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Анотація. В даній доповіді розглядається взаємозв’язок екології зі станом 

здоров’я людини, наведенні деякі шляхи профілактики екологічно зумовлених 

захворювань.  
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Abstract. This report shows the relationship of ecology with human health, 

prompting some ways of preventing environmentally caused diseases. 
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Комплексним показником стану людського суспільства є рівень здоров'я 

самих людей. За сучасними уявленнями, здоров'я - це природний стан 

організму, що у повній рівновазі з біосферою і характеризується відсутністю 

будь-яких патологічних змін. За визначенням Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність захворювання або фізичних дефектів.  

Стан здоров'я відображає динамічну рівновагу між природним 

середовищем і організмом. На здоров'я людини впливають спосіб життя, 

генетичні фактори і фактори навколишнього середовища. Гомеостазом 

вважають відносну динамічну сталість внутрішнього середовища і деяких 



фізіологічних функцій організму людей і тварин, підтримуваних механізмами 

саморегуляції в умовах коливань внутрішніх і зовнішніх подразників. 

Дослідження впливу цих факторів на людину є передумовою вироблення 

науково обґрунтованої екологічної політики, яка повинна охоплювати 

соціально-економічні, технологічні, технічні, інформаційно-виховні, 

організаційні та інші напрямки діяльності, спрямованої на розвиток фізичних і 

психічних можливостей людини, її здатності вдосконалюватися, жити в згоді з 

собою і світом природних [1]. 

В останні десятиліття істотно зросли сумарні викиди в атмосферу від 

автотранспорту, причому в різних містах на частку цих викидів припадає від 45 

до 85% забруднення повітря. В результаті приблизно 30% міського населення 

країни дихають повітрям, в якому концентрація шкідливих речовин перевищує 

санітарно-гігієнічні нормативи в 10 і більше разів. У містах з розвиненою 

металургійною промисловістю доросле населення найчастіше страждає 

хворобами органів кровообігу та органів травлення, а діти - хворобами органів 

дихання і травлення, шкіри і слизових оболонок очей. В даний час негативний 

вплив навколишнього середовища людини виявляється в розвитку таких 

процесів: алергізації населення, зростанні онкологічної захворюваності, 

порушенні біоритмів, зростанні числа осіб з надлишковою вагою, зростанні 

числа дітей, народжених недоношеними, акселерації, розвитку професійних 

захворювань, зростанні питомої ваги хронічних захворювань і ін. [2]. 

Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини досить суттєвий. 

Багато хвороб виникають від забруднення атмосфери, поганий питної води, 

споживання хімічно оброблених продуктів харчування. Здоров'я на 50% 

залежить від способу життя, на 20% від впливу навколишнього середовища і 

розвитку технологій, на 20% позначається погана спадковість і тільки на 10% 

воно залежить від рівня охорони здоров'я.  

У наш час величезна кількість забруднюючих речовин потрапляє в 

навколишнє середовище з промислових джерел, будь-то труби заводів, 

зливаємо в річки відходи виробництва або величезні сміттєві звалища. 



Промислові отруйні викиди, потрапляють в атмосферу і з дощами і пилом 

повертаються на поверхню землі, поступово накопичуючись в ґрунті. 

Величезна кількість небезпечних для здоров'я речовин: миш'як, свинець, ртуть, 

кадмій, цинк, хром, нікель, мідь, кобальт з ґрунтовими водами потрапляють в 

джерела питного водопостачання. Разом з водою ці елементи потрапляють в 

наш організм, повільно отруюючи його і провокуючи важкі захворювання, такі 

як рак, астма, різні види алергій. 

Саме тому, саме сьогодні, з розвитком науки так важливий перехід на нові, 

чисті технології. Використання в промислових масштабах енергії сонця, землі, 

води і вітру, це шлях до порятунку людства від тієї смертельної пастки в яку 

воно саме себе заганяє. В даний час, на жаль, будь-який хімічний комбінат, 

котельня або тваринницький комплекс в тій чи іншій мірі забруднюють 

навколишнє середовище. Сучасні, передові технології ще дуже дорогі або 

недостатньо ефективні. Однак, якщо людство хоче мати майбутнє воно буде 

змушене перейти на зелену енергетику та виробництво.  

Одним з провідних шляхів профілактики екологічно зумовлених 

захворювань може послужити розробка комплексу заходів, спрямованих на 

зниження і виключення несприятливого впливу факторів навколишнього 

середовища на здоров'я населення. Однак при сучасному стані економіки та 

фінансів природоохоронні заходи впроваджуються поетапно, у зв'язку з чим 

основний медико-екологічний ефект буде відстроченим. Крім того, при 

існуючих технологіях і очисному обладнанні відзначилася межа економічної 

ефективності природоохоронних заходів. Таким чином, паралельно зі 

зниженням масштабів забруднення навколишнього середовища повинна діяти 

система заходів, підтримують і поліпшують стан здоров'я населення в ситуації, 

що склалася [3]. 

Екологічна ситуація потребує мобілізації всіх урядових та неурядових 

організацій, усього суспільства на вирішення існуючих проблем. Основні 

шляхи для цього:  



- перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, а в перспективі 

до замкнутих, безвихідних циклів виробництва;  

- раціональне природо-використання з урахуванням особливостей регіонів;  

- розширення природно-заповідних територій;  

- екологічна освіта і виховання населення.  

Рішення проблеми здоров'я людини закладено в самій людині, у знанні і 

розумінні нею низки проблем, а також в умінні дотримуватися правил 

здорового способу життя. 
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