
Лекція 3 

 

Гігієна населених місць, її біоетичні аспекти.  

Гігієна води та водопостачання. 

 

План. 

1. Населений пункт як об’єкт вивчення гігієни. Основні задачі та мета комунальної гігієни. 

2. Урбанізація як об’єктивна реальність НТП. Особливості умов життя  і санітарно-

гігієнічного забезпечення  населення в сучасних містах та селах. 

3. Соціально-гігієнічні проблеми сучасного населеного пункту (атмосферне повітря, ґрунт та 

здоров’я, фізичні чинники. 

4. Фізіолого-гігієнічне значення води, наслідки втрати води. 

5. Класифікація джерел водопостачання, схема водопроводу, зони санітарної охорони 

водойм. 

6. Методи обробки води (загальні, спеціальні).  

7. Поняття доброякісності води. Норми споживання води. 

 

 

Вплив міського середовища на здоров’я людини. 

1. Збільшується захворюваність гіпертонічною хворобою та спостерігається 

її ускладнення. 

2. Збільшується смертність від інфаркту міокарда. 

3.  Широко розповсюджені неврози, вегето-судинні дистонії. 

4.  Збільшується автотранспортний травматизм. 

5.  Збільшується автотранспортний травматизм. 

6.  Збільшується захворюваність на алергічні хвороби. 

7. Часто виникають дефекти слуху. 

8. Виникають розлади фізичного розвитку дітей в пубертатний період. 

9.  Збільшується кількість вроджених вад. 

10. Виникає велика кількість розладів неясної етіології. 

 

Гігієнічне  значення води 

I. Фізіологічна  роль  

II. Епідеміологічна та ендемічна  роль, токсикологічний вплив/  

III. Господарсько-побутова та народно- господарська роль  

 

Фізіологічна потреба людини у питній воді – 2,5 л (2-3 л) за добу (у помірних 

широтах). 

 

Фізіологічна  роль:  

1) пластична;  

2) участь у обміні речовин та енергії;  

3) транспортна;  

4) участь у теплообміні і терморегуляції;   

5) підтримка осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги.  



 

Наслідки втрати води (% від маси тіла): 

  5%   – відчуття спраги, зниження працездатності,  порушення водно-сольового 

балансу, терморегуляції. 

  6-8%  - збільшення в'язкості крові, втрата апетиту, м'язова слабкість, судоми 

ніг. 

  10%    - порушення функцій організму. 

  15-20% - смертельні. 

 

Класифікація джерел водопостачання. 

І. Атмосферні   

ІІ. Підземні: 

   1. Міжпластові напірні (артезіанські)         та ненапірні води   

   2. Ґрунтові води  (колодязі, верховодка)  

   3. Джерельна вода 

ІІІ. Поверхневі: 

   1. Проточні 

   2. Непроточні  

 

Системи водопостачання: 

1. Централізована. 

2. Децентралізована. 

3. Змішана 

 

Методи обробки води 

1. ЗАГАЛЬНІ: 

    а)  ОСВІТЛЕННЯ ТА ЗНЕБАРВЛЕННЯ (коагуляція, фільтрація); 

    б)  ЗНЕЗАРАЖЕННЯ (хлорування, озонування, УФ - опромінення, 

ультразвук, рентгенівське опромінення,  термічне знезаражування, іони срібла).  

2. СПЕЦІАЛЬНІ (дезодорація, пом’якшення, опріснення,  дезактивація, 

знезалізнення, дефторування,  фторування).  

 

СХЕМА ВОДОПРОВОДУ 

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12  

 

де:  

1 – джерело (поверхневе); 

2 – ківш (водозабірна споруда); 

3 – береговий водоприймальний колодязь; 

4 – насосна станція І підйому; 

5 – камера гасіння напору  + розчин коагулянту; 

6 – камера реакції; 

7 – відстійник; 

8 – швидкий фільтр; 

9 – знезараження; 

10 – резервуар чистої води (РЧВ); 



11 – насосна станція ІІ підйому; 

12 – водопровідна мережа.  

 

ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ 

1. Зона суворого режиму.  

2. Зона обмежень.  

3. Зона спостережень  

 

ДОБРОЯКІСНСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ -  це питна вода, яка повинна  мати 

хороші органолептичні властивості,   бути безпечною за хімічним складом (в 

т.ч. радіонуклідним)  та нешкідливою за епідеміологічними показниками.  

 

Наказ №  12.05.2010 N 400 Про затвердження Державних санітарних норм 

та правил  "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною“  

 

 


