
умовотехнічне виробництво
належить до переробної про�
мисловості — «виробництво
гуми та пластмас». Технічна гу�
ма (каучук) застосовується у
виробництві шин, амортизато�
рів, виробів санітарії і гігієни
тощо. За даними Держкомста�
ту, у 2007 р. в Україні з технічної
гуми промисловістю виробле�
но 7411 тис. шт. шин, з них для
вантажних автомобілів, автобу�
сів, авіації — 824 тис. шт.

Технічна гума (каучук) має
складний склад: штучний ла�
текс (емульсія суміші мономе�
рів — бутадієну (15�99%), сти�
ролу (30�85%), метилметакри�
лату (0�65%), метакрилової ки�
слоти (0�3%)), а також — техніч�
на сажа (майже 50%) й десятки
різних інгредієнтів (некаль, нат�
рієва сіль синтетичних жирних
кислот, калієве мило диспро�
порціонованої каніфолі, калію
парафінат, калію олеїнат). Тех�
нічну гуму отримують шляхом
високотемпературної (130�
160°С) коагуляції (вулканізації)
штучного латексу з додаванням
до нього сірки (1�3%) та техніч�

ної сажі (майже 50%). Під час
отримання технічної гуми у під�
готовчих і вулканізаційних цехах
виробництва у повітря робочої
зони потрапляє велика кількість
сировинних, проміжних і побіч�
них продуктів (понад 150 речо�
вин): бензол, поліциклічні аро�
матичні вуглеводні (ПАВ) (у т.ч.
бенз(а)пірен), N�нітрозаміни,
нафтени, аміни, парафіни, те�
трахлоретилен, джерелами
яких є технічний вуглець (сажа),
мазути, нафтові масла, смоли
тощо [1, 2, 5, 7, 8, 10, 15].

Раніше проведеними гігієніч�
ними дослідженнями було виз�
начено, що найбільші канцеро�
генні ризики формуються у таких
виробничих підрозділах: підго�
товчому цеху шинного вироб�
ництва (камерної та протектор�
ної гуми) та у цеху вулканізації
вантажних, легкових шин та ав�
топокришок, в яких коливання
середньозмінних концентрацій
канцерогенних речовин у повітрі
робочої зони становить 0,0004�
0,0145 мг/м3 N�нітрозодимети�
ламіну (ГДК — 0,0005 мг/м3),
0,0003�0,0096 мг/м3 N�нітрозо�
діетиламіну (ГДК — 0,00015
мг/м3), 0,00015�0,00019 мкг/м3

бенз(а)пірену (БП) (0,00015
мг/м3), концентрація яких зале�
жить від інтенсивності газовиді�
лення під час вулканізації, густи�
ни завантаження технологічних
майданчиків, інтенсивності ек�
сплуатації обладнання. Основ�
ними причинами шкідливих
умов праці є відсутність поточ�
ності виробництва, недоскона�
лість виробничих процесів, ве�
лика кількість ручних операцій,
малоефективність вентиляції,
недостатність герметизації ви�
робничого обладнання, агрегат�
ний стан власне продуктів ви�
робництва [3, 6]. 

Великою кількістю раніше
проведених епідеміологічних
досліджень встановлено, що
працівники гумовотехнічного
виробництва зі стажем роботи
15�20 років мають підвищені
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сажей, полициклическими ароматическими углеводами,

нитрозаминами, бензолом, тетрахлорэтиленом и
возникновением у них рака пищевода, бронхов и легких, кожи,

мочевого пузыря, шейки матки, лимфомы (неходжскинской).
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рівні захворюваності та смерт�
ності через злоякісні новоутво�
рення порожнини носа, сечо�
вого міхура, шлунка, легень,
печінки, простати, гемобласто�
зи (хронічні лейкози) та лімфо�
ми (неходжкінську лімфому)
тощо. Але й нині не встановле�
но чіткі зв'язки між виникнен�
ням онкологічної патології з
впливом якогось окремого хі�
мічного агента [4, 9, 11�15]. 

Також залишаються недо�
статньо дослідженими питання
оцінки ризиків захворюваності
працівників гумовотехнічного
виробництва України на злоя�
кісні новоутворення порівняно
з мешканцями тих населених
пунктів, де вони розташовані.
Крім того, актуальним є і пи�
тання щодо первинної профі�
лактики та ранньої діагностики
цієї патології. Тому метою
дослідження стала оцінка ри�
зиків виникнення та розробка
системи профілактики вироб�
ничо�зумовлених злоякісних
новоутворень серед працівни�
ків гумовотехнічного вироб�
ництва України.

Матеріали та методи. Під
час дослідження вивчалися на
рівні держави основні характе�
ристики умов праці у гумово�
технічному виробництві (за да�
ними Держкомстату України,
2007 р.). 

За даними атестації робочих
місць, проведеної територіаль�
ними СЕС, для кожного підпри�
ємства, що досліджувалося,
визначались особливості техно�
логічного процесу, гігієнічні умо�
ви праці (загалом, у розрізі ви�
робничих дільниць та техноло�
гічних процесів). Визначення
рівнів кумулятивної захворюва�
ності на злоякісні новоутворен�
ня та їхніх відносних ризиків
здійснювалось у когорті праців�
ників гумовотехнічних вироб�
ництв Луганської області: ВАТ
«Стаханівський завод технічного
вуглецю» (когорта експонованих
— 14810 люд.�років) та ВАТ «Ли�
сичанський завод гумовотехніч�
них виробів» (7970 люд.�років)
порівняно з когортою загально�
го населення території, де
розташовані досліджені підпри�
ємства — Луганська обл.,
м. Стаханів (108266 люд.�років)
та м. Лисичанськ (133258 люд.�
років). Дослідження ґрунтувало�
ся на методиці лінкіджу (порів�
няння баз даних) про працівни�
ків на досліджених підприєм�
ствах (за 1999�2008 рр.) з дани�
ми хворих на злоякісні новоу�

творення Національного кан�
цер�реєстру України (ДУ «Націо�
нальний інститут раку» МОЗ Ук�
раїни) (за 1988�2008 рр.) (у рам�
ках наукового співробітництва з
Національним канцер�реєстром
України — к. мед. н. З.П. Федо�
ренко та к. тех. н. Є.Л. Гороха).

У дослідженні використано
неперсоніфіковану інформацію
про працівників, що не потре�
бувало отримання від них ін�
формованої згоди. Результати
дослідження оброблялися за�
гальноприйнятими статистич�
ними методами (дескриптивна
статистика). Проводився роз�
рахунок відносного ризику (RR)
та його очікуваної дисперсії (CI
95%). Визначалася розбіжність
даних у рівнях захворюваності
працівників та загального на�
селення з використанням ме�
тоду χ2 (Ментель�Хензела) та
оцінкою його вірогідності за
допомогою програмного за�
безпечення «Epi�Info» (v. 3.4.1). 

Результати дослідження
та їх обговорення

Загальна характеристика
умов праці у галузі економічJ
ної діяльності України «виJ
робництво гуми та пластJ
мас». За даними Держкомста�
ту, в Україні спостерігається
тенденція до збільшення про�
тягом 2001�2007 років кількості
підприємств з виробництва гу�
ми та пластмас (з 1359 до
1778) та їхніх працівників (50,4
до 56,6 тис. осіб). Підприєм�
ства цієї галузі виробництва
перебувають переважно у
власності товариств з обмеже�
ною відповідальністю (49%). 

У цій галузі економічної діяль�
ності кількість осіб, які працю�
ють в умовах, що не відповіда�
ють санітарно�гігієнічним нор�
мам, становить 26,9% до обліко�
вої кількості штатних працівни�
ків, що нижче від загального по�
казника у переробній галузі про�
мисловості (40,4%). Робітники
цієї галузі виробництва зазнають
більш вираженого впливу шкід�

ливих та небезпечних факторів
на виробництві за рахунок хіміч�
них речовин 1�4 класів небезпе�
ки (виробництво гуми та пласт�
мас — 17,4% працівників; про�
мисловість загалом — 12,6%),
шуму, інфра� та ультразвуку (від�
повідно 19,2% та 19,0%), робо�
чої пози (12,8% і 12,0%). 

Відповідно до ДНАОП 0.03�
8.07�94 низка професій та поса�
ди працівників виробництва гу�
мовотехнічних виробів нале�
жать до категорії важких, шкід�
ливих та небезпечних робіт —
виробництво гумовотехнічних
виробів, гумового взуття та гу�
мових виробів широкого вжит�
ку; виробництво, відновлення та
ремонт шин; виробництво син�
тетичного каучуку та продуктів
нафтохімії; виробництво техніч�
ного вуглецю. Відповідно, 2007
року 30,9% працівникам було
встановлено хоча б один з видів
пільг та компенсацій, що є май�
же однаковим з аналогічним по�
казником у переробній галузі
(31,2%), найчастіше додаткові
відпустки (виробництво гуми та
пластмасових виробів — 33,1%
працівників; переробна проми�
словість — 33,3%), доплати за
умови праці за роботу у шкідли�
вих та важких умовах (відповід�
но 20,2% і 18,8%), видача моло�
ка та інших рівноцінних продук�
тів (16,4% та 13,4%).

Умови праці та канцероJ
генна небезпека у гумовоJ
технічному виробництві. Тех�
нологія виготовлення гумово�
технічних виробів полягає у на�
ступному.

У цехах з підготовки гумових
сумішей підготовляють, скла�
дають та змішують компоненти
гумових сумішей (синтетичний
каучук, сажу, яка містить полі�
циклічні ароматичні вуглеводні)
та інші компоненти, канцеро�
генність яких ще недостатньо
досліджено — антиоксиданти,
антиозонні речовини, напов�
нювачі, вулканізатори, пігмен�
ти, пластифікатори, полімери,

61 ENVIRONMENT & HEALTH № 1 2011

ГІГІЄНА ПРАЦІ

D1-11 b-.qxd  02.03.2011  18:04  Page 61



армуючі агенти, шкідливої дії
яких зазнають робітники.

У цехах з виготовлення гумо4
вих виробів та еластомерів від�
бувається формування рези�
нових виробів шляхом вальцю�
вання, екструдування та калан�
дрування, збірка та склеюван�
ня виробів. Під час цих техно�
логічних процесів робітники
зазнають дії органічних роз�
чинників (гексанів та інших, які
містять бензол).

У цехах з вулканізації гумових
виробів відбувається отвер�
діння гуми під дією високої
температури. Цей технологіч�
ний процес супроводжується
піролізом гуми з виділенням
висококанцерогенних сполук
— N�нітрозамінів. 

За даними атестації робочих
місць, проведеної територіаль�
ними СЕС, умови праці у гумо�
вотехнічному виробництві на
ділянках основних технологіч�
них процесів характеризують�
ся тяжкою та напруженою пра�
цею (3.1�3.2 класів), несприят�
ливими нагріваючими мікро�
кліматичними умовами (3.1
класу), шумом та вібрацією
(3.1 класу), дією токсичних хі�
мічних речовин (складових гу�
мових сумішей) з перевищен�
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ням ГДК у 2,0�5,0 разів та пилу
гуми, тальку, абразивних мате�
ріалів (3.1�3.2 класів). 

Також у гумовому виробництві
використовуються чи утворю�
ються у технологічному процесі
канцерогенонебезпечні хімічні
речовини (І та ІІА груп канцеро�
генної небезпеки для людини —
за класифікацією Міжнародного
агентства з дослідження раку
ВООЗ (МАДР)): акрилонітрил,
1,3�бутадієн, бензол, бензидин,
4,4'�метілен�2�хлоранілін, ети�
ленсульфосечовина, триацета�
мід, максимальний разовий рі�
вень яких перевищує ГДК у пові�
трі робочої зони в 1,5�7,0 разів
(3.1�3.3 класів). Характеристи�
ки комплексу несприятливих
чинників залежать від підпри�
ємства і етапу технологічного
процесу на виробництві. Зага�
лом умови праці на основних
технологічних процесах та се�
ред професійних груп підпри�
ємств з виробництва гумово�
технічних виробів, відповідно до
«Гігієнічної класифікації пра�
ці...», оцінюються як шкідливі
(3.1�3.4 класів). 

Під час виконання своїх про�
фесійних обов'язків робітники
забезпечуються засобами ін�
дивідуального захисту, але не

завжди їх використовують.
Ризики захворюваності

працівників на злоякісні ноJ
воутворення. Проведеним ре�
троспективним когортним епі�
деміологічним дослідженням
за 10 років спостереження
встановлено, що серед праців�
ників на досліджених підприєм�
ствах гумовотехнічного вироб�
ництва виникло 74 випадки
злоякісних новоутворень (чоло�
віків — 51, жінок — 23). Се�
редньорічні стандартизовані
рівні загальної онкологічної
захворюваності на підприєм�
ствах становлять (на 100 тис.)
серед чоловіків — 335,5 (у по�
пуляції — 372,8), серед жінок —
303,4 (проти 324,9). Серед пра�
цівників виявлено 18 локаліза�
цій злоякісних новоутворень:
серед чоловіків — органів трав�
лення (ротоглотки, стравоходу,
шлунка, товстої та прямої ки�
шок, підшлункової залози), ор�
ганів дихання (гортані, бронхів
та легень, мезотеліома пле�
ври), шкіри, сечостатевих орга�
нів (передміхурової залози, ни�
рок, сечового міхура), нервової
системи (головного мозку), ор�
ганів кровотворення (лейкоз);
серед жінок — органів травлен�
ня (шлунка, товстої та прямої
кишок), органів дихання (брон�
хів та легень), шкіри, молочної
залози, статевих органів (ший�
ки та тіла матки, яєчника), орга�
нів кровотворення (лейкози). 

Відносні ризики (RR), загаль�
ної онкологічної захворюваності
серед працівників підприємств
гумовотехнічного виробництва
не перевищені ані для чоловіків
(RR=0,90; СI 95% — 0,90�1,20,
p>0,05), ані для жінок (RR=0,93;
СI 95% — 0,61�1,42, p>0,05).
Однак відзначено, що спостері�
гається перевищення кумуля�
тивних відносних ризиків захво�
рюваності працівників порівня�
но з рівнями захворюваності у
загальній популяції для таких
локалізацій злоякісних новоу�
творень: серед чоловіків —
стравоходу (RR=4,79; СI 95% —
1,35�16,96, p<0,01), мезотеліо�
ма плеври (RR=1,80; СI 95% —
0,20�16,06, p>0,05), сечового
міхура (RR=1,63; СI 95% — 0,62�
4,31, p>0,05), гортані (RR=1,60;
СI 95% — 0,34�7,39, p>0,05),
підшлункової залози (RR=1,27;
СI 95% — 0,38�4,72, p>0,05),
бронхів та легень (RR=1,21; СI
95% — 0,70�2,00, p>0,05), шкі�
ри (RR=1,19; СI 95% — 0,44�
2,43, p>0,05); серед жінок —
яєчника (RR=4,76; СI 95% —

Органи�мішені
виникнення злоякісних

новоутворень (ЗН) 

Експонування канцерогенними
речовинами на виробництві 
Група канцерогенності для

людини (за IARC)*
RR

виявлених
ЗН 

ПАВ
І�ІІА

НА 
І

Бензол
І

Сажа 
І

ТХЕ
ІІА

Виявлені «очікувані» локалізації ЗН

Глотка + � � � � �

Стравохід � � � + + 4,79**

Бронхи та легені + + � + � 1,21�1,59

Шкіра + � � + � 1,19

Нирки � + � � + �

Сечовий міхур + + + � � 1,63

Шийка матки � � � � + 1,34

Лімфома (неходжкінська) � + + � + 2,18

Головний мозок � + � � � �

Виявлені «неочікувані» локалізації ЗН

Товста та пряма кишки � � � � � 1,87

Гортань � � � � � 1,60

Плевра (мезотеліома) � � � � � 1,80

Молочна залоза � � � � � 1,65

Підшлункова залоза � � � � � 1,27

Яєчник � � � � � 4,76

Таблиця
Злоякісні новоутворення серед працівників гумотехнічного
виробництва, що експоновані канцерогенними речовинами

Примітки: * — ПАВ — поліциклічні ароматичні вуглеводи; 
НА — нітрозаміни; ТХЕ — тетрахлоретилен; ** — p<0,01.
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0,98�11,82, p>0,05), лейкози
(RR=2,18; СI 95% — 0,27�17,45,
p>0,05), товстої та прямої ки�
шок (RR=1,87; СI 95% — 0,78�
4,33, p>0,05), молочної залози
(RR=1,65; СI 95% — 0,48�2,95,
p>0,05), бронхів та легень
(RR=1,59; СI 95% — 0,20�12,29,
p>0,05), шлунка (RR=1,58; СI
95% — 0,21�11,81), шийки мат�
ки (RR=1,34; СI 95% — 0,18�
10,27, p>0,05). 

Професіями високого ризику
виникнення злоякісних новоу�
творень визначені різник еласто�
мерів (RR=2,01; СI 95% — 0,28�
14,20, p>0,05), лаборант�кон�
тролер (RR=1,57; СI 95% — 0,65�
3,78, p>0,05), апаратник ущіль�
нення (RR=1,36; СI 95% — 0,51�
3,61, p>0,05), адміністратор (на�
чальники, майстри виробничих
дільниць, цехів) (RR=1,22; СI 95%
— 0,46�3,25, p>0,05), слюсар�
ремонтник (RR=1,18; СI 95% —
0,71�1,97, p>0,05). 

При якісному аналізі визна�
чені такі органи�мішені для ви�
робничо�зумовлених злоякіс�
них новоутворень залежно від
професійних груп працівників:
різник еластомерів — шлунок;
апаратник ущільнення — тов�
ста та пряма кишки, лейкози;
слюсар�ремонтник — страво�
хід, шлунок, гортань, бронхи та
легені, шкіра, сечовий міхур.

При аналізі вікових і стажових
показників роботи в умовах ви�
робничого впливу комплексу
канцерогенонебезпечних фак�
торів встановлено, що середній
вік виникнення злоякісних но�
воутворень становить 49,6±7,2
років (p<0,05), а стаж роботи —
14,1±3,8 років (p<0,05). 

При порівнянні виявлених ло�
калізацій злоякісних новоутво�
рень серед працівників гумо�
вотехнічного виробництва з
очікуваними (відповідно до
впливу на робітників канцеро�
генних речовин на робочому
місці) виявлено підвищення
відносних ризиків захворюва�
ності на рак стравоходу, брон�
хів та легень, шкіри, сечового
міхура, шийки матки і на не�
ходжкінську лімфому, що вка�
зує на їхню виробничо�зумо�
влену природу. 

Виявлено підвищені відносні
ризики захворювання праців�
ників на злоякісні новоутворен�
ня товстої та прямої кишок,
гортані, плеври (мезотеліома),
молочної та підшлункової за�
лоз, яєчника нині не можуть бу�
ти віднесеними до категорії ви�
робничо�зумовленних через

відсутність причинно�наслідко�
вого зв'язку між ними та існую�
чими на робочому місці праців�
ників етіологічними факторами
(табл.), вірогідно, зумовлені ін�
шими факторами ризику, при�
таманними цим злоякісним но�
воутворенням.

Низькі показники вірогідності
даних (p>0,05) відносних ризи�
ків виникнення злоякісних ново�
утворень (крім раку стравоходу)
пов'язані з незначною кількістю
працівників у даному виробниц�
тві порівняно з загальною чи�
сельністю населення, яке меш�
кає на території розташування
досліджених підприємств.

Профілактика захворюва9
ності працівників гумовотех9
нічного виробництва на
злоякісні новоутворення.
Для зниження рівнів виробни�
чо�зумовлених злоякісних но�
воутворень серед працівників
гумовотехнічного виробництва
доцільним є реалізація таких
напрямків профілактики.

1. Санітарно4гігієнічні:
підсилення санітарно�гігіє�

нічного контролю над концен�
трацією у повітрі робочої зони
пилу, сажі, парів та аерозолів
ПАУ (за бенз(а)піреном), N�ніт�
розамінів (N�нітрозодимети�
ламіну, N�нітрозодіетиламіну),
бензолу, тетрахлоретилену;

налагодження системи
ефективної вентиляції на робо�
чих місцях, впровадження ін�
женерно�технічних пристроїв
для попередження викидів та
зниження концентрацій шкід�
ливих (канцерогенних) речо�
вин у повітря робочої зони;

реалізація заходів з техні�
ки безпеки на робочому місці,
спрямованих на обережне та
відповідальне використання хі�
мічних речовин, під час реалі�
зації технології виробництва
гумовотехнічних виробів; 

забезпечення та контроль
використання робітниками за�
собів індивідуального захисту
органів дихання (респіраторів),
шкіри (захисного одягу, рука�
вичок, головних уборів);

створення сприятливих са�
нітарних умов щодо реалізації
заходів з гігієнічної обробки
шкіри обличчя, тіла та порож�
нини рота (під час обідньої пе�
рерви, після закінчення робіт,
за потребою). 

2. Медико4соціальні:
раціональний медичний

відбір та допуск до роботи в
умовах канцерогенної небез�
пеки осіб з наявними факульта�

тивними передраковими зах�
ворюваннями та злоякісними
новоутвореннями; 

інформування робітників
щодо наявних ризиків вини�
кнення у них виробничо�зумо�
влених злоякісних новоутво�
рень;

реалізація заходів профі�
лактичної освіти серед робіт�
ників щодо причин та ранніх
ознак злоякісних новоутво�
рень, формування стійких мо�
тивів у них щодо необхідності
проходження щорічних профі�
лактичних медичних оглядів;

профілактична освітня ро�
бота серед працівників з попе�
редження тютюнокуріння та
зловживання алкогольними на�
поями;

обмеження часу перебу�
вання працівників під впливом
прямого природного (сонячно�
го) УФ�випромінювання;

впровадження у повсяк�
денне життя принципів проти�
пухлинного харчування (збіль�
шення у добовому раціоні ово�
чів та фруктів, рослинної олії,
обмеження тваринних жирів та
рафінованих вуглеводнів, ок�
ремих видів кулінарної оброб�
ки — жарення, копчення тощо),
раціонального фізичного на�
вантаження (для осіб з гіподи�
намією).

3. Медичні:
3.1. Забезпечення прохо�

дження працівниками обов'яз�
кових періодичних медичних
оглядів, передбачених Нака�
зом МОЗ України від
21.05.2007 р. № 246 (п. 2.4.14).

3.2. Проведення додаткового
комплексу медичних заходів,
спрямованих на раннє вия�
влення злоякісних новоутво�
рень:

огляд лікарями — терапев�
том, онкологом, дерматовене�
рологом, неврологом, акуше�
ром�гінекологом (щорічно), за
потребою — іншими лікарями;

візуальний огляд всіх діля�
нок шкіри та пальпаторне об�
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стеження периферійних лімфа�
тичних вузлів (щорічно); 

скринінгове обстеження
органів грудної клітки з викори�
станням цифрової крупнокад�
рової флюорографії чи цифро�
вої рентгенографії (при стажі
роботи у шкідливих умовах до
10 років — 1 раз на 2 роки; після
10 років — щорічно), якщо мож�
ливо — низькодозової спіраль�
ної комп'ютерної томографії ви�
сокої роздільної здатності (зі
стажем понад 10 років);

цитологічне дослідження
на атипові клітини мокротиння,
вагінального секрету та осаду
сечі, а також розгорнутий ана�
ліз периферичної крові (зі ста�
жем роботи у шкідливих умовах
до 10 років — 1 раз на рік; після
10 років — 1�2 рази на рік);

фіброгастродуоденоско�
пія та біопсія (за потребою);

ультразвукове досліджен�
ня органів черевної порожнини
та органів малого тазу (за по�
требою);

магнітно�резонансна то�
мографія та радіоізотопна діаг�
ностика (за потребою).

3.3. Проведення динамічного
спостереження за рівнями он�
комаркерів у сироватці крові:
бронхів та легень (Cyfra 21�1,
NSE, РЕА), органів кровотво�
рення (β�2�мікроглобулін, фе�
ритин), шкіри (меланома)
(CD44 std), нирок (Tumor M2�
PK): зі стажем роботи у шкідли�
вих умовах понад 10 років та за
наявності факторів високого
ризику — щорічно.

3.4. Забезпечення працівни�
ків з хронічною неспецифічною
запально�дистрофічною пато�
логією (факультативний пере�
драк) органів�мишенів своє�
часним лікуванням і реабіліта�
цією у повному обсязі, відповід�
но до діючих стандартів та про�
токолів надання амбулаторно�
поліклінічної, стаціонарної та
санаторно�курортної допомо�
ги, затверджених МОЗ України.

Рекомендуємо після звіль�
нення працівників з підприєм�
ства продовжити пожиттєвий
медичний (диспансерний) на�
гляд за станом їхнього здо�
ров'я. У разі виникнення у пра�
цівника (колишнього працівни�
ка) гумовотехнічного вироб�
ництва злоякісного новоутво�
рення (зі стажем роботи у
шкідливих умовах понад 10 ро�
ків) направити його до район�
ного (міського, обласного) лі�
каря�профпатолога для вирі�
шення питання щодо наявності
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у нього професійного раку.
Організація вищезазначених

заходів профілактики виробни�
чо�зумовлених злоякісних но�
воутворень серед працівників
гумовотехнічного виробництва
доцільно покласти на цехового
лікаря�терапевта, контроль
над їх реалізацію — на лікаря з
гігієни праці районної СЕС та
районного лікаря�профпатоло�
га, на території обслуговування
яких розташоване гумовотех�
нічне виробництво.

Висновок
Таким чином, гумовотехнічне

виробництво в Україні і донині
залишається канцерогеноне�
безпечним внаслідок експону�
вання робітників канцероген�
ними факторами — сажею, по�
ліциклічними ароматичними
вуглеводнями, нітрозамінами,
бензолом, тетрахлоретиленом.
Серед його працівників форму�
ються високі відносні ризики
захворіти на злоякісні новоу�
творення стравоходу, бронхів
та легень, шкіри, сечового міху�
ра, шийки матки, лімфатичної
системи. Для профілактики ви�
робничо�зумовленої онкологіч�
ної патології серед працівників
запропоновано комплекс про�
філактичних заходів.
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