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що до неї стосуються ці показники. Цс співвідношення— 
ніби барометр санітарного добробуту країни, що «уже чут
ливо та швидко реагує на всі аміни, які в ньому сталися. 

Тим то коло питания народжуваності! та смертности 
працюють і економісти і лікарі, з  наслідки ю ого  щ<- 
вчзвия можуть бути цікаві також кожному культурному 
та розвиненому громадянинові.

ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАЮТЬ СКЛАД ЛЮДНОСТИ,

Щоб правильно уявляти, чи багато на Україні народжу
ється та вмирає, чому саме змінюються цс співвідношення, 
а також щоб, зіставивши наші покааникв а відповідними по
казниками інших країн, зробити правильні висновки, треба 
до легкої міри ознайомитись із складом людност» цих.

Ознайомитись із  кількістю людности й а тим, як роапо 
ється вона ва віком та статтю—цікаво не тільки для ■ 
щоб кианачити показники природного руху людности (при 
родкий рух людности — це процеси ваоодвуваности та 
смертности, що в ній відбуваються), але це досить цікаве 
Я салю по собі, Отож ми ва одним заходом зупинимось 
на його оцінці.

Річ у тому, що людність кожної країни е  одночасно і 
виробник усіх матерїяльних та культурних цінностей та їх 
споживач, але споживав сяродуковані цінності вся люд
ність, продукує ж їх  тільки псина її  частина.

Ми тепер не вгадуємо того факту, що деяка частина 
людности ва своєю класовою суттю тн соціяльним станом 
е тільки паразитичний споживач продукованих цінностей 
(буржуваїя, духівництво тощо), бо в нашій трудовій соціа
лістичній республіці кількісна роли цієї групи дуже мі- 
внрна. Говорячи про те, що деяка частина людности є 
тільки спожнаач і ме продукує споживаних цінностей, ми 
маємо на оці тих, хто через свою малолітиість (діти, під- 
літкн) ще на можуть брати участи у  виробничому процесі, 
та про тих, хто через свій похилий вік (старі) уже причт 
шені набута з  виробничих лав. Співкідвошеяня продухцЦі

що примушена рсб„тиекоЗГчкоТ1 Т Г н Г Є Р°аМ''Р ВИТР"- 
сти щоб утримати економічно

потрібних ДЛЯ лалмгкн-л. І!г  р пджс,ши 8 "ій цінностей 
нього господарства Л к уь ьч ’ЇЇ*™ *'™  ‘“ """Ч' Гі «Рад-* 

Що відносно менша продуКщвна Часткия 
отже, идносію більша споживацька то ™?.,,'"'0" '0'™  й< 
них умов, повільніше Єигит..:„..„ ■ ,И0,ИХ ОДнахо-
сільніше розвииатчхгетьеа г  зростатиме країна, по-

ЗвнчлЙно «в-,» культура. у  ‘ 0

ж »  я  Ро™ . ,г ," 'г % й г  й
оо до 69 років а людність від 0 до 14 - 1 в‘4

СКЛАД ЛЮДНОСТИ ЗА СТАТТЮ Й ВІКОМ 
ТА ЙОГО 3 -------------

ПОІі статистичної управи на і  січня т д  р ._ в  Ію.3біш7 
$ У складі перепискиої 1926 року ЛЮДНОСТИ ЧОЛОвігів 
5 1 «  0 ™  або 48^%, а жіи.* 14.924.339 осіб, або 

■?. ■ 900 чоловіків припадало 1058 жінок,
з  2 1 Р°*¥  -АКІДІ̂ І .  У країни складалась.

тппч чоллв1К,в 6Уло ЗД 2*, а жінок ШУ .  і
1-а ІіЛії) чоловіків припадало тільки 990 жінов. Сшввідио- 
т'®'1”” чваовиав та жінок важить для виробничої моці кра
їни, бо продуктивність жіночої праці трохи менша ва чо 
домчу і становить пересічно тільвн щось ів %  його про
дуктивности, У визначенні природного руху людиости ста
тевий склад теж важить, бо сили смертности обох статей 
не однакова, а  число народжень більше валеяить від 
числа та складу жінок ніж чоловіків.

Відносне збільшення жінок у складі людности вашої 
країни за час в 189?до 1926 року в переважно наслідок-



масової мглбелі чоловіків підчйс імперіалістичної та гро
мадянської «о*н 1914 — 1920 р р  ї  властиве всім країнам, 
що брали участь у світовій війні.

Так от на 1000 чоловіків припадало пінок:

На Україні . - 968.5 л;
іливдії .

У крпїв&х, що не брали участи в світовій війні, ми мн
емо, навпаки, відносне -збільшення чоловіків у  складі люд-

Наприкллд, на 10С0 чоловіків припадало жінок:

І

Для вікового складу людности Укрпїии, КИ порівняти 8 
віковим складом людности кількох інших країн, характе
ристична відносно більша кількість иепродукційних віків- 

Користуючисй я показаного понереду розподілу людно
сти на групи продукційного, напівпродукційкого та непро- 
дукЦИного віку, побачимо, що па 1000 душ людности еко
номічно активного віку прнаадае економічно пасваних-

мн ба шмо, Що співвідношення не н» V -
воно свідчить про економічно невигідний Л п „*рв'на: II людности. игдвня Віковий склад

Рівночасно Й щодо санітапії 
старих говорить про намииуче великі "о'газнТкиТ" їа  
яуваннп та смертности, бо найчастіше к о Ї Ї Г т , 1 Т  
ють само «і вікові група. р ють тл вииРа-

треба детальнішеПОДІЛИ ги ЛЮДНІСТЬ на ВІКОВІ Групи, НІЖ не ПОЧВЧянл
реду, бо можливість смерти набагато змінюється в  вімм 

л“ »“ ™  * * * -  -  і » ?  т .
На 10 000 людности України відповідної статі припадало:

_ Як бачимо звідси, у сучасній нам людності багато менше, 
ніж 1897 року репрезентовані діти віком до 9 років (на
слідок пониженої народжуЕЗНосТЯ 1915— 1922 р. р.), і  чо- 
ловіам віком ЗО— 59 років (внелідок масової еагибелі на 
війні). А  ке, на ми побачимо далі, особливо відносне аиен- 
шенна числа дітей, дуже зменшує показники смертности.

Аналогічні ямївн, як наслідок тих самих причин, .ми мо
жемо спостерігати в складі людности всіх країн, що брали 
участь у  світовій війні.

Нарешті, укажемо ще співвідношення міської та сіль
ської людног.и ви Україні та в інших країнах.



Співвідношення Це дуте ЮЙИіНЇІ, ВОЛИ СЧІЯІЙЧПТИ розміри 
природного руху людности Місі,ічі та сілм і на ліпдпісга 
жив* в цілком різких соцінльно економічних та ПіИЇТврІІИХ 
умовах, а тому, звичайно, Й показники и.-іроджупеїюсти ти
СМенТИосТк будуть рівні 

Проте інших країн, і Україні дуже иебшато міської 
людности

Цс видно а таких дання (на відсотки).

■ НІСШ ОЇ людности

Але число людности на Україні 
часом досить швидко Якщо 
1897 та 1926 р р . відсоток місм 
вгього на 1,41с, (з  16,936 дч 1ЬЗ'«) 
він підвищився «о 197% цебто ще

ІШСЛ.Т |92Лр Ш  Щ
тільки 18,3 і

-піні абіді иіується остатній ■
ЗО рик,в. між пгргпигвми V  В
ММН ПО,ЦІЇ ' ТИ Збі-Ч ПІНИСЯ І  У

ПРИРОДНИЙ РУХ ЛЮДНОСТИ УКРАЇНИ.

ОвнаЯомішшиси із  складом людности вашої республіки, 
ми можемо тепер ознайомитись і * природним рухом, цебто 
народжуваністю та смертністю людности

Відомості Про природний рух лютности дістають, Р - 
цювапши матершли реєстрацій народжень та смертей-цювапши мптеріили реєстрацій -у  ,

тій громадянського стану (ЗАҐС'ох). с „ 
вадило духовенство й частково поліція- , ..а

з .  , £ , « » .  ™  у -  д . » »  ''“ х т , ™ » : . ”  лсмертей майже Сіфівь нроиадять цивіль у

ДУЩ о01Слегше було зіставляти число нрр? ^ * М” а̂  «бо 
Мір А «о и різним числом Я...ДИОСТИУ р д час> «о-
хоч би а ОДЯІІІ країні, «хе аа різниг гр чи,
р к тую т»»  ,»».»«««, » • “

народ л ,о  померли- В Й ГИК зміно, коефіцієнтів 
і, ігцюдлуванпсти та смертности 

,и № Дістають, перелічивши народжених та п о  
мерл їх на 1000 або 10.01X1 душ тюї людности що до неї 
ішломать дарсвстровміі випадки народжень або смертей.

Як .скапано копероду. щоб легше було зіставляти ці 
числа а іншими, їх перетворюють на коефіцієнт., 1 перетво- 
К “ “ “ по,ш гиачитимуть. що на Україні 1926 року «а 
їв  і  лютности пересічно народилось 421, а померло
181 особа Ріж нищ між цими коефіцієнтами і « показник 
природного приросту людности. Замість схопити, що люд- 
пости у  нашій країні збільшилось 1926 року па 689 2з1 

ѵ,особу, ми скажемо, що пересіѵио их 10.003 осіб нашої рес 
публіки прибавилось 2-Ю осіб Так буде легше зіставляти 
.11 іірпступиіше ровумітн.

Якщо показник смертности більший за покозиик наро- 
д:«уп,шостії цебто чи ло померлих більше за число наро
джених, гоппрять про під'вниніі природіїий вриріст(убуток)- 
людности. Повазаика від'ємного приросту ставлять із  ина 
К»М мінус ( - )

Як ми псбачико далі, якнще нід'енаого природного приросту 
і,у) любноети було у нашій країні в 1915 — 1922 роках, 
тамо тепер шжвзнвни природного руху людности 

України ти прчродиаЯ приріст за кілька років.
На 10 000 людности України пересічно було:

(І П

Н.рОЛЖИ с - . - *  " а г "



З  поданих чисел видно, що народжуваність на Україні 
неухильно вменшується, починаючи а 1881 — 1885 років. 
Найменше народжень припадає на роки імперіалістич
ної те  громадянської иоен, голоду та господарського рог- 
р)ху (1915 — 1922 р.р ). коли, наслідком погіршення добро- 
буту людности та зруйнування родинного життя з  масови
ми призовами чоловік в до армії, число народжень навіть 
не покриває убутку людности від смерти.

Господарське піднесення країни, що почалося після 1922 р-. 
І демобілізацій армії, що повернула демобілізованих 
у  сім'ю,—все це відновило нормальні розміри иароджуса- 
вости. Але тенденція до зменшення народжуеаиости, що 
виникла (ие ми вже відзначали попереду) в 1886—1890 р р 
вбереглась і досі.Тки само народжуваність, безупинно змен 
шукалась до 1915 р. ї  смертність- Роки 1915— 1922 дали 
надзвичайно велике збільшення смертности, в в  1923 р. 
смертність почала заову зменшуватись, стала багато менше 
ні* до 1915 року-

Смертність на Україні почала зменшуватись трохи піз
ніше, вік народжуваність. Це вменшений, як видно з  пода
них вище показників, почвнаєтьсм-тільки після 1895 р., 
» до цього а невеликими хвтанияии держиться на одному

З  цього ж моменту відзначають і збільшення природ
ного приросту людности, бо смертність людности вмен
шується більше, ніж народжуваність. Збільшення це три
ває до 1915 р. Початок світової війки та всі дальші эру 
иення призводять до переваги смертности над народжува- 
Иїстюі до яід’емвія-о природного приросту (убутну) людности

п о й , ; ; „ ‘Г 1  Ї 5 5 Е &  т & й ” "
»Р«Р0,.0Г0 п,„росг,
набагато перевищують дозоввнї. року

ПОКАЗНИКИ НАРОДЖУВАНОСТІ! НА УКРАЇНІ 
ТА ПО ІНШИХ КРАЇНАХ.

Подана таблиця ілюстоѵв няьп«.„о,..і   . . .  хкРа,“-
шдмости -Т краща з  відповідними кокаанихамй ївших «аіт»

.піт • . _ я»  Ж  272 1691927 • • - . 1 6 6  181 183 269 161

Роки еійки та господарського розруху для аахідньоевро- 
; юейськи* країн (1915— 1918), що вїдбвлнсь вн природному 

рухові їхньої людности, так само як і на Україні, ми ви
пустили із цієї таблиці і далі, де подано показники смерт
ности,— щоб не затемнювати яіставлевия.

Зіставляючи подаві числа в ооказнвнанн вародшуваноетя 
вн Україні, поданими попереду, бачимо, що яіденачвид тен
денція до зменшення ндроджуваностн в не тільки о вас, 
але пиастра В усій інтим країнам (у тому числі й тим. 
Що в нашій таблиці ве вковано). Рівночасно ми бачимо, що 
*ЧІ* рокі народжуваність людности на Україні багато більша 
вія ко всіх інших європейських країнах.

Чим а,є з'ясувати повсюдне вменшеная народжуваносте 
і чому народжуваність па Україні більша, вікую ішпях



Чи треба взагалі вважати високі показ 
пости ва позитигва або негативне явище? 

Постараємось відповісти на ці питання.

ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТИ.

Зменшення вароджувакости відзначено по всіх західньо - 
європейських країнах приблизно з  середини XIX століття, 
цебго з  розвитком у них промислового капітатізму Д о  
цього часу показники нзроджуввности стояли майже на 
одному рійні.

На Україні, де промисловий капіталізм почав розвиватись 
пізніше, ніж у  Західній Еероиі, пізніше почала вменшува
тись і народжуваність.

Безпосереднії иричина цього зменшення— зростання та 
вдосконалення техніки готувати та вживати протизачатко
вих васобів і робити аборти. Ц е зв’язано з  розвитком про
мислового капіталізму, що спричинився до загального під
несення технічного розвитку.

Основна ж причива та, що промисловий капіталізм ва- 
гострюе боротьбу ва існування, руйнує десятки й сотні 
Тисяч ремісників та селян, пролетаризуючи та обертаючи 
їх ва своїх рабів і  втигаючи до виробництва маса жіночої 
людности, руйнуючи цим колишні підвалини родинного життя.

У цих умовах валике число дітай в сім’ї  лиеишуе ціанси 
сім’ї  на натерівльиий добробут, бо ваваджае роботі шнки 
на виробництві, ставлячи рівночасно збільшені вжмоги до ви
даткового бюджету сім’ї. Отже, природне є  бажакия яко
мога зменшити сім'ю, обмежуючи дітородіння, а назустріч 
цьому бажайте йде й розвиток «ротивачаткоких засобів.

Нарешті, валученяя жінки до громадського життя також 
важило, спонукаючи \ ї  протестувати проти перевертання 
жінок на дітородні машини, проти безглуздо великої („иро-
лячої“) народжуваності!, примусивши ї"................................
про обмежене розмноження-

Збільшення міської людности яга в 
сільської також спричиняється до зменшення народжува
носте в ираїиі, бо й до розвитку промислозого капіталізму 
«

-аозитивні Й НЕГАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ 
НАРОДУЖВАНОСТИ.

Змевшсивн вароджувакости, як наслідок того, що ми 
щойно казали, мине ножеко розглядати як негативне явище.

Річ у  тому, що зіставлевня числа вароджень і смертей 
за  багато років ио всіх європейських країнах показує, що 
велику народжу вакїсть майже завжди супроводить пепнка 
смертність. Тоді Й рівень смертности чималою мірою ви 

ічаєтьсн нєлванм числом дитячих смертей.
Сожну смерть, що сталася раніше, ніж загиблий органів» 
иг цілком вичерпети езпї продукційяі сяли на благо 
юднього господарства, треба з  народньогосподарського 
ляду розглядати як певну втрату.

Тим паче це треба мати ва увазі, коли мова йде про ди
тячу смертність, коли загиблі дитячі організми не тільки 
не нстигли начерпати своїх продукційнах еид, але навіть 
ще не встигли дійти продукціЙного віку. Тоді велику ди
тячу смертність треба розглядати ва непродукціВиу витрату 
матеріальних засобів, що Вдуть на продукунанвя та утри
мання васудженеї на загибель частини дітай, і  як нераціо
нальну експлуатацію вапасу біологічних сил жіночої частини 
людкостн, ввтрачуваного на зайве дітородіння.

Надто велике число дітей у  сім’ї  само вже визначав 
гірші для инх житлові умови, умови живлення та санітарні, 
меншу кількість матерніх піклувань та уваги, потрібних 
для їхнього правильного розвитку. Тим то високу народжу
ваність, що йде разом 8 високою дитячою смертністю, не 
можна вважати за позитивне явище ні з  господарського, ві 
8 саиітарного пЬгляду .

Можна легко собі уквити, що остаточний васлідок при
родного руху людности, ї ї  природний приріст, ноже бути 
однаковий і  за великої народжувзности та великої смерт-



З  поданої попереду таблиці видко, що природний при 
людности України ва останні роки майже в І 1, ,  раз 
ревищуе природний приріст людности останньої Ч- - 
Л К  віку, дарма, що показники народжуваносте цих . . 
багато менші за відповідні показники кінця XIX стс

Ц е Є наслідок ТОГО, ЩО дев’яностими роками МИ&уЛ 
століття при показнику 488 народжень на 10.000 лю ;НОс., . 
в 1000 народжених хлопчиків умирало на першому році 
лиття 234, а  до 15-лїтиього віку доживало тільки 578, а 
тепер показник народжуваносте зменшився до 378 на 10.000 
людности, зате а 1000 народжених хлопчиків умирає на пер 
шому році життя тільки 174, а ймовірність для народженця 
дожити до 15-літнього віку збільшилась до 677 чоловіка! 
а 1000народжуваних. Приблизно тахі ж співвідношення дїстз-ч 
немо В з  відповідних показників для дівчаток (див та б л і 
ва стор. 23).

Ми далеко ще не ДІЙШЛИ Границь зменшення смертност- /  
особливо дитячої. У Німеччині з  1000 народжених хл 
чиків до  15 років доживав 845, в Англії — 849, у Дані 
874, а в Новій Зеляндії —  навіть 918.

Зрозуміло, що ва таких умов нам не доводиться жа 
кувати про зменшення народжуваності» (яка все ж е виш 
ніж по інших західньоевропейсоких країнах), і  що бороть» 
зв зменшення дитячої смертности та  за  довгість людського 
жаття є  для нас багато важливіше завдання.

Доки зменшенню народжуваності» еідповідае більше або 
хоч би однакове зменшення смертности, його не можна, 
отже, розглядати, як негативне явище; зв цією границею 
зменшення народжуваності» м»>а»е стати вагровою дальшому 
зростанню людности країни, і  його позитивні властивості 
переходять у  своє заперечення. Такі явища вже е  в де
яких європейських країнах. Тах от у Франції перед світо 
всю війною число народжень ледке -ледве дорівнювало,
3  С®°Д1П,0КИ*, И роками було навіть менше за числосме 
тей. Так само і в деяких інншх країнах темп зменшення нар. І 
Джуваностн починає перевищувані темп зменшення емер ' 
мести, а  це вже загрожує зростанню людности. Заход і 
боротьби із  зменшенням числа народжень, розпочаті с цех \

■НВах (заборона абортів та кара за  їх  проведения, яа- 
I Яйа реклямувати, а іноді й продавати протизачаткові 

їй  тощо), не досягають своєї мети, 
а говорили вже, що основна причина зменшення числа 
їржень (яка призводить до  абпртін та до шЕпнання 

5? -".зачаткових засобів) е самий капіталістичний лад, що 
-«ймуча і пролетарпзуе все більші васи людности.
"Черг© те !й боротьбу в надто малою народжуваністю у 

тих капіталістичних країнах, де вона є, треба провадати 
ке проти жінок, що роблять аборти, а  проти причин, що 
^призводять до збільшення числа абортів, цебто проти самого 
•капіталізму. Без переможної соціалістичної революції, на 
«нищивши капіталізму, не можна в західньоевропейських 
країнах розв’язати проблеми недостачі житла  ̂ проблеми 
-«еэадовілыіого живлення народнії» нас, безробіття тощо, 
й не розв’язавши цих проблем, не можна позбутися причин, 
•цо штовхають людність цих країн обмежити дітородіння, 
. отже, ке можливо сподіватись, щоб показники прврод- 
пго руху людности зберегти б них ва належному рівні 
їБоротьба ж з  абортами та протизачатковими засобами 
льки ваганяе аборт у підпілля, адорожчуе нартість про

ведення йбго і! посилює небезпеку для життя абортичок. 
о У цих умовах вапобігти абортові або гігіеинчно його зро- 
дітн приступно тільки змінам з  забезпечених шарів людности» 

«що мають можливість оплатити рнек таємного аборту в  лі
каря; позбавленим же цієї можливосте широким масам 
трудящої людности залишається підпільний аборт у бабок, 
знахарок та всяких потайикх лікувальників, звязаннй 
а риском для здоров’я та життя. І справді, у  країнах, де  
борються із вменшеная» народжуваносте, забороняюча 
аборти та протизачаткові засоби, щороку все більше умн- 
рає жінок через зараження кроти та пологової гарячив, щ 
•дістали підчас підпільного аборту, а вироджуваність в-е 
Ії.ченшуеться тим же або ще швидшим темпом.

-  І нашої країни, як уже вказано, небезпеки щодо кад-
■вірного зменшення народжуваносте Ще немає, а перемога

«нищать причини, що призводять до з енінення вародиуаа-



ПОСТИ нижче *а норма-.ЫІІ границі, мдойго до  того «, 
•оно дійде цих границь

ПРИЧИНИ ВЕЛИКОЇ НАРОДЖУВАНОСТН НА УКРДЇЩ

Тепер спробуємо з ’ясувати чому саме протягом багатир 
років показники няроджуваности люди їсти України буди 
Д валншалнсь більші ніж відповідні показники кілько* 
інших країн 

Явище це залежить від багатьох при іип 
Ми вказували шве, що промисловий капіталізм почав 

розвиватись на Україні пізн ше ніж у  Західній Европі, і 
кевстягроззявути:ь у нас так я -  н і Заході Отже природно, 
що Й змевшелня ндроджуваности на Україні що Його спрн 1 
чинив кяяітнлізм, багато поступно і. п рпд аахідньоевро 
кайським. Більша частина людности цашоі республіки к іл  
в селах, відсоток міської людности у ііас багато менші' 
ніж у  більшості європейських країи (див тгбл иа стор. І 
Народжуваність же в селах більша, ніж у 
видко з  поданої таблички:

На 10.000 людности України народилось.
924 р 102$ р  1926 р 1927 Р 1924 р. 1929 р.

У м іс т  347 337 317 296 264 247
У сслаї . 441 416 444 423 405 379

Зрозуміло звідси, що в і раїїл, де  переважна більшість 
лютности живе в селах, народжуваність мас бути більша, 
між у країнах, де  відносно менше сільської людности.

Далі. —  культурна відсталість у  минулому та санітарна 
неграмотність маси української людкостн призводили до 
того, що навіть там, де приріст людности обмежувався а 
економічній причин, це обмеження приросту рогв язувалось 
дуже нераціонально, цебто чгреа велике число дитячих
смертей замість того, щоб вжити т ----------------
засобі» проти ааплідиеияя, давко в*
Заході.

Нарешті не абиякий чинник великої народжу» іности а 
Україні в ранні шлюби Шлюбний стаи «'««« « адни

із соціяль інк ча.тгіикі», що визначають ї ї  плідність. Що ра
ніше одружується ИІ1НКЭ, то більше шлюбних років буде 
в неї ПЭОТЯГОИ життя й більше, звичайно, повинна бути її

О.іріч т т о , не 1 ООО одружених жіноіі підповідно о в:ку 
спосге і гаємо тане' що більше число д ітородінь, що молодша 
взята група жінок Отже, що більше в складі люїностк 
одружених жгіок і що блыау частину серед одружених 
становлять жінки молодого віку то при інших однакових 
умовах, більша буд.- й народжуваність серед цієї людности 
Шл оічісгь укзаїнської людности багато більша, иі« люд 
кісти І11 них країн яч це вяцчо із зіетавл-итя показників 
таких таблиць

1-ій 10000 людности України булл нлюоїв

1Я9І — |<К.« 88 1926. . . . .  121
1901-’" 1 85 1927.. . , | 2

1924. 115 "
1925 . 1 0 0  1929 115

На 10.000 людности вказаних країн иаемо іилюіів-

Роки Англія Фікція 1т»*і» ШмцІ>

1824 1895 75 74 82 72 ©
76 7 9 78 77 ®

Одружуються у нас порівняй 
Тах от на Україні одружені * 
відсотки).



А  ва попередні роки відсоток ще більший.
.За кордоном у більшості країн шлюбний вік звгічвЙБО 

бував багато більший 
Так ог 190о— 1 4 0  р р відсоток одружених віком до 

21 року такий

Л.5 ІЗ.»

Зрозу міло, що як наслідок великої та ранньої шлюбгост- 
людносте України разом а пішими вказуваними попереду 
причинами, маємо велику народжуваність Але пк результат . 
великої народжу ваг остнбу до не стільки збільшення людности А 
вашої країни, скільки г.ерсдчаспе виснажування жіночого ■ 
організму ти збільшення числа дитячих моїнлок бо щос 
* 2594 народжених ке дожнаали навіть до 1 рску.

Д о поданих про народжуваність відомостей додамо щ 
цікава співвідношення статей серед народженців 

Ям загальне для всіх країн демографічне явище, серед ’ 
них буває більше хлопчиків, ніж дівчаток. Причини цієї 
переваги неясні, \ численні спроби дати ньому пояснення 
ДО01 Ще не мали успіху. На це треба ззажзти, як на емпі- 
рнчянй (здобутий наслідком досліду) факт, властивий всім 
містам та країнам, опріч м. Неаполя, де  також, з  невідомої 
ще причини, дівчаток народжується більше, ніж хлоп-

На Україні, пересічно, на 1.000 новонароджених хлопчиків 
народжувалось д.вчаток. 1926 р.—940,1927 р -9 3 3 1 1 9 2 8  р — 
9*>. або, навпаки, на 1.000 народжених дівчаток народжу
валось хлопчиків: 1926 р — 1065, 1927 р  — 1067 і 1928 р -

СКЕРТНІСТЬ

Показники смертности на Україні ми подали в таблиці 
дуть ?т м  . ,і014*зявки *  снертности поївших країнах бу-

На 10.000 людности вказуваїїйх країв умирало-.

Ро к и  Англія ФраиВі« Італія Ші

№ 6 -1 8 9 3 . 188 223 239 262 165

1905 -1 9 1 3 . 
1920 
1922 
1924

165 » і  140
151 148 132

117 167 118

Як видно із зістааленяя українсьяях та західвьоеврооеи- 
показникіе смертности, поступове зменшення саерт- 
спостерігаемо не тільки в нас, а  й по всіх інших 

■жрлілах але самі розміри смертности в  цих країнах до  свї- 
тової війки скрізь, а тепер у більшості країн, багато менші, 

ік  на Україні
Треба сказати, щ о тим часом, як на Украші зменшення 

смертности почалось тільки в самому кінці XIX століття, 
пізніше навіть ніж почалось зменшення нкроджуваности, у  
Західній Езро.і: смертність почала зменшуватись иабже на 
100 років раніше, на початку XIX століття, років на 50 ви
передивши зменшення народжуваності».

Причина цього зменшення — піднесення економічного до
бробуту аахідаьоевропсйських країн, підвищенні) життьового 
та культурного рїенн народні* мас, менше, порівнююча з  
середньовіччям, число воєн та зменшення, а  іноді й цілко
вите зникнення, епідемій як наслідок успішного розвитку 
гігієни та санітарії Й організації сааітарпо технічних споруд 
(водогони каналізація тощо).

Особливо помітний вплив санітарчих заходів щодо вме.і 
шения смертносте від гострозаоааливнх захорувамь.

Протягом XIX віку В Західній Езрооі зовсім зникла чума. 
стала рідко прокидатися холера, що вовсім зникла в X X  в-аь 
“айже вникли паразитарні (нксипняЙ ти поворотний тиф4 
*  віспа ■ різко вменшилось число азторувлнь ма черевний 
тиф та інші заразливі короби.



До ХІХ віку всі нарелічені короби забирали досить ба
гато жертов, спустошуючи іноді цілі міста та краї- 

У нас ва Україні, на жаль, іа цим теж не гаразд.
Чума, правда, і у  вас—явище досить рідке, але холера, 

паразитарні тифн та віспа до останнього часу періодично 
знищували чимало людности.

Черевний же тиф, шкарлятииа дифтерія та кір і тепер 
ще можна вважати ва звичайне явище- і вони стоять далеко 
не на останніх місцях щодо причин смерти української 
людности.

Причина цього явища полягає в тому що наша країна до  
останнього часу була одна з  найвідсталіших щодо розвитку 
народнього господарства та культурности ї ї  людности 

Експлуатоввйа людність, що була під гнітом поміщиків 
та буржуазії, низький різейь вагальної та санітарної куль
тури, до тбго ще знижуваний насильною русиф:каторсі,кою 
політикою царського уряду, що забороняв будь-яку куль
турну роботу рідною новою людности, і як наслідок цьої о 
велике поширення всякая вабобонш, цілковита незацікав
леність колишніх панівних клне сиреною оздоровления 
широких нас трудящих і черев це—майже нілкоеиііій брак 
елементарних сапітарвнх ваходїв та загальноприступної Лі
карської допомоги,—все це призводило до того, що епідемії', 
які легко виникали, знаходили сприятливі умови для свого 
розвитку І, не зустрічаючи належного оперу, забирали 
щороку десятки й сотні тисяч жертов.

Тільки останнім часом, тільки по організувако радянську 
охорону здоров’я, у  нас почали енергійно беротагь ва 
оздоровленая та підвищення санітарної культурности на-

У ї оздоровні заходи поруч загального підвищеная ма
териального добробуту та культурного рівня трудящих як 
наслідок Жовтневої революції, набагато зменшили щорічне 
ѵ.х^о смертей від заразливня короб 

Ал • короткий час, що ииаув від Жовтпеоої революції до 
нашого часу, ще більше скорочений роками громедяиеької 
в.Вки та господарського розруху, не дав поки можливосте 
достатнюю мірою розгорнути бороті Су за народив здоров’я, 
Ж

ЄТКльиюЬиі*с°'8 інших країнах, серед людности України 
число дітей, що ї*  смертність у віці ДО 4 років скрізь ге 
реяиіцув смертність інших вікових груп, також “ Р*1** 
оенищвнню українських показників смертности вад показ; 
ннкамй івшкк країн, а більша дитяча смертність, що й досі 
властива. як цс побачимо з дальшого, нашій країн., ще

6,'ЗаР№ И "світової та громІдяиської війни та Д^льші роШ

к  Ч '  ' -  -

лЬгй та ' порівняно більшим числом осіб середнього віку 
ї ї  - іію дитяча смертність мав велике значення в 

. Р ^ / , ' емеРТЯОСТИ, то відносне зменшення Дітей
с ї ™ , ™  ™ « ,  міро». »  .м о « « ™  
^слявоекними роками і  в кас, і  по інших країнах

Ми не раз згадували вже, що небезпека смерти не одна

КОЯ (очѵРГ в 1 к о Г в й І Й Г ^ Ж ь т .  загрожує смерть, і  
пкого ік у  людина може вважати себе ванайґараитоваюімг

в.  ™ » « .  я - 6*
смертности для кожної вікової грувй- _

Нв 10 ООО людкости України в м и р ал іх^ ^ ^
В і к Чоловіків №«*

*<«5 1325
0— 1 рік ........... ' зір 29»

25—29 „ 
30-39 .  
<0—49 »



Як бачимо я цього, найбільшу смертність дають най
молодший та найстаріший вік. Щ о старший вік дає найбільші І 
показании смертности, зрозуміло само собою, на великих же 
показниках смертности немовлят нам доведеться зупини
тесь докладніше далі.

Надто велика смертність цього віку різко зменшується у 
віці 1 — 4 років; маВже ще більше вменшується для віку 
5—9  років, дає найменші яоказпики у  віці 10 — 14 років, Ч 
а потім знову починає поступово підвищуватись.

Причина великої смертности у  віці 1—9  років, авичайио1Л  
Є так звані „дитячі" інфекції (шк.ірлятина, вір, коклюш» Я  
дифтерія), але у віці 1—4 років цей ряд збільшується ще |  
па яахоруванвя органів д> кання (бронхіти, запалення ле- І  
генів тощо): після 14 років, коли смертність знову по- ^  
чиває підвищуватись, причиї я  цього підвищення залежать, 
звичайно, від умов соціяльис економічного характеру, що 
спричиняються до тих чи інш ї ї  захор) вань (початок про
фесійної праці, частіші зміни кгі-пя проживання тощо) 

Зіставляючи показники смертности обоз статей, ми спо
стерігаємо більшу смертність серед чоловіків, щодо хлоп
чиків раннього дитячого віку це явище бюлого-фізіологічие, 
що відповідає їх  більшій народжуваності, більша смертність 
чоловіків у юнацькому та робітному віці і  наслідок іншого 
етуневя їх  участи в промисловій та с . - г  граці, порівню
ючи з  вінками.

З а  тяжчих для чоловіків умов професійної праці, їх  
виття і здоров'я зазвав більшої иебезлеки, і через  це по
казники смертности для НИХ більші. Деякі ВИНЯТКИ ЩОДО 
цього дає тільки ВІК ЗО— 39 років, і  то лише для СІЛЬ 
ської людвостя. Треба думати, що активна статеве життя 
жінка такого віку (ЗО — 39 р.) з  його наслідками (діто
родіння, аборти) в  умовах низького рівня санітарної куль
тури сільської людности та  майже цілковитого браку охо
рони материнства (аборти у бабок, полоідр б неї північній

„ ш Я Ш

обсточові сільської хати, незвільвечня від звичайної роботи 
до і після пологів) призводять ДО ТОГО, ЩО смертність ві
нок цього віку не тільки дорівнює смертності чоловіків, 
а навіть і  більша.

У містах, де заходи охорони праці та охороаи материн 
ства набули широкого розвитку, а  жінка родить або робить 
аборт перевавно в лікарні під доглядом лікаря, явища під
вищеної віяочої смертности немає, і  смертність чоловіків 
усякого віку більша від смертности жінок

Економлячи місце, ми не подаємо таблиць, ЩО характе
ризують смертність людности різного віку по інших євро
пейських країнах. Відзначмо тільки, що людність України 
всякого віку, опріч найстаріших, лає більші показники 
смертности ніж людність Західвьої Европи. Отже, і пере
січна тривалість життя та можливість для новонародженого 
дожити до  певного віку у нас менша, вік тг’*-

Дуже наочно характеризують Це подане тут таблиця- 
З  1000 народженців доживають:



НаУ»р.ы И лапиия 1896 1697та 1925-1926р.р.}
В АчЫТ 
У ФранцЧ

60.:

Отже, хоч эв ЗО років X X  століття смертність на Україні 
набагато зменшилась, а пересічна тривалість життя наба- 
іато вбільшилась, все ж покищо смертність у  нас більша, 
а пересічна тривалість життя менше, вій; по інших європей
ських країнах.

Зіставляючи смертність міської та сільської людности 
нашої країни, ми бачимо, що на 10,000 людности Україна 
випрало*.

1897’р.р. 1924 0- 1925 Р 1526 р. 1927 р. 1908 р 1929 р.

У Місти 275 147 144 139 131 П І Г'о
У сели 280 187 202 190 188 173 ІЬ5

Щоб не стомлкшачи читача числами, ми не подаємо тут 
показників смертности в містах та селах длн окремих 
вікових груп Але укажемо, що із  зіставлення їх виявля
ється, що тільки серед жінок смертність па селах залиша
ється більша ник у містах для всіх віиоивх груп; у чоло
віків де піку 25 ~  75 років снертність міпекої людности 
більша _ иізк сільської що, безперечно, є  дока® тяжчої та 
професійно-шкідливішої чоловічої праці в містах та неспри
ятливіших для городян санітар ііо-побутопих умов жцття.

ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТИ НА УКРАЇНІ.

Від яких причин найбільше вмирав людність України?
" ***** В,5П0Ш” И "а не Питання не так просто. Біль

шість умирає бея лікарського догляду, і  причина їх  смерти

йалиЬіайтьсй Для Рас або в о вс! и невідомою, або її, вязна 
чувану аа вказівками родичів померлих, можна вважати за 

ь неточну.
Тільки, починаючи з  1923 року. Центральній статистичній 

управі удалось установити в містах реєстрацію причин 
смерти померлих на підставі лікарських посвідчень, але й 
досі цю реєстрацію провадять не всі міста. Щождо сіль
ської людности, то порівняно невелике число сіл, де в лі
карні; невелике часло лікарів у  цих селах; переобтяженість 
цих лікарів роботою (санітарна ть^лікарська допомога люд
ності)— дозволили тільки оставяІм часом, починаючи а 
1926 року, встановити від лікарів реєстрацію причин смерт
ности на селах, і  то тільки для дуже иепеликбї частивя — 
всього щось із  4% сільської людпости.

Отже, наші відомості про причини смерти людности
України ще досить неточні.

А  тимчасом на Україні вмирало (ка відсотки);

1926 р. ЇЙ 7 Р-

До 1 рок,  - зад ^  ^
15 64 ” 24,8 26,8 25,0 26,9
65 р і «арше . - Ш  ».7 І *  М-6

Це вивчить, що у віці ВОЛИ смерть у мших умовкмх
момиа вважати м  явище «льш-менш вориальпе, у  вас 
«««пяр вгмігґі щось із 15% всіх померлвя, реюта жоод» 
; “ р „ , » .  « ™ ш »  ще ці™™ е .е «  . д а й ” »  
народиього господарства функції,_ а трохи
лих кипіть не встигають кочати п. паче

Преенщ,
повивіп цікавити нас, що вони показують, і  х0_ 
треба вжити оздорокних валодів, і  в бор 
робами або професійними та побутовими **

сь лосягти ѵсаіку та вберегти для Ч »-  « в »



Відомості про йрі 
рятг, що

при цііічпкп смерти української ТІОДКіЛі
1-0.000 людности Уі-.раїяі вмерло

1927 р, 1928 р.

в »
порітафя

Дтсситерін 
І флюеица 
Свмогу4сга<

731
1.311 1.508 '

655
1728

ДИТЯЧА СМЕРТНІСТЬ.

ВІІЛЧЕШ1Я ДИТЯЧОЇ СИЕРТНОСТИ.

Ми бачили вже, що трохи се третина помердна на Укра
їні припадає на немовлят віком до 1 року Отже, і боротьбу 
ва зменшення смертности треба насамперед починати а бо
ротьби проти смертности немовлят Д о того ж дитяча смерт
ність. що дуже належить від соціально економічних умов 
життя ВІДПОЯІДНИХ груп людности, вельми ШВИДКО зиінпетьсп, 
якщо змірити ці умови. Тут ми маємо дуже сприятливий 
ґрунт, і в боротьбі із  смертністю можемо досягти чималих

" Смертність нсмоалят віком до І року, і  загальна смертність

?у нашій країні покищо зберігає сумний привілей давати 
найбільші показники проти смертности в інших країнах.

1927 року з  ІиОО народженців умерло, не доживши до 
1 року:

Отне, найбільш показники смертности людности України 
Д*8 Туберкульозе; зн еї вмерло 7,795 всіх померлих 1927 року 
та 8,5% всіх померлих І928 року, у  містах навіть 11,795. 
Друге місце посідає оістряк. Правда, показник смертности 
від пістряка * на селі невеликий, але це. треба думати, 
з  всовується тим, що пістрякові захорувпння, які вимагають 
від лікеря, щоб їх розпізнати, більшої кваліфікації, а  часто 
я спеціяльккх метод дослідження, — на селі переввжпо 
залишаються нерозпізнані.

Д °л*. вайбільшіпоказники смерткости дають гострозараз- 
ливі короби, де на перших місцях стоять шкпрлятина та 
- Р — теф. З  ГОСтрозиразливих хороб умерло 1927 року 

всіх померлих, а 1928 року — 1 2 'о, в них від шкар- 
лятини-бЛ%-192'7 року та 4,0% — 1928 року. Всі ці хо- 
р он вражають людність або в дитинстві (кір, шкврлятина, 

*0Ш" ^фїврія) або в квітущому робіткому віці (тифи. 
Туберкульозе, інфлюенца), і тільки один пістряк має схиль- 
»„а .вРв* а'ги людей у похилих ропах, хоч з  пістряна чима
лий відсоток вомерлих вагинуло працездатними.

|о Укроїм 148 у ШіиКцорП . . - 
97 .  А«стрміТ .

. . 83 .  Норвмїі

З  усіх європейських країн Румунія, Чсхо-Словаччіша та 
деякі балкаиські держави дають більшу днтнчу смертність 
ніж Україна; в країнах же, де показники смертности диея 
до 1 року найменші, відносне число дітей, що вмирають 
до 1 року, у  4  — 6 разів менша, ні* у нас (у Новій Зеляи- 
дії, Норвегії тощо)

ПРИЧИНИ ДИТЯЧО) СИЕРТНОСТИ І БОРОТЬБА З НЕЮ.

Причини дитячої смерткости можна розподілити нн дві 
неоднакові групи. У першії! групі будуть «шинки. 
тальпі, цебто такі, що діють на дитину череа орі аншм ■* 
час народження дити.ш. Це вік матері, кори^оое число 
вародкен.чя та час ніж дзема породженнями. •



Численні спостереження показали, що найбільше дітей 
умирає » молодих матерів (до 25 років) і найменше—у ма
терів, що їм 25 — 29 років. У  нас на Україні дуже поши
рені ранні шлюби (див. табл. на стар. 17—18), отже, і  число 
дітей, народжених у матерів, що не дійшли 25-літнього піку, 
також поаянко бути чимале. І справді, 1926 року— 37,7%
1927 р- — 36,8°, 0 усіх народженців на Україні народилось у 
матерів, що їм було менше як 25 років. Молодша мати із 
не вавжди цілком розвиненим організмом родить менш 
життєздатну дитину, а черва молодість не встигає ще 
навчитися більш-менш правильно доглядати її, це вміє при
діляти потрібної уваги. Цими ж причинами, треба думати, 
з'ясовується Л те, що перші дати в матерів умирають по
рівняно частіше, ніж народжені другими.

Треті ть четверті діти умирають також частіше за дру л 
гвх, а  сьомі, косьмі та далі умирають частіше за народ- > к 
жених раніш. Час, що минув між дпома зачаттями, має те 
значения, що діти» які «вродились через рік після попе- І

і! більших пере- Ш

За стихійної иароджуваности в укртїнському селі все це 
безперечно підвищує в нас дитячу смертність.

Не каажаючи на те, що всі перелічені попереду обста
вини дуже важливі для зазначення розм'рів дитячої смерт
ности, друга група — побутові та соціальні чинники—мають 
безперечно багато більше значення 

Вивчення безпосередніх причин дитячо" смертности пока- 
вало, що найбільше вмирає дітей з  шлунково-кишкових 
розладів, що є наслідок неправильного годування груддю. 
Дуже поширена звичка рано відлучати немовля від грудей 

Раи0 “«головувати призводить до того, що шлунок 
дитини не справляється з даною йому їжею, і  розлади 
шлунково-кишкової діяльніXII!, що стаються наслідком 
цього, призводять дитачий органівм до загибелі. 
г т л Г я о Т Г Г 36 8аичаа « « е р і годунотн дитину нере- 
улярно, не чарез певний, точко вгттюелений час, а  валежко 
ід плачу иемоплятн або від будь-яинх ївших новніиініх

обставин' —  всувати немовляті в рот жуванкка або 
мізюка тощо.

Якщо неправильно доглядати немовля, не досить гіг'и- 
ічно тримати його тіло та його ностіль, держати в темній, 
вадушлітій, в вачиненими кватирками кімнаті, без свіжого 
човітря —  то це все є  причина іншої великої групи дитячих 
смертей—від зараалнвих хороб.

І, нарешті, багато дітей гниє від вродженої' слабости, 
після передчасних пологів матерів та пошкоджень, що вони 
їх  дістають підчас пологів, бо багато матерів, особливо аа 
селі, викопують важку фізичну работу до самого дня по тогів, 
а родять не в лікарні під доглядом лікаря або акушерки, 
а и тісній, бруднів хаті з  допомогою сільської знахарки

Само собою зрозуміло, що всі попереду перелічені при
чини дитячої смертности ЩІЛЬНО зв’язані із впливом соці- 
яльно-економічних чинників. Неправильний догляд немов
ляти та неправильне його годування насамперед залежить 
від недостатньої культурности катарі та необізнаностя її  в
правилами належного доглиду ні 
до Цього треба ще додати професійну працю матерц що не 
дав їй можливосте приділити немовляті потрібного часу та

Правда, останніми роками ми маємо великі досягнення в 
галузі боротьби з дитячою смертністю. Радянсьии трудове 
зак'.иодавстно зпільнпло жінку від роботи ва І 1/*—2 мі
сяці до пологів і дало шіріч того, їй такий же час після 
пол.ігів, Що5 уважко доглядати ниво народ «гну я: чияаЛНИ 
розвиток мережі дитячих консультацій та кшрока санітарио- 

  .„.гянін ыпьлпи здоров’я ккачили багатьох я робота органів охорапи здоров’я ккечили багатьох
матерів правильно доглядати та правильно годувати немов
лят, а  мережа дитячих ясел та кімнат годуванпа грудню 
немовлят на підприємствах, ЩО дедалі поширюється, заоез- 
печує немовляті потрібний догляд та годування підчас рооотя 
матарі Й тим, чималою мірою, наралізуа иікідливиВ яплиз 
професійної праці матері. І, иирешті, саме піднесення ріввя 
економічного добробуту широких трудящих мас ЛЮДНОСТІІ 
нашої республіки призводять до чималого зменшення Р0*" 
“ ‘рів дитячої смертности ин Україні,



Як наслідок всього, цього ми м ам о таку картину: 
З  1000 народженців па Україні вмирало, не дож

1901 -1905 .  
1906—1910 „ 
1923 — 1925 ,

193 1927 -
189 « 2 * .. ■
132 1929 „ .

Це тьблиця доводить, що на Україні дитяча смертність, 
яке до революції держалась майже па тому самому високому 
рівні, після революції, починаючи в 1923 року, першого 
року господарського добробуту країни, наслідком усік по
переду перелічених заходів, різко зненшплась порівняно з 
Дореволюційним періодом- 

Заходи охороки жіночої праці та материнства дуже впли
нули па зменшення смертности; це можна бачити, зіставивши 
розміри смертности ко селах та в містах.

На жаль, усі ці заходи досі ще мало поширені на селі, 
і змогу користуватися з них має. головно, міська .модність 

ДО революції дитяча смертність у  місті була багато 
більша, ніж на селах; тепер же, як наслідок вкалаиих за
ходів, це відношення змінилось, і смертність дітей на селі 

« “нтю'* У М,СТІ’ ?04 також ненша ««* ДО революції.
Л 1С0°  народженців умерло, не «ожпаши до одного року

У МІСТІ На селі

шення ’ у * м Г д ! ! ^ Г ИЄ вввгев,0?и на чимале амен- 
ї ї  ССР Ж смертности останніми роками, розмір

„ і ,  г т а т  „

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ.

Ми баіяѵа. Щ» характер природного руху лЮднОсгй 
України чималою мірою відмінний від природного руху 
людности інших європейських країн. Це можна бачити на 
всіх оснокних елементах, з  яких складається природний рух
людности. . . .

Народжуваність па Україні багато більша, ніж г 
країнах. Причина цього полягав: в тому, ЩО шзаій розви-

промислового капіталізму на Україні не встиг цілком 
відбитись на показниках природного руху людности; в по 
рівняно більшій та порівнипо раннії! шлюбності та в неяе- 
лиикх розмірах міської людности на Україні. Не вважаючи 
на чимале зменшення показнпаів народжуканости за останні 
десятиліття, вони й далі перевищують відоовідкі показ
ники інших країн, і зменшення їх покищо не загрожує 
приростові людности нашої країни, бо це а успіхом компен
сується ще більшим зменшенням показників смертности.

Смертність на Україні також "більша, ник яо інших краї
нах. Цс стосується до всіх вікових груп, крім стирих, але 
особл НПО 9Ц0ЫІТІГО V віці ДО 1 року. Безпосередні причини 
смерти людности України дуже різниться від західноєвро
пейських. Смертність від гострозаразливих хоробр ЩР^ба-

зажить у загальному бюджеті смертности.
Велике поширення гострозаразливих захоруяпнь та не 

досить ще розгорнена боротьба за санітарне оздоровлеяая 
країни, за оздоровленвя праці та побуту ї ї  людности, поруч 
низького культурного рівка людности та песпряятліяюгоі. 
пікового складу (багато дітей, що дають 
емеріпости) є  основні причини підвищеної емер
нашій країні. , ,  , иршаи-

Останніми роками показники смертности багато 
лись, хоч все ще ліішакп ьсябілмвіі ніж вока®"” . ;егь життя

Йк наслідок усього цього, пересічна Р хіни.*
людності. України, хоч і підвищилась ПОР“ ^ Д , ю ю ю  
XIX століття, нае залишається іде й досить малою, 
яіж по інших європейських країнах. ^



Народне господарство республіки л>же багато втрачав 
через велику та ранню смертність. З  числа тих, що вм-Н 
рають, тільки троли не 15% вмирає у тому віці, коли 
смерть не заподіює шкоди народньому господарству, я 
решта 85% гинуть, не віддавши цілком на бла- о народі 
нього господарства своїх виробничих можливостей. Трохи 
не 60% померлих у момент смерти не встигаю ть навіть 
дійти продукцібного віку і хоч би частково вернути народ
ньому господарству витрати на їх утримання.

Боротьба за  санітарний добробут країни, за  підвищення 
рівня санітарної культури ї ї  людности та за  оздоровлення 
її  праці й побуту, що кІнець-кіипем зменшила б смертність 
та підвнщунала б пересічну тривалість життя, є, отож , по
трібна складова частина боротьби за  піднесення продук-І 
цінности праці та будування соціалізму.

Тим то й справа охорони здоров’я і санітарне оздоров
лення країни є справа не тільки самих лікарів  і навіть не 
лише самих радянських органів. У цьому безпосередньо '  
цікавлені широкі маси трудящ ої людности республіки, 
через свої громадські оріанізацїї беруть участь у робо 
органів охорони здоров’я.

Підвищення активности цієї участи та залучення до цієї 
роботи дедалі більшого числа трудящ ої людностн спри~ 
оздоровленню^ країни. Ц е має бути за  одне в основи 
гасел сьогоднішнього дня.

і


