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The results of examination of 100 patients with 
cerebrovascular disease are represented. Analysis of 
objective data indicating, thatcognitive, coordinative, and 
thinking impairments are leading in the compensated and 
subcompensated stages of cerebrovascular disease. These 

indicators make possible to take into consideration the 
individual characteristics of each patient for developing 
a comprehensive program of physical and medical 
rehabilitation.
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системами водопостачання, тому населення на 
півночі більше споживає хлоровану водопровід-
ну питну воду, тоді як на півдні нашого регіону 
більш розповсюджені централізовані системи з 
підземними джерелами водопостачання та децен-
тралізовані системи (колодязі і свердловини). Са-
ме у цій групі кластерів сільських районів відзна-
чається високий вміст сольового та мінерального 
складу питної води (загальної жорсткості, сухого 
залишку, хлоридів, сульфатів) і окремих мікро- та 
макроелементів (Ca, Mg, Cu, Zn, F, Fe).

Мета	 дослідження: провести порівняльну 
оцінку показників захворюваності дитячого насе-
лення у північній і південній частинах Дніпропет-
ровської області.

Матеріал	і	методи	дослідження
Об’єктом дослідження було дитяче населення 

Дніпропетровської області. Оцінка рівня популя-
ційного здоров’я проведена за показниками роз-
повсюдженості захворювань (220 звітів) та захво-
рюваності серед дитячого населення (220 звітів) 
у сільських районах Дніпропетровської області. 
Аналіз цих показників проведено методом рет-

Вступ
Палітра хвороб у дорослого населення значно 

ширша, ніж у дітей, особливо хронічних хвороб, 
і у цій групі населення краще простежуються на-
слідки віддаленої дії факторів ризику [1, 2]. Ді-
ти, в основному, хворіють на гострі хвороби, але 
ще не зазнають дії багатьох негативних факторів 
соціальної та професійної природи [9, 10]. Окрім 
того, серед дітей ще не досить широко розповсюд-
жені згубні звички у порівнянні з дорослими [11]. 
У дітей краще виявляються наслідки дії факторів 
навколишнього середовища, зокрема, забруднен-
ня різними чинниками, у тому числі й об’єктів во-
допостачання [3]. 

Гіпотеза. Провести порівняльний аналіз захво-
рюваності серед дитячого населення до 14 років 
за основними маркерними нозологіями у різних 
кліматичних умовах Дніпропетровської області. 
З цією метою ми розділили територію області на 
2 частини: північну і південну та усі прилеглі до 
неї сільські райони були розподілені на класте-
ри (по 11 районів у кожній частині). Згідно на-
шої гіпотези, північна частина Дніпропетровської 
області забезпечена на 40-60 % централізованими 


