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Мета. Провести порівняльну оцінку показників захворю-
ваності дитячого населення у північній і південній частинах 
Дніпропетровської області.

Методи.	Розрахунок первинних статистичних показни-
кiв, виявлення вiдмiнностей мiж групами за статистичними 
ознаками; встановлення залежності за допомогою однофак-
торного і багатофакторного лінійного регресійного аналі-

зу, методи багатовимірної статистики (дискримінантний 
та кластерний аналіз), ймовірнісний прогноз, розрахунок 
ризиків.

Результати.	Результати нашого дослідження підтверди-
ли гіпотезу щодо впливу сольового та мінерального складу 
питної води на інфекційну та неінфекційну захворюваність 
серед дитячого населення. Встановлено, що на півночі Дніп-
ропетровської області навіть у екологічно сприятливих умо-
вах спостерігається більш високий рівень захворюваності у 
дітей на вроджені аномалії (57,57±3,37), аномалії системи 
кровообігу (10,83±0,81), новоутворення (19,48±1,73), що по-
яснюється нами канцерогенним, мутагенним і ембріотоксич-
ним ефектом хлорорганічних сполук у водопровідній питній 
воді з централізованих систем водопостачання.
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