
 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО РОЗРОБКИ ВІЗІЇ  «ЗДОРОВА ГРОМАДА» 

Візія «Здорова громада» є частиною загальної стратегії розвитку громади на 5-10 років. Цей 
документ визначає основні напрямки, в яких розвиватиметься громада протягом 
визначеного проміжку часу.  

Пропонуємо таку структуру Візії «Здорова громада»: 

 

1. РЕЗУЛЬТАТ (див. довідник) 
фінальні показники здоров’я, які прагне реалізувати громада. До таких показників можуть 
відноситись:  

● середня тривалість здорового життя в громаді (див. Глосарій) 
● середня тривалість життя 
● оцінки людьми свого здоров’я (за підсумками дослідження) 

● оцінка людьми якості життя  (за підсумками дослідження) (див. Глосарій) 

Створюючи цей фрагмент документу, визначте, яких кінцевих показників прагне досягти 
ваша громада (зрозуміло, що варто знати поточний показник). 

Під час створення бачення рекомендуємо враховувати існуючи детермінанти здоров'я 
(див. Глосарій) 

● Харчування 
● Охорона здоров'я 
● Виробнича середа 
● Умови життя та праці 
● Освіта 
● Безробіття 
● Водопостачання та санітарія 
● Житлові умови. 

 

2. ДРАЙВЕРИ. Фактори, які на ваше переконання зумовлюють результат, називаються 
драйверами. Зокрема, у візії вашої громади драйверами можуть бути: 

2.1. Поведінка населення (див. Глосарій): 
● шкідливі звички (тютюнопаління, вживання алкоголю, зокрема, молоддю) 
● рухомість, заняття спортом 
● харчування 
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● профілактичні звернення до сімейного лікаря (див. Глосарій) 

2.2. Екологія 
● повітря 
● вода 

2.3. Медична допомога 
● доступність сімейної медицини (див. Глосарій) 
● витрати на лікування на 2-3 рівні (див. Глосарій) 
● кількість осіб, що обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу 

ускладнення ключових хронічних захворювань 
● рання діагностика онкозахворювань 

2.4. Соціальна підтримка (див. Глосарій) 

● розширення видів соціальних послуг, які надаються в громаді 
● психологічна та емоційна підтримка 
● інформаційні ресурси  та інше. 

2.5.  Інфраструктура для активного способу життя: 

· спортивні гуртки (охоплення) 

· спортивні майданчики, спортзали, басейни 

· велосипедна інфраструктура 

· піші маршрути… 

2.6. Міжсекторальна співпраця (див. Глосарій) 

В розробці візії та її реалізації можуть приймати участь: 

● місцева влада 
● населення 
● бізнес, який знаходиться на території громади 
● громадські організації 

Наведений перелік не є вичерпним. В залежності від особливостей громади та населення, 
існуючих детермінантів перелік може розширюватися. 

В цьому розділі ви визначаєте, якими за кілька років мають бути показники, щоб Ваша 
громада досягла  очікуваного РЕЗУЛЬТАТУ.  

 

4. ЛІДЕРСТВО та УПРАВЛІННЯ. Чи існує орган (або інституціональна одиниця), який збирає 
дані, координує розробку стратегії та її впровадження. Як та ким на підставі  отриманих 
даних приймаються рішення, координується діяльність учасників та стейкхолдерів щодо 
управління здоров'ям громади. Дивись приклад створення GMbH Gesundes Kinzigtal. 
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ДОДАТКИ: 

● Паспорт громади 
● Опис проекту Gesundes Kinzigtal.  
● Презентация проекта Довгопол М. 
● Маніфест сімейного лікаря Німеччини. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ7dfQ010lc&list=PLa_7X2VvYks3PzU--1QIsL-
P3W9ob7hUd&index=6  

● Як працюють сімейні лікарі в Німеччині. Частина 2 
https://www.youtube.com/watch?v=K2CCo2s48i4&index=7&list=PLa_7X2VvYks3PzU--
1QIsL-P3W9ob7hUdвидео Кинзигталь. Как профилактика здоровья влияет на 
безработицу 
https://www.youtube.com/watch?v=XZ5oD0YCykc&index=2&list=PLa_7X2VvYks3PzU--
1QIsL-P3W9ob7hUd 

● Как перепрофилировать больницы. Идеи из Германии 
https://www.youtube.com/watch?v=U_31GRysJmw&list=PLa_7X2VvYks3PzU--1QIsL-
P3W9ob7hUd&index=3  

● Как выглядит и работает немецкий госпиталь 
https://www.youtube.com/watch?v=oludhhZ7XrQ&list=PLa_7X2VvYks3PzU--1QIsL-
P3W9ob7hUd&index=8  

● Меморандуму громадського здоров’я Роттердам 
● Презентація щодо плану здорової громади Дуглас 
● Презентация Гавриш Т. “Что такое здоровье”  
● Оттавская хартия по укреплению здоровья, 1986 г. 
● Джакартская декларация о продолжении деятельности по укреплению здоровья в 

21 веке 
● Алматинское официальное заявление мэров города , 24.10.2018 
● Белфастская хартия по здоровым городам, октябрь 2018 

Документи можна завантажити за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1B-K-
3891x-zcKy2ksg6fyLTuXCYDPmJU  
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ГЛОСАРІЙ  

результат діяльності щодо зміцнення здоров'я -  найбезпосередніші плоди діяльності по 
зміцненню здоров'я і спрямовані, як правило, на зміни основних факторів / детермінант 
здоров'я, які можуть бути змінені. Результати зміцнення здоров'я включають обізнаність в 
питаннях здоров'я і його охорони, здорову державну / суспільну політику, а також дії на 
комунально общинному рівні з охорони або зміцненню здоров'я. 

тривалість здорового життя - тривалість життя (життєвого циклу), яка вважається здоровою 
і приносить задоволення, самореалізацію або є вільною від хвороб, недуг і інвалідності 
відповідно до соціальних норм, уявлень і професійних стандартів та  нормативів. 

детермінант здоров'я -  це ряд особистих, соціальних, економічних та екологічних 
факторів, що визначають стан здоров'я окремих осіб та населення. 

доступність медицини -  доступність первинної медичної допомоги передбачає мінімальну 
втрату часу для її отримання (відповідно до Порядку надання первинної медичної 
допомоги, що затверджений Наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.) 

ВООЗ також вимірює доступність первинної медичної допомоги з точки зору оплати послуг. 

витрати на лікування на 2-3 рівні -  до прикладу можуть вимірюватися наступні показники: 
вартість 1 ліжко-дня, вартість одного випадку, кількість випадків на 1 лікаря, кількість днів 
стаціонарного лікування. 
 
профілактичні звернення до сімейного лікаря - профілактика хвороб охоплює заходи, 
призначені не тільки для попередження хвороб - такі, як зменшення факторів ризику - але 
також і заходи, спрямовані на те, щоб зупинити розвиток хвороб і зменшити їх наслідки в 
разі захворювання. 

Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і 
поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших 
психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та 
формування навичок здорового способу життя. (відповідно до Порядку надання первинної 
медичної допомоги, що затверджений Наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.) 

міжсекторіальна співпраця - взаємозв'язок між частиною або частинами різних верств або 
секторів суспільства, яка встановлена для вжиття заходів, здійснення дій з того чи іншого 
питання або проблеми з метою досягнення тих чи інших результатів установ охорони 
заходів або проміжних результатів щодо здоров'я більш ефективним, дієвим або 
обгрунтованим і стійким чином, ніж це могло бути досягнуто зусиллями лише сектора 
охорони здоров'я, що діє в поодинці. 

У все більшій мірі міжсекторальна співпраця розуміється як співпраця між різними 
секторами суспільства - такими, як державний сектор, громадянське суспільство і 
приватний сектор. 
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поведінка населення - будь-який захід, розпочата індивідуумом, незалежно від 
фактичного або суб'єктивно сприйманого стану здоров'я, з метою зміцнення, захисту або 
підтримки здоров'я (при цьому об'єктивна ефективність такої поведінки з точки зору мети 
в розрахунок не береться). Здорові види поведінки відрізняються від поведінки, сполученої  
з ризиком, яке визначається окремо як поведінка, асоційована з підвищеною чутливістю до 
тієї чи іншої конкретної причини поганого здоров'я.  

соціальна підтримка - допомога, яка надається людям і групам силами громад, (зі) 
суспільства і яка може допомогти в подоланні несприятливих, негативних життєвих подій і 
умов життя і з'явитися позитивним джерелом або ресурсом для підвищення якості життя. 
Соціальна підтримка може включати емоційну підтримку, обмін і спільне використання 
інформації, а також надання матеріальних ресурсів і послуг. В даний час соціальна 
підтримка є загальновизнаною як важливий визначальний фактор / детермінант здоров'я і 
суттєва складова суспільного капіталу. 

якість життя -  комплекс індивідуальних сприйнять людьми їх положення в житті людей в 
контексті культури і системи цінностей, до яких вони відносяться, або в зв'язку з їх цілями, 
сподіваннями та очікуваннями, стандартами і нормами, проблемами і труднощами. Це 
досить широка і далеко йде концепція, що включає комплексним чином фізичне здоров'я 
людей, психологічний стан, рівень незалежності, соціальні взаємини, особисті уявлення і 
взаємозв'язок з найбільш характерними рисами й характеристиками навколишнього 
середовища. 

 


