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наркотизации «легкими» наркотиками. Наиболее эффективным методом являетея проведение различны* 
методов профилактики. В первую очередь проведение бесед с подростками и их родителями. І Іроведспні 
различного рода поучительных лекций. Учитывая тот факт, что неквалифицированная, неосторожная 
информация может сама возбудить нездоровый интерес и явиться причиной возникновения стремлении 
попробовать действие наркотиков, лекции не должны содержать сведений о способах их получения и 
использования, особенностях их воздействия и ощущений, возникающих при употреблении. Не следи-1 
давать перечень всех наркотических веществ, а останавливать внимание слушателей лишь на тех in ни* 
которые являются предметом потребления в данном реіионе или данной группе. При проведении лекции 
следует особо подчеркнуть, что наркотики являются «медленной смертью», и подробно раскрывап. н* 
пагубное действие на организм человека, социальные последствия употребление наркотиков 
необходимость и возможность своевременного лечения, а также вопросы, связанные с правовыми 
аспектами проблемы наркоманий. Также важное место занимает пропаганда и реклама здорового oop.i ы 
жизни и прочие проекты. Наиболее целесообразным является внесение синтетики в «Перечень 
наркотических средств в Украине», что позволит использовать не только психопрофилактика и 
психогигиену, но и правовые методы в борьбе с распространением данного психоактивного вещсі нм 
направленные на пресечение современной наркотической интернет-биржи.
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Ставиічеика II Я 
аспірант кафедри гігієни та еко /о, л -V- / 

Національного медичного університету імені О.О. По, nvn оця

ОБГРУНТУВАННЯ ОРІЄНТОВНО ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 1ІОІМ >1 
ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ЦИФЛУФЕНАМІДУ В ҐРУНТІ

Застосування нових препаратів хімічного захисту рослин потребує всебічного вивчення їх нош іиімі і 
агроценозах. Висока стійкість пестицидів до розпаду є важливою передумовою їхньої міграції за профі и м ірпш 
а також у суміжні середовища (рослини, повітря, воду), що становить небезпеку для природних біот......піт І
відповідно, існування людини [1, с. 1-19]. З метою захисту компонентів аїроекосистем від негаїиніїоіо нн нип 
пестицидів і іеобхідно чітко дотримуваїися рекомендацій щодо їх застосування [ 1, с. 1-192].

Обов'язковим етапом гігієнічної оцінки нових пестицидів є вивчення закономірностей їхіиоі інніі ши и 
в об'єктах аїроценозу у різних ґрунтово-кліматичних умовах [3, с. 59-65] гігієнічне нормування j цтііі 

Оскільки згідно з ДСанІІіІІ 8.8.1.002-98 [4] за стійкістю у ґрунті нова сполука циф ці|...... ..
відносяться до 3 класу небезпечності (помірно стійкі), то при обґрунтуванні його гігієнічної о іюрмтнМ 
у ґрунті був застосований розрахунковий метод згідно з існуючими методичним підходам 15|

В основу розрахункового методу обґрунтування орієнтовно допустимої концсіпр.ііиі i'UI 
покладено використання рівняння регресії (1), яке враховує залежність іранично допустимої ко.......і іряіИІ
(ГДК) у Груш і від мінімально допустимого рівня (МДР) в продуктах харчування рослинного ночи і*> ішя

З метою удосконалення розрахункового обґрунтування ОДК пестицидів у іруни 11,1*111 ІЦ иі 
використано рівняння, які враховують не лише особливості транслокації хімічних засобів іа>.ін 11 ріп ШІІ 
в продукти сільськогосподарсього виробництва, а й інші ланки міграції, а саме в підземні і.і іюіорян, Ц 
водойми. В [6, с. 119-130] запропоновано так рівняння регресії.

Надійність розраховано норматив, забезпечується врахуванням коефіцієнтів запасу: Кі є і.н'н панні 
речовини в грунті, Кг - мііраційна здатність, Кз - можливість утворення більш токсичнії* .Л' m і 
стабільних метаболітів [6, с. 119-130].

Згідно методичним підходам [4], якщо речовина належить до І класу небезпечної і 
високостабільною у грунті, то коефіцієнт Кі = 3; якщо до II класу небезпечності (ст.іііінниі 
використовується коефіцієнт Кг= 2; в інших випадках застосовують Кі = 1. Якщо речовіїп.і іі.і н *ші «І 

32



І класу небезпечності за міграційною здатністю в системах «ґрунт-ґрунтові води» та «Грунт-рослина». то 
використовують коефіцієнт Кг зі значенням 2; в інших випадках Кі = 1. Якщо відомо, що при деградації 
речовини в Грунті можливе утворення більш токсичних або більш стабільних метаболітів, ті 
використовують коефіцієнт Кг із значенням 2; в інших випадках Кі = 1.

І Іри розрахунках за рівняннями з урахуванням мінімального значення МДР було отримано величину ОДК 
нарівні цифлуфенаміду 0,02 мг/кг; з урахуванням величини його ГДК у воді водойм-0,005 мг/дм'(табл. І).

оолкь Розрахуй™- ОДК иифлуфенамідув грунті
Формули для розрахунку Величина ОДК. мг/кг
Y - 1.15+0,76 lg МДР 1 0,14
Y = 0.27+0,55 МДР 2 0,28
Y -= 1.11 +0.53ІВ МДР 3 0,21
Y 1.29хс/МДР 4 0,18
Y 0.24+2.49 ГДК.. 5 0,25
Y- 1,02+0,31 ІкГДК., 6 0,30
Y = 2.28 х с/ГДК.» 7 0,16
Y 0,568 +0,084 In МДР 8 0,12
< >ДК = Ymin/Kl X К2 X Кз 9 0,12

І Іримітка. Y - ОДК у грунті мг/кг.
Величина Y (ОДК) цифлуфенаміду, що розрахована відповідно до [5] за рівнянням (1) складає 0,14 

мі/кі Величини показнику, розраховані з використанням решти формул, коливались від 0,12 до 0,30 
мі /кг. Середнє арифметичне із усіх отриманих показників становить 0,2 мг/кг.

Для обгрунтування та гарантії надійності запропонованого нормативу цифлуфенаміду у ґрунті нами 
обрано найменший з розрахованих показників, отриманий за формулою (8) Враховуючи дані щодо 
11 ііікості, метаболізму в грунті та токсичності досліджуваної речовини, величина додаткових коефіцієнтів 
іаііасу становила 1 (Кі=Кг=Кз).

(>гжс, враховуючи вищевикладене, нами було обґрунтовано та затверджено у встановленому порядку 
....... чну ОДК цифлуфенаміду у грунті на рівні 0,1 мг/кг.
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І Іп ісмку багатьох вчених створення інформаційних технологій та їх оновлення - процес дуже 
п|»>і|», інший Характерною ознакою стрімкого розвитку суспільства є впровадження в усі галузі 
♦І................носи людини інформаційних та комп’ютерних технологій. У зв’язку з цим необхідною
і о"»..... реанпаціі особистості у сучасному соціумі є оволодіння нею інформаційно-комунікаційною
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