
Ша новні чи тачі жур на лу «Довкілля та здо ров’я»!

ТРИВАЄ ПЕ РЕД ПЛА ТА ЖУР НА ЛУ НА 2011 РІК,
І РЕ ДАКЦІЯ ДУ ЖЕ СПОДІВАЄТЬСЯ НА ВА ШУ ПІДТРИМ КУ

На ступ но го ро ку ми пла нуємо висвітлю ва ти 
ак ту альні пи тан ня гігієни на вко лиш нь о го 

се ре до ви ща та еко логії лю ди ни:
— гігієнічні ас пек ти про блем ста ло го роз вит ку;
— виз на чен ня оп ти маль них умов про жи ван ня на се лен ня, 

у то му числі дітей;
— уз го д жен ня вітчиз ня них нор ма тивів з міжна род ни ми 

стан дар та ми;
— про бле ми транс фор мації хімічних за бруд ню вачів 

у на вко лиш  ньо му се ре до ви щі;
— виз на чен ня інте г раль них по каз ників за бруд нен ня та 

за галь но го на ван та жен ня на лю ди ну;
— ри зик для на се лен ня то що.
Пра цю ва ти ме дис кусійна студія з ак ту аль них про блем охо ро ни 
здо ров’я на се лен ня Ук раїни.
Як і раніше, пріори тет ною за ли шається сторінка прак тич но го
досвіду та до сяг нень санітар ної прак ти ки.

Жур нал є фа хо вим ви дан ням для публікації ос нов них 
ре зуль татів ди сер таційних робіт у га лузі гігієнічної на уки та
еко логії (Бю ле тень ВАК, № 4, 1999 р.).

ЗУСТРІНЕ МО 2011 РІК 
РА ЗОМ З ЖУР НА ЛОМ «ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДО РОВ’Я»!

Жур нал ви хо дить 4 ра зи на рік.
Наш індекс 74110 у Пе ред плат но му ка та лозі Ук раїни.
Пе ред пла та прий мається в усіх відділен нях зв’яз ку.
Ок ремі випуски по пе редніх ро ків мож на от ри ма ти у ре дакції.

Те ле фон  для довідок: 559-34-45
Те ле факс: 559-90-90

Ре дакція На ша ад ре са:
03660, Київ, 

вул. По пу д рен ка, 50, 
ДУ «Інститут гігієни 
та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва 

АМН України».
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10 МИТТЄВОСТЕЙ З ЖИТТЯ ДЕНИСА МИКОЛАЙОВИЧА КАЛЮЖНОГО

1. Наодинці з собою.

2. Школяр.

3. Учень зем ської  
фель дшер ської шко ли.

4. Молода родина.

5. З учителем О.М. Марзєєвим.

6. На дачі з донькою.

7. Армійський підполковник 
і "Бойовий залізний хрест" 
Чехословаччини за порятунок 
від епідемії.

8. У лабораторії гігіени інституту.

9. Серед учасників семінару, 
організованого Українським 
институтом комунальної гігієни. 

10. Справу продовжать 
наступники. 
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