
итна вода є головним ресурсом у житті кож�
ної людини, країни, людства. Саме тому
проблема забезпечення населення якісною
і безпечною для здоров'я людини питною
водою стала соціально значущою, оскільки
її вирішення справляє безпосередній вплив
на здоров'я громадян і кардинально впли�
ває на ступінь екологічної та епідемічної
безпеки цілих регіонів.

Гарантоване постачання населення Украї�
ни питною водою відповідної якості, безпеч�
ної для здоров'я людини, базується на
"Водному кодексі України" (1995), Законі
України "Про питну воду і питне водопоста�
чання" (2002) та Законі України від
03.03.2005 р. № 2455�ІV про затвердження
загальнодержавної програми "Питна вода
України". Цими документами визначено
конкретні завдання екологічного і санітар�
но�гігієнічного змісту, спрямовані на досяг�
нення головної мети — гарантованого по�
стачання населення України високоякісною
питною водою.

Головні критерії якості питної води були
визначені ще у середині двадцятого сторіччя
і постійно доповнюються. Вони полягають у
наступному: питна вода має бути безпечною
в епідемічному і радіологічному відношенні,
нешкідливою за хімічним складом і мати за�
довільні органолептичні властивості. Ці кри�
терії прийняті нині в усьому світі. При оцінці
ризику питної води для здоров'я населення
найбільше значення мають мікробіологічні
забруднення. Вважається, що небезпека
захворювань через мікробіологічне забруд�
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ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Климентьев И.Н.
В работе представлены данные, подтверждающие 
влияние питьевой воды, употребляемой населением
в различных регионах, на возникновение и распространение

различных желудочно{кишечных заболеваний 
среди населения. Ставится вопрос о необходимости 
повышения материальной базы и повышения
методического обеспечения.

EPIDEMIC SIGNIFICANCE  OF DRINKING WATER
Klimentev I.M.
Data that confirm the role of drinking water consuming by various
regions population in rise and spreading of gastro{intestinal diseases
are presented. The question about necessity of improvement with
material base and methodic providing is raised.
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нення води у кілька тисяч разів
вища, ніж при забрудненні
будь�якими хімічними сполу�
ками.

Мета роботи полягала в
оцінці значення питної води у
поширенні різних епідемічних
захворювань. Нині боротьба з
інфекційними захворювання�
ми серед населення не тільки
не втратила своєї актуально�
сті, а й потребує все серйозні�
шої уваги. Підтвердженням
цього є той факт, що інфекцій�
ні захворювання стали причи�
ною кожної третьої смерті у
світі. Через низьку якість води
у світі щорічно реєструється
близько 4 млн. випадків діа�
рейних захворювань, кишко�
во�глистяними інфекціями
заражено понад 10% населен�
ня країн з низьким рівнем
розвитку. 

Основними джерелами пи�
тної води у нашій країні є по�
верхневі води — річки та озе�
ра. На території України налі�
чується 63119 річок та близько
20 тисяч озер. Але наша країна
належить до найменш забез�
печених власними водними
ресурсами з європейських
країн. У середньому річний
об'єм річкового стоку стано�
вить 216,8 км3. З них лише
53,7 км3 (25%) формуються у
межах України, решта надхо�
дить з Росії, Білорусії, Молдо�
ви, Угорщини, Польщі, Румунії.
За рівнем бактеріального заб�
руднення лише 2% річкових
вод України знаходиться у за�
довільному стані, а 65% не�
придатні для усіх видів водо�
користування. Найбільш заб�
руднені басейни Дніпра, Сі�
верського Дінця, Дністра, Пів�
денного Бугу.

Одним з найважливіших на�
прямків роботи санітарно�епі�
деміологічної служби є зни�
ження небезпечності поши�
рення інфекційних захворю�
вань бактеріальної і вірусної
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природи через об'єкти довкіл�
ля, насамперед через питну
воду. Існують математичні
залежності, які дозволяють
виявити найбільш небезпечні
гігієнічні та епідеміологічні
умови водокористування у на�
селених пунктах, які призво�
дять до поширення інфекцій�
ної захворюваності водним
шляхом. 

Перелік збудників захворю�
вань, які передаються водним
шляхом і являють серйозну
небезпеку для здоров'я насе�
лення, досить великий. Якщо
кількість епідемій бактеріаль�
ного походження, що спричи�
няються такими бактеріями, як
холера і сальмонельоз, змен�
шується, то ситуація з ентеро�
патогенними мікроорганізма�
ми (наприклад, E. coli, Myco�
bacterium avium, Helicobacter
pylori, Campylobacter jejuni)
практично не покращується.
Особливо небезпечні ці бакте�
рії для людей з ослабленим
імунітетом або з синдромом
імунодефіциту. До цієї групи
мікроорганізмів належать
Pseudomonas aeruginosa, види
родів Flavobacterium, Acineto�
bacter, Klebsiella та інші.

Наші знання щодо збудників
захворювань, які передають�
ся через воду, постійно удос�
коналюються. У воді, особли�
во у прибережних зонах, зу�
стрічається Mycobacterium
xenopi, яка може проходити
крізь очисні споруди на во�
допровідних станціях і ви�
кликати легеневі захворюван�
ня у людей за типом пневмо�
ній і туберкульозу. Основним
представником кишкових
найпростіших є Clyptosporidi�
um parvum, який виявляється
у річках та озерах і спромож�
ній попадати у питну воду,
призводити до спалахів епі�
демій. У США Clyptosporidium
розглядається як головна за�
гроза для водопостачання че�
рез його високу інфекцій�
ність, стійкість до хлору і малі
розміри, що заважає вида�
ленню його при фільтруванні
води. Навіть найдосконаліша
технологія підготовки води не
може цілком гарантувати від�
сутність найпростіших у воді. 

Цисти лямблій та ооцисти
кріптоспорідій мають вищу по�
рівняно з бактеріями і віруса�
ми резистентність до дії дезін�
фектантів і можуть передава�
тися через питну воду.

Останнім часом у літературі
з'явилися повідомлення про
контамінації питної води різ�
ними видами грибів. Роль гри�
бів у забрудненні водно�роз�
подільної системи практично
не вивчено. Як показали до�
слідження, проведені в Інсти�
туті колоїдної хімії і хімії води
НАН України, у водопровідній
воді виявляється значна кіль�
кість мезофільних грибів. 

У США у 50% досліджених
зразків питної води з розпо�
дільної системи було виділено
гриби, які надходять до систе�
ми через забруднення ґрунту.
Вони є продуцентами токсич�
них речовин, які спроможні ви�
кликати мікотоксикози, аспер�
гільози та алергози. Встано�
влено, що спори аспергилів
можуть надходити до респіра�
торного тракту шляхом вди�
хання аерозолю, наприклад з
головки душу, і викликати ле�
геневі інфекції. 

Доведено, що спори грибів є
головним компонентом біоплі�
вок на внутрішніх поверхнях
трубопроводів. Гриби можуть
виживати після звичайної
очистки води на водопровід�
них станціях, при цьому викли�
кають корозію трубопроводів
та погіршують органолептичні
показники питної води.

Хворобоутворюючі вірусні
агенти, що мешкають у воді,
належать до кількох таксоно�
мічних груп, серед яких все
більшу актуальність останнім
часом мають ентеровіруси,
ротавіруси, віруси гепатиту А,
що зумовлено широким по�
ширенням їх у природі, дов�
гим зберіганням у водному
середовищі, високою стійкі�
стю до дезінфектантів. Зав�
дяки цим властивостям саме
ці віруси у багатьох країнах
світу посідають одне з про�
відних місць серед вірусних
агентів, що забруднюють
питну воду. 

Згідно з офіційною позицією
зв'язок між захворюваністю на
вірусний гепатит А, ентерові�
русними інфекціями і якістю
води у централізованій систе�
мі водопостачання міст відсут�
ній. Однак деякі епідеміологіч�
ні особливості (дифузне по�
ширення територією, при�
близно однакова частота у різ�
них вікових групах та ін.) свід�
чать, що головним винуватцем
високої захворюваності є саме
водний фактор. 
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Результати досліджень та
їх обговорення. Щодо міста
Одеси, то виявлення у питній
воді антигенів вірусу гепатиту
А, ентеровірусів, ротавірусів
та інших не є рідкісним яви�
щем. Так, протягом останніх
років частота їх виділення у си�
стемі централізованого госпо�
дарсько�питного водопроводу
становить від 2,0% до 9,6%.
При цьому найнижчий рівень
вірусної контамінації вия�
вляється у воді джерела водо�
постачання, а у процесі над�
ходження води до крана спо�
живача вона збільшується.

Загальна протяжність водо�
провідної мережі м. Одеса
становить близько 1293 км, з
яких майже 37% перебувають
в аварійному стані і потребу�
ють заміни. Варто відзначити,
що динаміка збільшення про�
тяжності спрацьованих си�
стем набуває загрозливого
характеру. Тільки за останні
10 років протяжність трубо�
проводів, що перебувають в
аварійному стані, зросла
більш ніж на 10%. Щорічно на
мережах міськводопроводу
реєструється від 1100 до
1400 аварій, що призводить
до перебоїв у нормальному
водопостачанні споживачів, а
головне — сприяє погіршен�
ню епідемічної обстановки у
місті.

Водоочищення води здій�
снюється на водоочисній
станції Дністер, що розташо�
вана у 33 км від міста Одеса.
Технологічна схема очищення
річкової води передбачає за�
бір води двома земляними
каналами довжиною 1350 м
та об'ємом відповідно 800
тис. м3 і 300 тис. м3, надход�
ження до насосних станцій І�
го підйому, фільтрацію на 5�ти
блоках швидких фільтрів (69
фільтрів) з одночасним кон�
тактним коагулюванням суль�
фатом алюмінію при їх заван�
таженні. Очищена вода знеза�
ражується на трьох хлоратор�
них і надходить до резервуа�
рів питної води. Звідти насо�
сними станціями ІІ�го підйому
7�ма водоводами подається
населеним пунктам. 

Частина споруд і обладнан�
ня станції зношена і знахо�
диться у незадовільному тех�
нічному стані. Щорічно ТОВ
"Інфокс" ДП "Інфоксводока�
нал" виділяються десятки мі�
льйонів гривень на розвиток

водопроводу, але практично
всі гроші ідуть на перекладку
водопровідних мереж, модер�
нізацію насосного обладнання
та підтримання санітарно�тех�
нічного стану підвідомчих бу�
дівель та споруд. Робота з
удосконалення та модерніза�
ції засобів очистки і знезара�
ження питної води практично
не ведеться. За наявності у
світі і країни великого асорти�
менту сучасного обладнання
для визначення багатьох по�
казників води у відомчій лабо�
раторії станції "Дністер" робо�
та здійснюється на застаріло�
му обладнанні. 

Враховуючи те, що джерело
централізованого господарсь�
ко�питного водопостачання
річка Дністер за мікробіологіч�
ними показниками нині нале�
жить до ІІ�ІІІ класу джерел згід�
но з ГОСТом № 2761�82, тех�
нологічна схема не має
необхідної бар'єрної функції і
розрахована на поверхневі
джерела водопостачання І
класу за вимогами зазначено�
го держстандарту. 

Існуюча на водоочисній
станції "Дністер" очистка та
знезараження води не дозво�
ляють споживачам отримува�
ти питну воду гарантованої
якості щодо вірусних забруд�
нень.

В умовах напруженої сані�
тарно�епідеміологічної об�
становки споживачі води
змушені вдаватися до аль�
тернативних джерел водопо�
стачання — бюветних ком�
плексів артезіанських сверд�
ловин, пунктів з продажу до�
очищеної питної води, влас�
них захисних засобів: встано�
влювати побутові водоочи�
щувачі, користуватися бути�
льованою водою.

Висновки
Вирішенням проблеми епі�

демічної безпеки питної води
насамперед є гарантована об�

робка води у системі централі�
зованого водопостачання.
При цьому особливої уваги за�
слуговує такий етап водопід�
готовки, як дезінфекція, яка
може бути досягнутою комбі�
нованими засобами обробки
за допомогою, наприклад,
хлорування і ультрафіолетово�
го опромінення тощо. Засто�
сування нових технологій зне�
зараження води має передба�
чати їх контроль з використан�
ням індикаторних біооб'єктів,
які мають стійкість, не нижчу,
ніж у збудників усіх актуальних
для мегаполісів інфекційних
захворювань, що мають вод�
ний механізм передачі. 

Велике практичне значення
має напрямок досліджень з
оцінки нових методів знеза�
раження води як основи про�
філактичних протиепідеміч�
них заходів (хімічних, фізич�
них, у тому числі й нетради�
ційних). Велике значення при
цьому мають теоретичні до�
слідження з вивчення меха�
нізму взаємодії реагенту на
мікроорганізми. 

Важливе місце у комплексі
заходів з забезпечення насе�
лення якісною та епідемічно
безпечною питною водою по�
сідає використання нових ін�
женерних рішень з оновлення
і модернізації існуючих си�
стем водопостачання, раціо�
нальне використання та охо�
рона ресурсів водорозбірних
басейнів.

З метою профілактики бак�
теріальних і вірусних кишкових
інфекцій необхідно удоскона�
лювати методологію регла�
ментування мікробного заб�
руднення у напрямку епідеміо�
логічного обґрунтованого нор�
мування якості водних об'єк�
тів, визначення критеріальної
оцінки значимості мікробного
забруднення води у відповід�
ності з рівнями захворювано�
сті населення.
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Необхідно вдосконалювати
методичну базу контролю яко�
сті води, індикації збудників ін�
фекційних захворювань у воді
у напрямку скорочення часу
аналізу, спрощення, підви�
щення чутливості і надійності
методів. Це потребує наявно�
сті сучасного обладнання, яке
існує у міжнародній практиці,
ПЦР�методів. Крім того,
необхідний пошук сучасних
технологій для мембранної
фільтрації. 

Для подальшого вирішення
актуальних завдань санітарної
мікробіології з метою забезпе�
чення епідемічної безпеки
питного водокористування
необхідно підвищити рівень
технічного оснащення лабора�
торій сучасним обладнанням і
матеріалами, розвивати між�
народні зв'язки. 
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ногенних катастроф з забруд�
ненням навколишнього при�
родного середовища хімічни�
ми, радіаційними та біологічни�
ми чинниками, подальшим ро�
звитком ядерно�енергетичного
комплексу зі створенням зам�
кнутого ядерного циклу, всту�
пом до СОТ, необхідністю адап�
тації до вимог ЄС щодо безпеки
харчових продуктів, хімічних ре�
човин, інтеграції у системи тер�
мінового попередження щодо
харчових продуктів та кормів
(RASFF) та взаємної інформації
про випадки виникнення техно�
генних та екологічних ката�
строф, інфекційних хвороб, що
передбачено міжнародними
медико�санітарними правила�
ми Всесвітньої організації охо�
рони здоров'я.

Розв'язання зазначених про�
блем та забезпечення належ�
ного рівня безпеки життя і здо�
ров'я, умов існування насе�
лення є основним завданням
державної санітарно�епідемі�
ологічної служби України. Реа�
лізація цього завдання та за�
впровадження єдиних науково
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