
ріоритетом державної політики
у галузі охорони атмосферного
повітря є охорона життя і
здоров'я населення, забезпе�
чення сприятливих екологічних
умов повноцінного життя, праці
та відпочинку, недопущення
незворотних процесів забруд�
нення довкілля [1]. Для забез�
печення наукового обґрунту�
вання, системного і комплекс�
ного підходу до вирішення цьо�
го питання необхідний взає�
мозв'язок усіх зацікавлених гі�
лок влади [2]. 

Останнім часом значення ін�
форматизації у роботі держав�
ної санітарно�епідеміологічної
служби невпинно зростає. Це і
участь у реалізації державних
програм, проведення держав�
ної санітарно�епідеміологічної
експертизи, необхідність по�
стійного моніторингу санітарно�
епідеміологічної ситуації за ба�
гатьма показниками, налаго�
дження взаємодії з іншими
установами [3]. Одним з найак�
туальніших питань є впрова�
дження системи збирання, об�
робки, збереження та аналізу ін�
формації про рівень забруднен�
ня атмосферного повітря, оцін�
ки ризику та наукового прогнозу
його змін, розробки наукових
рекомендацій для прийняття рі�
шень у галузі охорони атмо�
сферного повітря, встановлен�
ня зв'язку між рівнями ризику та
захворюваністю [4�6]. 

Cтав нагальною необхідністю
пошук нового підходу щодо
створення програмного забез�
печення збирання, обробки,
збереження та аналізу інфор�
мації про рівень забруднення
атмосферного повітря, відмін�
ного від принципів розробки
стандартних інформаційно�до�
відкових систем і традиційних
баз даних реляційного типу.

Згідно з інформацією IBM на
кінець 2005 року у світі існувало
понад 130 млн. офіційно заре�

єстрованих користувачів систе�
ми Lotus Notes [7]. Причому її
використовує більшість з 1000
великих компаній і державних
організацій по всьому світу для
забезпечення доступу до абсо�
лютно різноманітних даних.

Програмне забезпечення на
базі Lotus Notes/Domino стало
повсякденною практикою для
багатьох державних структур,
регіональних органів держав�
ної влади і управління, проми�
слових гігантів, банків, комер�
ційних структур і освітніх орга�
нізацій.

Lotus Notes/Domino — це ко�
мунікаційна інфраструктура,
об'єднуюче поштове середови�
ще "клієнт�сервер" корпора�
тивного масштабу, глобального
засобу доступу і поширення ін�
формації, миттєвого обміну по�
відомленнями, складання роз�
кладів, планування завдань і
взаємодії з високим рівнем на�
дійності і безпеки, а також за�
собу доступу і створення ін�
фраструктури мереж Інтернет і
WWW з розширеними можливо�
стями з динамічного оновлен�
ня, категоризації інформації і
повнотекстового пошуку.

Саме тому використання тех�
нології компанії Lotus Develop�
ment як платформи для ефек�
тивної організації документоо�
бігу державної санітарно�епіде�
міологічної служби України і ля�
гло в основу розробки програм�
ного забезпечення, яке викори�
стовує у своїй роботі ДП "Центр
реєстрів державної санітарно�
епідеміологічної служби Украї�
ни" МОЗ України.

У системи Lotus Notes/Domi�
no є один великий плюс: вона
дозволяє швидко створювати
інтегровані системи корпора�
тивного сховища документів
для колективної роботи і за�
безпечувати базові процедури
роботи з ним без додаткових
матеріальних витрат (рис. 1).

Інформаційна мережа — це
потенціал, використання якого
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дозволяє систематизувати от�
риману інформацію, здійсню�
вати оперативний аналіз і ке�
рівництво виробничим проце�
сом, значно підвищити опера�
тивність роботи санепідслуж�
би, оперативно вирішувати пи�
тання санітарного та епідеміч�
ного благополуччя населення,
оперативно і якісно координу�
вати дії органів виконавчої
влади при розробці і реалізації
політики щодо забезпечення
якості та безпеки продукції і
продовольчої сировини; здій�
снювати державну санітарно�
епідеміологічну експертизу та
видавати висновки щодо від�
повідності об'єктів експертизи
вимогам санітарних норм;
здійснювати державний кон�
троль і нагляд за виробниц�
твом, транспортуванням, збе�
ріганням, реалізацією, викори�
станням продукції, яка підля�
гає державному санітарно�епі�
деміологічному нагляду; одер�
жувати необхідну, доступну та
достовірну інформацію, яка мі�
ститься у реєстрі висновків
державної санітарно�епідеміо�
логічної експертизи; проводи�
ти аналіз, узагальнення, пла�
нування проведення держав�

ного санітарно�епідеміологіч�
ного нагляду як у цілому по Ук�
раїні, так і територіально. 

2004 року на базі Державно�
го підприємства "Центр реєс�
трів державної санітарно�епі�
деміологічної служби України"
МОЗ України була створена і
ефективно функціонує елек�
тронна мережа електронного
реєстру висновків державної
санітарно�епідеміологічної

експертизи, яка об'єднала 50
установ та закладів санітарно�
епідеміологічної служби Украї�
ни. За період 2004�2008 рр.
установами, закладами дер�
жавної санітарно�епідеміоло�
гічної служби підготовлено че�
рез електронну мережу близь�
ко 350000 висновків державної
санітарно�епідеміологічної
експертизи. 

Проаналізувавши висновки
державної санітарно�епідеміо�
логічної експертизи на Доку�
менти для отримання дозволу
на викиди забруднюючих речо�
вин в атмосферне повітря про�
мисловими підприємствами,
підготовлені установами та за�
кладами державної санітарно�
епідеміологічної служби, отри�
мали такі результати:

висновки державної сані�
тарно�епідеміологічної експер�
тизи на Документи для отри�
мання дозволу на викиди заб�
руднюючих речовин в атмо�
сферне повітря становлять
1,46% від загальної кількості
висновків державної санітар�
но�епідеміологічної експерти�
зи за 2008 рік;

співвідношення форм
власності замовників висновків
державної санітарно�епідеміо�
логічної експертизи на Доку�
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SERVICE OF  UKRAINE" MOZ OF  UKRAINE
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guard of atmospheric air with the purpose of
increase of efficiency of supervisory function of
SES.
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Рисунок 1
Схема системи Lotus Development

Рисунок 2
Форми власності замовників висновків СЕЕ 
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менти для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря мають такий вигляд (рис. 2).

Висновки 
1. Дані, що існують нині в інформацій�

ній мережі Центру реєстрів МОЗ України
не можуть бути використані для оцінки
впливу забрудненого повітря на здоров'я
населення.

2. Необхідна розробка нового підходу
до створення програмного забезпечен�
ня збирання, обробки, збереження та
аналізу інформації санітарно�епідеміо�
логічної служби про рівень забруднення
атмосферного повітря.

3. Реалізація запропонованого підходу
до використання нових інформаційних
технологій стане підґрунтям для забез�
печення наукового обґрунтування, си�
стемного і комплексного підходу до вирі�
шення проблем охорони атмосферного
повітря з метою підвищення ефективно�
сті контролюючої функції СЕС. 
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инішня складна епідемічна си�
туація вимагає підвищеної
уваги до профілактики інфек�
ційних захворювань. Тому у си�
стемі засобів боротьби з ін�
фекціями та їх неспецифічної
профілактики чільне місце по�
сідає дезінфекція, яка спрямо�
вана на припинення передачі
збудників інфекційних хвороб
шляхом знищення або вилу�
чення патогенних і умовно�па�
тогенних мікроорганізмів з
об'єктів навколишнього сере�
довища.

Серед основних методів де�
зінфекції (механічний, фізич�
ний, хімічний, біологічний) [3]
саме хімічний знайшов най�
ширше застосовування у прак�
тиці. Так, речовини зазначеної
групи найчастіше застосову�
ються у зв'язку з їхньою до�
ступністю, простотою засто�
сування, широким вибором. Ці
хімічні засоби використовують
у вигляді емульсій, суспензій,
паст, порошків, аерозолів то�
що, але найчастіше — у вигляді
водних розчинів. Широке за�
стосування їх зумовлене тим,
що дрібні крапельки рідини, які
містять дезінфікуючі засоби,
легко і швидко адсорбуються
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Приведена сравнительная характеристика
различных химических веществ, которые
используются в дезинфекционной практике
(фенолов, щелочей, спиртов, альдегидов,
хлорсодержащих средств и др.). Выявлены
определенные преимущества дезинфицирующих
средств на основе третичного амина (на примере
препарата "Дезолон"). Даны рекомендации по
использованию данного препарата как
высокоэффективного дезинфицирующего, моющего
и дезодорирующего средства.
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