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Вступ

Стратегія ЄС на 2013–
2020 рр. визначила пріоритет-
ними заходи щодо створен-
ня здорових і безпечних умов
праці як важливої складової
конкурентоспроможного бізне-
су й основи Європейської со-
ціальної моделі. Європейське
об’єднання профспілок, яке ух-

валило стратегію ЄС на 2013–
2020 рр., підтримало профі-
лактичну спрямованість захо-
дів щодо забезпечення профе-
сійного здоров’я, збільшення
кількості виробничих лікарів на
виробництві та гармонізацію
умов праці [1; 2].

За оцінками МОП, щороку у
світі від нещасних випадків на
виробництві та професійних

захворювань гине 2,34 млн
людей. Крім того, кількість про-
фесійних захворювань, які не
призводять до смерті праців-
ника на робочому місці, стано-
вить 160 млн випадків щороку
[3–6].

Такий стан справ значною
мірою спричинений тим, що
соціально-економічні зміни, які
відбуваються в країні, не су-
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проводжуються комплексним
підходом до збереження здо-
ров’я працюючого населення,
належним управлінням охоро-
ною праці, підвищенням якос-
ті механізму регулювання еко-
номічних і правових відносин,
соціальним діалогом між проф-
спілками, роботодавцями та
робітником. Небезпечні умови
праці залишаються одним із
головних чинників високого рів-
ня професійної захворюванос-
ті та передчасної смертності
працюючого населення Украї-
ни, особливо працездатного
віку. У зв’язку з цим профілак-
тика хронічних професійних та
інших захворювань відповідає
національним інтересам. На
сучасному етапі проводиться
робота з доопрацювання та
приведення у відповідність
нормативно-правових актів що-
до удосконалення системи ме-
дицини праці для їх гармоніза-
ції з міжнародними, проте меха-
нізми реалізації в державі є не-
досконалими і не дають належ-
них результатів. Нашими до-
слідженнями, на прикладі під-
приємств гірничо-металургійної
галузі України, показано визна-
чальний вплив умов праці на
терміни розвитку професійної
захворюваності та запропоно-
вано дієвий напрямок профілак-
тики професійної патології.

Мета дослідження: на підста-
ві вивчення та гігієнічної оцін-
ки умов праці розрахувати кри-
тичні терміни шкідливого ста-
жу для працівників гірничо-
металургійної галузі.

Матеріали та методи
дослідження

Для досягнення поставле-
ної мети використовували гігіє-
нічні, епідеміологічні та статис-
тичні методи дослідження. Кри-
тичні терміни шкідливого ста-
жу розраховували за форму-
лою, яка адаптована до термі-
нів виникнення професійного

захворювання, згідно з попе-
редніми науковими досліджен-
нями [7; 8]:
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де St1 — безпечні термін робо-
ти в роках при дії фактора, n=0
St1 = St0;

St2 — стаж, коли реєстру-
ються початкові прояви хворо-
би, n=2–3;

St3 — стаж виникнення проф-
захворювання, n=5–6.

Результати дослідження
та їх обговорення

Згідно з проведеними дослі-
дженнями, у стажовій динамі-
ці можна виділити три зони ри-
зику розвитку професійних за-
хворювань:

— зона ризику St1 — без-
печна, де стажова експозиція
мала, імовірно, ще не шкідли-
ва і є допустимою, поки немає
аргументованих даних про по-
рушення стану здоров’я, але
потребує певної уваги;

— зона ризику St2 — гранич-
на, де стажова експозиція пе-
ревищує допустиму і є шкідли-
вою, тому що у певної кількос-
ті працівників є порушення ста-
ну здоров’я, що потребує пиль-
ної уваги до них;

— зона ризику St3 — шкід-
лива, де стажова експозиція
занадто велика, спостеріга-
ється висока частота профе-
сійних захворювань, неприй-
нятна за медико-соціальними
наслідками.

Мала тривалість «безпеч-
ного» стажу напряму залежить
від високих рівнів шкідливих
виробничих факторів. Коли пра-
цівник уже має стаж роботи у
відповідних умовах, що харак-
теризується як «безпечний», і
перетинає цю межу, то він опи-
няється в зоні підвищеного ри-
зику виникнення хронічного
захворювання. Проте цей про-
цес не є миттєвим, він розтяг-

нутий у часі. Виникнення хро-
нічного захворювання минає
кілька стадій, у яких можуть
відбуватися різні за якістю про-
цеси: в одних експозиціях обо-
ротні, в інших — необоротні
зміни в органах-мішенях. Знан-
ня часових меж цих стадій важ-
ливе для планування і прове-
дення профілактичних заходів.
Своїми дослідженнями ми на-
магаємося довести, як знання
«безпечного» стажу може до-
помогти оцінити ці часові межі.
Орган або система, що підда-
ється впливу шкідливого фак-
тора, адаптуючись, спочатку
зазнає якісних змін, потім кіль-
кісно змінюються її показники,
що призводить до структурних
змін, надалі орган або систе-
ма втрачає цілісність, переро-
джується (табл. 1).

Таким чином, як видно із
даних табл. 1, що вищим є сту-
пінь шкідливості виробничого
фактора, то швидше розвива-
ються клінічно помітні зміни,
що може становити кілька ро-
ків і навіть місяців. Так, при
роботі в умовах впливу шкід-
ливих виробничих факторів,
що відповідають 3 класу 1 сту-
пеня шкідливості, безпечні тер-
міни роботи коливаються від
9 років при впливі загальної
вібрації до 12,5 та 12,6 року при
впливі пилу переважно фібро-
генної дії та шуму без розвитку
професійних захворювань.

Початкові явища хронічних
обструктивних захворювань ле-
гень (ХОЗЛ) починають реєст-
руватися при стажі роботи від
25–35 років при рівні пилу та
шкідливих хімічних речовин,
що відповідають 3 класу 1 сту-
пеня шкідливості, до 2,5–3,5 ро-
ку при 3 класі 4 ступеня шкід-
ливості. Професійні захворю-
вання виникають при стажі від
15 років за умов праці, що від-
повідають 3 класу 2 ступеня
шкідливості,  до 7 років при
3 класі 4 ступеня шкідливості.
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Найменші безпечні терміни
відмічаються при роботі в умо-
вах впливу загальної вібрації
від 9 років до 1,5 міс., коли рів-
ні загальної вібрації належать
до 3 класу 4 ступеня шкідли-
вості, а початкові прояви віб-
раційної хвороби від загальної
вібрації починають розвивати-
ся від 18 років до 3 міс. залеж-
но від рівня вібрації на робо-
чих місцях.

Безпечні терміни роботи для
запобігання розвитку радикуло-
патії при 3 класі 1 ступеня шкід-
ливості важкості праці станов-
лять 63,8 року та теоретично при

такому рівні шкідливих факторів
не можуть призвести до розвит-
ку професійного захворювання.
У разі погіршення умов праці
безпечні терміни роботи змен-
шуються до 5,9–4 років.

Безпечні терміни роботи для
запобігання розвитку нейросен-
сорної туговухості становлять
від 12,6 року при рівнях шуму,
які відповідають 3 класу 1 сту-
пеня шкідливості, до 5 днів при
роботі в умовах шуму, що від-
повідає 3 класу 4 ступеня шкід-
ливості, що пов’язано з висо-
кою чутливістю органа слуху до
впливу високих рівнів шуму.

Залежно від умов праці та
рівнів шкідливих виробничих
факторів розраховано критич-
ні терміни шкідливого стажу
для окремих технологічних
процесів підземного видобутку
залізної руди (табл. 2).

Так, найменшими безпечни-
ми термінами праці є при робо-
ті в умовах впливу пилу при
очисних роботах і на підземній
дробарці (1,25 року), в умовах
шуму при розкритті родовищ
корисних копалин та на під-
земній дробарці (1,5 міс.), в
умовах нагріваючого мікроклі-
мату — 10–13 років.

Таблиця 1
Критичні терміни шкідливого стажу залежно від класу умов праці

згідно з ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості

трудового процесу», наказ № 248 від 08.04.2014 р., роки

       Клас умов праці

          Нозологія 3.1 3.2 3.3 3.4

St1 St2 St3 St1 St2 St3 St1 St2 St3 St1 St2 St3

ХОЗЛ 12,5 25–35 — 5 10–14 28–40 2,5 5–7 14–20 < 2,5 2,5–3,5 7–10

Нейросенсорна 12,6 25–35 — 1,3 2,6– 7,3– 1,5 3,0– 8,4– 5 дн. 10– 28–
туговухість 3,6 10,4 міс. 4,2 міс. 12,0 міс. 14 дн. 40 дн.

Вібраційна хвороба 15 30–42 — 9 18,0– — 4 8,0– 22,6– 3 6,0–8,5 17–24
від локальної вібрації 25,5 11,3 32,0

Вібраційна хвороба 9 18,0– — 2 4,0– 11,3– 6 міс. 1,0–1,4 2,8– 1,5 3,0–4,2 8,4–
від загальної вібрації 25,5 5,7 16,0 4,0 міс. міс. 12,0 міс.

Радикулопатія 63,8 — — 15,9 31,8– — 7,1 14,2– 40,2 4,0 8,0– 22,6–
45,0 20,1 11,3 32,0

Вегетативно-сенсорна — — — 63,6 — — 12,5 25–35 — 4,0 8,0– 22,6–
поліневропатія 11,3 32,0
верхніх кінцівок

Таблиця 2
Критичні терміни шкідливого стажу для технологічних процесів

підземного видобутку залізної руди, роки

         Критичні терміни шкідливого стажу (St) при дії фактора

         Технологічний процес      Пил        Шум   Мікроклімат

St1 St2 St3 St1 St2 St3 St1 St2 St3

Розкриття родовищ корисних 5 10–14 28–40 1,5 міс. 3,0– 8,4– 13 26–36 —
копалин (шахтні стовбури) 4,2 міс. 12,0 міс.

Очисні роботи (буріння шпурів, 1,25 2,5–3,5 7–10 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 10 20–28 —
вибухові роботи, навантаження)

Транспортування гірничої маси 2,5 5–7 14–20 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 13 26–36 —
(шахтний транспорт)

Підземна дробарка 1,25 2,5–3,5 7–10 1,5 міс. 3,0– 8,4– 13 26–36 —
4,2 міс. 12,0 міс.
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Критичні терміни шкідливо-
го стажу для окремих техноло-
гічних процесів відкритого ви-
добутку залізної руди розрахо-
вано, виходячи з фактичних
значень рівнів шкідливих ви-
робничих факторів на робочих
місцях (табл. 3).

Таким чином, найбільш шкід-
ливими є виробничі процеси з
навантаження та транспорту-
вання залізної руди і на дро-
барно-сортувальних фабриках
під впливом пилу, де безпеч-
ні терміни роботи становлять
1,25 року. При роботі в умовах
впливу шуму безпечні терміни
найменші при роботі на дро-
барно-сортувальних фабриках
(5 днів). У наявних мікрокліма-
тичних умовах безпечний стаж
роботи від 13 до 17 років і не
призводить до розвитку про-
фесійних захворювань.

Для працівників, що зайня-
ті в основних технологічних
процесах металургійного вироб-
ництва, найменші безпечні тер-
міни роботи лімітовані впли-
вом шуму та пилу (табл. 4).

Так, через вплив шуму без-
печні терміни праці найменші
при роботі біля конвертора
(1,5 міс.) та 1,3 року при інших
технологічних операціях, окрім
нагрівання зливків і змішуван-
ня чавуну. При роботі в умовах
пилу безпечні терміни роботи
коливаються від 1,25 року на

агломераційній машині та у
шихтовому відділенні конвер-
торного цеху (1,25 року), при
інших технологічних процесах
не перевищують 5 років. При
роботі в умовах нагріваючого
мікроклімату безпечні терміни
роботи становлять від 7 до
13 років залежно від мікро-
кліматичних умов на робочих
місцях.

Таким чином, розраховано
й оцінено періоди, коли пере-
ривання дії шкідливого вироб-
ничого фактора на працюючих
приведе до запобігання роз-
витку функціональних та орга-
нічних ушкоджень і розвитку
захворювань. Наприклад, пе-
реривання шкідливого стажу
до St2 приводить до повного
відновлення організму праців-
ника, переривання шкідливого
стажу до St3 запобігає виник-
ненню хронічного захворюван-
ня, але повне відновлення вже
неможливе.

Висновки

Розрахунок критичних тер-
мінів розвитку професійних за-
хворювань є необхідним й
ефективним методом профі-
лактики професійної патології,
покращання якості та трива-
лості життя працюючих.

При роботі в умовах впли-
ву шкідливих виробничих фак-
торів, що відповідають 3 кла-

су 1 ступеня шкідливості, без-
печні терміни роботи колива-
ються від 9 років при впливі
загальної вібрації до 12,5 та
12,6 року під дією пилу та шу-
му, з мінімальним ризиком роз-
витку професійних захворю-
вань.

При підземному видобутку
залізної руди безпечні термі-
ни праці при роботі в умовах
впливу пилу становлять 1,25–
5 років, в умовах шуму — 1,5 міс.
— 1,3 року, в умовах нагрі-
ваючого мікроклімату — 10–
13 років.

При відкритому видобутку
залізної руди під впливом пилу
безпечні терміни роботи ста-
новлять 1,25–2,5 року, при ро-
боті в умовах впливу шуму —
від 5 днів до 12,6 року.

У металургійному вироб-
ництві через вплив шуму без-
печні терміни роботи від 1,5 міс.
до 1,3 року, при роботі в умо-
вах пилу — від 1,25 до 5 ро-
ків. При роботі в умовах нагрі-
ваючого мікроклімату безпеч-
ні терміни роботи становлять
від 7 до 17 років залежно від
мікрокліматичних умов на ро-
бочих місцях.

Проведені дослідження до-
водять необхідність удоско-
налення гігієнічних і профі-
лактичних заходів на робочих
місцях для покращання умов
праці та зниження рівнів шкід-

Таблиця 3
Критичні терміни шкідливого стажу для технологічних процесів

відкритого видобутку залізної руди, роки

            Критичні терміни шкідливого стажу при дії фактора

         Технологічний процес      Пил        Шум   Мікроклімат

St1 St2 St3 St1 St2 St3 St1 St2 St3

Виймання залізної руди (екска- 2,5 5–7 14–20 12,6 25,2–35,3 — 17 34,0– —
вація, буріння, вибухові роботи) 47,6

Навантаження та транспорту- 1,25 2,5–3,5 7–10 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 13 26,0– —
вання гірничої маси 36,4

Дробарно-сортувальні фабрики 1,25 2,5–3,5 7–10 5 дн. 10–14 дн. 28–40 дн. 17 34,0– —
(дроблення, грохочення, 47,6
сортування)
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ливих виробничих факторів.
Впровадження нової системи
керування професійним ризи-
ком, однією зі складових якої
є переривання дії шкідливого
виробничого фактора на пра-
цюючих, приведе до запобіган-
ня розвитку функціональних й
органічних ушкоджень і розвит-
ку професійних захворювань.

Перспективи подальших
досліджень. Об’єктивна оцін-
ка критичних термінів розвит-
ку професійних захворювань у
працівників гірничо-металур-
гійного комплексу є основою
для розробки та впроваджен-
ня системи керування профе-
сійним ризиком і профілактики
професійно зумовлених і про-
фесійних захворювань. Отри-
мані результати стануть осно-

вою для визначення як групо-
вих, так і індивідуальних про-
філактичних заходів, критеріїв
ранньої діагностики початко-
вих проявів захворювань, що
зумовлені впливом умов пра-
ці, критеріїв професійного до-
бору.
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Таблиця 4
Критичні терміни шкідливого стажу для технологічних процесів

металургійного виробництва, роки

            Критичні терміни шкідливого стажу при дії фактора

         Технологічний процес      Пил        Шум   Мікроклімат

St1 St2 St3 St1 St2 St3 St1 St2 St3

Шихтове відділення агломерацій- 2,5 5–7 14–20 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 7 14,0– > 39,2
ного цеху (подача вапняку 19,6
та коксу)

Агломераційна машина (спікан- 1,25 2,5–3,5 7–10 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 13 26,0– —
ня, подрібнення та грохочення) 36,4

Рудне подвір’я доменного цеху 5 10–14 28–40 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 7 14,0– > 39,2
(підготовка руди, подача 19,6
в приймальні бункери)

Відкриті жолоби доменного цеху 5 10–14 28–40 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 7 14,0– > 39,2
та розливальні машини 19,6

Ливарне подвір’я доменного цеху 5 10–14 28–40 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 17 > 34 —

Шихтове відділення конвертор- 1,25 2,5–3,5 7–10 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 10 20–28 —
ного цеху

Конвертор (власне плавка сталі) 5 10–14 28–40 1,5 міс. 3,0– 8,4– 7 14,0– > 39,2
4,2 міс. 12,0 міс. 19,6

Міксерне відділення 5 10–14 28–40 12,6 > 25 — 7 14,0– > 39,2
(змішування рідкого чавуну) 19,6

Розливальний майданчик 2,5 5–7 14–20 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 3,4 6,8–9,5 19,0–
(розлиття сталі у виливниці) 27,2

Нагрівальні колодязі (нагріван- 25 > 50 — 40 — — 17 > 34 —
ня зливків)

Пульти керування безперервно- 5 10–14 28–40 1,3 2,6–3,6 7,3–10,4 13 26,0– —
заготівельним станом 36,4
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ТИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
В статье оценивается клиническая эффективность применения комбинированных протезов

(полипропилен и акриловая пластмасса) при частичных дефектах зубных рядов.
Проведенные клинические исследования показали явное преимущество комбинированных

съемных протезов по разработанной нами технологии.
Предложенная конструкция имеет высокую функциональную ценность благодаря передаче

жевательного давления более естественным способом — через опорные зубы и слизистую обо-
лочку; высокую эстетичность — из-за отсутствия металлических включений; комфортность в поль-
зовании — благодаря легкости и эластичности каркаса, из-за отсутствия базиса, который за-
крывает протезное ложе; высокую прочность каркаса и базисов — благодаря наличию ретенци-
онных седел; возможность необходимого количества перебазировок.

Ключевые слова: полиметилметакрилат, комбинированный протез, полипропилен, адапта-
ция, частичный съемный протез.
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APPLICATION EFFICIENCY OF USED COMBINED PROSTHESIS IN PARTIAL DEFECT OF

DENTITION
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
The purpose of the study. Efficiency of clinical effective of combined denture (polypropylene plas-

tics and acrylic) in partial defect of dentition.
Material and methods. Developed design of denture consist of frame made with copolymer poly-

propylene frame like bugel prosthetic, supported-holding clasps, retention saddles made of the same
material, basis made acrylic plastics, plastic artificial teeth, fixed in the base. We investigated these
indicators in the group of four patients with dentition defects class 1 and 2 by Kennedy with no less




