
бильным транспортом за счет
строительства объездной до�
роги вокруг города;

Развитие в городе пасса�
жирского электротранспорта,
перевод транспорта с ГСМ на
газообразное топливо;

Внедрение на промышлен�
ных предприятиях города но�
вых безотходных технологий,
замена старого, изношенного
оборудования;

Завершение строительс�
тва мусороперерабатывающе�
го завода;

Улучшение качества воды
за счет замены на фильтро�
вальной станции КПП "Крама�
торский водоканал" песчаных
фильтров на угольные;

Реализация проекта по
расчистке малых рек;

Соблюдение предприятия�
ми требований нормативних
документов по проведению ве�
домственного лабораторного
контроля над условиями труда,
качеством воды, почвы, пище�
вых продуктов;

Развитие промышленными
предприятиями сети общес�
твенного питания с приготовле�
нием диетических блюд, про�
филакториев для оздоровления
трудящихся без отрыва от про�
изводства;

Улучшение условий воспи�
тания, обучения и питания де�
тей, проведение отдыха и оздо�
ровления детей в летнее время;

На основании мониторин�
га, проводимого лаборатория�
ми городской СЭС, не допус�
кать реализацию населению
недоброкачественных пищевых
продуктов;

Широко использовать дан�
ные проводимого анализа по�
казателей здоровья населения
города при подготовке писем и
предписаний руководителям
предприятий, внесение пред�
ложений при разработке обще�
городских программ и ме�
роприятий;

Продолжить проведение
научно�практических работ по
изучению влияния загрязнения
окружающей среды на состоя�
ние здоровья населения и тру�
дящихся промышленных пред�
приятий;

Учитывая устойчивую тен�
денцию роста заболеваний
системы кровообращения, зло�
качественных новообразова�
ний и высокую смертность от
этих заболеваний, продолжить
совместно с профильными спе�
циалистами лечебной сети бо�
лее глубокое изучение данной
проблемы по отдельным нозо�
логиям, территориям, возраст�
ным группам.

а базі Державної ус�
танови "Інститут гігі�
єни та медичної еко�
логії ім. О.М. Марзє�
єва Академії медич�
них наук України" та
за участю Київської
міської організації
товариства твере�
зості та здоров'я 30

травня 2007 року було прове�
дено "круглий стіл" з нагоди
Всесвітнього дня боротьби з
курінням, на якому обговорю�
валися актуальні питання щодо
цієї проблеми.

Наукові дослідження остан�
нього часу показують, що ра�
зом із забрудненням повітря�
ного середовища визначаль�
ним при формуванні онколо�
гічної патології є спосіб жит�
тя, зокрема куріння. Цей фак�
тор є дуже важливим для Ук�
раїни, оскільки динаміка по�
ширення паління у державі
загрозливо зростає — нині
ним захоплюються 58% чоло�
віків та 14% жінок. І якщо 15
років тому ~ 3 % курців пали�
ли по 20�30 цигарок, то нині
3% курцям не вистачає вже і
30 цигарок на день.

Особливу стурбованість
викликає факт збільшення
кількості прихильників згубної
звички серед підлітків і жінок.
Завдяки цим сумним фактам
наша країна посідає перше
місце в Європі, викурюючи
майже 75 млрд. сигарет на
рік, і це не може не шокувати.

Нині нікотинова залежність
є тим чинником, що провокує
виникнення величезної кіль�
кості захворювань. За даними
ВООЗ, близько 4 мільйонів
людей у світі щорічно гинуть
від наслідків куріння. А прог�
нози є ще страшнішими. Як�
що не вжити термінових захо�
дів, то у 2030 році кількість
смертей, пов'язаних з вжи�
ванням тютюну, сягне 10 міль�
йонів на рік.

Не сприяє здоровому спо�
собу життя і агресивна та ци�
нічна реклама тютюнових ви�
робів у нашій країні. З таким
станом речей не можуть по�
годитися представники гро�
мадських організацій та ака�
демічних профільних інсти�
тутів. 

Учасники "круглого столу" з
великою тривогою говорили
про долю України, дедалі

більше погіршення стану здо�
ров'я українців, особливо ді�
тей та молоді. Значної шкоди
генофонду української нації,
її економічному і духовному
потенціалу завдають тютюн,
алкоголь, наркотики. Про це
свідчать медичні, соціологічні
дослідження. Вони суспільс�
тву відомі. Неозброєним
оком видно наслідки руйнів�
ної сили соціально�небезпеч�
них, згубних наркотичних
звичок для наших співвітчиз�
ників. Щоб не допустити ос�
таточної моральної і фізичної
деградації нашого суспільс�
тва, необхідно невідкладно
вжити рішучих адекватних за�
ходів, які б зупинили подаль�
шу руйнацію людського ре�
сурсу, спричинену діяльністю
тютюнових та горілчаних ком�
паній. Без перебільшення
можна констатувати: "Україна
— у небезпеці!"

У зв'язку з викладеним вище
пропонуємо:

1. Ставити питання щодо
створення Державної прог�
рами "Формування здорового
способу життя";

2. Засобам масової інфор�
мації (радіо, телебаченню,
пресі, інтернету), всьому жур�
налістському корпусу спря�
мувати свої творчі і технічні
зусилля на активну пропаган�
ду здорового, тверезого спо�
собу життя. Для поширення
правдивої інформації про
шкоду алкоголю, нікотину,
наркотиків, ігрових автоматів
для здоров'я людей, особли�
во шкільної, студентської мо�
лоді створити спеціальну ос�
вітянську програму "Здоров'я
— через освіту";

3. Галузі освіти усіх форм
власності започаткувати від�
повідні профілактичні уперед�
жувальні програми для дітей
та молоді;

4. Представникам наукових
установ продовжити відпо�
відні дослідження у галузі
охорони здоров'я. Їх резуль�
тати доводити до широкого
громадського загалу. Люди
повинні знати правду про не�
безпеку, що надходить від
алкогольно�тютюнової індус�
трії.

Прийнято учасниками
"круглого столу".

м. Київ, 30 травня 2007 р.
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