
ктуальність отримання
населенням країни якіс�
ної питної води підтвер�
джена часом та за�
лишається постійною
проблемою у діяльності
санепідслужби. 

У статті 4 Закону Ук�
раїни "Про забезпечен�
ня санітарного та епі�
демічного благополуч�
чя населення" вказано,
що громадяни мають
право на питну воду,
безпечну для здоров'я
та життя. 

Згідно зі ст. 7 Закону
України "Про питну воду
та питне водопостачан�
ня" держава гарантує
захист прав споживачів
у сфері питної води та
питного водопостачан�
ня шляхом забезпечен�
ня кожної людини пит�
ною водою норматив�
ної якості у межах
науково обґрунтованих
нормативів питного во�
допостачання залежно
від району та умов про�
живання та шляхом
здійснення заходів ор�
ганізаційного, науково�
технічного, санітарно�
епідеміологічного, при�
родоохоронного, еко�
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на), бобові, зернові, свіжі
овочі (морква, капуста, по�
мідори, червоний перець),
шпинат, зелений горох,
цитрусові, чорна сморо�
дина, шипшина, обліпиха.

Необхідно пам'ятати,
що надлишок вуглеводів у
харчуванні дошкільників
призводить до порушен�
ня засвоєння вітаміну В1,
а хронічні хвороби трав�
ного тракту порушують
його резорбцію у кишках.

Організм дитини не зда�
тен синтезувати вітамін С,
значення якого непере�
вершене для організму,
що росте і розвивається
(формування кісток, стінок
судин, захисних властиво�
стей тощо). Вітамін Р за�
побігає окисленню вітамі�
ну С, на що необхідно
звертати увагу під час
складання раціонів харчу�
вання та кулінарної оброб�
ки продуктів харчування.

Порушення співвідно�
шення кальцію і фосфору,
надмірне вживання вугле�
водів, недостатнє перебу�
вання дитини на сонячно�
му світлі спричиняють де�
фіцит вітаміну D в організ�
мі. За рахунок рослинних
продуктів (які є постачаль�
никами 7�дигідрохолесте�
рину, необхідного для
утворення вітаміну D) мож�
на усунути цей недолік.

Перевантаження раціо�
ну харчування поліненаси�
ченими жирними кислота�
ми, дефіцит білка, селену,
заліза можуть поглибити
розвиток недостатності в
організмі вітаміну Е.

Хронічні ентерити, енте�
роколіти, лікування анти�
біотиками призводять до
ендогенної недостатності
вітаміну К.

Велике значення для
розвитку організму дити�
ни мають вітаміноподібні
речовини. Так, дефіцит
інозиту сприяє зменшен�
ню темпів росту, холіну —
до порушень обміну фос�
фоліпідів у тканинах, оро�
това кислота бере участь у
білковому обміні, вітамін
В15 поліпшує тканинне ди�
хання, ліпоєва кислота бе�
ре участь у процесі біоло�
гічного окислення. Інозит
міститься у зернових про�
дуктах у вигляді поганоза�
своюваної форми (фі�

тину). Піритиамін, дезок�
сипіридоксин, авідин,
стрептоцид — це хімічні
сполуки, які за хімічною
структурою відповідають
вітамінам, але не мають
їхніх властивостей та ви�
тісняють вітаміни з біохі�
мічних реакцій і блокують
їхні функції.

Висновок
Таким чином, визначено,

що недоотримання дітьми
вітамінів протягом трива�
лого часу може призвести
до розвитку патологічних
станів різного характеру,
які ускладнюють процеси
росту і розвитку дитини,
адаптацію її до умов життя
та навчання.
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номічного, правового характеру
щодо поліпшення якості питної
води, розвитку питного водопо�
стачання, охорони джерел і си�
стем питного водопостачання.

2008 року, порівняно з попе�
реднім роком, у м. Одеса зріс рі�
вень інфекційної захворювано�
сті. Особливо слід відзначити
значний ріст інфекційних захво�
рювань, які передаються вод�
ним шляхом, у тому числі захво�
рюваність на вірусний гепатит А
на 21%. З кожним роком у місті
збільшується захворюваність на
гастроентерити вірусної етіоло�
гії. У структурі кишкових інфек�
цій їм належать до 70%. З почат�
ку 2008 року зареєстровано
2057 випадків гастроентеритів.
Аналізуючи санітарно�епідеміо�
логічну ситуацію міста Одеса,
серед основних причин захво�
рювань на перший план необхід�
но ставити, на наш погляд, про�
блему неякісної питної води.

Одеса — один з великих спожи�
вачів водних ресурсів в Україні.
Господарсько�питне водопоста�
чання міста представлене цен�
тралізованою системою водопо�
дачі від міського водопроводу, що
забезпечується з річки Дністер.
Дністер (довжиною 1350 км) про�
тікає територіями України і Мол�
дови, де багато великих проми�
слово�господарчих підприємств,
які у значних кількостях скидають
стічні води до річки.

Останніми роками відзначаєть�
ся невідповідність якості питної
води р. Дністер вимогам Держси�
андарту 2761�84 як до джерела
господарсько�питного водопо�
стачання (за бактеріологічними і
хімічними показниками) у зв'язку
зі скиданнями стічних вод вище
водозабору. Зросли загальна мі�
нералізація, загальна твердість,
вміст хлоридів. Якість води у ра�
йоні водозабору за бактеріологіч�
ними показниками перевищує до�
пустимі значення у десятки разів.
Ці зміни особливо різко проявля�
ються у зимовий період, коли річ�
ка покривається льодом, та влітку
внаслідок інтенсивного випару
води, маловоддя, що знижує її
здатність до самоочищення.

Водоочищення і водопідготов�
ка дністровської води з метою
подальшого її використання для
господарсько�питних потреб
здійснюється на водній станції
"Дністер", збудованій ще 1873
року у пгт. Біляївка на відстані
33 км від м. Одеса. Середньодо�
бова подача питної води на сьо�
годнішній день становить близь�
ко 600 тис. м3/добу. Питна вода
подається до м. Одеса (75%) і
близько 50 населених пунктів
області, у тому числі у м. Півден�
ний, Білгород�Дністровський, Іл�

лічівськ, Біляївка, Овідіопіль.
Кількість водоспоживачів — по�
над мільйон осіб. Основними
споживачами води є населення
(69%), бюджетні підприємства
(15,9%), госпрозрахункові під�
приємства (15,1%).

На водній станції "Дністер"
здійснюють освітління, знебар�
влення і знезаражування води.
Далі вода надходить водоводами
до м. Одеса. Розподільна мере�
жа міста Одеса (довжиною
1293 км) на 71% складається з
чавунних труб, 26% — сталевих,
3% — залізобетонних. З 1997 ро�
ку почали використовувати
пластмасові труби. Основна кіль�
кість труб водопроводу зі знач�
ним строком зношування. Ава�
рійність на трубопроводах висо�
ка, що призводить до втрат води,
перервам у нормальному водо�
постачанні споживачів, зростан�
ня трудовитрат, пов'язаних з ре�
монтно�відбудовчими роботами,
а головне — сприяє погіршенню
епідемічної обстановки у місті.
Санепідслужбою регулярно на�
правляються запити до служби
міськводопроводу "Інфоксводо�
канал" про наявність аварій на
водогінних мережах районів мі�
ста. За перше півріччя 2008 року
було зареєстровано 758 аварій.
Найбільше — на трубах малого
діаметра до 150 мм — 439, що
становить 58% від загальної кіль�
кості ушкоджень.

Тривале транспортування во�
ди магістральними водоводами
і незадовільний технічний стан
розподільної мережі створюють
сприятливі умови для розвитку
та накопичення мікрофлори,
утворення біологічних обро�
стань і відкладень. Цьому також
сприяє наявність у воді органіч�
них речовин і біогенних елемен�
тів, субстрату для мікрофлори.

У результаті життєдіяльності й
відмирання мікроорганізмів
якість питної води погіршується:
з'являється побічний запах, під�
вищуються каламутність і кольо�
ровість, погіршуються санітарно�
біологічні показники. Припинити
розвиток мікрофлори у мережі
можливо підтримкою у воді неве�

ликих (у межах стандарту) кілько�
стей залишкового хлору. З цією
метою у м. Одеса було збудовано
7 водонасосних станцій (ВНС, де
організоване додаткове хлору�
вання води): "Головна" (вул. Во�
допровідна, 15), "Південна" (вул.
Гастелла, 92), "Західна" (вул. Аг�
рономічна, 203), "Котовська" (с.
Шевченко, вул. 37 Лінія), "Стов�
пова" (вул. Стовпова, 1), "Шкодо�
горка" (вул. Моторна, 9), "Жева�
хова Гора" (вул. Лиманна).

Санепідслужбою міста здій�
снюється постійний санітарно�гі�
гієнічний нагляд за якістю питної
води, що подається споживачеві.
У всіх районах міста на розподіль�
ній мережі водопроводу є постій�
ні точки лабораторного контролю
якості питної води. З відібраних
на бактеріологічний аналіз у пер�
шому півріччі 2008 року проб
питної води 0,1% виявилися не�
стандартними; при хімічному
дослідженні нестандартними
виявилися 4% (за каламутністю і
вмістом хлорорганічних сполук).
Також триває вивчення вірусного
забруднення водопровідної води.
За перше півріччя 2008 року з
досліджених проб з позитивним
результатом виявилося 4,8% (ен�
теровіруси, кальцивіруси, віру�
сний гепатит А).

Існуючий нині метод знезара�
жування води у м. Одесі має ви�
соку ефективність відносно па�
тогенних бактерій, однак хлору�
вання води при дозі залишково�
го хлору 1,5 мг/дм3 не забезпе�
чує необхідну епідеміологічну
безпеку щодо вірусів.

Найчастіше застосовуваний
посилений режим хлорування
різко погіршує органолептичні
показники води. Використання
хлору для знезаражування пит�
ної води призводить до утворен�
ня понад 100 хлорорганічних
сполук, які щодо людини мають
високу токсичність, мутагенність
і канцерогенність.

На сучасному етапі розвитку
виникла гостра необхідність у по�
шуку нових, прогресивних, ефек�
тивних і екологічно нешкідливих
методів очищення й знезаражу�
вання питної води. Економічний
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стан у країні не дозволяє розрахо�
вувати на виділення достатнього
фінансування, необхідного для
проведення ремонту, реконструкції
та модернізації існуючого міського
водопроводу.

У цей час дуже інтенсивно відбу�
вається процес широкого і повсюд�
ного впровадження різних систем
доочищення водопровідної води. У
м. Одеса є 45 діючих пунктів з до�
очищення і реалізації населенню
очищеної питної води, де воду очи�
щають такими установками, як
"УОФВ�100" (НТИЦ "Водообробка"
м. Одеса), установками "Мідія�0,5"
(Одеського державного університе�
ту). На багатьох пунктах застосову�
ються системи очищення води ви�
робництва американських фірм
"Аметек", "Эковатор", "Экософт".
Всі ці установки паспортизовані
держсанепідслужбою і мають доз�
віл МОЗ України на застосування їх
для доочищення питної води на те�
риторії України. За якістю доочище�
ної води ведеться відомчий лабора�
торний контроль. Фахівці санепід�
служби міста не рідше одного разу
на квартал здійснюють поточний
санітарний нагляд за готуванням,
транспортуванням і реалізацією до�
очищеної питної води з проведен�
ням лабораторних досліджень по�
казників епідемічної безпеки, хіміч�
ної нешкідливості й органолептич�
них властивостей цієї води.

Задоволення потреби в екологіч�
но чистій питній воді для населення
є одним з шляхів вирішення склад�
ної проблеми забезпечення спожи�
вача епідемічно�безпечною питною
водою, що відповідає за санітарно�
мікробіологічними і хімічними по�
казниками нормативним вимогам.
Необхідне детальне вивчення новіт�
ніх методів і технологій з урахуван�
ням оцінки якості води джерела й
очищеної води на різних етапах її
обробки. Токсичність води зменшу�
ється з підвищенням глибини її очи�
щення від органічних забруднень,
але може збільшуватися у процесі
водоочищення при зміні складу її
забруднень у результаті утворення
побічних продуктів окислення.

Різні засоби і методи очищення та
дезінфекції питної води мають влас�
ні межі впливу, тому мають викори�
стовуватися виходячи зі здорового
глузду, що дозволяє уникнути їхньої
побічної дії на здоров'я людей.

Висновок
Правильний вибір методу та засо�

бу знезараження питної води, забез�
печення умов ефективного, індиві�
дуального використання дозволить
одержувати високоякісну питну воду
у промислових масштабах. Наше
завдання — об'єднати зусилля і вті�
лити у життя новітні наукові дося�
гнення для забезпечення здорової
життєдіяльності майбутніх поколінь.
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дним з найважливіших показників нау�
кової діяльності вченого є публікація ре�
зультатів його досліджень. Саме кіль�
кість і якість опублікованих робіт є ос�
новним підтвердженням особистого от�
римання наукового продукту [1]. Крім
того, публікація результатів досліджень
дозволяє автору ознайомити широке
коло зацікавлених з найважливішими
досягненнями окремих науковців і цілих
колективів наукових співробітників.

Наукометричні дослідження дозволя�
ють дати об'єктивну картину розвиткові
наукового напрямку, визначити значен�
ня роботи вченого, його внесок у віт�
чизняну та світову науку [2].

У світовій практиці наукознавства іс�
нує так званий показник результативно�
сті наукової діяльності (ПРНД), який ви�
користовується для вирішення проблем
актуальності наукового напряму, надан�
ня державних контрактів та першочер�
гового фінансування, встановлення
надбавок до заробітної платні за ефек�
тивнісь результатів роботи тощо [3].
ПРНД — коефіцієнт, що розраховується
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Î
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУ "ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ 
им. А.Н. МАРЗЕЕВА АМН УКРАИНЫ"
Савина Р.В., Савицкая Е.И., Антомонов М.Ю., 
Коркач В.С., Балачук Ю.И.
В работе приведены данные научного анализа печатной
продукции сотрудников ГУ "Институт гигиены и
медицинской экологии им. А.Н. Марзеева АМН Украины"
за 2003'2007 годы. Проведены количественная и
качественная характеристики документального потока
научной информации и выявлены приоритетные
направления, опубликованные в различных изданиях.
Полученные данные позволяют прогнозировать тенденции
дальнейшего развития гигиены окружающей среды.

ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC ACTIVITY EFFICIENCY OF THE
STATE INSTITUTION "O.M.MARZEYEV INSTITUTE FOR
HYGIENE AND MEDICAL ECOLOGY, ACADEMY OF MEDICAL
SCIENCES OF UKRAINE"
Savina R.V., Savitska O.I., Antomonov M.Yu., 
Korkach V.S., Balachuk Yu.I.
Data on the scientific analysis of the printed production of the
researchers of the State Institution "O.M. Marzeyev Institute for
Hygiene and Medical Ecology, Academy of Medical Sciences
of Ukraine" for 2003'2007 are presented in the article.
Qualitative and quantitative characteristics of the documentary
current of the scientific information have been carried out.
Prior directions were revealed from the various editions. The
obtained data allow forecasting the tendencies for the further
development of the environmental hygiene.
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