
 

 Небезпека колодязної води з 

високим вмістом нітратів. 
 

 

   
                                                                                                 В останні роки 

все частіше чуємо про смертельні випадки дітей раннього віку від водно-

нітратної метгемоглобінемії, або так званого «блакитного синдрому 

немовлят»  

Водно-нітратна метгемоглобінемія діагностується найчастіше у дітей 

раннього віку при штучному вигодовуванні дитячими сумішами, 

приготовленими на воді з високим вмістом нітратів. 

Симптоми хвороби у немовлят проявляються у вигляді синюшності носо-

губного трикутника, мочок вух, кінчиків пальців рук та ніг, задишки, 

тахікардії, запаморочення, судом. В дітей, які вражені цією хворобою, може 

бути блювота і пронос. У екстремальних випадках відзначається 

слиноутворення. Гостре нітратне отруєння у дітей в 7-8 % випадків 

закінчується смертю. Найчастіше випадки метгемоглобінемії трапляються в 

сільських регіонах, де використовується вода з колодязів. 

У дітей перших місяців життя отруєння нітратами можливе також через 

овочевий сік, молочні суміші, що готуються на воді, забрудненій нітратами. 

Кип’ятіння забрудненої нітратами води збільшує її токсичність! 

Тому даємо деякі  поради, як уберегтися від цієї недуги: 

- Не використовувати питну воду із колодязів, в яких вміст нітратів 

перевищує нормативні показники для приготування сумішей в дитячому 

харчуванні, бажано використовувати бутильовану воду для 

приготування дитячих страв. 

- Обережно застосовувати в сільському господарстві та приватному 

секторі мінеральні та органічні добрива. Не організовувати зберігання 

гною, вбиралень, вигрібних ям у радіусі 50 м від колодязів та каптажів. 



- Якнайдовше годувати немовлят грудним молоком, вміст нітратів у 

якому низький навіть при вживанні мамою питної води з підвищеним 

вмістом нітратів . 

- Категорично забороняється давати дітям салати зі свіжих овочів, які 

простояли за кімнатної температури 6-8 годин, оскільки в таких стравах 

також прискорюється процесс перетворення нітратів в нітрити. 

- Дотримуватись гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації 

колодязів (ізолювати стінки колодязів, облаштовувати глиняний замок, 

облаштовувати навіси, кришку). Відповідно до санітарних вимог 

колодязі не менше 1 разу на рік необхідно чистити, а саме: відкачувати 

воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту і дно від осаду, 

зайвих речей, які могли потрапити випадково до криниці, з подальшою 

дезінфекцією. Після чого воду необхідно знову відкачати та провести 

лабораторні дослідження води на вміст нітратів і користуватися 

колодязем уже після наступного заповнення. 

- Забруднену нітратами воду можна використовувати тільки з технічною 

метою: прання білизни, миття посуду, прибирання та інше. 
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Нітрати у питній воді 

 
Для попередження негативного впливу нітратів на здоров’я населення 

та запобігання виникненню отруєнь і захворювань, пов’язаних з водно-

нітратною метгемоглобінемією, необхідно: 

 не вживати питну воду із колодязів і каптажів, в яких вміст нітратів перевищує 

нормативні показники (50 мг/л). Особливо це стосується дітей та вагітних 

жінок! Для приготування їжі та питних цілей дітей до 3-х років 

використовувати чисту від нітратів питну воду; 

 дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів 

(ізолювання стін колодязів, облаштування навколо нього глиняного замка, 

огородження, навісу, кришки, загального відра тощо). Відповідно до 

санітарних вимог, колодязі не менше 1 разу на рік необхідно чистити, а саме: 

відкачувати воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту і дно від 

осаду, зайвих речей, які могли потрапити випадково до криниці, з подальшою 

дезінфекцією. Після чого воду необхідно знову відкачати і користуватися 

колодязем уже після наступного заповнення та проведення лабораторного 

контролю питної води; 

 територію поблизу колодязя (свердловини) утримувати в чистоті та 

організовувати відведення поверхневого стоку; 

 з обережністю застосовувати в сільському господарстві та приватному секторі 

мінеральні чи органічні добрива; 

 за можливості як найдовше годувати немовлят першого року життя грудним 

молоком. Вміст нітратів у ньому низький, навіть якщо мати вживає питну воду 

з підвищеною концентрацією нітратів; 

 вживати аскорбінову кислоту, ретинол (віт. А, альфа-токоферол), віт. Є, танін, 

цистеїн, які здатні послабити негативний вплив нітратів на людський організм. 

Майте на увазі, що забруднена нітратами вода навіть у смертельних 

дозах — чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна за 

смаком. Хай це не вводить Вас в оману! 

Кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її 

токсичність! 

Забруднену нітратами воду можна використовувати для технічних цілей: 

миття посуду, прання білизни, прибирання в приміщеннях, тощо.  

При перших ознаках отруєння негайно звертайтеся за медичною допомогою. 

Перевірити якість криничної води можна в акредитованих на ці види 

досліджень лабораторіях. 
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