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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У статті проаналізовано ефективність та рівень проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення на 

сучасному етапі. У ході дослідження було опитано 70 респондентів.  Наведено результати дослідження, згідно з 

якими  санітарно-просвітня робота має практичне значення для населення, є важливим напрямком поширення 

медико-гігієнічних знань та профілактики захворювань, але медичні працівники не приділяють достатньої уваги та 

часу цьому розділу профілактичної роботи, що призводить до методичних помилок та низького рівня організації 

санітарно-просвітницької роботи. 
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просвітня інформація, санітарно-гігієнічне виховання. 

 

Постановка проблеми. Статистика свідчить, 

що  стан здоров'я населення України має тенден-

цію до постійного погіршення. У середньому в 

Європі чоловіки живуть на 13, а жінки на 8 років 

довше, ніж у нашій країні. Серед захворювань, які 

ведуть до інвалідності та смертності, перші місця 

займають хвороби органів кровообігу, новоутво-

рення, хронічні неспецифічні захворювання 

органів дихання, діабет. Усі вони мають спільні 

фактори ризику, які стосуються способу життя 

людини: тютюнокуріння, алкоголь, характер 

харчування та фізична активність. Спосіб життя 

більш ніж на 50% формує здоров'я людини [1,2]. 

Серед об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 

впливають на зниження рівня здоров’я української 

нації, слід назвати не тільки екологічні, соціально-

економічні проблеми, недосконалу систему 

охорони здоров’я, але й недостатньо сформовану 

санітарно-гігієнічну освіту різних верств 

населення. Невміння застосувати необхідні 

санітарно-гігієнічні навички в особистому житті чи 

вжити певних профілактичних заходів у 

конкретній життєвій ситуації доволі часто стають 

першопричиною появи проблем зі здоров’ям[3].         

Тому в даний час назріла необхідність форму-

вання у населення навичок здорового способу 

життя, профілактики захворювань, підвищення 

рівня соціально-гігієнічної культури [4]. Все це є 

завданням санітарно-просвітницької роботи, яка є 

невід’ємною складовою системи охорони здоров’я 

і обов’язковою частиною діяльності всіх медичних 

працівників, незалежно від їх спеціальності [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комплекс питань, присвячених профілактиці і 

пропаганді здорового способу життя, був предме-

том зацікавлення сучасних українських та 

зарубіжних науковців. У роботах Т. Важновець, В. 

Коваленко, Н.О. Рингача, І. Гущук , А.Салманова  

та ін. проаналізовано вітчизняний та зарубіжний 

досвід впровадження профілактичних технологій 

та формування санітарно-гігієнічної культури 

населення на різних етапах суспільного розвитку. 

Так, проблемі професійної підготовки медичних 

сестер до санітарно-гігієнічного виховання та про-

філактичної роботи присвячено праці Н. Бірюко-

вої, О. Горай, Н. Буковчик,  А. Койчуєва, О.В. Мар-

кович,  Д. Марчука, В.З. Свиридюка,  М.П. Шеге-

дин, K. Donelan  та ін. Теоретико-методичні засади 

використання прогресивних форм і методів у про-

цесі формування знань населення  з питань профі-

лактики захворювань і дотримання здорового спо-

собу життя розкрито у дослідженнях  К. Амлаєва, 

О. Белобрової, О.Бодак, Н. Буковчик, І. Дмітрієвої, 

С. Корнаги, В. Лозинського, І.В. Наконечної. 

Мета статті – визначити та проаналізувати 

ефективність та рівень  проведення санітарно-

просвітницької роботи серед населення на 

сучасному етапі. 

Основні результати дослідження. Нами було 

проведено анкетування, метою якого було 

отримання інформації про ефективність та рівень 

проведення санітарно-просвітньої роботи серед 

населення. У ході анкетування було опитано 70 

респондентів, отримані наступні результати: 

На питання про те, у яких формах санітарної 

освіти респонденти  особисто приймали участь, 

40% відзначили різного роду листівки, брошури, 

буклети; 33% бесіду з фахівцем; 13% доповідь 

фахівця;10% перегляд санітарно-просвітніх 

відеофільмів;4% конференції;  

Причому для 80% респондентів  отримана 

даними методами інформація є не до кінця 

зрозумілою; для 15% інформація повністю 

зрозуміла; для 5 % інформація зовсім не зрозуміла. 

На питання про актуальність отриманої 

інформації,38% респондентів відзначили, що 

інформація лише іноді є цікавою та актуальною; 

40% знаходять інформацію цікавою та актуальною 

в більшості випадків; для 12 % інформація завжди 



Альманах науки 

 

64 

цікава і актуальна;10% ніколи не знаходять 

інформацію цікавою та актуальною. 

50% респондентів зазначили, що інформація, 

отримана з різних методів санітарно-просвітниць-

кої роботи має для них практичне значення, для 

43% - інколи; для 7% респондентів санітарно-прос-

вітня інформація не має практичного значення. 

На питання про те, з яких джерел інформація є 

найбільш доступною і надає найповніше уявлення 

про ведення здорового способу життя, про 

захворювання та їх профілактику, 62% 

респондентів зазначили бесіди, лекції, виховні 

заходи; 20% - буклети, брошури, листівки;15% – 

групові дискусії, бесіди за круглим столом; 3% - 

санітарно-просвітні відеофільми. 

47% опитаних зазначили, що  санітарно-

просвітню роботу проводила медична сестра; 45% 

- лікар;  5% - фельдшер; і з рештою респондентів 

(3%) – акушерка. 

На питання, у якому місці проводилась санітар-

но-просвітня робота 70% респондентів зазначили 

медичний кабінет; 16 – у домашніх умовах, 7% - у 

школі;4% - на підприємстві; 2% - у дошкільному 

навчальному закладі; 1 % - у будинку культури. 

Причому 49% респондентів зазначили, що під 

час проведення санітарно-просвітньої роботи 

використовувалось санітарно-освітнє обладнання у 

вигляді схем, таблиць, інструкцій, підручників;19 

% опитаних відзначили, що використовувалась 

фантоми, муляжі, тренажери,11% вказали на 

мультимедійну дошку з відеопроектором;8% - 

засоби для надання медичної допомоги;13 % 

опитаних зазначили, що санітарно-освітнє 

обладнання не використовувалось. 

33% респондентів зазначили, що отримують 

санітарно-освітню інформацію від медичних 

працівників при кожному зверненні за медичною 

допомогою;21% - раз у рік; 15% - щокварталу; 11% 

- щомісяця; 20 % респондентів зазначили, що 

отримують санітарно-просвітню інформацію рідше 

одного разу на рік. Причому 100% опитаних 

бажають отримувати санітарно-просвітню 

інформацію регулярно. 

Щодо недоліків в роботі медичних працівників 

під час проведення санітарно-просвітньої роботи, 

44% опитаних зазначили, що медичні працівники 

недостатньо володіють навичками організації та 

проведення санітарно-просвітницької роботи, 28% 

вважають інформацію, яку використовують медич-

ні працівники застарілою і не актуальною на сучас-

ному етапі; 17% стверджують, що недостатня увага 

приділяється груповим та індивідуальним формам 

санітарно-просвітньої роботи;11% не задоволених 

тим, що не використовується додаткове обладнан-

ня і засоби. 

Висновки та пропозиції: 

На основі аналізу  існуючого наукового знання 

та проведеного дослідження можемо зробити 

наступні висновки: 

Санітарна освіта - обов'язковий розділ 

діяльності кожного лікувально-профілактичного 

закладу, професійний обов'язок кожного 

медичного працівника стаціонару й поліклініки. 

Санітарно-просвітницька робота ставить за мету 

виробити у населення переконання в необхідності 

дотримання правил здорового способу життя на 

основі знань про причини захворювання, методи їх 

попередження і підтримки організму в здоровому 

стані.  

Тим не менш, аналіз практичного здійснен-

ня санітарно-просвітницької роботи в цих устано-

вах показує, що нерідко на місцях до її проведення 

підходять формально і часто допускаються 

методичні помилки,  основними причинами яких є: 

 недооцінка медичним працівником дієвості 

цього розділу профілактичної роботи, в силу чого 

вони не приділяють цій роботі належної уваги та 

часу; 

 низький рівень  знань про організацію 

та методичні підходи до цієї роботи, що призво-

дить до порушення основного принципу санітарної 

освіти (диференційованості і цілеспрямованості 

пропаганди), а серед форм санітарної освіти пере-

важають  випуск санітарно-освітніх бюлетенів та 

куточків здоров’я, крім того недостатня увага при-

діляється груповим та індивідуальним формам ро-

боти, рідко використовується санітарно-просвітнє 

обладнання . 

Отже, від підходу до організації проведення 

санітарно-просвітньої роботи в закладах охорони 

здоров'я залежить її ефективність. 

Кожен медичний працівник повинен зрозуміти, 

що санітарно-гігієнічна освіта населення — це не 

перешкода для здійснення лікувального процесу, а 

необхідність і невід'ємна складова надання медич-

ної допомоги пацієнтам в закладах охорони 

здоров'я. 
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Марчук Е.В. 

ОЦЕНКА ЕФФЕКТИВНОСТИ И УРОВНЯ ПРОВЕДЕНИЯ  САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье проанализирована эффективность и уровень проведения санитарно-просветительской работы среди 

населения на современном этапе. В ходе исследования было опрошено 70 респондентов. Приведены результаты 

исследования, согласно которым санитарно-просветительная работа имеет практическое значение для населения, 

является важным направлением распространения медико-гигиенических знаний и профилактики заболеваний, но 

медицинские работники не уделяют достаточного внимания и времени этому разделу профилактической работы, 

что приводит к методическим ошибкам и низкого уровня организации санитарно-просветительской работы. 

Ключевые слова: санитарно-просветительная работа, профилактика заболеваний, здоровый образ жизни, 

санитарно-просветительная информация, санитарно-гигиеническое воспитание. 

 

Marchuk K.V. 

ESTIMATION OF EFFICIENCY AND LEVEL OF CONDUCTING SANITARY-EDUCATIONAL WORK 

UNDER THE POPULATION 

The article analyzes the efficiency and level of sanitary-educational work among the population at the present stage.During 

the study, 70 respondents were interviewed. The results of the research, according to which sanitary-educational work is of 

practical significance for the population, is an important direction in the dissemination of medical and hygienic knowledge 

and disease prevention, but medical staff do not pay sufficient attention to the time of this section of preventive work, which 

leads to methodological errors and low level of organization of sanitary-educational work. 

Key words: sanitary-educational work, prevention of diseases, healthy lifestyle, sanitary-educational information, sanitary-

hygienic upbringing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


