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КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ



«Призначення людини полягає 

в тому,

щоб знищувати себе, 

попередньо

зробивши Земну кулю 

непридатною до

існування всього живого.»

Жан-Батист Ламарк



• Швидкоплинні зміни умов довкілля не в кращу

сторону;

• Антропогенна діяльність людини – пряма

загроза навколишньому середовищу.











В Україні немає жодного промислового 
міста, де б концентрації основних 
забруднюючих речовин в атмосфері 
не перевищували гранично допустимих. 



Лише 15,3% мешканців міст 

проживають в умовах слабкого 
забруднення повітря,

52,8% - помірного,

24,3% - сильного, 

7,6% - дуже сильного забруднення







Викиди промислових підприємств міста,

свідчать, що на кожні 10 мкг/м3 пилу приріст

смертності становить до 1%



• запалення та хвороби ока

• хвороби сечовиділення у дітей та  
дорослих

• гострі бронхіти у дітей, хвороби шкіри

• гострі та хронічні бронхіти у дітей і    
дорослих

• гострі бронхіти у дітей, гіпертонічна  
хвороба, хвороби шкіри

• хвороби шкіри

•гострі і хронічні бронхіти у дітей та дорослих, 
бронхіальна астма, хвороби верхніх 
дихальних шляхів

• захворюваність раком легенів на 40% 
вище,ніж у інших великих містах 
України



Кількість радіоактивних відходів, 

що накопичилась на території, становить                                                                            

36,34 млн.т.   

На території заводу «ПХЗ» гамма випромінення

сягає позначки 700-900 міліЗіверт/год, що вище

середньої позначки в Україні в 470 разів.



Сьогодні на алергічні

захворювання страждає

25% дорослого населення

країни, кожний третій з

них вражений полінозом.
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З них:

Не хворіють

Алергія на пил

Алергія на пух

Алергія на рослини

Алергія на тварин

Алергія на цитрусові

Серед студентів медичного коледжу було проведено

анкетування, яке дає змогу дізнатися про наявність

в них алергії. В опитуванні прийняли участь

300 студентів.



Серед причин, що несприятливо впливають на

генетичний апарат людини до 50% - зовнішні

фактори, дія яких особливо небезпечна для жінок під

час вагітності.

Останнім часом, вроджена

і спадкова патологія займає

одне з чільних місць у дитячій

захворюваності, інвалідності та

смертності.



Ризик виникнення вродженої патології серед

новонароджених

•до 3–х разів - хронічні інфекційні захворювання

подружжя,

•вдвічі – шкідливі звички, патологія жінок,

•в півтора рази – професійні шкідливості.



При кожному 18 зачатті - плід має

генетичні порушення.

28,18% - смерть дітей

першого року життя, пов`язана

з генетичною патологією.

23,13% - інвалідність

дітей до 16 років, внаслідок

вродженої та спадкової

патології.



- деформація вікової піраміди;

- міжнародна система міграції;

- низька якість життя;

- погіршення здоров`я людей;

- падіння народжуваності.

За темпами вимирання людей Україна входить в         

світової спільноти. першу десятку країн



На час здобуття незалежності чисельність населення

України складала 52,2 млн. осіб.

За роки, що минули, населення зменшилося на

5,7 млн. чоловік! 



Народжуваність не 

перекриває високі 

рівні смертності.

Рік у рік 

відзначається 

«постаріння» 

населення

міста.



 зниження життєвого рівня населення,

 соціально-психологічний стрес,

 медико-екологічні негаразди;

 незадовільний стан репродуктивного 
здоров`я населення



• забезпечити збереження і 
відновлення біосфери,
впровадивши норми 
екологічного права; 

• проводити прозору 
екологічну і соціальну 
політику;

• сформувати сучасну екологічну 
свідомість громадян, повернути 
історично притаманне шанобливе 
ставлення до природи



Ми живемо в умовах створеної людиною . 

В цій сучасності медична наука повинна віднайти 

шляхи розширення адаптаційно-компенсаторних

можливостей організму, визначити їх межі до стану 

перед хвороби.

ноосфери




