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захворюваності	 на	 півночі,	 ніж	 на	 півдні	 за	
наступними	 нозологіями:	 інфекційними	 і	 па-
разитарними	 хворобами	 в	 1,1	 раз	 (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),	 врод-
женими	аномаліями	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	 органів	 кровотворення,	
анемії,	системи	органів	кровообігу,	травлення,	
кістково-м’язової,	сечостатевої	системи.

2.	 Подібна	 тенденція	 була	 встановлена	 за	
рівнями	розповсюдженості	 захворювань	серед	
дітей,	 які	 були	 вірогідно	 вищими	 у	 північній	
частині	регіону,	ніж	у	південній	для	інфекцій-
них	 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),	 шкі-
ри	 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	розповсюдженість	хвороб	крові	та	ор-
ганів	 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	 системи	 (t=-2,09,	
р=0,038;	F=5,816,	p<0,001)	серед	дітей	віком	до	
14	років	були	вірогідно	вищими	в	1,2	рази,	ніж	
на	півночі.

3.	Найбільш	інформативними	показниками	
з	найвищими	значеннями	коефіцієнтів	віднос-
ного	 ризику,	 які	 першочергово	 реагують	 на	
зміну	 сольового	 та	 хімічного	 складу	 питної	
води	 з	 децентралізованих	 систем	 водопоста-
чання,	 є	 наступні	 маркерні	 нозології:	 хворо-
би	 крові	 і	 органів	 кровотворення	 (RR=4,27,	
p<0,05),	анемії	(RR=4,27,p<0,05),	захворювання	
системи	кровообігу	 (RR=2,50,	 p<0,05),	 органів	

травлення	(RR=4,03,	p<0,05),	кістково-м’язової	
системи	 (RR=3,82,	 p<0,05),	 вроджені	 аномалії	
(RR=3,05,	p<0,05)	та	вроджені	аномалії	системи	
кровообігу	(RR=7,60,	p<0,05).

4.	 Незважаючи	 на	 екологічно	 сприятливі	
умови	формування	здоров’я	дитячого	населен-
ня,	 в	 деяких	 кліматичних	 умовах	 (на	 півночі	
Дніпропетровської	 області)	 спостерігається	
негативний	 вплив	 сольового	 і	 мінерального	
складу	питної	води,	а	також	окремих	макро-	 і	
мікроелементів	 (Ca,	Mg,	 Fe,	 F,	 Zn)	 на	форму-
вання	 маркерних	 нозологій:	 інфекційних	 і	
паразитарних	 хвороб,	 новоутворень,	 хвороб	
шкіри	 і	 підшкірної	 клітковини,	 вроджених	
аномалій	 розвитку,	 у	 т.ч.	 –	 аномалій	 системи	
кровообігу.

5.	 Математично	 підтверджено	 моделі	 роз-
витку	 хронічних	 захворювань	 системи	крово-
обігу	серед	дітей	віком	до	14	років	(ймовірність	
становить	 72%),	 хронічних	 захворювань	 сис-
теми	органів	травлення	–	81	%	та	розповсюд-
ження	вроджених	аномалій	–	66	%	під	впливом	
надлишкового	вмісту:	нітритів,	Fe,	F,	Mn,	Cu	і	
хлоридів	 у	 воді	 децентралізованих	 систем	 во-
допостачання	(F=6,26;	p<0,001),	для	хронічних	
захворювань	 системи	 органів	 травлення	 –	 F,	
Fe,	 pH,	Mn	 (F=10,14;	 p<0,001);	 для	 вроджених	
аномалій	 –	 Fe,	 pH,	 сухого	 залишку	 (F=9,71;	
p<0,001).

6.	Виявлена	несприятлива	динамічна	тенден-
ція	до	збільшення	питомої	ваги	дітей,	які	часто	
хворіють	(від	53,3	до	58,8)	%,	а	також	зменшен-
ня	кількості	дітей	І	групи	здоров’я	(50,8-42,1)	%	
на	 тлі	 збільшення	 дітей	 ІІ	 (33,6-39,6)	%	 та	 ІІІ	
груп	 здоров’я	 (15,6-18,3)	%	 за	 2016-2019	 роки,	
що	ймовірно	свідчить	про	низький	опір	дитячо-
го	організму	до	гострих	респіраторних	вірусних	
інфекцій,	та	збільшення	питомої	ваги	захворю-
ваності	на	хронічні	захворювання	в	стадії	ком-
пенсації.
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