
 
 

Швидка оцінка ситуації в сфері охорони здоров‘я в 

Україні 

(травень, 2022р.) 
 
Оцінка на рівні домогосподарств 

 
 

Оцінка на рівні домогосподарств 

Її призначено для застосування в роботі з поточним головою чи членом домогосподарства. У цьому оцінюванні 

домогосподарство означає членів сім'ї та/або близьких друзів, з якими ви наразі проживаєте, харчуєтеся й ділите ресурси. 

 

 

 
Оцінка 

  Оцінка на рівні прихистку    Оцінка на рівні домогосподарств 

 

 

Цей інструмент адаптовано на основі шаблону Швидкої оцінки ситуації ВООЗ для використання в контексті війни в Україні. 

 
Цей інструмент створено для швидкої оцінки аспекту здоров'я на рівні домогосподарств. Для цілей цієї оцінки домогосподарство 

відноситься членів сім'ї та/або близьких друзів, з якими ви наразі проживаєте, харчуєтеся й ділите ресурси. Інструмент 

використовує підхід до усвідомлених потреб, зосереджений на підзвітності перед постраждалими групами населення, у якому 

суб’єктивні потреби домогосподарств мають пріоритет над оцінкою експертів. Його можна проводити з використанням будь-якої 

стратегії вибірки, залежно від ресурсів, часу та доступу. 

Він призначений для надання поточному голові домогосподарства або члену домогосподарства. Інструмент має такі розділи: 

• Інформація про інтерв'ю 

• Розташування домогосподарства 

• Основна інформація про домогосподарство 

• Медичні потреби 

• Доступ до води 

• Використання туалету 

• Харчування 

 

 
Застосовуючи цей інструмент, ми можемо допомогти органам влади і партнерам отримати відповіді, зокрема, на такі ключові питання: 

•  Які основні характеристики домогосподарств? 

• Які основні медичні потреби домогосподарств? 

• Які потреби вважаються найсерйознішими? 

• Чи є якісь очікувані ризики для здоров'я домогосподарств; якщо так, то які? 

 
Оскільки це не вважається науковим дослідженням, немає потреби отримувати етичне схвалення від комітетів з етики. 

 
 

Вступ для інтерв'юера 

Компанія Fama, спільно з Corus International, проводить анонімне опитування щодо потреб домогосподарств. Опитування займе 

приблизно 20 хвилин Вашого часу. Ви не зобов'язані брати участь в опитуванні, але зібрана інформація допоможе у наданні 

медичної допомоги. Вам не потрібно відповідати на запитання, на які Вам незручно відповідати. Якщо Ви не знаєте відповідь на 

запитання, відповідайте “Я не знаю”. Чи хотіли б Ви взяти участь? 

 

 

 
Чи можу я почати опитування? 

 Так    Ні 

 
Введіть ім'я інтерв'юера, що свідчитиме про отриману згоду 

 
Ім’я: 

 

 
» Інформація про інтерв'ю 

 
Дата 

 

рік-місяць-день 

 

Код інтерв'юера 



 

    

 

 
» Розташування домогосподарства 

 
1 У якому типі будівлі наразі знаходиться Ваше домогосподарство? У цьому дослідження під “домогосподарством” ми 

маємо на увазі членів сім'ї та / або близьких друзів, домашні тварини, з якими Ви наразі (у прихистку) проживаєте, 

харчуєтеся і ділите ресурси. 

 
Власна квартира / будинок 

Загальна будівля зі спільним місцем для сну (наприклад, школа, спортивний заклад, гостел, літній табір тощо) 

Загальна будівля з приватними місцями для сну й спільним місцем для харчування (наприклад, готель) 

Квартира / будинок іншої людини, де перебувають лише члени мого домогосподарства 

Окрема квартира / будинок, де перебувають люди, що не належать до мого домогосподарства

    Інше  

 
Інше 

 
 

2 У якому місті / селі наразі перебуває ваше домогосподарство? 
Можна пропустити, якщо інформація конфіденційна. 

 

 
3 У якій області наразі перебуває ваше домогосподарство? 

Черкаська Чернігівська Чернівецька 

Дніпропетровська Донецька Івано-
Франківська 

Харківська Херсонська Хмельницька 

Кировоградська Київ Луганська 

Львівська Миколаївська Одеська 

Полтавська Рівненська Сумська 

Тернопільська Вінницька Волинська 

Закарпатська Запорізька Житомирська 

 
 
 

» Основна інформація про домогосподарство 

 
4 Скільки людей зараз проживає у Вашому домогосподарстві? 
__________ 
 

5 Якого віку й статі кожен член вашого поточного домогосподарства?  

 

СТАТЬ (Ч/Ж) ВІК (ПОВНИХ РОКІВ АБО 
ПОВНИХ МІСЯЦІВ) 

    

    

    

    

    

 

  Відмовився / відмовилася відповідати      
 
 



6 Чи є у вашому домогосподарстві вагітні жінки або матері в період грудного вигодовування? 

  Так    Ні 

 
7 Будь ласка вкажіть харакетристики, які Вас описують: 

Виберіть усе, що підходить 

  людиною, віком понад 60 років          чоловік     людиною, віком менше 18 років     жінкою    людина з інвалідністю 

  медичним працівником     матір’ю-одиначкою/батьком-одинаком    членом ромської спільноти    нічого з переліченого 

 

» Медичні потреби     
 

8 Чи відомо Вам, де у цій місцевості розташовано заклади надання первинної медичної допомоги? (Перш за все той, у 

який Ви можете звернутися у випадку таких проблем, як застуда або планова вакцинація) 

 

  Так    Ні 

 
9 Чи є у Вас зараз можливість за необхідності відвідати сімейного лікаря або зв’язатися з ним (через особисту зустріч, телефон або Інтернет)? 

  Так    Ні 

 
10 Чи діє зараз у Вашому районі служба швидкої допомоги? 

  Так    Ні                  Не знаю  

 
11 Чи виникала в когось із вашого домогосподарства потреба отримати медичну допомогу у період від 24 лютого 2022 року? 

  Так    Ні   14  

 
12 Чи були в цієї людини якісь серйозні проблеми з доступом до медичної допомоги? 

  Так    Ні   

 14  

 
12.1 В чому полягала головна причина цієї серйозні проблеми з доступом до медичної допомоги? 

 
Брак безпеки Брак часу     Висока вартість послуг 

Брак транспорту Низька якість послуг 

Відсутність необхідних документів    Відсутність потрібних послуг  

Інше 

 
 

13 Чи була ця людина задоволена якістю отриманої медичної допомоги? 

Так і   14         Ні 

   
13.1 В чому полягала головна причина незадоволення? 
 

       
Брак засобів чи медикаментів 

 

Брак обладнання 

 
Погане 

ставлення з боку 
персоналу 

 
      Неналежним чином 
підготовлений персонал 

 
Відсутність довіри до 

персоналу 

 

Інше 

 
 
 
 

  

text field after інше 
 

14 Чи були у вашого домогосподарства серйозні проблеми з отриманням медикаментів, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

   Так     Ні   15 

 
 

14.1 Яких медикаментів це стосувалося?   

  Знеболюючі     Жарознижуючі     Антибіотики     Антисептики

      Ліки від легеневих захворювань    Ліки від серцевих захворювань 

    Ліки від високого тиску      Протидіабетичні    



Протизаплідні    Ліки від психічних захворювань     Інше ____________________ 

 
 

14.2 Які саме серйозні проблеми були з отриманням медикаментів? 

 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 

Брак медикаментів 

Інше _______________ 

 

 
 

15 Чи в якогось із членів вашого домогосподарства є довготривалі (хронічні) проблеми зі здоров'ям (окрім 

психічних)? (Наприклад, захворювання серця, діабет, високий кров'яний тиск, рак чи захворювання легень)) 

  Так    Ні   20         Відмовився / відмовилася відповідати       20        
 

 
 

16 Чи були в когось із цих людей серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування (крім медикаментів) 

щодо цих захворювань, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

  Так    Ні   17 

 
16.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 

Брак медикаментів 

Інше _______________ 
 

 
 

17 Чи члени вашого домогосподарства наразі приймають регулярно медикаменти від хронічних захворювань, 

про які Ви згадали? 

  Так    Ні   20    Не знаю   19 

 
18 Чи є у Вас достатній запас медикаментів на сьогодні 

 

  Так    Ні       Не знаю 
 

19 Чи є ці медикаменти в місцевій аптеці? 

  Так    Ні     Не знаю 

 
20 Чи є хтось із членів вашого домогосподарства особою з інвалідністю? 

  Так    Ні   22 

 
21 Чи були в когось із цих людей серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування (крім 

медикаментів) для проблем, пов'язаних з інвалідністю, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

  Так    Ні   21.2 

 
21.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість медичних послуг 

Вартість транспорту 



Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 
 

21.2 Вкажіть вік і стать особи з інвалідністю? 

  

 

СТАТЬ (Ч/Ж) ВІК (ПОВНИХ РОКІВ АБО 
ПОВНИХ МІСЯЦІВ) 

    

    

    

    

    

 

  Відмовився / відмовилася відповідати      

 
 
22 Чи хтось із членів вашого домогосподарства має якусь із цих хронічних інфекцій: ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит C або гепатит B? 

  Так    Ні   24      Відмовився / відмовилася відповідати   24     

 
22.1 Яку саме хронічну інфекцію?  
_____ 

_____________________________________ 
 

23 Чи були у цієї людини / цих людей серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування (окрім 

медикаментів) для проблем, пов'язаних з цими інфекційними захворюваннями, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   24 

 
23.1 У чому саме полягали ці  серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість медичних послуг 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 
 

24 Чи хтось із членів вашого домогосподарства має діагностоване захворювання психічного здоров'я? 

  Так    Ні   26        Відмовився / відмовилася відповідати   26 

 
25 Чи були у цієї людини / цих людей серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування (окрім 

медикаментів) для проблем, пов'язаних з захворюванням психічного здоров'я, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   26 

 

 
25.1У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 



Вартість медичних послуг 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 
 

26 Чи хтось у вашому домогосподарстві намагався отримати медичну допомогу для дитини після 24 лютого? 

  Так    Ні   28       Відмовився / відмовилася відповідати   28 

 

 
27 Чи були в цієї людини серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування для дитини (окрім 

медикаментозного), у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   28 

 

 
27.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість медичних послуг 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 

 
 

28 Чи хтось у вашому домогосподарстві намагався планово вакцинувати дитину після 24 лютого? 

  Так    Ні   29 

 

 
28.1 Чи вдалося це зробити? 

  Так    Ні 

 
29 Чи хтосьу вашому домогосподарстві пробував вакцинуватися від правця / дифтерії після 24 лютого? 

  Так    Ні   30 

 

 
29.1 Чи вдалося це зробити? 

  Так    Ні 

 
30 Чи хтось у вашому домогосподарстві пробував вакцинуватися від COVID-19 після 24 лютого? 

  Так    Ні   31 

 

 
30.1 Чи вдалося це зробити? 

  Так    Ні 

 
31 Чи були у вашому домогосподарстві вагітні жінки або матері в період грудного вигодовування, після 24 лютого? 

  Так    Ні   32 
 
31.1 Чи хтось у вашому домогосподарстві пробував отримати передпологову допомогу після 24 лютого? 

  Так    Ні   32 

 

 
31.2 Чи вдалося це зробити? 

  Так    Ні 

 
32 Чи хтось у вашому домогосподарстві пробував отримати післяпологову допомогу (для матері й новонародженої дитини) після 24 лютого? 

  Так    Ні   33 

 



 

32.1 Чи вдалося це зробити? 

 

   Так    Ні 
 
 
33 Чи хтось у вашому домогосподарстві пробував отримати засоби контрацепції, щоб уникнути або відкласти вагітність, після 24 лютого? 

   

  Так    Ні   34    Не знаю   34    

 
33.1 Чи вдалося це зробити? 

    Так    Ні 

 
34 Чи були в когось із членів вашого домогосподарства серйозні проблеми з сексуальним або репродуктивним 

здоров'ям? (Наприклад, проблеми з доступом до контрацепції або безпечної процедури аборту, брак передпологової, 

пологової, післяабортної допомоги або допомоги після викидня) 

 

  Так    Ні   36    Відмовився / відмовилася відповідати   36 

 

 
35 Чи були в них серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування (окрім медикаментів) для 

проблеми сексуального або репродуктивного характеру, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

  Так    Ні   36 

 

 
35.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми? 
 

Брак інформації 

Вартість медикаментів 

Вартість медичних послуг 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 

 
 

36 Чи в когось із вашого домогосподарства траплялись травми, що потребували медичного втручання, після 24 лютого? 

  Так    Ні   38 

 

 
37 Чи в когось із вашого домогосподарства були серйозні проблеми з тим, щоб отримати допомогу та / або лікування травм, які потребували медичного 
втручання? 

  Так    Ні   38 

 
37.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування? 
 

Брак інформації 

Вартість послуги 

Вартість медикаментів 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 

_____________________________________________________ 

 

38 Чи в когось із вашого домогосподарства були серйозні проблеми з отриманням допомоги після зґвалтування 

чи іншого сексуального насильства чи насильства на основі гендеру, у період після 24 лютого 2022 року? 



 (Наприклад, доступ до клінічного обслуговування в службах підтримки жертв зґвалтування, доступ до допомоги з боку 

захисних служб) 

 

  Так    Ні   39    Відмовився / відмовилася відповідати   39 

 
38.1 У чому саме полягали ці серйозні проблеми з отриманням допомоги? 
 

Брак інформації 

Вартість послуги 

Вартість медикаментів 

Вартість транспорту 

Брак транспорту 

Значна відстань 
Інше _______________ 

 
 

39 Чи хтось із вашого домогосподарства зазнав сексуальних насильства чи експлуатації після 24 лютого?  

 

  Так    39.1    Ні   40    Відмовився / відмовилася відповідати   40 

39.1 Чи сталося це під час оренди тимчасового помешкання після 24 лютого?  

  Так    Ні    Відмовився / відмовилася відповідати  

 

40  Чи хтось із вашого домогосподарства отримував погрози щодо торгівлі людьми після 24 лютого? 

  Так    Ні 

41 Чи в когось із вашого домогосподарства є серйозні проблеми через те, що ця людина зараз надто засмучена 

або схвильована, щоб займатися щоденною діяльністю? (Наприклад, вставати з ліжка чи виконувати роботу по 

домогосподарству) 

  Так    Ні 

 
 

 

42 Чи в когось із вашого домогосподарства наразі є серйозні проблеми з гострими респіраторними інфекціями? 

  Так    Ні 

 
43 Чи в когось із вашого домогосподарства наразі є серйозні проблеми з діареєю? 
 

  Так    Ні 

 
44 Чи є у вашого домогосподарства будь-які інші серйозні проблеми, які стосуються здоров'я, проте не були перелічені вище? 

  Так    Ні  

 

Доступ до води 

 
45 Чи є у вашого домогосподарства серйозні проблеми з належним доступом до безпечної / хорошої питної води, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні  

 

 
Використання туалету 

 
 

46 Чи є у вашого домогосподарства серйозні проблеми з доступом до належних туалетів, у порівнянні з періодом до 

24 лютого? 

  Так    Ні  

 
Харчування 

 

47 Чи є у вашому домогосподарстві люди, у яких серйозні проблеми з доступом до належної кількості безпечної або необхідної їжі, у порівнянні з періодом 
до 24 лютого? 

 



  Так    Ні 

 
На цьому запитання завершуються. Дякую, що виділили час. Чи є у Вас запитання до мене? _____ 

 
48. Введіть номер санаторію  
 
 
49. Введіть номер Supervision area 
 
 
 
50. Введіть номер LQAS   
 
 
 
 
GPS data collection -> end   

 


