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обота таких громадських спор�
тивних закладів, як купально�
плавальні басейни постійно
пов'язана з ризиком масового
захворювання на інфекційні та
паразитарні хвороби з сенсибі�
лізацією організмів плавців і ро�
бочого персоналу, з розвитком
алергічних реакцій місцевого та
загального проявів. Це гро�
мадські заклади, де будь�яке
порушення санітарно�гігієнічних
вимог може призвести до нега�
тивних наслідків. У системі про�
філактичних заходів особливе
місце належить системам об�
робки води плавального басей�
ну (знезараженню, фільтрації,
умовам циркуляції, обробці хі�
мічними реагентами тощо).
Особливості технології утри�
мання та експлуатації плаваль�
ного басейну можуть обумовлю�
вати формування донозологіч�
них порушень у стані здоров'я
плавців та робочого персоналу
плавального басейну.

Мета дослідження. Виділен�
ня контингентів, що зазнають
пріоритетного впливу факторів
ризику внутрішнього середови�
ща плавального басейну на
здоров'я. Визначення основних
напрямків вдосконалення ре�
жиму експлуатації плавальних
басейнів та попередження не�
гативного впливу на здоров'я
якості води плавальних басей�

нів та методів її обробки.
Матеріали та методи дос*

лідження. Методом комплекс�
ного санітарно�гігієнічного дос�
лідження вивчалися санітарний
стан та особливості експлуата�
ції семи плавальних басейнів
м. Харкова. Виконано аналітич�
ну обробку результатів відбору
проб води плавальних басейнів
протягом трьох років за стан�
дартними показниками. Прове�
дено анкетне опитування відві�
дувачів плавальних басейнів
(168 чоловік), які були розподі�
лені на дві групи: професійні
спортсмени (студенти Академії
фізичної культури) — 46 осіб та
пересічні відвідувачі плаваль�
них басейнів (аматори) — 122
особи. Згідно з поставленою
метою при розробці анкети до
уваги були прийняті такі блоки
питань: 

загальні питання (вік, стать,
спортивний рівень, інтенсив�
ність тренувального процесу);

вплив факторів внутрішньо�
го середовища плавального ба�
сейну на суб'єктивний стан здо�
ров'я (блоки питань умовно
розподілені за органами та си�
стемами, що зазнають найбіль�
шого негативного впливу під
час відвідування плавального
басейну);

антропогенний вплив на
якість води плавального басей�
ну (блок питань, що вивчає зво�
ротний зв'язок системи "здо�
ров'я людини — якість води
плавального басейну");

скарги відвідувачів пла�
вальних басейнів (особисті ви�
моги відвідувачів до якості води
плавального басейну).

Результати та їх обговорен*
ня. Плавці та персонал пла�
вальних басейнів віднесені до
контингентів, які наражаються
на ризик негативного впливу
факторів внутрішнього середо�
вища плавального басейну.
Фактори, що призводять до по�
гіршення якості води та вну�
трішнього середовища пла�
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вальних басейнів умовно можна
охарактеризувати таким чином.

Біологічні фактори. Для пла�
вальних басейнів особливу
роль мають мікрофлора тіл від�
відувачів, піт, слина, випорож�
нення, наявність у воді патоген�
них та непатогенних мікроорга�
нізмів, мікроводоростей [1�5].

Хімічні фактори. Особливої
уваги потребують дезінфікуючі
речовини, що застосовуються
для знезараження води, про�
дукти їх розпаду та трансфор�
мації (хлорорганічні сполуки)
[6�10], підтримання оптималь�
ного рівня рН. Останнім часом
збільшилася кількість публіка�
цій, які свідчать про негативний
вплив на здоров'я зазначених
речовин не тільки при перо�
ральному потраплянні їх в орга�
нізм, але й крізь шкірні покриви
та дихальні шляхи [11�14].

Фізичні фактори. Радіоактив�
не опромінення — використан�
ня радіоактивних матеріалів при
будівництві плавальних басей�
нів; вентиляція приміщень; світ�
ловий та температурний режи�
ми. 

Соціальні, економічні та мо�
рально�етичні фактори. Пер�
винна якість води, що подаєть�
ся до плавального басейну, пі�
сля її обробки у мережі інженер�
них споруд загальної водопо�
стачальної мережі міста. 

Формування зазначених фак�
торів ризику в умовах експлуа�
тації плавальних басейнів ство�
рює сприятливі умови для роз�
множення патогенних мікроор�
ганізмів, їхнього розвитку та по�
ширення, знижує захисні функ�
ції фізіологічних бар'єрів шкір�
ного покриву та слизових обо�
лонок людини, справляє сенси�
білізуючу, токсичну та алергічну
дії на організм людини, зумо�
влює некомфортні умови пере�
бування плавців у воді плаваль�
ного басейну, сприяє розвитку
донозологічних порушень здо�
ров'я відвідувачів.

Щоденне відвідування пла�
вальних басейнів у м. Харкові
(за реєстраційними даними ад�
міністрацій плавальних басей�
нів) становить від 5000 до 10000
населення, залежно від сезону,
у той час як за розрахунками
харківські плавальні басейни
здатні обслуговувати набагато
більшу кількість відвідувачів.
Більшу частину відвідувачів ста�
новлять діти, підлітки та особи
молодого віку (до 35 років) —
категорії населення, які най�
більше піддаються негативній

дії хімічних факторів довкілля.
Віковий розподіл категорій

плавців представлено на
рисунку. Відвідування плаваль�
них басейнів дітьми та підлітка�
ми віком 3�15 років становить
21%, що потребує особливої
уваги, оскільки організм дітей
та підлітків більш сприятливий
до дії негативних факторів нав�
колишнього середовища. І як�
що діти віком від 3 до 7 років пе�
реважно займаються плаван�
ням у дитячих ваннах, де вміст
хлору становить 0,3�0,5 мг/л, то
підлітки вимушені відвідувати
заняття з плавання у загальних
ваннах, де рівень вільного хлору
коливається у межах від 0,5 до
0,7 мг/л. Протягом обстеження
було проаналізовано понад 500
проб води плавальних басейнів
м. Харкова на вміст вільного за�
лишкового активного хлору. От�
римані результати свідчать про
досить високий вміст вільного
залишкового активного хлору у
воді плавальних басейнів. Так, у
середньому його вміст стано�
вив 0,67 мг/л (за норми 0,5�
0,7 мг/л та 0,3 мг/л, рекомен�
дованих для спортсменів та ос�
іб дитячого віку). Привертає
увагу наявність нестандартних
проб, в яких вміст вільного за�
лишкового хлору сягав
0,93 мг/л. При цьому слід
враховувати тривале знахо�
дження води у чаші плавального
басейну, необхідність перехло�
рування води (внаслідок дій ві�
двідувачів), у результаті чого во�
да піддається багаторазовій об�
робці хлорвмісними речовина�
ми, що підвищує вміст хімічних
(хлорорганічних) сполук у воді
плавального басейну, створюю�
чи сприятливі умови для фор�
мування донозологічних станів
у користувачів та працівників
плавальних басейнів.

Але в останні роки ситуація з
дотриманням належного режи�
му забезпечення роботи пла�
вальних басейнів додатково
ускладнилася санітарним зако�

нодавством України у галузі фі�
зичної культури та спорту,
зокрема водних видів спорту.
Так, на території України діють
санітарно�гігієнічні норми 70�
80�х років минулого сторіччя:
"Рекомендации по обеззаражи�
ванию воды, дезинфекции под�
собных помещений и санитар�
ному режиму эксплуатации
купально�плавательных бассей�
нов" № 1229�75 від 19.03.1975 р.,
"Методические указания по
проведению профилактической
дезинфекции в спортивных пла�
вательных бассейнах" № 28�2/6
від 31.03.1980 р. та ін., що не
відповідають сучасним світовим
вимогам до умов експлуатації та
якості води плавальних басей�
нів. Існуюча законодавча база
потребує ретельного перегляду
та доповнення. 

Порушення гігієнічного режи�
му експлуатації плавального ба�
сейну зумовлює формування
факторів ризику для здоров'я
відвідувачів та робочого персо�
налу плавальних басейнів, що
можуть призвести до таких по�
рушень здоров'я відвідувачів:
поширення інфекційних захво�
рювань, розвитку алергічних
захворювань, подразнень шкіри
та слизових оболонок, пору�
шення мікробного біоценозу
шкіри та слизових оболонок,
зумовлених дією дезінфектан�
тів, їхніх компонентів та продук�
тів трансформації (хлорорганіч�
них сполук), дією підвищеного
вмісту парів дезінфікуючої ре�
човини та продуктів її тран�
сформації у зоні дихання плав�
ців. Нехтування правилами вну�
трішнього розпорядку користу�
вання плавальним басейном
може призвести до створення
сприятливих умов поширення
інфекційних захворювань та не�
комфортних умов для користу�
вачів.

Вивчення сучасного стану та
технологій експлуатації пла�
вальних басейнів, а також особ�
ливостей гігієнічного забезпе�
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чення цього виду діяльності, ви�
конане шляхом комплексного
санітарно�гігієнічного обсте�
ження плавальних басейнів
м. Харкова разом з паралель�
ним проведенням анкетного
опитування відвідувачів (плав�
ців), показало: найбільш поши�
реними факторами погіршення
якості води плавальних басей�
нів є морально�етичний та хіміч�
ний фактори. При цьому найча�
стішим є порушення правил ко�
ристування плавальними ба�
сейнами (100% респондентів
обох груп зазначили, що нехту�
ють деякими правилами кори�
стування плавальним басей�
ном): відвідування плавального
басейну без купальної шапочки
склало 78,6±3,16%, нехтування
правилами особистої гігієни під
час прийняття душу —
54±3,84%, випорожнення у во�
ду плавального басейну — май�
же 28±3,46% тощо. Це, без сум�
ніву, призводить до погіршення
якості води плавального басей�
ну за рахунок додаткового бак�
теріального та хімічного за�
бруднення. При цьому тяжкість
та кількість порушень правил
внутрішнього розпорядку про�
фесійними спортсменами є
меншими, ніж у плавців�амато�
рів — 2,7 та 5,4 випадки відпо�
відно, що свідчить про позитив�
ну виховну роль викладацького і
тренерського складу спортив�
них закладів,  як наслідок —
більш відповідальне ставлення
до дотримання правил користу�

вання плавальними басейнами.
Надходження забруднюючих
речовин у воду плавального ба�
сейну спричиняє необхідність
посилення режиму знезара�
ження води та додавання знач�
ної кількості дезінфікуючої ре�
човини, що справляє додатко�
вий вплив на здоров'я відвіду�
вачів. 93,45±1,9% відвідувачів
відчувають зміни у суб'єктивно�
му стані здоров'я. При цьому
професійні спортсмени біль�
шою мірою чутливі до якості во�
ди плавального басейну: 2,9 ба�
ли проти 2,2 балів аматорів, що
опосередковано свідчить про
акумулюючу дію факторів. 

Висновки та рекомендації
Останніми роками у суспіль�

стві зростає усвідомлення ролі
фізичної культури та спорту як
фактора вдосконалення здо�
ров'я людини. Плавальні басей�
ни належать до споруд, призна�
ченням яких є підвищення рівня
здоров'я населення та його фі�
зичної культури. Але досягнен�
ня цієї мети можливе тільки за
умови, що утримання плаваль�
ного басейну дозволяє забез�
печити належний санітарно�гігі�
єнічний режим, який відповідає
санітарно�гігієнічним вимогам.

При аналізі можливостей по�
передження негативного впли�
ву факторів ризику внутрішньо�
го середовища та якості води
плавальних басейнів необхідно
наголосити на необхідності
формування нових програм
поведінки відвідувачів зазначе�

них спортивних
громадських за�
кладів, спрямо�
вуючи на форму�
вання моральної
відповідальності
особистості за
стан власного
здоров'я та здо�
ров'я оточуючих.
Також не слід
забувати про ва�
гому роль адмі�
ністрації пла�

вального басейну та необхід�
ність суворого покарання відві�
дувачів плавального басейну за
порушення правил режиму ек�
сплуатації плавальних басей�
нів. Саме суворе дотримання
встановленого режиму експлу�
атації плавального басейну є
невід'ємним та обов'язковим
заходом для працівників і відві�
дувачів. Для забезпечення дот�
римання правил внутрішнього
розпорядку необхідні посилен�
ня внутрішнього контролю; за�
безпечення первинної якості
води — удосконалення інже�
нерних систем водопідготовки;
забезпечення належної кратно�
сті рециркуляції та поповнення
води; удосконалення медично�
го контролю тощо.

Слід відзначити особливу
роль санітарної служби у роботі
цього типу спортивних споруд.
Постійний контроль та своєча�
сне втручання працівників сані�
тарно�епідеміологічної служби
можуть попередити негативний
вплив факторів ризику якості
води плавального басейну на
здоров'я відвідувачів та робочо�
го персоналу. Регулярний лабо�
раторний контроль якості води
є невід'ємною частиною сані�
тарного нагляду за такими
об'єктами.
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ода, як повітря та їжа є одним з най�
важливіших елементів зовнішнього
середовища, без якого неможливе
життя. Гігієнічне значення води виз�
начається насамперед фізіологіч�
ною потребою у ній людини.

Вода відіграє в організмі людини
надзвичайну роль. Без води не від�
бувається жоден біохімічний, фізіо�
логічний та фізико�хімічний процес
обміну речовин та енергій: не�
можливі травлення, дихання, ана�
болізм та катаболізм, синтез білків,
жирів, вуглеводів із чужорідних біл�
ків, жирів, вуглеводів харчових про�
дуктів.

Проте у разі вживання неякісної
води створюється реальна небез�
пека захворіти на інфекційні та не�
інфекційні недуги. Статистика ВО�
ОЗ свідчить, що майже 3 млрд. на�
селення планети користується не�
якісною питною водою. З понад
2000 хвороб техногенного похо�
дження 80% виникають через спо�
живання неякісної питної води. З

цієї причини щороку
25% населення світу
підпадає під ризик зах�
воріти, приблизно кож�
ний десятий мешка�
нець планети хворіє.
Майже 4 млн. дітей і 18
млн. дорослих помира�
ють. Ще чимала кіль�
кість уражаються інши�
ми хворобами, у тому
числі онкологічними.
Припускається, що зі
100 випадків захворю�
вань на рак від 20 до 35
(особливо товстої киш�
ки і сечового міхура)
зумовлені вживанням
хлорованої питної во�
ди. Саме тому надзви�
чайно важливим є гігіє�
нічна роль води та її
значення для профі�
лактики інфекційних та
неінфекційних захво�
рювань.
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Макий Е.В., Задворная В.В.
В работе проведены исследования
оценки качества воды питьевой
"Катеринославская" 
в условиях длительного ее хранения 
на соответствие требованиям проекта
технических условий "Вода питьевая
дополнительной обработки
"Катеринославская".
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The data of hygienic assessment of 
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keeping and its conforming to the 
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processing" are presented. 
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