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A STUDY OF ECOLOGICAL DEPENDENCE OF HEALTH INDICATORS OF THE CHILD
POPULATION IN AGRICULTURAL REGION ON EXAMPLE OF CHERNIHIV REGION
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ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ АГРАРНОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ
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днією з найбільш складних про
блем гігієни є виявлення хроніч
ного впливу чинників довкілля
малої інтенсивності на стан здо
ров'я населення. Розв'язання
цього завдання ускладнюється
тим, що у біології та медицині
дуже часто спостерігається за
пізнення відповіді з боку живих
організмів на вплив тих чи інших
чинників довкілля [1]. У цих ви
падках традиційні методи вив
чення зв'язку між чинниками
довкілля та показниками здо
ров'я населення, зокрема коре
ляційний аналіз, не завжди до
зволяють виявити таку залеж
ність. Тому виникає необхідність
оцінки впливу чинників довкілля,
що динамічно змінюються, на
показники здоров'я населення
за умови зсуву часових серій
відносно один одного на певний
проміжок часу (лаг, ∆t). У деяких
випадках наявність часового ла
гу є очевидною, але здебільшо
го для його виявлення і, особли
во, визначення його довжини
необхідно провести ретельне
вивчення динамічних рядів з ви
користанням кроскореляційно
го аналізу. Такий підхід дозво
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Цель работы: выявление причинно;
следственной зависимости между состоянием
окружающей среды и показателями здоровья
детского населения аграрного региона
на примере Черниговской области.
Материалы и методы. Изучена динамическая
связь между загрязнением питьевой воды,
пищевых продуктов, атмосферного воздуха, почвы
и уровнем первичной и общей заболеваемости
детей 0;14 лет, мертворождаемости,
перинатальной, неонатальной, постнеонатальной,
младенческой смертности за 2001;2012 годы.
Для реализации цели применен кросс;
корреляционный анализ с определением

ляє не лише оцінити причинно
наслідковий зв'язок між чинни
ками навколишнього середови
ща та показниками здоров'я на
селення, а й визначити час, за
який вплив забруднення довкіл
ля спричинить виникнення по
рушень здоров'я, тобто знайти
значення лагу, за якого рівень
забруднення найбільше коре
лює з рівнем показників здо
ров'я людини [2]. Зазначене
поглибить наше розуміння зако
номірностей виникнення по
рушень здоров'я внаслідок
несприятливого впливу факто
рів довкілля, що, у свою чергу,
дозволить науково обґрунтува
ти профілактичні заходи та не
допустити зростання екологічно
зумовленої патології.
Мета роботи: вивчення при
чиннонаслідкової залежності між
станом довкілля та рівнем показ
ників здоров'я дитячого населен
ня аграрного регіону на прикладі
районів Чернігівської області.
Для досягнення мети було
необхідно визначити відтермі
нований зв'язок між станом заб
руднення питної води, харчових
продуктів, атмосферного пові

коэффициента корреляции (r) и лага (∆t),
рассчитанного в годах, через который наиболее
четко проявляются изменения показателей
здоровья детского населения вследствие
действия факторов окружающей среды.
Результаты. Установлено, что ведущими
факторами, оказывающими отсроченное
во времени влияние на состояние здоровья
сельского детского населения Черниговщины,
являются загрязнение атмосферного воздуха,
эпидемическая безопасность пищевых
продуктов, гельминтологическое
и бактериальное загрязнение почвы, качество
питьевой воды (при централизованном
водоснабжении — по санитарно;химическим
показателям, при децентрализованном —
по санитарно;химическим и санитарно;
бактериологическим показателям). Химическое
загрязнение почвы, бактериальное загрязнение
водопроводной воды, радиационное
и химическое загрязнение пищевых продуктов
оказывают отсроченное влияние лишь
на отдельные показатели состояния здоровья детей.
Ключевые слова: кросс>корреляция,
факторы окружающей среды, здоровье,
детское население, Черниговская область.
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тря і ґрунту за 20012012 роки та
рівнем первинної і загальної
захворюваності (захворювано
сті та поширеності хвороб відпо
відно) дітей 014 років, мертво
народжуваності, перинатальної,
неонатальної, постнеонаталь
ної, малюкової смертності; вста
новити провідні чинники довкіл
ля, що спричиняють виникнення
порушень здоров'я за певний
проміжок часу їхнього впливу.
Матеріали і методи. Джере
лом інформації про рівні пер
винної та загальної захворюва
ності, перинатальної, малюко
вої смертності та мертвона
роджуваності за 20012012 роки
були дані Обласного центру ін
формаційноаналітичних техно
логій та пропаганди здорового
способу життя Чернігівської
обласної ради. Аналіз здоров'я
дітей сільських районів Чернігів
щини за зазначеними показни
ками наведено у роботах [3, 4].
Рівні хімічного, бактеріологіч
ного, гельмінтологічного та ра
діоактивного забруднення питної
води за централізованого (водо
провідна вода) та децентралізо
ваного (колодязна вода) водопо
стачання, харчових продуктів,
об'єктів довкілля (атмосферного
повітря та ґрунту) вивчали за да
ними статистичної форми № 18
"Звіт про фактори навколишньо
го середовища, що впливають на
стан здоров'я людини" 22 адміні
стративних районів області (мі
ста державного та обласного під
порядкування не враховували) за
досліджуваний період.
Інтегральну оцінку забруднен
ня довкілля проведено за індек
сом сумарного забруднення (I),
визначеного на підставі даних
щодо частоти нестандартних
проб питної води, харчових про
дуктів, атмосферного повітря та
ґрунту за вказаними вище по
казниками для кожного району
області за методикою, що за
пропонована Климчук М.А. [5].
Аналогічно розраховано окремо
індекси хімічного (Iхім.) та сумар
ного бактеріального і гельмінто
логічного (Iбак.) забруднення
довкілля. Аналіз стану навко
лишнього середовища сільсь
ких районів Чернігівщини за
зазначеними показниками на
ведено у роботах [6, 7].
Для оцінки зв'язку між станом
довкілля (інтегральними індек
сами І, Iхім., Iбак. та окремими
чинниками) і рівнем досліджува
них показників здоров'я дитячо
го населення побудовано елек
тронну таблицю даних у форматі
"Microsoft Office Excel" (2007).
На попередньому етапі нами

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
проведено кореляційний аналіз
з розрахунком коефіцієнта коре
ляції Пірсона (r1). Для остаточ
ної реалізації поставленої мети
застосовано кроскореляційний
аналіз з визначенням коефіцієн
та кореляції (r) та лагу (∆t), вимі
рюваного у роках, через який
найбільш чітко проявляються
порушення у стані здоров'я
внаслідок дії факторів навко
лишнього середовища. Стати
стичну обробку проведено за
програмою STATISTICA 10.0.
Результати дослідження та
їх обговорення. Встановлено
позитивний достовірний кореля
ційний зв'язок між рівнями зах
ворюваності і поширеності усіх
хвороб серед дітей 014 років та
окремими чинниками довкілля:
хімічним забрудненням атмо
сферного
повітря
(r=0,16,
p<0,05, ∆t=8, 9 та r=0,16, p<0,05,
∆t=12 відповідно), бактеріаль
ним забрудненням питної води
за децентралізованого водопо
стачання (r=0,15, p<0,05, ∆t=1 в
обох випадках). Також виявлено
кореляційний зв'язок між рівнем
первинної захворюваності та хі
мічним забрудненням колодяз
ної води (r=0,14, p<0,05, ∆t=1) і
гельмінтологічним забруднен
ням ґрунту (r=0,17, p<0,05, ∆t=1).
Зазначимо, що за підсумками
кореляційного аналізу між захво
рюваністю та поширеністю усіх
хвороб та хімічним забрудненням
атмосферного повітря достовір
ного зв'язку виявлено не було.
Кроскореляційний аналіз дозво
лив його виявити та встановити,
що шкідливий вплив зазначеного
фактора спричиняє виникнення
порушень стану здоров'я дітей
сільських районів Чернігівщини
максимально через 9 (захворю
ваність) та 12 (поширеність) ро
ків, тобто прояви дії цього чинни
ка відтерміновані у часі.
В усіх інших зазначених вище
випадках виявлено зв'язок під
час проведення кореляційного
та кроскореляційного аналізів,
що може бути зумовленим ко
ротким часовим зсувом (∆t=1)
між дією цих чинників довкілля
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та погіршенням показників зах
ворюваності.
Результати вивчення наявності
відтермінованого причиннонас
лідкового зв'язку між досліджу
ваними шкідливими чинниками
довкілля та показниками захво
рюваності за окремими класами
хвороб (за міжнародною класи
фікацією хвороб МКХ10) свід
чать про позитивний достовірний
кореляційний зв'язок між індек
сом сумарного забруднення (I) та
рівнем первинної і загальної зах
ворюваності на деякі інфекційні
та паразитарні хвороби, клас I
(r=0,25, p<0,05, ∆t=1 та r=0,24,
p<0,05, ∆t=1 відповідно), хворо
би крови та кровотворних орга
нів, клас III (r=0,19, p<0,05, ∆t=1
та r=0,29, p<0,05, ∆t=8, 11), ендо
кринної системи, розладу харчу
вання та порушення обміну речо
вин, клас IV (r=0,17, p<0,05, ∆t=1
та r=0,19, p<0,05, ∆t=4), нервової
системи, клас VI (r=0,25, p<0,05,
∆t=3 та r=0,18, p<0,05, ∆t=1, 3),
системи кровообігу, клас IX
(r=0,19, p<0,05, ∆t=6 та r=0,17,
p<0,05, ∆t=5), а також рівнем
первинної захворюваності на
хвороби кістковом'язової систе
ми та сполучної тканини, клас XIII
(r=0,15, p<0,05, ∆t=3).
У більшості зазначених вище
випадків при кореляційному ана
лізі також виявлено позитивний
достовірний зв'язок, окрім захво
рюваності на хвороби XIII класу,
поширеності хвороб III і IV класів
та сумарним забрудненням дов
кілля, прояв впливу якого на дані
класи хвороб відбувається через
певний проміжок часу.
Приклад результату кроско
реляційного аналізу з визначен
ням зв'язку між індексом сумар
ного забруднення довкілля (I) та
рівнем поширеності хвороб кро
ви та кровотворних органів
представлено на рисунку, з яко
го видно, що достовірний пози
тивний зв'язок спостерігається
зі зсувом від 4 до 13 років з мак
симальним значенням коефіці
єнта кореляції 0,29 за 11 років.
Одним із завдань дослідження
було визначити провідні чинни
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ки навколишнього середовища,
забруднення якими здійснює
найбільш відтермінований у часі
вплив на формування рівнів зах
ворюваності за вказаними вище
класами хвороб. Результати
вивчення наявності зв'язків між
забрудненням основних об'єктів
довкілля та рівнями захворюва
ності і поширеності хвороб
окремих класів представлено у
таблицях 1 і 2.
Встановлено кореляційний
зв'язок між первинною і загаль
ною захворюваністю на інфек
ційні хвороби (клас I) та індек
сом сумарного бактеріального і
гельмінтологічного забруднен
ня довкілля (Iбак.) (∆t=1 рік для
обох показників захворювано
сті), бактеріальним забруднен
ням кожного з досліджуваних
об'єктів довкілля (окрім питної
води за централізованого водо
постачання, яка знезаражується
перед подачею до водопровід
ної мережі) (∆t=1 рік для кожно
го об'єкта), гельмінтологічним
забрудненням ґрунту (∆t=5, 7
рік) (табл. 2).
Кореляційний зв'язок наявний
між первинною і загальною зах
ворюваністю на хвороби крови
та кровотворних органів (клас
III) і хімічним забрудненням хар
чових продуктів, Iбак., бакте
ріальним та гельмінтологічним
забрудненням ґрунту, а також
між первинною захворюваністю
на хвороби III класу та бакте
ріальним забрудненням водо
провідної води, між поширені
стю хвороб III класу та індексом
хімічного забруднення довкілля
(Iхім.), хімічним забрудненням
ґрунту і водопровідної води та
бактеріальним забрудненням
харчових продуктів (табл. 1 і 2).

Щодо впливу окремих чинни
ків на показники захворювано
сті дітей на хвороби ендокрин
ної системи (клас IV), то досто
вірний зв'язок виявлено лише
між первинною захворюваністю
та хімічним забрудненням водо
провідної води (∆t=1 рік), бакте
ріальним (∆t=1 рік) і радіаційним
(∆t=11 рік) забрудненням про
дуктів харчування.
Кореляційний зв'язок існує
між первинною і загальною зах
ворюваністю на хвороби нерво
вої системи (клас VI) та хімічним
забрудненням атмосферного
повітря (∆t=12, 14 рік); первин
ною захворюваністю на хвороби
цього класу та хімічним (∆t=2
рік) і бактеріальним (∆t=1 рік)
забрудненням продуктів харчу
вання, бактеріальним забруд
ненням питної води за централі
зованого водопостачання (∆t=2
рік); поширеністю цих хвороб та
Iбак. (∆t=1 рік) і гельмінтологіч
ним (∆t=1, 4, 5 рік) забруднен
ням ґрунту (табл. 1 і 2).
Щодо хвороб кістковом'язової
системи та сполучної тканини
(клас XIII), то встановлено пози
тивний достовірний зв'язок між
первинною захворюваністю та
Iхім. (∆t=1 рік), хімічним забруд
ненням водопровідної води (∆t=1
рік), атмосферного повітря (∆t=8,
9 рік) і ґрунту (∆t=2 рік). Хоча між
поширеністю хвороб цього класу
і сумарним індексом забруднен
ня (І) позитивний кореляційний
зв'язок був відсутнім, проте було
виявлено зв'язки з окремими
факторами довкілля (табл. 1, 2):
хімічним забрудненням питної
водопровідної води (∆t=1 рік) і ат
мосферного повітря (∆t=12 рік).
Між захворюваністю первин
ною та загальною, хворобами
Рисунок
Кореляційний зв'язок між індексом сумарного забруднення
довкілля (I) та рівнем поширеності хвороб крови та
кровотворних органів,у тому числі анемій (клас ІІІ за МКХ#10)
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інших класів та сумарним індек
сом забруднення довкілля (I)
позитивні достовірні зв'язки від
сутні, проте встановлено від
термінований у часі вплив окре
мих факторів навколишнього
середовища на показники здо
ров'я (табл. 1 і 2). Так, кроско
реляційний аналіз показав наяв
ність зв'язку між забрудненням
об'єктів довкілля та первинною і
загальною захворюваністю на
хвороби таких класів: новоутво
реннями (клас II) та хімічним
забрудненням атмосферного
повітря і питної води за децен
тралізованого водопостачання
(лише поширеність); хворобами
ока та його придаткового апа
рату (VII) та хімічним забруднен
ням питної води незалежно від
системи водопостачання, бак
теріальним забрудненням коло
дязної води, Iхім. (тільки пошире
ність); хворобами вуха та соско
подібного відростка (VIII) та Iхім.,
хімічним забрудненням атмо
сферного повітря, бактеріаль
ним забрудненням продуктів
харчування (тільки пошире
ність); хворобами органів ди
хання (X) та Iбак., гельмінтологіч
ним забрудненням ґрунту, бак
теріальним забрудненням коло
дязної води (лише пошире
ність); хворобами органів трав
лення (XI) та бактеріальним заб
рудненням питної води за де
централізованого та централі
зованого (лише поширеність)
водопостачання, хімічним заб
рудненням атмосферного пові
тря; хворобами шкіри та під
шкірної клітковини (XII) та Iхім.,
хімічним забрудненням атмо
сферного повітря, колодязної та
водопровідної (тільки пошире
ність) води, бактеріальним заб
рудненням продуктів харчуван
ня (тільки захворюваність); хво
робами сечостатевої системи
(XIV) та хімічним забрудненням
атмосферного повітря, бакте
ріальним забрудненням ґрунту
(тільки поширеність). Наявний
кореляційний зв'язок між поши
реністю вроджених вад (XVII) та
хімічним забрудненням коло
дязної води і бактеріальним
забрудненням продуктів харчу
вання, а також між первинною
захворюваністю на отруєння,
травми і деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин (XIX) та хіміч
ним забрудненням атмосфер
ного повітря, бактеріальним
забрудненням питної води за
централізованого водопоста
чання і гельмінтологічним заб
рудненням ґрунту.
Зауважимо, що статистично
значимі залежності з часовими
зсувами (за результатами крос
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A STUDY OF ECOLOGICAL DEPENDENCE
OF HEALTH INDICATORS OF THE CHILD
POPULATION IN AGRICULTURAL REGION
ON EXAMPLE OF CHERNIHIV REGION
1,2
Ponomarenko N.P., 1 Korshun M.M.,
1
Garkavyi S.I., 3 Antomonov M.Y.
1
O. Bohomolets National Medical University, Kyiv
2
Main Department of the State Sanitary
and Epidemiologic Service in Chernihiv region,
Chernihiv
3
State Institution "O.M. Marzeiev Institute
for Hygiene and Medical Ecology, National
Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv
Identification of causal relationship between
the environment and the level of child health
indicators of the agricultural region on an example
of Chernihiv region.
Materials and methods. The dynamic relationship
between the pollution of drinking water, food, air and
soil and level of primary and general morbidity
in 0;14 years old children, levels of stillbirth, perinatal,

кореляційного аналізу) виявлено
між чинниками довкілля та по
казниками захворюваності у ви
падках відсутності між ними по
зитивного достовірного зв'язку
за результатами кореляційного

neonatal, post;neonatal, infant mortality in 2001;
2012 was studied. A cross;correlation analysis with
the determination of cross;correlation coefficient (r)
and log (∆t), calculated in years, through which most
clear changes in indicators of child health due to the
action of environmental factors manifest was applied.
Results. It was found that the leading factors
that have the time;delay impact on the health
of the rural child population Chernihiv region are:
air pollution, epidemic safety of food,
helminthological and bacterial pollution of soil,
the quality of drinking water (the sanitary;chemical
indicators for centralized water supply; both
the sanitary;chemical and sanitary;bacteriological
indicators for decentralized water supply).
Chemical pollution of soil, bacterial pollution
of tap water, radioactive and chemical pollution
of food have a delayed impact only on selected
indicators of children's health.
Keywords: cross>correlation, environmental
factors, health, child population, Chernihiv
region.

аналізу (табл. 1 і 2). Так, досто
вірну кореляцію встановлено між
Iхім. та поширеністю хвороб III
класу (∆t=8 рік); хімічним забруд
ненням атмосферного повітря та
первинною і загальною захворю

ваністю на хвороби II (∆t=8 та 7
рік відповідно) та XI (∆t=12 рік для
обох показників) класів, первин
ною захворюваністю на хвороби
XIV (∆t=8, 9 та 10 рік) та XIX (∆t=8
рік) класів; хімічним забруднен

Клас
хвороб

Таблиця 1
Зв'язок між хімічним і радіаційним забрудненням об'єктів довкілля та захворюваністю
дитячого населення 0#14 років районів Чернігівської області за 2001#2012 роки

II
III
IV
VI
VII
VIII
XI
XII
XIII
XIV
XIX
II
III
VI
VII
VIII
XI
XII
XIII
XIV
XVII

Хімічне забруднення
питна вода залежно від водопостачання
харчові
атмосферне
повітря
централізоване децентралізоване продукти
r1
r
r
r
∆t
∆t
∆t
r
r
r ∆t
r
1
1
1
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Примітки до таблиць 1 і 2: r1— коефіцієнт кореляційного аналізу; r — максимальний коефіцієнт крос;
кореляційного аналізу; ∆t — значення року, лаг; ";" — достовірний кореляційний зв'язок відсутній.
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ням питної води за централізо
ваного водопостачання та поши
реністю хвороб III класу (∆t=8, 9
рік), питної води за децентралі
зованого водопостачання та по
ширеністю хвороб II (∆t=9 рік) і
XVII (∆t=11 рік) класів; хімічним
забрудненням продуктів харчу
вання та первинною захворюва
ністю на хвороби VI класу (∆t=2
рік), поширеністю хвороб III кла
су (∆t=12 рік); хімічним забруд
ненням ґрунту та первинною зах
ворюваністю на хвороби XIII кла
су (∆t=2 рік), поширеністю хво
роб III класу (∆t=9, 11 рік). Тобто
за допомогою кроскореляцій
ного аналізу доведено відтермі
нований у часі вплив хімічних
чинників довкілля на показники
захворюваності дітей сільських
районів Чернігівщини на новоу
творення, хвороби крови та кро
вотворних органів, нервової си
стеми, органів травлення, се
чостатевої та кістковом'язової
систем і сполучної тканини,
вроджені вади розвитку, травми,
отруєння та через деякі зовнішні
причини.
Також за результатами крос
кореляційного аналізу відтермі
нований причиннонаслідковий
зв'язок наявний за відсутності
зв'язку при кореляційному ана
лізі між бактеріальним забруд
ненням води питної централізо

ваного водопостачання та пер
винною захворюваністю на хво
роби III, VI класів; продуктів хар
чування та захворюваністю на
хвороби VI класу, поширеністю
хвороб III, VIII, XVIII класів; гель
мінтологічним забрудненням
ґрунту та первинною захворю
ваністю на хвороби XIX класу.
Зазначимо, що за підсумками
кроскореляційного аналізу по
зитивного достовірного зв'язку
не виявлено між жодним з до
сліджуваних факторів довкілля
та первинною і загальною зах
ворюваністю на хвороби систе
ми кровообігу (IX клас), а також
між хімічним і радіаційним чин
никами та первинною і загаль
ною захворюваністю на деякі ін
фекційні та паразитарні хвороби
(I), хвороби органів дихання (X),
поширеністю хвороб ендокрин
ної системи (IV), захворювані
стю на вроджені вади (XVII); між
жодним з досліджуваних бакте
ріологічних і гельмінтологічним
факторами та первинною і за
гальною захворюваністю на но
воутворення (II), первинною
захворюваністю на хвороби ока
та його придаткового апарату
(VII), вуха та соскоподібного
відростка (VIII), органів сечоста
тевої системи (XIV), вроджени
ми вадами розвитку (XVII), по
ширеністю хвороб ендокринної

системи, розладу харчування та
порушення обміну речовин (IV),
шкіри та підшкірної клітковини
(XII) (табл. 1, 2).
Результати дослідження пока
зують наявність відтермінованого
у часі впливу однакових забруд
нюючих факторів на формування
рівнів первинної і загальної захво
рюваності на хвороби певних кла
сів: I клас — бактеріальне забруд
нення всіх досліджуваних об'єктів
довкілля (окрім води питної за
централізованого водопостачан
ня) та гельмінтологічне забруд
нення ґрунту; II, VI, VIII, XIV — хіміч
не забруднення атмосферного
повітря; III — хімічне забруднення
продуктів харчування, бакте
ріальне та гельмінтологічне заб
руднення ґрунту; VII — хімічне
забруднення води питної не
залежно від системи водопоста
чання; X — гельмінтологічне заб
руднення ґрунту; XI — бактеріаль
не забруднення колодязної води
та хімічне забруднення атмо
сферного повітря; XII — хімічне
забруднення атмосферного пові
тря і води питної за децентралізо
ваного водопостачання; XIII — хі
мічне забруднення водопровідної
води та атмосферного повітря.
Проведений кроскореляцій
ний аналіз впливу стану довкіл
ля районів Чернігівщини на рівні
перинатальної смертності, мер

Клас
хвороб

Таблиця 2
Зв'язок між бактеріологічним і гельмінтологічним забрудненням об'єктів довкілля
та захворюваністю дитячого населення 0#14 років районів Чернігівської області
за 2001#2012 роки
Гельмінтологічне
забруднення

Бактеріологічне забруднення
вода питна залежно від водопостачання
централізоване децентралізоване
r1
r1
∆t
∆t
r
r

I
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твонароджуваності, смертності
дітей до 1 року за 20012012 ро
ки показав наявність позитивно
го достовірного зв'язку між по
казниками, де був відсутній про
стий кореляційний зв'язок: су
марним індексом забруднення
(І) і рівнем неонатальної смерт
ності (r=0,20, p<0,05, ∆t=8), хі
мічним забрудненням питної
води за децентралізованого во
допостачання та рівнем малю
кової
смертності
(r=0,17,
p<0,05, ∆t=2), хімічним забруд
ненням харчових продуктів та
рівнем перинатальної смертно
сті (r=0,14, p<0,05, ∆t=6), радіа
ційним забрудненням харчових
продуктів, продовольчої сиро
вини та рівнем перинатальної і
постнеонатальної смертності
(r=0,16, p<0,05, ∆t=1; r=0,14,
p<0,05, ∆t=7 відповідно). За ре
зультатами кореляційного і
кроскореляційного
аналізів
спостерігається достовірний
зв'язок між радіаційним забруд
ненням харчових продуктів,
продовольчої сировини та рів
нем
мертвонароджуваності
(r=0,22, p<0,05, ∆≥t=1).
Висновки
1. Кроскореляційний аналіз
дає змогу встановити причинно
наслідкові зв'язки між досліджу
ваними показниками та кількісно
демонструє відтерміноване ча
сове виникнення (лаг, ∆t) пору
шень здоров'я внаслідок впливу
шкідливих чинників довкілля.
2. Доведено наявність кореля
ційного зв'язку між сумарним ін
дексом забруднення довкілля (I)
у районах Чернігівської області
за 20012012 роки та рівнями
первинної і загальної захворюва
ності дітей 014 років на деякі ін
фекційні та паразитарні хвороби
(клас I), хвороби крови та крово
творних органів, у т.ч. анемії (III),
ендокринної системи, розладу
харчування та порушення обміну
речовин (IV), нервової системи
(VI), системи кровообігу (IX), а
також з рівнем первинної захво
рюваності на хвороби кістково
м'язової системи та сполучної
тканини (XIII).
3. Встановлено провідні фак
тори довкілля, які чинять відтер
мінований у часі вплив на рівні
первинної та загальної захво
рюваності дитячого населення
загалом (хімічне забруднення
атмосферного повітря, бакте
ріальне забруднення питної во
ди за децентралізованого водо
постачання) та на рівні показни
ків захворюваності за окремими
класами хвороб.
4. Виявлено причиннонаслід
кову залежність між чинниками

довкілля та рівнями перинаталь
ної смертності, мертвонароджу
ваності, смертності дітей до 1
року. Зокрема, встановлено по
зитивний достовірний зв'язок
між сумарним індексом забруд
нення (І) та рівнем неонатальної
смертності, хімічним забруднен
ням питної води за децентралі
зованого водопостачання та рів
нем малюкової смертності, хі
мічним забрудненням харчових
продуктів та рівнем перинаталь
ної смертності, радіаційним заб
рудненням харчових продуктів,
продовольчої сировини та рів
нем перинатальної, постнеона
тальної смертності і мертвона
роджуваності.
5. Визначено, що провідними
чинниками, які здійснюють від
термінований у часі вплив на
стан здоров'я сільського дитя
чого населення Чернігівської
області, є якість атмосферного
повітря, епідемічна безпека
продуктів харчування, гельмін
тологічне та бактеріальне заб
руднення ґрунту, якість питної
води (за централізованого во
допостачання — за санітарно
хімічними показниками, за де
централізованого — за санітар
нохімічними та санітарнобак
теріологічними показниками).
Хімічне забруднення ґрунту,
бактеріальне забруднення во
допровідної води, а також радіа
ційне та хімічне забруднення
харчових продуктів здійснюють
відтермінований вплив лише на
окремі показники здоров'я
підростаючого покоління.
Результати проведеного до
слідження
нададуть
змогу
обґрунтувати профілактичні ре
комендації з поліпшення стану
довкілля та здоров'я дитячого
контингенту районів Черні
гівщини, враховуючи відтер
міновану причиннонаслідкову
залежність між ними.
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