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Поширення захворювань
3.1. Захворювань усього. 3.2. Інфекційні та паразитарні хвороби. 3.3.Хвороби
ендокринної системи. 3.4. Хвороби крові та кровотворних органів. 3.5. Психічні
розлади. 3.6. Хвороби нервової системи та органів чуття. 3.7. Хвороби системи
кровообігу. 3.8.Хвороби органів дихання. 3.9.Хвороби органів травлення.
3.10.Хвороби сечостатевої системи. 3.11. Хвороби шкіри та підшкірної
клітковини. 3.12. Хвороби кістково-м'язової системи. 3.13. Вроджені аномалії
розвитку. 3.14. Новоутворення
Показники природного руху
3.15. Народжуваність. 3.16. Смертність.
3.17. Смертність дітей у віці до 1 року
Показники генетичних вад популяції
3.18. Вроджені аномалії (вади розвитку) дитячого населення.
3.19.Смертність дітей у віці до 1 року. 3.20. Новоутворення у дитячого
населення. 3.21. Новоутворення у дорослого населення
Біотести
3.22. Стерильність пилку рослин-індикаторів. 3.23.Частота клітин з
мікроядрами в тканинах рослин, тварин, людини
Біотести
3.24. "Частота аберантних хромосом" у клітинах кореневої меристеми
індикаторів. 3.25. "Мітотичний індекс" у клітинах кореневої
меристеми індикаторів. 3.26. Ростовий фіто-тест. 3.27.Частота клітин з
мікроядрами в тканинах біоіндикаторів

Екологічна небезпека для людини та біоти
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Здоров’я
дітей

Еколого-генетична небезпека
для людини та біоти

1.1. СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
1.2. СТАН ДОВКІЛЛЯ

ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ
Розроблена система еколого-соціального моніторингу дозволяє проводити комплексну оцінку
екологічного стану об'єктів навколишнього середовища та здоров'я населення на територіях з
різним рівнем техногенного навантаження з використанням високочутливих методів біоіндикації,
оцінювати рівні екологічної та еколого-генетичної небезпеки для людини, а також прогнозувати та
попереджувати негативні зміни стану об'єктів довкілля та здоров'я населення

Структурна схема еколого-соціального моніторингу

Стан здоров'я населення на території м. Дніпро, Дніпропетровської області та України

ОЧІКУВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Отримання інформації щодо екологічного стану досліджуваних територій; визначення рівнів екологічної та
еколого-генетичної небезпеки для людини та біоти; виявлення пріоритетних екологозалежних захворювань;
визначення еколого-небезпечних зон, що потребують першочергової розробки та впровадження
обґрунтованих управлінських рішень; розробка екологічних карт досліджуваних територій; розробка
реабілітаційних програм щодо покращення стану довкілля й здоров’я населення
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