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У сучасному світі весь час зростає потреба та цінність до профі-
лактики гострих захворювань, одними з яких прийнято вважати за-
хворювання та хворобливий стан серцево-судинної системи, які по 
сумній статистиці є причиною виникнення загрози для здоров’я і життя 
людини. Одним із факторів 

як такі що прийнято вважати який може впливати на самопо-
чуття та стан людини є явище атмосферного тиску, особливо врахо-
вуючи вплив антропогенного фактору та можливі зміни клімату навіть 

у помірному кліматі. Комфортним для людини вважається атмосфер-
ний тиск 760 мм рт.ст. (101 325 н/м², 101 325 па) на рівні моря. Цей 
показник зменшуєця з збільшенням висоти та зростає з зменшенням 
температури повітря. Атмосферний тиск змінюєця на протязі року при 
зміні погодних умов та протягом доби і інших природних змін та фак-
торів. Такі циклічні зміни спостерігаються при формуванні циклонів та 
антициклонів. Понижений атмосферний тиск (Циклон) за звичай су-
проводжується підвищенням вологості, осадками, хмарністю, незнач-
ним підвищенням температури повітря. Під час циклону у повітрі спо-
стерігається зниження концентрації кисню це може мати негативний 
вплив на систему кровопостачання при різкому пониженні тиску на-

копичується надлишкова концентрація газів у крові, тканинах та ор-
ганах. Основними проявами та симптомами негативного впливу пере-
паду тиску є загальна слабкість, вітдишка та головні болі, погіршення 
роботи шлунково-кишечного тракту. Найбільш вразливі люди до 
впливу циклону з низьким артеріальним тиском, проблемами дихаль-
ної системи та серця. Підвищений атмосферний тиск спостерігається 
під час (антициклону) за звичай це сонячна мало вітряна погода без 
опадів і значних перепадів температури та вологості. Але під час ан-
тициклону у повітрі збільшується концентрація різноманітних домішок 
у тому числі і шкідливих, що може призводити до негативних реакцій 
у алергетиків та астматиків. До впливу антициклону схильні люди з 
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високим артеріальним тиском. Серед симптомів також як і при дії ци-
клону можна зазначити прояви головної болі та пониження працезда-
тності, біль в області серця. Слабкість і можливе ослаблення імунітету, 
що особливо в період епідемій чи розвитку інфекційних хвороб, може 
не кращим чином вплинути на стан здоров’я і якість життя людини. 
Сильними стрибками атмосферного тиску є 10 гПа, ризьким 8-10 гПа 
а слабим до 4гПа. (гектопаскаль). Незначні коливання тиску зазвичай 
ні як не впливають на стан здоров’я людини та самопочуття, бо вони 
врівноважуються внутрішнім тиском людини. Але чим більш різкий пе-
репад тиску тим чутливіще на нього реагує людський організм. Тому 
перепади атмосферного тиску є одні з найбільш важливих погодних 

факторів впливаючих на здоров’я та самопочуття людини. Коливання 
атмосферного тиску, можуть відчувати навіть люди з міцним здоров’ям 
що не відносять себе до вразливих на зміни погоди. Головний біль та 
атмосферний тиск часто зв’язані між собою, особливо у людей які ма-
ють проблеми з судинами, мають хронічні чи протікаючи хвороби цих 
систем, мали струс мозку чи вроджені вади і слабкості судин. Існує 
звісно ряд простих порад що до профілактики та поліпшення стану що 
до протікання таких несприятливих умов, але звісно вони не вирішу-
ють всіх серйозних проблем зі здоров’ям. Підготовка до зміни погод-
них умов допоможе знизити можливий негативний вплив на самопо-
чуття. Треба знизити психологічне та фізичне навантаження на орга-
нізм по можливості в цей період. Уникати шкідливих звичок, та мати 

повноцінний сон. Щоб знизити негативний вплив циклона пийте бі-
льше рідини, це допоможе організму легше контролювати рівень тиску 
крові а під час літнього періоду це може бути і так необхідно врахо-
вуючи можливі, тривалі високі температури. Вплив антициклона до-
поможуть знизити, ранкова гімнастика, також рекомендується на пе-
реїдати на протязі дня та прийняти з ранку контрастний душ. 
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Шум — одна з форм фізичного забруднення навколишнього се-
редовища. Під цим поняттям розуміють усі неприємні та небажані 
звуки чи їхню сукупність, які заважають нормально працювати, 


