-

бро-васкулярні хвороби (ЦВХ) та інсульт, зростає і 

смертність від цих хвороб. Найвищий зв'язок спо-

стерігається при інсультах, що свідчить про найбі-

льшу загрозу цієї хвороби для життя. 

Подібної залежності при гіпертонічній й іше-

мічній хворобах нами не виявлено. 

Кореляційний зв’язок між рівнями захворюва-

ності на ХСК і рівнем смертності від цих хвороб се-

ред працездатного населення подано в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Кореляційний зв’язок між рівнями захворюваності на ХСК і рівнем смертності від них працездат-

ного населення (18 – 60 р.) 

Назва захворювання 
Коефіцієнт кореляції 

(r) 

Рівень значимості 

(p) 

Гіпертонічна хвороба 0,23 > 0,05 

Ішемічна хвороба серця 0,14 > 0,05 

Гострий інфаркт міокарда 0,49 < 0,05 

Церебро-васкулярні хвороби 0,53 < 0,01 

Мозкові інсульти 0,78 < 0,001 

Отже, серед працездатного населення виявлені 

аналогічні закономірності, проте сила зв’язку за-

хворювань на інсульти та гострий ІМ дещо нижча – 

0,78 та 0,49, відповідно. Подібний зв'язок маємо та-

кож між поширеністю ХСК і рівнями смертності 

від них у дорослого та працездатного населення. 

Узагальнені дані про вплив поширеності ХСК на 

смертність від них серед дорослого та працездат-

ного населення подано в таблицях 4, 5. 

Таблиця 4 

Кореляційний зв’язок між рівнями поширеності ХСК і рівнем смертності від них дорослого насе-

лення (18 – 100 р.) 

Назва захворювання 
Коефіцієнт кореляції 

(r) 

Рівень значимості 

(p) 

Гіпертонічна хвороба 0,16 > 0,05 

Ішемічна хвороба серця 0,55 < 0,01 

Гострий інфаркт міокарда 0,64 < 0,001 

Церебро-васкулярні хвороби 0,83 < 0,001 

Мозкові інсульти 0,79 < 0,001 

Дані таблиці 4 свідчать про те, що чим вищою 

є поширеність на ХСК серед дорослого населення, 

тим вищою і є смертність від них, а особливо це 

стосується смерті від ЦВХ та інсультів, де виявлено 

сильний прямий кореляційний зв'язок. 
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Таблиця 5  

Кореляційний зв’язок між рівнями поширеності ХСК і рівнями смертності від них працездатного 

населення (18 – 60 р.) 

Назва захворювання 
Коефіцієнт кореляції 

(r) 

Рівень значимості 

(p) 

Гіпертонічна хвороба 0,30 > 0,05 

Ішемічна хвороба серця 0,20 > 0,05 

Гострий інфаркт міокарда 0,55 < 0,01 

Церебро-васкулярні хвороби 0,62 < 0,01 

Мозкові інсульти 0,55 < 0,01 

 

Як видно з таблиці 5, зв’язок між розповсю-

дженістю ХСК і смертністю від них працездатного 

населення є середньої сили (тобто смертність пра-

цездатного населення нижча порівняно з дорослим 

населенням), але спостерігається збільшення смер-

тності від гіпертонічної хвороби (r=0,3) проти 

(r=0,16) у дорослого населення. 

Встановлено, що смертність дорослого насе-

лення від гострого інфаркту міокарду й інсульту є 

тим вищою, чим вищою є їх поширеність і захво-

рюваність на них. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to one of significant social and economic problems in medicine – to year-round allergic 

rhinitis with the combined sensitization to tick-borne and fungal allergens. In treatment of these patients use of 

antifungal therapy as eliminative therapy was offered. For an assessment of efficiency of the antifungal therapy 

offered by us in the general scheme of treatment of patients with year-round allergic rhinitis with a sensitization 

to tick-borne and fungal allergens, the cellular test system which basis was a monocelled alga of Dunaliella viridis 

was applied. 
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