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THREATS TO THE SANITARY AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF RURAL
GROUNDS
Krystyna A. Skibniewska
University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Faculty of Technical Sciences, Chair of the
Fundamentals of Safety

A great part (90%) of Poland is a rural territory inhabited by over 40% of the
population. Threats to human health have sources both in the agricultural activity of the
farmers and in the very fact of living. Present agriculture uses numerous machines powered
by engines operating on fuels of not necessary the highest quality. Chemization of plant
production leads to residues of fertilizers and pesticides in the environment and food. Animal
production at industrial scale is connected with heavy application of pharmaceuticals and
growth promoters. Human and animal health is in danger due to burning wastes containing
considerable portion of plastics, especially those with residues of chlorine (―home
chemistry‖) – this is the very method to produce dioxins, the most toxic environmental
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contaminants known until now. All the above mentioned examples of threats influence health
of people living in the country and, through the agricultural products, health of the whole
population. Many of the contaminants are xenoestrogens disturbing hormonal effectiveness of
human organism; one of the highly alarming signs of their activity is considerable decrease of
living sperm count in males and problems with carrying a baby to full term in females and
also in a high percentage of new-born babies with low birth weight. It became necessary to
working out and undertaking appropriate activity to improve extent of safety in its sanitary
environmental and nutritional aspects.

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
THE ASPECT OF HEALTH IN NEUROLINGVISTIK PROGRAM
Студент О.Я. Бичков, руководитель Л.И. Манина
Высшее учебное учреждение УКООПСОЮЗА
Полтавський университет экономики и торговли, г. Полтава
Аннотаця. Одним из аспектов обеспечения жизни и здоровья человека в условиях
многочисленных угроз современной цивилизации есть его безопасность
с помощью
нейролингвистического программирования, которое позволяет осуществить самозащиту
человека в различных непредвиденных опасных обстоятельствах, связанных с чрезвычайными
ситуациями .
Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, социальная защита,
государственная безопасность, безопасность жизни и деятельности, глобализация.
Анотація. Одним із аспектів забезпечення життя та здоров'я людини в умовах
численних загроз сучасної цивілізації є її безпека за допомогою нейролінгвістичного
програмування, яке дозволяє здійснити самозахист людини
в різних непередбачених
небезпечних обставинах, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями.
Ключові слова: нейролінгвістичне програмування,соціальний захист, державна
безпека, безпека життя і діяльності, глобалізація
Annotation The aspect of health in neurolingvistir program is safety of men in numerous
Circumstance.
Key word: neurolingvistik program, social defence, political safety.

Вступление. Ми все являемся свидетелями того, что современная цивилизация
продолжает осуществлять условия, которые таят в себе постоянно увеличивающуюся
угрозу безопасности всему живому. Особенно подвержен опасности сам человек –
творец этой цивилизации, который своими руками сотворил ее чудесную и ужасающую
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