
дним з найважливіших зав�
дань сучасної медицини є
первинна профілактика, в ос�
нові якої — виявлення причин
порушення здоров'я та активні
заходи з їх усунення на загаль�
нодержавному, колективному,
сімейному та індивідуальному
рівнях. Останнім часом у си�
стемі охорони здоров'я актив�
но розробляється та застосо�
вується стратегія ризику, яка
сприяє виявленню причин, що
призводять до зростання зах�
ворюваності. За визначенням
ВООЗ, "стратегія ризику" вхо�
дить до числа методів профі�
лактики, що розробляються
для підвищення ефективності
охорони здоров'я загалом [4].

У зв'язку з цим особливого
значення набуває розробка
науково обґрунтованої і мате�
матично вірогідної системи
прогнозування ризику запо�
діяння шкоди здоров'ю пра�
цюючого та непрацюючого на�
селення.

Максимально повне вия�
влення можливих факторів ри�
зику за умови врахування осо�
бливостей соматичного анам�
незу, характеру психологічної
організації особи, а також ви�
ключення фактора суб'єктив�
ності в оцінці ознак, які врахо�
вуються при побудові моде�
лей (що досягається викори�
станням методів математич�
ної статистики), дозволяють з
високою вірогідністю перед�
бачати ризик виникнення тієї
чи іншої патології, зберігаючи
індивідуальну спрямованість
прогнозу. 

Добре відомо, що у процесі
трудової діяльності на людину
впливають фактори виробни�
чого середовища і трудового
процесу, що можуть позначи�
тися на здоров'ї. Але цілкови�
те виключення з виробничого

середовища несприятливих
факторів неможливе навіть на
тих виробництвах, де впрова�
джено передову технологію
процесу, сучасне устаткуван�
ня і де наявна висока культура
виробництва та відмінне ме�
дичне обслуговування, не ка�
жучи вже про вітчизняні під�
приємства, що в умовах еко�
номічної кризи працюють на
відсталих технологіях і заста�
рілому устаткуванні, яких у
країні більшість.

За даними Всесвітньої Ор�
ганізації Охорони Здоров'я
(ВООЗ), 40�50% населення
планети піддається на роботі
ризику, пов'язаному з впли�
вом фізичних, хімічних, біоло�
гічних, психічних, економічних
та інших факторів, що часто
супроводжуються психоемо�
ційним навантаженням. У світі
щорічно реєструються мільйо�
ни нових випадків профзахво�
рювань, спричинених різними
видами професійного впливу
[WHO, 2002�2006].

За даними ВООЗ, понад 100
тисяч хімічних речовин і 200
біологічних факторів, близько
50 фізичних і майже 20 ерго�
номічних умов, видів фізичних
навантажень, безліч психоло�
гічних і соціальних проблем
можуть відігравати роль шкід�
ливих факторів і підвищувати
ризик нещасних випадків, хво�
роб, стрес�реакцій, викликати
незадоволення працею і пору�
шувати благополуччя, а також
впливати на здоров'я. Його
порушення, зниження працез�
датності робітників можуть
зумовити економічні втрати до
10�20% ВНП. Більшість цих
проблем може і має бути вирі�
шено в інтересах працівників
та економіки і підвищення
продуктивності праці. Так, за
оцінкою Всесвітнього банку,
2/3 загублених людино�років
через професійну непра�
цездатність можна відвернути
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Условия труда, существующие
в большинстве цехов

машиностроения, являются
причиной возникновения у

работающих
профессиональных

заболеваний. Данная отрасль
требует к себе особого

внимания, будучи источником
многочисленных

неблагоприятных последствий
для человека.

Предупреждение и
прогнозирование негативного

влияния вредных факторов
машиностроения на здоровье

работающих — равнозначно
актуальная проблема как для

гигиенистов, так и для
профпатологов. Важное
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разработка научно

обоснованной и
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системы прогнозирования
риска причинения вреда

здоровью работающего и
неработающего населения.
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за рахунок програм з охорони
та гігієни праці [3, 6].

За даними Міжнародного
бюро праці, внаслідок неща�
сних випадків на виробництві
та профзахворювань у світі
щорічно гине понад 2 мільйо�
ни людей і близько 270 тисяч
одержують травми. Шкода
економіці при цьому становить
понад 1,2 трлн. доларів США і
дорівнює 4% світового вало�
вого продукту. За статистич�
ними даними, щосекунди у
світі на виробництві травму�
ється 4 людини; кожні три хви�
лини одна вмирає; в Україні
кожні 8 хвилин одна людина
травмується, кожні 5 годин —
вмирає. Нині на підприєм�
ствах країни щоденно травму�
ються у середньому 200 осіб, з
них 30 стають інвалідами, 22
отримують професійні захво�
рювання, а 5 гинуть. За кількі�
стю нещасних випадків (0,1 на
1000 працівників) Україна по�
сідає чільне місце серед еко�
номічно розвинених країн (Ве�
ликобританія — 0,016; Японія
— 0,02; Швеція — 0,032; Фін�
ляндія — 0,038; ФРН — 0,08).

В Україні щорічно фіксується
велика кількість випадків про�
фесійних захворювань. Їх роз�
поділ за галузями такий: 80%
— вугільна промисловість;
12,7% — чорна металургія; 8%
— машинобудування. У струк�
турі профзахворювань на пер�
шому місці — вібраційна пато�
логія (понад 40% усіх випад�
ків), далі йдуть захворювання
органів дихання (25�35%).

Успішна профілактика ви�
робничого травматизму і
профзахворювань можлива
лише за умови ретельного
вивчення причин їх виникнен�
ня. На основі системного під�
ходу та наукового аналізу ма�
теріалів розслідування виділя�
ють такі групи причин неща�
сних випадків та профзахво�
рювань: організаційні, сані�
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тарно�гігієнічні, технічні, ерго�
номічні, природні, антропо�
генні (особистісні і психофізіо�
логічні) [9].

Протягом багатьох років віт�
чизняні і закордоні вчені у га�
лузі гігієни праці розробля�
ють, апробовують і впрова�
джують принцип регламенту�
вання рівнів діючих несприят�
ливих факторів, розроблено і
затверджено гранично допу�
стимі концентрації і гранично
допустимі рівні [10]. Однак
сказане справедливе лише
для тих нормативів, які прой�
шли клініко�гігієнічну перевір�
ку. Крім того, і це найбільш
важливо, комбінована, ком�
плексна і поєднана дії факто�
рів, що мають місце в умовах
виробництва, найчастіше мо�
жуть порушувати надійність гі�
гієнічного нормативу, розра�
хованого на ізольований
вплив. Виявити суть нового
явища і є завданням науков�
ців. Глобальна стратегія ВООЗ
з охорони здоров'я працівни�
ків, прийнята 49�ю Генераль�
ною Асамблеєю Охорони Здо�
ров'я у травні 1996 року, вва�
жає пріоритетним завданням
саме наукову оцінку профе�
сійного ризику здоров'ю [2].

За визначенням ВООЗ, під
професійним ризиком розумі�
ється математична концепція,
що відбиває очікувану частоту
і/або тяжкість несприятливих
реакцій організму людини на
дану експозицію шкідливого
фактора виробничого середо�
вища. Прогнози, як відомо,
будуються за допомогою ма�
тематичних моделей, засно�
ваних на використанні віро�
гідних характеристик частоти
несприятливих реакцій, які
мають відбивати дію усього
спектру негативних факторів.
З цих позицій прогнозування
професійного ризику є над�
звичайно складним завдан�
ням. При аналізі частоти тих чи

інших відхилень у стані здо�
ров'я окремих осіб і трудових
колективів може бути викори�
стана незліченна кількість по�
казників, кожен з яких можна
розглядати як критерій профе�
сійного ризику. Досить сказа�
ти, що будь�яка нозологічна
форма професійного захво�
рювання може бути узята за
критерій професійного ризику
[8, 11].

Окрім рівня, характеру і три�
валості впливу основного фак�
тора, треба враховувати по�
силюючий чи послаблюючий
вплив комплексності дії факто�
рів виробничого середовища і
трудового процесу, особли�
вість режиму праці і відпочин�
ку, тривалість робочої зміни і
тижня, відпустки, медичну
профілактику і соціально�тру�
дову реабілітацію, використан�
ня засобів індивідуального за�
хисту, спосіб життя, у т.ч. шкід�
ливі звички, соціально�побуто�
ві умови, кліматичні особливо�
сті й екологічне неблагополуч�
чя територій проживання, осо�
бливість експертизи під час
встановлення зв'язку захворю�
вання з професією, роз�
біжності у методах оцінки фак�
торів, які впливають, помилки
при їх вимірі тощо.

Зі сказаного видно, що уні�
версальна модель прогнозу�
вання професійного ризику
може існувати лише суто тео�
ретично, оскільки при її реалі�
зації неможливо врахувати
увесь спектр факторів, які
впливають, і умов, які здатні
вплинути на вірогідні характе�
ристики професійного ризику,
як і не може бути знайдено в
одночисленому вираженні ін�
тегральний показник стану
здоров'я, узятий за критерій
професійного ризику.

Повертаючись до особливо�
стей професійної (та загаль�
ної) захворюваності в Україні,
слід відзначити її дуже вира�

ACTUALITY OF PROGNOSTICATION OF 
MORBIDITY OF WORKERS OF ENGINEER
Ushkvarok L.B., Tkach S.I., Tymoshenko L.V.
Conditions of work, existing in the majority of the
machineQbuilding workshops, are a reason of
the beginning of the occupational diseases
among workers. A given branch requires a speQ
cial attention as it is a source of numerous unfaQ
vorable consequences for a human. Prevention

and prediction of negative influence of the
harmful factors of machineQbuilding on the
health of the working is an equivalently actual
problem both for hygienists and occupational
pathologists. Elaboration of the scientifically
rationalized and mathematically authentic sysQ
tem for the prognostication of the health risk for
working and unworking population is of great
importance.
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жений регіональний характер.
Регіональна кон'юнктура про�
фесійної та загальної захво�
рюваності у країні визначаєть�
ся великими промисловими
областями, серед них і Харків�
ська, на території якої діють
великі підприємства машино�
будування [7].

Машинобудівна промисло�
вість є однією з основних галу�
зей народного господарства, а
велика кількість працівників
вимагає підвищеної уваги до
дотримання і своєчасного по�
передження впливу шкідливих
і несприятливих виробничих
факторів на стан здоров'я ро�
бітників, а значна кількість тих,
хто живе поблизу підприємств,
додає важливості урахування
екологічних чинників [12, 14].

У машинобудуванні шкідливі
фактори сягають досить висо�
кого рівня, викликаючи не�
сприятливі наслідки для здо�
ров'я працівників. Умови пра�
ці, що існують у більшості це�
хів, є причиною виникнення
професійних захворювань: ві�
браційної хвороби, нейросен�
сорної приглухуватості, пнев�
моконіозу, пилових бронхітів,
захворювання кістково�м'язо�
вої і периферичної нервової
систем [1, 13]. Можна ствер�
джувати, що ця галузь, як і ра�
ніше, вимагає особливої ува�
ги, оскільки є джерелом ба�
гатьох несприятливих наслід�
ків для людини. Ці наслідки, як
і причини, деякою мірою вив�
чені, однак для їх усунення
потрібні значні зусилля, у тому
числі і міждисциплінарні коор�
динації наукових досліджень.
Попередження і прогнозуван�
ня негативного впливу на здо�
ров'я шкідливих факторів ма�
шинобудування — актуальна
проблема для гігієністів і
профпатологів.

Питома вага випадків проф�
захворювання машинобудів�
ників в Україні за останні 10
років коливається від 10,5% до
3,6%. 

Аналіз результатів дослід�
ження професійної захворю�
ваності серед працівників під�
приємств машинобудування
визначає деякі різні тенденції у
динаміці розподілу показників
частки основної патології в Ук�
раїні та у місті Києві на підпри�
ємствах машинобудування.
Так, в Україні частка пневмоко�
ніозів коливається у межах
24,3�34,9%, хронічних бронхі�

тів — у межах 20,7�36,4% з
тенденцією до збільшення. Ра�
зом з тим, частка вібраційної
хвороби з коливанням від
5,9% до 13,9% та нейросен�
сорної приглухуватості з коли�
ванням від 2,9% до 6,15% ма�
ють тенденцію до зменшення.
По Києву картина трохи інша.
Пневмоконіоз з коливанням
від 40% до 10% має тенденцію
до зниження. Таку саме тен�
денцію з коливанням від
33,3% до 10% має хронічний
бронхіт. Частка вібраційної
хвороби з коливанням від
6,6% до 30% також має тен�
денцію до зменшення, як і в
Україні загалом. Ситуація що�
до нейросенсорної приглуху�
ватості на підприємствах міста
значно відрізняється. По�пер�
ше, загальна питома вага цих
захворювань значно вища, ніж
в Україні і становила у різні ро�
ки від 28,5% до 53,1%, по�дру�
ге, показники мають тенден�
цію до зростання [13].

У сформованих умовах гос�
подарювання, безумовно,
важко прогнозувати рівень
профзахворювань, оскільки
неясна ситуація у промисло�
вості, постійно змінюються
шляхи розвитку, спеціалізації
економіки України [5]. Однак
очевидно є доцільність актив�
ного епідеміологічних дослід�
жень професійної захворюва�
ності серед працівників маши�
нобудівної промисловості, зо�
крема для обґрунтування кри�
теріїв ризику професійних зах�
ворювань і розробки ком�
плексної, багаторівневої си�
стеми керування ризиком.
Зважаючи на роз'яснення
Європейської комісії з со�
ціальних справ, слід зазначи�
ти, що гігієно�епідеміологічні
дослідження є високоінфор�
мативним методом соціально�
го виміру робочого життя. 

Таким чином, актуальним є
визначення основних чинни�

ків, що впливають на показни�
ки здоров'я населення регіону
з урахуванням промислових,
екологічних і соціально�еко�
номічних показників, створен�
ня диференційної прогностич�
ної моделі для окремих про�
фесій машинобудівної проми�
словості, обґрунтування ком�
плексної системи засобів
профілактики для зниження
захворюваності машинобудів�
ників та непрацюючого насе�
лення регіону з розвинутою
промисловістю.
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тратегія розвитку залізничного
транспорту України, розробле�
на на період до 2020 року, пе�
редбачає збільшення інтенсив�
ності та значне підвищення
швидкості потоків перевезень
пасажирів і вантажів. Відповід�
но, мають бути посилені вимоги
до надійності та ефективності
залізничного транспорту. Хоча
він є безпечнішим  порівняно з
автодорожним й авіаційним,
проте в Україні з ним пов'язано
близько 1500 аварій на рік. Пе�
реважна їх частина зумовлена
помилками персоналу, який
управляє переміщенням рухо�
мого об'єкта, які, у свою чергу, є
наслідками помилкових або не�
своєчасних дій поїзних диспет�
черів [2]. На жаль, доводиться
констатувати, що психологіч�
ним проблемам надійності цієї
групи операторських професій
приділяється недостатньо ува�
ги. Тому великого значення на�
буває система заходів щодо
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При формировании критериев профотбора поездных
диспетчеров необходимо учитывать те психические процессы,
которые в значительной мере подвергаются нагрузке и имеют
большое значение для обеспечения процесса безопасности
работы. В статье изложены результаты проведенного
исследования, целью которого было определение наиболее
информативных показателей психических процессов, таких
как внимание, память, стрессоустойчивость, готовность к
экстренным действиям, а также установлены их пограничные
уровни.
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When forming criteria for vocational selection of traffic controllers,
it is necessary to take into account those psychical processes
which are considerably exposed to stress and are of importance
for work safety control. Research results, aimed at defining the
most informative data of psychical processes such as concentraQ
tion, remembering, ability to handle stress, readiness for emerQ
gency actions, are given in the article and their borderline is set. 
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