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Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  
ВІД ОТРУЄНЬ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Анотація. У статті представлені результати аналізу рівня смертності від побутових отруєнь, пов’язаних з 
надмірним вживанням алкоголю у Львівській області. Використано дані офіційної статистики (Держком-
стату України), архівний матеріал Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи щодо смерт-
ності населення від отруєнь. Опрацьовані рекомендації щодо проведення необхідних профілактичних 
заходів на регіональному рівні, які стосуються активізації профілактичної роботи щодо протидії алко-
гольній залежності та вирішення проблеми єдиної системи надання токсикологічної допомоги населенню 
України і лабораторної токсикологічної діагностики отруєнь.
Ключові слова: рівень смертності, побутові отруєння, алкогольна залежність, токсикологічна допомога.
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CURRENT PROBLEMS OF DEATH OF UKRAINE'S POPULATION  
FROM HUMAN CONSUMPTION OF ALCOHOL DRINKS

Summary. The article presents the results of the analysis of the mortality rate from domestic poisoning asso-
ciated with excessive use of alcohol in the Lviv region. The data of official statistics (State Statistics Committee 
of Ukraine), archival material of the Lviv regional bureau of forensic medical expertise on population mortality 
from poisoning was used. It was established that 1093 people died from domestic poisoning in the Lviv oblast 
for 2015-2017. Of these, 84.7% of men and 15.3% of women, of whom 85.1% are able-bodied people aged 21 to 
60 years. The structure of poisoning is dominated by the inhabitants of the countryside – 74.5% of the popu-
lation. Every year, about 250 people of working age die from poisoning with alcoholic beverages and their sur-
rogates in the Lviv region. Altogether, 704 (64,4%) persons died of poisoning as a result of the use of alcoholic 
beverages, and 44 (4.03%) persons died of alcohol poisoning by a surrogate of alcohol. Of these, men – 60,0% 
and women – 8,43%. As the analysis shows, the number of men who die from poisoning alcoholic beverages and 
its surrogates increases annually by 2.0-2.5%. The recommendations for the implementation of the necessary 
preventive measures at the regional level, related to the intensification of preventive work against alcohol 
dependence, have been worked out. The necessity of creating a unified system of the toxicological branch of 
medicine for the provision of toxicological assistance to the population of Ukraine, which is currently absent in 
Ukraine, is established. An increase in the number of poisonings by unknown substance requires solving the 
problem of laboratory toxicological diagnostics of poisoning.
Keywords: mortality rate, domestic poisoning, alcohol dependence, toxicological aid.

Актуальність дослідження. Демогра-
фічна криза в Україні, яка виникла у  

1990-ті роки продовжується до сьогоднішньо-
го дня. Про це свідчать скорочення чисельності 
населення, яке порівняно з 1990 роком зменши-
лось майже на 6 млн (11,6%) і ця тенденція про-
довжується. Висока передчасна смертність на-
селення, особливо чоловіків працездатного віку 
є гострою демографічною проблемою, яка потре-
бує вирішення. Станом на 1.04.2018 року рівень 
смертності в Україні майже вдвічі перевищує на-
роджуваність (на кожних100 померлих народжу-
ється 54 немовляти) [3].

Постановка проблеми. Сучасна тривалість 
життя та смертність населення в Україні мають 
регіональні відмінності. Прикладом є Львівська 
область, трудові ресурси якої у 2001 році скла-
дали 1672,0 тис. осіб, або 5,6% трудових ресурсів 
України, у тому числі 1485,5 тис. осіб працездат-
ного віку (88,8% трудових ресурсів), і 186,5 тис. 
осіб – зайняті особи старшого віку [6]. За період 
з 2001 року до 1.01.2013 року кількість осіб пра-

цездатного віку зменшилась до 1090,5 тис. осіб 
[6]. У Львівській області за 2017 рік померло 
32 087 осіб, народилось тільки 25 002 немовлят, 
що на 7,9% менше порівняно з 2016 роком [5].

Смертність населення України від зовнішніх 
причин посідає третє місце серед основних при-
чин смерті і перше – у структурі смертності чоло-
віків працездатного віку [8]. Значне місце серед 
причин смертності займають отруєння пов’язані 
з вживанням алкогольних напоїв. Основним чин-
ником, що викликає збільшення смертності серед 
населення як в Україні, так і в інших країнах, 
є надмірне споживання алкоголю та підроблених 
алкогольних напоїв. Тому одним із нагальних пи-
тань є розвиток та удосконалення заходів проти-
дії алкогольній залежності, а також реформуван-
ня менеджменту сфери охорони здоров’я, зокрема 
психіатричної і наркологічної допомоги [7].

Аналіз доступних досліджень і публікацій 
свідчить про те, що сучасні регіональні аспекти 
причин смертності населення вивчені недостат-
ньо і потребують поглибленого вивчення для 
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планування заходів державної політики на регі-
ональному рівні. 

Формулювання цілей статті. Аналіз су-
часної структури причин смертності населення 
Львівської області від отруєнь та опрацювання 
рекомендацій щодо проведення необхідних про-
філактичних заходів на регіональному рівні. 
У роботі використано дані офіційної статисти-
ки (Держкомстату України), архівний матеріал 
Львівського обласного бюро судово-медичної екс-
пертизи щодо смертності населення від отруєнь. 
Застосовані методи системного підходу, матема-
тичної та медичної статистики, бібліографічного 
та контент-аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
структури смертності у Львівській області за  

2015-2017 роки свідчить, що від побутових отру-
єнь померло 1093 особи (табл.1). З них 926 (84,7%) 
чоловіків і 167 (15,3%) жінок, з яких 930 (85,1%) 
осіб працездатного віку від 21 до 60 років (табл. 2). 
У структурі отруєнь переважають мешканці сіль-
ської місцевості – 814 (74,5%) осіб.

Щорічно від отруєнь алкогольними напоями 
і їх сурогатів у Львівській області помирає біля 
250 осіб працездатного віку. Всього від отруєн-
ня внаслідок вживання алкогольних напоїв по-
мерло 704 (64,4%) особи і від отруєння сурогатом 
алкоголю померло 44 (4,03%) особи. З них, чоло-
віки – 60,0% і жінки – 8,43%. Як свідчить прове-
дений аналіз, кількість чоловіків, які помирають 
від отруєнь алкогольними напоями і його сурога-
тів, щорічно збільшується на 2,0 – 2,5%.

Таблиця 1
Структура смертності від побутових отруєнь у Львівській області за 2015-2017 рр.

Найменування отруєнь
Кількість 
випадків 
отруєнь

З них:
Населення Стать

міське сільське чоловіки жінки
абс % абс % абс % абс % абс %

Отруєння алкоголем 704 64,4 141 12,9 560 51,2 622 56,9 82 7,5
Отруєння сурогатом алкоголю 44 4,03 7 0,6 37 3,4 34 3,1 10 0,93
Отруєння наркотичними речовинами 42 3,8 28 2,6 14 1,3 39 3,6 3 0,27
Отруєння оксидом вуглецю 225 20,6 56 5,1 169 15,5 176 16,1 49 4,5
Отруєння лікарськими засобами 13 1,2 8 0,7 5 0,46 5 0,46 8 0,7
Отруєння отрутохімікатами 13 1,2 6 0,55 7 0,6 8 0,7 5 0,46
Інші отруєння 29 2,6 19 1,7 10 0,9 - 2,3 4 0,4
Отруєння невідомою речовиною 16 1,5 9 0,8 7 0,6 12 1,1 4 0,4
Отруєння грибами 7 0,6 - - 2 0,18 5 0,46 2 0,18
Разом: 1093 100,0 279 25,5 814 74,5 926 84,7 167 15,3

Таблиця 2
Структура смертності від побутових отруєнь у Львівській області за віком у 2015-2017 рр.
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1-10 р. абс - - - 2 - - - - 1
% - - - 0,18 - - - - 0,09

11-20 р. абс - - - 2 - - 1 - -
% - - - 0,18 - - 0,09 - -

21-30 р. абс 43 3 9 14 4 - 4 2 -
% 3,9 0,27 0,8 1,3 0,4 - 0,4 0,18 -

31-40 р. абс 142 14 23 31 3 3 5 3 -
% 13,0 1,3 2,1 2,8 0,27 0,27 0,46 0,27 -

41-50 р. абс 220 15 7 44 2 3 9 5 3
% 20,1 1,4 0,6 4,03 0,18 0,27 0,8 0,46 0,27

51-60 р. абс 235 8 2 59 2 2 7 2 2
% 21,5 0,7 0,18 5,4 0,18 0,18 0,6 0,18 0,18

Понад 60 р. абс 64 4 1 73 2 5 3 4 4
% 5,85 04 0,09 6,7 0,18 0,46 0,27 0,4 0,4

Всього: абс 704 44 42 225 13 13 29 16 7
% 64,4 4,03 3,8 20,6 1,2 1,2 2,6 1,5 0,6
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Кількісні показники розвитку алкогольної за-
лежності припадають на працездатну частину 
населення, а саме на чоловіків віком від 30 до 
59 років, хоча дані наукової літератури свідчать 
про існування алкогольних смертей серед людей 
пенсійного віку та неповнолітніх. Найбільша 
частка в структурі смертей, внаслідок вживання 
алкогольних напоїв, належить смертності в ре-
зультаті гострих отруєнь [7]. 

За даними Українського медичного і моніто-
рингового центру за алкоголем та наркотикам 
МОЗ України, лідером із споживання алкоголю 
в ЄС є Шотландія зі споживанням 23 літрів чи-
стого алкоголю на людину щорічно. Тривалий час 
на перших позиціях щодо спожитого алкоголю 
були росіяни (21 літр) та угорці (18,5-19 літрів). 
Україна знаходиться на рівні Англії (споживан-
ня чистого алкоголю на людину щорічно складає 
11,5-12 літрів) Дані літературних джерел під-
тверджують той факт, що українці найбільше спо-
живають міцні алкогольні напої (горілка, коньяк 
тощо). Так, результати проведеного в Україні 
дослідження свідчать, що кожна третя покупка 
спиртних напоїв припадає на горілку. У серед-
ньому її купують кожні 2-2,5 тижні, в той час, як 
вино – близько трьох разів на 2 місяці [1].

Алкогольна залежність впливає не тільки на 
здоров’я громадян, вона впливає на життя ото-
чуючих. Так, в Україні близько 80,0% побутових 
і близько 40,0% дитячих злочинів скоюється в ста-
ні алкогольного сп’яніння, алкогольного психо-
зу або з метою здобуття коштів для придбання 
алкогольних напоїв. Як свідчить статистика, на 
обліку у медичних закладах перебуває до 900 ти-
сяч хворих на алкогольну залежність [7].

Наведені дані свідчать про те, що найбіль-
ша смертність пов’язана з алкоголем, належить 
смертності в результаті гострих отруєнь. Тому 
зниження рівня пов’язаної з смертності є важли-
вим завданням державної політики в галузі де-
мографічної та національної безпеки. Отримані 
результати свідчать про необхідність активіза-
ції профілактичної роботи щодо токсикологічної 
безпеки населення України. Необхідно більш 
активно використовувати сучасні види та методи 

просвітницької роботи із залученням засобів ма-
сової інформації.

До основних заходів протидії алкоголізації на-
селення, на нашу думку, належать: повна заборо-
на реклами алкогольних напоїв; зменшення ма-
сового вживання алкогольних напоїв за рахунок 
підняття їх вартості; запровадження навчальних 
програм, що передбачатимуть питання профілак-
тики пияцтва та алкоголізму серед дітей та мо-
лоді; розробки та застосування сучасних методів 
лікування і запобігання алкоголізму; посилення 
відповідальності за виробництво міцних спирт-
них напоїв домашнього виготовлення.

У зв’язку зі збільшенням кількості отруєнь 
необхідне створення єдиної системи токсиколо-
гічної галузі медицини для надання токсико-
логічної допомоги населенню України, яка на 
сьогоднішній день відсутня в Україні. У сучас-
них умовах детоксикаційна терапія проводиться 
в лікувально- профілактичних закладах різного 
профілю: у відділеннях терапії, педіатрії, анесте-
зіології та інтенсивної терапії. Збільшення кіль-
кості отруєнь невідомою речовиною потребує ви-
рішення проблеми лабораторної токсикологічної 
діагностики оскільки хімічна група і прийнята 
доза отрути з більшою чи меншою часткою ві-
рогідності встановлюється лікарем на підставі 
анамнезу захворювання (якщо такий є зі слів 
супроводжуючих або самого постраждалого), клі-
нічних проявів та ступеня їх вираженості [2].

Висновки. 1. Основним чинником, що викли-
кає збільшення смертності в результаті побуто-
вих отруєнь серед населення Львівської області 
є надмірне споживання алкогольних напоїв. 

2. Зниження рівня смертності, пов’язаної 
з споживанням алкогольних напоїв, є важливим 
завданням державної політики в галузі демогра-
фічної та національної безпеки і потребує удоско-
налення заходів та активізації профілактичної 
роботи щодо протидії алкогольній залежності.

3. В рамках реформування медичної галузі 
в Україні, необхідне створення єдиної системи 
надання токсикологічної допомоги населенню 
України та вирішення проблеми лабораторної 
токсикологічної діагностики отруєнь.
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