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СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНІ НЕБЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану соціально-природних небезпек та шляхів їх
попередження. Проаналізовано профілактичні технології щодо подолання таких соціальних хвороб як
туберкульоз, СНІД та венеричні захворювання.  

Ключові слова: здоров’я, соціальні хвороби, соціально-природні небезпеки, інфекція,
туберкульоз, СНІД, венеричні хвороби, профілактика. 

Статья посвящена анализу современного состояния социально-природных опасностей и путей
их предупреждения. Проанализированы профилактические технологии по преодолению таких
социальных болезней как туберкулез, СПИД и венерические заболевания.
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Ключевые слова: здоровье, социальные болезни, социально-природные опасности, инфекция,
туберкулез, СПИД, венерические болезни, профилактика.

This article analyzes the current state of socio-natural hazards and ways to prevent them. Analyzed
preventive technologies to address social ills such as tuberculosis, AIDS and sexually transmitted diseases.

Key words: health, social diseases, socio-natural hazards, infection, tuberculosis, AIDS, sexually
transmitted diseases, prevention.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації, бурхливого розвитку новітніх
цивілізаційних процесів, негативного антропогенного впливу на природу, питання забезпечення
здоров’я людини на всіх рівнях суспільства потребує негайного вирішення. Сьогодні кон цептуально
необхідно враховувати те, що поряд із прогресивними факторами наше реальне життєве середовище
пронизане і на сичене складними, комплексними проблемами і викликами за гальносвітового масштабу
та загрозами для людства в цілому. Урбанізація, порушення екологічного балансу довкілля, висна ження
енергетичних та продовольчих ресурсів в окремих регіо нах країни висувають на перший план основну
цивілізаційну проблему сьогодення — виживання та відтворення самої людини. Особливу  проблему
для безпеки життєдіяльності створюють біологічні чинники природного та антропогенного походження,
які у великих кількостях перебувають у природному середовищі, на виробництві і в побуті. Біологічне
забруднення пов’язано з присутністю у воді, повітрі і ґрунті патогенних мікроорганізмів, личинок і
лялечок синантропних мух, яєць гельмінтів тощо. Деякі мікроорганізми викликають масове
розповсюдження захворювань у вигляді епідемій і пандемій. Окрім того, розповсюдженню захворювань
сприяють певні соціально-економічні умови, викликаючи такі природно-соціальні небезпеки як епідемії
інфекційних захворювань, СНІД, туберкульоз, наркоманію, венеричні захворювання. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Питання соціально-природних небезпек та шляхів
їх усунення висвітлювалося в дослідженнях багатьох учених різних галузей науки і техніки.  Упродовж
останніх років з’явилася низка підручників та навчальних посібників з безпеки життєдіяльності, в яких
у стислій формі проаналізовано такі соціально-природні небезпеки як інфекційні хвороби (грип, вірусні
гепатити, туберкульоз), венеричні хвороби, ВІЛ/СНІД, наркоманія, алкоголізм. Серед важливих
публікацій, присвячених висвітленню цих питань, слід назвати підручник  В.М. Ярошевської [14] та
навчальні посібники Є.П. Желібо [3],   І.П. Пістуна [8], В.М.Лапіна [7], Я. О. Серікова [11] та ін.

Окремі аспекти соціально-природних небезпек висвітлювалися на сторінках періодичної преси.
Зокрема, «Урядовий кур’єр» [6] , «Демократична Україна» [8], «Людина і праця» [10] та ін. Зведені
статичні відомості стосовно поширення інфекційних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії,
алкоголізму містяться в щорічних аналітичних збірниках МОЗ України. 

Питання щодо виникнення небезпек та їх впливу на здоров’я  і  життєдіяльність людини
розкрито в низці праць професора Краківської Академії Фізкультури Лешека Ф.Коженьовського [7; 11].  

Водночас проведений нами аналіз літератури показує відсутність в науковому просторі
ґрунтовної роботи, в якій комплексно розкрито питання  сучасного стану природно-соціальних небезпек
та шляхів їх усунення.  

Метою написання статті є розкриття на основі аналізу джерел та літератури сучасного стану
найбільш поширених природно-соціальних небезпек та заходів стосовно їх попередження.  

Виклад основного матеріалу. До найбільш поширених соціально-природних небезпек в умовах
бурхливого розвитку цивілізаційних процесів відноситься ВІЛ/СНІД та інфекційні захворювання. 

Однією з найгостріших проблем сучасності, що переросла своє суто медичне та національне
значення і набула ознак глобальності, є проблема поширення ВІЛ/СНІДу. За два десятки років «хвороба
ХХІ сторіччя» еволюціонувала як в географічному, соціо-економічному, так і в гуманітарно-політичному
плані. Вона набула інтернаціонального і загальнолюдського характеру, загрожуючи перетворитися на
головну загрозу антропогенній безпеці ХХІ ст. як для стабільних суспільств, так і для країн, що
розвиваються.

За двадцять років з того моменту, як було зафіксовано перший у світі смертельний випадок від
СНІДу, померло майже 25 мільйонів людей. За офіційними даними, кількість ВІЛ-інфікованих у
пострадянських країнах та у Східній Європі досягла майже 1 млн. осіб. Але чимало експертів вважають,
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що цей показник занижено у кілька разів. Серед країн СНД найскладніша ситуація склалася в Україні.
Якщо до 1987 року в Україні не було взагалі зареєстровано ВІЛ-інфікованих, то сьогодні за рівнем
поширення ВІЛ/СНІДу в Європі Україна, на жаль, займає перше місце. За останніх п’ять років кількість
випадків ВІЛ-інфікованих в Україні зросла у 20 разів і нині становить майже 400 000. Серед дорослого
населення України рівень розповсюдження ВІЛ становить майже 1 відсоток, що дозволяє говорити про
передепідемічний стан захворюваності [10, с.11].

Слід відзначити, що характерною рисою нинішнього етапу поширення інфекції є те, що якщо
раніше її розповсюдження обмежувалося переважно традиційними «групами ризику», то сьогодні
поширення набувають випадки появи нових груп - діти ВІЛ-інфікованих, члени їхніх родин та жертви
порушення норм безпеки в окремих медичних закладах. Формуються численні «групи ризику
вторинного порядку», виникнення яких має цілком соціальну природу.

Водночас профілактика і контроль «нових груп ризику» ускладнюється багатьма такими
чинниками: латентність процесу поширення інфекції серед соціальних верств, що не належать до
традиційно уразливих; ускладненість процедури моніторингу та неможливість контролю за соціальною
мобільністю «груп ризику»; низький рівень суспільної культури співіснування із хворими на СНІД;
«тінізація» хвороби та соціальна «герметизація» людей, що від неї страждають; недостатня ефективність
роботи з ВІЛ-інфікованими, з категоріями, що мають риси схильності до захворюваності та близьким
соціальним оточенням ВІЛ-інфікованих. До всього цього слід додати зростання впродовж останніх років
нелегальної міграції, розповсюдження наркотиків та розвиток транснаціонального секс-бізнесу в
поєднанні з політичними обставинами, що створюють синергетичний ефект для глобального
загострення проблеми СНІДу. На жаль, усвідомлення цієї проблеми ще немає загальноєвропейського
політичного характеру та не привертає належної уваги громадськості. Адже проблема ВІЛ/СНІДу стає
за своєю актуальністю не менш значущою, ніж проблеми екологічної та техногенної безпеки. Серед
головних наслідків поширення СНІДу в найближчі десятиріччя слід виділити такі кризові явища, як
поглиблення тенденції до погіршення загального генофонду та рівня продуктивності європейських
націй; прогресуюче збільшення обсягу необхідних соціальних витрат, пов’язаних із протидією загрозі
епідемії; поява нових форм соціально-політичної нетолерантності до соціально вразливих верств
населення (передусім до ВІЛ-інфікованих). Все це може призвести до появи вкрай негативних та раніше
не відомих суспільно-політичних явищ [9; 10].

Для запобігання реалізації негативних соціально-демографічних та соціально-політичних
сценаріїв щодо глобального поширення СНІДу потрібно застосовувати сучасні підходи комплексного
та колективного антикризового гуманітарного менеджменту. Особливий акцент слід зробити на
одночасності, взаємоузгодженості та послідовності заходів із протидії поширенню інфекції в усіх
країнах з високим рівнем захворюваності та «ризикових країнах», що є потенційними епіцентрами ВІЛ-
загрози. Це країни з високим рівнем нелегальної міграції, низьким рівнем соціального контролю за
ВІЛ/СНІДом, високим рівнем розповсюдження наркоманії, проституції, недостатнім рівнем якості
медичного обслуговування. Сьогодні проблема переросла цей рівень, а відтак заходи із протидії загрозі
СНІДу мають носити  випереджуючий і глобальний характер [1; 10, с.10-11].

Проблема глобального поширення СНІДу - це питання колективної безпеки, тому і вирішуватися
воно має із застосуванням всього комплексу глобальних інформаційно-пропагандистських, матеріально-
технічних, науково-технологічних важелів. Саме тому створення мережі сучасного менеджменту на всіх
рівнях влади і суспільства - запорука ефективності спільної боротьби зі СНІДом. 

На нашу думку,  боротьба з ВІЛ-інфекцією та СНІД повинна бути одним з пріоритетних завдань
держави в галузі охорони здоров’я населення, яка повинна об’єднувати випереджувально-
профілактичний вплив з комплексним соціальним, політичним, правовим, виховним та медичним
підходами. Крім того, необхідно дотримуватись орієнтирів на сучасні стандарти здоров’я, поєднувати
вітчизняні традиції і досягнення з існуючим світовим досвідом у галузі охорони здоров’я.

Глобальною соціальною проблемою сьогодні є також туберкульоз. Початок минулого
десятиріччя характеризувався погіршенням епідемічної ситуації з туберкульозу. Ця соціально небезпечна
хвороба стала проблемою багатьох країн світу і найбільш торкнулась країн Східної Європи. Епідемічна
ситуація стосовно туберкульозу в Україні почала погіршуватись з 1992 року. Захворюваність за 11 років
зросла в 2,0 рази і досягла рівня 84,1 на 100 тис. населення, а смертність збільшилася в 1,8 рази і
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становить, відповідно, 25,3 осіб на 100 тис. населення. Серед тих, що вперше захворіли на туберкульоз,
13,6 % становлять робітники, 1,0 % - робітники аграрного сектору, 3,4 % - службовці, а майже половина
з них (2 %) - медичні працівники, 3,9 % - учні та студенти. 47,3 % усіх хворих - особи працездатного
віку, 12,4 % - пенсіонери, 1,4 % - особи, що повернулись з місць позбавлення волі, 1,8 % - особи без
постійного місця проживання. Соціально незахищені верстви населення становлять понад 65 % [13].

Туберкульоз на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не лише в Україні, а й в
усьому світі. Згідно світової статистики щорік в усьому світі від туберкульозу гине 2 млн. людей. За
оцінками ВООЗ в період між 2000 і 2020 роками, майже один мільярд людей буде інфіковано, 200
мільйонів захворіє та 35 мільйонів загине від туберкульозу, якщо контроль за епідемією не буде
посилено. Ситуація з туберкульозом в Україні дуже складна - починаючи з 1995 р. зареєстрована епідемія
туберкульозу, вона невпинно прогресує та набуває загрозливих масштабів. Щороку помирає від цієї
хвороби 10 - 11 тис. хворих на туберкульоз, що становить більше 30 чоловік в день. В 1995 році ВООЗ
зафіксувала в Україні епідемію туберкульозу, оскільки кількість хворих перевищувала 1 % населення.
Епідемія невпинно прогресує й набуває погрозливих масштабів. Статистика свідчить про те, що в
Україні щоденно реєструється 82 нових хворих на туберкульоз, а 30 хворих помирає

Розвиток світової фтизіатричної науки дав змогу розробити низку заходів і програм контролю
за туберкульозом. Профілактика туберкульозу займає важливе місце в комплексі заходів, які направлені
на боротьбу з туберкульозом.

Профілактика туберкульозу складається з комплексу різних заходів. Розрізняють специфічну
профілактику, хіміопрофілактику, санітарну та соціальну профілактику туберкульозу.

Виходячи з характеру епідемічного процесу, профілактику туберкульозу слід здійснювати за
такими основними напрямками:

Профілактичні заходи серед усього населення - соціальна профілактика, санітарна профілактика,1.
специфічна профілактика (вакцинація й ревакцинація БЦЖ), хіміопрофілактика.
Профілактичні заходи серед груп ризику щодо туберкульозу (диспансеризація хворих і контактних2.
осіб, хіміопрофілактика, оздоровлення).
Профілактичні заходи в осередках туберкульозної інфекції (санація осередку, дезінфекція, ізоляція3.
хворих із бактеріовиділенням, хіміопрофілактика).

Усі зазначені профілактичні заходи взаємопов’язані й повинні здійснюватися з урахуванням
поширеності туберкульозної інфекції. У зв’язку з тим, що поширення туберкульозу в Україні набуває
епідемічного характеру слід більш детально зупинитися на його профілактиці. 

Соціальну профілактику здійснюють шляхом проведення профілактичних заходів соціально-
економічного характеру державного масштабу. 
Головним завданням соціальної профілактики є поліпшення соціально-побутових умов життя всього
населення. Соціальна профілактика направлена на: оздоровлення умов зовнішнього середовища;
підвищення матеріального добробуту населення; зміцнення здоров’я населення; поліпшення харчування
та життєво-побутових умов; розвиток фізичної культури й спорту; проведення заходів по боротьбі з
алкоголізмом, наркоманією, палінням та іншими шкідливими звичками.

Таким чином, туберкульоз як соціальна хвороба здебільшого залежить від соціальних умов,
поліпшення яких сприятиме ліквідації епідемії туберкульозу, а в подальшому й зниженню
епідеміологічних показників цього захворювання.

Санітарна профілактика переслідує цілі попередити інфікування МБТ здорових людей,
захистити й зробити безпечним контакт з хворим на туберкульоз в активній формі (особливо з
бактеріовиділенням) оточуючих його людей в побуті й на роботі. Важливою складовою частиною
санітарної профілактики є проведення соціальних, протиепідемічних та лікувальних заходів у вогнищі
туберкульозної інфекції (в сім’ї й будівлі хворого на туберкульоз, який виділяє МБТ).

Критеріями епідемічної безпеки вогнища туберкульозної інфекції є: масивне й постійне виділення
хворим МБТ; сімейно-побутові умови проживання хворого; поведінка хворого; загальна культура й
санітарна грамотність хворого й оточуючих його людей.

На основі вказаних критеріїв вогнища туберкульозної інфекції за ступенем епідемічної безпеки
розподіляють на три групи. Відповідно до групи визначають об’єм і зміст профілактичних заходів у
вогнищі.
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I група - найбільш несприятливі вогнища: 1) хворий з наявним бактеріовиділенням, який мешкає
в комунальній квартирі або гуртожитку; 2) в родині хворого є діти, підлітки, вагітні; 3) родина має погані
умови життя, хворий та оточуючі його не дотримуються гігієнічних правил поведінки.

II група - відносно несприятливі вогнища: 1) у хворого мізерне бактеріовиділення, стійкий
туберкульозний процес; 2) у родині хворого дорослі люди, відсутні обтяжуючі чинники; 3) у хворого
умовне бактеріовиділення, але в його родині є діти й в наявності обтяжуючі чинники. 

III група - потенційно небезпечні вогнища: 1) хворий з умовним бактеріовиділенням
(бактеріовиділення припинилось, але ще не минуло 2-х років); 2) в родині хворого лише дорослі; 3)
хворий і оточуючі його виконують усі необхідні санітарно-гігієнічні заходи профілактики туберкульозу.

Отже, метою санітарної профілактики є запобігання інфікуванню здорових людей шляхом
проведення соціальних, протиепідемічних і лікувальних заходів у осередках туберкульозної інфекції.
Для реалізації цієї мети в сучасних умовах епідемії слід суворо дотримувати таких завдань:

1. Своєчасне проведення поточної та заключної дезінфекції в осередках туберкульозної інфекції.
2. Систематична санітарно-освітня робота, спрямована на підвищення рівня знань щодо

туберкульозу й санітарної культури населення, дотримання здорового способу життя із залученням усіх
засобів масової інформації, випуском науково-популярної літератури, листівок, буклетів, пам’яток.

3. Включення до навчальних програм початкових, середніх загальноосвітніх і спеціальних закладів
та вузів курсу занять із профілактики туберкульозу й здорового способу життя.

Найдієвішим методом специфічної профілактики туберкульозу є вакцинація й ревакцинація
вакциною БЦЖ, або специфічна імунопрофілактика. 

Хіміопрофілактика включає застосування протитуберкульозних препаратів з метою
попередження туберкульозу у осіб, які піддаються найбільшій небезпеці зараження та захворювання на
туберкульоз. Виділяють первинну та вторинну хіміопрофілактику.

Первинна профілактика проводиться для запобігання захворювання на туберкульоз
неінфікованих осіб, які не реагують на туберкулін, але знаходились в контакті з хворими на туберкульоз
і виділяють МБТ.

Вторинна профілактика проводиться інфікованим особам, які позитивно реагують на туберкулін
і не мають клініко-рентгенологічних проявів туберкульозу.

Окрім викладених профілактичних заходів (специфічна, санітарна й соціальна профілактика),
до них слід віднести й своєчасне виявлення хворих на туберкульоз. Адже чим раніше виявлено хворого,
тим більша ймовірність, що він інфікує меншу кількість здорових осіб. Через те профілактику
туберкульозу потрібно здійснювати комплексно, у тому числі разом з іншими протитуберкульозними
заходами.

До соціальних хвороб, які впродовж останніх років набули значного поширення в Україні,
відносяться захворювання, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ).

Згідно з міжнародною класифікацією ВООЗ, на сьогодні нараховується близько 30 захворювань,
які передаються статевим шляхом. У цю категорію входять декілька груп, наприклад: хвороби, які
викликають віруси – генітальний герпес, СНІД, вірусні генітальні бородавки та інші; паразитарні –
короста та інші; бактеріальні – сифіліс, гонорея, а також різноманітні уретрити, бактеріальний вагіноз;
грибкові – кандідоз на статевих органах та інші. 

В Україні за останні 8 років захворюваність на сифіліс зросла в 39 разів. Сифіліс “молодшає”,
його виявляють навіть у дітей до 12 років, половина всіх хворих – молодь віком 20–29 років. При цьому
зустрічаються пізні форми сифілісу – більш важкі і заразні. Щорічно відмічається 70–90 випадків
побутового сифілісу [12]. 

Враховуючи складну ситуацію в Україні щодо розповсюдження цих захворювань, слід зазначити,
що важливе значення має профілактика цих захворювань, яка повинна бути спрямована на посилення
санітарно-освітньої роботи серед населення щодо уникнення випадкових статевих стосунків,
застосування презервативів, дотримання санітарно-гігієнічних правил. Вагоме місце в профілактиці
венеричних захворювань повинно посісти  статеве виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Висновки. 1. Проведений аналіз джерел та літератури стосовно сучасного стану природно-
соціальних небезпек показав негативну тенденцію стосовного поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу
та венеричних захворювань в Україні. 
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2. Для попередження поширення природно-соціальних небезпек слід застосувати сучасні
профілактичні технології, які повинні носити випереджувальний характер з комплексним соціальним,
політичним, правовим, виховним та медичним підходами. Крім того, необхідно дотримуватись
орієнтирів на сучасні стандарти здоров’я, поєднувати вітчизняні традиції і досягнення з існуючим
світовим досвідом у галузі охорони здоров’я.

Перспективи подальших досліджень полягають в проведенні скринінгу та моніторингу природно-
соціальних небезпек, аналізу ефективності сучасних профілактичних технологій.  
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