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а сучасному етапі розвитку
виробництва, коли відбу�
вається поступова заміна ста�
рого технологічного облад�
нання та впровадження новіт�
ніх технологій є дуже важли�
вою проблема створення без�
печних умов праці, профілак�
тика загальної захворювано�
сті та зниження ризику виник�
нення професійної захворю�
ваності та інвалідизації пра�
цівників. Впровадження новіт�
ніх технологій відбувається
відносно повільно і не встигає
за стійким старінням облад�
нання. Це породжує гострі гігі�
єнічні проблеми і, незважаючи
на проведення санітарно�гігі�
єнічних заходів, залишається
суттєвим вплив професійно�
шкідливих факторів виробни�
чого середовища металургій�
них підприємств.

За даними Держкомстату
України, кожен четвертий ро�
бітник (24,7%) працює в умо�
вах, які не відповідають сані�
тарно�гігієнічним нормативам
за параметрами вмісту пилу і
хімічних полютантів у повітрі
робочої зони, вібрації, шуму,
інфра� та ультразвуку, іонізую�
чого і неіонізуючого випромі�
нювання, тяжкості і напруже�
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ності праці тощо. Найбільш
небезпечними є умови у ву�
гільній промисловості (74,1%)
і металургії (59,6%).

У Дніпропетровській області
кількість осіб, які працюють в
умовах, що не відповідають
санітарним нормам, переви�
щує 30%, а на підприємствах,
підпорядкованих Міністерству
промислової політики, він ся�
гає 70%  [1�2].

Дуже часто шкідливі умови
праці не можуть бути поліпше�
ні через застарілі технології,
зношеність обладнання, а ча�
сом — через неможливість
технічного переобладнання.
Саме колективи працівників,
що вимушено працюють у
шкідливих та небезпечних
умовах, і складають контин�
гент підвищеного професій�
ного ризику і потребують
особливої уваги медичної
служби  [3�5].

За даними досліджень умов
праці для 11 основних профе�
сій на 118 робочих місцях у га�
рячих цехах металургійного
виробництва, несприятливи�
ми мікрокліматичними факто�
рами залишаються висока
температура повітря, інтен�
сивне теплове випромінюван�
ня, низька відносна вологість
повітря.

Так, за літньої температури
зовнішнього повітря у 20,2�
29,8оС у конверторних цехах,
де працюють сталевари, при
випуску чавуну температура
повітря коливається від 28оС
до 42оС, інтенсивність інфра�
червоного випромінювання
сягає 3820 Вт/м2. У міксерно�
му відділенні температура ся�
гає 43оС, на розливальному
майданчику — від 22,4оС до
37оС, за відносної вологості
повітря від 60% до 22%. При
обробці ковша інтенсивність
інфрачервоного випроміню�
вання сягає 700 Вт/м , темпе�

ратура повітря — 42,0�47,0оС
за відносної вологості 49�
38%, рухливості повітря
0,1 м/с.

Мікроклімат приміщень мар�
тенівського цеху у літній пе�
ріод характеризується такими
параметрами: температура
повітря коливається вдень у
межах 30�32оС (за зовнішньої
температури 26�27оС); інфра�
червоне випромінювання ся�
гає 3600 Вт/м2, швидкість руху
повітря — 2�3 м/с.

У доменних цехах влітку тем�
пература повітря на робочих
місцях коливається від 26,7оС
до 32,5 С, а при випуску чаву�
ну і шлаку на ливарному по�
двір'ї сягає 34�37оС, інтенсив�
ність інфрачервоного випро�
мінювання дорівнює 130�
2900 Вт/м2, швидкість руху
повітря на відкритих робочих
місцях — від 1 м/с до 8 м/с за
відносної вологості повітря від
47% до 22%.

Окрім того у металургійних
цехах спостерігаються значні
виділення пилу при перемі�
щенні шихтових матеріалів,
випуску чавуну і шлаку, виході
доменного газу у доменному
цеху — від 38 мг/м3 до
1278 мг/м3; у шихтовому від�
діленні та відділенні сипких
матеріалів у мартенівському
цеху — від 2,0 мг/м3 (у кабіні
машиністів крану) до
360 мг/м3 на шихтовому по�
двір'ї. У конверторному цеху
пил утворюється при заванта�
женні чавуну, ремонтних ро�
ботах, при продувці конверто�
ра і становить 3�23 мг/м3, а на
робочих місцях шихтовика —
60 мг/м3, міксерного —
160 мг/м3. У блюмінгу концен�
трація пилу у повітрі становить
15,9�20мг/м3. Найбільше заб�
руднення спостерігається біля
печей і клітей.

У атмосфері металургійного
виробництва майже постійно

присутній окис вуглецю. У до�
менному цеху він є одним із
складових доменного газу і
становить від 1,0 мг/м3 до
160 мг/м3, у мартенівському —
від 5 мг/м  до 70 мг/м3 (за раху�
нок витоку газу через нещіль�
ність обладнання у блюмінгу —
5�240 мг/м3).

Виділення сірчистого газу в
окремих цехах може суттєво
відрізнятися, адже воно за�
лежить від вмісту сірки у сиро�
вині, що використовується.

Незважаючи на механізацію
і автоматизацію багатьох ви�
робничих процесів значна
кількість професій, де фізична
праця становить більшу ча�
стину робочого часу і характе�
ризується як тяжка і вимагає
значних енерговитрат. Примі�
ром, горнові доменної печі
піддаються комплексному
впливу нагрівального мікро�
клімату та тяжкої фізичної
праці протягом 33,5�47,5%
робочого часу, сталевари кон�
верторів та їхні підручні —
24,3�29,5%, розливальники
сталі — 43,8%, ковшові —
33,8%, сталевари мартенів та
їхні підручні — 34�64%  [6]. У
операторів металургійного
виробництва більша частина
робочого часу припадає на
розумову працю з великим
навантаженням на вищу нер�
вову діяльність і характеризу�
ється як напружена і дуже на�
пружена.

Металургійна галузь Украї�
ни за показниками професій�
ної захворюваності посідає
третє місце і оцінюється як
висока і надвисока. Але навіть
ці показники не повністю ві�
дображають дійсний стан і не
можуть характеризувати ре�
альний вплив умов праці на
робітників через неповноту
виявлення і реєстрацію про�
фесійних захворювань, а та�
кож соціальні мотивації робіт�
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ників в отриманні пільг і ком�
пенсацій. У структурі проф�
захворювань і надалі доміну�
ють захворювання органів ди�
хання пилової етіології, нер�
вової системи і органів чуття
під впливом фізичних факто�
рів, значно зростає рівень
захворюваності опорно�рухо�
вого апарату.

Критична ситуація, що скла�
лася з професійною захворю�
ваністю у галузі, потребує не�
відкладної розробки і впро�
вадження сучасної технології
моніторингу умов праці та ста�
ну здоров'я.

Система профілактичних за�
ходів на металургійних під�
приємствах передбачає ос�
новні напрямки оздоровлення
умов праці, нормалізації фак�
торів трудового процесу, про�
філактики професійних і про�
фесійно зумовлених захворю�
вань.

Для ефективної профілакти�
ки необхідно здійснювати
повний комплекс профілак�
тичних заходів: технологічних,
інженерно�технічних, санітар�
но�гігієнічних та лікувально�
профілактичних.

При організації і проведенні
комплексних заходів необхід�
но дотримуватись основних
принципів, які дозволяють
суттєво підвищити їхню ефек�
тивність:

перевага повинна надава�
тися заходам, які комплексно
поліпшують умови праці, а не
поліпшуючи одні параметри
шкідливих чинників, погіршу�
ють інші; 

профілактика має прова�
дитися з урахуванням особли�
востей умов праці, характеру
праці і виробничого процесу
для окремих професій і про�
фесійних груп з урахуванням
класу умов;

впровадження нових ме�
ханізмів, обладнання у мета�
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лургійній промисловості має
бути спрямованим на макси�
мальну механізацію і автома�
тизацію трудового процесу.
Так, рівень механізації праці
на металургійних заводах до�
рівнює лише 50�60%, і значна
кількість працівників досі
працює із застосуванням тяж�
кої фізичної праці;

перевагу повинні мати за�
ходи з боротьби з виробничим
фактором у місці його ви�
никнення. Так, впровадження
новітніх машин і механізмів з
удосконаленими технічними
характеристиками дозволить
знизити рівень шуму і вібрації
на робочих місцях. 

На металургійних підприєм�
ствах має діяти система моні�
торингу за умовами праці для
оцінки рівня шкідливих ви�
робничих чинників та їхнього
впливу на здоров'я працівни�
ків�металургів. Ці функції по�
винна виконувати відомча ла�
бораторія металургійного
підприємства разом з лабо�
раторією СЕС та спеціалізо�
вані лабораторії науково�
дослідних інститутів (прове�
дення паспортизації підпри�
ємств, створення комп'ютер�
ної бази даних про умови
праці). Відкритим залишаєть�
ся питання правового, інфор�
маційного та нормативно�ме�
тодичного забезпечення про�
цесу розробки і впроваджен�
ня системи моніторингу за
умовами праці і станом здо�
ров'я робітників, системи
професійного відбору.

Важливим напрямком про�
філактики є розробка й удо�
сконалення гігієнічних норма�
тивів, гігієнічна та ергономічна
модернізація нових машин і
технологій, спрямованих на
поліпшення умов праці мета�
лургійного виробництва і зни�
ження професійної, професій�
но зумовленої та загальної
захворюваності.

Є потреба у науковій роз�
робці раціональних режимів
праці і відпочинку та широкого
впровадження дозованого
підходу. Якщо через застаріле
обладнання або неможливість
технічних рішень умови праці
не можуть бути поліпшені,
необхідно застосовувати ра�
ціональні компенсаторні ре�
жими праці та відпочинку ("за�
хист часом") робітників від
несприятливої дії виробничих

чинників, адже у сучасних
умовах дуже часто спостеріга�
ється нарощення об'ємів ви�
робництва, скорочення робо�
чих місць.

Якщо неможливо довести
рівень факторів виробничого
середовища до нормативних
значень, необхідно застосову�
вати засоби колективного та
індивідуального захисту.

Невід'ємною складовою
профілактики є державний са�
нітарний нагляд за дотриман�
ням вимог законодавчих і нор�
мативних актів з гігієни і охо�
рони праці, санітарно�гігієніч�
них норм і правил у вигляді по�
переджувального і поточного
санітарного нагляду.

Попередній санітарний на�
гляд здійснюється на етапі
розробки, проектування і
впровадження нового облад�
нання, механізмів, нор�
мативно�технічної докумен�
тації у металургійній проми�
словості.

При поточному санітарному
нагляді спеціалістами СЕС
провадиться поглиблене вив�
чення умов праці і стану здо�
ров'я із застосуванням лабо�
раторних та інструментальних
досліджень, з розробкою ре�
комендацій щодо оздоро�
влення умов праці і профілак�
тики захворювань.

Багато проблем і з санітар�
но�епідеміологічним нагля�
дом за умовами праці та ста�
ном здоров'я працівників. Не�
достатнє фінансування приз�
вело до того, що з СЕС пішли
висококваліфіковані співро�
бітники, а молоді спеціалісти
практично відсутні. Уком�
плектованість лікарями у дея�
ких СЕС становить лише 60%,
інженерно�технічних спеціа�
лістів майже не залишилося.
Понад 30% працівників —
пенсіонери.

При розробці цілеспрямова�
них оздоровчих заходів
необхідно детально проаналі�
зувати не лише санітарно�гігі�
єнічну ситуацію на підприєм�
стві, але й основні показники
стану здоров'я людей.

При проведенні поточних
медичних оглядів оцінюється
професійна придатність ро�
бітника для праці  у шкідливих
і небезпечних умовах ме�
талургійного виробництва,
зв'язок виявлених порушень у
стані здоров'я з умовами
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праці, ефективність профі�
лактичних заходів.

Приблизно 10�20% осіб ма�
ють підвищену індивідуальну
чутливість до дії професійних
факторів, тому доцільно при
прийомі на роботу провадити
не лише попередній медичний
огляд, але і професійний від�
бір. Для професій з підвище�
ними вимогами до психофі�
зіологічних параметрів, а та�
кож до теплової стійкості у від�
повідності з наказом МОЗ Ук�
раїни № 263/121 від
23.09.1994 р. має бути органі�
зовано психофізіологічний
відбір. При металургійних під�
приємствах мають бути кабі�
нети професійного відбору, в
яких відповідні спеціалісти�фі�
зіологи та психологи праці
здійснюватимуть контроль
над професійною адаптацією і
визначатимуть теплову стій�
кість робітників.

Відомо, що кожний випадок
професійного і загального
захворювання тією чи іншою
мірою негативно відбиваєть�
ся на кількості та якості про�
дукції, показниках викори�
стання обладнання, цикліч�
ності технологічного процесу
тощо. Підприємство через
професійну захворюваність
несе витрати, пов'язані зі
зростанням вартості продук�
ції, відшкодуванням збитків,
сплатою лікарняних листів,
перекваліфікацією потарпі�
лих тощо. А при зниженні
захворюваності скорочують�
ся втрати робочого часу,
простої обладнання й агрега�
тів, знижуються невиробничі
витрати. Слід зауважити, що
загальні і професійні захво�
рювання і пов'язані з ними
втрати робочого часу нега�
тивно впливають і на психо�
логію людини, оскільки де�
зорганізують виробничий
процес, порушують ритм,
призводять до зайвих хвилю�
вань, що у кінцевому резуль�
таті негативно відбивається
на обсязі продукції та інших
техніко�економічних показ�
никах роботи. Тому система
профілактичних заходів по�
винна здійснюватись у пов�
ному обсязі. Нині має особ�
ливе значення постійний мо�
ніторинг умов праці і здо�
ров'я робітників, оцінка і ке�
рування професійними ризи�
ками. Тому науково�дослідні

інститути гігієнічного профі�
лю, які мають величезний
досвід роботи і добре знають
проблеми медицини праці у
галузях і регіонах, повинні
максимально залучатися до
розробки методичної та ін�
формаційної бази щодо
стратегії і тактики державної
політики з питань поліпшення
умов праці та профілактики
професійних захворювань у
металургії та інших галузях
промисловості.

Одним із пріоритетних на�
прямків державної політики
має бути забезпечення, на�
самперед, якісної медичної
допомоги населенню, забез�
печення права на працю без
ризику втрати здоров'я. Це
потребує пошуку нових орга�
нізаційних моделей і систем�
ного підходу до медико�про�
філактичного обслуговування.
У світовій практиці найбільш
перспективною й універсаль�
ною моделлю надання медич�
ної допомоги працюючому на�
селенню, схваленою ВООЗ та
МОП, є спеціалізована служба
"Медицина праці". Відомо, що
в основі її розвитку у сучасно�
му розумінні полягає теорія
аналізу, оцінки і керування
професійними ризиками в
умовах впливу шкідливих чин�
ників, яка інтенсивно розро�
бляється [7�8]. Важливе зна�
чення має надаватися прове�
денню методичних дослід�
жень, спрямованих на розши�
рення можливостей оцінки
шкоди здоров'ю як важливого
інструменту для прийняття
управлінських рішень. Тому
сучасна діюча система со�
ціальних пільг і компенсацій,
заходів для "захисту часом"
працівників у шкідливих і
небезпечних умовах, про�
фесійного відбору за меди�
ко�психологічними критерія�
ми, стратегія соціального
страхування робітників від
професійних захворювань і
нещасних випадків на вироб�
ництві повинна спиратися на
концепцію професійних ри�
зиків. Перспективною є
розробка нових методів про�
філактики професійних і про�
фесійно зумовлених захворю�
вань на основі теорії ризику з
використанням комп'ютерних
технологій, сучасних методів
оцінки стану здоров'я та його
корекції. 
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