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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
Хмельницька область – область утворена 22 вересня
1937 року. Площа – 20,6 тис. кв. км., що становить
3,4% території України. Відстані від м. Хмельницького
до м. Києва: залізницею 366 км., автошляхом 384 км.
Область розташована на південному заході СхідноЄвропейської рівнини в зонах лісостепу і змішаних
лісів (Полісся). По території області протікає понад 3
тисячі річок і потічків. Найбільші ріки – Дністер,
Південний Буг, Горинь, Случ, Збруч, Смотрич.
Найбільші водосховища – Дністровське (на річці
Дністер) та Щедрівське (на річці Південний Буг).
Хмельниччина межує на сході – з Вінницькою, на
заході – з Тернопільською, на північному заході – з
Рівненською, на півночі – з Житомирською та на
півдні – з Чернівецькою областями. Працює
Подільська регіональна митниця. Обласний центр –
Хмельницький. Населення 1243,8 тис. осіб станом на
01.01.2021.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я
Хмельницька область має досить великий перелік як
негативних так і позитивних значень показників
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму
«Населення» область демонструє дещо кращі
показники щодо рівня абортів серед жінок 15-19
років (показник на 100 000 жіночого населення в
області – 18.6, національний – 15.8 відповідно).
В частині здоров’я та захворювань в області слід
звернути увагу на показники щодо передчасної
смертності населення у віці 30-69 років від
цукрового діабету, значення якого для області
складає 9.0 при національному 5.5 на 100 000
населення відповідно; щодо рівня поширеності ЗН
серед дитячого населення віком від 1 до 4 років із
значенням 62.4 (національне значення 42.6 на
100 000 населення відповідно) – за цим показником
область є одним із рейтингу; показника щодо частки
хворих на ЗН сечового міхура, виявлених на IV стадії
із значенням для області 1.2% при національному
8.8%, (тобто або низький рівень виявлення або
навпаки позитивна ситуація щодо раннього
виявлення та лікування хвороби); щодо частки
населення, яке у разі настання хвороби, не
зверталися до лікаря, а лікувалися самостійно (для
області 60.6% від опитаних, для країни відповідно
47.7%).
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Щодо напряму «Життєві звички», то тут
спостерігається дещо негативна статистика щодо
частки населення у віці 12 років та старше, які
повідомили, що випалюють понад 20 цигарок за
добу – 10.9% (національне значення 3% від опитаних
відповідно).
В частині аварій, нещасних випадків та травматизму
слід виокремити важливі для області показники
щодо приросту кількості ДТП із загиблими у
порівнянні із минулим роком. Так, у 2020 році цей
показник для області склав 34.5% при національному
значенні 2.5% відповідно. Разом з тим також
необхідно звернути увагу на індикатор щодо
використання пасків безпеки за кермом (22.7% для
області), що є низьким значенням.
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ВИСНОВКИ
 В області слід звернути надзвичайну увагу на
показники щодо поширеності ЗН серед дитячого
населення віком 1-4 роки, адже є суттєві проблеми
в цьому напрямку.
 Питання самолікування населення у разі
настання хвороби також стоїть гостро, адже майже
кожний третій серед опитаних лікувався самостійно
у разі настання хвороби..
ОПУБЛІКОВАНО
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України, використовуючи дані
Державної служби статистики України, ДЗ «Центр
медичної
статистики
Міністерства
охорони
здоров’я України», МБФ «Відродження» та інших
установ/організацій (в залежності від переліку
показників, за яким проведений розрахунок).
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Барометр
показників громадського здоров’я у Хмельницькій
області
ТЕМА

#

ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ
ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

ПЕРІОД

18,6

15,8

на 1000 жінок

2020

1

Рівень народжуваності у жінок
віком 15-19 років

2

Частота абортів

250,3

290,9

на 100 000 жіночого
населення

2020

3

Поширеність ВІЛ-інфекції серед
загального населення

12,3

41,1

на 100 000 населення

2020

9,0

5,5

на 100 000 населення

2020

61,2

40,7

відсоток

2019

217,8

193,1

на 100 000 населення

2020

12,2

51,8

на 100 000 населення

2019

1,3

4,1

на 100 000 населення

2019

86,72

74,52

відсоток

2020

62,4

42,6

на 100 000 населення

2020

1,2

8,8

відсоток

2020

60,6

47,7

відсоток

2019

Населення

4

5

6

Здоров’я та
захворювання

НАЗВА ПОКАЗНИКА

7
8
9
10
11

12

Передчасна смертність
населеннявіком 30-69 років від
цукрового діабету
Частка домогосподарств із
наявністю дітей, що відносяться
дуже позитивно до вакцинації
Передчасна смертність
чоловічого населення віком 3069 років від ЗН
Поширеність вірусного гепатиту
Всеред загального населення
Захворюваність на вірусний
гепатит В
Відсоток населення, яке
підписалодекларації із сімейним
лікарем
Поширеність ЗН серед дитячого
населення віком від 1 до 4 років
Частка хворих на ЗН сечового
міхура, виявлених на IV стадії
захворювання
Частка населення, яке у разі
виникнення хвороби не
зверталося до лікаря, а
лікувалисясамостійно із досвіду

БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ
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13

14

15
Надання
послуг

16
17

Життєві звички

18

19
Аварії, нещасні
випадки,
травматизм

20

Частка осіб, які не зверталися до
лікаря під час хвороби, бо не
довіряли медичному персоналу
Частка населення, яке у разі
виникнення хвороби не
зверталося до лікаря, а
лікувалися народними методами
Рівень охоплення АРТ
Рівень охоплення щепленням
КПК-1 до року
Рівень охоплення щепленням
Поліо-3 до року
Частка населення у віці 12 років
тастарше, які повідомили, що
випалюють понад 20 цигарок за
добу
Приріст кількості ДТП із
загиблими у порівнянні з
минулим роком
Відсоток водіїв, які
використовують паски
безпекипри знаходженні за
кермом

одне із найкращих значень по Україні

21,0

17,5

відсоток

2019

5,3

13,7

відсоток

2019

80,5

84,6

ввідсоток

87,9

83,3

відсоток від плану

89,9

83,0

відсоток від плану

10,9

3,0

відсоток

2019

34,5

2,5

відсоток

2020

22,7

26,04

відсоток

2020

середнє значення

2020
2020
2020

значення, потребує до себе надзвичайної уваги

національне значення

