
давніх часів у швейному вироб�
ництві застосовується пере�
важно жіноча праця. На робо�
чих місцях основних спеціаль�
ностей сучасного швейного
виробництва має місце влив
комплексу несприятливих фак�
торів виробничого середови�
ща: мікрокліматичних умов
(підвищеної температури і ви�
сокої вологості повітря), фізич�
них (шуму, вібрації, електро�
статичного поля, яке виникає
під час тертя матеріалів, елек�
тромагнітного поля, що вини�
кає внаслідок роботи елек�
троустаткування та швейних
машин), хімічних (шкідливих
речовин у повітрі робочої зони,
токсичних речовин при склею�
ванні тканин), мікробіологічних
(екзогенних), особливостей
виробничого процесу (виму�
шеної робочої пози, значного
навантаження зорового аналі�
затора, монотонності при кон�
веєрній роботі, великої кілько�
сті дрібних стереотипних рухів
пальців і кистей рук при пошит�
ті одягу, нахилів корпусу тіла). 

Шкідливі умови праці визна�
чають високий рівень загаль�
ної захворюваності, порушень

слухової функції, захворювань
органів зору, опорно�рухового
апарату, захворювань жіночих
статевих органів і патологій
вагітності та пологів. При шкід�
ливому впливі токсичних речо�
вин можливі ураження дихаль�
ної системи та захворювання
шкіри.

Крім того, зараз широко ви�
користовуються комп'ютерні
технології, через ще більше
зростання енергетичного на�
вантаження на організм пра�
цівників, переважно жінок ре�
продуктивного віку.

У літературі існує чимало
досліджень, присвячених
впливу трудового процесу і
факторів виробничого середо�
вища на організм жінок, врахо�
вуючи різні вікові періоди, спе�
цифічні фізіологічні стани жі�
нок, їхні фізіологічні особливо�
сті, які можуть впливати на сто�
мленість, працездатність та
продуктивність праці [2, 4, 5, 7,
10, 12, 15].

Аналіз літератури показав,
що в основному дані про до�
слідження умов праці у швей�
ному виробництві належать до
початку 90�х років ХХ століття.
Через науково�технічний про�
грес, зміни соціального та де�
мографічного стану у державі,
національні проекти вивчення
умов праці у різних галузях
промисловості знову набуло
актуальності. Особливо акту�
альним є розгляд впливу ком�
плексу факторів виробничого
середовища на репродуктивне
здоров'я жінок. Дані про вплив
негативних факторів виробни�
чого середовища на репродук�
тивну функцію недостатні, а
наявна інформація застаріла.
Отже, вивчення впливу вироб�
ничих факторів на репродук�
тивні органи робітниць суча�
сного швейного виробництва є
актуальним завданням.

Несприятливий екологічний
стан в Україні, важкі умови пра�
ці на виробництві, зростання
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порушень репродуктивного
здоров'я зумовлюють необхід�
ність вивчення зв'язку між рів�
нем впливу несприятливих
факторів виробничого та нав�
колишнього середовища та
зміною різних показників ре�
продуктивного здоров'я жінок.
В останні роки у рамках аку�
шерсько�гінекологічних дисци�
плін інтенсивно розвивається
екологічна репродуктологія
(Е.І. Айламазян, Т.В. Бєляєва,
О.І. Ліньова та ін.), у медицині
праці вивчається репродук�
тивне здоров'я жінок (О.В. Си�
вочалова, І.І. Березін, М.А. Фе�
сенко, З.В. Малишева,
М.К. Гайнулліна та ін.), меншою
мірою вивчається репродук�
тивне здоров'я інших груп на�
селення (М.Ю. Засипкін,
Н.І. Латишевська, О.Н. Рафіко�
ва, Ш.Н. Галімов та ін.). Резуль�
тати цих робіт надзвичайно
важливі для розуміння основ�
них закономірностей зміни ре�
продуктивного здоров'я під
впливом несприятливих фак�
торів і виділення груп підвище�
ного ризику та реалізації відпо�
відних профілактичних заходів.
У зв'язку з цим стоїть завдання
визначення внеску впливу кон�
кретних несприятливих факто�
рів навколишнього середови�
ща та виробничих факторів у
зміні показників репродуктив�
ного здоров'я на основі прин�
ципів доказової медицини.

Разом з тим працю жінки
швейного виробництва необхід�
но розглядати комплексно,
враховуючи стан її здоров'я і ви�
конання її найважливішої функ�
ції — функції материнства. Тому
одним з перспективних завдань
досліджень організму жінки є
фізіолого�гігієнічна оцінка функ�
ціонального стану її організму у
зв'язку з впливом факторів ви�
робничого і трудового процесу.

Характеристика виробниц/
тва. Основними цехами ЗАТ
" К о р с у н ь � Ш е в ч е н к і в с ь к а
швейна фабрика" є розкрійний
і швейні. У розкрійному цеху
здійснюються заміри довжини і
ширини шматків, крейдяне
окреслення і розкрій настилів
тканин, підкладочних, пере�
кладних і утеплювальних мате�
ріалів. Процес розрізання і
розкрою настилів здійснюєть�
ся на столах пересувними роз�
крійними машинами (дискови�
ми і стрічковими) та стаціонар�
ними стрічковими машинами.

У швейних цехах основними
операціями є машинна і ручна

строчка (ниткове з'єднання де�
талей), клейове з'єднання де�
талей і волого�теплова оброб�
ка заготівок частин одягу і ви�
робів у цілому. Робота прова�
диться поопераційно. Кожна
операція здійснюється одним
працівником або групою з 2�3
осіб. Тривалість операції зале�
жить від виду заготовок виробу
та деталізації праці і становить
від 100 до 300 секунд. 

Крім того, робота у розкрій�
ному цеху пов'язана з безпе�
рервним ходінням (до 10 км за
зміну).

Детальний аналіз технологій
виробництва надає можливість
говорити про те, що на певних
робочих місцях його застосо�
вують однотипне або подібне
обладнання, яке пов'язане з
технологічною особливістю ви�
робництва. Так, зшивання тка�
нин або розкрій, прасування,
контроль продукції, що вимага�
ють однотипної організації ро�
бочих місць для швачок, рі�
зальників тканин, прасуваль�
ників, контролерів продукції,
після технічного переоснащен�
ня обладнання у 1990�х роках
дуже поширені на робочих міс�
цях швейні машини марок
"Necchi", "Durkopp", "Juki",
"Plaff", "Strobel". Аналогічна
картина і на робочих місцях
прасувальників, різальників
тканин.

Мета дослідження: гігієніч�
на оцінка умов праці робітниць
сучасного швейного вироб�
ництва, їхній вплив на репро�
дуктивну функцію та обґрунту�
вання профілактичних заходів,
спрямованих на збереження
здоров'я.

Завдання дослідження. Ви�
вчення факторів виробничого
середовища на робочих місцях
працівниць ЗАТ "Корсунь�Шев�
ченківська швейна фабрика". Гі�
гієнічна оцінка умов праці. Дос�
лідження стану здоров'я жінок
залежно від віку, стажу та харак�
теру виробничих процесів.

Матеріали та методи до/
слідження. Визначення шуму
та вібрації провадилися прила�
дом ВШВ�003М2, який має по�
вірочне свідоцтво у відповідно�
сті з ГОСТом 12.1.050�86 "Ме�
тоды измерения шума на рабо�
чих местах", а гігієнічна оцінка
—  згідно з ДСН 3.3.6.037�99
"Державні санітарні норми ви�
робничого шуму, ультразвуку
та інфразвуку".

Вібрацію вимірювали, роз�
раховували та оцінювали згідно
з ГОСТом 12.1.034�81 "ССБТ.
Вибрация. Методы измерения
на рабочих местах в произ�
водственных помещениях",
ГОСТом 12.1.012�90 "Вибра�
ционная безопасность. Общие
требования", а також відповід�
но до "Санитарных норм и пра�
вил при работе с машинами и
оборудованием, создающими
локальную вибрацию, пере�
дающуюся на руки работаю�
щих" № 3041�84 та ДСН
3.3.6.039�99 "Державні сані�
тарні норми виробничої, за�
гальної та локальної вібрації".

Напруженість електричних і
магнітних складових діапазону
радіочастот, промислової ча�
стоти і напруженість електро�
статичного поля оцінювали у
відповідності до вимог ДСанПіН
3.3.6.096�2002 "Державні сані�
тарні норми та правила при ро�
боті з джерелами електромаг�
нітних полів", ГОСТу 12.1.006�
84, ГОСТу 12.1.002�84, ГОСТу
12.1.045�84.

Параметри освітленості на
робочих місцях вимірювали
відповідно до вимог "Методи�
ческих указаний по проведе�
нию предупредительного и те�
кущего санитарного надзора
за искусственным освещением
на промышленных предприя�
тиях" (МУ № 1322�75), "Осу�
ществление предупредитель�
ного и текущего санитарного
надзора за искусственным ос�
вещением на промышленных
предприятиях" (МУ № 4421�

ГІГІЄНА ПРАЦІ
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87), ДСТУ Б В.2.2�6�97 (ГОСТ
24940�96) "Будинки і споруди.
Методи вимірювання освітле�
ності" та норм освітлення, на�
ведених у розділі 4 СНиП ІІ�4�
79 "Естественное и искус�
ственное освещение. Нормы
проектирования", зі змінами
БСТ № 8, 10, 1986, а також ДБН
В.2.5.�28�2006 "Природне і
штучне освітлення".

Медико�соціологічні дослід�
ження було проведено методом
анкетування за методикою,
розробленою Інститутом меди�
цини праці АМН України з моди�
фікацією у відповідності з міс�
цевими умовами. Опитані ро�
бітниці були розподілені на дві
групи: контрольну (інженерно�
технічний персонал, адміністра�
ція) та досліджувану (швачки та
розкрійниці). Анкети відобража�
ли питання громадського, тера�
певтичного, гінекологічного та
неврологічного статусів, про�
фесійного анамнезу.

Результати досліджень.
Проведені дослідження пока�
зали, що на розкрійній дільниці
джерелами шуму є переносні
та стаціонарні розкрійні маши�
ни. Загальний рівень інтенсив�
ності звуку не перевищує нор�
мативні величини. За спек�
тральними характеристиками
при розкрої тканин відзначало�
ся незначне перевищення на
2 дБ на середньогеометричній
частоті 8000 Гц.

У швейному цеху з пошиття
одягу основними джерелами
шуму є швейні машини. Шум,
створюваний цим обладнан�
ням, за своїми частотними ха�
рактеристиками є високоча�
стотним, перевищення допу�
стимого рівня звукового тиску
реєструвалися у діапазоні ча�
стот 500�8000 Гц. Рівні звуку
при роботі цього обладнання
коливалися від 81 до 92 дБА.
Шум за часовими характери�
стиками не є постійним. Про�
ведений хронометраж робочо�
го часу показав, що шум впли�
ває понад 5 годин. Решта часу
(близько 3 годин) на швачку діє
шум від розташованого поруч

обладнання і становить 72�
77 дБА. Розрахунок еквіва�
лентного переривчастого шу�
му показав, що відзначається
перевищення допустимих рів�
нів звуку від 2 до 11 дБА. Таким
чином, на організм швачок діє
еквівалентний рівень шуму від
80 до 91 дБА.

У розкрійному цеху при робо�
ті стаціонарних машин рівні ві�
брошвидкості, які реєструють�
ся на поверхні столу, не пере�
вищують допустимих величин.
Ручні розкрійні машини генеру�
вали максимальні рівні вібро�
швидкості на частоті 25 Гц, що
перевищує допустимий рівень
на 1�2 дБ. Кориговані рівні ві�
брошвидкості від указаного
устаткування не перевищують
допустимих величин.

Джерелами локальної вібра�
ції та електромагнітних полів
(ЕМП) у швейному цеху є елек�
тродвигуни, які кріпляться без�
посередньо до кришки столу і
не мають прокладок. Кожна
швейна машина, залежно від
типу, обладнана електродвигу�
ном потужністю 0,2�0,37 кВт,
які знаходяться у безпосеред�
ній близькості від робочого
місця на відстані 0,15�0,4 м.

Вібрація передається пере�
важно на поверхню столу та
корпус швейної машини,
враховуючи дробність вібрацій�
ного циклу, необхідно сказати,
що фактичні кориговані рівні ві�
брошвидкості, реєстровані на
швейному устаткуванні, укла�
даються у нормативні параме�
три. Таким чином, на організм
швачок протягом зміни діє екві�
валентний рівень шуму з інтен�
сивноістю до 91 дБА.

Сучасні швейні машини осна�
щені як вітчизняними, так і ім�
портними електродвигунами,
які розташовані вздовж лінії
конвеєра на відстані один від
одного 0,5�1м. Згідно з літера�
турними джерелами [2, 4, 12,
15] виявлено більш високу чут�
ливість жіночого організму до
впливу низькочастотної за�
гальної вібрації, більшу частоту
скарг жінок на стомленість, го�

ловний біль, болі у попереку.
Визначається венозний застій
у судинах малого тазу, най�
більш виражений у дні мен�
струації.

Аналіз результатів дослід�
жень показав, що для кожної
виробничої операції характер�
на своя амплітуда і форма не�
стаціонарних варіацій магніт�
них полів. Зона впливу відносно
високого рівня потоку магнітної
індукції від електродвигунів
швейних машин і стрічкових
пил знаходиться у радіусі при�
близно 0,5�0,7 м від джерела
ЕМП. Залежно від розташуван�
ня джерела ЕМП до зони опро�
мінення потрапляють різні ді�
лянки тіла робітниць. Динамічні
варіації магнітних полів колива�
ються у діапазоні 5�2000 Гц.
Рівні варіацій ЕМП на робочих
місцях у ділянці грудної клітки,
колінного та тазостегнового су�
глобів і малого тазу не переви�
щують гранично допустимих
рівнів і становлять відповідно
0,4�7,0 мкТл та 1,5�1,8 мкТл, хо�
ча в окремих випадках сягали
6,0 мкТл. Через близьке розта�
шування робочих місць швачки
піддавалися впливу ЕМП під
час експлуатації не лише своєї
машини, але й сусідніх.

Зареєстровані рівні електро�
магнітного поля не перевищу�
ють граничних, але у комплексі
з іншими факторами виробни�
чого середовища несприятли�
во впливають на стан здоров'я
робітниць: збільшується на�
пруженість функціонування
серцево�судинної і централь�
ної нервової систем, посла�
блюється імунна резистент�
ність [2, 5, 7]. Через близьке
розташування робочих місць
швачок вони піддаються впли�
вові протягом зміни. Тривале
стресування організму жінок,
які працюють в умовах впливу
магнітних полів, призводило до
дезадаптаційних явищ у фето�
плацентарному комплексі і, як
наслідок цього, — до достроко�
вого переривання вагітності.

Через зрушення в адаптацій�
но�метаболічних реакціях на�
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роджуються діти з більш низь�
кою оцінкою за шкалою Апгара
малою масою тіла та залізоде�
фіцитною анемією [2, 5, 8, 12, 15].

Штучне освітлення оцінювало�
ся від джерел, представлених
люмінесцентними лампами типу
ЛБ та ЛД, системою комбінова�
ного та загального освітлення.
Аналізувалися параметри, що
впливають на зоровий аналіза�
тор, такі як яскравість та рівно�
мірність освітлення. Результати
досліджень показали, що на всіх
потоках конвеєра швейного цеху
рівні освітленості на робочих
місцях швачок не відповідають
нормованим величинам, відзна�
чається нерівномірність освіт�
лення, що створює умови для
переадаптації зорового аналіза�
тора, через що втомлюється зо�
ровий аналізатор. Про це свід�
чать скарги робітниць на сто�
мленість зору наприкінці робо�
чого дня та його зниження зі
збільшенням стажу роботи. Крім
того, несприятливий вплив на
організм жінки може здійснюва�
ти вимушена поза сидячи чи
стоячи. Тривале перебування у
робочій позі призводить до іс�
тотних змін кровообігу, причому
частота випадків застійних су�
динних реакцій та варикозних
розширень вен ніг збільшується
з віком та стажем роботи. Харак�
тер робочої пози жінки впливає
на рівень кровонаповнення ни�
жньої половини тіла. Найменш
сприятливою робочою позою
для жінок, що призводить до
збільшення кровонаповнення у
малому тазу, є поза сидячи, зіг�
нувшись [7, 12, 13, 15].

Жінки, які працюють в умовах
нагрівального мікроклімату,
вдвічі частіше мали ускладнен�
ня вагітності, у них народжува�
лися маловагові діти з залізо�
дефіцитною анемією. Під впли�
вом шкідливих умов праці в ор�
ганізмі вагітних настають гор�
мональні, імунологічні, метабо�
лічні та інші порушення, які
сприяють ранньому (24�26
тижнів) розвиткові токсикозу
[3, 7, 8, 11, 15].

Результати досліджень пока�
зали, що робітниці відзначають
наявність ризику для здоров'я
у зв'язку з роботою.

Зі збільшенням стажу роботи
у досліджуваній групі зростає
гінекологічна захворюваність,
ерозійні зміни шийки матки,
міома матки, кісти яєчників, по�
рушення менструального ци�
клу. Збільшується частота
ускладнень вагітності і пологів

(забруднення при бажанні за�
вагітніти, токсикози першої та
другої половин вагітності та по�
логів, спонтанні аборти, поза�
маткова вагітність, пологи мер�
твонародженими, пологи при
сідничному передлежанні, по�
логи з використанням щипців,
кесарів розтин, ранні та швидкі
пологи, недоношена вагіт�
ність). До роботи на підприєм�
стві швейного виробництва гі�
некологічні захворювання у
швачок не спостерігалися.

У дітей тих, хто працював під
час вагітності, спостерігаються
відхилення від норми як у фі�
зичному, так і у психічному
розвиткові (відставання у вазі,
зрості, гіперактивність, непо�
сидючість, косоокість). Таким
чином, отримані дані дозволя�
ють висловити припущення,
що наявні несприятливі факто�
ри виробничого середовища
(шум, вібрація, магнітні поля,
низька і нерівномірна освітле�
ність робочих місць, вимушена
робоча поза) можуть викликати
порушення репродуктивної
функції жінок.

Висновки
1. Робітниці основних профе�

сій швейного виробництва під�
даються поєднаній дії широко�
смугового високочастотного
непостійного шуму, коригова�
них рівнів локальної вібрації,
варіацій магнітних полів, недо�
статньої освітленості робочих
місць і робочої зони, запилено�
сті повітря та вимушеної робо�
чої пози.

2. Еквівалентні рівні непостій�
ного шуму становлять 91 дБА,
кориговані рівні локальної вібра�
ції — 113�115 дБ з перевищен�
ням на частоті 125 Гц на 3�5 дБ.
Варіації "магнітних полів" коли�
ваються у діапазоні 5�2000 Гц і
становлять у ділянках грудної
клітки, колінного і тазостегново�
го суглобів та малого тазу 0,25�
0,5 мкТл і 1,5�1,8 мкТл відповідно.

3. Відповідно до гігієнічної
класифікації умови праці у
швейному виробництві за важ�
кістю та напруженістю відпові�
дають 3 класу 2 ступеня (3.2) і
мають професійний ризик для
здоров'я і порушення репро�
дуктивної функції швачок.

4. Підвищений рівень гінеко�
логічної захворюваності та
збільшення частоти усклад�
нень вагітності і пологів є нас�
лідком поєднаної дії виробни�
чих факторів. Частота зазначе�
них захворювань зростає зі
збільшенням стажу роботи.
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