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MEDICO!GEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC OF RESIDING CONDITIONS
OF THE POPULATION IN THE TRANSCARPATHIAN REGION BY WAY OF EXAMPLE
OF THE TOTAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION STUDY
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ивчення зв'язку між впливом
факторів навколишнього при
родного середовища та ста
ном здоров'я населення є до
сить складним завданням, яке
останнім часом стало однією з
найактуальніших проблем гігі
єни, екології та клінічної меди
цини [1].
Встановлено, що шкідливі
фактори навколишнього сере
довища можуть обумовлювати
розвиток хронічної патології
усіх органів і систем: імунної,
ендокринної, органів дихання,
шлунковокишкового тракту,
печінки тощо [2, 3].
Відомо, що успіхи у сфері
охорони та зміцнення здоров'я
населення значною мірою
залежать від стану довкілля.
Незважаючи на те, що останні
ми роками при проведенні
наукових досліджень вагома
роль приділяється аналізу по
казників впливу екологічних
факторів на здоров'я різних

МЕДИКО;ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ СУММАРНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Ерем Т.В., Ерем К.В.
Ужгородский национальный университет
Цель исследования. Определить зоны,
неблагоприятные для проживания
в Закарпатской области на основе изучения
особенностей экологической ситуации данного
региона с последующим картографированием
их расчетной физиологической адекватности.
Материалы и методы. Для оценки экоусловий
проживания населения использованы
показатели территориальной концентрации
производства, хозяйственной освоенности
земель, плотности населения, загрязнения
природной среды (химической, радиационной,
атмосферного воздуха, природных вод, почв),
природных условий (степени пораженности
территории неблагоприятными антропогенными
процессами). Первичную подготовку
по систематизации полученных данных проводили
с использованием программы Microsoft Excel.
Результаты исследования. Проведенное
картографирование результатов исследования
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груп населення, є необхідність
проведення подальших дослі
джень з оцінки та прогнозуван
ня взаємозв'язків між змінами
здоров'я та факторами навко
лишнього середовища, що до
зволить обґрунтувати ком
плекс адекватних профілак
тичних заходів, організаційних
рішень, спрямованих на зни
ження несприятливих впливів
[4, 5]. Кожен окремо взятий
регіон, що має значні екологіч
ні відмінності, характеризуєть
ся "оптимальним екологічним
рівнем здоров'я" та наявністю
особливостей компенсатор
нопристосувальних реакцій
органів та систем організму у
конкретній екологічній ситуа
ції. Хоча довкілля є лише одні
єю з багатьох причин розвитку
захворювань, знання та розу
міння ролі факторів середови
ща, що сприяють виникненню
розладів здоров'я, має вагоме
значення. Екологічний підхід

показало наличие в Закарпатской области зон
повышенного риска, в которых условия
проживания населения не соответствуют
существующим санитарно;гигиеническим
требованиям. Дальнейшим этапом
исследования является медико;географический
анализ этиопатогенетической взаимосвязи
суммарной загрязненности региона (разной
степени риска) с конкретными нозологическими
формами заболеваний среди местного
населения.
Выводы. Разработанная карта может быть
использована специалистами в области
медицинской географии, санитарными врачами
и заинтересованными органами в качестве
основы для проведения мероприятий по
улучшению качества экологической ситуации
в зонах риска.
Актуальным является объединение усилий
врачей, гигиенистов и других специалистов
в поисках альтернативных путей обеспечения
населения области условиями проживания,
качество которых соответствует
физиологическим потребностям человека.
Ключевые слова: медико>географическая
характеристика, условия проживания,
загрязненность природной среды.
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наближає нас до розуміння
причинності патології, оскільки
екологічні фактори виступають
як етіологічні.
Проблема медикогеогра
фічного
вивчення
взає
мозв'язку здоров'я, захворю
ваності населення та демогра
фічних показників з характе
ристиками стану об'єктів нав
колишнього середовища при
родного та антропогенного
походження висвітлена у чи
малій кількості наукових публі
кацій [6]. Одним з найважливі
ших факторів, що визначають
індивідуальне та популяційне
здоров'я, є якість умов прожи
вання [7]. Велику небезпеку
несе підвищений вміст у дов
кіллі важких металів та радіо
нуклідів, що поєднують у собі
високу токсичність, здатність
до накопичення в організмі та
міграційні властивості.
Мета дослідження. Визна
чити зони несприятливі для
проживання у Закарпатській

області на основі вивчення
особливостей екологічної си
туації даного регіону з подаль
шим картографуванням їхньої
розрахункової фізіологічної
адекватності.
1. Вивчити стан екологічної
ситуації Закарпатської області.
2. Оцінити фізіологічну аде
кватність умов проживання
місцевих мешканців.
3. Провести картографуван
ня Закарпатської області за
умовами екологічної ситуації з
виділенням районів підвище
ного ризику.
Матеріали та методи до#
слідження. Для оцінки екоу
мов проживання населення
використано показники тери
торіальної концентрації ви
робництва, господарської ос
воєності земель, густоти насе
лення, забрудненості природ
ного середовища (хімічної, ра
діаційної, атмосферного пові
тря, природних вод, ґрунтів),
природних умов (ступеня ура
женості території несприятли
вими антропогенними проце
сами). Первинну підготовку з
систематизації
отриманих
даних проводили з викори
станням програми Microsoft
Excel. Математичну обробку
одержаних результатів здій
снювали за допомогою стан
дартного комп'ютерного ста
тистичного пакета програм
STATISTIСA.
Результати дослідження
та їх обговорення. Стан здо

Рисунок
Сумарна забрудненість природного середовища
Закарпатської області

ров'я людини з повним правом
можна розглядати як маркер
екологічного неблагополуччя.
Прід час проведення еколого
епідеміологічних досліджень
було встановлено, що забруд
нення навколишнього середо
вища продуктами життєдіяль
ності людини (зокрема важки
ми металлами) призводить до
розвитку екологозалежних
неспецифічних ефектів з боку
систем та органів людини.
Останнім часом на території
України, зокрема Закарпатсь
кої області, спостерігається
напружена екологічна ситуа
ція, яка значною мірою зумо
влена підвищеним вмістом ВМ
у навколишньому середовищі.
Антропогенне навантаження у
регіоні характеризується ви
сокою питомою вагою транс
порту, високим ступенем хімі
зації сільського господарства,
що зумовлює поширеність
важких металів у біосфері. При
вивченні особливостей еколо
гічних умов проживання насе
лення різних районів та біогео
хімічних зон Закарпатської
області та сумарної забрудне
ності природного середовища
було встановлено, що до тери
торій з високим ступенем ри
зику для здоров'я населення
належать Ужгородський, Му
качівський, Берегівський, ча
стина Іршавського та Вино
градівського районів.
До помірно забруднених
районів належать Рахівський,
Хустський, Тячівський, части
на Перечинського, Сваляв
ського та Іршавського районів
(рис.).
Таким чином, проведене
картографування результатів
дослідження виявило наяв
ність у Закарпатській області
зон підвищеного ризику, в
яких умови проживання насе
лення не відповідають існую
чим санітарногігієнічним ви
могам. Подальшим етапом
дослідження є медикогеогра
фічний аналіз етіопатогене
тичного взаємозв'язку сумар
ної забрудненості регіону (різ
них ступенів ризику) з кон
кретними нозологічними фор
мами захворювань серед міс
цевих мешканців.
Висновки
1. Створена карта може бути
використана фахівцями у галу
зі медичної географії, санітар
ними лікарями та зацікавлени
ми органами як основа для
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MEDICO;GEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC
OF RESIDING CONDITIONS OF THE POPULATION
IN THE TRANSCARPATHIAN REGION BY WAY
OF EXAMPLE OF THE TOTAL ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION STUDY
Yerem T.V., Yerem К.V.
Uzhgorod National University
We identified the areas unfavorable for residing
in the Transcarpathian region on the basis
of the study of the peculiarities of the ecological
situation in the region followed the cartography
of their calculated physiological equivalence.
Materials and methods. For the assessment
of the ecological conditions of residing
of the population we used the indices
of the territorial concentration of production,
commercial cultivation of land, population density,
environmental contamination (chemical, air, natural
water, soil and radiation), natural conditions (degree
of territory damages by the adverse anthropogenic
processes). Primary preparation
for the systematization of the obtained data was
performed with the help of Microsoft Excel.

проведення заходів з поліп
шення якості екологічної си
туації у зонах ризику.
2. Актуальним є об'єднання
зусиль лікарів, гігієністів та ін
ших фахівців у пошуках аль
тернативних шляхів забезпе
чення населення області умо
вами проживання, якість яких
відповідає фізіологічним по
требам людини.
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Results. Performed cartography of the study
results showed a presence of high;risk areas in the
Transcarpathian region where the living conditions
of the population didn't correspond to the existing
sanitary;and;hygienic requirements. Medico;geo;
graphical analysis of etiopathogenetic intercommu;
nication of the total contamination of the region
(different risk degrees) with the definite nosologic
forms of the diseases among the local population
will be a subsequent stage of the study.
Conclusions. Developed map may be used by the
specialists in the sphere of medical geography, by
the sanitary inspectors and interested bodies as a
basis for the measures on the improvement of the
ecological situation in the areas at risk. A problem
of day is a unification of the efforts of the doctors,
hygienists and other professionals, looking
for alternative ways to ensure the population's
residing conditions whose quality corresponds
to the physiological needs of a human.
Keywords: medico>geographical characteristic,
residing conditions, environmental contamination.
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