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ЛЕКЦІЯ № 1 ТЕМА:   

   ВСТУП В ГІГІЄНУ ТА 
ЕКОЛОГІЮ.  

 
   БІОСФЕРА, ЇЇ ГІГІЄНІЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ. 
 СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ВПЛИВ 
НА ЗДОРОВ’Я. 

  



 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 
1. Вступ в гігієну та екологію людини. 
          
2. Гігієна як наука. Визначення, мета, завдання, методи.  
     
3. Профілактика, поняття, види; профілактичні пріоритети в 
медицині.     

 
4. Навколишнє середовище як об’єкт гігієни. Поняття екології, 
біосфери.  

 
5. Гігієнічне значення сонячної радіації. 
 
6. Значення знання гігієни для лікаря. 
 



ГІГІЄНА – наука про збереження та зміцнення 
громадського та особистого (індивідуального) 
здоров'я шляхом проведення профілактичних 
заходів. 

 
Гігієна від грецького  hygieinos – “та, що 

приносить здоров'я”.  
 
Історія. 
АСКЛЕПІЙ (ЕСКУЛАП), син АПОЛЛОНА– БОГА СОНЦЯ, 

мав 2 дочки: ГІГЄЮ та ПАНАКЕЮ. 
ГІГЄЯ – богиня здоров'я, яка займалася запобіганням 

захворювань. 
 



Гігієна - це наука, що вивчає закономірності 
впливу оточуючого середовища на організм 
людини з метою обґрунтування нормативів 
санітарних правил та заходів, реалізація 
яких - забезпечить оптимальні умови для 
життєдіяльності, зміцнення здоров'я та 
попередження захворювань.  

 
МЕТА – охорона та покращення   громадського та 

особистого  здоров’я. 

 



ЗМІСТ   ГІГІЄНИ  
це багатогалузева профілактична дисципліна, до складу якої 

входять: 

 Соціальна гігієна 
 Комунальна гігієна 
 Гігієна праці 
 Гігієна харчування 
 Гігієна дітей і підлітків 
 Гігієна лікувально-профілактичних заходів 
 Військова гігієна 
 Авіаційна гігієна 
 Спортивна гігієна 



ЗАДАЧІ  ГІГІЄНИ 

1.     Вивчення природних та антропогенних факторів 
навколишнього середовища і соціальних умов, які мають 
вплив на здоров’я людини. 

2.     Вивчення закономірностей впливу факторів і умов 
навколишнього середовища на організм людини або 
популяцію. 

3.     Наукове обґрунтування та розробка гігієнічних нормативів, 
правил і заходів з максимального використання сприятливих 
для організму людини факторів зовнішнього середовища та 
усунення або обмеження до безпечних рівнів шкідливих 
факторів. 

4.     Використання у практиці народного господарства та охорони 
здоров’я розроблених гігієнічних рекомендацій, правил і 
нормативів, перевірка їх ефективності та удосконалення. 

5.     Прогнозування санітарної ситуації на ближчу та віддалену 
перспективу з урахуванням планів розвитку народного 
господарства, визначення відповідних приоритетних 
гігієнічних проблем, наукове обґрунтування профілактичних 
заходів. 



МЕТОДИ ГІГІЄНИ 

1. Методи вивчення навколишнього 
середовища (методи санітарного обстеження з 
наступним санітарним описом, інструментально-
лабораторні методи). 
2. Методи вивчення впливу 
навколишнього середовища на організм та 
здоров’я людини (методи експериментального 
дослідження, методи натурного спостереження). 
 
 
 



 
Турбота про здоров'я вирішується 2 шляхами: профілактичним  
(зміцнення здоров'я й запобігання захворюванням) та відновним  
(лікування хворої людини). 
 
ПРОФІЛАКТИКА – це різноманітна система державних, медичних, 
суспільних або індивідуальних заходів, спрямованих на збереження та 
зміцнення здоров’я населення, підвищення працездатності,  зменшення рівня 
захворюваності, продовження тривалості активного життя. 
 

Санітарія – практична реалізація розроблених гігієною профілактичних 
заходів. 

 ПРОФІЛАКТИКА 
1.   ГРОМАДСЬКА (СУСПІЛЬНА). 
2.   ІНДИВІДУАЛЬНА (ОСОБИСТА): 

а) ПЕРВИННА 
б) ВТОРИННА 
в) ТРЕТИННА 



Комплексним показником, який 
характеризує стан будь-якої людської 
популяції, є рівень здоров’я. 
 

Здоров’я (за Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я) – це стан повного фізичного, 
духовного і соціального добробуту, а не 
лише відсутність хвороб або фізичних 
дефектів. 
 
Здоров’я формується залежно від впливу 
різноманітних чинників на організм - природних, 
антропогенних, соціальних. 



Екологія - це наука про взаємини організмів 
з навколишнім середовищем.  

 
Біосфера - це частина земної кулі, в межах 

якої існує життя.  
     -  нижні шари атмосфери  (до висоти 20-30 км); 
    - вся гідросферу; 
    - літосферу (до глибини 2-3 км).  
 
 



       Гігієнічне значення повітря: 
1. Джерело кисню. 
2. Резервуар накопичення патогенних мікроорганізмів, 

чинник передачі інфекційних дихальних шляхів. 
3. Резервуар накопичення шкідливих речовин 

техногенного походження. 
4. Клімато-і погодо формуючий чинник. 
5. Обумовлює якість повітря закритих приміщень. 
6. Чинник терморегуляційних процесів. 
7. Є природнім середовищем, у якому здійснюються 

процеси самоочищення від завислих твердих речовин, 
парів і газів, мікроорганізмів, хімічних речовин. 

8. Є одним з джерел забруднення ґрунту хімічних та 
радіоактивних речовин. 



ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОДИ 
 
1. Фізіологічне  
2. Ендемічне  
3. Епідеміологічне  
4. Токсикологічне 
5. Побутове 
6. Лікувальне (бальнеологічне) 
7. Спортивне та декоративне 



ЗНАЧЕННЯ ГІДРОСФЕРИ 
 

1. Сонцезахисна роль води (пара в атмосфері). 
2. Буферна – теплоізоляційна. 
3. Кліматоутворююча. 
4. Погодоутворююча. 
5.  Ґрунтоутворююча. 
6. Біогенна (виникнення життя, фотосинтез). 
7. Фізіологічна. 
8. Промислова. 
9. Транспортна. 
10. Сільськогосподарська. 
11. Побутова. 



ЛІТОСФЕРА,    ЇЇ   РОЛЬ 
  
1. Грунт – це величезна природна лабораторія, в 

якій відбувається найрізноманітніші складні 
процеси руйнування  і синтезу речовин і 
фотохімічні процеси. 

2. Геологічна (сировинна) роль – корисні  копалини. 
3. Сільськогосподарська. 
4. Ендемічна – рухомі форми хімічних елементів. 
5. Епідеміологічна. 
6. Токсикологічна. 
7. Санітарна -  самоочищення. 
8. Клімато –   та  погодоформуюча. 



Інфрачервоне випромінювання 
 Теплова, загальностимулююча дія 
впливає на всі фізіологічні процеси в організмі, змінюючи обмін речовин, 
загальний тонус і працездатність 

Застосування у медицині: 
- зігрівання, прогрівання; 
- інфрачервона термометрія, термографія  
(з дослідної ділянки тіла пацієнта скануванням знімається його теплова карта, 
на якій температура фіксується з точністю до 0,1°). 
 
У здорових людей температура симетричних точок тіла однакова. Тому 
асиметрія на тепловій карті допомагає виявити на ранній стадії наявність 
тромбів, пухлин або вогнищевих запалювальних процесів. 

 



 
 УФВ 
На межі земної атмосфери: 
- інфрачервона частина – 43 % , 
- видима – 52 %, 
-  ультрафіолетова - 5 %,  
 
Біля поверхні землі: 
- інфрачервона частина – 59 %, 
 - видима – 40 % , 
- ультрафіолетова - 1 %. 



Ультрафіолетові промені - 3 ділянки (категорії): 
 

 
А -  315 - 400 нм (еритемно-засмаглива дія) 

 
B  - 280 - 315 нм (формування вітаміну D, 
загальностимулююча, ранозагоювальна)  
 
C  - 10 - 280 нм (смертельно для всіх організмів). 
 

Поверхні Землі, як правило, досягає випромінювання з 
довжиною хвилі від 400 до 290 нм.  

 



БІОЛОГІЧНА ДІЯ УФР:  
 1. Біогенна: 
  - загальностимулююча ; 

  -  Д-вітаміноутворююча; 
  -  пігментоутворююча. 
 2. Абіогенна: 
  - бактерицидна; 
  -  канцерогенна (фотокератоз, рак шкіри тощо). 
 
                                    
 
                                        Меланома 
   



     При надходженні ультрафіолету на шкіру в ній 
утворюються дві групи речовин: 

    1) специфічні речовини -  до них відносяться 
вітамін D,     

    2) неспецифічні речовини - гістамін, ацетилхолін, 
аденозин (продукти розщеплювання білків). 
 

     Засмагання або еритемна дія зводиться до 
фотохімічного ефекту - гістамін та інші 
біологічно активні речовини сприяють 
розширенню судин. 

  Особливість еритеми - вона виникає не відразу.  
 Еритема має чітко обмежені кордони.  
 Ультрафіолетова еритема завжди призводить до 

більш-менш вираженої засмаги, в залежності від 
кількості пігменту в шкірі.  



 Найсприятливіша засмага виникає під 
впливом ультрафіолетової сонячної радіації 
з довжиною хвилі приблизно 320 нм, тобто 
при впливі довгохвильової частини УФ-
спектру.  

 На півдні в основному переважають 
короткохвильові, а на півночі - 
довгохвильові УФ промені.  



При недостатньому опроміненні 
ультрафіолетовими променями відбувається розлад: 

 фосфорно-кальцієвого обміну 

 нервової системи 

 паренхіматозних органів 

 системи кровообігу 

 знижуються окисно-відновні процеси 

 порушується стійкість капілярів 

 знижується працездатність 

 знижується опірність до застудних захворювань 
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