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1 ГАРКАВИЙ

а даними багатьох науковців,
фактори навколишнього сере
довища виступають у ролі про
відних чинників формування
рівня здоров'я населення [1
3]. На сьогодні сформовано
поняття "екологічно зумовлена
патологія", що означає пато
логічні процеси, які виникають
в організмі людини під впли
вом малих доз агресивних
чинників довкілля, що діють
переважно стереотипно і
зазвичай без залежності "до
заефект" [4].
Дитячий організм має підви
щений ризик погіршення здо
ров'я на фоні забруднення дов
кілля через наявність критич
них періодів росту і розвитку,
особливостей обміну речовин,
недосконалості адаптаційних
механізмів, недорозвиненості
імунокомпетентної та інших си
стем [5]. Встановлено кореля
ційні зв'язки між пріоритетни
ми хімічними забруднювачами
довкілля та окремими нозоло
гічними формами хвороб у ді
тей та підлітків [6, 7].
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Цель работы: оценка влияния факторов
окружающей среды на показатели здоровья
детского населения сельских районов
Черниговщины.
Материалы и методы. Изучена связь между
уровнем первичной и общей заболеваемости
детей 0?14 лет, мертворождаемости,
перинатальной, неонатальной,
постнеонатальной, младенческой смертности
и состоянием загрязненности питьевой воды,
пищевых продуктов, атмосферного воздуха
и почвы за 2001?2012 годы. Источниками
информации стали данные Областного центра
информационно?аналитических технологий

Аналіз даних літератури про
вплив навколишнього середо
вища на здоров'я дитячого на
селення показав, що більша
частина гігієнічних досліджень
стосується вивчення зазначе
ної проблеми у регіонах Украї
ни з несприятливими екологіч
ними умовами [8, 9]. Значно
рідше вивчення вказаних вище
закономірностей здійснюють у
тих областях, де екологічний
стан не вважається складним.
До таких регіонів належить і
Чернігівщина.
Чернігівська область нале
жить до ЦентральноПолісько
го економічного регіону та має
індустріальноаграрну структу
ру господарства. За даними
[10], в області на кінець 2013
року діяло 920 промислових
підприємств, більшість з яких
розташована у містах обласно
го підпорядкування. З 1013
підприємств сільського госпо
дарства усіх форм власності
974 функціонують у районах
регіону.
Чернігівщина посідає 13 міс
це серед областей України за
величиною викидів шкідливих
речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних та пересувних
джерел [11]. Цей показник
2013 року загалом по області
становив 91026 тонн (2,9
тонн/км2), у районах — 50922
тонн [10].
Ускладнення екологічної си
туації на Чернігівщині відбулося
1986 року у зв'язку з аварією на
Чорнобильській АЕС. Одразу

и пропаганды здорового образа жизни
Черниговского областного совета,
статистической формы № 18 "Отчет о факторах
окружающей среды, влияющих на состояние
здоровья населения". Применен
корреляционный анализ с расчетом
коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты. Установлено, что ведущими
факторами, влияющими на состояние здоровья
сельского детского населения Черниговщины,
являются качество питьевой воды по санитарно?
химическим и санитарно?бактериологическим
показателям, эпидемическая и радиационная
безопасность пищевых продуктов, качество
атмосферного воздуха и гельминтологическое
загрязнение почвы. Химическое загрязнение
пищевых продуктов и бактериологическое
загрязнение почвы значительно меньше влияют
на здоровье детей. Между химическим
загрязнением почвы и исследуемыми
показателями достоверной положительной связи
вообще не выявлено.
Ключевые слова: окружающая среда,
заболеваемость, распространенность
болезней, младенческая смертность,
детское население, Черниговская область.
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після катастрофи 33,5% тери
торії області було забруднено
цезієм137 у межах 410 кБк/м2;
19,4% — 1020 кБк/м2; 20,1% — 20
40 кБк/м2; 4,8% — 40100 кБк/м2;
1,8% — 100185 кБк/м2. Площа
території, що була забруднена
стронцієм90, у діапазоні 2
4 кБк/м2 становила 31%; 4
10 кБк/м2 — 13,2%; 1020 кБк/м2
— 4,6%; 2040 кБк/м2 — 0,4%
[12].
Необхідність аналізу стану
здоров'я дитячого контингенту
на територіях, які не віднесені
до екологічно неблагополучних
регіонів, є актуальним питан
ням профілактичної медицини.
Мета роботи: оцінити вплив
чинників довкілля на показники
здоров'я дитячого населення
сільських районів Чернігівської
області.
Для досягнення мети необ
хідно було визначити зв'язок
між рівнем показників первин
ної та загальної захворювано
сті (захворюваності та пошире
ності хвороб відповідно) дітей
014 років, мертвонароджува
ності, перинатальної, неона
тальної, постнеонатальної, ма
люкової смертності та станом
забруднення питної води, хар
чових продуктів, об'єктів нав
колишнього середовища за
20012012 роки; встановити
провідні чинники довкілля, що
формують стан здоров'я дитя
чого населення.
Матеріали і методи. Дже
релом інформації про рівні
первинної та загальної захво
рюваності, перинатальної, ма
люкової смертності та мертво
народжуваності за 20012012
роки були дані Обласного цен
тру інформаційноаналітичних
технологій та пропаганди здо
рового способу життя Чернігів
ської обласної ради.
Рівні хімічного, бактеріологіч
ного, гельмінтологічного та
радіоактивного забруднення
питної води, харчових продук
тів та об'єктів довкілля (атмо
сферного повітря та ґрунту)
вивчали за даними статистич
ної форми № 18 "Звіт про фак
тори навколишнього середо
вища, що впливають на стан
здоров'я людини" 22 адміні
стративних районів області (мі
ста державного та обласного
підпорядкування не враховува
ли) за досліджуваний період.
Інтегральну оцінку забруд
нення довкілля проведено за
індексом сумарного забруд
нення (I), який визначено на

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
підставі даних щодо частоти
нестандартних проб питної во
ди, харчових продуктів, атмо
сферного повітря та ґрунту за
вказаними вище показниками
для кожного району області за
методикою, що запропонована
Климчук М.А. [13]. Аналогічно
розраховано окремо індекси
хімічного (Iхім) та сумарно бак
теріального і гельмінтологічно

го (Iбак) забруднення довкілля.
Для оцінки зв'язку між станом
навколишнього середовища та
здоров'ям дитячого населення
побудовано електронну та
блицю даних у форматі "Micro
soft Office Excel" (версія
12.0.6425.1000, 2007 р.) та за
стосовано кореляційний аналіз
з розрахунком коефіцієнта ко
реляції Пірсона. Статистичну

Таблиця 1
Зв'язок між захворюваністю дитячого населення 014 років
та хімічним і радіаційним забрудненням об'єктів довкілля
районів Чернігівської області за 20012012 роки
Клас хвороб

D4-15 a.qxd

Радіаційне
забруднення

Хімічне забруднення
вода питна залежно
від водопостачання харчові атмосферне
повітря
ц е н т р а  децентра продукти
лізоване лізоване
Захворюваність

Iхім.

харчові
продукти





0,139+

III





0,269*

IV

0,194**

0,108+

0,211*



0,115+

0,290*

VI







0,140***






VII

0,231*

0,283*







VIII







0,388*

0,245*



IX











0,299*

X



0,119+







0,186***

XI

0,137***









0,366*

XII

0,164**

0,130***



0,229*

0,142***

0,261*

XIII

0,534*





0,217**

0,276*











XIX 0,147***

0,156***

Поширеність хвороб
IV





0,139***





0,487*

VI





0,107+

0,238*

0,130***

0,141+


VII

0,207*

0,180**





0,168**

VIII







0,405*

0,235*



IX











0,294*

X



0,115+







0,164***

XI





0,217*





0,542*

XII

0,185**

0,145***



0,204**

0,169**

0,293*

XIII

0,431*





0,130+

0,106+



XIV







0,146***





Примітки до таблиць 1 і 2:
"?" — достовірний кореляційний зв'язок відсутній; * — p<0,001;
** — p<0,01; *** — p<0,05; + — зв'язок на рівні тенденції, p<0,1.
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Результати вивчення впливу
стану довкілля районів Черні
гівщини на захворюваність хво
робами окремих класів (за між
народною класифікацією хво
роб МКХ10) свідчать про пози
тивний достовірний зв'язок між
сумарним індексом забруднен
ня (І) та рівнем первинної та за
гальної захворюваності деяки
ми інфекційними та паразитар
ними хворобами, клас I (r =
0,192, p<0,01; r = 0,179, p<0,01
відповідно), хворобами нерво
вої системи, VI (r = 0,149,
p<0,05; r = 0,192, p<0,01), си
стеми кровообігу, IX (r = 0,180,
p<0,01; r = 0,124, p<0,05), орга
нів дихання, X (r = 0,138,
p<0,05; r = 0,141, p<0,05), а та
кож з первинною захворювані
стю на хвороби крови та крово
творних органів, у т.ч. анемії, III
(r = 0,161, p<0,01), ендокринної
системи, розладу харчування
та порушення обміну речовин,
IV (r = 0,214, p<0,001).
Одним із завдань дослідження
було визначити провідні чинни
ки довкілля, забруднення яких
Таблиця 2
Зв'язок між захворюваністю дитячого населення 014 років
та бактеріологічним і гельмінтологічним забрудненням
об'єктів довкілля районів Чернігівської області
за 20012012 роки
Клас хвороб

обробку проведено за допомо
гою програми STATISTICA 8.0.
Результати дослідження та
їх обговорення. Встановлено
позитивний достовірний зв'язок
між рівнем первинної та загаль
ної захворюваності дітей 014
років та сумарним індексом за
бруднення довкілля (r = 0,162,
р<0,01 та r = 0,146, р<0,05 відпо
відно). Щодо окремих груп за
бруднюючих чинників, то пози
тивний достовірний зв'язок на
явний між рівнями захворювано
сті та поширеності хвороб і раді
аційним забрудненням (r = 0,233,
р = 0,001 та r = 0,391, р<0,001 від
повідно), Iбак. (r = 0,156, р<0,05; r
= 0,116, р<0,1), а саме: бакте
ріальним забрудненням питної
води при децентралізованому
водопостачанні (r = 0,184,
р<0,01; r = 0,202, р = 0,001) та
гельмінтологічним забруднення
ґрунту (r = 0,187, р<0,01; r =
0,138, р<0,05). Також кореляцій
ний зв'язок виявлено між рівнем
первинної захворюваності та хі
мічним забрудненням колодяз
ної води (r = 0,130, р<0,05).

Гельмінтологічне
забруднення

Бактеріологічне забруднення
вода питна залежно
від водопостачання
харчові
Ґрунт
центра децентра продукти
лізоване лізоване
Захворюваність

Iбак.
Ґрунт

I

0,155***

0,218*

0,174** 0,176**

0,146***

0,245*

III



0,104+

0,130*** 0,269*

0,236*

0,257*

IV



0,144***

0,302*



0,109+

0,108+

VI









0,116+



VII

0,123***











X



0,167**





0,250*

0,186**

XI

0,187**

0,156***

0,119+







XII

0,144***



0,115+







XIII





0,115+







XIX

0,198*

0,113+









I

0,166**

0,191**

III







0,182**

IV

0,117+

0,164**

0,123***







VI









0,149***

0,145***

VII

0,146***

Поширеність хвороб

X

0,162** 0,178**

0,146***

0,236*

0,109+

0,114+

0,217*









0,182**





0,260*

0,192**

XI

0,230*

0,201*

0,134***







XII

0,114+











XIV







0,178**





здійснює переважаючий вплив
на формування рівнів захворю
ваності за вказаними вище кла
сами хвороб. Результати вив
чення впливу забруднення ос
новних об'єктів довкілля на рівні
захворюваності та поширеності
хвороб окремих класів предста
влено у таблицях 1 і 2.
Встановлено позитивний до
стовірний зв'язок між бакте
ріальним забрудненням до
сліджуваних об'єктів довкілля і
гельмінтологічним забруднен
ням ґрунту та первинною і за
гальною захворюваністю ін
фекційними хворобами (клас
І). Наявний аналогічний зв'язок
між хімічним забрудненням ат
мосферного повітря, хімічним і
радіаційним
забрудненням
продуктів харчування (на рівні
тенденції), гельмінтологічним
забрудненням ґрунту та поши
реністю хвороб нервової си
стеми (клас VI); хімічним
забрудненням атмосферного
повітря,
гельмінтологічним
забрудненням ґрунту (на рівні
тенденції) та первинною захво
рюваністю нервовими хворо
бами (клас VI); радіаційним
забрудненням харчових про
дуктів та захворюваністю і по
ширеністю хвороб системи
кровообігу (клас IX); радіацій
ним забрудненням продуктів
харчування, хімічним (на рівні
тенденції) і бактеріальним
забрудненням води децентра
лізованого водопостачання,
гельмінтологічним забруднен
ням ґрунту та первинною і за
гальною захворюваністю хво
робами органів дихання (клас
X); хімічним, радіаційним і бак
теріальним забрудненням хар
чових продуктів, гельмінтоло
гічним і бактеріальним забруд
ненням ґрунту, бактеріальним
забрудненням колодязної води
та первинною захворюваністю
хворобами крови та крово
творних органів (клас IІІ); хіміч
ним, радіаційним і бактеріаль
ним забрудненням харчових
продуктів, хімічним і бакте
ріальним забрудненням води
централізованого та децентра
лізованого водопостачання,
гельмінтологічним забруднен
ням ґрунту (на рівні тенденції)
та первинною захворюваністю
хворобами ендокринної систе
ми (клас IV).
Хоча між поширеністю хвороб
крови та кровотворних органів
(клас IІІ) і хвороб ендокринної
системи (клас IV) та сумарним
індексом забруднення позитив
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A STUDY OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT
ON HEALTH OF THE CHILD POPULATION
IN CHERNIHIV REGION
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Objective: assessment of the influence
of environmental factors on the health indices
of child population in rural areas of Chernihiv region.
Materials and methods. The relationship between
the level of primary and general morbidity
in children of 0?14 years, stillbirth, perinatal,
neonatal, postneonatal, infant mortality rates and
the condition of contamination of drinking water,
food, air and soil in the period of 2001?2012 was
studied. Sources of information were the data
of the Regional Centre for Information and

ний кореляційний зв'язок був
відсутній, проте було виявлено
зв'язки з окремими факторами
довкілля (табл. 1 і 2): між бакте
ріальним і гельмінтологічним
(на рівні тенденції) забруднен
ням ґрунту та поширеністю хво
роб класу IІІ; хімічним, бакте
ріальним і радіаційним забруд
ненням продуктів харчування,
бактеріальним забрудненням
водопровідної (на рівні тенден
ції) і колодязної води та поши
реністю хвороб класу IV.
Між захворюваністю (пер
винною та загальною) хворо
бами інших класів та сумарним
індексом забруднення довкілля
(І) достовірний позитивний ко
реляційний зв'язок не виявле
но, проте було встановлено до
стовірні зв'язки з окремими
факторами навколишнього се
редовища (табл. 1 і 2).
Кореляційний аналіз показав
наявність позитивного досто
вірного зв'язку між забруднен
ням об'єктів довкілля та пер
винною і загальною захворю
ваністю хворобами таких кла
сів: хворобами ока та його
придаткового апарату (клас
VII) та хімічним і бактеріальним
забрудненням води питної не
залежно від характеру водо
постачання; хворобами вуха
та соскоподібного відростка
(VIII) та хімічним забруднен
ням атмосферного повітря;
хворобами органів травлення
(XI) та хімічним (тільки поши
реність), радіаційним і бакте
ріальним забрудненням хар
чових продуктів, бактеріаль
ним забрудненням питної во
ди незалежно від системи
водопостачання та хімічним
забрудненням водопровідної

Analytical Technologies, and Promoting a Healthy
Lifestyle of Chernihiv Regional Council as well as
the statistical form № 18 "Report on the environ?
mental factors that affect the health of the popula?
tion". A correlation analysis with the calculation of
the Pearson correlation coefficient was used.
Results. It was found that the leading factors that
affect the health of the rural child population
of Chernihiv region are the quality of drinking water
by the sanitary?chemical and sanitary?bacteriologi?
cal parameters, epidemiological and radiation
safety of food, the quality of atmospheric air and
helminthological soil pollution. Chemical pollution
of food and bacteriological pollution of soil have
much less influence on children's health. Between
the chemical pollution of soil and the test
parameters, the reliable positive connection was
not revealed at all.
Keywords: environment, morbidity, prevalence
of diseases, infant mortality, child population,
Chernihiv region.

води (тільки захворюваність);
хворобами шкіри та підшкірної
клітковини (XII) та хімічним
забрудненням атмосферного
повітря і питної води незалеж
но від системи водопостачан
ня, бактеріальним забруднен
ням водопровідної води, раді
аційним і бактеріальним (на
рівні тенденції і тільки захво
рюваність) забрудненням хар
чових продуктів; хворобами
кістковом'язової системи і
сполучної тканини (XIII) та хі
мічним забрудненням атмо
сферного повітря і води цен
тралізованого водопостачан
ня, бактеріальним забруднен
ням продуктів харчування.
Первинна захворюваність на
отруєння, травми та деякі інші
наслідки дії зовнішніх причин
(XIX) корелює з хімічним і бак
теріальним
забрудненням
пиної води незалежно від ха
рактеру водопостачання; по
ширеність хвороб сечостате
вої системи (XIV) — з хімічним
забрудненням атмосферного
повітря та бактеріальним
забрудненням ґрунту.
Зазначимо, що достовірного
позитивного зв'язку не виявле
но між хімічним забрудненням
ґрунту та жодним з досліджува
них показників здоров'я дітей.
Також не виявлено достовірно
го позитивного зв'язку між жод
ним з досліджуваних факторів
та первинною і загальною
захворюваністю новоутворен
нями (II клас хвороб), вродже
ними вадами розвитку, дефор
маціями і хромосомними пору
шеннями (XVIII). Крім того, спо
стерігається відсутність коре
ляційного зв'язку між хімічним і
радіаційним чинниками та пер
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винною захворюваністю деяки
ми інфекційними та паразитар
ними хворобами (I), первинною
захворюваністю хворобами ор
ганів сечостатевої системи
(XIV); поширеністю хвороб кро
ви та кровотворних органів (III);
між жодним з досліджуваних
бактеріологічних і гельмінтоло
гічних факторів та первинною і
загальною захворюваністю хво
робами вуха та соскоподібного
відростка (VIII), первинною
захворюваністю органів сечо
статевої системи (XIV), пошире
ністю хвороб системи кровообі
гу (IX), кістковом'язової систе
ми та сполучної тканини (XIII).
Результати дослідження по
казують наявність впливу одна
кових забруднюючих факторів
на формування рівнів як пер
винної, так і загальної захворю
ваності хворобами певних кла
сів: I клас — бактеріальне
забруднення усіх досліджува
них об'єктів довкілля та гель
мінтологічне забруднення ґрун
ту, III — бактеріальне та гель
мінтологічне забруднення ґрун
ту, IV — хімічне, радіаційне та
бактеріальне забруднення про
дуктів харчування, бактеріаль
не забруднення колодязної во
ди, VI — хімічне забруднення
атмосферного повітря, гель
мінтологічне забруднення ґрун
ту, VII — хімічне та бактеріальне
забруднення водопровідної во
ди, хімічне забруднення коло
дязної води, VIII — хімічне за
бруднення атмосферного пові
тря, IX — радіаційне забруднен
ня продуктів харчування, X — хі
мічне та бактеріальне забруд
нення колодязної води, радіа
ційне забруднення продуктів
харчування, гельмінтологічне
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забруднення ґрунту, XI — радіа
ційне забруднення продуктів
харчування, бактеріальне за
бруднення питної води та про
дуктів харчування, XII — хімічне
забруднення атмосферного
повітря і питної води незалежно
від системи водопостачання,
радіаційне забруднення про
дуктів харчування та бакте
ріальне забруднення водопро
відної води, XIII — хімічне
забруднення водопровідної во
ди та атмосферного повітря.
Відомо, що фактори довкілля
малої інтенсивності здійсню
ють свій вплив на стан здоров'я
переважно через неспецифічні
механізми, які є універсальни
ми для патогенезу багатьох
хвороб. Доведено, що тривала
поєднана дія хімічного та раді
аційного забруднення навко
лишнього середовища чинить
дискоординацію систем віль
норадикального пероксидного
окислення ліпідів та антиокси
дантного захисту, розвиток
тканинної та циркуляторної гі
поксії, розбалансування основ
них метаболічних шляхів енер
гоутворення, що призводить
до дистрофічних та деструк
тивних процесів у паренхіма
тозних органах [14].
Наслідком впливу бактеріаль
ного забруднення довкілля, як і
інших факторів малої інтенсив
ності, є загальнотоксична дія,
що супроводжується знижен
ням резистентності організму.
Також мікробіологічне забруд
нення чинить специфічний
вплив на стан здоров'я, коли
об'єкти довкілля, зокрема питна
вода та харчові продукти,
забруднені збудниками інфек
ційних хвороб (дизентерії, саль
монельозу тощо). Гельмінтоло
гічне забруднення довкілля, зо
крема ґрунту, аналогічно впли
ває на організм людини. Відо
мо, що гельмінтози супровод
жуються імуносупресією [15].
Проведений кореляційний
аналіз зв'язку стану довкілля

районів Чернігівщини та рівнів
перинатальної
смертності,
мертвонароджуваності, смерт
ності дітей до 1 року за 2001
2012 роки свідчить про пози
тивний достовірний зв'язок між
сумарним хімічним забруднен
ням (Іхім.) і рівнями перинаталь
ної смертності та мертвонаро
джуваності (r = 0,136, p<0,05;
r = 0,140, p<0,05 відповідно).
Також встановлено, що на дея
кі з зазначених показників здо
ров'я дітей впливають окремі
фактори навколишнього сере
довища. Позитивний зв'язок,
переважно на рівні тенденції,
наявний між хімічним забруд
ненням харчових продуктів та
рівнем
постнеонатальної
смертності (r = 0,118, p<0,1),
радіаційним
забрудненням
харчових продуктів, продо
вольчої сировини та мертвона
роджуваністю (r = 0,138,
p<0,1), бактеріальним забруд
ненням водопровідної та коло
дязної води та рівнем малюко
вої смертності (r = 0,112, p<0,1
та r = 0,122, p<0,05 відповідно),
бактеріальним забрудненням
водопровідної води та рівнем
неонатальної смертності (r =
0,150, p<0,05).
Висновки
1. Доведено наявність пози
тивного достовірного зв'язку
між сумарним індексом за
бруднення довкілля (І) у райо
нах Чернігівщини за 20012012
роки та рівнями первинної і за
гальної захворюваності дітей
014 років загалом і окремими
класами хвороб: деякими ін
фекційними та паразитарними
хворобами (клас І), хворобами
нервової системи (VI), системи
кровообігу (IX), органів дихан
ня (X), а також первинної зах
ворюваності хворобами крови
та кровотворних органів, у т.ч.
анемії (ІІІ), хворобами ендо
кринної системи, розладів хар
чування та порушення обміну
речовин (ІV).
2. Виявлено провідні чинни
ки, що впливають на рівні до
сліджуваних показників здо
ров'я дитячого населення. Так,
первинна та загальна захворю
ваність інфекційними і парази
тарними хворобами (клас І) ко
релює з бактеріальним забруд
ненням харчових продуктів і
питної води та бактеріальним і
гельмінтологічним забруднен
ням ґрунту; хворобами систе
ми кровообігу (IX) — з радіацій
ним забруднення продуктів
харчування; хворобами органів

травлення (XI) — з бактеріаль
ним забрудненням питної во
ди, радіаційним і бактеріаль
ним забрудненням продуктів
харчування.
3. Встановлено поєднаний
вплив хімічного та радіаційного
факторів на захворюваність і
поширеність хвороб ендокрин
ної системи, розладу харчу
вання та порушення обміну ре
човин (клас ІV); органів дихан
ня (X) і травлення (XI), шкіри та
підшкірної клітковини (XIІ), а
також первинної захворювано
сті крови та кровотворних ор
ганів (ІІІ), загальної захворюва
ності нервової системи (VІ).
4. Виявлено кореляцію між
станом довкілля та рівнями пе
ринатальної смертності, мер
твонароджуваності і смертно
сті дітей до 1 року. Зокрема,
встановлено
позитивний
зв'язок між сумарним хімічним
забрудненням (Іхім.) об'єктів
довкілля і рівнями перинаталь
ної смертності та мертвонаро
джуваності (p<0,05), хімічним
забрудненням харчових про
дуктів та рівнем постнеона
тальної смертності (p<0,1), ра
діаційним забрудненням хар
чових продуктів і мертвона
роджуваністю (p<0,1), бакте
ріальним забрудненням водо
провідної та колодязної води і
малюковою смертністю (p<0,1
та p<0,05 відповідно), бакте
ріальним забрудненням водо
провідної води та неонаталь
ною смертністю (p<0,05).
5. Визначено, що провідними
чинниками, які впливають на
стан здоров'я сільського дитя
чого населення Чернігівщини,
є якість питної води за санітар
нохімічними і санітарнобак
теріологічними показниками,
особливо за умов децентралі
зованого водопостачання; епі
демічна та радіаційна безпека
продуктів харчування; якість
атмосферного повітря і гель
мінтологічне
забруднення
ґрунту. Хімічне забруднення
харчових продуктів та бакте
ріальне забруднення ґрунту
впливають на здоров'я дітей
значно менше, а між хімічним
забрудненням ґрунту та жод
ним з досліджуваних показни
ків здоров'я дітей позитивного
зв'язку взагалі не виявлено.
Результати дослідження бу
дуть покладені в основу обґрун
тування рекомендацій щодо
поліпшення стану довкілля та
здоров'я підростаючого поко
ління районів Чернігівщини.
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