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НЕСПРИЯТЛИВІ ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА ОЦІНКА РИЗИКУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Розглянуто питання впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на здоров’я населення, 

характер дії цих факторів та їх класифікація. Перераховані вимоги до методів оцінки антропогенного впливу 
на здоров’я населення. Надана концепція пороговості негативної дії забруднювачів на навколишнє середовище 
та розглянуто поняття оцінки ризику для здоров’я. 
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Техногенні зміни у навколишньому се-

редовищі спричиняють порушення екологі-
чної рівноваги, стаючи важливим фактором 
ризику для здоров'я населення. Тому на да-
ному етапі необхідний пошук тих факторів, 
які найкраще символізують певну характе-
ристику здоров'я й взаємозв'язки між собою. 
Навколишнє середовище повинна виміряти-
ся в першу чергу в компонентах її впливу на 
здоров'я. Будучи функцією від багатьох 
змінних, здоров'я населення являє собою 
інтегральний показник якості навколишньо-
го середовища. Застосування лише комплек-
сного підходу дозволяє побачити існуючу 
картину в цілому. 

До несприятливих факторів навколиш-
нього середовища, що впливають на здоро-
в'я населення, відносяться: 

 - забруднення атмосферного повітря; 
 - якість водних об'єктів; 

 - забруднення ґрунтів, у т.ч. промис-
ловими відходами; 

 - міський шум; 
 - напруженість електромагнітних по-

лів; 
 - радіаційна обстановка; 
 - залишки пестицидів у продуктах; 
 - метеорологічні умови, 
 - виробничі і соціальні фактори. 
Характер дії будь-якого фактора навко-

лишнього середовища залежить від 3-х ос-
новних моментів: особливостей біологічної 
дії, дози впливу й експозиції. Ступінь реа-
льної небезпеки того чи іншого чинника на-
вколишнього середовища для здоров'я обу-
мовлена рядом його властивостей: агресив-
ністю (для хімічних факторів кваліфікується 
як ступінь токсичності); поширеністю в се-
літебній зоні; рівнем виразності; тривалістю 
впливу в населених місцях. 
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Н.Н. Літвінов і Ю.І. Прокопенко за-
пропонували схему класифікації факторів 
навколишнього середовища з урахуванням 
причинно-наслідкових взаємин. У цій схемі 
фактори поділяються на абсолютні причини 
захворювань, відносні причини (здатні пе-
реходити в розряд умов у залежності від ви-
разності і тривалості впливу), відносні умо-
ви (здатні переходити в розряд причин у за-
лежності від виразності і тривалості впливу) 
та абсолютні умови. 

У реальних умовах людина піддається 
комбінованому (різні комбінації хімічних 
речовин, що одночасно надходять з якого-
небудь одного об'єкта середовища), компле-
ксному (дія одного агента, що надходить в 
організм різними шляхами) і сполученому 
(одночасний вплив на організм хімічних, 
фізичних і біологічних факторів) впливу фа-
кторів навколишнього середовища. 

Проведені дослідження показали, що 
забруднення навколишнього середовища 
більш істотно впливає на рівень захворюва-
ності, ніж наприклад виробничі фактори. 
При характеристиці виробничо-
професійних умов, близької до нормативно-
го, розходження в силі впливу сумарних на-
вантажень, обумовлених навколишнім сере-
довищем і виробничими факторами склада-
ють 1,6 рази. 

Навколишнє середовище в порівнянні 
з вродженими, спадкоємними факторами 
здоров'я, є, мабуть, вторинним, але потуж-
нім фактором, що виявляє значний вплив на 
стан здоров'я, що формується з моменту за-
чаття й протягом усього наступного розвит-
ку людини. Особливо істотний вплив факто-
рів навколишнього середовища на організм 
у період дитинства. 

 Як відомо фактори навколишнього 
середовища підрозділяються на хімічні, біо-
логічні (мікроорганізми - патогенні, бакте-
рії, віруси), фізичні. 

 Їхні особливості – численність, різ-
номанітність і сполучуваність дії з іншими 
факторами й умовами середовища. Одні фа-
ктори середовища є природними, інші ан-
тропогенними, причому останні можуть по-
стійно поповнюватися новими, до цього не-
відомими агентами. 

 Стан же навколишнього середовища 
визначається сумою як природних, так і ан-

тропогенних – хімічних, фізичних, біологіч-
них і інших факторів. При цьому комбінація 
несприятливих факторів може взаємно під-
силювати їх дію на організм, а комбінація 
сприятливих з несприятливими – послабля-
ти дію, як тих, так і інших. Отже, оцінюючи 
стан здоров'я людину залежно від стану се-
редовища, необхідно мати на увазі можли-
вість одночасного впливу на організм усієї 
складної гами факторів, що діють односп-
рямоване або в протилежних напрямках. 

 Численність і різноманітність цих 
факторів підтверджують необхідність їх 
комплексного вивчення для визначення су-
марного навантаження на організм людини, 
її припустимих меж, вживання ефективних 
заходів для охорони здоров'я населення, а 
також пошук оптимальних методів вивчення 
впливу навколишнього середовища на здо-
ров'я населення. 

Існує безліч методів аналізу залежності 
здоров'я населення від шкідливих факторів 
навколишнього середовища, але Усі методи, 
застосовувані для оцінки антропогенного 
впливу на здоров'я населення повинні від-
повідати наступним критеріям: 

- забезпечувати можливість ідентифі-
кації первинних впливів більш високого по-
рядку; 

- визначати величину і значимість 
впливу; 

- визначати взаємодії між впливами, 
включаючи синергетичні ефекти й ефекти 
нейтралізації; 

- забезпечувати облік невизначеності і 
ризику; 

- забезпечувати можливість включення 
соціальних і економічних ефектів; 

- включати в оцінки суспільну думку; 
- забезпечувати можливості розрахунку 

агрегованих оцінок; 
- прогнозувати впливи; 
- здійснювати адаптацію оцінок у про-

цесі прийняття рішення. 
Оцінка антропогенного впливу на здо-

ров'я населення вимагає достатньої і повної 
бази інформації як про кількісні і якісні ха-
рактеристики фактора середовища, так і про 
захворюваність та здоров'я населення, що 
вимагає створення системи соціально - гігі-
єнічного моніторингу. 
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Основою для встановлення безпечних 
рівнів впливу забруднювачів навколишнього 
середовища є концепція пороговості шкід-
ливої дії, постулююча, що для кожного аге-
нта, що викликає ті чи інші несприятливі 
ефекти в організмі, існують і можуть бути 
знайдені дози (концентрації), при яких змі-
ни функцій організму будуть мінімальними 
(граничними). Загально відомо, що порого-
вість усіх типів дії – провідний  принцип 
вітчизняної гігієни. Під порогом розуміється 
поріг шкідливої дії, як правило, на організ-
меному рівні, встановлений при цьому для 
визначеної статистично представленої групи 
в модельних чи реальних умовах. У ціліс-
ному організмі проходять процеси присто-
сування й відновлення біологічних структур 
і ушкодження розвивається тільки тоді, коли 
швидкість процесів деструкції перевищує 
швидкість процесів відновлення і пристосу-
вання.  

У дійсності величина граничної дози 
буде залежати від моментів: 

- індивідуальної чутливості організму;  
- показника, обраного для її визначен-

ня;  
- чутливості використаних методів то-

що.  
Так, різні люди по різному реагують на 

ті самі впливи. Крім того, індивідуальна чу-
тливість кожної людини також піддана знач-
ним коливанням. Таким чином, ті самі рівні 
забруднення навколишнього середовища 
дають часто далеко неоднозначну реакцію 
як у населення в цілому, так і в тієї ж самої 
людини. З іншого боку, чим вище чутливість 
методів, тим нижче поріг. Теоретично навіть 
незначні кількості біологічно активних ре-
човин будуть вступати в реакцію з біосубст-
ратами і, отже, могли б розглядатися як дію-
чі. Основне питання полягає в оцінці шкід-
ливості таких реакцій: чи є вони дійсно 
шкідливими чи не виходять за межі коли-
вань, що зустрічаються в нормальній життє-
діяльності, оскільки компенсуються механі-
змом гомеостазу. 

Можна припустити, що імовірність не-
сприятливого для здоров'я ефекту залежить 
від рівня концентрації (чи дози) забрудню-
вача, що впливає. В дійсності ж тут виникає 
ряд додаткових моментів. Оцінка впливу 
може здійснюватися за принципом гаранто-

ваної відсутності несприятливого ефекту 
(максимальні чи недіючі концентрації дози) 
– що має місце при нормуванні в об'єктах 
навколишнього середовища, чи за принци-
пом виявлення початкових ознак токсичного 
ефекту (мінімальні діючі концентрації чи 
дози), що має місце при нормуванні у виро-
бничому середовищі. Між порогами, визна-
ченими цими способами знаходиться зона 
невизначеності, розмір якої різний для різ-
них речовин. 

Крім того, для ряду забруднювачів, що 
мають, наприклад, специфічну дію (канце-
рогенним, імунотоксичним, ембріотропним 
тощо) практично неможливо визначити по-
ріг впливу, тому що навіть незначні його кі-
лькості теоретично вже здатні викликати 
цей ефект у найбільш чуттєвої частини на-
селення.  

Звертає на себе увагу той факт, що чи-
сельність групи населення, що має функціо-
нальні зміни, які виходять за межі фізіологі-
чної норми, завжди більше за розміром, чим 
чисельність групи, що занедужала від не-
сприятливого впливу. 

Вивчення механізмів реакції організму 
на вплив забруднення навколишнього сере-
довища показує, що підвищення рівня за-
хворюваності при цьому носить нелінійний 
характер.  

В силу того, що на здоров'я населення 
впливає не тільки якість навколишнього се-
редовища, але й виробничі та соціальні 
умови життя, виділити один керуючий чин-
ник, зокрема, якість водних об'єктів, досить 
складна задача. 

З цих причин вищезазначені методи 
оцінки впливу стану навколишнього середо-
вища (між іншим, якості водних об'єктів) 
мають більш теоретичне, ніж практичне 
значення. 

Відомо, що протягом життя людина 
піддається впливу не окремого токсичного 
агента, а цілого набору речовин, що надхо-
дять в організм із повітрям, водою, їжею, 
сигаретним димом тощо. Оцінити їх комбі-
нований і сполучений вплив на здоров'я лю-
дини надзвичайно важко, тому що між речо-
винами існують взаємодії, що підсилюють 
чи послабляють їхній спільний вплив. 

Під оцінкою ризику розуміється про-
цес аналізу гігієнічних, токсикологічних і 
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епідеміологічних даних для визначення кі-
лькісної імовірності несприятливого впливу 
на здоров'я населення шкідливих факторів 
навколишнього середовища. 

Проблема встановлення причинно-
наслідкових зв'язків між станом навколиш-
нього середовища і здоров'ям населення є 
однією з ведучих серед соціальних задач, а 
досвід її вирішення в розвинених країнах 
світу протягом більш трьох десятиліть до-
водить її актуальність і гостру необхідності 
включення в систему державного керування 
природоохоронною діяльністю.  

Оцінка ризику являє собою науковий 
аналіз причин його появи і масштабів у кон-
кретній ситуації. Оцінка ризику для здоров'я 
людини від впливу антропогенних факторів 
складається з чотирьох фаз: 

- виявлення небезпеки (збір і оцінка 
інформації про типи збитку здоров'ю і за-
хворюваннях, з якими може бути зв'язаний 
вплив даної хімічної речовини, і про шляхи 
експозиції (інгаляційному, пероральному, 
через шкіру); 

- кількісна оцінка дози впливу (вияв-
лення взаємозв'язку між кількістю речови-
ни, що надходить в організм і масштабами 
або серйозністю збитку); 

- оцінка схильності, експозиції (вияв-
лення груп населення, що піддаються впли-
ву хімічної речовини, а також величини і 
тривалості впливу); 

- характеристика ризику (висновок про 
імовірне нанесення чи збитку виникнення 

захворювання в результаті експозиції даної 
хімічної речовини, а також опис невизначе-
ностей, пов'язаних з оцінкою). 

У процесі оцінки ризику виявляються 
фактори потенційної небезпеки для здоров'я 
людини і стану екосистеми. На цьому етапі 
аналіз ведеться на якісному рівні, викорис-
товуючи дані моніторингу чи результати 
моделювання переносу забруднюючих речо-
вин у навколишнім середовищі. Комплексна 
характеристика ризику включає якісні і кі-
лькісні оцінки потенційної небезпеки і сту-
пеня ризику при заданих умовах. 

Результати аналізу дозволяють більш 
ефективно розробляти профілактичні захо-
ди, спрямовані на зниження чи ліквідацію 
шкідливих факторів, що впливають на здо-
ров'я. Разом з тим, оцінка ризику може бути 
основою для прийняття профілактичних, 
законодавчих, судових, економічних і полі-
тичних рішень, пов'язаних з попередженням 
шкоди, заподіюваного здоров'ю населення 
чи відшкодуванням збитку.  

Таким чином, методи оцінки ризику 
дуже перспективні, тому що дозволяють на 
основі адекватної оцінки впливу несприят-
ливих факторів навколишнього середовища 
на здоров'я населення ідентифікувати зони 
підвищеної екологічної небезпеки і вироб-
ляти необхідні управлінські рішення з пріо-
ритетності реалізації природоохоронних за-
ходів. 
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