
М е д и ц и н а

—Фітотерапія. Часопис — № 3, 2020 ———1�

роспективного суцільного спостереження на під-
ставі звітних даних (облікова форма № 20). Ста-
тистичне групування та розробка матеріалів про 
розповсюдженість захворювань і захворюваність 
дитячого населення проведено згідно з «Міжна-
родною статистичною класифікацією хвороб» 
(МКХ-10). Для первинної пiдготовки таблиць та 
промiжних розрахункiв використовувався пакет 
Excel. Основна частина математичної обробки ви-
конувалась на ПК з використанням стандартного 
статистичного пакету STATISTICA 10.0 portable. 
Кластерний аналіз дозволив нам розподілити 
територію Дніпропетровської області у багато-
вимірному просторі на північну і південну час-
тини. На півночі області всі сільські райони були 
прив’язані до басейну річки Дніпро: Царичансь-
кий, Магдалинівський, Павлоградський, Петри-
ківський, Верхньодніпровський, Криничанський, 
Дніпропетровський, П’ятихатський, Юр’ївський, 
Межівський, Новомосковський. На півдні регіо-
ну всі сільські райони знаходились поза межами 
бассейну Дніпра, проте у межах малих річок Ін-
гулець, Саксагань, а також штучно створених во-
досховищ (Карачунівське водосховище). Матема-
тична обробка включала такі методи: розрахунок 
первинних статистичних показникiв, виявлення 
вiдмiнностей мiж групами за статистичними оз-
наками; встановлення залежності з допомогою 
однофакторного і багатофакторного лінійного 
регресійного аналізу, методи багатовимірної ста-
тистики (дискримінантний та кластерний аналіз), 
ймовірнісний прогноз, розрахунок ризиків.

Дослідження проводили за тематикою ініціа-
тивної теми НДР кафедри гігієни, екології та охо-
рони праці ДЗ «ДМА МОЗ України»: «Гігієнічна 
оцінка впливу природних та техногенних фак-
торів на стан здоров’я населення» (державний 
реєстраційний номер 0118U004729, термін вико-
нання: 2019-2022 рр.).

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
Детальний аналіз за територіями проживання 

дитячого населення свідчить про вірогідно вищі 
рівні захворюваності на півночі, ніж на півдні за 
наступними нозологіями: інфекційними і парази-
тарними хворобами в 1,1 рази (F=1,813, p=0,018), 
новоутвореннями в 1,2 рази (F=1,995, p=0,006), 
шкіри і підшкірної клітковини в 1,2 рази (t=2,33, 
p=0,021; F=3,444, p<0,001), вродженими аномалія-
ми в 1,5 рази (t=4,59, p<0,001; F=1,971, p=0,007) 
і вродженими аномаліями системи кровообігу в 

1,4 рази (t=2,74, р=0,007), окрім хвороб крові і ор-
ганів кровотворення, анемії, системи органів кро-
вообігу, травлення, кістково-м’язової, сечостате-
вої системи.

При цьому спостерігали вірогідне перевищен-
ня граничного рівня захворюваності у північній 
частині Дніпропетровської області серед дітей 
віком до 14 років: інфекційних і паразитарних за-
хворювань 427,16±26,84 – в 1,06 разів (F=1,813, 
p=0,018); новоутворень 19,48±1,73 – в 1,09 разів 
(F=1,995, p=0,006); хвороб шкіри і підшкірної кліт-
ковини 584,68±28,89 – в 1,07 раз (t=2,33, F=3,444, 
p<0,001); вроджених аномалій 57,57±3,37 – в 1,20 
рази (t=4,58, F=1,971, p<0,001), у т.ч. вродже-
них аномалій системи кровообігу 10,83±0,81 – в 
1,15 разів (t=2,74, F=1,426, p=0,155).

У той час як у південній частині Дніпропет-
ровської області, населення якої використовує 
питну воду переважно з децентралізованих сис-
тем питного водопостачання, встановлено переви-
щення кратності граничного рівня захворюванос-
ті дітей на хвороби крові і органів кровотворення 
266,70±23,57 – в 1,1 рази (F=4,642, p<0,001);анемії 
262,27±23,42 – в 1,1 рази (F=4,545, p<0,001); 
хвороби системи органів кровообігу 88,23±6,43 
– в 1,0 раз (F=1,616, p=0,055); органів травлен-
ня 460,16±19,99 – в 1,02 рази (F=1,598, p=0,061); 
кістково-м’язової системи 414,47±41,30 – в 1,23 
рази (F=4,744, p<0,001); сечостатевої системи 
244,36±18,56 – в 1,07 рази (F=2,102, p=0,003).

Подібна тенденція була встановлена за рів-
нями розповсюдженості захворювань серед ді-
тей, які були вірогідно вищими у північній час-
тині регіону, ніж у південній для інфекційних і 
паразитарних хвороб в 1,2 рази (t=2,52, p=0,013; 
F=4,35, p<0,001), новоутворень в 1,7 разів (t=3,98, 
p<0,001; F=4,45, p<0,001), шкіри і підшкірної 
клітковини в 1,2 рази (t=2,75, р=0,007; F=3,427, 
p<0,001), вроджених аномалій в 1,3 рази (t=4,29, 
p<0,001; F=1,713, р=0,032), у т.ч. вроджених 
аномалій системи кровообігу в 1,1 раз (t=1,78, 
р=0,077). Тоді як у південній частині розповсюд-
женість хвороб крові та органів кровотворення 
(t=-2, p=0,047; F=1,760, р=0,024), анемії (t=-1,91, 
р=0,058; F=1,660, р=0,043), кістково-м’язової сис-
теми (t=-2,09, р=0,038; F=5,816, p<0,001) серед ді-
тей віком до 14 років були вірогідно вищими в 1,2 
рази, ніж на півночі.

Результати нашого дослідження підтвердили 
гіпотезу щодо впливу сольового та мінерально-
го складу питної води на інфекційну і неінфек-


