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арсеналі хімічної продукції, що
підлягає санітарно�епідеміо�
логічній експертизі, хімічні ма�
теріали (полімерні і натураль�
ні, оброблені хімічними компо�
зиціями) та виготовлені з них
вироби легкої промисловості
(одяг, взуття, предмети галан�
тереї, особистої гігієни тощо)
мають значну питому вагу.
Асортимент їх постійно роз�
ширюється, а об'єм виробниц�
тва і реалізації зростає. У сві�
товій практиці текстильних
технологій (у т.ч. при роботі з
натуральними матеріалами) і
при обробці натуральної шкіри
використовується понад 6000
індивідуальних барвників (ор�
ганічних речовин різної струк�
тури) і до 300�400 текстильно�
допоміжних речовин різного
функціонального призначення
(окислювачів, відновлювачів,
органічних розчинників, по�
верхнево�активних речовин
тощо), які належать до різних
класів хімічних сполук (орга�
нічних, у т.ч. високомолекуляр�
них, і неорганічних — кислот,
лугів, солей).

Сучасний рівень раціональ�
ного споживання населенням

основних видів виробів легкої
промисловості і насиченість
цими виробами середовища
життєдіяльності людини ство�
рює реальні передумови для
забруднення довкілля шкідли�
вими речовинами, що можуть
надходити з зазначених виро�
бів і за певних умов створюва�
ти небезпечні для здоров'я
людини концентрації. Різно�
бічна комплексна гігієнічна
оцінка згаданих виробів базу�
ється на їхній повній характе�
ристиці з обов'язковим ураху�
ванням функціонального при�
значення, хімічної стабільнос�
ті, біологічної дії, фізичних
властивостей матеріалів, теп�
лообмінних процесів організ�
му людини [1].

Аналіз отриманої при цьому
інформації дозволяє при про�
веденні санітарно�епідеміоло�
гічної експертизи обґрунтова�
но відбирати і впроваджувати
у побут безпечні для здоров'я
населення вироби. Потрібно
відзначити, що вимоги без�
пеки пред'являються і до умов
виробництва, зберігання,
транспортування, викорис�
тання, утилізації, знешкоджен�
ня продуктів [2], що, однак, не
виключає перевірки здатності
мігруючих з них речовин вик�
ликати віддалені незворотні
ефекти і передбачає вирішен�
ня питання можливості їх ви�
користання і необхідність
прийняття заходів безпеки
вже з урахуванням всієї дос�
тупної інформації [3]. У зв'язку
з цим вдосконалення теорії,
методології і практики прове�
дення санітарно�епідеміоло�
гічної експертизи хімічних ма�
теріалів та виробів з них стає
необхідним.

Ніякими організаційними,
архітектурно�планувальними,
технологічними і санітарно�
технічними засобами ми не
можемо впливати на парамет�
ри токсичності речовин (мате�
ріалів) і особливості їх біоло�
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гічної дії, але їхня небезпека
(вірогідність проявів токсич�
ності за реальних умов) виз�
начається факторами, на які
ми здатні впливати для її зни�
ження. Так, у технологічних
процесах — це вилучення
більш токсичних речовин і за�
міна їх безпечнішими, зни�
ження температури реакцій�
них мас, використання каталі�
заторів, заміна технологічно�
го обладнання більш доскона�
лим з гігієнічних позицій то�
що, при експлуатації готових
виробів — це розробка гігіє�
нічних рекомендацій щодо
умов їх використання тощо. 

Основним питанням, яке
підлягає вирішенню у процесі
експертизи, є визначення від�
повідності між гігієнічними ви�
могами до матеріалів (виро�
бів), з одного боку, з іншого,
— між фактичними показника�
ми безпеки (якісними і кількіс�
ними), отриманими у процесі
проведення експертизи, що
забезпечує її високий рівень,
дозволяє уніфікувати підходи,
більш систематично викла�
дати результати і, таким чи�
ном, покращує дієвість і на�
дійність експертизи. Підви�
щення ефективності контролю
над гігієнічною якістю та без�
печністю хімічних матеріалів

та виробів з них можливе ли�
ше за наявності науково об�
ґрунтованих показників і кіль�
кісних критеріїв їх оцінки що�
до хімічних, фізичних та біоло�
гічних показників.

Провідним за пріоритетніс�
тю можливого негативного
впливу на організм людини є
хімічний фактор. Тому вироби
не повинні бути джерелом
надходження у середовище
життєдіяльності людини шкід�

ливих хімічних речовин у кон�
центраціях, які можуть прямо
або опосередковано впливати
несприятливо на здоров'я лю�
дини, з урахуванням їхньої су�
купної дії. Якісний склад мігру�
ючих компонентів, динаміка і
рівень їхньої міграції визнача�
ються рецептурою і термінами
виготовлення матеріалів, сту�
пенем очищення сировини,
насиченістю, температурою
експозиції, складом і кратніс�
тю зміни середовища, яке кон�
тактує з матеріалом. Якщо
визнати хімічну небезпеку
провідною у комплексі факто�
рів, які визначають небезпеку
зазначеної продукції, мігра�
ційні показники небезпеки по�

винні вважатися найвагоміши�
ми. При цьому регламентація
небезпеки базується не на аб�
солютній токсичності поліме�
ру, його мономерів або допо�
міжних речовин, а на даних
надходження компонентів або
продуктів деструкції полімерів
(насамперед термоокисній) у
середовище мешкання люди�
ни, а концентрації хімічних ре�
човин не повинні перевищува�
ти показники допустимих рів�
нів міграції (ДРМ), які можуть
бути використані для оцінки
небезпеки з урахуванням сфе�
ри використання виробів лег�
кої промисловості. Надход�
ження при цьому у довкілля хі�
мічних речовин 1�го класу не�
безпеки за ГОСТом 12.1.005
[4] неприпустиме, а хімічні ма�
теріали, які є джерелом їх ви�
ділення, не повинні, на нашу
думку, використовуватися при
виробництві згаданих виробів.
Є певна рація у класифікації хі�
мічних матеріалів за ознакою
небезпеки речовин, що надхо�
дять у повітря. Спробу такої
класифікації наведено у таб�
лиці 1.

Результати наших багаторіч�
них досліджень вказують на
те, що рівні міграції хімічних
речовин, які можуть надходити
у повітряне середовище, що
оточує людину у реальних
умовах експлуатації одягу та
взуття, не повинні через 2 мі�
сяці після їх виготовлення ут�
ворювати у герметичному
просторі при моделюванні
експерименту концентрації,
вищі за ГДКа.п.с.д. [5], за та�
ких умов: температура — 40°С,
насиченість — 2,8 м2/м3 (одяг)
і 0,3 м2/м3 (взуття), термін екс�
позиції — 1 доба. Такі ж вимо�
ги висуваються при оцінці рів�
нів міграції шкідливих хімічних
речовин у підодяговий та внут�
рішньовзуттєвий простір при

Кількісна оцінка,
бали

Опис характеру і сили запаху, 
бали

0 Запах відсутній, не помічається жодним
волонтером�одоратором

1 Запах ледь помітний, відзначається лише найбільш
чутливими особами

2 Запах слабкий, не привертає увагу

3 Запах помітний, відзначається волонтерами�
одораторами

4 Запах сильний за інтенсивністю, характером,
специфічністю

5 Запах різко виражений

Клас небезпеки хімічних
матеріалів

Клас небезпеки речовин, які мігрують з
хімічних матеріалів, за ГОСТом 12.1.005

переважають присутні відсутні

Малонебезпечні* 4 2 2; 1

Помірнонебезпечні* 3 4 2; 1

Високонебезпечні** 2 3; 4 1

Надзвичайно небезпечні*** � 1 �

Таблиця 1
Робоча класифікація небезпеки хімічних матеріалів 
як джерела забруднення повітряного середовища

Таблиця 2
Шкала оцінки сили запаху досліджених виробів

Примітка: * — наявність речовин 1*го та/або 2*го класів підвищує
клас небезпеки  хімічних матеріалів на одиницю; 
** — наявність речовин 1*го класу підвищує клас небезпеки 
хімічних матеріалів до надзвичайно небезпечних;
*** — незалежно від вмісту і наявності речовин інших класів 
небезпеки
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експертизі виробів через інші
терміни після їх виготовлення.
У випадках, коли мігруючим хі�
мічним речовинам властива
сумація їхньої дії, то сума від�
ношення визначених концен�
трацій до їхніх ГДКа.п.с.д. не
повинна перевищувати одини�
цю.

Водні екстракти з виробів ма�
ють бути безколірними та про�
зорими, що визначається візу�
ально, а інтенсивність їхнього
запаху [6�8], згідно зі шкалою
оцінки запаху (табл. 2), не по�
винна перевищувати 2 балів.

Хімічні речовини з виробів
легкої промисловості виділя�
ються на рівні низьких концен�
трацій, вплив яких кваліфіку�
ється як дія факторів малої ін�
тенсивності, що становить не�
безпеку можливості виникнен�
ня у здоров'ї певної групи осіб
так званого стану "на межі
норми і патології". При визна�
ченні речовин, що підлягають
контролю (табл. 3), керуються
рецептурою (складом) виробів
і враховують особливості тех�
нологічного процесу їх виго�
товлення. Міграційні показни�
ки у такі модельні середовища,
як вода та потова рідина виз�
начають за різних значень рН,
які відображають крайні зна�
чення реакції шкіри (кислу —
рН�3,0 та лужну — рН�11,0).

У таблиці 3 представлено 44
найбільш вірогідні забруднюва�
чі атмосферного повітря, які
виділяються з виробів легкої
промисловості. Щодо 41 з них,
законодавчо встановлено кла�
си небезпеки як атмосферних
забруднювачів, у тому числі од�
на речовина (толуілендіізоціа�
нат) — першого класу небезпе�
ки,14 — другого, 16 — третьо�
го, 10 — четвертого. Одинад�
цять з них мають хоча б одну
офіційно визнану особливість
біологічної дії, у тому числі 6 —
алергенний ефект, 3 — гостро�
направлений, 2 — канцероген�
ний, толуіленді�ізоціанат — 2

Хімічні матеріали
(продукти)

Основні 
мігруючі 

хімічні речовини

ГДК
а.п.с.д.,
мг/м3

Клас
небез�

пеки

Особл. 
біол. 

дії

Ацетатні
діетиленамін 

оксид етилену 
сірковуглець

0,03
0,03

0,005

3
3 
2

—
— 
—

Віскозні сірковуглець 0,005 2

Епоксидні 
смоли

ацетон 
дифенілолпропан

епіхлоргідрин+

етилбензол
ксилол 
толуол 

М�фенілендіамін 
фенол+

формальдегід+

0,35
0,04**

0,2 
0,02 
0,2 
0,6

0,003**
0,003
0,003

4 
— 
2 
3 
3 
3
— 
2 
3

—
—
А
—
— 
—
А 

— 
П,А,Г

Клеї
� наіритовий 

� гумовий 
� нітроцелюлозний 

� перхлорвініловий 

� дисперсія
полівінілацетатна

аміак 
бензин 

етилацетат 
тіурам (ТМТД)+

хлоропрен

0,04
0,05 
0,1 

0,02
0,002

4 
4 
4 
3 
2

— 
— 
—
А
—

бензин 0,05 4 —
ацетон 

бутилацетат 
спирт етиловий 

спирт ізобутиловий
толуол

0,35 
0,1 
5 

0,1 
0,6

4
4
4
3 
3

—
—
— 
—
—

ацетон 
бутилацетат 

спирт етиловий

0,35 
0,1
5

4 
4 
4

— 
— 
—

вінілацетат 
дибутилфталат

0,15
0,1**

3
—

—
—

Кремнійорганічні

гексаметилендіамін
оксид вуглецю (II)

формальдегід+

хлористий водень

0,001 
3 

0,003
0,2

2
4 
3 
3

А 
Г 

П,А,Г
Г

Лаки

ацетон
бутанол

бутилацетат 
спирт ізобутиловий

толуол 
циклогексанон

0,35 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6

0,04***

4 
3
4
3 
3 
3

—
—
—
—
—
—

Матеріали на 
целюлозній основі

сірководень
формальдегід+

0,005***
0,003

2 
3

Г
П,А,Г

Мідноаміачні

аміак 
ізопропіловий спирт 

моно хлороцтова
кислота+

0,04 
0,3

0,02

4
3 

—

—
—

—

Поліакрилатні

акриламід+

акрилонітрил+

аміак 
бутилакрилат
капролактам 
метилакрилат

метилметакрилат
оксид вуглецю (II)

формальдегід+

ціаністий водень

0,005**
0,03 
0,04

0,0075**
* 0,06
0,01
0,01

3 
0,003
0,01

— 
2
4
2
3
4 
3 
4
2
2

—
А
— 
— 
— 
— 
— 
— 

П,А,Г
Г

Поліакрилонітрильні

акрилонітрил+

аміак 
бензол+

вінілацетат
диметилформамід+

метилакрилат
сірчаний ангідридo

стирол 
толуол 
фенол+

0,03
0,04 
0,1
0,15

0,03
0,01
0,1

0,002 
0,6

0,003

2 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2

А 
— 
К 
— 
— 
— 
—
—
— 
—

Таблиця 3
Основні речовини*, які залежно від типу хімічних 

матеріалів підлягають контролю щодо міграції 
в атмосферне повітря
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види, а формальдегід — 3 види
особливостей біологічної дії. 

Занепокоєння викликають
випадки виявлення у складі ле�
тючих компонентів бензолу.
Коли поява вінілхлориду серед
летючих фракцій зумовлена
природою самого полімеру і ді�
єва профілактика може бути
досягнута тільки відмовою від
використання полімерів на ос�
нові вінілхлориду, що вимагає
відпрацювання компенсуючих
рішень, то при використанні
бензол може бути замінений
його алкілпохідними (толуо�
лом, ксилолом, етилбензо�
лом). 

Встановлено, що лімітуючим
фактором використання низ�
ки виробів є їхня здатність
справляти шкірно�подразню�
ючу і алергенну дії на рівні ре�
альних концентрацій хімічних
речовин, тому закономірною є
вимога: вироби не повинні
спричиняти шкірно�подраз�
нюючу та алергенну дії, а у
процесі дослідного носіння не
викликати ці ефекти більше
ніж у 1% осіб, що підпали під
дію таких факторів [7]. Об'єк�
тивними кількісними показни�
ками оцінки шкірно�подраз�
нюючої дії можуть слугувати
шкали оцінки ерітеми (табл. 4)
та набряку (табл. 5), які визна�
чаються у порівнянні з кон�
трольною симетричною ділян�
кою шкіри [9].

Несприятлива дія виробів
легкої промисловості на орга�
нізм людини може бути
пов'язана з незадовільними
фізико�гігієнічними власти�
востями матеріалів (теплоза�
хисними, вологопровідними та
електростатичними), які мо�
жуть під час носіння одягу та
взуття спричиняти порушення
теплообмінних процесів орга�
нізму людини. Тому, залежно
від призначення, за адекват�
ного використання у певних
погодних умовах, вироби не
повинні порушувати тепловий

Хімічні матеріали
(продукти)

Основні мігруючі
хімічні речовини

ГДКа.
п.с.д., 
мг/м3

Клас
небезпеки

Особл. 
біол.

дії

Поліамідні

акрилонітрил+

аміак 
бензол+

гексаметилендіамін
капролактам 

оксид вуглецю (II)
оксид етилену 

фенол+

0,03
0,04
0,1

0,001
0,06 

3 
0,03

0,003

2 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
2

А 
— 
К 
А
—
Г
— 

—

Полівінілацетатні

ацетальдегід+

ацетон 
бензол+

вінілацетат
етилацетат 

оксид вуглецю (II)
формальдегід+

0,01
0,35
0,1

0,15
0,1

3
0,003

3
4 
2 
3 
4 
4 
2

—
—
— 
К  
— 
Г 

П,А,Г

Полівінілхлоридні
та перхлорвінілові

акрилонітрил+

ацетон 
бензол+

вінілацетат
вінілхлорид

діетиленгліколь
диметилформамід+

етилацетат
етиленгліколь 

ізопрен 
оксид вуглецю (II)

толуол
трикрезилфосфат **

фенол+

хлор 
хлористий водень

циклогексанон

0,03
0,35
0,1

0,15
0,005** 

0,2
0,03
0,1

1,0**
0,5***

3 
0,6

0,01***
0,003
0,03
0,2

0,04***

2 
4 
2 
3 

— 
4 
2 
4 

— 
3 
4 
3 

—
2 
2 
3
3

А
— 
К
—
К
— 

— 
— 
— 
—
Г 

— 
— 
— 
— 
— 
—

Поліефірні

ацетальдегід+

диметилтерефталат
етилбензол

етиленгліколь
капролактам 

оксид вуглецю (II) 
стирол 

терефталева кислота
формальдегід+

хлористий водень

0,01 
— 
—

1,0** 
0,06 

3
0,002

—
0,003

0,2

3
— 
—
—
3 
4 
2
— 
2
3

— 
— 
— 
— 
— 
Г 

— 
— 

П,А,Г
Г

Поліуретанові

ацетальдегід+

диметилформамід+

дифенілметандіізо�
ціанат+

етилацетат
етиленгліколь

толуілендіізоціанат+

0,01
0,03  

0,02
0,1

1,0**
0,02

3 
2

—
4 

— 
1

—
—

А 
—
—
А,Г

Полінозні сірководень 
оксид етилену

0,005
0,03

2
3

— 
—

Поліолефінові  
поліетилен   

поліпропілен

ацетальдегид+

оксид вуглецю (II) 

формальдегід+

0,01 
3 

0,003

3 
4
2

—
Г 

П,А,Г

Полістирольні

акрилонітрил+

1,3�бутадієн(дивініл)
метилметакрилат

стирол
хлоропрен

0,03
1,0

0,01
0,002
0,002

2 
4
3
2 
2

А
— 

— 
— 
—

Таблиця 3 (продовження)
Основні речовини*, які залежно від типу хімічних 

матеріалів підлягають контролю щодо міграції 
в атмосферне повітря
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комфорт людини, а їхні фізичні
показники мають забезпечува�
ти комфортні параметри підо�
дягового і внутрішньовзуттє�
вого мікроклімату. Встановле�

но, що у комфортних умовах
загальні радіаційно�конвекцій�
ні тепловтрати вдягненої лю�
дини становлять 74  170 Вт, а
щільність теплового потоку,

залежно від ділянки тіла, коли�
вається від 26 до 130 Вт/м2, се�
редньозважена температура
шкіри людини при цьому ста�
новить 31  34оС [10]. Радіацій�
но�конвекційні тепловтрати у
комфортних умовах з поверхні
стопи людини, залежно від ді�
лянки, знаходяться на рівні 
34  110 Вт/м2, середньозваже�
на температура при цьому
становить 29,5  31оС, а тем�
пература внутрішньовзуттє�
вого повітряного прошарку — 
25,5   28оС [11].

Вологообмінні показники ма�
теріалів для першого шару
одягу та внутрішніх деталей
взуття мають знаходитися на
рівні, не нижчому за показники
традиційних природних мате�
ріалів аналогічного призначен�
ня. Згідно з СанПіНом 42�125�
4390�87 [12], оптимальні по�
казники повітропроникності
становлять не менше
100 дм3/м2•сек, а гігроскопіч�
ності — 7%. Згідно з ГОСТом
20359�74 [13], оптимальні нор�
ми повітропроникності для бі�
лизняних тканин повинні скла�
дати 10   50, а костюмних і па�
льтових — 20   50 дм3/м2•сек.
Розрахунки показують, що
кратність повітрообміну пі�
додягового та внутрішньо�
взуттєвого простору при
повітропроникності матеріалів
10  50 дм3/м2•сек буде дорів�
нювати 0,4 2,1, а при
100 дм3/м2•сек — 4,2. В остан�
ньому випадку, на нашу думку,
вимоги до згаданого показни�
ка значно завищені.

Літературні дані свідчать, що
у стані покою за кімнатної
температури стандартна ве�
личина невідчутної шкірної
перспірації становить приблиз�
но 16   25 г/год з 1 м2 поверхні ті�
ла [14, 15]. Розрахунки показу�
ють, щоб пропустити пари поту
з урахуванням площі поверхні ті�
ла людини (1,5   2 м2) [16, 17],
паропроникність матеріалів для
одягу та взуття має знаходитися

THE CRITERIA FOR HYGIENIC EVALUATION OF LIGHT INDUSTRY PRODUCTS FROM CHEMICAL 
MATERIALS DURING SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL EXPERTISE
Svider V.S., Korshun M.M.
The criteria for hygienic evaluation of chemical materials (polymer materials and natural materials
processed with chemicals) as well as final products (clothes, shoes, haberdashery) were analyzed. 
The levels of consumption of these products, along with the possibility of environmental pollution by
chemical substances that can be the source of exposure under certain conditions were also 
taken into account. Different aspects of hygienic evaluation during sanitary and epidemiological 
expertise of these products were considered taking into account their purpose, chemical stability, 
biological action, heat exchange and physical properties.

Хімічні матеріали
(продукти)

Основні мігруючі
хімічні речовини

ГДКа.
п.с.д., 
мг/м3

Клас
небезпеки

Особл.
біол.

дії

Синтетичні
каучуки, латекси
� бутадієннітрильні

� бутадієнстирольні

� ізопренові 

� метилстирольні 

� поліуретанові 

� стирольні 

� хлоропренові

акрилонітрил+

1,3�бутадієн (дивініл)
0,03 
1,0

2
4

А
—

1,3�бутадієн (дивініл)
стирол

1,0
0,002

4 
2

— 
—

ізопрен 0,5*** 3 —

1,3�бутадієн (дивініл)
етилбензол 

α�метилстирол

1,0
— 

0,04

4
—
3

—
—
—

толуілендіізоціанат+ 0,02 1 А,Г

стирол 0,002 2 —

хлоропрен 0,002 2 —

Смоли 
�  алкілфенол�
формальдегідна 

� полівінілхлоридна

аміак 
метанол 
фенол+

формальдегід+

—
—

0,003
0,003

—
— 
2 
2

—
—
— 

П,А,Г
вінілхлорид 0,005** — К

Сополімери 
стиролу

акрилонітрил+

1,3�бутадієн (дивініл)
метилметакрилат

стирол 
хлоропрен

формальдегід+

0,03
1,0 0,01

0,002
0,002
0,003

2 
4 
3
2
2 
2

А
—
—
—
—

П,А,Г

Таблиця 3 (продовження)
Основні речовини*, які залежно від типу хімічних 

матеріалів підлягають контролю щодо міграції 
в атмосферне повітря

Умовні позначення.
Особливості біологічної дії
(за ГОСТом 12.1.005)
А — речовини, які здатні викли*
кати алергічні захворювання;
К — канцерогени; 
Г — речовини з гостроспрямо*
ваним механізмом дії; 
П— подразнюючі речовини;
+ — при роботі з речовинами
вимагається спеціальний за*
хист шкіри та очей; 
* — з урахуванням особливості
технологічного процесу додат*
ково підлягають контролю бар*
вники, пластифікатори, роз*
чинники;
** — у випадках відсутності

нормативу ГДКа.п.м.р. речо*
вин наведене значення орієн*
товного безпечного рівня
впливу речовин в атмосферно*
му повітрі населених місць
(ОБРВа.п.);
*** — наведене значення мак*
симальної разової гранично
допустимої концентрації речо*
вини в атмосферному повітрі
населених місць (ГДКа.п.м.р.);
o — наведені значення кислоти
сірчаної;
oo — наведено значення відпо*
відно до нормальних спиртів.
ОБРВ трикрезилфосфату сто*
сується продукту, що містить
менше ніж 3% ортоізомерів.
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_:

_:

_:
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на рівні 1,4    2,1 мг/см2•год. 
Під час носіння одягу та взут�

тя на поверхні деяких зразків
можуть утворюватись і нагро�
маджуватись заряди статичної
електрики понад 300 кВ/м, а
максимальні рівні напруги
електростатичного поля на по�
верхні виробів при їх викорис�
танні не повинні перевищувати
15 кВ/м (за відносної вологості
повітря 30    60%).

Вироби (білизна, панчішно�
шкарпеткові вироби, внутрішні
деталі взуття тощо, які мають
безпосередній контакт зі шкі�
рою), для дітей до 3�х років по�
винні виготовлятися виключно
з натуральних матеріалів, а за�
пах має бути відсутнім. Вироби
для епізодичного короткочас�
ного (до трьох годин) носіння
можуть виготовлятися з суміші
натуральних та синтетичних
матеріалів за умови погоджен�
ня їх з органами Державної са�
нітарно�епідеміологічної служ�
би МОЗ України у встановле�
ному порядку. Використання
просочувальних композицій та
синтетичних ниток при виго�
товленні виробів для дітей
раннього, ясельного, дошкіль�
ного та молодшого шкільного
віку (до 32 розміру) забороня�
ється. Питома вага хімічних
матеріалів при виготовленні
дитячого одягу та взуття по�
винна відповідати СанПіНу 42�
125�4390�87 [12].

Вироби у процесі експлуата�
ції не повинні викликати нега�
тивні суб'єктивні відчуття,
призводити до порушень опор�
но�рухового апарату і мають
відповідати морфофункціо�

нальним особливостям орга�
нізму людини певної статево�
вікової групи, не змінювати
свої гігієнічні властивості під
впливом засобів догляду за ни�
ми. Гнучкість взуття регламен�
тується вимогами ДСТ України
2061�92 [18].

Багатокомпонентна компо�
зиція матеріалів, а також спри�
ятливий підодяговий та внут�
рішньовзуттєвий мікроклімат
можуть спричиняти негатив�

ний вплив на нормальну мік�
рофлору та сприяти розвитко�
ві грибкових уражень шкіри
людини. Тому вироби не по�
винні спричиняти бактерицид�
ну дію щодо нормальної мік�
рофлори шкіри людини, пору�
шувати природну рівновагу ау�
тофлори шкіри або стимулю�
вати розвиток патогенної мік�
рофлори, створювати умови
для розвитку грибкових ура�
жень шкіри. Треба також мати
на увазі, що під дією мікроор�
ганізмів змінюються фізико�
механічні властивості і зовніш�
ній вигляд матеріалів, відбува�
ється їх деструкція, в результа�
ті якої посилюється надход�
ження шкідливих речовин у
довкілля.

Враховуючи, що якість хіміч�
них матеріалів значною мірою
визначається якістю викорис�
таної сировини, необхідно
застосовувати науково об�
ґрунтований добір компонен�
тів з урахуванням даних про
їхню хімічну стабільність, ток�
сичність, особливо за епіку�
танної та інгаляційної дії, мож�
ливі віддалені наслідки, про

реальну загрозу здоров'ю лю�
дини. Практичним втіленням
результатів такої роботи може
бути список рекомендованої
стандартизованої сировини,
що орієнтуватиме промисло�
вість на виробництво матеріа�
лів та виробів, які відповіда�
ють завданим властивостям
та гігієнічним вимогам. На
наш погляд, підвищенню рівня
санітарно�епідеміологічної
експертизи сприятиме ство�
рення банку даних дослідже�
них матеріалів (як дозволе�
них, так і заборонених), пере�
лік сировинних компонентів,
дозволених для виготовлення
виробів тощо.
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роническое обструктивное за�
болевание легких (ХОЗЛ) харак�
теризуется развитием обструк�
ции бронхов (ограничением по�
тока воздуха по воздухоносным
путям) вследствие воспали�
тельного ответа на повреждаю�
щие действия целого комплек�
са этиологических факторов и
является единственной нозоло�
гической формой, при которой
заболеваемость и летальность
в последние годы продолжает
расти. Значительная распрос�
траненность этой патологии
продолжает регистрироваться
также в угольной, металлурги�
ческой, горнорудной промыш�
ленности [2, 7, 9, 10].

Хроническая легочная недос�
таточность — основное ослож�
нение, возникающее при
ХОЗЛ, — является причиной
инвалидизации и ранней смер�
тности у больных, страдающих
этим заболеванием. Синдром
бронхиальной обструкции,
возникающий на уровне пери�
ферических отделов дыхатель�
ных путей, сопровождается су�
щественным ухудшением газо�
обмена в легких не только
вследствие усиления неравно�
мерности распределения ре�
гиональных отношений альвео�
лярной вентиляции и капил�
лярного кровотока, но и
вследствие существенного
сокращения активного функци�
онирующего объема легких [2,
5, 10]. Поэтому все мероприя�
тия по лечению и профилакти�
ке ХОЗЛ направлены на умень�
шение выраженности и пре�
дотвращение прогрессирова�
ния бронхиальной обструкции,
что позволяет улучшить тече�
ние болезни и качество жизни
пациентов [2, 9].

При ХОЗЛ профессиональ�
ной этиологии после прекра�
щения контакта с вредными
производственными фактора�
ми (в постконтактный период)
рабочие с данной патологией в
большинстве случаев как бы

РУБЦОВ Р.В.
Украинский НИИ

промышленной медицины,
г. Кривой Рог

УДК 616.24�057]:622

Õ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 
ХРОНІЧНОГО 
ОБСТРУКТИВНОГО 
ЗАХВОРЮВАННЯ 
ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ
ЕТІОЛОГІЇ 
У ПОСТКОНТАКТНИЙ ПЕРІОД У
РОБІТНИКІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
Рубцов Р.В.
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перебіг ХОЗЛ професійної 
етіології у робітників гірничо*
рудної промисловості у 
постконтактний період. 
Показано, що найбільш значна
негативна динаміка перебігу
захворювання мала місце у 
робітників з постконтактним
періодом 5*9 років. Це є 
підставою для проведення 
активних лікувально*
профілактичних заходів у 
хворих з раннім (до 5 років) та
постконтактним періодом 
5*9 років  для попередження її 
прогресування, збереження
працездатності та покращання
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