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тенденцію не тільки не зникати, а й згодом ставати більш вираженими, 
інколи трансформуючись у посттравматичний стресовий розлад, що вимагає 
вже кваліфікованої медичної та психологічної допомоги. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що діагностика та корекція 
негативних функціональних станів центральної нервової системи у молоді 
має проводитися з урахуванням всього комплексу причин та умов, що їх 
спричинили. Це дозволяє ефективно відновити їх психоемоційний стан та 
здатність до продуктивного навчання.   
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 
Козакевич В. К, Козакевич О. Б., Зюзіна Л. С. 

Полтавський державний медичний університет, м.Полтава, Україна 
Ще з давнини здоров’я було найбільшою цінністю, основною 

складовою життя суспільства. Для сучасної наукової літератури характерна 
велика кількість публікацій із дослідження сутності здоров’я, критеріїв його 
оцінювання, стану здоров’я молоді [1, с. 60; 2, с. 49; 3, с. 6]. Проблема 
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зміцнення, збереження й покращення здоров’я стає все більш актуальною у 
зв’язку зі збільшенням кількості дітей з хронічними захворюваннями при 
зниженні їх адаптаційних можливостей [4, с. 19; 5, с. 51; 6, с. 95]. На 
сьогоднішній день існує більше 100 визначень поняття «здоров’я» [7, с. 4]. 
Значним вкладом у розвиток учення про здоров’я є визначення поняття 
«кількісного здоров’я» за Г. Л. Апанасенком. Основним методичним 
прийомом виступає скринінг, що виявляє групу ризику серед практично 
здорового населення. Скринінг рівня здоров’я популяції – перший етап 
системи зміцнення здоров’я. За даною концепцією початок захворювання 
визначається як явище адаптаційного порушення у функціональних 
системах, а сама хвороба − як результат виснаження адаптаційних механізмів 
[8, с. 34; 9, с. 37; 10, с. 35]. Діагностика рівня здоров’я – перший крок до 
профілактики захворювань та підтримки оздоровлення населення [11, 12, с. 
141]. Підлітки пубертатного періоду привертають увагу, як категорія дітей 
найбільш чутливих до несприятливих умов оточуючого середовища [13, с. 
189; 14, с 75]. Тому дослідження, спрямоване на вивчення адаптаційних 
можливостей саме школярів пубертатного періоду представляє науковий і 
практичний інтерес. 

Метою нашої роботи було вивчити стан здоров’я дітей шкільного віку 
та визначити його «безпечний рівень». 

Методи дослідження: Проведено обстеження стану здоров’я 120 
дітей віком 12-14 років. Клінічне обстеження включало поглиблений огляд 
педіатра. Анамнестичним методом зібрана інформація щодо перенесених 
дитиною захворювань. Під час дослідження нами було використано 
методику кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я (РСЗ), 
розроблену Г. Л. Апанасенко [7, с. 5]. У всіх досліджуваних визначалися 
антропометричні (зріст, маса тіла, динамометрія), фізіологічні (життєва 
ємність легень, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск) дані, 
показники та відповідні індекси (індекс маси тіла, життєвий індекс, 
силовий індекс), індекс Руф’є та індекс «подвійного добутку» у спокої 
(індекс Робінсона). 

Дана методика дозволила нам віділити п’ять РСЗ (низький, нижче 
середнього, середній, вище середнього та високий). 

Результати дослідження 
Одним із основних питань теоретичної та практичної медицини є 
визначення співвідношення категорій «здоров’я» і «хвороба», 
фізіологічного та патологічного [15, с. 57; 16, с. 167; 17, с. 30].  
Наявність хронічних захворювань відмічалась у 45,1±2,1% обстежених 
дітей. Поширеність захворювань основних класів хвороб серед обстежених 
дітей наведена у таблиці 1. У структурі захворювань органів дихання 
переважали гострі респіраторні вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів 
(48,8 %, р<0,01). Гострі неспецифічні захворювання бронхо-легеневої 
системи склали 10,8 % (табл.1). Частка дітей з рекурентним перебігом 
респіраторних захворювань склала 5,6 %. Найбільш поширеною 
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патологією з класу хвороб органів травлення виявились біліарні розлади – 
дисфункції жовчного міхура (80,2 %, р<0,01). 

Таблиця. 1 
Поширеність захворювань основних класів хвороб серед дітей пубертатного 
періоду (%). 

Нозологічні форми Частота захворювань, 
% 

І. Хвороби крові і кровотворних органів 1,9 
ІІ. Хвороби ендокринної системи, розлади 
харчування та порушення обміну речовин, 
в т.ч. ожиріння 

8,9 

ІІІ. Хвороби нервової системи та органів 
чуття 

41,5 

ІV. Хвороби ока та придаткового апарату 5,0 
V. Хвороби системи кровообігу 5,2 
VІ. Хвороби органів дихання, в т.ч. 
фарінгіти,  
тонзиліти 

48,8 
4,5 
6,7 

VІІ. Хвороби органів травлення 16,6 
VІІІ. Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

2,6 

ІХ. Хвороби кістково-м’язової системи 16,9 
Х. Хвороби сечостатевої системи 5,6 

Хронічні хвороби шлунку та 12-палої кишки – гастрит та 
гастродуоденіт склали 4,9 % та 5,2 % відповідно. Як видно з табл. 1 на 
хвороби системи кровообігу страждають 5,2±1,0% обстежених дітей. 
Встановлено, що найбільш поширеною патологією з цього класу хвороб є 
метаболічна кардіопатія (62,3 %). Вроджені вади серця і судин  були виявлені 
у 3,7 % підлітків. 

Хвороби кістково-м’язової системи (порушення постави, сколіоз, 
плоскостопість, тощо) мали 16,9 % обстежених дітей. Захворювання 
ендокринної системи та обміну речовин (хвороби щитовидної залози, 
ожиріння) склали 8,4 %, хвороби системи кровотворення (залізодефіцитні 
анемії) – 1,9 %, шкіри та підшкірної клітковини (алергічний та атопічний 
дерматит) – 2,6 %. Результати нашого обстеження співпадали з даними 
офіційної статистики. 

Згідно результатів визначення РСЗ за методикою кількісної експрес-
оцінки Г.Л. Апанасенко, пераважна кількість школярів пубертатного 
періоду мали низький та нижче середнього РСЗ (38,8±2,2 % та 22,7±1,9 % 
відповідно). Середній РСЗ спостерігався у 27,3±2,0 % (рис.1). Особливо 
звертає увагу, що вище середнього і високий РСЗ були притаманні лише 
6,6±1,1% та 4,6±0,9% обстеженим дітям відповідно.  
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Рис.1. Розподіл обстежених дітей за рівнем соматичного здоров’я 
Під час аналізу віково-статевої різниці рівня соматичного здоров’я в 

популяції обстежених дітей відмічалися вікові періоди його помітного 
погіршання. У дівчаток цей період припадає на 12 років, коли рівень 
соматичного здоров’я у них виявився значно нижчим, ніж у групі хлопчиків 
цього віку (відповідно 3,1±0,5 і 5,3 ± 0,6 бали, p< 0,01) (рис. .2). 

Рис. 2. Статева різниця рівня соматичного здоров’я (бали); 
1 – хлопчики; 2 – дівчатка 

Це можна пояснити більш раннім початком пубертату та фізіологічною 
перебудовою організму дівчаток. 

Суттєве погіршання стану соматичного здоров’я хлопчиків 
відмічається у 13 років, що корелює зі змінами у фізичному розвитку. Чим 
більшою була маса тіла, тим нижчим був рівень соматичного здоров’я 
(r=0,41, p<0,001). У цьому віці збільшується частка хлопчиків з надлишковою 
вагою. 

Перехід від здоров’я до хвороби не є раптовим. Між цими двома 
станами організму є ряд станів, які на сьогодні вивчені недостатньо [12, с. 
144; 18, с. 2]. Тому прогнозування ступеню змін від норми до патології є 
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актуальним Кількісне визначення рівня соматичного здоров’я можна вважати 
прогностичним критерієм ризику розвитку хронічних захворювань [13, с. 
192]. Тому, у подальших дослідженнях нами були розраховані «безпечні 
рівні» енергопотенціалу та РСЗ, тобто рівні, вище яких прогнозовані 
патологічна ураженість, первинна захворюваність і поширеність захворювань 
дорівнюють 0. Що важливо, «безпечні рівні» усіх трьох факторів, 
розраховані і за патологічною ураженістю, і первинною захворюваністю 
(відповідно і за поширеністю захворювань) виявилися дуже близькими, що 
свідчить про однотипний вплив стану фізичного здоров’я дітей на різні 
регуляторні системи організму. За нашими даними хронічна захворюваність 
не спостерігалась у дітей з рівнем енергопотенціалу вищим, ніж 13 балів, а 
первинна захворюваність (переважно респіраторна) спостерігалась в окремих 
випадках – 4,5 % (рис.3).  

Визначено, що до групи дітей із «безпечним рівнем» здоров’я, куди 
віднесені діти з показниками високого та вище середнього рівнів фізичного 
здоров’я, увійшло лише 11,2% обстежуваних дітей. Інші, майже 89% дітей, 
на жаль, знаходилися за межами «безпечного рівня» здоров’я. Це свідчить 
про тенденцію до погіршення стану здоров’я, адже основна частка дітей 
знаходиться за межами його безпечного рівня. 

 

 
Рис. 3. Графік регресійної залежності поширеності захворювань від 
енергопотенціалу. Пунктиром відмічений 95% довірчий інтервал 

Отримані нами дані були підтверджені проведеним кореляційним 
аналізом, який виявив вірогідні негативні зв’язки між РСЗ та поширеністю 
захворювань (r=–0,53, p<0,001), з первинною захворюваністю (r=–0,34, 
р<0,001) та  наявністю у дитини хронічної патології (r=–0,48, р<0,01). 

Таким чином, більша частка досліджених школярів перебувають у зоні 
ризику розвитку соматичних захворювань, що вимагає розроблення 
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програми, спрямованої на оздоровлення та покращення їх соматичного 
здоров’я. 

На наш погляд, однією з основних причин погіршення стану здоров’я 
підлітків є недостатньо сформована мотивація до здорового способу життя, 
яка конкурує з негативним впливом новітніх інформаційних технологій. 
Суспільству необхідно формувати правильне виховання культури молоді по 
відношенню до власного здоров’я, стійку мотивацію до ведення здорового 
способу життя, що дасть можливість покращити стан здоров’я населення і 
продовжити тривалість їхнього життя. Єдиний шлях до оздоровлення – 
нарощування енергопотенціалу – переважно за рахунок фізичного 
навантаження [4, с. 24; 19, с. 335; 20, с. 467]. Тільки таким чином кожен із нас 
може максимально зберегти своє здоров'я.  

Висновок. Стан здоров’я більшості обстежених нами підлітків (88,8%) 
знаходиться за межами безпечного і лише у 11,2% цей показник на 
«безпечному рівні». Експрес-оцінка РСЗ за методикою Г.Л. Апанасенко 
базується на оцінці енергопотенціалу організму, який на певному рівні 
забезпечує захист організму від розвитку захворювань та робить його 
максимально стійким до дії факторів ризику. Проведена діагностика рівня 
здоров'я за резервами біоенергетики показала, що існує рівень 
енергозабезпечення («безпечний рівень здоров'я»), за межами якого 
формується захворювання. Тому, для своєчасного виявлення факторів ризику 
щодо розвитку захворювань доцільно враховувати «безпечний рівень» 
соматичного здоров’я, який розташований між 4 та 5 рівнями соматичного 
здоров’я за шкалою експрес-оцінки і відповідає рівню енергопотенціалу 13 
балів та вище. 

Використаний новий підхід до оцінки стану здоров’я підлітків залежно 
від індивідуальних адаптаційних можливостей з урахуванням розвитку 
дитини дозволяє виявити зміни стану здоров’я ще на рівні функціональних 
відхилень та дає можливість своєчасно вжити комплексні оздоровлюючі та 
реабілітаційні заходи. 

На нашу думку, Департаментам охорони здоров’я доцільно 
рекомендувати запровадити в роботу дитячих лікувально-профілактичних 
закладів та шкіл експрес-метод кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я 
з метою підвищення ефективності оцінки фізичного розвитку дітей 
шкільного віку та забезпечення контролю за можливими змінами у стані 
здоров’я. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ОЦІНОК ПРИ 
ВТРУЧАННІ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я 
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Останніми роками було досягнуто значного прогресу у включенні 
економічних міркувань щодо оцінки втручань охорони громадського 
здоров'я. В Англії Центр передового досвіду в галузі охорони громадського 
здоров'я при Національному інституті охорони здоров'я та передового 
досвіду (NICE) працює над розробкою рекомендацій щодо профілактики 
захворювань та оцінки того, які заходи охорони громадського здоров'я є 
найбільш ефективними та забезпечують найкраще співвідношення ціни та 
якості[1]. Економічна оцінка порівнює витрати та наслідки альтернативних 
варіантів дій. Економічна ефективність втручання або програми оцінюється 
для забезпечення максимальної користі здоров'ю за рахунок обмежених 
доступних ресурсів. Якщо ресурси використовуються для неефективних з 
погляду витрат втручань, населення загалом отримує менше користі для 
здоров'я. Однак необхідно дотримуватися балансу між ефективним 
розподілом ресурсів, з одного боку, і справедливим розподілом цих ресурсів, 
з іншого [2]. 

У Сполучених Штатах Центри з контролю та профілактики 
захворювань розробили набір інструментів економіки охорони громадського 
здоров'я, включаючи резюме та взаємозв'язок між економікою та 
громадською охороною здоров'я, а також посібник з оцінки економічної 
ефективності ініціатив з профілактики охорони громадського здоров'я. 

Співвідношення ціни та якості є ключовим принципом з економічної 
точки зору: ті, хто відповідає за розподіл витрат на заходи в галузі охорони 
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