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ахворюваність з тимчасо�
вою втратою працездатності
(ЗТВП) є одним з критеріїв
можливого несприятливого
впливу професійних чинни�
ків на стан здоров'я робітни�
ків, що зумовлює можли�
вість використання показни�
ків ЗТВП для визначення ри�
зику виникнення виробничо�
зумовлених зрушень у стані
здоров'я, а також цілеспря�
мованої розробки гігієнічно�
обґрунтованих заходів про�
філактики  [1�3].

Матеріал і методи до
сліджень. Програма меди�
ко�статистичних досліджень
з оцінки структури ЗТВП пе�
редбачала збирання, аналіз
та обробку первинних матері�
алів (листків непрацездат�
ності) з наступним розрахун�
ком показників захворюва�
ності робітників виробництва
натуральної хромової та підо�
шовної шкіри на Харківському
виробничому шкіряному
об'єднанні. Структура захво�
рюваності оцінювалася за по�
казниками кількості випадків
та днів непрацездатності у
відсотках до підсумку та за
показником кількості випад�
ків та днів непрацездатності
на 100 працівників. Вивчення
ЗТВП провадилося за період

з 1990 по 1995 роки на маси�
ві повнолітніх осіб відповідно
до методичних підходів  [4�6].
Стандартизація показників
ЗТВП здійснювалася за пря�
мим методом [4].

Розрахунки показників
ЗТВП (за 6 років) провади�
лися на масиві повнолітніх
осіб основної виробничої
групи, які беспосередньо
знаходяться в умовах дії тих
чи інших виробничих чинни�
ків (разом 5216 осіб), а також
контрольної групи (разом
1156 осіб) відповідно до Між�
народної статистичної кла�
сифікації хвороб та спорід�
нених проблем охорони здо�
ров'я [7]. 

До основної виробничої
групи були віднесені особи,
праця яких пов'язана з вико�
нанням головних технологіч�
них операцій при обробці на�
туральних шкір та отриман�
ням готового продукту в умо�
вах впливу комплексу нес�
приятливих виробничих чин�
ників, а саме: хімічних чинни�
ків, елементів важкої фізичної
та напруженої праці, шкіряно�
го пилу. До контрольної групи
було віднесено осіб, вироб�
нича діяльність яких не
пов'язана з впливом неспри�
ятливих чинників шкіряного
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Таблиця 1
Структура захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності (за випадками і днями) 
осіб основної групи

Клас
хвороб Назва класу

У відсотках до підсумку/
рангове місце

Випадки Дні

IX Хвороби системи кровообігу 7,9/3 9,17/4

X Хвороби органів дихання 47,09/1 28,4/1

XIII Хвороби кістково�м'язової системи
та сполучної тканини 9,6/2 9,65/3

XIX Травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх чинників 7,82/4 16,55/2
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виробництва (економістів, ін�
женерів, програмістів тощо).

Результати досліджень та
їх обговорення. Встановле�
но, що у структурі ЗТВП осіб
основної групи (табл. 1), за
критерієм кількості випадків у
відсотках до підсумку, перші
рангові місця посідали хворо�
би органів дихання (47,09%),
кістково�м'язової системи та
сполучної тканини (9,6%),
системи кровообігу (7,9%) та
травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх чинни�
ків (7,82%).

Це дає можливість зробити
висновок: хвороби органів ди�
хання та кістково�м'язової
системи та сполучної тканини
превалюють у структурі захво�

рюваності осіб як основної,
так і контрольної групи (за по�
казником відсотка випадків
непрацездатності). Водночас
хвороби системи кровообігу
(третє місце) та травми, отру�
єння і деякі інші наслідки дії
зовнішніх чинників (четверте
місце) суттєво відрізняли
структуру захворюваності осіб
основної групи від контроль�
ної, де на відповідних ранго�
вих місцях знаходилися хво�
роби шкіри та підшкірної кліт�
ковини та хвороби сечостате�
вої системи. Така особливість
структури ЗТВП робітників ос�
новної групи може зумовлю�
ватися виконанням робітника�
ми елементів важкої праці та
наявністю виробничого кон�
такту з численними хімічними
сполуками, які використову�
ються у процесах обробки
шкіряного напівфабрикату.

За критерієм днів непра�
цездатності структура захво�
рюваності осіб основної гру�
пи у відсотках до підсумку

(табл. 1) характеризувалася
такою ранговою четвіркою
класів хвороб: хвороби орга�
нів дихання (28,4%), травми,
отруєння та деякі інші наслід�
ки дії зовнішніх чинників
(16,55%), хвороби кістково�
м'язової системи та сполуч�

ної тканини (9,65%), системи
кровообігу (9,17%).

Серед осіб контрольної гру�
пи у структурі захворюваності
за критерієм відсотка днів
непрацездатності (табл. 2) на
перших рангових місцях зна�
ходяться хвороби органів
дихання (23,68%), кістково�

м'язової системи та спо�
лучної тканини (5,55%), хво�
роби сечостатевої системи
(4,7%) та шкіри і підшкірної
клітковини (4,61%). Порів�
няння структури захворюва�
ності осіб основної та кон�
трольної груп (за критерієм
відсотка днів непрацездат�
ності) свідчить про зростан�
ня питомої ваги травм, отру�
єнь та деяких інших наслід�
ків дії зовнішніх чинників
(друге місце) у структурі зах�
ворюваності осіб основної
групи, що також може відби�
вати можливий вплив ви�
робничих чинників на захво�
рюваність з тимчасовою
втратою працездатності.

Крім того, для більш де�
тального та обґрунтованого
аналізу стану ЗТВП було до�
цільним вивчення структури
захворюваності ще й за кри�
терієм показника кількості
випадків та днів непрацез�
датності на 100 працівників.
Встановлено, що у структурі
захворюваності осіб основ�
ної групи (табл. 3) за крите�
рієм кількості випадків та
днів непрацездатності до
першої четвірки захворю�

ГІГІЄНА ПРАЦІ

Таблиця 2
Структура захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності (за випадками і днями 
за період 19901995 рр.) осіб контрольної групи

Таблиця 3
Розподіл класів хвороб за показником випадків та днів

непрацездатності на 100 працівників основної групи

Рангове
місце
класу

хвороб

Показник

Кількість випадків
непрацездатності 
на 100 працівників

Кількість днів 
непрацездатності
на 100 працівників

1 Хвороби органів дихання
— 30,0

Хвороби органів 
дихання — 256,3

2
Хвороби кістково�

м'язової системи та
сполучної тканини — 6,1

Травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх 

чинників — 147,9

3 Хвороби системи
кровообігу — 5,0

Хвороби кістково�м'язової системи
та сполучної тканини — 86,2

4
Травми, отруєння та деякі
інші наслідки дії зовнішніх

чинників — 4,97

Хвороби системи 
кровообігу  — 81,92

Клас
хвороб Назва класу

У відсотках до підсумку/
рангове місце

Випадки Дні

X Хвороби органів дихання 43,88/1 23,68/1

XII Хвороби шкіри та підшкірної
клітковини 4,17/3 4,61/4

XIII Хвороби кістково�м'язової
системи та сполучної тканини 6,26/2 5,55/2

XIV Хвороби сечостатевої системи 3,75/4 4,7/3
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вань увійшли хвороби органів
дихання (30,0 випадків та
256,3 днів на 100 працівників),
кістково�м'язової системи та
сполучної тканини (6,1 випа�
дків та 86,2 днів на 100 праців�
ників), хвороби системи кро�
вообігу (5,0 випадків та 81,92
днів на 100 працівників) та
травми, отруєння і деякі інші
наслідки дії зовнішніх чинників
(4,97 випадків та 147,9 днів
непрацездатності).

Щодо структури захворюва�
ності осіб контрольної групи
(табл. 4), то за критерієм кіль�
кості випадків та днів непра�
цездатності найбільшу питому
вагу (перші чотири рангові міс�
ця) посідали хвороби органів
дихання (18,17 випадків та
148,7 днів на 100 працівників),
системи кровообігу (3,2 ви�
падки та 67,39 днів на 100 пра�
цівників), кістково�м'язової
системи та сполучної тканини
(2,6 випадки та 34,95 днів на
100 працівників), шкіри та під�
шкірної клітковини (1,73 ви�
падки на 100 працівників) або
хвороби органів травлення
(32,35 днів на 100 працівників).

При порівнянні структури
захворюваності осіб основної
та контрольної груп за критері�
єм кількості випадків та днів

непрацездатності на 100 пра�
цівників привертають увагу йо�
го підвищені серед осіб основ�
ної групи рівні хвороб кістково�
м'язової системи та сполучної
тканини, а також травм, отру�
єнь та деяких інших наслідків
дії зовнішніх чинників, порівня�
но з групою контролю.

Таким чином, медико�ста�
тистичний аналіз структури
ЗТВП працівників сучасного
шкіряного виробництва пере�
конливо свідчить про наяв�
ність певного впливу ком�
плексу несприятливих вироб�
ничих чинників на організм
робітників. Це проявляється,
зокрема, провідними ранго�
вими місцями у загальній
структурі захворюваності та�
ких класів хвороб, як хвороби
кістково�м'язової системи та
сполучної тканини, а також
травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх чинни�
ків, що може пояснюватися
значним фізичним наванта�
женням робітників та впливом
комплексу хімічних чинників.
При цьому важкість трудового
процесу, яка перевищує гігіє�
нічні стандарти на абсолютній
більшості робочих місць (до
80%), обумовлюється, насам�
перед, перебуванням робіт�

ників у нахиленому стані та
великою кількістю нахилів
корпусу за зміну, а у комплек�
сі хімічних чинників провідне
місце належить аміаку, мура�
шиній та сірчаній кислотам,
метилакрилату, дибутилфта�
лату, бутанолу та ацетону, рів�
ні яких перевищували гранич�
но допустимі значення.
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Таблиця 4
Розподіл класів хвороб за показниками випадків та днів
непрацездатності на 100 працівників контрольної групи

Рангове
місце
класу

хвороб

Показник

Кількість випадків
непрацездатності 
на 100 працівників

Кількість днів 
непрацездатності 
на 100 працівників

1 Хвороби органів дихання —
18,17

Хвороби органів дихання —
148,7

2 Хвороби системи
кровообігу — 3,20

Хвороби системи кровообігу —
67,39

3
Хвороби кістково�м'язової

системи та сполучної
тканини — 2,6

Хвороби кістково�м'язової
системи та сполучної

тканини — 34,95

4 Хвороби шкіри та
підшкірної клітковини —1,73

Хвороби органів травлення —
32,35
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The results of medical+statistical analysis for
sickness structure with temporary disability by
employees in modern enterprises of genuine 

leather are given in this paper. It is shown the
key factors in the sickness structure of 
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system and conjunctive tissue, and traumas and
poisonings as well, what is explained 
by possible manufacturing hazards, especially
by influence of hard manual labor and complex
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