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ПЕРЕДМОВА 

Охорона прац  у медицин    є обов'язковою нормативною дисципл ною 

для вс х заклад в вищо  та середньо  медично    осв ти, що визначає   

обґрунтовує систему правових, соц ально-економ чних, орган зац йно-

техн чних, сан тарно-г г єн чних та л кувально-проф лактичних заход в, 

спрямованих на збереження здоров'я   працездатност  л кар в р зних 

спец альностей та проф л в. 

Головною метою навчально  дисципл ни сл д вважати вивчення основ 

законодавства Укра ни з охорони прац   , на ц й п дстав , засвоєння 

комплексу адм н стративних,  нженерно-техн чних, сан тарно-г г єн чних та 

медичних заход в, спрямованих на проф лактику виробничого травматизму, 

виникнення профес йних отруєнь   захворювань та  нших несприятливих 

зрушень у стан  здоров'я в результат  впливу шк дливих чинник в 

виробничого середовища у галуз  охорони здоров'я. 

В дпов дно основними задачами навчального предмету "Охорона прац  

в медицин " є набуття необх дних знань та навичок з питань конкретно  

проф лактики конкретних насл дк в негативного впливу конкретних 

шк дливих виробничих чинник в у робот  представник в основних медичних 

та   спец альностей, розсл дування випадк в порушень правил техн ки 

безпеки та охорони прац , розробки пропозиц й та рекомендац й запоб жного 

зм сту тощо.   

Конкретна мета вивчення курсу   „Охорона прац  в медицин ‖ – 

п дготовка фах вц в, як  у сво й практичн й д яльност  змогли би  

орган зовувати роботу   керувати виробництвом так, щоб запоб гти нещасн  

випадки, профес йн  захворювання та авар   на виробництв . 
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1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці 

 

Інтеграц я Укра ни в М жнародну орган зац ю торг вл  та  нш  

м жнародн  орган зац  , створення сп льних п дприємств, праця випускник в 

вуз в в  ноземних ф рмах вимагають в д спец ал ст в ус х галузей народного 

господарства, у тому числ  медицини,   знання   м жнародного законодавства  

з охорони прац .   

Адаптац я законодавства Укра ни до законодавства ЄС у сфер  охорони 

прац  почалася з прийняттям Закону Укра ни "Про охорону прац " в редакц   

2002 р. Новий Закон у б льшост  випадк в в дпов дає певним положенням 

законодавства Євросоюзу. Д я Закону поширюється на вс х п дприємц в, як  

використовують найману працю, включаючи приватних ос б. Цей Закон 

зробив б льш жорсткими вимоги до вс х роботодавц в щодо створення 

безпечних та здорових умов прац . В н установлює персональну 

в дпов дальн сть роботодавц в за дотримання норм охорони прац . 

Право на охорону прац  належить до нев д'ємних прав людини, 

записаних у фундаментальних м жнародних документах, таких, як Загальна 

декларац я прав людини ООН (1948 р.) та М жнародний пакт ООН про 

економ чн , соц альн  та культурн  права 1976 р. 

У глобальн й стратег   ВООЗ "Охорона прац  для вс х" пропонуються 

так  напрями роботи з охорони прац : 

— уникнення ризик в (проф лактика); 

— безпечн  технолог  ; 

— оптим зац я умов прац ; 

—  нтеграц я виробництва та роботи з охорони прац ; 

— основна в дпов дальн сть роботодавця та п дприємця за охорону 

прац  на робочому м сц ; 

— визнання особисто  зац кавленост  прац вника в забезпеченн  

охорони прац ; 

— сп впраця роботодавц в та прац вник в на р вних засадах; 

— право участ  в р шеннях стосовно власно  роботи; 

— право знати та принцип прозорост ; 

— безперервне вдосконалення та розвиток охорони прац . 
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Принципи охорони прац  також в дображен  в законодавств  

Євросоюзу, про охорону прац , зокрема в Рамков й директив  89/391/ЄЕС в д 

12.06.1989 р. "Про впровадження заход в для пол пшення безпеки та охорони 

здоров'я прац вник в п д час роботи". 

Метою пол тики охорони прац  є зведення до м н муму показник в 

виробничого травматизму та профес йних захворювань. Ця мета набула 

нових форм у ЄС протягом останн х рок в   поширилася сьогодн  до 

пропаганди "добробуту на робот ", що означає моральний, ф зичний та 

соц альний добробут, а не лише в дсутн сть нещасних випадк в та 

профес йних захворювань. 

Кр м того, необх дно також досягти низки допом жних ц лей: 

— проф лактика соц альних ризик в (стрес в, домагань на робочому 

м сц , депрес й та роздратування, а також ризик в, як  пов'язан  з 

алкогольною, наркотичною залежн стю); 

— анал з ризик в, пов'язаних  з роботою, а також ергоном чних, 

психолог чних та соц альних ризик в; 

— урахування зм н у формах зайнятост , орган зац   роботи та робочого 

часу прац вник в з нестандартною та тимчасовою зайнят стю; 

— урахування розм р в п дприємства (конкретн  заходи щодо 

 нформування, п двищення р вня об знаност , програм попередження ризик в 

на малих та середн х п дприємствах, приватних п дприємц в, домашньо  

обслуги тощо); 

—  нтенсивна проф лактика профес йних захворювань; 

— урахування демограф чних зм н; 

— урахування "гендерного фактора" (специф чних характеристик 

ж нок з точки зору охорони здоров'я та безпеки на робочому м сц ). 

Пол тика охорони прац  Європейського сп втовариства засновується на 

превентивних п дходах, як  передбачають залучення вс х учасник в, у тому 

числ  прац вник в, з метою розвитку культури попередження ризик в: осв та, 

об знан сть та проф лактика. 

Право кожного прац вника на умови прац , котр  не шкодять його 

здоров'ю, гарантують безпеку та честь, визнано нев д'ємним правом кожного 

громадянина, як записано в Харт   Євросоюзу про основн  права людини 

2000 р. 
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1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці 

 

Законодавство Євросоюзу в ц й сфер  можна умовно розд лити на дв  

групи: 

— директиви ЄС щодо захисту прац вник в; 

— директиви ЄС щодо випуску товар в на ринок (включаючи 

обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та  ндив дуального 

захисту, як  використовують прац вники на робочому м сц ). 

Законодавство Євросоюзу про охорону прац  може бути згруповане 

таким чином: 

— загальн  принципи проф лактики та основи охорони прац  

(Директива Ради 89/391/ЄЕС); 

— вимоги охорони прац  для робочого м сця (Директива Ради 

89/654/ЄЕС щодо робочого м сця; Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо 

тимчасових чи пересувних буд вельних майданчик в; Директива Ради 

92/91/ЄЕС щодо охорони прац  на п дприємствах, де зд йснюється 

видобування м нерально  сировини через свердловини, Директива Ради 

92/104/ЄЕС щодо охорони прац  на п дземних   в дкритих г рничодобувних 

п дприємствах; Директива Ради 93/103/ЄС п д час роботи на борту 

риболовних суден; Директива Ради 1999/92/ЄС Європейського парламенту та 

Ради щодо захисту прац вник в, як  п ддаються потенц йн й небезпец  у 

вибухонебезпечних середовищах); 

— вимоги охорони прац  п д час використання обладнання (Директива 

Ради 89/655/ЄЕС щодо використання прац вниками засоб в прац ; Директива 

Ради 89/656/ЄЕС щодо використання засоб в  ндив дуального захисту на 

робочому м сц ; Директива Ради 90/269/ЄЕС щодо ручного перем щення 

вантаж в, коли є ризик пошкодження спини у роб тник в; Директива Ради 

90/270/ЄЕС щодо роботи за екранами диспле в; Директива Ради 92/58/ЄЕС 

щодо використання знак в про загрозу безпец  та/чи здоров'ю на робот ); 

— вимоги охорони прац  п д час роботи з х м чними, ф зичними та 

б олог чними речовинами (Директива Ради 90/394/ЄЕС щодо захисту 

прац вник в в д ризик в, пов'язаних з впливом канцерогенних речовин на 

робот ; Директива Ради 2000/54/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо 

захисту роб тник в в д ризик в, пов'язаних  з застосуванням б олог чних 

робочих матер ал в п д час роботи; Директива Ради 9824/ЄС щодо захисту 

прац вник в в д шк дливого впливу х м чних робочих речовин на робочому 
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м сц ; Директива Ради 96/82/ЄС про запоб гання значних авар й, пов'язаних з 

небезпечними речовинами; Директива 2002/44/ЄС Європейського 

парламенту та Ради щодо захисту роб тник в в д ризик в, пов'язаних з 

в брац єю, Директива Ради 36/ 188/ЄЕС про захист прац вник в в д 

небезпеки, пов'язано  з д єю шуму на виробництв  (скасовується Директивою 

2003/10/ЄС в д 15.02.2006 р.); Директива 2003/10/ЄС Європейського 

парламенту та Ради щодо захисту прац вник в в д ризик в, пов'язаних  з 

шумом; Директива Ради 83/477/ЄЕС про захист прац вник в в д небезпеки, 

спричинено  на робочому м сц  азбестом); 

— захист на робочому м сц  певних груп роб тник в (Директива Ради 

92/85/ЄЕС щодо захисту на робочому м сц  ваг тних прац вниць, пород ль   

матер в-годувальниць; Директива Ради 94/33/ЄС щодо захисту молод  на 

робот ; Директива Ради 91/383/ЄЕС щодо прац вник в, як  перебувають у 

тимчасових трудових в дносинах); 

— положення про робочий час (Директива Ради 93/104/ЄС щодо 

певних аспект в орган зац   робочого часу). 

— вимоги до обладнання, машин, посудин п д високим тиском тощо 

(Директива 98/37/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо машин; 

Директива Європейського парламенту та Ради 89/688/ЄЕС щодо засоб в 

 ндив дуального захисту; Директива Європейського парламенту та Ради 

94/9/ЄС щодо обладнання та захисних систем, призначених для використання 

у вибухонебезпечних середовищах; Директива Ради 87/404/ЄЕС щодо 

простих посудин, як  працюють п д тиском; Директива 97/23/ЄС 

Європейського парламенту та Ради щодо загально  безпеки продукц  ). 

Окр м нормативно-правових акт в, у Євросоюз  широко застосовуються 

заходи незаконодавчого характеру (наприклад, кожн  п'ять рок в 

приймаються програми д й з охорони прац  на робочому м сц ). 
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2. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

 

2.1. Закон України "Про охорону праці" та його зміст 

 

Серед основного перел ку законодавчих акт в з питань охорони прац  

головним, незаперечно, є Закон Укра ни "Про охорону прац ", прийнятий 

Верховною Радою Укра ни 14.10.1992 року. Цей факт ще раз п дкреслює як 

важлив сть визначено  проблеми, так   пр оритети соц ально-економ чно  

пол тики держави, яка серед перших сво х закон в у перш  роки незалежност  

прийняла саме цей важливий документ. Можливо, комусь може здаватися, 

що затвердження у 1992 роц  такого закону було дещо передчасним, адже 

виробнич  в дносини в той час ще не зросли до реал зац   його вимог, але це 

не так. Укра на в т  роки перебувала у глибок й економ чн й криз ,   внасл док 

цього повсюдно пог ршувалася виробнича   технолог чна дисципл на, у 

багато раз в зб льшувалась  мов рн сть виникнення авар й. Виправити таку 

ситуац ю можна було лише за рахунок прийняття та нев дкладно  реал зац   

сучасних  , головне, д йових закон в. 

Основним документом, який дов в правильн сть вибору тако  стратег   

у галуз  охорони прац , стала динам ка р вня виробничого травматизму. Якщо 

у 1992 роц  в Укра н  загальна к льк сть нещасних випадк в, пов'язана  з 

виробництвом, становила 124971, то у 2001 роц  вона знизилась до 30841, 

к льк сть загиблих в дпов дно скоротилась з 2691 до 1378 ос б. 

Цей Закон є одним з найб льш суттєвих законодавчих акт в Укра ни 

хоча б тому, що на його основ  за 10 рок в розроблено, переглянуто та 

введено в д ю 230 державних м жгалузевих   галузевих нормативно-правових 

акт в з охорони прац , видано чотиритомник "Законодавство Укра ни про 

охорону прац " тощо. 

Однак з часом стало зрозум лим, що внасл док динам чних 

перетворень, як  в дбулись в економ чн й та соц альн й сферах кра ни, 

необх дно внести певн  зм ни до Закону, передус м з метою його 

удосконалення та адаптування до сучасних реал й. 

Кр м того, сл д було урахувати, що в дпов дно до Угоди про 

партнерство та сп вроб тництво м ж Укра ною та Європейським Союзом, 

безпека прац  визнана пр оритетним напрямком входження будь-яко  кра ни 

до сп льного економ чного простору. Отже, як цей Закон, так   численн  
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п дзаконн  акти мають у повн й м р  в дпов дати вимогам європейських 

директив. 

Тому Верховна Рада Укра ни 21.11.2002 року затвердила Закон ―Про 

внесення зм н до Закону Укра ни Про охорону прац ". 

У нов й редакц   Закону Укра ни "Про охорону прац " повно та 

адекватно визначено: 

• механ зм реал зац   конституц йних прав громадян на належн  безпечн  

та здоров  умови прац ; 

• потребу у посиленн  проф лактично  роботи щодо збереження життя   

здоров 'я людей в ход  зд йснення трудово  д яльност ; 

• єдиний порядок орган зац   охорони прац  в Укра н  тощо. 

     Сьогодн  наша держава не є єдиним роботодавцем, як це було ран ше, 

в економ ц  пост йно зростає питома вага приватного сектора. В дпов дно д я 

Закону у нов й редакц   поширюється на вс х, хто використовує найману 

працю, причому як на юридичних, так   на ф зичних ос б. 

Проте, незважаючи на те, що з 1992 року д є Закон Укра ни "Про охорону 

прац ", а в 2002 року Верховна Рада Укра ни його прийняла у нов й редакц  , 

ще залишається далеко не завершеною д яльн сть щодо всеб чного 

забезпечення нормативно-правово  бази охорони прац . Як показав анал з, 

проведений пров дними науковими установами кра ни, ступ нь забезпечення 

нормативно-правовими галузевими актами в медицин , осв т  та культур  

становить не б льше 30 % в д необх дних потреб. Станом на 01.01.2003 року 

в Укра н  є 2061 нормативно-правовий акт про охорону прац  у медичн й та 

м кроб олог чн й галузях, як  не враховують сан тарн  норми   правила  , 

отже, вимагають негайного перегляду. Практично в дсутн  нормативно-

правов  документи, як  в дпов дають вимогам Державного реєстру 

м жгалузевих   галузевих нормативних акт в про охорону прац  у 

фармацевтичн й галуз ,   особливо так , що стосуються орган зац   д яльност  

аптечних заклад в. 

Однак зрозум ти зм ст  снуючих Державних реєстр в м жгалузевих   

галузевих нормативних акт в про охорону прац  та тих документ в, що мають 

бути розроблен , можна лише за умови глибокого вивчення Закону Укра ни 

"Про охорону прац ". 

Отже, розглянемо у стисл й форм  основн  розд ли Закону Укра ни "Про 

охорону прац " у його нов й редакц  . 
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Так, у розд л  І "Загальн  положення кр м обґрунтування основних 

завдань, що стоять перед орган зац єю охорони прац , ч тко визначен  так  

поняття, як роботодавець   прац вник (стаття 1). Роботодавець - це власник 

п дприємства, установи, орган зац   або уповноважений ним орган, 

незалежно в д форм власност , виду д яльност , господарювання, ф зична 

особа, яка використовує найману працю. Водночас прац вник - це особа, яка 

працює на п дприємств , в орган зац  , установ  та виконує обов'язки або 

функц   зг дно з трудовим договором (контрактом). 

Сфера д   Закону поширюється на вс х юридичних   ф зичних ос б, як  

в дпов дно до законодавства використовують найману працю, та на вс х 

працюючих (стаття 2). 

Значно доповнено статтю 3, де викладено, що законодавство про охорону 

прац  складається з цього Закону, Кодексу закон в про працю Укра ни, 

Закону Укра ни "Про загальнообов'язкове державне соц альне страхування 

в д нещасного випадку на виробництв  та профес йного захворювання, як  

спричинили втрату працездатност ", а також прийнятих в дпов дно до них 

нормативних акт в. 

Якщо м жнародним договором, згода на обов'язков сть якого надана 

Верховною Радою Укра ни, встановлено  нш  норми, н ж т , що передбачен  

законодавством Укра ни про охорону прац  - застосовуються норми 

м жнародного договору. 

У статт  4 визначен  основн  принципи державно  пол тики в галуз  

охорони прац , а саме принципи щодо: 

•  пр оритету життя   здоров 'я прац вник в, повно  в дпов дальност  

роботодавця за створення належних, безпечних   здорових умов прац ; 

• п двищення р вня промислово  безпеки шляхом забезпечення 

суц льного техн чного контролю за станом виробництв, технолог й та 

продукц  , а також сприяння п дприємствам у створенн  безпечних та 

нешк дливих умов прац ; 

• комплексного розв'язання завдань охорони прац  на основ  

загальнодержавно , галузевих   рег ональних програм з цих питань та з 

урахуванням  нших напрямк в економ чно  та соц ально  пол тики, досягнень 

в галуз  науки   техн ки та охорони довк лля; 

• соц ального захисту прац вник в, повного в дшкодування шкоди 

особам, як  потерп ли в д нещасних випадк в на виробництв  та профес йних 

захворювань; 
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• встановлення єдиних вимог з охорони прац  для вс х 

п дприємств та суб'єкт в п дприємницько  д яльност  незалежно в д форм 

власност  та вид в д яльност ; 

• адаптац   трудових процес в до можливостей прац вника з 

урахуванням його здоров'я та психолог чного стану; 

• використання економ чних метод в управл ння охороною 

прац , участ  держави у ф нансуванн  заход в з охорони прац , залучення 

добров льних внеск в та  нших надходжень на ц  ц л , отримання яких не 

суперечить законодавству; 

•  нформування населення, проведення навчання, профес йно  

п дготовки   п двищення квал ф кац   прац вник в з питань охорони прац ; 

• забезпечення координац   д яльност  орган в державно  влади, 

установ, орган зац й, об'єднань громадян, що вир шують проблеми охорони 

здоров'я, г г єни та безпеки прац , а також сп вроб тництва   проведення 

консультац й м ж роботодавцями та прац вниками ( х представниками), м ж 

ус ма соц альними групами п д час прийняття р шень з охорони прац  на 

м сцевому та державному р внях; 

• використання св тового досв ду орган зац   роботи щодо 

пол пшення умов   п двищення безпеки прац  на основ  м жнародного 

сп вроб тництва. 

Розглядаючи основн  положення розд лу II "Гарант я прав на охорону 

прац ", необх дно зазначити, що умови трудового договору не можуть 

м стити положень, як  суперечать законам та  ншим нормативно-правовим 

актам з охорони прац  (стаття 5). 

П д час укладання трудового договору роботодавець повинен 

про нформувати прац вника п д розписку про умови прац  та про наявн сть 

на його робочому м сц  небезпечних   шк дливих виробничих фактор в, як  

ще не усунуто, можлив  насл дки  х впливу на здоров'я та про права 

прац вника на п льги   компенсац   за роботу в таких умовах в дпов дно до 

законодавства   колективного договору 

Прац внику не може пропонуватися робота, яка за медичним 

висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання роб т 

п двищено  небезпеки та тих, що потребують профес йного в дбору, 

допускаються особи за наявност  висновку психоф з олог чно  експертизи. 

Ус  прац вники зг дно з законом п длягають загальнообов'язковому 

державному соц альному страхуванню в д нещасного випадку на 
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виробництв  та профес йного захворювання, як  спричинили втрату 

непрацездатност . 

Права прац вник в на охорону прац  п д час роботи (стаття 6) 

передбачають, що умови прац  на робочому м сц , безпека технолог чних 

процес в, машин, механ зм в, устаткування та  нших засоб в виробництва, 

стан засоб в колективного та  ндив дуального захисту, що використовуються 

прац вником, а також сан тарно-побутов  умови повинн  в дпов дати вимогам 

законодавства. 

Прац вник має право в дмовитися в д доручено  роботи, якщо 

створилася виробнича ситуац я, небезпечна для його життя, для людей, як  

його оточують, для виробничого середовища тощо. У такому випадку в н 

зобов'язаний негайно пов домити про це безпосередньо кер вника або 

роботодавця. Факт наявност  под бно  ситуац  , за необх дност , 

п дтверджується спец ал стами з охорони прац  п дприємства за участю 

прац вника профсп лки, членом яко  в н є, або уповноважено  прац вниками 

особи з питань охорони прац  (якщо профсп лка на п дприємств  не 

створювалася), а також страхового експерта з охорони прац . 

За пер од простою з причин, як  виникли не з вини прац вника, за ним 

збер гається середн й зароб ток. 

Прац вник має право роз рвати трудовий догов р за власним бажанням, 

якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону прац , не 

дотримується умов колективного договору з цих питань. У цьому раз  

прац вников  виплачується вих дна допомога в розм р , передбаченому 

колективним договором, але не менше трим сячного зароб тку. 

Прац вника, який за станом здоров'я в дпов дно до медичного висновку 

потребує надання легшо  роботи, роботодавець повинен перевести за його 

згодою на таку роботу на терм н, зазначений у медичному висновку,  , у раз  

потреби, встановити скорочений робочий день та орган зувати проведення 

навчання прац вника з набуття  ншо  профес   в дпов дно до законодавства. 

В статт  7 визначен  права прац вник в на п льги   компенсац   за роботу 

у важких та шк дливих умовах прац . Зокрема,, визначено, що прац вники, 

зайнят  на роботах з важкими та шк дливими умовами прац , безоплатно 

забезпечуються л кувально-проф лактичним харчуванням, молоком або 

р вноц нними харчовими продуктами, газо-ваною солоною водою, мають 

право на оплачуван  перерви сан тарно-оздоровчого призначення, скорочення 

тривалост  робочого часу, додаткову оплачувану в дпустку, п льгову пенс ю, 
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оплату прац  у п двищеному розм р  та  нш  п льги   компенсац  , що 

надаються в порядку, визначеному законодавством. 

У раз  роз' зного характеру роботи прац вников  виплачується грошова 

компенсац я на придбання л кувально-проф лактичного харчування, молока 

або р вноц нних йому харчових продукт в на умовах, передбачених 

колективним договором. 

Роботодавець може за сво  кошти додатково встановити, зг дно з 

колективним договором (угодою, трудовим договором), прац вников  п льги   

компенсац  , не передбачен  законодавством. 

Протягом д   укладеного з прац вником договору роботодавець 

повинен не п зн ше як за 2 м сяц  письмово  нформувати прац вника про 

зм ни виробничих умов та розм р в п льг   компенсац й, з урахуванням тих, 

що надаються йому додатково. 

На роботах  з шк дливими   небезпечними умовами прац , а також 

роботах, пов'язаних  з забрудненням або несприятливими метеоролог чними 

умовами, прац вникам видаються безоплатно за встановленими нормами 

спец альний одяг, спец альне взуття та  нш  засоби  ндив дуального захисту, 

мийн  та знешкоджувальн  засоби тощо (стаття 8). Прац вники, як  

залучаються до разових роб т, пов'язаних з л кв дац єю насл дк в авар й або 

стих йного лиха, що не передбачен  трудовим договором, повинн  бути 

забезпечен  зазначеними засобами. 

Роботодавець зобов'язаний за св й рахунок забезпечити придбання, 

комплектування, видачу та утримання засоб в  ндив дуального захисту 

в дпов дно до нормативно-правових акт в з охорони прац  та колективного 

договору. 

У раз  передчасного зношення цих засоб в не з вини прац вника 

роботодавець повинен зам нити  х за св й рахунок. У раз  придбання 

прац вником спецодягу,  нших засоб в  ндив дуального захисту, мийних та 

знешкоджувальних засоб в за сво  кошти роботодавець зобов'язаний 

компенсувати вс  витрати на умовах, передбачених договором. 

Зг дно з колективним договором роботодавець може додатково, понад 

встановлен  норми, видавати прац вников  певн  засоби  ндив дуального 

захисту, якщо фактичн  умови прац  вимагають  х застосування. 

В дпов дн  виплати спрямован  на в дшкодування шкоди у раз  

пог ршання здоров 'я прац вник в або у раз   х смерт  має зд йснювати Фонд 
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соц ального страхування в д нещасних випадк в на виробництв  та 

профес йних захворювань (стаття 9). 

Роботодавець може за рахунок власних кошт в зд йснювати додатков  

виплати по-терп лим та членам  х с мей в дпов дно до колективного або 

трудового договору. 

Статтями 10, 11 та 12 Закону передбачен  вимоги щодо охорони прац  

ж нок, неповнол тн х та  нвал д в, як  передбачають: 

• заборону застосування прац  ж нок на важких роботах, роботах  з 

шк дливими та небезпечними умовами прац  та п дземних роботах, а також 

залучення ж нок до п д ймання   перем щення речей, маса яких перевищує 

встановлен  для них граничн  норми, в дпов дно до перел ку важких роб т   

роб т  з шк дливими та небезпечними умовами прац , норм п д ймання   

перем щення важких речей, що затверджуються спец ально уповноваженим 

центральним органом виконавчо  влади у галуз  охорони здоров'я; 

• недопуск неповнол тн х до прац  на важких роботах   на роботах  з 

шк дливими та небезпечними умовами прац ; 

• створення належних умов прац  для  нвал д в з урахуванням 

рекомендац й медико-соц ально  експертно  ком с   та  ндив дуальних 

програм реаб л тац  ; 

• запровадження додаткових заход в щодо безпеки прац , як  

в дпов дають специф чним особливостям орган зму  нвал д в, причому  х 

залучення до надурочних роб т   роб т у н чний час не допускається. 

Розглядаючи питання щодо управл ння охороною прац  та основних 

обов’язк в роботодавця (стаття 13) сл д зазначити, що роботодавець 

зобов'язаний створити на робочому м сц  в кожному структурному п дрозд л  

умови прац  в дпов дно до нормативно-правових акт в, а також забезпечити 

дотримання вимог законодавства щодо прав прац вник в у галуз  охорони 

прац . 

З ц єю метою роботодавець забезпечує функц онування системи 

управл ння охороною прац , а, саме: 

• створює в дпов дн  служби   призначає посадових ос б, як  

забезпечують вир шення конкретних питань охорони прац , затверджує 

 нструкц   про  х обов'язки, права та ступ нь в дпов дальност  за виконання 

покладених на них функц й, контролює  х дотримання тощо; 
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• розробляє за участю стор н колективного договору   реал зує 

комплексн  заходи для досягнення встановлених норматив в та п двищення 

 снуючого р вня охорони прац ; 

• забезпечує виконання необх дних проф лактичних заход в 

в дпов дно до обставин, що зм нюються; 

• впроваджує прогресивн  технолог  , досягнення науки   техн ки, 

засоби механ зац   та автоматизац   виробництва, вимоги ергоном ки, 

позитивний досв д з охорони прац  тощо; 

• забезпечує належне утримання буд вель   споруд, виробничого 

обладнання та устаткування, мон торинг за  х техн чним станом; 

• зд йснює роботу щодо усунення причин, як  призводять до 

нещасних випадк в   профес йних захворювань та забезпечує запровадження 

проф лактичних заход в, визначених ком с ями за п дсумками розсл дування 

цих причин; 

• орган зовує проведення аудиту охорони прац , лабораторних 

досл джень умов прац , оц нку техн чного стану виробничого обладнання та 

устаткування, атестац ю робочих м сць на в дпов дн сть нормативно-

правовим актам з охорони прац  у порядку   терм ни, що визначаються 

законодавством, та за  х п дсумками вживає заход в до усунення небезпечних 

  шк дливих для здоров'я виробничих фактор в; 

• розробляє та затверджує положення,  нструкц  ,  нш  акти з охорони 

прац , що д ють у межах п дприємства та встановлюють правила виконання 

роб т   повед нки прац вник в на територ   п дприємства, у виробничих 

прим щеннях, на буд вельних майданчиках, робочих м сцях зг дно з 

вимогами нормативно-правових акт в з охорони прац , безоплатно забезпечує 

прац вник в нормативно-правовими актами та актами п дприємства з 

охорони прац ; 

• зд йснює контроль за додержанням прац вником технолог чних 

процес в, правил поводження з машинами, механ змами, устаткуванням та 

 ншими засобами виробництва, використанням засоб в колективного та 

 ндив дуального захисту тощо; 

• орган зовує пропаганду безпечних метод в прац  та сп вроб тництво 

з прац вниками у галуз  охорони прац ; 

• вживає терм нових заход в для допомоги потерп лим та у раз  

необх дност  залучає профес йн  авар йно-рятувальн  формування для 

л кв дац   авар й або нещасних випадк в, що виникли на п дприємств . 
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Прац вник у ход  виконання трудових та профес йних обов'язк в 

зобов'язаний (стаття 14): 

• дбати про особисту безпеку   здоров'я, а також про безпеку 

 ,здоров'я оточуючих людей у процес  виконання будь-яких роб т та п д час 

перебування на територ   п дприємства; 

• знати   виконувати вимоги нормативно-правових акт в з охорони 

прац , правила поводження з машинами, механ змами, устаткуванням та 

Іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

 ндив дуального захисту; 

• проходити в установленому законодавством порядку попередн  та 

пер одичн  медичн  огляди. 

Наступна стаття Закону (стаття 15) визначає той факт, що на 

п дприємств   з к льк стю прац вник в понад 50 ос б роботодавець має 

створити службу охорони прац  в дпов дно до типового положення, що 

затверджується уповноваженим центральним органом виконавчо  влади з 

нагляду за охороною прац . 

На п дприємств  з к льк стю прац вник в до 50 ос б функц   служби 

охорони прац  можуть виконувати в порядку сум сництва особи, як  мають 

в дпов дну п дготовку. На п дприємств  з к льк стю прац вник в менше 20 

ос б для виконання функц й служби охорони прац  можуть залучатися 

сторонн  спец ал сти на догов рних засадах, як  мають в дпов дну п дготовку. 

Служба охорони прац  п дпорядковується безпосередньо роботодавцю. 

Причому, припис спец ал ста з охорони прац  може скасувати лише 

роботодавець. Л кв дац я служби охорони прац  допускається т льки у раз  

л кв дац   п дприємства або припинення використання наймано  прац  

ф зичною особою. 

На п дприємств  з метою забезпечення пропорц йно  участ  прац вник в 

у вир шенн  будь-яких питань безпеки, г г єни прац  та виробничого 

середовища за р шенням трудового колективу може створюватися ком с я з 

питань охорони прац  (стаття 16). 

Ком с я складається з представник в роботодавця та профес йно  

сп лки, а також уповноважено  найманими прац вниками особи, спец ал ста з 

безпеки, г г єни прац  та  нших служб п дприємства в дпов дно до типового 

положення, що затверджується уповноваженим центральним органом 

виконавчо  влади з нагляду за охороною прац . Р шення ком с   мають 

рекомендац йний характер. 
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Роботодавець зобов'язаний за сво  кошти забезпечити ф нансування та 

орган зувати проведення попереднього (п д час прийняття на роботу)   

пер одичних (протягом трудово  д яльност ) медичних огляд в прац вник в, 

зайнятих на важких роботах, роботах  з шк дливими або небезпечними 

умовами прац  та роботах, де є потреба у профес йному в дбор , проведення 

щор чних обов'язкових медичномих огляд в ос б в ком до 21 року тощо 

(стаття 17). 

За результатами пер одичних медичних огляд в у раз  виникнення тако  

потреби роботодавець повинен забезпечити реал зац ю певних оздоровчих 

заход в. Медичн  огляди проводяться рег ональними закладами охорони 

здоров'я, прац вники яких несуть в дпов дальн сть зг дно з законодавством за 

в дпов дн сть медичного висновку фактичному стану здоров'я прац вника. 

Порядок проведення медичних огляд в визначається спец ально 

уповноваженим центральним органом виконавчо  влади у галуз  охорони 

здоров'я. 

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути 

прац вника, який ухиляється в д проходження обов'язкового медичного 

огляду, до дисципл нарно  в дпов дальност , а також зобов'язаний 

в дсторонити його в д роботи без збереження зароб тно  плати. 

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за св й рахунок проведення 

позачергових медичних огляд в прац вник в: 

• за заявою прац вника, якщо в н вважає, що пог ршання стану 

його здоров'я пов'язане з умовами прац ; 

• за своєю  н ц ативою, якщо стан здоров'я прац вника не дозволяє 

йому виконувати сво  трудов  обов'язки. 

За час проходження медичного огляду за прац вниками збер гаються 

м сце роботи (посада)   середн й зароб ток. 

Прац вники п д час прийняття на роботу   в процес  зд йснення 

трудово  д яльност  повинн  проходити за рахунок роботодавця  нструктаж та 

навчання з питань охорони прац , з надання першо  медично  допомоги 

потерп лим в д нещасних випадк в, правил повед нки у раз  виникнення 

авар   (стаття 18). 

Прац вники, зайнят  на роботах з п двищеною небезпекою або там, де є 

потреба у профес йному в дбор , повинн  щороку проходити за рахунок 

роботодавця спец альне навчання   перев рку знань в дпов дних нормативно-

правових акт в з охорони прац . Перел к роб т з п двищеною небезпекою 
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затверджується уповноваженим центральним органом виконавчо  влади з 

нагляду за охороною прац . 

Посадов  особи, д яльн сть яких пов'язана з орган зац єю безпечного 

ведення роб т, п д час прийняття на роботу та пер одично, один раз на три 

роки, проходять навчання, а також перев рку знань з питань охорони прац  за 

участю профсп лок. 

Порядок проведення навчання та перев рки знань посадових ос б з 

питань охорони прац  визначається типовим положенням, що затверджується 

уповноваженим центральним органом виконавчо  влади з нагляду за 

охороною прац . 

Не допускаються до роботи прац вники, в тому числ  посадов  особи, 

як  не пройшли навчання,  нструктаж   перев рку знань з охорони прац . 

У раз  виявлення у прац вник в, в тому числ  у посадових ос б, 

незадов льних знань з питань охорони прац , вони повинн  у м сячний терм н 

пройти повторне навчання   перев рку знань. 

Вивчення основ охорони прац , а також п дготовка та п двищення 

квал ф кац   спец ал ст в з охорони прац  з урахуванням особливостей 

виробництва в дпов дних об'єкт в економ ки забезпечуються уповноваженим 

центральним органом виконавчо  влади в галуз  осв ти та науки в ус х 

навчальних закладах за програмами, погодженими  з спец ально 

уповноваженими центральним органом виконавчо  влади з нагляду за 

охороною прац . 

Статтею 19 передбачено, що ф нансування охорони прац  зд йснюється 

роботодавцем, а витрати на загальнодержавн , галузев  та рег ональн  

програми пол пшення стану безпеки, г г єни прац    виробничого середовища 

реал зуються за рахунок державних та м сцевих бюджет в. Так, для 

п дприємств, незалежно в д форм власност , або ф зичних ос б, як  

використовують найману працю, витрати на охорону прац  становлять не 

менше 0,5 % в д суми реал зовано  продукц  . Разом з тим на п дприємствах, 

що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону прац  передбача-

ються в державному або м сцевому бюджетах   становлять не менше 0,2 % 

в д фонду оплати прац . 

Суми витрат з охорони прац , що належать до валових витрат 

юридично  або ф зично  особи, яка в дпов дно до законодавства використовує 

найману працю, визначаються зг дно з перел ком заход в та засоб в з охорони 

прац , затверджених Каб нетом М н стр в Укра ни. 
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Стаття 20 висв тлює питання щодо регулювання питань охорони 

прац  у колективному договор  (угод ), в якому сторони зобов'язан  

забезпечити соц альн  гарант   у галуз  охорони прац  на р вн , не 

нижчому за передбачений законодавством.  

Питання обов'язкового включення вимог охорони прац  до проекту 

буд вництва або реконструкц   споруд визначен  у статт  21, в як й 

зокрема передбачено, що: 

• експертиза проект в, реєстрац я, огляди та випробовування 

виробничих об'єкт в,  нженерних  нфраструктур об'єкт в соц ально-

культурного призначення, приймання  х в експлуатац ю проводяться у 

порядку, що визначається Каб нетом М н стр в Укра ни; 

• роботодавець повинен одержати дозв л на початок роботи та 

види роб т п дприємства, д яльн сть якого пов'язана з експлуатац єю 

об'єкт в, машин, механ зм в або устаткування п двищено  небезпеки; 

• у раз , коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, 

м сцевий орган виконавчо  влади або орган самоврядування за поданням 

спец ально уповноваженого органу виконавчо  влади з нагляду за 

охороною прац  вживає заход в до скасування державно  реєстрац   цього 

п дприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом 

м сяця в д часу виявлення вказаних недол к в роботодавець не пров в 

належних заход в щодо  х усунення. 

Розсл дування та обл к нещасних випадк в профес йних 

захворювань   авар й передбачає, що роботодавц  (стаття 22) мають 

орган зувати розсл дування та обл к нещасних випадк в, профес йних 

захворювань   авар й в дпов дно до положення, що затверджується 

Каб нетом М н стр в Укра ни за погодженням  з всеукра нськими об'єд-

наннями профсп лок та повинн  за п дсумками розсл дування нещасного 

випадку, профес йного захворювання або авар   скласти акт зг дно з  

встановленою формою. 

У раз  в дмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок або 

незгоди потерп лого з його зм стом питання вир шується посадовою 

особою органу Державного нагляду за охороною прац , р шення яко  є 

обов'язковим для роботодавця. 

Р шення посадово  особи органу Державного нагляду за охороною 

прац  може бути оскаржене у судовому порядку. 
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Про обов'язков сть зв тност  про стан охорони прац  йдеться у статт  23. 

Роботодавець зобов'язаний  нформувати прац вник в або ос б, 

уповноважених на зд йснення громадського контролю за дотриманням вимог 

нормативно-правових акт в з охорони прац , та Фонд соц ального 

страхування в д нещасних випадк в на виробництв  та профес йних 

захворювань про стан охорони прац , причини авар й, нещасних випадк в   

профес йних захворювань, а також про заходи, яких вжито для  х усунення   

забезпечення на п дприємств  безпеки прац  на р вн  нормативних вимог. 

Прац вникам або  х представникам забезпечується доступ до 

 нформац   та документ в, що м стять результати атестац   робочих м сць, 

запланован  роботодавцем проф лактичн  заходи, дан  розсл дування, обл ку 

та анал зу нещасних випадк в   профес йних захворювань   зв ти з цих питань, 

а також до пов домлень, положень   припис в орган в Державного нагляду за 

охороною прац . 

З метою об'єднання зусиль для пол пшення умов прац  статтею 24 

передбачено створення добров льних об'єднань громадян, прац вник в   

спец ал ст в з охорони прац . 

У розд л  IV 
(<
Стимулювання охорони прац ", зокрема, у статтях 25 та 

26, визначена ц ла низка питань щодо економ чного стимулювання охорони 

прац  та перерахован  вимоги в дносно в дшкодування юридичним, ф зичним 

особам   держав  збитк в, завданих внасл док порушення вимог з охорони 

прац . Зокрема, п дкреслюється, що: 

• до прац вник в можуть застосовуватися будь-як  заохочення за 

активну участь та  н ц ативу у зд йсненн  заход в щодо п двищення р вня 

безпеки та пол пшення умов прац , що визначен  колективним договором 

(угодою); 

• п д час розрахунку розм ру страхового внеску для кожного 

п дприємства Фондом соц ального страхування в д нещасних випадк в, за 

умови досягнення належного стану охорони прац    зниження р вня або 

в дсутност  травматизму   профес йно  захворюваност  внасл док зд йснення 

роботодавцем в дпов дних проф лактичних заход в, може бути встановлено 

знижку до нього або надбавку до розм ру страхового внеску за високий 

р вень травматизму   профес йно  захворюваност , неналежний стан охорони 

прац  тощо; 
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• роботодавець зобов'язаний в дшкодовувати збитки, завдан  

порушенням вимог з охорони прац   ншим юридичним та ф зичним особам, а 

також держав  на загальних п дставах, передбачених законом; 

• роботодавець в дшкодовує витрати на проведення роб т з рятування 

потерп лих п д час авар   та л кв дац      насл дк в, на розсл дування   

проведення експертизи причин авар  , нещасного випадку або профес йного 

захворювання, на складання сан тарно-г г єн чно  характеристики умов прац  

ос б, як  проходять обстеження щодо наявност  профес йного захворювання, 

а також  нш  витрати, передбачен  законодавством. 

Розд л V "Нормативно-правов  акти з охорони прац " ц лком 

присвячений проблемам ґрунтовного тлумачення порядку опрацювання, 

прийняття та використання нормативно-правових акт в. Зокрема, визначено, 

що нормативно-правов  акти з охорони прац  - це правила, норми, 

регламенти, положення, стандарти,  нструкц   та  нш  документи, обов'язков  

для виконання (стаття 27). 

У наступних статтях (статт  28, 29 та 30) викладено порядок 

опрацювання, прийняття   скасування, а також тимчасового припинення 

чинност  д   нормативно-правових акт в з охорони прац . 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд   скасування  снуючих 

нормативно-правових акт в з охорони прац  проводяться уповноваженим 

центральним.органом виконавчо  влади з нагляду за охороною прац  за 

участю профес йних сп лок   Фонду соц ального страхування в д нещасних 

випадк в на виробництв  та профес йних захворювань   за погодженням з 

органами Державного нагляду за охороною прац . 

Сан тарн  правила та норми затверджуються уповноваженим 

центральним органом виконавчо  влади у галуз  охорони здоров'я. 

Нормативно-правов  акти з охорони прац  переглядаються в м ру 

впровадження досягнень науки   техн ки, що сприяють пол пшенню безпеки, 

г г єни прац  та виробничого середовища, але не р дше одного разу на 10 

рок в. 

Стандарти, техн чн  умови та  нш  документи на засоби прац    

технолог чн  процеси повинн  включати у свою структуру вимоги щодо 

охорони прац    мають погоджуватися з органами Державного нагляду за 

охороною прац . 

У раз  неможливост  повного усунення небезпечних   шк дливих для 

здоров'я умов прац  роботодавець зобов'язаний пов домити про це 
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в дпов дний орган Державного нагляду за охороною прац . В н може 

звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення 

необх дного терм ну для виконання заход в щодо приведення умов прац  на 

конкретному виробництв  або робочому м сц  до нормативних вимог. 

У розд л  VI "Державне управл ння охороною прац " передбачено, що 

до числа головних орган в управл ння охороною прац  сл д в дносити (стаття 

31): 

•    Каб нет М н стр в Укра ни; 

•    уповноважений центральний орган виконавчо  влади з нагляду за 

охороною прац ; 

• м н стерства та  нш  центральн  органи виконавчо  влади; 

• м сцев  державн  адм н страц  ; 

• органи м сцевого самоврядування. 

Статтями 32, 33, 34 та 35 визначено р вень компетенц   Каб нету 

М н стр в Укра ни, м н стерств та  нших центральних орган в виконавчо  

влади, повноваження Ради м н стр в Автономно  Республ ки Крим, а також 

повноваження орган в м сцевого самоврядування у галуз  охорони прац . 

Розд л VII "Державний нагляд   громадський контроль за охороною 

прац " визначає структуру   особливост  д ючих орган в, до сфери яких 

входить зд йснення нагляду за створенням безпечних та нешк дливих умов 

прац . 

Так, Державний нагляд за дотриманням закон в та  нших нормативно-

правових акт в про охорону прац  зд йснюють (стаття 38): 

• спец ально уповноважений центральний орган виконавчо  влади з 

нагляду за охороною прац ; 

• спец ально уповноважений державний орган з питань рад ац йно  

безпеки; 

• спец ально уповноважений державний орган з питань пожежно  

безпеки; 

• спец ально уповноважений державний орган з питань г г єни прац . 

Органи державного нагляду за охороною прац  не залежать в д будь-

яких господарських орган в, суб'єкт в п дприємництва, об'єднань громадян, 

пол тичних формувань, м сцевих державних адм н страц й   орган в 

м сцевого самоврядування,  м не п дзв тн    не п дконтрольн . 

Д яльн сть орган в державного нагляду за охороною прац  регулюється 

законами Укра ни "Про охорону прац ", "Про використання ядерно  енерг     
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рад ац йну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення сан тарного 

та еп дем чного благополуччя населення",  ншими нормативно-правовими 

актами та положеннями, що затверджуються Президентом Укра ни або 

Каб нетом М н стр в Укра ни. 

У статтях 39 та 40 викладено права та встановлено в дпов дальн сть 

посадових ос б з нагляду за охороною прац . Так, посадов  особи 

уповноваженого центрального органу виконавчо  влади з нагляду за 

охороною прац  мають право: 

• безперешкодно в дв дувати п дконтрольн  п дприємства (об'єкти),   

виробництва, як  в дпов дно до законодавства використовують найману 

працю, та зд йснювати у присутност  роботодавця або його представника 

перев рку дотримання законодавства з питань, в днесених до  х компетенц  ; 

• одержувати в д роботодавця   посадових ос б письмов  або усн  

пояснення, висновки експертних обстежень, аудит в, матер али та 

 нформац ю з в дпов дних питань, зв ти про р вень   стан проф лактично  

роботи, причини порушень законодавства та вжит  заходи щодо  х усунення; 

видавати в установленому порядку роботодавцям, кер вникам та  ншим 

посадовим особам юридичних   ф зичних ос б, як  в дпов дно до 

законодавства використо вують найману працю, м н стерствам та  ншим 

центральним органам виконавчо  влади, Рад  м н стр в Автономно  

Республ ки Крим, м сцевим державним адм н страц ям та органам м сцевого 

самоврядування обов'язков  для виконання приписи (розпорядження) про 

усунення порушень   недол к в у галуз  охорони прац , охорони надр, 

безпечно  експлуатац   об'єкт в п двищено  небезпеки; 

• забороняти, зупиняти, припиняти або обмежувати експлуатац ю 

п дприємств, окремих виробництв, цех в, д льниць, робочих м сць, буд вель, 

споруд, прим щень, випуск та експлуатац ю машин, механ зм в, 

устаткування, транспортних та  нших засоб в прац , виконання певних роб т, 

застосування нових небезпечних речовин, реал зац ю продукц  , а також 

скасовувати або припиняти д ю виданих ними дозвол в   л ценз й до 

усунення порушень, як  створюють загрозу життю прац вник в; 

• притягати до адм н стративно  в дпов дальност  прац вник в, винних 

у порушенн  законодавства про охорону прац ; 

• надсилати роботодавцям подання про нев дпов дн сть окремих 

посадових ос б займан й посад , передавати матер али органам прокуратури 
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для притягнення цих ос б до в дпов дальност  зг дно з вимогами 

законодавства. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

прац  зд йснюють профес йн  сп лки,  х об'єднання в особ  виборних орган в   

представник в (статт  41 та 42). 

Профес йн  сп лки зд йснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону прац , створенням безпечних   нешк дливих умов 

прац , належних виробничих та сан тарно-побутових умов, забезпеченням 

прац вник в спецодягом, спецвзуттям,  ншими засобами  ндив дуального та 

колективного захисту. У раз  загрози життю або здоров'ю прац вник в 

профес йн  сп лки мають право вимагати в д роботодавця негайного 

припинення роб т на робочих м сцях, виробничих д льницях, у цехах та 

 нших структурних п дрозд лах або на п дприємствах, як  в дпов дно до 

законодавства використовують найману працю, на пер од, необх дний для 

усунення загрози життю або здоров'ю прац вник в. 

Профес йн  сп лки також мають право на проведення незалежно  

експертизи умов прац , а також об'єкт в виробничого призначення, що 

проектуються, будуються або експлуатуються, для встановлення  х 

в дпов дност  нормативно-правовим актам про охорону прац , брати участь у 

розсл дуванн  причин нещасних випадк в   профес йних захворювань на 

виробництв , вносити на розгляд роботодавц в, державних орган в 

управл ння   нагляду подання з питань охорони прац  та одержувати в д них 

аргументовану в дпов дь. 

У раз  в дсутност  профес йно  сп лки на п дприємств  громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону прац  зд йснює 

уповноважена найманими прац вниками особа. 

У розд л  VIII "В дпов дальн сть за порушення законодавства про 

охорону прац " визначено ц лий ряд адм н стративних та  нших заход в, що 

застосовуються до юридичних або ф зичних ос б, винних у порушенн  

нормативно-правових акт в про охорону та безпеку прац . 

Так, за порушення законодавства про охорону прац , невиконання 

розпоряджень посадових ос б орган в державного нагляду за охороною прац  

юридичн  або ф зичн  особи, як  в дпов дно до законодавства 

використовують найману працю, притягаються до штрафних санкц й у 

порядку, встановленому законом (стаття 43). 
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Несплата штрафу юридичними або ф зичними особами, як  зг дно з 

законодавством використовують найману працю, тягне за собою нарахування 

на суму штрафу пен  у розм р  двох в дсотк в за кожний день прострочення. 

Застосування штрафних санкц й до посадових ос б   прац вник в за 

порушення закон в та  нших нормативно-правових акт в з охорони прац  

зд йснюється в дпов дно до Кодексу Укра ни про адм н стративн  

правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його до каси 

п дприємства за м сцем роботи. 

Р шення про стягнення штрафу може бути оскаржено в м сячний 

терм н у судовому порядку. 

Кошти в д застосування штрафних санкц й до юридичних або ф зичних 

ос б, як  в дпов дно до законодавства використовують найману працю, 

зараховуються до державного бюджету Укра ни. 

За порушення закон в та  нших нормативно-правових акт в про 

охорону прац , створення перешкод у д яльност  посадових ос б орган в 

Державного нагляду за охороною прац , а також представник в профсп лок, 

 х орган зац й та об'єднань винн  особи притягаються до дисципл нарно , 

адм н стративно , матер ально  або крим нально  в дпов дальност  зг дно  з 

законом (стаття 44). 

Таким є вельми стисле коротке викладення основних положень Закону 

Укра ни "Про охорону прац ", окрем  статт  якого одержать б льш глибоке 

тлумачення у наступних розд лах. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА 

ЇЇ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

 

Державне управл ння охороною прац  в Укра н  в дпов дно до основних 

положень статей 31—35 Закону Укра ни "Про охорону прац " зд йснюють 

(рис 1): 

• Каб нет М н стр в Укра ни; 

• уповноважений центральний орган виконавчо  влади з 

нагляду за охороною прац ; 

• м н стерства та  нш  центральн  органи державно  виконавчо  влади; 

• м сцев  державн  адм н страц   та органи м сцевого самоврядування. 

Проте основним реал затором пол тики з охорони прац  є спец ально 

уповноважений державний орган - Державний ком тет Укра ни з нагляду за 

охороною прац , створений у 1958 роц . За роки  снування в н зазнавав 

багатьох зм н та реорган зац й стосовно як назви, так   сфери компетенц   в д 

Державного ком тету Ради М н стр в УРСР з нагляду за безпечним веденням 

роб т у промисловост    г рничого нагляду (1958) до сучасного Державного 

ком тету Укра ни з нагляду за охороною прац  (1993). 
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Разом з тим переглядаючи майже 300 р чну  стор ю становлення 

державного нагляду за охороною прац  не можна не в дзначити той факт, що 

все залежало в д в дпов дно  державно  пол тики та ц нування життя 

прац вника. 

Зазначимо основн  в хи цього процесу. 

У 1719 роц  Петро І видав указ про створення Берг-колег   (г рнича 

колег я), яка виконувала функц   г рничого нагляду. У 1900 роц  до г рничого 

нагляду був приєднаний ще й нагляд за експлуатац єю парових котл в. 

Водночас у 1942 роц   нспекц   з г рничого нагляду та котлонагляду 

загалом були л кв дован , а  х кращ  спец ал сти направлен  для 

безпосередньо  роботи в шахти. Така байдуж сть до людського життя не 

змусила довго оч кувати негативних насл дк в. Як засв дчував очевидець: 

"...вагони для вуг лля тепер прибували на шахти з домовинами для загиблих 

шахтар в, а  х к льк сть можна було пор вняти  з втратами п д час 

наступально  в йськово  операц  *". 

В 1944 роц  листом Народного ком сара вуг льно  промисловост  СРСР 

було зобов'язано поновити д   г рничотехн чних  нспекц й  , у зв'язку з цим, 

передбачалось: 

• вид лити, в дремонтувати та закр пити за д льничними, районними 

та обласними г рничотехн чними  нспекторами в докремлен  посадов  

квартири  з 2-3 к мнат з садибою, комунальними послугами та необх дними 

меблями; 

• встановити ус м г рничотехн чним  нспекторам в квартирах та в 

службових прим щеннях телефони; 

• прикр пити до кожного  нспектора к нний ви зд з кучером; 

• вид ляти ц льовим призначенням г рничотехн чним  нспекторам, як 

  начальникам та головним  нженерам шахт, з п дсобного господарства для 

зимово  загот вл  овоч , картоплю та  нш  продукти за твердими ц нами; 

• за службове прим щення, телефонний зв'язок та транспортне 

забезпечення плату з г рничотехн чних  нспектор в не стягувати   списувати 

за рахунок п дприємств, п дпорядкованих Народному ком сар ату вуг лля. 

Терм н виконання основних положень, що викладен  в лист , був вкрай 

обмежений -менше м сяця. А чому, зрозум ти не важко. Причиною цього, 

безумовно, був високий р вень авар йност  та виробничого травматизму на 

тл  великих втрат воєнного часу. 
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У 1993 роц  на баз  Державного ком тету з г рничо-техн чного нагляду 

було створено Державний ком тет з нагляду за охороною прац . Проте 

водночас загальну чисельн сть прац вник в було скорочено майже на 

третину. Разом з тим ком тетов  були передан  функц   техн чно   нспекц   

прац  профес йних сп лок та орган в нагляду за охороною прац  в ус х 

галузях народного господарства. 

У 2002 роц  Указом Президента Укра ни Державний ком тет з нагляду 

за охороною прац  було визнано як самост йний центральний орган 

виконавчо  влади. 

У 2003 роц  статус Державного ком тету з нагляду за охороною прац  

знов було зм нено завдяки Указу Президента Укра ни № 29/2003 в д 

16.11.2003 року, зг дно з яким затверджено "Положення про Державний 

ком тет Укра ни з нагляду за охороною прац ". 

В дпов дно до Положення, основними завданнями Державного 

ком тету з нагляду за охороною прац  Укра ни є: 

• участь у формуванн  та забезпечення реал зац   Державно  пол тики 

у сфер  охорони прац  щодо промислово  безпеки, страхування ризик в 

виробничо  безпеки, а також у галуз  використання та охорони надр; 

• зд йснення державного нагляду за дотриманням закон в та  нших 

нормативно-правових акт в про охорону прац  стосовно безпечного ведення 

роб т, державного г рничого нагляду, зд йснення державного управл ння з 

питань, що належать до його компетенц  , у галуз  геолог чного вивчення, 

використання та охорони надр; 

• комплексне управл ння охороною прац ; 

• координац я зд йснення органами виконавчо  влади заход в з питань 

г г єни прац , безпеки виробничого середовища та  нших питань охорони 

прац . 

Державний ком тет з нагляду за охороною прац  Укра ни в дпов дно до 

покладених на нього завдань зд йснює так  види д яльност : 

• готує пропозиц   щодо формування державно  пол тики у сфер  

охорони прац , а також механ зму    реал зац  ; 

• бере участь у розробленн  проект в Державного бюджету Укра ни, 

Державно  програми економ чного   соц ального розвитку Укра ни, Програми 

д яльност  Каб нету М н стр в Укра ни; 

• розробляє за участю м н стр в  нших центральних орган в 

виконавчо  влади, Фонду соц ального страхування в д нещасних випадк в на 
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виробництв  та профес йних захворювань, Всеукра нських об'єднань 

роботодавц в та профсп лок загальнодержавну програму пол пшення стану 

г г єни прац  та безпеки виробничого середовища   контролює    виконання; 

формує державне замовлення на проведення науково-досл дних роб т з 

питань охорони прац , використання   охорони надр, координує та контролює 

 х виконання; 

• у межах своє  компетенц   опрацьовує   затверджує правила, норми, 

стандарти та  нш  нормативно-правов  акти з питань охорони прац ; 

• зд йснює в установленому порядку Державний нагляд за 

дотриманням закон в та  нших нормативно-правових акт в про охорону 

прац , в тому числ  з питань: 

- буд вництва, реконструкц   та експлуатац   об'єкт в п двищено  

небезпеки, потенц йно небезпечних об'єкт в   виробництв; 

- застосування у виробництв  технолог й, технолог чних процес в, 

машин, механ зм в, устаткування, транспортних засоб в, а також 

забезпечення прац вник в спецодягом та  ншими засобами 

колективного    ндив дуального захисту; 

- виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкц  , налагодження   

безпечно  експлуатац   машин, механ зм в, устаткування, транспортних 

та  нших засоб в виробництва; 

- виготовлення, транспортування, збер гання та використання вибухових 

матер ал в   вироб в на  х основ ; 

• реєструє об'єкти п двищено  небезпеки енергетики, нафтогазового 

комплексу, металург йних, коксох м чних, х м чних, нафтох м чних, нафто- 

та газопереробних   буд вельних виробництв, п дйомн  споруди, паров    

водогр йн  котли, ємност  п д тиском, трубопроводи пари та гарячо  води; 

• веде Державний реєстр нормативно-правових акт в з питань 

охорони прац ; 

• орган зовує у межах сво х повноважень розсл дування авар й, 

групових нещасних випадк в та нещасних випадк в  з смертельними 

насл дками на виробництв , веде обл к авар й   нещасних випадк в, 

пов'язаних з веденням роб т на виробництв , анал зує  х причини, розробляє 

пропозиц   щодо запоб гання таким випадкам; 

• впроваджує через сво  експертно-техн чн  центри системи 

експертно  оц нки стану безпеки промислових виробництв, технолог й та 

об'єкт в п двищено  небезпеки   системи управл ння як стю випробувань 
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(атестац я випробувальних   д агностичних лаборатор й, апаратури та засоб в 

випробувань тощо); 

• орган зовує в дпов дно до законодавства роботу з сертиф кац   

засоб в  ндив дуального захисту прац вник в, п дготовки та атестац   

персоналу; 

• бере участь у прийнятт  до експлуатац   виробничих об'єкт в 

соц ально-культурного призначення; 

• видає у випадках, передбачених законодавством, дозволи на 

початок роботи п дприємств, д яльн сть яких пов'язана з виконанням роб т та 

експлуатац єю об'єкт в, машин, механ зм в та устаткування п двищено  

небезпеки; 

• видає дозволи на проведення навчання посадових ос б та 

прац вник в з питань охорони прац , а також профес йно  п дготовки, 

переп дготовки та п двищення квал ф кац   прац вник в, як  залучаються до 

виконання роб т п двищено  небезпеки; 

• зд йснює у випадках, передбачених законодавством, л цензування 

певних вид в господарсько  д яльност ; 

• погоджує навчальн  плани   програми п дготовки, переп дготовки та 

п двищення квал ф кац   спец ал ст в з охорони прац ; 

• орган зовує проведення техн чного розсл дування обставин   причин 

авар й, випадк в виробничого травматизму, розкрадання та втрати вибухових 

матер ал в, приймає за результатами зазначеного розсл дування з питань, що 

належать до його компетенц  , в дпов дн  р шення; 

• орган зовує виконання роб т щодо науково-техн чно  п дтримки 

Державного нагляду у сфер  охорони прац    промислово  безпеки; 

• координує роботу з профес йно  п дготовки, переп дготовки та 

п двищення квал ф кац   спец ал ст в у сфер  охорони прац ; 

• розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, 

що належать до його компетенц  , та зд йснює у межах сво х повноважень 

заходи щодо вир шення питань, як  порушен  у таких зверненнях. 

Посадов  особи Державного ком тету з нагляду за охороною прац  

Укра ни в дпов дно до сво х повноважень мають право: 

• безперешкодно в дв дувати контрольн  п дприємства (об'єкти), 

виробництва ф зичних ос б, як  в дпов дно до законодавства використовують 

найману працю, та зд йснювати у присутност  роботодавця або його 
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представника перев рку додержання законодавства з питань, в днесених до  х 

компетенц  ; 

• одержувати в д роботодавця   посадових ос б письмов  або усн  

пояснення, висновки експертних обстежень, аудит в, матер али та 

 нформац ю з в дпов дних питань, зв ти про р вень   стан проф лактично  

роботи, причини порушень законодавства та вжит  заходи щодо  х усунення; 

• видавати в установленому порядку роботодавцям, кер вникам та 

 ншим посадовим особам юридичних та ф зичних ос б, як  в дпов дно до 

законодавства використовують найману працю, м н стерствам та  ншим 

центральним органам виконавчо  влади, Рад  м н стр в Автономно  

Республ ки Крим, м сцевим державним адм н страц ям та органам м сцевого 

самоврядування обов'язков  для виконання приписи (розпорядження) про 

усунення порушень   недол к в у галуз  охорони прац , охорони надр, 

безпечно  експлуатац   об'єкт в п двищено  небезпеки; 

• забороняти, зупиняти, припиняти або обмежувати експлуатац ю 

п дприємств, окремих виробництв, цех в, д льниць, робочих м сць, буд вель, 

споруд, прим щень, випуск та експлуатац ю машин, механ зм в, 

устаткування, транспортних та  нших засоб в прац , виконання певних роб т, 

в тому числ  пов'язаних з користуванням надрами, застосуванням нових 

небезпечних речовин, реал зац єю продукц  , а також скасовувати або 

припиняти д ю виданих ними дозвол в Д л ценз й до усунення порушень, як  

створюють загрозу життю прац вник в; 

• притягати до адм н стративно  в дпов дальност  прац вник в, винних 

у порушенн  законодавства про охорону прац  стосовно безпечного ведення 

роб т та охорони надр; 

• надсилати роботодавцям подання про нев дпов дн сть окремих 

посадових ос б займан й посад , передавати матер али органам прокуратури 

для притягнення цих ос б до в дпов дальност  зг дно  з законом. 

Державний ком тет з нагляду за охороною прац  Укра ни зд йснює сво  

повноваження безпосередньо або через створен  в установленому порядку 

територ альн  органи. 

Так, у межах областей нагляд за охороною прац  проводять 

територ альн  управл ння Державного ком тету з нагляду за охороною прац . 

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та  нших 

нормативних акт в про охорону прац  також зд йснюють: 

• Державний ком тет Укра ни з ядерно  та рад ац йно  безпеки; 
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• органи Державного пожежного нагляду та управл ння пожежно  

охорони; 

• органи Державно  автомоб льно   нспекц   М н стерства внутр шн х 

справ Укра ни; 

• заклади Державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби М н стерства 

охорони здоров'я Укра ни. 

Вищий нагляд за дотриманням   правильним застосуванням закон в про 

охорону прац  є прямим обов'язком Генерального прокурора Укра ни   

п дпорядкованих йому прокуратур. 

Органи Державного нагляду за охороною прац  проводять контроль за 

дотриманням в дпов дних законодавств, вимог, правил, норматив в та 

 нструкц й на вс х п дприємствах (закладах, установах) незалежно в д форм 

власност . 

Роботодавець повинен безкоштовно створювати ус  необх дн  умови 

для зд йснення безперешкодно  д яльност  представник в орган в Державного 

нагляду за охороною прац . 

За порушення законодавства та  нших нормативних акт в про охорону 

прац , створення перешкод для д яльност  посадових ос б, орган в 

Державного нагляду за охороною прац    представник в профес йних сп лок 

винн  прац вники притягуються до дисципл нарно , адм н стративно , 

матер ально  або крим нально  в дпов дальност  в дпов дно до законодавства. 

Кр м Закону Укра ни "Про охорону прац ", для створення належних 

умов виробничого середовища, зд йснення адекватного контролю за 

дотриманням законодавчих акт в сл д використовувати так  оф ц йн  

документи, як Закони Укра ни "Про працю", "Про забезпечення сан тарного   

еп дем чного благополуччя населення", а також Положення "Про колективн  

договори та угоди", "Про адм н стративн  порушення" тощо. 

Подальшому вдосконаленню законодавства з охорони прац , розробц  

науково обґрунтованих державних стандарт в   регламент в, буд вельних та 

сан тарних норм   правил сприяє д яльн сть ряду науково-досл дних 

 нститут в, кафедр та науково-досл дних центр в вищих навчальних заклад в, 

серед яких пров дну роль в д грають Нац ональний науково-досл дний 

 нститут охорони прац , Інститут медицини прац , Інститут г г єни та 

медично  еколог  , Науковий центр рад ац йно  медицини, Інститут держави   

права, Інститут економ ки тощо. 
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Розглядаючи систему управл ння охороною прац  в медицин , сл д 

зазначити, що вона, маючи в дпов дну державну структуру, характеризується 

наявн стю певних структурних особливостей у кожному конкретному 

л кувально-проф лактичному заклад  (рис. 2). 

Зрозум ло, що викладена структура управл ння є досить умовною, адже 

м н стерства, вдосконалюючи свою роботу, зм нюють сво  окрем  в дд ли та 

п дрозд ли, причому як  х назву, так   головн  напрямки роботи. Однак у вс х 

випадках   в самих органах державного управл ння,   в окремих  х закладах 

завжди знаходить м сце функц онування в дпов дних структур з охорони 

прац . 

 

Рис. 2. Структура управл ння охороною прац  у медичн й галуз  
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Розглядаючи основн  положення статт  закону "Повноваження 

м н стерств та  нших центральних орган в Державно  виконавчо  влади у 

галуз  охорони прац ", сл д в дм тити, що м н стерства   в дпов дно 

М н стерство охорони здоров'я Укра ни: 

• проводять єдину науково-техн чну пол тику в галуз  охорони прац ; 

• розробляють   реал зують комплексн  заходи щодо пол пшення 

г г єн чних умов прац  та дотримання    безпеки, г г єни прац    виробничого 

середовища в галуз  загалом; 

• зд йснюють методичне кер вництво д яльн стю п дприємств 

(установ, заклад в) галуз  з охорони прац ; 

• укладають з галузевою профсп лковою орган зац єю медичних 

прац вник в угоди з питань пол пшення умов   безпеки прац ; 

• ф нансують опрацювання   перегляд нормативних акт в з охорони 

прац ; 

• орган зовують навчання та перев рку знань норм   правил з охорони 

прац  кер вниками, прац вниками та спец ал стами галуз ; 

• зд йснюють внутр шньов домчий контроль за станом охорони прац ; 

• створюють з метою координац   та вдосконалення д яльност  з 

охорони прац  управл ння (в дд ли, служби) охорони прац  на м сцях. 

Необх дно зазначити, що абсолютна б льш сть положень, як  викладен  

вище, поширюються   на управл ння охорони здоров'я обласних державних 

адм н страц й та  х в дпов дн  в дд ли з охорони прац  (в дд ли з техн чного 

нагляду та охорони прац ). 

Очевидно, з подальшим розвитком м сцевого самоврядування б льш 

ч тке м сце у структур  управл ння охороною прац  знайдуть в дд ли з 

охорони прац  при м ських управл ннях охорони здоров'я, територ альних 

медичних об'єднаннях м ських та с льських район в тощо. 

На рис. З наведена ор єнтовна структурна схема зд йснення 

адм н стративного контролю з охорони прац  в л кувально-проф лактичному 

заклад . 
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Рис. 3. Ор єнтовна структурна схема зд йснення адм н стративного 

контролю за проведенням заход в з охорони прац  в л кувально-

проф лактичному заклад  

 

3.1. Служба охорони праці: обов'язки, права, структура, штати. 

 

На виконання Закону Укра ни "Про охорону прац " Державним 

ком тетом Укра ни з нагляду за охороною прац  видано наказ № 255 в д 

15.11.2004 року, зг дно з яким затверджено Типове положення про службу 

охорони прац . 

В дпов дно до нього служба охорони прац  створюється роботодавцем 

для орган зац   виконання правових, орган зац йно-техн чних, сан тарно-

г г єн чних, соц ально-економ чних та л кувально-проф лактичних заход в, 

спрямованих на запоб гання виникненню нещасних випадк в, профес йних 

захворювань та авар й у процес  прац . 

Служба охорони прац  створюється на п дприємствах та в орган зац ях, 

в яких число прац вник в становить понад 50 чолов к. 

На п дприємств  з к льк стю прац вник в менше 50 ос б функц   служби 

охорони прац  можуть виконувати в порядку сум сництва особи, як  мають 

в дпов дну п дготовку. 
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На п дприємств  з к льк стю прац вник в менше 20 ос б для виконання 

функц й служби охорони прац  можуть залучатися сторонн  спец ал сти на 

догов рних засадах, як  мають виробничий стаж роботи не менше 3 рок в   

пройшли навчання з охорони прац . 

Кер вники та спец ал сти служби охорони прац  за сво ми посадами та 

зароб тною платою прир внюються до кер вник в   спец ал ст в основних 

виробничо-техн чних служб та повинн  в дпов дати квал ф кац йним 

вимогам, зазначеним у Дов днику квал ф кац йних характеристик профес й 

прац вник в, як  є загальними для вс х вид в економ чно  д яльност , 

затвердженому наказом М н стерства прац  та соц ально  пол тики №24 в д 

16.02.1998 року. 

Навчання та перев рка знань  з питань охорони прац  прац вник в 

служби охорони прац  проводяться в установленому законодавством порядку 

п д час прийняття на роботу та пер одично один раз на 3 роки. 

Прац вники служби охорони прац  п дприємства у сво й д яльност  

керуються законодавством Укра ни, нормативно-правовими актами з 

охорони прац , колективним договором та актами з охорони прац , що д ють 

в межах п дприємства. Л кв дац я служби охорони прац  допускається т льки 

в раз  л кв дац   п дприємства або припинення використання наймано  прац  

ф зичною особою. Служба охорони прац  п дпорядковується безпосередньо 

роботодавцю. 

Як основн  завдання служби охорони прац  необх дно в дзначити: 

• забезпечення фахово  п дтримки р шень роботодавця з питань 

удосконалення управл ння охороною прац  на п дприємств ; 

• орган зац ю проведення проф лактичних заход в, спрямованих на 

усунення шк дливих   небезпечних виробничих фактор в, запоб гання 

нещасним випадкам на виробництв , профес йним захворюванням та  ншим 

випадкам загрози життю або здоров'ю прац вник в; 

• вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень 

науки   техн ки, прогресивних та безпечних технолог чних р шень/сучасних 

засоб в колективного та  ндив дуального захисту прац вник в; 

• забезпечення контролю за дотриманням прац вниками вимог 

закон в та  нших нормативно-правових акт в з охорони прац , галузево  

угоди, розд лу "Охорона прац " у колективному договор  та акт в з охорони 

прац , що д ють у межах п дприємства; 
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•  нформування та надання роз'яснень прац вникам п дприємства з 

питань охорони прац . 

У зв'язку з цим головними функц ями служби охорони прац  на 

п дприємств , в заклад  та установ  є: 

• розроблення сп льно з  ншими п дрозд лами п дприємства 

комплексних заход в для досягнення встановлених норматив в та п двищення 

 снуючого р вня охорони прац , план в   програм пол пшення умов прац , 

запоб гання виробничого травматизму та профес йних захворювань, а також 

надання орган зац йно-методично  допомоги у виконанн  запланованих 

заход в; 

• п дготовка проект в наказ в з питань охорони прац  та внесення  х 

на розгляд роботодавця; 

• проведення сп льно з представниками  нших структурних 

п дрозд л в   за участю представник в профес йно  сп лки п дприємства або, у 

раз     в дсутност , уповноважених найманими прац вниками ос б з питань 

охорони прац  перев рок дотримання прац вниками вимог нормативно-

правових акт в з охорони прац ; 

• складання зв тност  з охорони прац  за встановленими формами; 

• проведення з прац вниками вступного  нструктажу з охорони прац ; 

• ведення обл ку та проведення анал зу причин виробничого 

травматизму, профес йних захворювань, авар й та встановлення масштаб в 

запод яно  ними шкоди; 

• забезпечення належного оформлення   збер гання документац   з 

питань охорони прац , а також своєчасно     передач  до арх ву для тривалого 

збер гання зг дно з установленим порядком; 

• складання за участю кер вник в п дрозд л в п дприємства перел к в 

профес й, посад   вид в роб т, на як  повинн  бути розроблен   нструкц   з 

охорони (безпеки) прац , що д ють в межах п дприємства, надання 

методично  допомоги п д час  х розроблення; 

•  нформування прац вник в про основн  вимоги закон в,  нших 

нормативно-правових акт в та акт в з охорони прац , що д ють у межах 

п дприємства; 

• розгляд питань про п дтвердження наявност  небезпечно  

виробничо  ситуац  , що стала причиною в дмови прац вника в д виконання 

доручено  роботи, а також лист в   заяв, скарг прац вник в п дприємства, що 

стосуються питань дотримання законодавства про охорону прац ; 
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• орган зац я забезпечення п дрозд л в нормативно-правовими актами 

та актами з охорони прац , що д ють у межах п дприємства, пос бниками та 

навчальними матер алами з цих питань; 

• орган зац я роботи каб нету з охорони прац , п дготовка 

 нформац йних стенд в та кутк в з охорони прац ; 

• проведення нарад, сем нар в та конкурс в з питань охорони прац . 

Прац вники служби з охорони прац  приймають участь у: 

• розсл дуванн  нещасних випадк в, профес йних захворювань та 

авар й на виробництв  зг дно з Порядком розсл дування та ведення обл ку 

нещасних випадк в, профес йних захворювань   авар й на виробництв , 

затвердженого постановою Каб нету М н стр в Укра ни №1112 в д 25.08.2004 

року; 

• складанн  сан тарно-г г єн чно  характеристики робочих м сць 

прац вник в, як  проходять обстеження щодо наявност  профес йних 

захворювань; 

• проведенн  внутр шнього аудиту охорони прац  та атестац   робочих 

м сць на    в дпов дн сть нормативно-правовим актам з охорони прац ; 

• робот  ком с й з приймання в експлуатац ю побудованих, 

реконструйованих або техн чно переозброєних об'єкт в виробничого та 

соц ально-культурного призначення, в дремонтованого або модерн зованого 

устаткування в частин  дотримання вимог охорони (безпеки) прац ; 

• розробленн  положень та  нструкц й, а також розд лу "Охорона 

прац " колективного договору, акт в з охорони (безпеки) прац , як  д ють у 

межах п дприємства, тощо; 

• складанн  перел к в профес й   посад, зг дно з якими прац вники 

повинн  проходити обов'язков  запоб жн  (попередн )   пер одичн  медичн  

огляди; 

• орган зац   навчання з питань охорони прац . 

Як надзвичайно важливий напрямок д яльност  служби охорони прац  

на п дприємств  сл д вид лити зд йснення контролю за: 

• виконанням заход в, передбачених програмами, планами щодо 

пол пшення стану безпеки, г г єни прац  та виробничого середовища, 

колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин 

нещасних випадк в та профес йних захворювань; 

• проведенням  дентиф кац   та декларуванням безпеки об'єкт в 

п двищено  небезпеки; 
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• наявн стю в п дрозд лах  нструкц й з охорони прац  в дпов дно до 

перел ку профес й, посад   вид в роб т, своєчасним внесенням до них зм н; 

• своєчасним проведенням випробувань та техн чних огляд в 

виробничого устаткування, запоб жних   захисних пристро в, а також 

вентиляц йних систем; 

• своєчасним проведенням навчання з питань охорони прац ; 

• забезпеченням прац вник в зг дно з вимогами законодавства 

спецодягом, спецвзуттям та  ншими засобами  ндив дуального   колективного 

захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; 

• орган зац єю збер гання, прання, х м чного чищення, суш ння, 

знепилювання   ремонту спецодягу, спецвзуття та  нших засоб в 

 ндив дуального захисту; 

• сан тарно-г г єн чними   сан тарно-побутовими умовами 

прац вник в в дпов дно до нормативно-правових акт в; 

• своєчасним наданням прац вникам п льг   компенсац й за важк  та 

шк длив  умови прац , забезпеченням,  х л кувально-проф лактичним 

харчуванням, молоком або р вноц нними йому харчовими продуктами, 

газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв сан тарно-

оздоровчого призначення; 

• дотриманням у належному безпечному стан  територ   

п дприємства, внутр шн х дор г та п шох дних дор жок; 

• рац ональною орган зац єю робочих м сць; 

• використанням ц льових кошт в, вид лених для виконання 

комплексних заход в, для досягнення встановлених норматив в та 

п двищення  снуючого р вня охорони прац ; 

• проведенням запоб жних (попередн х) медичних огляд в 

прац вник в, зайнятих на важких роботах, роботах з  шк дливими та 

небезпечними умовами прац , профес йного в дбору, щор чних обов'язкових 

медичних огляд в ос б в ком до 21 року тощо. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право: 

• видавати кер вникам структурних п дрозд л в п дприємства 

обов'язков  для виконання приписи щодо усунення наявних недол к в 

(додаток 1), а також одержувати в д них необх дн  в домост , документац ю 

та пояснення з питань охорони прац . Припис спец ал ста з охорони прац  

може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 прим рниках, 

один з яких видається кер вников  роб т, об'єкта, цеху, другий - залишається 
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в служб  охорони прац    збер гається протягом 5 рок в. Якщо кер вник 

структурного п дрозд лу п дприємства в дмовляється в д п дпису в одержанн  

припису, спец ал ст з охорони прац  надсилає в дпов дне подання на  м'я 

особи, як й адм н стративно п дпорядкований цей структурний п дрозд л, або 

роботодавцю; 

• зупиняти роботу виробництва, д льниць, машин, механ зм в, 

устаткування у раз  порушень, як  створюють загрозу життю або здоров'ю 

прац вник в; 

• вимагати в дсторонення в д роботи ос б, як  не пройшли 

передбачених законодавством медичного огляду, навчання,  нструктажу, 

перев рки знань   не мають допуску до в дпов дних роб т або не виконують 

вимоги нормативно-правових акт в з охорони прац ; 

• надсилати роботодавцю подання про притягнення до 

в дпов дальност  посадових ос б та прац вник в, як  порушують вимоги щодо 

охорони прац ; 

• вносити пропозиц   в дносно заохочення прац вник в за активну 

д яльн сть у сфер  пол пшення стану безпеки прац ; 

• залучати, за погодженням з роботодавцем   кер вниками окремих 

п дрозд л в п дприємства, спец ал ст в для проведення перев рок стану 

охорони прац . 

Орган зац я служби охорони прац  п дприємства повинна 

зд йснюватися в дпов дно до плану роботи та граф к в обстежень, 

затверджених роботодавцем. 

Робоч  м сця прац вник в служби охорони прац  мають розм щуватися в 

окремому прим щенн , забезпечуватися належною оргтехн кою   техн чними 

засобами зв'язку та бути зручними для прийому в дв дувач в. 

Для проведення навчання,  нструктаж в, сем нар в, лекц й та виставок 

має бути створений каб нет з охорони прац  в дпов дно до Типового 

положення про каб нет охорони прац , затвердженого Державним ком тетом 

з нагляду за охороною прац  №191 в д 18.07.1997 року, зареєстрованого в 

М н стерств  юстиц   Укра ни 08.10.1997 року за №458/2262. 

Роботодавець має забезпечувати стимулювання ефективно  роботи 

прац вник в служби охорони прац , як  не можуть залучатися до виконання 

функц й, не передбачених Законом Укра ни "Про охорону прац ". Служба 

охорони прац  повинна ефективно взаємод яти з  ншими структурними 

п дрозд лами, службами, фах вцями п дприємства та представниками 

профсп лки, а за    в дсутност  - з уповноваженими найманими прац вниками 

особами з питань охорони прац . 
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4. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В 

ГАЛУЗІ 

 

Медичн  прац вники пост йно ризикують сво м здоров'ям. Спектр 

чинник в риски широкий — в д уколу  нф кованою голкою   розвитку 

алерг чно  реакц   на латекс до травм спини, ф зичного насильства   стресу. 

За даними Центр в контролю   проф лактики захворювань США, в 

Сполучених Штатах за останнє десятил ття зр с виробничий травматизм 

серед медичних прац вник в. У кра нах, що розвиваються,   кра нах з 

перех дною економ кою випадки контакту медпрац вник в з збудниками 

 нфекц й, у тому числ  що передаються через кров, в дбуваються значно 

част ше, н ж в США. При цьому л кувальн  установи в кра нах 

з обмеженими ресурсами зазвичай переповнен  хворими, а  х штат 

недостатньо укомплектований, тому медичний   допом жний персонал 

вимушений працювати в украй стресових умовах   з великими 

навантаженнями. 

Деяк  групи медичних прац вник в в процес  профес йно  д яльност  

можуть п ддаватися д   багатьох чинник в, небезпечних для здоров'я. Серед 

ф зичних чинник в, як  можуть  стотно вплинути на стан здоров'я медичного 

персоналу, одне з перших м сць займає  он зуюче випром нювання. У наш й 

кра н  десятки тисяч медичних прац вник в профес йно пов'язан  з д єю 

цього чинника. 

Нин  випущен  законодавч  документи, в яких встановлен  дози   р вн  

 он зуючих випром нювань, безпечн  для здоров'я прац вник в. Проте 

взаємне проникнення медичних наук привело до того, що останн м часом в 

д агностичних   л кувальних ман пуляц ях п д контролем рентген вського 

випром нювання разом з рентгенологами беруть участь х рурги, 

анестез ологи, травматологи, реан матологи   середн й медичний персонал. 

Р вн  опром нення на робочих м сцях цих фах вц в, а також дози 

рентген вського випром нювання отримуван  ними, в окремих випадках 

перевищують дози, що отримуються рентгенологами   лаборантами. 

Великого поширення в медицин  набули прилади   устаткування, що 

генерують не он зуюч  випром нювання   ультразвук. Вони широко 

застосовуються у ф з отерапевтичн й практиц , х рург     офтальмолог   при 
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використанн  лазер в, в процес  ультразвуково  д агностики у пац єнт в 

х рург чних, г неколог чних   акушерських в дд лень. 

Шум як профес йно значимий чинник досить р дко зустр чається в 

робот  медичного персоналу. Виключення складає персонал 

стоматолог чних установ. 

Праця багатьох медичних прац вник в пов'язана з напругою зору, 

тому дотримання вимог до осв тлення робочих прим щень   робочих м сць 

персоналу є важливим елементом рац онально  орган зац   прац . 

Сп вв дношення загального   м сцевого осв тлення грає велику роль в 

попередженн  стомлення   виключення розлад в зору, пов'язаних з надм рно 

яскравим св тлом. Використання як додаткове осв тлення волоконно  

оптики наводить до виникнення проблем, пов'язаних з нестаб льн стю 

роботи устаткування   можлив стю перетворення св тла в тепло 

безпосередньо в осв тлюваних тканинах. 

Важливе значення для стану здоров'я медичних прац вник в має 

координування положення тулуба, голови, рук, н г виконавця в дносно 

знарядь   предмет в прац , тобто робоча поза. Хоча для б льшост  

прац вник в охорони здоров'я основними робочими позами є пози стоячи   

сидячи, окрем  елементи д яльност  вимагають вимушених поз у вигляд  

нахил в   згинання тулуба. Так у вимушен й поз  зд йснюють л кувально-

д агностичний процес стоматологи   оториноларингологи на пол кл н чному 

прийом , оперуюч  х рурги, акушери-г некологи, реан матологи, л кар  палат 

 нтенсивно  терап  . 

Контакт персоналу з потенц йно небезпечними х м чними 

речовинами, використовуваними в установах охорони здоров'я, може також 

представляти небезпеку для здоров'я. Серед цих речовин найб льш важливу 

роль грають  нгаляц йн  анестетики, як  можуть бути присутн ми в пов тр  

не лише операц йних, але   прим щень для вв дного наркозу, реан мац йних 

палат, родових зал в   каб нет в х рург чно  стоматолог  .  

Наконец, до шк дливих чинник в медично  профес   можна в днести   

можлив сть нещасних випадк в при напад  псих чно хворих, пац єнт в 

нарколог чних стац онар в. Бувають нещасн  випадки в результат  пад ння в 

операц йн й   л карняних палатах.  
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5. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

Розсл дування нещасних випадк в на виробництв  є основою для 

подальшо  компенсац   втрати працездатност  потерп лими та оц нки 

ефективност  заход в   засоб в з охорони прац , що використовуються. Кр м 

того, у ход  проведення розсл дування з'являються ч тк  п дстави для 

отримання об'єктивно   нформац   щодо негативних виробничих чинник в та 

ризик в у т й або  нш й галуз  господарського виробництва, вдосконалення як 

законодавчо  бази з охорони прац , так   розробки конкретних заход в з 

подальшим  х практичним використанням як доповнень до в дпов дних 

правил,  нструкц й,  нструктаж в тощо. 

Розсл дування нещасних випадк в на виробництв  сл д зд йснювати 

в дпов дно до постанови Каб нету М н стр в Укра ни №1112 в д 25.08.2004 

року "Порядок розсл дування та ведення обл ку нещасних випадк в 

профес йних захворювань   авар й на виробництв ". 

Розсл дування та обл к нещасних випадк в. Розсл дування проводиться 

у раз  виникнення нещасного випадку, раптового пог ршання стану здоров'я 

прац вника або особи, яка забезпечує себе роботою самост йно, одержання 

ними поранення, травми, в тому числ  внасл док т лесних ушкоджень, 

запод яних  ншою особою, гострого профес йного захворювання, гострого 

профес йного та  нших отруєнь, одержання теплового удару, оп ку, 

обмороження, у раз  утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою 

та  он зуючим випром нюванням, одержання  нших ушкоджень внасл док 

авар  , пожеж , стих йного лиха (землетруси, зсуви, повен , урагани тощо), 

контакту з представниками тваринного   рослинного св ту, що призвели до 

втрати прац вником працездатност  на один робочий день   б льше або 

зумовили потребу у його переведенн  на  ншу (б льш легку) роботу не менш 

як на один робочий день, у випадку зникнення прац вника п д час виконання 

ним трудових обов'язк в, а також у раз  смерт  прац вника на п дприємств . 

До гострих профес йних захворювань   гострих профес йних отруєнь 

належать захворювання та отруєння, що зумовлен  впливом небезпечних 

фактор в або шк дливих речовин не б льше н ж протягом одн є  робочо  

зм ни. 

Гостр  профес йн  захворювання зумовлюються впливом х м чних 

речовин,  он зуючого та не он зуючого випром нювання, значним ф зичним 
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навантаженням та перенапруженням окремих орган в   систем людини. До  х 

числа також належать  нфекц йн , паразитарн  та алерг чн  захворювання. 

Водночас причиною виникнення гострих профес йних отруєнь є вплив 

шк дливих речовин гостроспрямовано  д  , як  мають х м чне походження. 

Про кожний нещасний випадок потерп лий, або прац вник, який його 

виявив, або  нша особа - св док нещасного випадку має негайно пов домити 

безпосереднього кер вника роб т або  ншу уповноважену особу п дприємства 

та вжити заход в щодо надання необх дно  допомоги. 

У раз  нещасного випадку безпосередн й кер вник роб т (уповноважена 

особа п дприємства) зобов'язаний: 

• терм ново орган зувати надання першо  медично  допомоги 

потерп лому та забезпечити у раз  необх дност  його доставку до л кувально-

проф лактичного закладу; 

• пов домити про те, що сталося, роботодавця, кер вника первинно  

орган зац   профсп лки, членом яко  є потерп лий, або уповноважену 

найманими прац вниками особу з питань охорони прац , якщо потерп лий не 

є членом профсп лки; 

• зберегти до прибуття ком с   з розсл дування (ком с    з спец ального 

розсл дування) нещасного випадку обстановку на робочому м сц  та 

устаткування у такому стан , в якому вони були на момент нещасного 

випадку (якщо це не загрожує життю та здоров'ю  нших прац вник в   не 

призведе до б льш тяжких насл дк в), а також вжити заход в щодо 

недопущення виникнення под бних випадк в у подальшому. 

Л кувально-проф лактичний заклад повинен про кожне звернення 

потерп лого з посиланням на нещасний випадок на виробництв  без 

направлення п дприємства передати протягом доби з використанням засоб в 

зв'язку екстрене пов домлення за формою, що наведена у додатку 2: 

• п дприємству, де працює потерп лий; 

• робочому органу виконавчо  дирекц   Фонду за м сцезнаходженням 

п дприємства, де працює потерп лий, або за м сцем настання нещасного 

випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самост йно; 

• установ  державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка 

обслуговує п дприємство, де працює потерп лий, або так й установ  за м сцем 

настання нещасного випадку з особою, що забезпечує себе роботою 

самост йно (у раз  виявлення гострого профес йного захворювання 

(отруєння)). 
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Роботодавець, одержавши пов домлення про нещасний випадок, 

зобов'язаний негайно: 

• пов домити з використанням засоб в зв'язку про нещасний 

випадок: 

- робочий орган виконавчо  дирекц   Фонду за м сцезнаходженням 

п дприємства за встановленою формою; 

- п дприємство, де працює потерп лий (якщо потерп лий є 

прац вником  ншого п дприємства); 

- органи державно  пожежно  охорони за м сцезнаходженням 

п дприємства (у раз  нещасного випадку, що стався внасл док пожеж ); 

- установу державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка 

обслуговує п дприємство (у раз  виявлення гострого профес йного 

захворювання (отруєння)); 

• створити наказом ком с ю, д яльн сть яко  має бути пов'язана з 

розсл дуванням нещасного випадку, у склад  не менше 3 ос б. 

До складу ком с   з розсл дування нещасного випадку включаються 

кер вник (спец ал ст) служби охорони прац  або посадова особа, на яку 

роботодавцем покладено виконання функц й спец ал ста з питань охорони 

прац  (голова ком с  ), кер вник структурного п дрозд лу п дприємства, на 

якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчо  

дирекц   Фонду за м сцезнаходженням п дприємства, представник первинно  

орган зац   профсп лки, членом яко  є потерп лий, або уповноважена 

найманими прац вниками особа з питань охорони прац , якщо потерп лий не 

є членом профсп лки, а також у випадку тако  необх дност   нш  особи. 

У раз  настання нещасного випадку з тяжкими насл дками, в тому числ  

з можливою  нвал дизац ю потерп лого, до складу ком с   обов'язково 

включається представник робочого органу Фонду за м сцезнаходженням 

п дприємства. Натом сть до    складу не може включатися кер вник роб т, 

який безпосередньо в дпов дає за стан охорони прац  на робочому м сц , де 

стався нещасний випадок. 

У раз  виявлення гострого профес йного захворювання (отруєння) до 

ком с   включаються також представники установи державно  сан тарно-

еп дем олог чно  служби, яка обслуговує п дприємство, та робочого органу 

виконавчо  дирекц   Фонду за м сцезнаходженням п дприємства. 

На п дприємствах, як  не мають структурних п дрозд л в, до складу 

ком с   включається представник роботодавця. 
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На суднах морського, р чкового та рибопромислового флоту п д час 

плавання або перебування в  ноземних портах ком с я утворюється 

кап таном, про що пов домляється власник судна. 

Ком с я зобов язана протягом трьох д б: 

• обстежити м сце нещасного випадку, одержати пояснення 

потерп лого, якщо це можливо, опитати св дк в нещасного випадку та 

причетних до нього ос б; 

• визначити в дпов дн сть умов прац  та    безпеки вимогам 

законодавства про охорону прац ; 

• з'ясувати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом; 

• виявити ос б, як  допустили порушення вимог законодавства про 

охорону прац , розробити заходи щодо запоб гання под бних нещасних 

випадк в у подальшому; 

• скласти акт розсл дування нещасного випадку за формою Н-5 

(додаток 3) у трьох прим рниках, а також акт про нещасний випадок, 

пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (додаток 4) у шести прим рниках, 

якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, 

або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою 

НИВ (додаток 5), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не 

пов'язаний з виробництвом, та передати  х на затвердження роботодавцю; 

• у раз  виявлення гострого профес йного захворювання (отруєння), 

пов'язаного з виробництвом, кр м акта форми Н-1 скласти також у чотирьох 

прим рниках карту обл ку профес йного захворювання (отруєння) за формою 

77-5 (додаток 6). 

Акти форми Н-5 та форми Н-1 (або форми НПВ) п дписуються як 

головою, так   вс ма членами ком с  . У раз  незгоди з  зм стом зазначених 

документ в член ком с   письмово викладає свою окрему думку, яка 

додається до акта форми Н-5   є його нев д'ємною частиною, про що 

зд йснюється в дпов дний запис в акт  форми Н-5. 

У раз  виникнення потреби в проведенн  лабораторних досл джень, 

експертизи, випробувань для встановлення обставин   причин нещасного 

випадку терм н розсл дування може бути продовжено за погодженням з 

територ альним органом Державного ком тету з нагляду за охороною прац  за 

м сцезнаходженням п дприємства, але не б льше н ж на м сяць, про що 

роботодавець видає наказ. 
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Нещасними випадками, що пов'язан  з виробництвом, визнаються т  з 

них, як  сталися з прац вниками п д час виконання трудових обов'язк в, у 

тому числ  у в дрядженн , а також т , що сталися у пер од: 

• перебування на робочому м сц , на територ   п дприємства або в 

 ншому м сц , яке пов'язане з використанням виробничих об'єкт в, починаючи 

з моменту прибуття прац вника на п дприємство до моменту його в дбуття, в 

тому числ  протягом робочого та понадурочного часу, або виконання завдань 

роботодавця у неробочий час, п д час в дпустки, у вих дн , святков  та 

неробоч  дн ; 

• п дготовки до початку роботи та приведення в порядок робочого 

м сця п сля зак нчення виробничого процесу, виконання заход в особисто  

г г єни, пересування територ єю п дприємства перед початком роботи та 

п сля    зак нчення; 

• при зду на роботу або з роботи на транспортному засоб , що 

належить п дприємству, або на  ншому транспортному засоб , який наданий 

роботодавцем; 

• використання власного транспортного засобу в  нтересах 

п дприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в установленому 

порядку; 

• виконання д й в  нтересах п дприємства, на якому працює 

потерп лий, тобто д й, як  не належать до прямих трудових обов'язк в 

прац вника (надання необх дно  допомоги  ншому прац вников , зд йснення 

д й, спрямованих на запоб гання авар й або рятування людей та майна 

п дприємства,  нших д й за розпорядженням або дорученням роботодавця); ' 

• л кв дац   авар   та насл дк в надзвичайно  ситуац   техногенного або 

природного характеру на виробничих об'єктах   транспортних засобах, що 

використовуються п дприємством; 

• надання необх дно  допомоги або рятування людей, виконання д й, 

пов'язаних  з запоб ганням нещасних випадк в з  ншими особами у процес  

виконання трудових обов'язк в; 

•    надання п дприємством шефсько  допомоги; 

• перебування у транспортному засоб  або на його стоянц , на 

територ   вахтового селища, в тому числ  п д час зм нного в дпочинку, якщо 

настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерп лим трудових 

обов'язк в або з впливом на нього небезпечних та шк дливих чинник в 

виробничого середовища; 



52 
 

• прямування прац вника в д одного об'єкта обслуговування до 

 ншого за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за 

дорученням роботодавця; 

• прямування до або з м сця в дрядження зг дно з вимогами або 

завданнями, як  установлен . 

Кр м того, визначаються пов'язаними з виробництвом нещасн  випадки, 

як  пов'язан  з раптовим пог ршанням стану здоров'я прац вника або його 

смертю внасл док гостро  серцево-судинно  недостатност  п д час 

перебування на п дземних роботах (видобування корисних копалин, 

буд вництво, реконструкц я, техн чне переоснащення   кап тальний ремонт 

шахт, рудник в, копалень, метропол тен в, п дземних канал в, тунел в та 

 нших п дземних споруд, геологорозв дувальн  роботи, як  проводяться п д 

землею) або п сля виведення прац вника на поверхню з ознаками гостро  

серцево-судинно  недостатност , що п дтверджено медичним висновком. 

Медичний висновок щодо зв'язку пог ршання стану здоров'я 

прац вника з впливом на нього небезпечних та шк дливих виробничих 

фактор в або щодо протипоказання за станом здоров'я прац вника виконувати 

зазначену роботу видається л кувально-проф лактичним закладом за м сцем 

л кування потерп лого на запит роботодавця або голови ком с   з 

розсл дування. 

Не визнаються нещасними випадками, як  пов 'язан  з виробництвом, т  

з них, що сталися з прац вниками: 

• за м сцем пост йного проживання на територ   польових та 

вахтових селищ; 

• п д час виконання прац вниками в особистих ц лях транспортних 

засоб в, машин, механ зм в, устаткування,  нструмент в, як  належать або 

використовуються п дприємством (кр м випадк в, що сталися внасл док  х 

несправност ); 

• внасл док отруєння алкоголем, наркотичними, токсичними або 

отруйними речовинами, а також внасл док  х д   (асф кс я,  нсульт, зупинка 

серця тощо), за наявност  в дпов дного медичного висновку, якщо це не 

пов'язане  з застосуванням таких речовин у виробничих процесах та 

порушенням вимог безпеки щодо  х збер гання   транспортування або якщо 

потерп лий, який перебував у стан  алкогольного, токсичного або 

наркотичного сп'ян ння, до настання нещасного випадку був в дсторонений 
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в д роботи в дпов дно до вимог правил внутр шнього трудового розпорядку 

п дприємства та колективного договору; 

• в дпов дним медичним висновком, не зумовлене виробничим 

процесом, та є основною причиною виникнення нещасного випадку за 

в дсутност  техн чних або орган зац йних причин його настання; 

• п д час скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком 

суду; 

• у раз  самогубства. 

Посадова особа органу Державного ком тету з нагляду за охороною 

прац  має право у раз  в дмови роботодавця скласти та затвердити акти за 

формами Н-5 та Н-1 (або форми НПВ) або незгоду потерп лого чи особи, яка 

представляє його  нтереси,  з зм стом зазначених документ в, видавати 

обов'язков  для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчо  

дирекц   Фонду, у раз  нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе 

роботою самост йно, приписи за формою Н-9 (додаток 7) щодо необх дност  

проведення розсл дування (повторного розсл дування) нещасного випадку, 

затвердження або перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 

(або форми НПВ) та визнання або невизнання нещасного випадку таким, що 

пов'язаний з виробництвом, тощо. 

Р шення посадово  особи органу Державного ком тету з нагляду за 

охороною прац  може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду 

справи у суд  д я припису припиняється. 

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний терм н п сля одержання 

припису за формою Н-9 видати наказ про виконання запропонованих у ньому 

заход в, а також притягнути до в дпов дальност  прац вник в, як  допустили 

порушення законодавства про охорону прац . Про виконання цих заход в 

роботодавець пов домляє письмово орган Державного ком тету нагляду за з 

охороною прац , посадова особа якого видала припис, в установлений ним 

терм н. 

Спец альне розсл дування нещасних випадк в. Спец альному 

розсл дуванню п длягають: 

• нещасн  випадки  з смертельними насл дками; 

• групов  нещасн  випадки, як  сталися одночасно з двома   б льше 

прац вниками, незалежно в д ступеня тяжкост  ушкодження  х здоров'я; 

• випадки смерт  прац вник в на п дприємств ; 



54 
 

• випадки зникнення прац вник в п д час виконання трудових 

(посадових) обов'язк в; 

• нещасн  випадки з тяжкими насл дками, в тому числ  з можливою 

 нвал диза-ц єю потерп лого. 

В днесення нещасних випадк в до таких, що спричинили тяжк  

насл дки, у тому числ  до нещасних випадк в з можливою  нвал дизац єю 

потерп лого, зд йснюється в дпов дно до Класиф катора розпод лу травм за 

ступенем тяжкост , що затверджується М н стерством охорони здоров'я. 

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок  з смертельним 

насл дком, нещасний випадок з тяжким насл дком, випадок смерт  

прац вника на п дприємств , а також випадок зникнення прац вника п д час 

виконання ним трудових (посадових) обов'язк в роботодавець зобов'язаний 

негайно передати з використанням засоб в зв'язку пов домлення про 

нещасний випадок за в дпов дною формою (додаток 8) до: 

• територ ального органу Державного ком тету з нагляду за охороною 

прац  за м сцезнаходженням п дприємства; 

• органу прокуратори за м сцем настання нещасного випадку; 

• робочого органу виконавчо  дирекц   Фонду за м сцезнаходженням 

п дприємства; 

• органу, до сфери управл ння якого належить п дприємство (у раз  

його в дсутност  - до м сцево  державно  адм н страц  ); 

• установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка 

обслуговує п дприємство (у раз  гострих профес йних захворювань 

(отруєнь)); 

• первинно  орган зац   профсп лки, членом яко  є потерп лий; 

• органу з питань захисту населення   територ й в д надзвичайних 

ситуац й за м сцем настання нещасного випадку. 

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок  з смертельним 

насл дком, нещасний випадок, що спричинив тяжк  насл дки, а також про 

випадок смерт  або зникнення п д час виконання роб т особи, яка забезпечує 

себе роботою самост йно, робочий орган виконавчо  дирекц   Фонду 

зобов'язаний негайно передати з використанням засоб в зв'язку пов домлення 

про нещасний випадок за в дпов дною формою (додаток 8) до: 

• територ ального органу Державного ком тету з нагляду за охороною 

прац  за м сцем настання нещасного випадку; 

• органу прокуратури за м сцем настання нещасного випадку; 
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• м сцево  державно  адм н страц  ; 

• установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби за м сцем 

настання нещасного випадку (у раз  гострих профес йних захворювань 

(отруєнь)); 

органу з питань захисту населення   територ   в д надзвичайних 

ситуац й. 

Спец альне розсл дування нещасного випадку проводиться ком с єю  з 

спец ального розсл дування нещасного випадку, що призначається наказом 

кер вника територ ального органу Державного ком тету з охорони прац  за 

м сцезнаходженням п дприємства або за м сцем настання нещасного 

випадку, якщо в н стався з особою, яка забезпечує себе роботою самост йно, 

або внасл док дорожньо-транспортно  пригоди. 

До складу спеціальної комісії залучаються: 

• посадова особа територ ального органу Державного ком тету з 

нагляду за охороною прац  (голова ком с  ); 

• представник робочого органу виконавчо  дирекц   Фонду за 

м сцезнаходженням п дприємства або за м сцем настання нещасного 

випадку; 

• представник органу, до сфери управл ння якого належить 

п дприємство, а у раз  його в дсутност  - м сцево  державно  адм н страц  ; 

• кер вник (спец ал ст) служби охорони прац  п дприємства або  нший 

представник роботодавця; 

• представник первинно  орган зац   профсп лки п дприємства, 

членом яко  є потерп лий, або уповноважена найманими прац вниками особа 

з питань охорони прац , якщо потерп лий не є членом профсп лки; 

• представник профсп лкового органу вищого р вня; 

• представник установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  

служби, яка обслуговує п дприємство, або тако  установи за м сцем настання 

нещасного випадку, якщо в н стався з особою, яка забезпечує себе роботою 

самост йно, (у раз  розсл дування випадку гострого профес йного 

захворювання (отруєння)); 

• представник  нспекц   державного техн чного нагляду М н стерство 

аграрно  пол тики в тому раз , якщо нещасний випадок стався п д час 

експлуатац   зареєстрованих в  нспекц   с льськогосподарських машин: 

трактор в, самох дних шас , самох дних с льськогосподарських, дорожньо-
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буд вних   мел оративних машин, тракторних причеп в, обладнання 

тваринницьких ферм, пос вних та збиральних машин. 

Кр м того, необх дно в дзначити, що залежно в д к лькост  загиблих, 

характеру   можливих насл дк в авар   до складу спец ально  ком с   можуть 

бути включен  спец ал сти державних установ з питань захисту населення   

територ й в д надзвичайних ситуац й, представники орган в охорони здоров'я 

тощо. 

Спец альне розсл дування групового нещасного випадку, п д час якого 

загинуло 5   б льше ос б або травмовано 10   б льше ос б, проводиться 

спец альною ком с єю, до складу яко  включаються кер вники Державного 

ком тету з нагляду за охороною прац , органу, до сфери управл ння якого 

належить п дприємство, м сцевого органу виконавчо  влади, виконавчо  

дирекц   Фонду, галузевого або територ ального об'єднання профсп лок, 

роботодавця, а також представники первинних орган зац й профсп лок, 

членами яких є потерп л , або уповноважен  найманими прац вниками особи 

з питань охорони прац , якщо потерп л  не є членами профсп лок, 

в дпов дного органу з питань захисту населення   територ й в д надзвичайних 

ситуац й та орган в охорони здоров'я. 

У раз  коли Каб нетом М н стр в Укра ни прийнято спец альне р шення 

щодо утворення ком с   з розсл дування групового нещасного випадку 

(авар  , що призвела до нещасних випадк в), головою спец ально  ком с   

призначається посадова особа Державного ком тету з нагляду за охороною 

прац . 

Спец альне розсл дування нещасного випадку проводиться протягом 10 

робочих дн в. У раз  необх дност  терм н спец ального розсл дування може 

бути продовжений органом, який призначив спец альну ком с ю. 

Спец альна ком с я зобов 'язана: 

• обстежити м сце, де стався нещасний випадок, одержати 

письмов  або усн  пояснення в д роботодавця   його представник в, посадових 

ос б, прац вник в п дприємства та потерп лого, якщо це можливо, опитати 

 нших ос б - св дк в нещасного випадку та ос б, причетних до нього, тощо; 

• визначити в дпов дн сть умов прац  та стану    безпеки вимогам 

законодавства про охорону прац ; 

• з'ясувати обставини   причини нещасного випадку; 

• визначити, чи пов'язаний нещасний випадок, що стався, з 

виробництвом; 
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•    установити ос б, як  допустили порушення вимог законодавства про 

охорону прац , а також розробити заходи щодо запоб гання виникненню 

под бних нещасних випадк в у подальшому. 

За результатами спец ального розсл дування складаються: акти форм 

Н-1 та Н-5 стосовно кожного потерп лого, протокол огляду м сця под   

(додаток 9), еск з м сця нещасного випадку (додаток 10), протокол 

опитування потерп лих св дк в та  нших ос б, причетних до нещасного 

випадку (додаток 11). 

Орган, до сфери управл ння якого належить п дприємство, а у раз  його 

в дсутност  - м сцева державна адм н страц я п сля одержання матер ал в 

спец ального розсл дування повинн  розглянути обставини   причини 

нещасного випадку   за результатами розгляду розробити заходи щодо 

попередження под бних випадк в у майбутньому. 

За зверненням Державного ком тету з нагляду за охороною прац  та 

його територ альних в дд лень органи прокуратури надають  м  нформац ю 

про р шення, що прийнят  на п дстав  розгляду матер ал в спец ального 

розсл дування. 

У раз  виявлення п д час проведення спец ального розсл дування ознак 

злочину кер вники Державного ком тету з нагляду за охороною прац  та його 

територ альних орган в зобов'язан  передати в установленому порядку 

матер али органам прокуратури для притягнення винних ос б до 

в дпов дальност . 

Зв тн сть та  нформац я про нещасн  випадки, анал з  х причин. 

Роботодавець на п дстав  акт в форм Н-1 та НПВ подає на адресу в дпов дних 

орган зац й державну статистичну зв тн сть про потерп лих за формою, 

затвердженою Державним ком тетом статистики, та несе повну 

в дпов дальн сть за    достов рн сть. 

Роботодавець зобов'язаний проводити анал з причин нещасних 

випадк в за п дсумками кварталу, п вр ччя   року та розробляти  , головне, 

виконувати заходи щодо запоб гання под бних випадк в у подальшому. 

Органи, до сфери управл ння яких належать п дприємства, а також 

м сцев  державн  адм н страц  зобов'язан  на п дстав  акт в форми Н-1 

проводити анал з обставин   причин нещасних випадк в за п дсумками 

кожного п вр ччя   року в ц лому, доводити його результати до в дома 

п дприємств, що належать до сфери  х управл ння, а також розробляти   
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виконувати заходи щодо попередження виникнення под бних випадк в у 

майбутньому. 

Органи державного управл ння охороною прац , органи державного 

нагляду за охороною прац , виконавча дирекц я Фонду та    робоч  органи, а 

також профсп лки в межах своє  компетенц   перев ряють ефективн сть 

роботи з проф лактики нещас-них випадк в. 

П дприємства та органи, до сфери управл ння яких вони належать, а 

також робоч  органи виконавчо  дирекц   Фонду зд йснюють обл к ус х 

нещасних випадк в. 

Державний ком тет з нагляду за охороною прац ,  нш  центральн  

органи виконавчо  влади, м сцев  державн  адм н страц  проводять 

оперативний обл к нещасних випадк в, як  п длягають спец альному 

розсл дуванню. 

Органи державно  пожежно  охорони ведуть обл к ос б, як  

постраждали п д час пожеж, установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  

служби та робоч  органи виконавчо  дирекц   Фонду- обл к ос б, як  

постраждали внасл док виникнення гострих профес йних захворювань 

(отруєнь). 

Збирання статистичних даних та розроблення форм державно  

статистично  зв тност  про ос б, як  постраждали в д нещасних випадк в на 

п дприємствах, зд йснюють органи державно  статистики. 

Розсл дування та обл к випадк в хрон чних профес йних захворювань   

отруєнь. Ус  виявлен  випадки хрон чних профес йних захворювань   отруєнь 

в обов'язковому порядку п длягають розсл дуванню. 

Профес йний характер захворювання визначається експертною 

ком с єю у склад  спец ал ст в спец ал зованого л кувально-проф лактичного 

закладу зг дно з перел ком, що затверджується М н стерством охорони 

здоров'я. У раз  необх дност  до роботи експертно  ком с   залучаються 

спец ал сти (представники) п дприємства, робочого органу виконавчо  

дирекц   Фонду за м сцезнаходженням п дприємства, первинно  орган зац   

профсп лки, членом яко  є потерп лий, або уповноважена найманими пра-

ц вниками особа з питань охорони прац , якщо хворий не є членом 

профсп лки. 

В днесення захворювання до профес йного проводиться в дпов дно до 

процедури встановлення зв 'язку захворювання з умовами прац  зг дно з 

додатком 12. 
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Зв 'язок профес йного захворювання з умовами прац  прац вника 

визначається на п дстав  кл н чних даних та результат в сан тарно-г г єн чно  

характеристики умов прац , що встановлюється установою державно  

сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка обслуговує п дприємство, де працює 

хворий, за участю спец ал ст в (представник в) п дприємства, первинно  

орган зац   профсп лки, членом яко  є хворий, або уповноважено  найманими 

прац вниками особи з питань охорони прац , якщо хворий не є членом 

профсп лки, та робочого органу виконавчо  дирекц   Фонду за м сцезнахо-

дженням п дприємства. 

Сан тарно-г г єн чна характеристика умов прац  видається у в дпов дь 

на запит кер вника л кувально-проф лактичного закладу, що обслуговує 

п дприємство, або спец ал ста з профес йно  патолог   м ста (област , 

Автономно  Республ ки Крим), зав дувача в дд лення профес йно  патолог   

м сько  (обласно , Автономно  Республ ки Крим) кл н чно  л карн . 

Порядок та вимоги до складання сан тарно-г г єн чно  характеристики 

умов прац  затверджуються М н стерством охорони здоров'я. 

У раз  п дозри на виникнення профес йного захворювання л кувально-

проф лактичний заклад направляє прац вника з в дпов дними документами, 

перел к яких визначено процедурою встановлення зв'язку захворювання з 

умовами прац , на консультац ю до головного спец ал ста з профес йно  

патолог   м ста (област , Автономно  Республ ки Крим). 

Для встановлення д агнозу   зв'язку захворювання з впливом шк дливих 

виробничих фактор в та трудового процесу головний (штатний або 

позаштатний) спец ал ст з профес йно  патолог   м ста, област , Автономно  

Республ ки Крим направляє хворого до спец ал зованого л кувально-

проф лактичного закладу. До под бного закладу для встановлення д агнозу 

направляється також хворий, який проходив обстеження в науково-

досл дному  нститут  медичного проф лю. 

Спец ал зован  л кувально-проф лактичн  заклади проводять 

амбулаторне та стац онарне обстеження прац вник в за в дпов дним 

направленням. В дпов дальн сть за встановлення д агнозу щодо хрон чних 

профес йних захворювань, перел к яких визначено Каб нетом М н стр в 

Укра ни, покладається на кер вник в цих заклад в. 

Перел к спец ал зованих л кувально-проф лактичних заклад в, що 

мають право встановлювати д агноз профес йних захворювань, один раз на 



60 
 

кожн  п'ять рок в переглядається та затверджується М н стерством охорони 

здоров'я. 

У сп рних випадках для остаточного вир шення питання про наявн сть 

профес йного захворювання особа направляється до Інституту медицини 

прац  Академ   медичних наук Укра ни (м. Ки в). У раз  незгоди хворого або 

роботодавця з р шенням Інституту щодо встановлення д агнозу   зв'язку 

захворювання  з впливом шк дливих виробничих фактор в та трудового 

процесу воно може бути оскаржено у судовому порядку. 

Пов домлення про профес йн  захворювання та порядок розсл дування 

причин виникнення профес йного захворювання. Спец ал зованими 

л кувально-проф лактичними закладами стосовно кожного хворого 

складається пов домлення про профес йне захворювання за формою П-3 

(додаток 13). Протягом трьох д б п сля встановлення д агнозу це 

пов домлення надсилається роботодавцю та кер внику п дприємства, 

шк длив  виробнич  фактори на якому призвели до виникнення профес йного 

захворювання, установ  державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, що 

обслуговує п дприємство, а також робочому органу виконавчо  дирекц   

Фонду за м сцезнаходженням п дприємства. 

У раз  реорган зац   п дприємства, шк длив  виробнич  фактори на 

якому призвели до настання профес йного захворювання, зазначене 

пов домлення надсилається його правонаступнику. 

Роботодавець орган зовує розсл дування причин виникнення 

профес йного захворювання та в дпов дним наказом призначає ком с ю з 

розсл дування причин виникнення профес йного захворювання, до складу 

яко  входять представник установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  

служби, що обслуговує п дприємство (голова ком с  ), представники 

л кувально-проф лактичного закладу, що обслуговує п дприємство, 

п дприємства, прац вником якого є потерп лий, первинно  орган зац   

профсп лки, членом яко  є потерп лий, або уповноважена найманим 

прац вниками особа з питань охорони прац , якщо потерп лий не є членом 

профсп лки, а також робочого органу виконавчо  дирекц   Фонду за 

м сцезнаходженням п дприємства. У раз  потреби до розсл дування можуть 

залучатися представники  нших орган в. 

Розсл дування випадку профес йного захворювання проводиться 

протягом десяти робочих дн в п сля надходження пов домлення за формою 

П-3. 



61 
 

У розсл дуванн  причин профес йного захворювання  нфекц йно  та 

паразитарно  ет олог   обов'язково беруть участь фах вц  з еп дем олог   та 

паразитолог   установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка 

обслуговує п дприємство. 

У раз  потреби, за поданням голови ком с   з розсл дування, 

роботодавець продовжує, але не б льше н ж на один м сяць, терм н 

розсл дування. Коп я наказу надсилається вс м членам ком с  . 

Розсл дування причин виникнення двох та б льше профес йних 

захворювань, на як  страждає одна особа, проводиться у м ру встановлення 

профес йного характеру цих захворювань за наявност  в дпов дного 

пов домлення. 

В акт  розсл дування зазначається, чи було ран ше у ц є  особи 

виявлено профес йне захворювання, формулюється д агноз та 

встановлюється р к його виявлення. 

Роботодавець зобов'язаний надати ком с   з розсл дування дан  щодо 

результат в сан тарно-г г єн чних досл джень фактор в виробничого 

середовища   трудового процесу, важкост  та напруженост  прац  на 

робочому м сц , нормативн  документи (ДСТУ, Сан тарн  норми   правила 

тощо), технолог чн  регламенти виробництва та в домост  про профес йн  

обов'язки прац вника, забезпечити ком с ю прим щенням, транспортними 

засобами   засобами зв'язку, орган зувати друкування, розмноження та 

оформлення у необх дн й к лькост  матер ал в розсл дування. 

У раз  в дсутност  результат в сан тарно-г г єн чних досл джень 

фактор в виробничого середовища   трудового процесу, важкост  та 

напруженост  прац  на робочому м сц , шк длив  виробнич  фактори на якому 

призвели до виникнення профес йного захворювання, роботодавець за власн  

кошти негайно має орган зовувати проведення необх дних досл джень. Якщо 

робоче м сце потерп лого не збереглося, використовуються результати 

досл дження фактор в виробничого середовища   трудового процесу та 

сан тарно-г г єн чна характеристика аналог чного робочого м сця. 

Комісія з розслідування зобов’язана: 

• розробити план розсл дування причин виникнення профес йного 

захворювання; 

• розпод лити функц   м ж членами ком с  ; 

• розглянути питання про необх дн сть залучення до    роботи 

експерт в за в дпов дними проф лями; 
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• зд йснити розсл дування обставин та причин виникнення 

профес йного захворювання; 

скласти акт розсл дування профес йного захворювання за формою П-4 

(додаток 14), в якому в добразити заходи щодо запоб гання розвитку 

профес йного захворювання та забезпечення нормал зац   умов прац , а також 

установити ос б, як  не виконали в дпов дн  вимоги законодавства про 

охорону прац  та забезпечення сан тарно-еп дем олог чного благополуччя 

населення. 

У раз  коли роботодавець або  нш  члени ком с   в дмовляються 

п дписати акт форми П-4, про це складається в дпов дний документ, який є 

нев д'ємною його частиною. 

Акт форми П-4 затверджує головний Державний сан тарний л кар 

област  (м ста, району), на водному, пов тряному та зал зничному транспорт , 

М н стерств оборони та внутр шн х справ, служби безпеки Укра ни, 

адм н страц   Державно  прикордонно  служби, Державного л кувально-

оздоровчого управл ння, якому п дпорядкована установа державно  

сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка обслуговує п дприємство. 

Ком с я з розсл дування проводить г г єн чну оц нку умов прац  

прац вника за матер алами ран ше проведених атестац й робочих м сць, 

результат в обстежень   досл джень, проведених в дпов дними установами 

державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби або сан тарними 

лаборатор ями, атестованими в установленому порядку М н стерством 

охорони здоров'я, вивчає приписи орган в державного нагляду за охороною 

прац , подання посадових ос б, робочих орган в виконавчо  дирекц   Фонду, 

 нструкц   з охорони прац , акти проходження планових пер одичних 

медичних огляд в, накази та розпорядження адм н страц   ц дприємства про 

порушення прац вниками вимог правил та  нструкц й з охорони прац , 

терм н в проходження пер одичних медичних огляд в, картки обл ку 

 ндив дуальних доз опром нення на робочих м сцях джерелами  он зуючого 

випром нювання, одержує письмов  пояснення посадових ос б та  нших 

прац вник в з питань, пов'язаних з розсл дуванням причин профес йного 

захворювання. 

Акт форми П-4 складається ком с єю з розсл дування у 6 прим рниках 

протягом трьох д б п сля зак нчення розсл дування та надсилається 

роботодавцем потерп лому, л кувально-проф лактичному закладу, що 

обслуговує п дприємство, робочому органу виконавчо  дирекц   Фонду та 
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первинн й орган зац   профсп лки, членом яко  є потерп лий або 

уповноважен й найманими прац вниками особ  з питань охорони прац , якщо 

потерп лий не є членом профсп лки. Прим рник акта надсилається установ  

державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, яка обслуговує п дприємство, 

для анал зу   контролю за виконанням запоб жних заход в. 

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний терм н п сля зак нчення 

розсл дування причин профес йного захворювання розглянути його 

матер али та видати наказ про заходи щодо запоб гання профес йних 

захворювань у подальшому, а також про притягнення до в дпов дальност  

ос б, з вини яких допущено порушення сан тарних правил   норм, що 

призвели до виникнення профес йного захворювання. 

У раз  втрати прац вником працездатност  внасл док профес йного 

захворювання л кувально-проф лактичний заклад, що обслуговує 

п дприємство, прац вником якого є потерп лий, направляє потерп лого на 

медико-соц альну експертну ком с ю для встановлення ступеня втрати ним 

профес йно  працездатност . 

Контроль за своєчасн стю та об'єктивн стю розсл дування причин 

профес йних захворювань, документальним оформленням   виконанням 

заход в щодо усунення причин зд йснюють установи державно  сан тарно-

еп дем олог чно  служби, робоч  органи виконавчо  дирекц   Фонду, 

профсп лки та уповноважен  найманими прац вниками особи з питань 

охорони прац  в дпов дно до  х компетенц  . 

Реєстрац я та обл к профес йних захворювань. Реєстрац я та обл к 

профес йних захворювань ведеться у спец альному журнал  (додаток 15): 

• на п дприємств , в робочих органах виконавчо  дирекц   Фонду та в 

установах державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби, на п дстав  

пов домлень про профес йн  захворювання та акт в форми П-4; 

• в л кувально-проф лактичних закладах на п дстав  медично  картки 

амбулаторного хворого, виписки з  стор   хвороби, д агнозу, встановленого 

п д час обстеження в стац онар , а також пов домлення про профес йне 

захворювання. 

До журналу також вносяться дан  щодо працездатност  кожного 

прац вника, у якого виявлено профес йне захворювання. 

У раз  виявлення к лькох профес йних захворювань потерп лий 

реєструється в журнал  один раз  з зазначенням ус х д агноз в. 
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Установи державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби на п дстав  

акт в форми П-4 складають карти форми П-5, як  збер гаються протягом 45 

рок в в цих установах та в М н стерств  охорони здоров'я. 

Розсл дування та обл к авар й. Розсл дування проводиться у тому раз , 

коли сталася: авар я першо  категор  , внасл док яко : 

•    загинуло 5   б льше або травмовано 10   б льше ос б; 

• спричинено викид отруйних, рад оактивних або небезпечних 

речовин за меж  сан тарно-захисно  зони п дприємства; 

• б льш н ж у 10 раз в зб льшилася концентрац я забруднюючих 

речовин у на-вколишвьому середовищ ; 

• зруйновано буд вл , споруди або основн  конструкц   об'єкта, що 

створило загрозу для життя   здоров'я прац вник в п дприємства або 

населення; 

або авар я друго  категор  , внасл док яко : 

• загинуло до 5 або травмовано в д 4 до 10 ос б; 

• зруйновано буд вл , споруди або основн  конструкц   об'єкта, що 

створило загрозу для життя   здоров'я прац вник в цеху, д льниц  

п дприємства з чисельн стю прац вник в понад 100 чолов к. 

Особа, яка є св дком авар  , повинна негайно пов домити про авар ю 

безпосереднього кер вника роб т або  ншу посадову особу п дприємства, як  

зобов'язан  про нформувати роботодавця. 

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом п д час зм ни, 

зобов'язан  д яти зг дно з планом л кв дац   авар  , вжити першочергових 

заход в для рятування потерп лих   надання  м медично  допомоги, 

запоб гання подальшому розвитку авар  , встановлення меж небезпечно  зони 

та обмеження доступу до не  людей. 

Роботодавець зобов'язаний негайно пов домити про авар ю 

територ альний орган Державного ком тету з нагляду за охороною прац , 

орган, до сфери управл ння якого належить п дприємство, в дпов дну м сцеву 

державну адм н страц ю, штаб цив льно  оборони та з надзвичайних 

ситуац й, прокуратуру за м сцем виникнення авар     в дпов дний 

профсп лковий орган, а в раз  травмування або загибел  прац вник в також 

в дпов дний робочий орган виконавчо  дирекц   фонду. 

Якщо з приводу розсл дування авар  , що спричинила нещасн  випадки, 

не прийнято спец альне р шення Каб нету М н стр в Укра ни, розсл дування 

проводиться ком с ями, як  утворюються: 



65 
 

• у раз  авар   першо  категор  , зг дно з наказом центрального органу 

виконавчо  влади або в дпов дно до розпорядження м сцево  державно  

адм н страц   за погодженням з в дпов дними органами державного нагляду 

за охороною прац  та М н стерством з надзвичайних ситуац й; 

• у раз  авар   друго  категор  , зг дно з наказом кер вника органу, до 

сфери управл ння якого належить п дприємство, або в дпов дно до 

розпорядження м сцево  державно  адм н страц   за погодженням з 

в дпов дними органами державного нагляду за охороною прац  та 

М н стерства з надзвичайних ситуац й. 

Головою ком с   призначається представник органу, до сфери 

управл ння якого належить п дприємство, або представник органу 

Державного ком тету з нагляду за охороною прац . 

У ход  розсл дування ком с я визначає характер авар  , з'ясовує 

обставини   причини, встановлює факти порушення вимог законодавства про 

охорону прац , цив льно  оборони, правил експлуатац   устаткування та 

технолог чних регламент в, визначає як сть виконання буд вельно-

монтажних роб т або окремих вузл в   конструкц й,  х в дпов дн сть вимогам 

техн чних   нормативних документ в та проекту, встановлює ос б, що несуть 

безпосередню в дпов дальн сть за виникнення авар  , визначає заходи щодо 

л кв дац      насл дк в та запоб гання таких випадк в у майбутньому. 

Ком с я зобов'язана протягом десяти робочих дн в розсл дувати 

обставини   причини авар   та скласти акт за формою Н-5. Шкода, запод яна 

авар єю, визначається з урахуванням в домостей щодо матер альних втрат 

(додаток 16). 

Обл к авар й реєструється у спец альному журнал  (додаток 17). 

Залежно в д характеру авар   у раз  потреби зазначений терм н може бути 

продовжений органом, який утворив ком с ю, з метою проведення 

додаткових досл джень або додатково  експертизи. 

За результатами розсл дування авар   роботодавець видає наказ, яким 

на п дстав  висновк в ком с   затверджує заходи щодо запоб гання под бних 

авар й в подальшому   притягає зг дно  з законодавством до в дпов дальност  

прац вник в за порушення вимог законодавства про охорону прац . 

Роботодавець зг дно з вимогами законодавства з питань захисту 

населення   територ й в д надзвичайних ситуац й та охорони прац  

затверджує: 
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• план запоб гання надзвичайних ситуац й, у якому визначаються 

можлив  авар   та  нш  надзвичайн  ситуац   техногенного або природного 

характеру, прогнозуються  х насл дки та передбачаються заходи, спрямован  

на  х л кв дац ю, встановлюються терм ни виконання цих заход в, а також 

обґрунтовується потреба в силах   засобах, що залучаються: 

• план л кв дац   авар й (надзвичайних ситуац й), в якому 

визначаються вс  можлив  авар   та  нш  надзвичайн  ситуац  , д   посадових 

ос б   прац вник в п дприємства у раз   х настання, обов'язки особового 

складу авар йно-рятувальних служб або прац вник в  нших п дприємств, як  

залучаються до л кв дац   надзвичайних ситуац й. 

Роботодавець зобов'язаний проанал зувати причини авар   та розробити 

заходи щодо запоб гання таких випадк в у майбутньому 

Сл д в дзначити   те, що посадов  особи, як  проводили розсл дування 

нещасних випадк в, профес йних захворювань та авар й, несуть пряму 

в дпов дальн сть зг дно з вимогами законодавства за своєчасне   об'єктивне  х 

розсл дування та обґрунтован сть прийнятих р шень. 

Спец альне розсл дування нещасних випадк в. Спец альному 

розсл дуванню п длягають: групов  (одночасно з двома   б льше потерп лими) 

нещасн  випадки та нещасн  випадки  з смертельним насл дком. 

Про груповий нещасний випадок або нещасний випадок  з смертельним 

насл дком кер вник навчального закладу зобов'язаний негайно пов домити: 

•    батьк в потерп лого або особу, яка представляє його  нтереси; 

• л кувально-проф лактичний заклад за м сцем, де стався нещасний 

випадок (у раз  виявлення отруєння - м сцеву сан тарно-еп дем олог чну 

службу); 

• орган управл ння осв тою або  нший центральний орган, якому 

п дпорядкований навчальний заклад; 

• прокуратуру, органи внутр шн х справ за м сцем, де стався 

нещасний випадок. 

Про кожний груповий нещасний випадок, а також нещасний випадок  з 

смертельним насл дком орган управл ння осв тою за м сцем знаходження 

навчального закладу протягом доби пов домляє М н стерство осв ти   науки 

Укра ни та у триденний терм н п сля зак нчення розсл дування подає на його 

адресу матер али спец ального розсл дування. 

Пов домлення передається телефоном або  ншими засобами зв'язку 

(додаток 28). 
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Спец альне розсл дування нещасного випадку, п д час якого загинуло 

в д 1 до 4 ос б або травмовано до 10 ос б, проводиться ком с єю  з 

спец ального розсл дування, яка призначається наказом кер вника органу 

управл ння осв тою за м сцезнаходженням навчального закладу, за 

обов'язковою участю представника М н стерства осв ти   науки Укра ни. 

Спец альне розсл дування нещасного випадку, п д час якого загинуло 5 

  б льше ос б або травмовано 10   б льше ос б, проводиться ком с єю  з 

спец ального розсл дування, призначеною наказом М н стерства осв ти   

науки Укра ни. 

Нещасн  випадки з особливо тяжкими насл дками (у раз  загибел  понад 

5 ос б або травмування понад 10 ос б) розглядаються на зас данн  колег   

М н стерства осв ти   науки Укра ни. 

До складу ком с    з спец ального розсл дування групового нещасного 

випадку  з емер-тельним насл дком входять: голова ком с  - кер вник 

(заступник) органу управл ння осв тою (у раз  загибел  5   б льше ос б або 

травмування 10   б льше ос б) або кер вник (заступник) навчального закладу 

(у раз  загибел  в д 1 до 4 ос б або травмування до 10 ос б), члени ком с  - 

кер вник (заступник кер вника) навчального закладу, начальник (прац вник) 

служби охорони прац , представник педагог чного колективу, представник 

М н стерства осв ти   науки Укра ни, представник профсп лки, членами яко  є 

потерп л . 

Залежно в д конкретних умов (к лькост  загиблих, характеру   

можливих насл дк в авар   тощо), до складу ком с   можуть бути включен : 

представники орган в Державного нагляду за охороною прац , пожежного 

нагляду, орган в охорони здоров'я, спец ал сти в дпов дного штабу цив льно  

оборони та реагування на надзвичайн  ситуац   тощо. 

Члени ком с    з спец ального розсл дування мають право одержувати 

письмов  та усн  пояснення в д прац вник в навчального закладу   св дк в 

под   або проводити  х опитування. 

Члени ком с    з спец ального розсл дування повинн  зустр тися з 

потерп лими або членами  х с мей, розглянути   вир шити на м сц  соц альн  

питання або внести пропозиц   про  х вир шення на розгляд в дпов дних 

орган в, а також дати пояснення потерп лим (с м'ям) щодо  х прав в дпов дно 

до законодавства. 

Ком с я  з спец ального розсл дування протягом 10 дн в розсл дує 

нещасний випадок   складає акт спец ального розсл дування (додаток 29), 
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оформляє  нш  необх дн  документи   матер али. За потреби встановлений 

терм н розсл дування може бути продовжений органом, який утворив 

ком с ю  з спец ального розсл дування. 

Коп   акт в спец ального розсл дування   форми Н-Н на кожного 

потерп лого окремо, а також наказ кер вника навчального закладу за 

результатами розсл дування нещасного випадку направляються до органу 

управл ння осв тою за п дпорядкован стю, який зобов'язаний по одному 

прим рнику направити до М н стерства осв ти   науки Укра ни або  ншого 

органу центрально  виконавчо  влади, засновника (власника), якому 

п дпорядкований заклад. 

До матер ал в спец ального розсл дування в дносяться: 

• коп я наказу про створення ком с    з спец ального розсл дування; 

• акт спец ального розсл дування; 

• коп я акта за формою Н-Н на кожного потерп лого окремо; 

• плани, схеми та фотозн мки м сця под  ; 

• протоколи опитувань, пояснення св дк в нещасного випадку та 

 нших причетних до нього ос б, а також посадових ос б, в дпов дальних за 

дотримання вимог норм   правил з охорони прац ; 

витяг з журналу про проходження потерп лим навчання та  нструктаж в 

з охорони прац    безпеки життєд яльност ; 

• медичний висновок про характер   тяжк сть ушкоджень, що 

запод ян  потерп лому, або причини його смерт ; 

• висновок експертно  ком с   (якщо така була створена) про причини 

нещасного випадку, результати лабораторних та  нших досл джень, 

експеримент в, анал з в тощо. 

На вимогу ком с    з спец ального розсл дування адм н страц я зобов 

'язана: 

• запросити для участ  у розсл дуванн  нещасного випадку 

спец ал ст в-екепер-т в, з яких може створюватися експертна ком с я; 

• зробити фотозн мки пошкодженого об'єкта, м сця нещасного 

випадку та подати  нш  необх дн  документи; 

• провести техн чн  розрахунки, лабораторн  досл дження, 

випробування та  нш  роботи; 

• надати транспортн  засоби та засоби зв'язку для роботи ком с   з 

розсл дування; 
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•   забезпечити друкування та розмноження в необх дн й к лькост  

матер ал в спец ального розсл дування. 

Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, повн стю компенсує 

витрати, пов'язан  з д яльн стю ком с   та залученням до    роботи 

спец ал ст в. 

Голова ком с  , яка проводила спец альне розсл дування нещасного 

випадку, у п'ятиденний терм н п сля його зак нчення направляє матер али до 

прокуратури за м сцем, де стався груповий нещасний випадок або випадок  з 

смертельним насл дком. 

Кер вник навчального закладу, органу управл ння осв ти, якому 

п дпорядкований навчальний заклад, зобов'язаний у п'ятиденний терм н 

розглянути матер али спец ального розсл дування нещасного випадку   

видати наказ про вжиття запропонованих ком с єю заход в щодо запоб гання 

под бним випадкам у подальшому, а також притягнути до в дпов дальност  

ос б, як  допустили порушення законодавчих та нормативних акт в з охорони 

прац , вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу. Про 

виконання зазначених заход в кер вник навчального закладу письмово 

пов домляє орган управл ння осв тою за п дпорядкован стю. 

Кер вник навчального закладу несе в дпов дальн сть за достов рн сть 

в домостей, що зазначен  у зв т , в дпов дно до чинного законодавства. 

Навчальний заклад, М н стерство осв ти   науки Укра ни та 

М н стерство охорони здоров'я Укра ни проводять анал з причин нещасних 

випадк в, що трапились, розробляють заходи щодо  х запоб гання, 

заслуховують на в дпов дних зас даннях пов домлення про стан травматизму 

серед учасник в навчально-виховного процесу тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



71 
 

6. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ 

 

6.1. Фізичні чинники виробничого середовища 

 

Шк длив  чинники ф зично  природи, до числа найб льш поширених з 

яких в дносять: шум, в брац ю, температуру, волог сть та швидк сть руху 

пов тря, осв тлення, ультраф олетове та  нфрачервоне випром нювання, по 

праву вважають такими, що мають суттєве та незаперечне значення для 

забезпечення оптимальних умов виконання профес йно  д яльност  у 

медичн й галуз . 

Розглянемо деяк  з них. 

Шум. Шум являє собою сукупн сть механ чних коливань частинок 

пружного середовища (газу, р дини, твердого т ла) внасл док впливу певно  

збуджувально  сили, що заважає сприйняттю корисних акустичних сигнал в   

справляє певний шк дливий або подразнювальний вплив на орган зм людини, 

знижуючи    працездатн сть. 

Основними джерелами звуко- та шумоутворення є коливання, що 

виникають п д час з ткнення, тертя або сковзання твердих т л, прот кання 

р дин, зб гання газ в тощо. Сл д лише зазначити, що шумом, на в дм ну в д 

звуку, прийнято називати непер одичн , випадков , хаотичн  коливальн  

процеси, як  в дбуваються у пружному середовищ , натом сть для звуку 

властива наявн сть пер одичних, регулярних та упорядкованих коливань. 

Головними ф зичними характеристиками шуму, що мають ф з олого-

г г єн чне значення, є його інтенсивність (к льк сть звуково  енерг  ) та 

особливості спектрального розподілу (характер розпод лу звуково  енерг   у 

певних октавних смугах акустичного д апазону). Разом з тим, ураховуючи, 

що з ф з олог чно  точки зору акустичн  коливання характеризуються 

виникненням певних в дчутт в у слухов й сенсорн й систем , зумовлених 

зм нами тиску частинок пружного середовищ , ще одн єю важливою 

характеристикою шуму сл д вважати його гучність (р вень ф з олог чного 

сприйняття  нтенсивност  акустичних коливань р зно  сили та частоти у 

пор внянн  з певним еталонним звуком). 
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Найважлив шою ф зичною характеристикою шуму є його  нтенсивн сть 

або сила, що визначається к льк стю звуково  енерг   (енергетичний пор г 

звукового сприйняття складає 10
-12

 Вт/м) та залежить в д величини ампл туди 

звуково  хвил . Причому чим б льшою є ця ампл туда, тим  нтенсивн шим є 

шум. 

У раз  зб льшення звукового тиску зб льшується   ступ нь його 

сприйняття, з'являється больове в дчуття. Існує 2 шкали вим рювання 

 нтенсивност  шуму - абсолютна   в дносна. За абсолютною шкалою 

 нтенсивн сть шуму можна характеризувати абсолютними значеннями тиску 

в паскалях (Па), за в дносною, яка б льш зручна   прийнятна, - у децибелах 

(дБ). 

Рівень шуму та вібрації, їх сила та інтенсивність вимірюються 

у спеціальних логарифмічних одиницях - белах (Б) або їх похідних - 

децибелах (дБ) (1 бел дорівнює 10 децибелам). Ці умовні одиниці 

прийняті для характеристики ступеня перевищення звукового тиску 

або механічних коливань над певним порогом сенсорного 

сприйняття даного фактора. Наприклад, рівень звукового тиску L, 

дБ визначають за формулою: 

L = 201g(P/P0), 

де Р - виміряний звуковий тиск, Н/м
2
, Р0 - поріг сенсорного 

сприйняття (чутності). На частоті 1000 Гц Р0 = 2*10
-5

 Н/м
2
. При 

максимальних значеннях Р виникають больові відчуття в органі 

слуху (поріг больового відчуття). Наприклад, на частоті 1000 Гц 

звуковий тиск, при якому виникають больові відчуття, дорівнює 200 

Н/м
2
 або 140 дБ. Таким чином, ці 140 дБ охоплюють весь діапазон 

функціонування нормального органу слуху - від порогу чутності на 

рівні дуже малого звукового тиску до надзвичайно потужних 

акустичних впливів, які викликають больові відчуття. 

Ор єнтовн  р вн  шуму, який створюють р зн  джерела, наведено в 

табл. 1. 

Загалом людина здатна в дчувати акустичн  коливання у межах в д 16 

до 20000 Гц, як , власне,   вважаються звуковими. Натом сть акустичн  

коливання з частотою понад 20000 Гц називають ультразвуком, акустичн  

коливання з частотою менше 16 Гц- нфразвуком. 
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Таблиця 1 

Ор єнтовн  р вн  шуму, який створюють р зн  джерела 

Джерела шуму Рівень шуму, дБ 

Зимовий л с у безв тряну погоду,  зольоване без- 0-5 

шумне прим щення  

Шелест листя 10 

Шеп тна розмова (на в дстан  1 м) 15-20 

Тиха квартира 30 

Тиха с льська (дачна) м сцев сть 30 

Читальний зал 35-40 

Звичайна розмова (на в дстан  1 м) 50-60 

Гучна мова (на в дстан  1 м) 60-80 

Гучна музика 80-115 

Легковий автотранспорт (на вулиц ) 70-80 

Вантажний автотранспорт (на вулиц ) 80-100 

Мотоцикл без глушника 95-105 

Трамвай 80-90 

Тролейбус 70-76 

Зал зничний потяг 90-96 

Автомоб льна сирена 80-100 

Промислове виробництво (р зн  цехи) 80-100 

Зл т реактивного л така (на в дстан  100 м) 120 

Блискавка, гр м 130 

Старт косм чних ракет, вибухи, постр ли 150-200 

 

Ступ нь сприйняття людиною звукових коливань з в ком поступово 

знижується. Так, установлено, що б льш сть ос б у в ц  понад 50-60 рок в 

погано або зовс м не в дчувають акустичн  коливання з частотою вище н ж 

5000 Гц. Под бне явище притаманне й особам  з патолог чними зрушеннями з 

боку слухового анал затора або з деякими  ншими захворюваннями. Тому 

прийнято вважати, що основний спектр звукових частот коливається у межах 

в д 45 до 11200 Гц. 

Такий широкий д апазон зумовлює необх дн сть под лу спектра у ход  

г г єн чного нормування на окрем  пром жки або октави (табл. 2). Причому 
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середньогеометрична (Fсер) частота кожно  октави розраховується за 

формулою (1): 

Fсер=                                                     (1) 

 

 де F1- початкова частота октави, Гц 

F2 – к нець частоти октави, Гц 

Таблиця 2 

Октавний спектр звукових частот 

Номер октави 1 2 3 4 5 6 7 8 

Початкова частота, Гц 45 90 180 360 720 1400 2800 5600 

К нцева частота, Гц 90 180 360 720 1440 2800 5600 11200 

Середньогеометрична частота, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

Гучн сть шуму залежить не т льки в д його  нтенсивност , але й в д 

частоти. Одиницею вим рювання гучност  є фон. Один фон являє собою 

гучн сть звуку силою 1 дБ з частотою 1000 Гц, яку вважають "стандартною" 

частотою для зд йснення акустичних вим рювань. За такою частотою 

гучн сть звуку (шуму) з  нтенсивн стю 20 дБ становить 20 фон в, з 

 нтенсивн стю 40 дБ - 40 фон в   т. д. Однак, якщо частота має тенденц   до 

зм нювання, то нав ть при одн й   т й сам й сил  звуку його гучн сть буде 

б льшою або меншою. Частоти, менш  за 1000 Гц, сприймаються як менш 

гучн , частоти, б льш  за 1000 Гц - як б льш гучн  (з максимумом м ж 4000-

8000 Гц   подальшим зниженням). Тому при р зн й  нтенсивност  шуму його 

гучн сть буде однаковою. На практиц  довол  часто використовують так зван  

криві рівнів гучності, як  надають можлив сть оц нити перевищення або 

в дпов дн сть фактичного р вня шуму його нормативним значенням для тих 

або  нших прим щень, що встановлен  для стандартно  (1000 Гц) частоти 

звуку (рис. 8). Як ще одну допом жну одиницю гучност  визначають сон. 

Один сон дор внює 10 фонам. 

П д час проведення гігієнічної регламентації шуму в дпов дно до 

сан тарних норм   правил прийнято вид ляти р зн  його види за походженням, 

характером спектру, частотними характеристиками та особливостями 

розпод лу звуково  енерг   у час . 

Так, за особливостями походження розр зняють: 
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• виробничий шум, який, у свою чергу, сл д под ляти на механ чний 

(ударний, в д тертя), аеродинам чний (зумовлений роботою ав адвигун в, 

вентилятор в, форсунок тощо) та г дродинам чний (викликаний д єю 

г дрогенератор в) шум; 

• побутовий шум; 

• вуличний (або транспортний) шум. 

 

Рис.4. Крив  р вн в гучност  шуму,  

cередньогеометричн  частоти октавних смуг, Гц 

 

За характером спектрального розподілу шум прийнято под ляти на: 

• вузькосмуговий (з  спектром шуму, що розм щується в межах 1 

октави); 

 широкосмуговий (з  спектром шуму, що розм шується в межах 

понад 2 октав); 

• багатосмуговий (з  спектром шуму, що займає д апазон ус х 

октав, як  мають м сце); 
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• тональний (з  спектром шуму, що характеризується перевищенням 

(не менш н ж на 10 дБ) р вня шуму в одн й певн й смуз    над  ншими 

сус дн ми, тобто наявн стю виражених дискретних тон в. 

   За частотними характеристиками вид ляють так  р зновиди шуму: 

• низькочастотний, який займає частотний д апазон у межах в д 16 

до 350 Гц; 

• середньочастотний, який займає частотний д апазон у межах в д 

350 до 800 Гц; 

•    високочастотний, який займає частотний д апазон у межах в д 800 

до 20000 Гц. Зрештою, за часовими характеристиками, тобто за 

особливостями розпод лу звуково  енерг   у час , розр зняють наступн  види 

шуму: 

•   постійний або стабільний,  нтенсивн сть якого протягом робочого 

дня (8 го- ин) зм нюється у час  не б льш н ж на 5 дБ; 

•   непостійний або перемінний,  нтенсивн сть якого впродовж робочого 

дня (8 годин) зм нюється у час  б льш н ж на 5 дБ. Кр м  того, непост йний 

шум под ляю на так  типи: 

- непостійний, що коливається у часі,  нтенсивн сть якого 

безперервно зм нюється в час ; 

- переривчастий,  нтенсивн сть якого безперервно зм нюється 

впродовж робочо  зм ни на 5 дБ   б льше, причому тривал сть  нтервал в, 

протягом як  р вень шуму залишається пост йним, становить понад 1 с; 

- імпульсний,  нтенсивн сть якого безперервно зм нюється впродовж 

робочо  зм ни на 5 дБ   б льше, причому тривал сть  нтервал в, протягом яких 

р вень шуму залишається пост йним, становить менш н ж 1 с. 

До числа основних прилад в, що застосовуються для встановлення 

р вня шуму т визначення  нших його головних характеристик, в дносять 

шумов бровим рювальний комплекс ШВК-1, шумом ри "Шум-1М", ВШВ-1, 

ВШВ-003, "Брюель-К'єр" (Дан я), RTF (Н меччина), полосов  ф льтри тощо. 

Проте найб льше поширення у г г єн чн  практиц  знайшли перш  три з числа 

перерахованих. 

Як критер альну характеристику щодо проведення нормування 

пост йного шум використовують рівень звукового тиску (дБ) в октавних 

смугах з середньогеометричними частотами 31,5, 63, 125, 250, 1000, 2000, 

4000 та 8000 Гц. Як критер альну характеристику непост йного шуму - 

 нтегральний показник, що має назву еквівалент ний рівень шуму (дБА) та 
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являє собою середню арифметичну величину  нтенсивно с: шуму в р зних 

октавних д апазонах. 

Шумом ри р зних конструкц й, як правило, складаються з датчика 

(м крофона п дсилювача та вим рювального пристрою   мають частотн  

("Л ","А","С") та часом ("F" - швидко, "S" - пов льно, "І" -  мпульс) 

характеристики. 

В ход  вим рювання р вн в звуку (дБА) застосовується характеристика 

"А", при вим рюванн  р вн в звукового тиску в октавних смугах - 

характеристика "Ф льтр : Характеристика "Пов льно" св дчить про 

проведення вим рювання пост йного та де яких  нших вид в шуму, головною 

характеристикою яких є середн й р вень, а характеристика "Імпульс" - про 

вим рювання р вн в  мпульсного шуму. Характеристик "Швидко" 

застосовується в ход  вим рювання шуму, який коливається у час . 

У раз  в дсутност  приладу для частотного анал зу шуму ор єнтовну 

оц нку йог. характеру можна отримати пор внюючи значення на шкалах 

"дБС" та "дБА" (пр: р зниц  0-2 дБ - шум високочастотний: вище 1000 Гц; 2-5 

дБ - середньочастотний: 400-1000 Гц, 5   б льше дБ - низькочастотний: до 400 

Гц). 

Вим рювання шуму на робочих м сцях повинно проводитися при 

робот  не менш н ж 2/3 технолог чного обладнання та при увімкненій 

вентиляції. При цьому мікрофон має бути розташований на висот  1,5 м над 

р внем п длоги (якщо робота проводиться сидячи - на р вн  голови)   

спрямований у б к джерела шуму. 

Розглядаючи проблеми впливу шуму на здоров'я   працездатн сть 

людини, сл д зазначити, що залежно в д р вня, характеру та умов д   в н може 

досить негативно впливати на орган зм. Такий вплив стосується як орган зму 

людини в ц лому, так окремих    орган в   систем, передус м слухового 

анал затора. Тому для вивчення особливостей д   шуму на людину 

використовують р зноман тн  методи функц онально  

д агностики. 

Найб льш поширеним методом  нструментального досл дження 

функц ональних можливостей органа слуху є визначення порог в слухово  

чутливост  на п дстав  проведення тонально  порогово  ауд ометр   з 

використанням кл н чних (АК), пол кл н чних (АП) або масових (АМ) 

ауд ометр в, а також ауд отестера АТ-01. Кр м того, ураховуючи те, що 

супутн ми проявами несприятливо  д   шуму на орган зм людини є 
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р зноман тн  порушення з боку ЦНС, орган в кровооб гу, зорово  сенсорно  

системи та  нших орган в   систем, досить часто використовують так  методи 

функц онально    лабораторно  д агностики, як електроенцефалограф я, 

хронорефлексометр я, електрокард ограф я, пульсотахометр я, тестов  

методики визначення ступеня зосередженост  уваги та р вня розумово  

працездатност  тощо. Для оц нки р вня суб'єктивного сприйняття шуму 

використовують метод анкетного опитування. 

Численн  науков  досл дження, виконан  за р зних умов, св дчать про 

те, що вже внасл док впливу шуму з  нтенсивн стю понад 40 дБ (а у н чний 

час понад 25-30 дБ) реєструється надзвичайно широкий спектр р зноман тних 

скарг   спостер гається ц лий ряд об'єктивних зрушень з боку показник в 

стану здоров'я та працездатност  роб тник в, а внасл док тривало  д   високих 

р вн в шуму можуть виникати специф чн  та неспециф чн  зрушення, що 

засв дчують появу патолог чних зм н орган чного генезу. 

Особливо чутливою до д   шуму є ЦНС. Внасл док впливу шумових 

подразник в порушується сон, п двищується внутр шньочерепний тиск, 

з'являються емоц йна напружен сть, драт влив сть, збудження, немотивована 

агресивн сть або, навпаки, глибока депресивн сть, знижуються 

зосереджен сть уваги   розумова працездатн сть. Саме ц  явища засв дчують 

дан , наприклад енцефалограф чного досл дження, зокрема, зменшення 

частоти а-ритму та зб льшення Р-ритму. 

Внасл док впливу шуму, сила якого перевищує 60 дБ, суттєво зростає 

час латентного пер оду сенсомоторно  реакц   у в дпов дь на пред'явлення 

св тлових або акустичних сигнал в, зб льшується к льк сть помилок п д час 

зд йснення розрахункових та  нших операц й, суттєво знижується загальна 

продуктивн сть прац , зб льшується травматизм на виробництв , 

спостер гаються виражен  зм ни у б ох м чному склад  кров  (п двищується 

р вень адренал ну, глюкози), п двищується споживання кисню нервовими 

кл тинами тощо. 

Можуть виникати довол  ст йк  зм ни з боку функц онального стану 

автономно  нервово  системи. Пропорц йно до значень звукового тиску   

залежно в д частоти акустичних коливань в дбувається звуження 

перефер йних кап ляр в, зростає частота серцевих скорочень, п двищується 

артер альний тиск, зм нюються частота   ритм дихання. Якщо р вень шуму 

становить 40-50 дБ, негативн  реакц   можуть виникати нав ть ув  сн . При 

р вн  звукового тиску шуму понад 85-90 дБ розвивається заст йне 
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гальмування в кор  головного мозку,  нколи можуть спостер гатися 

еп лептичн  напади та  нш  патолог чн  прояви под бного плану. Суттєво 

зб льшується поширення випадк в г пертон чних криз в, передус м, серед 

населення, яке мешкає в районах з п двищеним р внем транспортного шуму, 

або прац вник в, як  переважно виконують виробнич  операц  , пов'язан  з 

високим р внем шуму. 

В результат  впливу шуму довол  часто виникають порушення тонусу   

сили м'яз в,  , як наслідок, знижується м'язова працездатн сть, пог ршуються 

умовно-рефлекторн  реакції, і передусім ті з них, що пов'язані з 

диференціюванням рухів. Навіть за відносно невеликих р вн в шуму (50-55 

дБ) пог ршуються темнова адаптац я, контрастна чутлив сть, зменшується 

чутлив сть до адекватного сприйняття деяких кольор в, насамперед до 

жовтогарячого та червоного, знижуються ст йк сть ясного бачення та 

гострота зору, порушуються процеси терморегуляц  , спостер гається бл д сть 

шк ри та слизових оболонок. Шум впливає   на систему травлення, 

посилюючи секреторну та гальмуючи евакуаторну д яльн сть. Суттєво 

знижується внасл док д   шуму чутлив сть до сприйняття в брац йного 

впливу. Так, у тому раз , коли гучн сть складає понад 100 фон в, в брац йна 

чутлив сть знижується на 5-7 дБ. 

Ор єнтовно прийнято розр зняти 3 ступеня реакц   у в дпов дь на вплив 

шуму р зно  гучност . Якщо    р вень становить 30-60 фон в - спостер гаються 

неприємн  суб'єктивн  реакц  , 60-90 фон в - об'єктивн  реакц   з боку ЦНС, 90 

фон в та вище -патолог чн  ураження слухового анал затора та  нших систем   

орган в. 

Тривала праця в умовах п двищеного р вня шуму може призводити до 

виникнення важких порушень функц й слухово  сенсорно  системи  , як 

насл док, до профес йного захворювання, в домого як шумова хвороба. 

Шумова хвороба являє собою специф чне ураження органа слуху, що 

характеризується зниженням слухово  чутливост  з наступним розвитком 

профес йно  приглухуватост    глухоти. Кр м того, в дм тними особливостями 

шумово  хвороби є поява ц ло  низки так званих неспециф чних розлад в та 

уражень, а саме - зрушень астено-невротичного   астено-вегетативного 

характеру, зрушень з боку серцево-судинно  системи та шлунково-кишкового 

тракту, розвиток яких, як правило, випереджує ман фести! 

морфофункц ональн  ураження слухово  сенсорно  системи. 
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Існує пряма залежн сть м ж проявами та виникненням шумово  

патолог     стажем роботи в умовах шумового виробництва. Виявлено, що 

при профес йному стаж  понад 10-15 рок в майже 80-90 % прац вник в 

(клепальники, ковал ) страждають на шумову хворобу. 

Розглядаючи особливост  специфічних уражень, що реєструються при 

шумов й хвороб , сл д, в першу чергу, в дм тити появу морфолог чних та 

функц ональних уражень внутр шньо  та середньо  д лянок слухового 

анал затора. Причому найпоширен шою формою шумово  хвороби є та, для 

яко  характерне комб новане ураження внутр шнього   середнього вуха з 

розвитком кохлеарного невриту та нападами запаморочення за типом 

хвороби Меньєра. Загалом в основ  пров дних кл н чних прояв в шумово  

патолог   знаходиться розвиток нейросенсорного зниження слуху, що по-

в льно прогресує та зумовлене виникненням висх дного кохлеарного 

невриту, тобто ураженням, передус м, звукосприймального апарату. 

У кл н чному переб гу шумово  хвороби розр зняють 3 стад  : Перша 

стад я - слухова адаптація. Основною об'єктивною    ознакою є певне п д-

вищення порогу слухового сприйняття (на 5-10 дБ), яке в дновлюється п сля 

перебування в умовах шумового впливу протягом терм ну не б льш н ж 1 

година, пров дними кл н чними проявами - суб'єктивна нев дпов дн сть 

оц нок гучност  шуму, перекручування слухових в дчутт в у ситуац ях, що 

вимагають сприймання складних звук в, внасл док своєр дно  захисно  

ф з олог чно  реакц  , а саме скорочення м'яз в слухових к сточок, зниження 

тиску на мембрану овального отвору тощо. 

Друга стад я - слухова втома. Для ц є  стад   дуже характерним є 

п двищення порога слухово  чутливост  на 25 дБ   б льше з його поступовим 

в дновленням протягом терм ну в межах 2-16 годин. 

Третя стад я - прогресуюча приглухуватість.    головна об'єктивна 

ознака - в дсутн сть в дновлення порога слухово  чутливост , який сягає 40-50 

дБ, протягом понад 24 години. Для стад   прогресуючо  приглухуватост  

вельми характерними є   так  ознаки, як головний б ль, запаморочення, р зке 

зниження слуху у звичайних побутових умовах. В основ  цих стан в 

знаходиться ц лий ряд зм н орган чного характеру з боку органу слуху,   

зокрема, ст йк  дистроф чн    некроб отичн  зм ни в слухових к сточках, 

корт євому орган , розлитий кохлеарний неврит тощо. 

Сл д зауважити, що вих дним проявом формування профес йно  

приглухуватост  прийнято вважати зниження слухово  чутливост , передус м 
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до високочастотних звук в. Тому для    ранньо  д агностики необх дно 

визначати слуховий пор г сприйняття звукових коливань не лише шеп тною 

мовою, але й на п дстав  використання ауд ометра з джерелом шуму, який 

генерує звук з частотою 4000 Гц. 

Критерії оцінки професійно-зумовлених змін слухової функції у ос б, як  

працюють з умовах впливу шуму та в брац  , наведен  в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Критер   оц нки слухово  функц   ос б, як  працюють в умовах впливу шуму 

та в брац   

 

Головними неспецифічними проявами шумово  хвороби є: 

нейроциркуляторна дистон я переважно за г пертензивним, р дше - за 

кард альним та лише в окремих випадках - за г потензивним типами, астено-

вегетативний синдром   неврастен чн  реакц  , дисфункц   шлунку, внасл док 

порушення його евакуаторно  фунц  , зниження  мунолог чно  реактивност , 

яка виражається у суттєвому зростанн  серед прац вник в шумових 

виробництв, перш за все, захворюваност  з тимчасовою втратою пра-

цездатност , зниження р вня працездатност    продуктивност  виробничо  

д яльност , виникнення передчасно  втоми, зниження розб рливост    

виразност  мови та  нш  неприємн  в дчуття. 

Ступінь втрати слуху 
Порогова тональна 

аудіометрія 

Сприйняття 

шепітної мови 

на відстані 1 м 

 

 

Втрата слуху 

на частоті до 

2000 Гц, дБ 

Втрата слуху 

на частоті 

4000 Гц, дБ 

 

 

Початков  прояви впливу До 10 20-50 5-1 

Кохлеарний неврит  з незначним 

зниженням слуху 
11-20 20-60 3-1 

Кохлеарний неврит з пом рним 

зниженням слуху 
21-30 20-65 2-1 

Кохлеарний неврит з  значним 

зниженням слуху 
31-45 20-70 1-1 
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Хвор  на шумову хворобу обов'язково повинн  п длягати л куванню   в 

подальшому переводитися на роботу, яка не пов'язана з перебуванням 

протягом робочо  зм ни в умовах п двищеного шумового впливу. Л кування 

шумово  хвороби має бути комплексним   включати нормал зац ю режиму 

сну, рац ональне харчування, в там нотерап ю, використання транкв л затор в 

та  нших заспок йливих фармаколог чних засоб в, ф з отерапевтичних 

процедур, г дротерап  , деяких рад оакустичних метод в тощо. Важливим 

компонентом комплексно  терап   має бути   санаторно-курортне л кування. 

Профілактика шкідливого впливу шуму на організм людини 

зд йснюється шляхом запровадження ц лого комплексу заход в запоб жного 

зм сту, основою якого є г г єн чне нормування допустимих р вн в шуму в 

р зних прим щеннях. Заходи, що спрямован  на боротьбу з шумом та 

використовуються у процес  зд йснення запоб жного та поточного 

сан тарного нагляду, повинн  передбачати проведення г г єн чного нор-

мування та мати технолог чний, сан тарно-техн чний, арх тектурно-

планувальний. орган зац йний та л кувально-проф лактичний характер. 

Технічні заходи щодо запоб гання шумово  хвороби, що поєднують у 

сво й структур  технологічні та санітарно-технічні засоби, як правило, 

використовуються у 3-х головних напрямках : 

• усунення причин виникнення шуму або зниження його у джерел  

шумоутворення 

• послаблення шуму на шляхах його передач ; 

• безпосередн й захист прац вник в, як  п длягають д   шуму. 

Найб льш ефективним засобом зниження шуму є усунення причин 

виникнення шумових подразнень або зниження  х  нтенсивност  у джерел  

шумоутворення шляхом оптим зац   р зних технолог чних процес в, як  

супроводжуються генерац єю акустичних коливань звукового д апазону, на 

п дстав  зам ни шумних технолог й малошумними або повн стю безшумними 

(наприклад, зам на клепання на зварювання): зниження шумоутворення 

завдяки в дпов дн й рац онал зац   експлуатац йних якостей машин, агрегат в, 

транспортних засоб в тощо. 

Послаблення шуму на шляхах його передач  в дбувається шляхом 

використання р зноман тних шумозахисних екран в, буд вельних 

конструкц й та шумозахисних каб н. Значний ефект зниження шуму надає 

застосування акустичних екран в, що в дгороджують джерело 

шумоутворення в д робочого м сця. У багатоповерхових виробничих 
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прим щеннях особливо важливим є захист прац вник в в д д   структурного 

шуму, який поширюється безпосередньо по конструкц ях прим щень, 

шляхом улаштування та обладнання так званих плаваючих фундамент в. 

Кр м того, одним з найб льш простих та поширених техн чних засоб в 

боротьби з шумом, що полягають у безпосередньому захист  прац вник в, як  

п длягають д   шуму, є застосування звуко золюючих кожух в. 

До числа пров дних архітектурно-планувальних заходів в дносять так  

заходи, як локал зац я джерела шуму, правильна розстановка обладнання у 

робочих прим щеннях, улаштування звукопоглинального оздоблення, 

запровадження принципу функц онального зонування земельних д лянок 

промислових п дприємств та встановлення сан тарно-захисних зон навколо 

д лянок розм щення житлових   громадських буд вель, дитячих дошк льних 

заклад в, навчальних заклад в, л карень та м сць (про жджих частин вулиць) з 

п двищеним р внем транспортного шуму, а також окремих його джерел. 

Організаційні заходи спрямован  на орган зац ю та забезпечення 

режиму профес йно  д яльност , що обґрунтований з ф з олого-г г єн чних 

позиц й, обмеження часу роботи в умовах високого р вня шуму, дотримання 

правил громадського порядку   повед нки п д час користування 

шумоутворюючими акустичними приладами у побут  тощо. 

Ураховуючи, що за допомогою використання р зноман тних техн чних 

засоб в не завжди вдається розв'язати проблему над йного захисту 

прац вника в д впливу шуму, велика увага повинна бути прид лена 

застосуванню індивідуальних засобів захисту від шуму (вкладники "Беруш ", 

антифони, навушники, заглушки тощо). 

Важливе м сце у структур  заход в щодо боротьби з  шумом належить 

лікувально-профілактичним заходам, як  полягають у проведенн  попередн х 

та поточних медичних огляд в, п двищенн  оп рност  орган зму роб тник в до 

несприятливого впливу шуму (приймання комплексу в там нних та 

адаптогенних препарат в) тощо. 

До прац  в умовах п двищеного шумоутворення не сл д допускати ос б 

з медичними протипоказаннями. До таких протипоказань належать: 

отосклероз та  нш  хрон чн  захворювання органу слуху, виражен  порушення 

функц онального стану вестибулярного апарату, вегетативн  дисфункц  , 

неврози, неврити, пол неврити, психопат  , орган чн  захворювання ЦНС, 

г пертон чна хвороба, стенокард я, виразкова хвороба шлунка або 

дванадцятипало  кишки з частими загостреннями. 
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Значний позитивний ефект надає широке використання санаторно-

курортного л кування. 

Вібрація. Вібрація являє собою коливальн  рухи, як  в дбуваються в 

механ чних системах  з пружними зв'язками внасл док впливу певно  

збуджувально  сили. 

Найпрост шою, показовою як  з суто ф зично , так   з ф з олого-

г г єн чно  точки зору, формою коливань такого роду є гармон йн , 

синусо дальн  коливання, як  характеризуються максимальним перем щенням 

т ла (точки), що коливається у простор , тобто його амплітудою, а також 

певною к льк стю повних цикл в коливань за одиницю часу, тобто 

частотою. Людина в дчуває в брац йн  коливальн  рухи у достатньо 

великому д апазон  частот - в д 0,15 до 8000 Гц. Час, за який в дбувається 

один повний цикл коливань, має назву періоду   є величиною, що обернено 

пропорц йна частот . Кр м того, як важлив  ф зичн  характеристики в брац   

необх дно визначити  Віброшвидкість та віброприскорення. 

За способом передачі на людину прийнято розр зняти загальну 

(передається через оп рн  поверхн  на т ло людини, яка сто ть, сидить або 

лежить) та локальну (передається переважно через верхн  к нц вки) вібрацію. 

Серед основних р зновид в завально  в брац   (або в брац   робочих м сць) 

вид ляють транспортну, технолог чну та транспортно-технолог чну в брац ю. 

У свою чергу, локальну в брац ю под ляють на в брац ю ударного, 

обертального та ударно-обертального тип в. 

Основними джерелами генерац   загально  в брац   є транспортн  

засоби (трамвай, метропол тен, зал зниця, автотранспорт, р зн  транспортно-

технолог чн  машини тощо) та р зноман тне виробничо-технолог чне 

устаткування (верстати, вентилятори, компресори, буров    буд вельн  

машини та пристро  тощо). Джерелами локально  в брац   є, насамперед, 

ручн  машини та органи технолог чного управл ння виробничими процесами. 

За напрямком дії розр зняють горизонтальну та вертикальну 

вібрацію. 

За частотними характеристиками в брац я може бути 

низькочастотною (загальна - в д 1 до 4 Гц, локальна - в д 8 до 16 Гц), 

середньочастотною (загальна - в д 8 до 16 Гц, локальна - в д 31,5 до 63 Гц) 

та високочастотною (загальна - в д 31,5 до 63 Гц. локальна - в д 125 до 1000 

Гц). 
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За характером розподілу у часі визначають постійну та переривчасту 

в брац ю. У першому випадку р вень в брошвидкост  протягом 10-

хвилинного пер оду спостереження зм нюється не б льш н ж на 6 дБ, у 

другому за аналог чних умов - б льш н ж на 6 дБ. 

Нормативні значення допустимих рівнів вібрації для житлових 

прим щень та значення поправки для них наведено в табл. 4 та 5.                         

Таблиця 4 

Нормативн  значення р вн в в брац   у житлових прим щеннях, дБ 
 

Показники Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

 
2    4 8 16 31,5 63 

В брошвидк сть 79   73 67 67 67 67 

В броприскорення 25 25 25 31 37      43 

В брозм щення    133 121   109    103 97 91 

 

 

Сл д мати на уваз , що вплив на людину в брац  , нав ть такого    

р зновиду, як локальна, не обмежується т льки д лянкою т ла, яка 

безпосередньо контактує з джерелом в брац  . З огляду на те, що тканини 

т ла, особливо к сткова система, добре проводять механ чн  коливання, 

останн  б льшою або меншою м рою впливають   на  нш  органи та орган зм 

загалом. 

Так, внасл док впливу високочастотно  локально  в брац   виникають 

негативн  зм ни в судинах, пог ршується кровопостачання тканин, 

порушується шк рна чутлив сть. Разом з тим низькочастотна локальна 

в брац я спричиняє переважно м сцев  порушення, а також виражен  

патолог чн  зм ни з боку к стково  тканини за наявност  в дносно незначних 

зм н у судинах. 

Поправка до нормативних р вн в в брац   в житлових прим щеннях 

Чинник впливу Умови впливу Поправки, дБ 

Характер в брац   Пост йна 0 

 Непост йна - 1 0  

Час доби Удень з 7.00 до 23.00 + 5 

 Уноч  з23.00 до 7.00 0 

Тривал сть впливу в денний Сумарна тривал сть, %  
час за найб льш  нтенсивних 56-100 0 

30 хвилин 18-56 + 5 

 6-18 +10 

 Менш н ж 6 + 15 

 

Таблиця 5 
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Кр м того, п д час анал зу особливостей впливу в брац   на орган зм 

людини необх дно вид ляти та ураховувати чинники виробничого 

середовища, що суттєво посилюють ступ нь    шк дливого впливу, а саме: 

високий ступ нь важкост  та напруженост  прац , шум високо   нтенсивност  

та несприятлив  м кроклиматичн  умови. 

Тривалий вплив в брац  , поєднаний з комплексом несприятливих 

фактор в, може призвести до виникнення ст йких патолог чних зрушень в 

орган зм  прац вник в  , як результат, до розвитку в брац йно  хвороби. 

Вид ляють 2 форми в брац йно  хвороби: в брац йну хворобу, 

зумовлену впливом локально  в брац  , та в брац йну хворобу, зумовлену 

впливом загально  в брац  . 

Б льш поширеною, такою, що має вагоме соц альне та економ чне 

значення, є вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації. До 

числа    основних кл н чних прояв в в дносять: 

• судинні розлади, як  полягають у порушенн  периферичного 

кровооб гу, зм н  тонусу кап ляр в, зрушеннях нормально  гемодинам ки 

тощо. Хвор  пред'являють скарги на напади поб л ння пальц в, як  виникають 

зненацька, проте найчаст ше - п д час миття рук холодною водою або 

внасл док контакту з холодним пов трям; 

• поліневропатії, що проявляються як ниюч  та тягнуч  бол  у верхн х 

к нц вках особливо кистях рук)   непокоять хворих част ше вноч  або п д час 

в дпочинку, поєднуючись з парестез ями кистей рук; 

• розлади вібраційної, больової та температурної чутливості, 

• ураження кістково-м'язової системи: м офаскул ти, м озити, 

тендом озити, артрити, деформуюч  артрози тощо; 

• астено-вегетативні та невротичні прояви. 

Робота з  нструментами, що генерують в брац ю ударного типу 

(клепання, обрубка тощо), в р вн й м р  зумовлюють виникнення як 

судинних, так   нервових та к стково-м'язових порушень. П д час роботи з 

 нструментами обертового типу (шл фування) виникають головним чином 

анг оспастичн  судинн  розлади. Розвиток в брац йно  хвороби суттєво 

прискорюється   в умовах одночасного впливу дек лькох несприятливих 

чинник в виробничого середовища, передус м дискомфортного м крокл мату, 

шуму та ц лого ряду х м чних чинник в. 
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В брац йна хвороба, що зумовлена впливом локально  в брац  , 

характеризується наявн стю 3 форм кл н чного переб гу: початково , 

середньо  важкост    важко . При початков й форм  переважають суб'єктивн  

явища (больов  в дчуття, парестез  ), незначн  судинн  порушення 

(г потерм я, слабкий акроц аноз, слабкопозитивна холодова проба), можлив  

незначн  троф чн  зм ни м'яз в плечового поясу. 

Для в брац йно  хвороби середньо  важкост  характерним є як 

посилення прояв в, властивих для початково  форми, так   поява к стково-

суглобових уражень, функц ональних астено-невротичних та астено-

вегетативних розлад в з боку центрально  та автономно  нервових систем. 

Переб г важко  форми в брац йно  хвороби може в дбуватися за двома 

основними типами - сир нгом єлопод бним   ам отроф чним. Для 

сир нгом єлопод бного типу в брац йно  хвороби характерними є порушення 

шк рно  чутливост , що поширюється на весь плечовий пояс   грудну кл тку, 

атроф чн  зм ни не т льки к сток, але й всього плечового поясу, поява парез в 

та парал ч в. Для ам отроф чно  форми властивим сл д вважати своєр дну 

м'язову атроф ю част ше верхн х к нц вок, лише  нколи плечового поясу   

нижн х к нц вок, яка поступово прогресує, розвиток парез в та парал ч в. 

Кр м того, як нев д'ємн  кл н чн  прояви обох вид лених форм необх дно 

в дзначити виражен  судинн  кризи, порушення коронарного кровооб гу 

тощо. 

Вібраційна хвороба, що зумовлена впливом загальної вібрації   

спостер гається переважно у вод  в транспортних засоб в та оператор в 

транспортно-технолог чних агрегат в, також характеризується наявн стю 

ц лого ряду характерних симптом в. До  х числа в дносять: 

• вестибулопатії, головними ознаками яких є вестибуловегетативн  

розлади: порушення, що вкладаються у симптомокомплекс "морсько  

хвороби", запаморочення, головний б ль, г перг дроз тощо; 

• специфічні зміни у поперековій та крижовій ділянках хребта, що 

проявляються як деформуючий остеоартроз означених в дд л в хребта; 

• дисфункції залоз шлунково-кишкового тракту, що полягають у 

серйозних порушеннях моторно    секреторно  функц й переважно верхн х 

в дд л в: шлунка та дванадцятипало  кишки; 

• ангіодистонічні зрушення як периферичного, так   центрального 

типу;  
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• поліневропатії, в першу чергу, у дистальних в дд лах нижн х 

к нц вок; 

• негативні зрушення з боку жіночої статевої сфери (розлади 

менструального циклу, переважно дисменоре , загострення запальних 

процес в тощо). 

Початков  прояви впливу загально  високочастотно  в брац   

проявляються як пом рно виражен  зрушення з боку периферичних судин   

нерв в нижн х к нц вок, поява втоми п д час ходьби, пер одична загальна 

слабк сть, запаморочення та головний б ль. В подальшому з'являються 

ознаки б льш важких функц ональних порушень вищо  нервово  д яльност , 

вегетативно  лаб льност ,  нколи спостер гаються орган чн  ураження ЦНС. 

Низькочастотна загальна в брац я, переважно транспортного походження, в 

першу чергу впливає на попереково-крижов  кор нц  хребта, спричиняє появу 

остеохондрозу та радикул ту, зумовлює розтягнення зв'язок та виникнення 

гастроптозу. 

Комплекс заход в щодо проф лактики виникнення в брац йно  хвороби 

включає у свою структуру: проведення г г єн чного нормування, а також 

застосування техн чних, орган зац йних та л кувально-проф лактичних 

заход в. 

Технічні заходи обмеження   зменшення в брац  , як   в попередньому 

випадку, поєднують технолог чн  та сан тарно-техн чн  засоби, спрямован  на 

усунення контакту прац вник в з в бронебезпечним обладнанням та 

зд йснюються завдяки проведенню г г єн чно  регламентац   параметр в та 

умов впливу в брац  , застосуванню дистанц йного керування, виробничих 

робот в, автоматизац     зам ни технолог чних операц й, використанню 

в бропоглинальних конструкц й машин, агрегат в   транспортних засоб в, 

автоматизац     механ зац   виробничих процес в тощо. Велике значення має 

зам на   вдосконалення технолог чних операц й (застосування зварювання, 

клейових сполучень   т. д.) 

Зниження несприятливого впливу в брац   ручних механ зованих 

 нструмент в на прац вник в досягається   шляхом застосування засоб в 

пасивно  та активно  в бро золяц  , а також таких техн чних р шень, як 

зменшення  нтенсивност  в брац   за рахунок конструктивних вдосконалень 

безпосередньо у джерел , використання засоб в зовн шнього в брозахисту 

(наприклад, в бродемпфуючо  мастики) тощо. 
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Організаційні засоби полягають у розробц  та впровадженн  науково-

обґрунтованих режим в прац    в дпочинку. Важливими у цьому в дношенн  

заходами є обмеження сумарного часу контакту з в брац єю (до 2/3 в д 

тривалост  робочо  зм ни), встановлення регламентованих перерв для 

активного в дпочинку, проведення ф з отерапевтичних процедур   

виробничо  г мнастики, а також створення комплексних бригад  з 

взаємозам ною профес й. 

З метою проф лактики несприятливого впливу як локально , так   

загально  в брац  , прац вники повинн  використовувати засоби 

індивідуального захисту: спецодяг   спецвзуття з в бропрокладками, 

спец альн  рукавиц  тощо. 

До числа найважлив ших лікувально-профілактичних заходів в дносять 

проведення попередн х   поточних медичних огляд в за обов'язковою участю 

невропатолога, терапевта та отоларинголога, використання ц лого ряду 

спец альних функц ональних досл джень, серед яких обов'язковими є 

холодова проба, визначення в брац йно  чутливост  та динамометр я. 

До роботи з в бронебезпечним устаткуванням не повинн  допускатися 

люди, як  страждають на виражен  вегетативн  дисфункц  , обл теруючий 

ендартер  т, хворобу Рейно, захворювання вестибулярного апарату, хвороби 

ж ночо  статево  сфери. 

Суттєве значення у план  зд йснення ефективно  проф лактики 

в брац йно  хвороби мають   так  л кувально-проф лактичн  заходи, як 

теплов  процедури для рук (г дропроцедури (ванночки) або сухе пов тряне 

об гр вання), масаж та самомасаж рук   плечового поясу, ультраф олетове 

опром нення, в там нопроф лактика, а також психог г єн чн  заходи. 

Ультразвук. Ультразвук являє собою коливання середовища з 

частотою понад 20 000 Гц. У сучасному виробництв  ультразвук 

використовується п д час проведення паяння, зварювання, лудження, р зання, 

дефектоскоп   та ц лого ряду  нших технолог чних процес в. 

Вид ляють наступн  пров дн  б олог чн  ефекти впливу ультразвуку: 

терм чний, механ чний та ф зико-х м чний. Саме вони зумовили достатньо 

широке використання ультразвуку в сучасному виробництв  та в першу чергу 

в медичн й практиц , в дпов дно для глибокого прогр вання тканин, 

проведення ультразвуково  еход агностики р зноман тних захворювань, 



90 
 

безкровного розтину   з'єднання тканин, а також стерил зац   сироватки кров  

  плазмозам нник в. 

Внасл док д   ультразвуку, р вень якого перевищує гранично-

допустимий р вень (ГДР) незалежно в д шлях в його впливу: через пов тряне 

середовище або контактним шляхом - вельми  мов рним є виникнення таких 

зрушень у стан  здоров'я: :з боку ЦНС: астепо-вегетативний синдром, 

парестез   та парези, енцефаловегетопол неврит; з боку серцево-судинно  

системи: брадикард я та г потон я; з боку органу слуху: суттєве зниження 

порогу сприймання, лаб ринтопат я. 

До числа основних запоб жних заход в для ос б, що працюють в умовах 

вплив;, ультразвуку, в дносять: г г єн чне нормування, екранування 

ультразвукових джерел, застосування дистанц йного управл ння   

автоблокування для стац онарного та портативного обладнання, 

використання  ндив дуальних засоб в захисту (рукавиц  з  золюючими 

прокладками тощо), проведення попередн х та пер одичних медичних 

огляд в, 

Інфразвук. Інфразвуком називають акустичн  коливання з частотою 

нижче 16 Гц. 

В основ  б олог чно  д    нфразвуку також знаходяться терм чний, 

механ чний та ф зико-х м чний ефекти. Вплив  нфразвуку, що перевищує 

ГДР, зумовлює виникнення виражено  астен зац   вищо  нервово  д яльност , 

зниження слуху, переважно в д апазон  низьких   середн х частот звукового 

ряду, виражене зниження працездатност , негативну д ю на емоц йну сферу 

тощо. 

Найб льш ефективним   практично єдиним засобом боротьби з 

 нфразвуком сл д вважати зниження р вня його генерац   безпосередньо у 

джерел  утворення (виб р малогабаритних конструкц й технолог чного 

обладнання з великою жорстк стю з'єднання тощо). Довол  часто для 

попередження негативного впливу  нфразвуку використовують заглушки та 

поглинач   нтерференц йного типу, звукопоглинальн  панел    кожухи. Як 

 ндив дуальн  засоби захисту широке поширення знаходять р зноман тн  

антифони, вкладники та навушники. 

Знижений та підвищений атмосферний тиск. Виробнича д яльн сть 

прац вник в у сучасному виробництв , як правило, в дбувається в умовах 

впливу атмосферного тиску, близького до 760 мм рт. ст. 
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Проте в ряд  випадк в, наприклад, п д час виконання роб т п д водою 

або у водо-насичених ґрунтах, в процес  водолазних   кесонних роб т, при 

п дводному плаванн  в аквалангах, у ход  медично  д яльност  в барокамерах 

прац вники можуть знаходитися в умовах п двищеного атмосферного тиску. 

Натом сть при п дйом  в гори, перебуванн  над землею в л тальних апаратах 

люди, навпаки, знаходяться в умовах впливу п двищеного атмосферного 

тиску. 

Розглядаючи б олог чну д ю п двищеного атмосферного тиску, сл д 

в дзначити, що п д час виконання короткочасно  роботи в умовах г пербар   

в дм чається певне п двищення ф зично  працездатност  та легка ейфор я. 

Разом з тим в умовах тривалого перебування п д тиском, значення якого 

перевищують 7 атмосфер, можуть проявлятися симптоми токсично  д   

деяких газ в, котр  входять до складу пов тря, що вдихається. 

Проте найб льш небезпечним є пер од декомпрес  , п д час якого або 

через певний в дносно короткий в др зок часу вже в умовах нормального 

атмосферного тиску може розвинутися декомпресійна (кесонна) хвороба. 

Патогенетичною основою виникнення декомпрес йно  хвороби є 

процес десатурації азоту, накопиченого внасл док впливу п двищеного 

тиску в р зних тканинах орган зму, в першу чергу в л по дн й та жиров й 

тканинах,  , як результат, утворення численних газових ембол в у кров'яному 

русл , як  закупорюють судини. 

Ступ нь важкост  декомпрес йно  хвороби та особливост     

симптоматики визначаються масов стю закупорки судин аероемболами    х 

локал зац єю. 

До пров дних симптом в легкої форми декомпресійної хвороби 

в дносять остеоартралг   (виражений гострий б ль, який локал зується в 

одному або дек лькох суглобах к нц вок, головним чином, в кол нних та 

плечових). Прац вники, як  мають под бн  кл н чн  прояви, досить влучно 

називають  х "заламай", вельми ч тко та об'єктивно характеризуючи основн  

симптоми хвороби, що має м сце. Поряд з остеоартралг ями для легко  форми 

декомпрес йно  хвороби характерною є поява невралг й та пошкоджень 

шк ри, як  супроводжуються нестерпною сверблячкою. 

До основних кл н чних форм декомпресійної хвороби середньої 

важкості в дносять ураження внутр шнього вуха (вестибулопат   за 

аналог єю з меньєр вським синдромом), шлунко-кишкового тракту (р зн  
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больов  в дчуття в черевн й порожнин  за рахунок накопичення газ в у 

судинах бриж ) та органу зору (обмеження пол в зору, диплоп я). 

Найб льш типовими проявами важкої форми декомпресійної хвороби є 

ураження спинного та головного мозку, коронарна аеропат я, 

аероембол чний колапс, а також легенев  ушкодження. 

Проте, незважаючи на особливост  кл н чного переб гу, необх дно 

зазначити, що будь-яка форма декомпрес йно  хвороби повинна п длягати 

негайному л куванню, насамперед, тому, що має надзвичайно важк  насл дки 

та може призвести до смерт . Водночас найважлив шою умовою запоб гання 

розвитку декомпрес йно  хвороби є дотримування режиму декомпрес   

(ступ нчаста декомпрес я, використання спец альних камер), механ зац я та 

автоматизац я роб т. 

Знижений атмосферний тиск як шк дливий профес йний чинник 

повинен бути визначений у тому випадку, коли прац вник виконує 

р зноман тн  форми трудово  д яльност  в умовах г рсько  м сцевост ,   є 

одним з найб льш несприятливих чинник в, що розглядаються п д час 

вивчення проблем ав ац йно  та косм чно  медицини. 

В основ  симптомокомплексу висотної або, як    ще називають, гірської 

хвороби, причиною виникнення яко  є перебування в умовах зниженого 

атмосферного тиску, знаходиться явище, що має назву кисневе голодування 

та в дм чається на висотах понад 3000-4000 м. 

Основними кл н чними проявами висотно  хвороби сл д вважати 

запаморочення, апат ю та п двищену втомлюван сть прац вник в, як  

з'являються вже п сля перших годин виконання профес йно  д яльност , 

головний б ль, емоц йну нестаб льн сть, р зке пог ршання пам'ят  та уваги, 

зниження гостроти зору, а також, що вважають вельми характерним 

симптомом, некритичну оц нку свого стану та сво х власних д й. 

Тому п д час виконання трудово  д яльност  в умовах високог р'я або в 

 нших умовах, для яких властивим є вплив зниженого атмосферного тиску, 

велике значення для попередження висотно  хвороби мають заходи, як  

надають можлив сть суттєво полегшити виробничий процес, а саме: 

рац ональний режим прац , механ зац я   автоматизац я технолог чних 

операц й, покращання сан тарно-г г єн чних умов прац  та орган зац я 

рац онального харчування. Важливе значення має проведення суворого 
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профес йного в дбору серед людей, як  направляються на роботи в г рськ  

умови. 

Електромагнітні поля. Електромагнітні поля (ЕМП), як правило, 

генеруються струмами, як  зм нюються за напрямком у час . Спектр 

електромагн тних коливань коливається у досить значних межах (довжина 

хвил  в д 0,001 мкм до 1000 км, частота в д 300 до   3 * 10
20

 Гц), включаючи у 

св й склад рад охвил , випром нювання оптичного д апазону та  он зуюче 

випром нювання. Проте найб льш вагоме ф з олого-г г єн чне значення та 

поширення у медичн й практиц  мають: ЕМП рад очастот, ЕМП струм в 

промислово  частоти,  мпульсн  ЕМП низько  частоти та статична електрика. 

Електромагнітні поля радіочастот широко використовуються у 

забезпеченн  рад озв'язку, рад олокац  , телебаченн , виробництв  пластмас, а 

також у медичн й галуз . 

В основ  б олог чного впливу ЕМП рад очастот знаходиться тепловий 

ефект, який супроводжується або загальним п двищенням температури т ла, 

або локальним виб рковим перегр вом кл тин тканин   орган в, в першу чергу 

тих, що мають погану терморегуляц ю: кришталик, склопод бне т ло тощо. 

Так, помутн ння кришталика (катаракта) є найб льш характерним 

специф чним насл дком впливу ЕМП рад очастот на орган зм людини в 

умовах виробництва. 

До зм н под бного характеру довол  часто приєднуються численн  

гормональн  зрушення, що св дчать про порушення нервово-ендокринно  

регуляц   (за аналог єю  з стресовою реакц єю)  , як насл док, зумовлюють 

стимуляц ю вид лення кортикостеро дних гормон в та пролактину на тл  

гальмування секрец   гормон в росту. Вельми характерним сл д визнати 

зниження  мунолог чно  реактивност . 

ЕМП рад очастот справляють суттєвий вплив   на функц ональний стан 

ЦНС, викликаючи формування астеновегетативного синдрому, 

анг одистон чних та д енцефальних прояв в   нав ть енцефалопат й. Зм ни з 

боку периферично  кров  (лейкоцитоз, еозинопен я, п двищення к лькост  

еритроцит в та вм сту гемоглоб ну), як правило, спостер гаються лише у 

випадку д   на людину ЕМП  з щ льн стю потоку енерг  , який перевищує 10 

мВт/см
2
. 
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Вс  засоби запобіжного характеру щодо захисту від впливу ЕМП 

радіочастол: можуть бути под лен  на 3 групи: орган зац йн ,  нженерно-

техн чн  та л кувально-проф лактичн . 

Організаційні заходи спрямован  на в двернення попадання людей у 

зону з вираженою напружен стю ЕМП, створення сан тарно-захисних зон 

навколо антенних споруд, запровадження рац онального режиму прац  та 

в дпочинку. 

Інженерно-технічні заходи передбачають екранування робочого м сця 

шляхом використання матер ал в, як  в дбивають (металева с тка) або 

поглинають ЕМП, в ддалення робочого м сця на безпечну в д джерела 

випром нювання в дстань, електрогерметизац ю елемент в схем, блок в та 

вузл в антенних установок з метою зниженню або повного усунення 

електромагн тного випром нювання. 

Лікувально-профілактичні засоби спрямован  на якомога б льш раннє 

виявлення зрушень у стан  здоров'я прац вник в  , перш за все, полягають у 

проведенн  медичних огляд в не р дше н ж 1 раз на 12 м сяц в з обов'язковою 

участю терапевта, окул ста, ендокринолога та невропатолога. 

Електромагнітні поля струмів промислової частоти. З розвитком 

енергетики та електриф кац   значною м рою розширилася мережа 

високовольтних л н й електропередач, як  на сьогодн  є основним джерелом 

ЕМП промислово  частоти. До того ж, джерелами утворення ЕМП струм в 

промислово  частоти сл д вважати ряд технолог чних процес в, що пов'язан  з 

д яльн стю в дкритих розпод льчих пристро в, роз'єднувач в   вимикач в 

сигнальних ланцюг в. 

В умовах тривалого впливу на організм людини ЕМП струмів 

промислової частотні реєструється ц лий ряд кл н чних прояв в, що 

полягають у появ  скарг переважно невротичного характеру (почуття 

важкост  в скронях   потилиц , головний б ль, розбит сть, роздратован сть, 

пог ршання пам'ят , п двищення втомлюваност  тощо), як  спочатку 

з'являються наприк нц  робочо  зм ни, а згодом спостер гаються вже через 2-

3 години п сля початку виконання трудових операц й. Вельми характерним 

для ЕМП струм в промислово  частоти є р зноман тн  розлади у 

функц ональному стан  ЦПС та серцево-судинно  системи, що мають 

астен чний або астеновегетатив-ний характер. 
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Серед заходів профілактики негативного впливу ЕМП струмів 

промислової частоти необх дно вид лити так : визначення   ретельне 

дотримування допустимого часу перебування в зон  ЕМП, обов'язкове 

улаштування захисного заземлення джерел струм в промислово  частоти, 

використання колективних та  ндив дуальних засоб в захисту. 

До числа колективних засобів захисту в дносять: застосування 

стац онарного екранувального обладнання (козирки, нав си, перегородки та 

 н.) та пересувних екранувальних засоб в (портативн  нав си, перегородки, 

щитки, зонди, екрани та  н.). До числа індивідуальних засобів захисту - 

захисн  спецкостюми: куртка   брюки, комб незон, екранувальний головний 

уб р (металева або пластмасова каска, шапка-вушанка з прокладкою з 

метал зовано  тканини та  н.), а також захисне спецвзуття з електропров дною 

резиновою п дошвою. 

Імпульсні електромагнітні поля низької частоти. Основними 

джерелами утворення  мпульсних ЕМП низько  частоти є застосування у 

машинобудуванн , енергетиц , а також у медичн й галуз  технолог чних 

процес в, що передбачають використання  мпульсного магн тного поля та 

 мпульсних електричних розряд в. 

Серед основних б олог чних ефект в впливу  мпульсних ЕМП низько  

частоти на орган зм людини сл д в дзначити розвиток явищ 

астеновегетативного синдрому, зниження  мунолог чно  реактивност  та 

 нтенсивност  обм нних процес в, формування ендокринних порушень тощо. 

В дпов дно основними засобами захисту працівників від дії імпульсних 

ЕМП низької частоти проф лактичного зм сту є автоматизац я 

технолог чних процес в, запровадження дистанц йного керування джерелами 

ЕМП низько  частоти, а також екранування робочих м сць. 

Статична електрика. Статична електрика являє собою сукупн сть 

явищ, пов'язаних з виникненням та збереженням в льного електричного 

заряду на поверхн    в об'єм  р зних матер ал в та вироб в. Електростатичн  

поля, передус м, створюються в енергетичних установках, а також внасл док 

використання у сучасному виробництв  та медичн й галуз  

електротехнолог чних процес в. 

Люди, що працюють у зон  впливу електростатичного поля, як правило, 

пред'являють р зноман тн  скарги на роздратован сть, головний б ль, 



96 
 

порушення сну, зниження апетиту тощо. Вельми характерними є виникнення 

своєр дних "фоб й", що зумовлен  страхом оч кування чергового розряду. 

До числа пров дних заходів профілактики впливу статичної електрики 

в дносять: екранування джерела статично  електрики або робочого м сця, 

обмеження часу виконання трудово  д яльност , застосування нейтрал затор в 

статично  електрики тощо. 

Лазерне випром нювання. Терм н "лазер" являє собою абрев атуру, 

утворену з початкових л тер англ йських сл в: Light amplification by stimulated 

émission of radiation, що y переклад  означає посилення св тла за рахунок 

створення стимульованого випром нювання. Таким чином, лазер, або як його 

ще називають, квантовий генератор - це генератор електромагн тного 

випром нювання оптичного д апазону, що заснований на використанн  

стимульованого (вимушеного) випром нювання. 

Можлив сть застосування явища под бного характеру як у практиц  

сучасного виробництва, так   в медичн й практиц  була передбачена ще в 

1917 роц  А. Ейнштейном. Проте першопрох дцями практичного 

використання лазер в були ф зики В. А. Фабрикант, Ч. Таунс, А. М. 

Прохоров, H. Т. Басов, удостоєн  п зн ше за св й винах д Нобел всько  прем  . 

Завдяки сво м ун кальним властивостям (високий ступ нь 

спрямованост  промен в,  х когерентн сть та монохроматичн сть), лазери 

знаходять винятково широке застосування в р зних галузях промисловост , 

науки, техн ки, зв'язку, с льського господарства та медицини. Разом з тим 

таке суттєве розширення сфери  х використання зумовлює виражене 

зб льшення контингенту ос б, що п длягають впливу лазерного 

випром нювання,   висуває достатньо широке коло задач щодо запоб гання  х 

шк дливого та небезпечного впливу. 

До числа основних несприятливих фактор в, як  мають м сце п д час 

роботи лазер в, в дносять: пряме, дзеркально в дбите, дифузно в дбите та 

розс яне випром нювання. До числа супутн х - комплекс несприятливих 

ф зичних та х м чних фактор в, що супроводжують роботу лазер в. 

Тому як головн  критер   п д час проведення оц нки ступеня безпеки 

лазерного випром нювання використовують: величину потужност  (енерг я), 

довжину хвил , тривал сть  мпульсу та експозиц   опром нення орган в   

тканин. 
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Як техн чний зас б лазер складається з трьох основних елемент в: 

активно  робочо  речовини (активного середовища), системи накачування та 

резонатора. 

Агрегатний стан активної робочої речовини може бути: р дким, 

твердим або газопод бним. Як резонатор найчаст ше використовують 

плоскопаралельне дзеркало з високим коеф ц єнтом в дображення. 

Накачування, тобто переведення атом в активного середовища з орб талей, 

наближених до  х ядра, на б льш високий р вень забезпечується за 

допомогою застосування потужного джерела св тла або електричних 

розряд в. 

В основу сучасних класиф кац й лазер в покладено  х ф зико-техн чн  

параметри та ступ нь небезпеки лазерного випром нювання. 

Зг дно з фізико-технічними класифікаціями вид ляють: 

• у залежності від агрегатного стану активного середовища: 

твердот льн  (на кристалах, скл  тощо), газов , х м чн  та нап впров дников  

лазери, а також лазери на барвниках; 

• у залежності від характеру генерації: лазери з безперервною та 

 мпульсною генерац єю випром нювання; 

• у залежності від способу накачування активної речовини: оптичн , 

електричн  та х м чн  лазери. 

В дпов дно до ступеня небезпеки лазерного випром нювання для 

обслуговуючого персоналу, визначають 4 класи лазер в: 

• клас І (безпечні) — вих дне випром нювання лазер в нешк дливе 

для очей; 

• клас II (малонебезпечні) - пряме або дзеркально в дображене 

випром нювання лазер в небезпечне для очей; 

• клас III (середньонебезпечні) - пряме, дзеркально та дифузно 

в дображене випром нювання лазер в небезпечне для очей, пряме та 

дзеркально в дбражене випром нювання - небезпечне для шк ри; 

• клас IV (високонебезпечні) — дифузно в дбражене випром нювання 

небезпечне для шк ри. 

Біологічна дія лазерів на орган зм людини характеризується появою 

ц лого ряду первинних   вторинних ефект в, в основ  яких знаходиться 

поєднаний терм чний та механ чний вплив. До числа первинних ефект в 

впливу лазерного випром нювання в дносять численн  функц ональн  та 
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орган чн  зм ни, як  виникають безпосередньо в тканинах, що п длягають 

опром ненню, до числа вторинних ефект в - неспециф чн  зм ни, що 

виникають в орган зм  у в дпов дь на вплив випром нювання. 

До найб льш уразливих "критичних" орган в   систем у випадку 

використання лазерного випром нювання в дносять орган зору та шк ру. 

Ефект впливу лазерного випром нювання на орган зору значною м рою 

залежить в д довжини хвил  та локал зац   д  . У зв'язку з цим, ступ нь 

вираження морфолог чних зм н та кл н чна картина розлад в з боку зорово  

сенсорно  системи може бути надзвичайно р зноман тною: в д зм н, як  

виявляються лише  нструментально, до повно  втрати зору. 

Характер уражень шкіри та слизових оболонок, що мають м сце, вар ює 

в д легко  г перем   до р зного ступеня оп к в. Прийнято розр зняти 4 ступеня 

пошкодження шк ри лазерним опром ненням: 1 ступ нь - оп ки еп дерм су: 

еритема, десквамац я еп тел ю; 2 ступ нь - оп ки дерми: пухир , деструкц я 

поверхневих шар в дерми; З ступ нь - оп ки дерми з    деструкц єю до 

глибоких шар в; 4 ступ нь - деструкц я вс є  площини шк ри, п дшк рно  

кл тковини   п длеглих шар в. 

До комплексу заходів профілактичного змісту, що використовують для 

запоб гання виникнення несприятливих зрушень у раз  використання 

лазерного випром нювання як складово  технолог чних процес в сучасного 

виробництва, а також як нев д'ємного компонента сучасно  медицини, 

в дносять: г г єн чне нормування, технолог чн , сан тарно-техн чн , 

орган зац йн  та л кувально-проф лактичн  заходи. 

Необх дно зазначити, що г г єн чне нормування сл д проводити на 

п дстав  застосування загальних положень "Сан тарних правил   норм 

влаштування   експлуатац   лазер в". 

П д час використання лазер в II та III клас в необх дно обов'язково 

передбачити в дгородження (захищення) лазерно  зони в д персоналу та 

пац єнт в, як  опром нюються, або забезпечити над йне екранування пучка 

випром нювання. Лазери IV класу повинн  бути розм щен  в окремих 

 зольованих прим щеннях та забезпечен  дистанц йним управл нням. 

У раз  розм щення в одному прим щенн  дек лькох лазер в сл д 

виключити можлив сть взаємного опром нення оператор в, як  працюють на 

р зних установках. 
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Для видалення можливих токсичних газ в, пар в або пилу, що 

утворюються, необх дно передбачити улаштування потужно  припливно-

витяжно  вентиляц   з механ чним спонуканням. Для захисту в д шуму 

виробнич  прим щення повинн  бути обладнан  звуко золюючими або 

звукопоглинальними матер алами. 

До  ндив дуальних засоб в захисту в д впливу лазерного 

випром нювання в дносять спец альн  окуляри, маски та щитки. 

Роботи, пов'язан  з обслуговуванням лазерних установок, в дносяться 

до роб т з  шк дливими умовами прац . Тому оператори лазерних установок 

п длягають попередн м   пер одичним (1 раз в р к) медичним оглядам з 

обов'язковою участю терапевта, окул ста та невропатолога. 

 

 6 .2 .  Хімічні чинники виробничого середовища 

 

Нев д'ємним компонентом сучасного виробництва та найважлив шою 

складовою профес йно  д яльност  у медичн й сфер  є використання 

найр зноман тн ших х м чних речовин, з якими у вигляд  сировини, основних 

та поб чних вироб в, а також поб чних в дход в пост йно контактують 

прац вники охорони здоров'я. Кр м того, щороку до великого розма ття вже 

 снуючих х м чних сполук додаються нов , як  ще б льшою м рою сприяють 

забрудненню пов тряного середовища робочих зон, справляють виражений 

несприятливий вплив на стан здоров'я та р вень працездатност  населення, 

що працюєя. 

Пил. Вплив х м чних сполук та х м чних речовин довол  часто 

поєднаний  з ф зичними чинниками. У цьому контекст  увагу до себе, в 

першу чергу, привертає виробничий пил. Д йсно, з одного боку, пил - це 

ф зичний стан речовини, що подр бнена на надзвичайно мал  за розм рами 

частинки. З  ншого боку, означен  частинки здеб льшого справляють не лише 

механ чний, але й негативний токсичний вплив на орган зм людини, що 

зумовлено його х м чними складом та х м чними властивостями. 

Отже, виробничий пил являє собою тверд  частинки розм ром в д 

дек лькох мкм до мм, що зависли у пов тр  та пов льно ос дають. Таким 

чином, пил являє собою аерозоль, тобто дисперсну систему, в як й 

дисперсною фазою є тверд  частинки, а дисперс йним середовищем - пов тря. 
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Виробничий пил под ляють на р зн  види: за походженням, способом 

утворення та розм рами частинок, що входять до його складу, тобто за 

ступенем дисперсност . 

За походженням вид ляють так  види пилу, як орган чний, 

неорган чний та зм шаний. Органічний пил може бути природним тваринного 

або рослинного походження (з дерева, бавовни, шерст  та  н.)   штучним 

(пластмасовий, гумовий, з  смол, барвник в та  н.). Як окрем  р зновиди 

неорганічного пилу вид ляють м неральний (кварцовий, сил катний, 

азбестовий та ш.)   металевий (цинковий, зал зний, м дний, свинцевий та  н.) 

пил. До змішаних видів належить пил, який включає до своє  структури як 

орган чн , так   неорган чн  складов  та утворюється переважно у 

металург йн й промисловост    х м чному виробництв . 

Залежно від способу утворення розр зняють аерозол  дез нтеграц   та 

конденсац  . Аерозолі дезінтеграції утворюються внасл док механ чного 

подр бнення твердих речовин (бур ння, розмелювання, зривання пор д та  н.) 

або механ чно  обробки вироб в (очистка литва, пол рування та  н.). Аерозолі 

конденсації є результатом терм чних процес в, що полягають у випаровуванн  

твердих речовин (плавлення, електрозварювання та  н.) або внасл док 

охолодження   конденсац   пар в метал в та неметал в, насамперед 

пластичних мас. Саме такий пил є вельми характерним для пов тря стомато-

лог чних каб нет в та прим щень техн к в-лаборант в стоматолог чних 

пол кл н к. 

В дпов дно до ступеня дисперсності розр зняють: видимий (частинки 

розм ром понад 10 мкм), мікроскопічний (частинки розм ром в д 0,25 до 10 

мкм) та ультрамікроскопічний (частинки розм ром до 0,25 мкм) пил. 

Пил характеризується великою сукупн стю властивостей, як  

визначають його повед нку в пов тр , особливост  перетворень та впливу на 

функц ональний стан орган зму. Тому серед р зних властивостей 

виробничого пилу з ф з олого-г г єн чних позиц й найб льшого значення 

набувають: х м чний склад, форма частинок, розчинн сть, дисперсн сть, 

вибухонебезпечн сть, форма, електрозаряджен сть та рад оактивн сть. 

Саме ц  властивост  визначають провідні біологічні ефекти впливу пилу 

на організм людини, до числа яких сл д в днести: ф брогенний, токсичний, 

подразнювальний, алергенний, канцерогенний, рад оактивний, а також 

фотосенсиб л зуючий. 
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Отже, розглянемо основні види пилової патології  , насамперед, пилов  

захворювання легень, що являють собою найважч  за переб гом та 

найпоширен ш  у св т  види профес йних захворювань. 

До числа пилових захворювань легень профес йного походження 

в дносять пневмокон ози, хрон чний бронх т та захворювання верхн х 

дихальних шлях в, зумовлен  впливом пилу р зного походження. 

Пневмоконіоз - це хрон чне профес йне пилове захворювання легень, 

яке характеризується розвитком ф брозних зм н в  х структур  внасл док 

тривалого  нгаляц йного впливу ф брогенно-небезпечних виробничих 

аерозол в. 

За ет олог чними ознаками та особливостями переб гу розр зняють 

наступн  види пневмокон оз в: 

• силікоз - пневмокон оз, зумовлений вдиханням кварцового пилу, 

який м стить в льний д оксид кремн ю, тобто кремнезем, та його модиф кац   

у кристал чн й форм : кварц, кристобал т, тридим т; 

•   силікатози (каол ноз, антракоз, азбестоз, талькоз та  н.) - 

пневмокон ози, як  розвиваються внасл док вдихання пилу, який м стить 

д оксид кремн ю у зв'язаному стан  з р зними х м чними елементами та 

сполуками (Аl, Mg, Fе, Са та  н.); 

• металоконіози (сидероз, баритоз, алюм ноз та  н.) - пневмокон ози, 

як  розвиваються внасл док вдихання пилу таких метал в, як Fе, Ва, Аl, Мg та 

 н; 

•      пневмоконіози, зумовлені впливом змішаного пилу:   

-  з  значним вм стом в льного д оксиду кремн ю (понад 10 %); 

- з незначним вм стом в льного д оксиду кремн ю (до 10 %);  

•    пневмоконіози, зумовлені впливом органічного пилу: 

- рослинн : б синоз (пил бавовни   льону), багасоз (пил цукрово  

тростини), "фермерськ  леген " (с льськогосподарський пил, який м стить 

м кроскоп чн  грибки, що з'явилися в результат  переробки л карських 

рослин); 

- синтетичн  (пил пластичних мас). 

Існує декілька теорій щодо визначення механізму впливу пилу на 

орган зм людини та формування профес йних захворювань легень, 

головними з яких є механ чна, токсико-х м чна та б олог чна теор  . 
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Механічна теорія пояснює розвиток ф брозних зм н у легенях 

ф зичними властивостями пилу, ураховуючи той факт, що чим тверд шими є 

частинки пилу та гостр шими  х кра , тим б льш агресивним є пил. Проте пил, 

наприклад карборунду, маючи значно б льшу тверд сть пор вняно з кварцом, 

пневмокон оз в практично не викликає. Отже, механ чний п дх д до оц нки 

особливостей розвитку та поширення пилових захворювань легень не 

дозволяє в повн й м р  визначити ус  механ зми  х виникнення. 

Приб чники токсико-хімічної теорії пояснюють ф брогенн  

властивост  пилу його високою розчинн стю у р зних б олог чних 

середовищах орган зму. Однак сучасною наукою встановлено, що прямо  

залежност  м ж ступенем розчинност  пилу та ступенем    ф брогенност  не 

 снує. Наприклад, цукровий пил значно краще розчиняється в б олог чних 

середовищах орган зму пор вняно з кварцовим, проте ступ нь його 

ф брогенного впливу на дек лька порядк в нижчий. 

В дпов дно до біологічної теорії пров дну роль у розвитку ф брозних 

зм н в легенях в д грають макрофаги, як  активно фагоцитують пилов  

частинки. Загибель макрофаг в вважають першим етапом розвитку ф брозних 

зм н, що характерн  для пневмокон оз в. У подальшому саме на  х основ  

формуються найр зноман тн ш  склеротичн  зрушення в легенев й паренх м . 

Найб льш важкою формою пневмокон оз в як за кл н чними 

особливостями, так   за особливостями переб гу є силікоз. Ця форма 

пневмокон озу надзвичайно поширена серед шахтар в вуг льних шахт, 

бурильник в, кр пильник в тощо. Сил коз, як правило, розвивається в умовах 

впливу пилового чинника через достатньо р зн  терм ни часу п сля початку 

трудово  д яльност  в галуз . Причому ступ нь поширення, швидк сть 

розвитку захворювання та р вень його вираження перебувають у прям й 

залежност  в д умов прац , дисперсност  та концентрац   кварцового пилу. В 

основ  виникнення захворювання знаходиться розвиток вузлуватого ф брозу 

в легенев й паренх м , а також розростання ф брозно  тканини уздовж 

бронх в та судин. 

Вид ляють  нтерстиц альну, дифузно-склеротичну та вузлувату, або 

зм шану, форми ф брозу, а також 3 ступен  важкост  переб гу захворювання 

(легкий, середньо  важкост  та важкий). Водночас необх дно в дзначити, що 

сил коз являє собою захворювання орган зму загального типу, при якому 

поряд з  зм нами з боку системи дихання реєструються суттєв  за зм стом 
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зрушення  мунолог чно  реактивност , обм нних процес в, порушення 

д яльност  ЦНС тощо. 

Серед силікатозів найб льш поширеними є азбестоз, талькоз, а також 

антракоз, що виникає внасл док впливу вуг льного пилу. Серед 

металоконіозів сл д, у першу чергу, в дзначити берил оз   манганокон оз. 

Кр м пневмокон оз в, пил виробничого походження може призводити 

до розвитку таких профес йних хвороб, як рин т, бронх т, пневмон я та 

бронх альна астма. 

У структур  пилових захворювань очей надзвичайно поширеними є 

пилов  кон'юнктив ти   кератити. Кр м того, необх дно зазначити, що пил 

трин тротолуолу в умовах тривало  д   може спричинити розвиток 

профес йно  катаракти. Серед прац вник в, як  тривалий час контактують  з 

пилом, що м стить сол  ср бла, може спостер гатися профес йний арг роз 

кон'юнктиви   рог вки. Достатньо виражений сенсиб л зуючий вплив на 

слизову оболонку очей має пил кам'яновуг льного пеку, який зумовлює у раз  

роботи на в дкритому пов тр  в сонячну погоду появу надзвичайно важких за 

переб гом керато-кон'юнктив т в або "пекових офтальм й". 

До найпоширен ших захворювань шк ри в дносять дерматити, 

дерматози та екзематозн  ураження. 

Основою для проведення заходів щодо ефективної боротьби з 

виробничим пилом та проф лактики його негативного впливу є гігієнічне 

нормування. Так, серед аерозол в ф брогенно  д   гранично-допустима 

концентрац я (ГДК) найб льш агресивного з них, а саме пилу, який м стить 

в льний д оксид кремн ю (залежно в д його в дсоткового вм сту), коливається 

у межах в д 1 до 2 мг/м
3
. Для  нших вид в пилу встановлен  ГДК у межах в д 

3 до 10 мг/м
3
. 

Кр м г г єн чного нормування, до комплексу проф лактичних заход в 

необх дно в днести заходи технолог чного, сан тарно-техн чного, 

орган зац йного та л кувально-проф лактичного характеру. 

Незаперечно, головним шляхом проф лактики виникнення пилових 

захворювань на виробництв ,   в першу чергу пилово  патолог   легень, сл д 

вважати запоб гання утворенню пилу безпосередньо на робочих м сцях 

шляхом використання технологічних заходів, в основ  яких знаходяться 

адекватн  зм ни у технолог   виробництва. До заход в под бного зм сту 

належить: запровадження безв дходних технолог й   технолог й замкнутого 
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циклу, автоматизац я та механ зац я виробничих процес в, використання 

дистанц йного управл ння та зм нених технолог й (зам на сухих процес в 

"мокрими", застосування форсункового зрошення, зам на порошкових 

продукт в брикетами, гранулами або пастами тощо). 

Санітарно-технічні заходи передбачають забезпечення герметизац   

пилонебезпечного обладнання, установку потужно  загально  та м сцево  

витяжно  вентиляц  , проведення пневматичного прибирання прим щень з 

метою боротьби з  вторинним пилоутворенням. 

Важливе м сце у проф лактиц  пилово  патолог   має використання 

індивідуальних засобів захисту: протипилових респ ратор в, захисних 

окуляр в закритого або в дкритого типу, спец альних захисних протипилових 

костюм в. 

Організаційні заходи спрямован  на рац ональну орган зац ю трудового 

процесу, а також на встановлення ц ло  низки обмежень у ход  його 

зд йснення. Так, в дпов дно до законодавства на роботи, що зд йснюються у 

п дземних умовах, не допускають ос б в ком до 20 рок в. Для г рник в та 

 нших категор й прац вник в пилових виробництв встановлено ц лий ряд 

п льг: скорочений робочий день, додаткова в дпустка, вих д на пенс ю за 

в ком у 50 рок в. 

Лікувально-профілактичні заходи передбачають проведення 

попередн х та пер одичних медичних огляд в. Зокрема, абсолютним 

протипоказанням до прийому на роботу, що пов'язана з впливом пилу, є вс  

форми туберкульозу, хрон чн  захворювання дихально  та серцево-судинно  

систем, очей та шк ри, а також запровадження заход в, спрямованих на 

п двищення реактивност  орган зму (ультраф олетове опром нення у 

фотар ях, дихальна г мнастика, л кувально-проф лактичне харчування тощо). 

Виробнича токсиколог я. Проблеми оц нки впливу на орган зм 

р зноман тних х м чних речовин та сполук знаходяться в центр  уваги 

виробничої токсикології, тобто розд лу г г єни прац , який вивчає д ю на 

орган зм х м чних чинник в, насамперед токсичних речовин х м чного 

походження, з метою створення нешк дливих   безпечних умов прац  на 

виробництв  в ц лому та на робочому м сц  прац вника зокрема. 

Розглядаючи найважлив ш  г г єн чн  питання виробничо  токсиколог  , 

сл д зазначити, що шкідлива речовина являє собою речовину, яка в умовах 

взаємод   з орган змом людини у раз  порушення вимог охорони прац  та 



105 
 

техн ки безпеки може викликати певн  в дхилення в стан  здоров'я та 

зумовити виникнення певних захворювань або безпосередньо п д час 

контакту з ними, або у в ддален  терм ни життя як тепер шнього, так   

прийдешн х покол нь. Найпоширен шим насл дком впливу шк дливих 

х м чних речовин на орган зм прац вник в є профес йн  отруєння, як  можуть 

мати гострий або хрон чний переб г. 

Гострим професійним отруєнням називають захворювання (отруєння), 

яке виникає п сля одноразового впливу шк дливо  речовини х м чного 

походження. Гостр  профес йн  отруєння можуть спостер гатися внасл док 

авар й, серйозних порушень технолог чного режиму, правил техн ки безпеки 

та промислово  сан тар  , тобто в умовах, коли к льк сть шк дливо  речовини 

значно (в десятки або в сотн  раз в) перевищує гранично допустимий р вень. 

Хронічне професійне отруєння являє собою захворювання (отруєння), 

яке розвивається п сля систематично  тривало  д   малих концентрац й або 

доз шк дливих х м чних речовин та  х сполук. 

Х м чн  речовини, а також х м чн  сполуки (профес йн  отрути), що 

використовуються у сучасному виробництв , прийнято под ляти на дек лька 

груп за ц лим рядом характеристик та ознак: 

• за агрегатним станом: гази, пари, аерозол  та сум ш ; 

• за походженням (хімічними класами): орган чн , неорган чн  та 

елементоорган чн ; 

• за характером впливу на організм людини: загальнотоксичн , 

подразнювальн , сенсиб л зуюч , канцерогенн , мутагенн , так , що впливають 

на репродуктивну функц ю, ембр отоксичн  та тератогенн ; 

• за особливостями ураження певних органів і систем: отрути 

пол тропного, нейротропного, нефротоксичного та кард отоксичного впливу, 

а також отрути кров ; 

• за ступенем токсичності: надзвичайно токсичн , високотоксичн , 

пом рно токсичн  та малотоксичн ; 

• за ступенем впливу на організм у цілому: надзвичайно небезпечн  (1-

й клас), високонебезпечн  (2-й клас), пом рно небезпечн  (3-й клас) та 

малонебезпечн  (4-й клас). 

Проведення к льк сно  оц нки ступеня токсичност    небезпечност  

промислових отрут вважають головним завданням такого розд лу виробничо  

токсиколог  , як токсикометрія. 
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Так, п д час токсикометрично  оц нки х м чних речовин обов'язковим 

сл д вважати проведення наступних етап в: встановлення смертельних   

порогових ефект в у гострому експеримент  п д час вивчення особливостей 

р зних шлях в надходження речовини, визначення   к льк сна характеристика 

кумулятивних властивостей речовини, виявлення особливостей шк рно-

подразнювального, шк рно-резорбтивного та сенсиб л зуючого впливу на 

орган зм з метою встановлення порог в шк дливо  д  . Кр м того, особливого 

значення у ход  токсикометрично  оц нки властивостей шк дливих х м чних 

речовин набуває досл дження таких в ддалених ефект в, як бластмогенний та 

мутагенний, законом рностей впливу на репродуктивну функц ю   серцево-

судинну систему, а також визначення токсикок нетичних   метабол чних 

критер  в оц нки досл джуваних речовин. 

Поріг віддаленого біологічного ефекту або поріг хронічної дії є базовим 

параметром токсикометр  , на основ  якого розраховуються величини 

коефіцієнта запасу (Іs) та ГДК. Причому коеф ц єнт запасу є тим б льшим, 

чим вищими є кумулятивн , шк рно-резорбтивн  та сенсиб л зуюч  

властивост  отрут, що вивчаються. 

Основні класи та види промислових отрут. Розглянемо основні класи 

та види промислових отрут. 

Свинець (РЬ) являє собою важкий метал с рого кольору, надзвичайно 

пластичний п д час обробки. Використовується для виготовлення х м чно  

апаратури, акумулятор в, свинцевих п гмент в, тетраетилсвинцю, для 

покриття електричних кабел в, у ти-пографськ й справ  та фармацевтичн й 

галуз  тощо. 

Головним шляхом надходження свинцю в орган зм сл д вважати його 

надходження через дихальну систему, а також в дещо менш й м р  через 

травний тракт та шк ру. 

Свинець належить до пол тропних отрут, як  впливають практично на 

вс  органи   системи, проте, найб льш важк  за ступенем ураження та 

характером переб гу зрушення переважно реєструються у систем  кров , 

функц ональному стан  ЦНС та серцево-судинно  системи, а також орган в 

травлення. 

Хронічні отруєння свинцем або сатурнізм характеризуються 

пол синдромн стю переб гу. Розр зняють так   х форми: 
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• початкова форма, переб г яко  є малосимптомним   

характеризується лише зм нами з боку показник в стану периферично  кров  

та порф ринового обм ну; 

• легка форма, до основних кл н чних прояв в яко  в дносять: 

функц ональн  порушення ЦНС (астеновегетативний синдром та 

пол невропат  ), а також зрушення з боку периферично  кров ; 

• виражена форма, що в др зняється в д попередн х, насамперед, 

появою таких симптом в, як анем я, ураження шлунково-кишкового тракту, 

печ нки та серцево-судинно  системи, енцефалопат  , а також подальшим 

прогресуванням пол невропат   та прояв в астеновегетативного синдрому. 

Гематолог чн  зрушення спочатку характеризуються розвитком 

ретикулоцитозу   базоф льно  зернистост  еритроцит в, а згодом анем   з  

зниженням вм сту гемоглоб ну до 90-100 г/л. Для кл н чних прояв в 

астеновегетативного синдрому властивим є розвиток на тл  вегетативно  

дисфункц   депресивних та астен чних за сво м зм стом псих чних розлад в. 

Переб г пол невропат й характеризується виникненням парез в та парал чу 

розгинач в кист    пальц в рук. 

Найтипов шими ураженнями орган в травлення сл д вважати розвиток 

диспепсичних явищ, а також появу так звано  свинцево  кишково  кольки 

(переймопод бний  нтенсивний б ль у черевн й порожнин , який не 

п ддається д   протибольових л карських засоб в) та свинцево  с рувато-

л лово  облям вки на яснах. Для уражень печ нки найхарактерн шим є 

розвиток токсичного гепатиту з порушенням п гментно , вуглеводно  та 

антитоксично  функц й. 

Запобігання виникненню випадків свинцевої інтоксикації зумовлює 

потребу у запровадженн  технолог чних (автоматизац я та механ зац я 

технолог чних процес в), сан тарно-техн чних (обладнання загальнообм нно  

та локально  витяжно  вентиляц  )   л кувально-проф лактичних заход в 

(особиста г г єна, проведення медичних огляд в не менше 1 разу на р к), а 

також застосуванн  засоб в  ндив дуального захисту орган в дихання. 

ГДК свинцю у пов тр  робочо  зони становить 0,01 мг/м
3
. 

Ртуть (Нg) являє собою ср блясто-б лий, р дкий, важкий метал, що 

використовується у приладобудуванн , електротехн ц  та фармацевтичн й 

промисловост , а також у стоматолог чн й справ  для виготовлення амальгам. 
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Ртуть належить до сильних протоплазматичних отрут. Пари ртут  (а 

саме вони є найб льш небезпечними) проникають в орган зм, передус м, 

через органи дихання. Деяк  сполуки ртут  можуть потрапити   через шк ру. 

Інтоксикац   ртуттю можуть мати як гострий, так   хрон чний характер. 

Гострі інтоксикаціїможуть виникати внасл док авар й, що супроводжуються 

великими викидами ртут  у пов тря робочо  зони, п д час чистки котл в   

печей на ртутних заводах тощо. 

Хронічні інтоксикації ртуттю або меркуріалізм виникають у 

прац вник в в умовах тривалого контакту з  ртутними сполуками   

характеризуються наявн стю кл н чно окреслених прояв в з боку ЦНС 

(астеновегетативний синдром, ртутний еретизм, тремор к нц вок тощо), 

шлунково-кишкового тракту (ртутний стоматит, поява ртутно  синювато  

облям вки на яснах тощо), порушень функц й  нших внутр шн х орган в та 

систем тощо. 

Профілактика отруєнь ртуттю спрямована, насамперед, на 

запровадження технолог чних р шень, як  передбачають    зам ну у ход  

виробничих процес в на менш шк длив  речовини. Кр м того, надзвичайно 

ефективними є проведення заход в, спрямованих на демеркуризац ю 

промислових прим щень шляхом застосування засоб в механ чно  очистки 

предмет в прац  та вироб в  з використанням розчину хлорного зал за. 

Обов'язковим також сл д вважати використання спецодягу та проведення не 

менше одного разу на р к медичних огляд в. 

ГДК ртут  у пов тр  робочо  зони складає 0,01 мг/м
3
. 

Марганець (Мn) являє собою твердий, але в той же час довол  

крихкий метал, що має темно-с рий кол р з червонуватим блиском. 

Використовується в металург   для розкислення та видалення с рки  з стал  та 

 нших сплав в, як легуюча добавка п д час виробництва чавуну   стал , для 

одержання феромарганцю, у виробництв  електричних елемент в тощо. 

В орган зм людини марганець надходить переважно  нгаляц йним 

шляхом у вигляд  аерозол в конденсац     дез нтеграц  . 

У промислових умовах найчаст ше зустр чаються хронічні форми 

отруєнь марганцем, що в першу чергу виникають у прац вник в з  стажем 

роботи понад 2-3 роки. Однак в дом  випадки отруєнь, як  спостер гались вже 

через дек лька м сяц в п сля початку профес йно  д яльност . Вид ляють три 

стад   хрон чно   нтоксикац   марганцем. 
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Перша стадія хронічної інтоксикації марганцем з кл н чно  точки зору 

є вельми малосимптомною   характеризується передус м проявами 

астеновегетативного синдрому та зм нами у стан  шлунково-кишкового 

тракту (гастрит, гастроентерит тощо). На другій стадії інтоксикації до цих 

зм н приєднуються початков  явища енцефалопат  . І, зрештою, третя 

стадія  нтоксикац   марганцем в др зняється розвитком явищ марганцевого 

парк нсон зму та манганокон озу. 

Профілактика марганцевих отруєнь, перш за все, має зд йснюватися 

шляхом його зам ни як складово  технолог чних процес в на менш токсичн  

сполуки, наприклад, використання п д час зварювальних роб т електрод в, що 

не м стять сполук марганцю. За наявност   мов рного запилення робочо  зони 

марганцевими сполуками обов'язковим є використання  ндив дуальних 

засоб в захисту орган в дихання, зокрема протигаз в та респ ратор в. 

Нев д'ємним елементом проф лактики необх дно вважати   проведення 

медичних огляд в з частотою не менш н ж один раз на п вроку або на р к. 

ГДК марганцю у пов тр  робочо  зони становить 0,05 мг/м
3
. 

Оксид вуглецю (СО) являє собою газ без кольору   запаху, який 

входить до складу як гримучого (до 60 %), так   до ц ло  низки  нших 

виробничих газ в, зокрема св тильного (4-11 %), доменного (до 30 %) та 

генераторного (до 30 %) газ в. В орган зм людини оксид вуглецю надходить 

 нгаляц йним шляхом. При цьому в кров  утворюється карбоксигемоглоб н 

(СОНв), який в др зняється надзвичайно ст йким зв'язком з гемоглоб ном 

кров   , отже, зумовлює виникнення таких стан в, як г поксем я та г покс я, 

порушення тканинного дихання тощо. 

Отруєння оксидом вуглецю як на виробництв , так   в побут  можуть 

мати гострий та хрон чний характер. 

У промислових умовах переважно зустр чаються гострі отруєння. Так, 

легка форма гострого отруєння CO (р вень СОНв не досягає 20 %) 

характеризується появою головного болю, слабк стю, нудотою та явищами 

г потенз  . Отруєння середнього ступеня важкості (р вень СОНв складає 20-

30 %) супроводжується непритомн стю. Важка форма гострої інтоксикації 

CO (р вень СОНв становить понад 30 %) характеризується розвитком 

коматозного стану. 

Для переб гу хронічної інтоксикації CO властивим сл д вважати 

наявн сть двох основних стад й. Для першої (початкової) стадії хронічної 
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інтоксикації характерна поява астеновегетативних зрушень з ознаками 

анг одистон чного синдрому, для другої стадії хронічної інтоксикації, що 

зустр чається довол  р дко, - явища токсично  енцефалопат  . 

Профілактика отруєнь оксидом вуглецю полягає передус м у 

герметизац   технолог чних процес в, що пов'язан  з його утворенням. 

Обов'язковим сл д вважати улаштування ефективно  загальнообм нно  

природно    припливно-витяжно  локально  штучно  вентиляц  . 

ГДК оксиду вуглецю у пов тр  робочо  зони складає 20 мг/м
3
. 

Амідо- і нітросполуки (NH3, NO2, NO3) використовуються у 

миловарн й промисловост  та виробництв  парфум в, орган чному синтез , 

виробництв  штучних смол та ан л нових барвник в, як вибухов  матер али 

(трин тротолуол), а також у медичн й та фармацевтичн й галузях. 

Надходять в орган зм н тро- та ам досполуки переважно через дихальн  

шляхи та неушкоджену шк ру (особливо у спекотну пору року), вельми 

 мов рним є   такий шлях, як надходження  х через органи травлення 

внасл док заковтування пилу. 

До основних р зновид в шк дливого впливу ам до- та н тросполук на 

орган зм людини в дносять метгемоглоб нутворюючий, гемол тичний, 

гепатотропний, загально-токсичний та алергенний ефекти. 

Азотвм сн  сполуки в др зняються наявн стю виражених кумулятивних 

властивостей  , таким чином, створюють своєр дне депо у п дшк рн й 

жиров й кл тковин , в паренх матозних органах,   насамперед у печ нц . 

Перш  симптоми гострих інтоксикацій амідо- та нітросполуками, як 

правило, з'являються через 3-5 годин п сля початку контакту прац вник в з 

азотвм сними токсичними речовинами. 

Основними кл н чними проявами є: запаморочення, слабк сть, 

серцебиття, нудота, блювання, ц аноз шк ри   слизових оболонок, як  можуть 

набувати жовтого або орудно-зеленуватого в дт нк в. У важких випадках 

спостер гаються непритомн сть   смерть в д парал чу дихального та судинно-

рухового центр в. 

Для хронічних інтоксикацій амідо- та нітросполуками характерним є 

поява жовтого забарвлення долонь, крил носа та н гт в, коричнево-жовте 

забарвлення волосся, розвиток гастриту, гепатиту та астеновегетативного 

синдрому, у ж нок довол  часто розвиваються порушення менструально-

овар ального циклу. 
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Заходи щодо профілактики інтоксикацій амідо- та нітросполуками 

передбачають орган зац ю безперервного технолог чного процесу, 

вентиляц ю   герметизац ю обладнання, а також проведення сан тарно  

очистки технолог чних   вентиляц йних викид в. 

ГДК ан л ну в пов тр  робочо  зони становить 0,1 мг/м
3
, ГДК 

трин тротолуолу -0,5 мг/м
3
. 

На жаль, у рамках запропонованого ваш й уваз  навчального видання 

не можна навести повний перел к шк дливих х м чних чинник в виробничого 

середовища, а тим б льше дати  м в дпов дну ф з олого-г г єн чну оц нку. 

Проте сл д зробити акцент на тому, що пов тряне середовище багатьох 

л кувально-проф лактичних заклад в р зного проф лю,   особливо 

стац онарних в дд лень, операц йних блок в, а також аптечних заклад в, 

патологоанатом чних в дд лень та прозекторських, як правило, забруднене 

ц лим рядом шк дливих х м чних речовин та  х сполук внасл док 

використання анестетик в та наркотичних препарат в, пар в еф р в, спирт в, а 

також мийних та дез н-ф куючих засоб в. Отже, належна г г єн чна 

регламентац я та проведення комплексу науково обґрунтованих заход в 

запоб жного зм сту є обов'язковим компонентом забезпечення оптимальних 

умов для продуктивно    безпечно  д яльност  прац вник в медично  та 

фармацевтично  галузей. 

Синильна кислота та    пох дн  - речовина, що має запах г ркого 

мигдалю. Кислота кипить при +25,6°С,    густина 0,697. У виробництв  часто 

зустр чаються сол  синильно  кислоти: ц ан ди кал ю та натр ю, хлорц ан, 

бромц ан, ц анам д кальц ю. При застосуванн  цих солей може вид лятися 

синильна кислота. 

Роб тники можуть контактувати з цими отрутами У виробництв  

синильно  кислоти та    солей, п д час проведення дез нсекц   та дератизац  , 

при вилученн  золота та ср бла з руди, при обробц  металевих вироб в в 

гальван ц  та  н. Синильна кислота проникає в орган зм через дихальн  

шляхи, органи травлення та шк ру, пригн чує функц ю дихання, постачання 

орган в киснем. Венозна кров м стить при цьому ст льки ж кисню, ск льки й 

артер альна,   тому потерп л  в др зняються рожевим забарвленням шк ри та 

слизових. У високих концентрац ях ц анистий водень викликає миттєву 

втрату св домост , парал ч дихання, пот м зупинку серця. При менших 

концентрац ях ознаки отруєння - в дчуття дряпання в горл , стиснення в 
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гортан , у скронях, запаморочення, головний б ль, слабк сть, м'язова втома, 

блювота, шлунково-кишков  розлади та  н. Переважають порушення нервово  

д яльност . П д час отруєння ц анам дом кальц ю розвиваються дерматити на 

обличч , в куточках рота, на крилах носа та  н. 

Із проф лактичних заход в обов'язковими є герметизац я виробничих 

процес в, використання протигаз в, часте пров трювання прим щень п сля 

дез нфекц   та контроль пов тря на синильну кислоту. При отруєнн  сл д 

негайно винести потерп лого з атмосфери з синильною кислотою, 

застосувати штучне дихання, вливання ф з олог чного розчину та глюкози, 

ввести протиотрутн  препарати, зокрема ам лн трит, н трит натр ю. 

Хлор - газ жовто-зеленого кольору з задушливим запахом, у 2,5 рази 

важчий за пов тря. 

Впливу хлору п длягають роб тники у виробництвах хлору та хлорного 

вапна, а також на виробництвах  з застосуванням хлорного вапна 

(в дб лювання тканин, паперу, дез нфекц я) та у процесах хлорування. 

Картина гострого отруєння р зна залежно в д концентрац   хлору та 

тривалост  його впливу. При д   в дносно малих концентрац й з'являється 

в дчуття задухи в д подразливого впливу хлору. При д   велико  концентрац   

спостер гається рефлекторний спазм голосових зв'язок, б ль у грудях, кашель, 

задишка, загальна слабк сть, артер альний тиск падає. В тяжких випадках, як 

наступн  явища отруєння, можуть розвиватися р зн  ускладнення з боку 

легень (пневмосклерозу, бронх ти, бронхоектази). При тривалому вплив  

пар в хлору в концентрац ях, як  не викликають гострого отруєння, можуть 

розвиватися хрон чн  кон'юнктив ти, а також бронх ти та гастрити. Оск льки 

хлор має виражену подразнюючу д ю на слизову оболонку, складаються 

сприятлив  умови для розвитку вторинних  нфекц йних уражень. 

Проф лактика: герметизац я виробничих процес в, у яких можливе 

вид лення хлору, рац онально влаштован  вентиляц йн  установки. У 

текстильному виробництв  - багаторазове промивання водою тканин при  х 

в дб люванн ; влаштування закритих кожух в з витяжками над ємкостями з 

розчинами хлорного вапняку. У роботах, де можливе вид лення значних 

к лькостей хлору, роб тники повинн  користуватися протигазами. 

Перша допомога: миттєве видалення потерп лого з забруднено  хлором 

атмосфери, вдихання кисню, використання компрес в, що з гр вають, лужн  

напо . 
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Вуглеводн . До них належить група орган чних розчинник в, що 

отримала велике розповсюдження в промисловост . Вуглеводн  мають 

наркотичну д ю. У малих концентрац ях вони викликають легке сп'ян ння, 

збудження, безпричинний см х та сльози. У великих концентрац ях 

вуглеводн  можуть призвести до пригн чення центрально  нервово  системи, 

викликати порушення дихання, пад ння кров'яного тиску,  нод  до втрати 

св домост . П д час тривало  д   вуглеводн  можуть викликати хрон чне 

отруєння, що характеризується скаргами на погане самопочуття, швидку 

втомлюван сть, сонлив сть. Можуть спостер гатися серце¬во-судинн  

розлади, в ряд  випадк в - ураження центрально  нервово  системи. За 

х м чною будовою розр зняють вуглеводн  жирного ряду, ненасичен    

ароматичн  вуглеводн  та  х галогенопох дн . До вуглеводн в жирного ряду 

належить бензин. 

Бензин - легкозаймиста р дина. Випаровується за к мнатно  

температури, пари його важч  в д пов тря. Пари бензину потрапляють в 

орган зм через дихальн  шляхи, можливо через шк ру. В орган зм  бензин не 

зм нюється   вид ляється через леген , частково нирками. Стикаються з 

парами бензину роб тники нафтоперегонних завод в, гумово  промисловост , 

пол граф чних п дприємств, автогосподарств та  н. Бензин розчиняється в 

жирах та л по дах. В н може викликати гостре чи хрон чне отруєння. 

Картина гострого отруєння характеризується головним болем, 

запамороченням, галюцинац ями. В тяжких випадках спостер гається втрата 

св домост  та судороги. При хрон чному отруєнн  характерний головний б ль, 

н стагм, втрата апетиту, недокр в'я. При робот  з бензином обов'язкова 

м сцева та загальнообм нна вентиляц я. В замкнених просторах, при очистц  

резервуар в, що м стять бензин, роботи проводяться лише в  золюючих 

засобах  ндив дуального захисту орган в дихання. Ос б, як  страждають 

недокр в'ям, захворюваннями нирок, неврозами, до роботи допускати не 

можна.  При легких отруєннях л кування симптоматичне. В тяжких випадках 

- штучне дихання, вдихання кисню, введення кофе ну. Надал  - 

загальнозм цнююче л кування, ф з отерап я, санаторно-курортне л кування. 

Д хлоретан - прозора р дина. Точка кип ння 83,7°С Використовується 

як розчинник. В орган зм проникає через дихальн  шляхи, можливо через 

шк ру. Д є на орган зм як наркотик. Може викликати зм ни у внутр шн х 

органах - печ нц , нирках, а також у центральн й нервов й систем . Легк  
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отруєння виражаються запамороченням, головним болем, загальною 

слабк стю, нудотою, блювотою. Хрон чн  отруєння характеризуються 

втомою, головним болем, шлунково-кишковими розладами, порушеннями 

д яльност  печ нки та нирок. П д час тривалого контакту з шк рою можлив  

дерматити. З метою проф лактики роботи повинн  виконуватися в 

протигазах, особливо при високих концентрац ях, необх дно працювати в 

гумових рукавицях. 

Бензол належить до вуглеводн в ароматичного ряду (як толуол та 

ксилол), являє собою р дину з ароматним запахом, точка кип ння 79,б°С, 

випаровується при к мнатн й температур . Пари бензолу втрич  важч  за 

пов тря. Бензол розповсюджений в промисловост  як розчинник жир в, лак в, 

фарб, каучуку, а також використовується для одержання н тробензолу, 

ан л ну, для екстрагування жиру та  н. Бензол зустр чається при отриманн  

його з кам'яного вуг лля та нафти, у х м чн й промисловост . Потрапляє в 

орган зм у вигляд  пар в через дихальн  шляхи, але оск льки бензол розчинює 

жири, то може надходити й через шк ру. Виводиться бензол з орган зму 

легенями, частково нирками. 

У раз  гострого отруєння спостер гається запаморочення, головний 

б ль, збудження, пот м сонлив сть. При хрон чному отруєнн  бензол вражає 

нервов  кл тини, а також кровотворн  органи   кровоносн  судини. Внасл док 

порушення проникност  кровоносних судин можлива кровотеча з ясен та 

носа. В дзначаються р зк  зм ни кров . У раз  хрон чно   нтоксикац   

в дзначається зниження протид   орган зму до  нфекц й. При тривалому 

контакт  шк ри з бензолом може розвинутися др бний сип, почервон ння, 

сверб ж. У ж нок можливий розлад менструального циклу. Забороняється 

використання бензолу в цехах глибокого друку пол граф чних п дприємств, 

при виготовленн   золяц йних матер ал в, при виробництв  шк ри тощо. 

Доц льною є зам на бензолу менш токсичними розчинниками, наприклад, 

толуолом, ксилолом, етиловим спиртом. Необх дна герметизац я виробничих 

процес в, м сцева та загальна вентиляц я. 

Р зко виражене недокр в'я, порушення функц й печ нки, нирок, 

захворювання нервово  системи, дерматити та екземи є протипоказаннями до 

роботи з бензолом. Серед велико  групи н тро- та ам нопох дних бензолу є 

речовини, що в др зняються д єю на систему кровотворення (гематоксичн  



115 
 

отрути), що д ють на центральну нервову систему, викликають зм ни у 

внутр шн х органах, а деяк  з них   злояк сн  новоутворення. 

 

  6.3. Біологічні чинники виробничого середовища 

 

Терм н "біологічне забруднення", головними компонентами якого є 

жив  макро-  м кроорган зми та продукти  х життєд яльност , а також деяк  

орган чн  речовини природного походження, охоплює р зноман тн  б олог чн  

об'єкти, здатн  справляти прямий несприятливий вплив на здоров'я людини 

або впливати опосередковано через об'єкти навколишнього середовища 

шляхом пригн чення переб гу природних процес в самоочищення. 

Суттєву практичну значущ сть проблеми б олог чного забруднення 

об'єкт в довк лля п дкреслює той факт, що, незважаючи на наявн сть досить 

широко   нформац   про особливост  механ зм в д   р зноман тних 

м кроорган зм в, р вень вираження  х реального впливу на стан здоров'я 

людини поки що залишається поза межами над йного контролю з боку 

медичних прац вник в. 

Нагальну потребу у розв'язанн  означено  проблеми п дкреслюють 

високий р вень забруднення пов тряного середовища м кроорган змами та 

пилом орган чного походження на п дприємствах б отехнолог чного, 

м кроб олог чного та текстильного виробництва, тваринницьких та 

птах вницьких комплексах, що зумовлює неухильне зростання 

захворюваност  прац вник в, зад яних у цих галузях. Реєструється виражене 

зб льшення у структур  загально  захворюваност  питомо  ваги хвороб, 

викликаних як умовно-патогенною м крофлорою, так   м кроорган змами, як  

в дносяться до звично  м крофлори орган зму людини. Спостер гається 

виникнення численних поствакцинальних ускладнень, що пов'язане з 

сенсиб л зац єю орган зму. Все част ше   част ше л кар  стикаються з появою 

антиб отикорезистентних штам в м кроорган зм в. Такий далеко не повний 

перел к питань, пов'язаних з бактер альним забрудненням навколишнього 

середовища, ч тко визначає незаперечну актуальн сть для сучасно  медично  

науки та практики вир шення досить широкого кола проблем, в центр  тких 

знаходиться б олог чний фактор. 

Число вид в профес йно  д яльност , пов'язаних з несприятливим 

впливом б олог чних чинник в на орган зм людини, також є достатньо 
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великим. Однак умовно  х можна под лити на 3 досить велик  за зм стовним 

наповненням групи. 

До першої групи професій, для яких властивим є вплив б олог чного 

фактора, необх дно в днести різновиди трудової діяльності, пов 'язані зі 

шкідливою дією на організм людини мікроорганізмів та продуктів їх 

життєдіяльності. Саме такими сл д визнати: роботи з виробництва 

б олог чних препарат в, основою для яких (продуцентами яких) є 

м кроорган зми, б олог чн  р дини або культури кл тин та тканин; роботи, 

пов'язан  з використанням б олог чних препарат в для проф лактики, 

л кування або д агностики у медичн й галуз , ветеринар   та с льському 

господарств ; роботи з н кв дац   вогнищ  нфекц йних хвороб; роботи  з 

застосуванням культур м кроорган зм в у науково-досл дних, навчальних або 

л кувально-проф лактичних закладах; роботи, як  потребують т сного 

контакту з водою в дкритих водойм та ґрунтом; роботи з л кування та 

догляду за людьми   тваринами, як  є хворими або нос ями; роботи, в центр  

яких знаходиться досл дження матер ал в в д людей   тварин, а також 

трупного матер алу в д агностичних та науково-досл дних ц лях. 

До другої групи професій, для яких властивим є вплив б олог чного 

фактора, необх дно в днести різновиди трудової діяльності, пов'язані зі 

шкідливою дією на організм людини свійських, диких або лабораторних 

тварин та продуктів їх життєдіяльності. Такими сл д вважати: роботи з 

обслуговування тварин у с льському господарств  та у виробництв  

б олог чних препарат в, продуцентами яких вони є; роботи з обcлуговування 

тварин у в вар ях науково-досл дних установ; мисливськ  та рибальськ  

промисли; заб й тварин; переробку сировини тваринного походження; 

обслуговування та дресирування тварин у зоолог чних парках   цирках тощо. 

До третьої групи професій, для яких властивим є вплив б олог чного 

фактора, необх дно в днести різновиди трудової діяльності, пов 'язані зі 

шкідливою дією на організм людини культурних та дикорослих рослин. 

Такими сл д визнати: роботи з вирощування рослин у с льському та л совому 

господарств ; збирання та переробку рослинно  сировини; л согосподарськ  

роботи; виробництво л карських препарат в та алерген в з рослин; 

виробництво корм в тощо. 
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Вс  компоненти, як  входять до безпосередньо  структури б олог чного 

фактора, доц льно розд лити на 2 основн  групи: природн  та штучн  

( ндустр ально-техногенн ). 

До природних компонентів біологічного фактора необх дно в днести: 

збудник в, переносник в   нос  в  нфекц йних захворювань людини, тварин та 

птах в, природн  в дходи тваринного св ту, пилок п д час цв т ння рослин, а 

також водорост . Натом сть як штучні (індустріально-техногенні) 

компоненти біологічного фактора визначають м кроорган зми, готов  

продукти та пил рослинного походження, що пов'язан  з д яльн стю 

тваринницьких комплекс в, споруд для очищення ст чних вод, виробництвом 

та  використанням антиб отик в, б лково-в там нних концентрат в, вакцин, 

сироваток, б олог чно активних препарат в, м кроб олог чних засоб в захисту 

та стимулятор в росту рослин, а також виробництвом льону, бавовни та 

зернових продукт в. 

Зрозум ло, питома вага поширення природних та штучних компонент в 

б олог чного фактора неоднакова. Проте пров дн  м сця у структур  галузей 

сучасного виробництва, як  мають пряме в дношення до формування 

специф чного б олог чного забруднення, незаперечно, займають с льське 

господарство, насамперед тваринництво, м кроб отехнолог я та медицина. 

У цьому контекст  сл д в дзначити, що до числа головних біологічних 

чинників виробничого середовища в означених галузях в дносять 

м кроорган зми   продукти  х метабол зму, макроорган зми та орган чн  

речовини природного походження, як  можуть несприятливо впливати на 

орган зм людини в ход  виконання профес йно  д яльност . 

Водночас як результат  х негативно  д   на орган зм людини необх дно 

визначити виникнення інфекційних і паразитарних захворювань та інвазій 

професійного генезу внасл док контакту людей  з джерелом  нфекц   або 

чинниками передач , передус м несприятливими умовами прац , що мають 

м сце. 

Профес йн   нфекц йн ,  нвазивн  та паразитарн  хвороби людини, 

джерелом яких є хвор  тварини та продукти  х життєд яльност , називають 

зооантропонозами. Найб льш небезпечними у цьому в дношенн  сл д 

вважати так  спец альност , як тваринники, ветеринари, р льники, прац вники 

молокозавод в та м'ясокомб нат в, фабрик з оброблення вовни та шк ри. 
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До професійно-зумовлених зооантропонозів в дпов дно до 

загальновизнано  класиф кац   в дносять: бактер альн  (сиб рка, 

сальмонельоз, туберкульоз, бруцельоз, лептосп роз, л стер оз, мело доз, 

еризипело д та  н.), в русн  (орн тоз, сказ та  н.), рикетс озн  (лихоманка та 

 н.), грибков  (кандидоз, актином коз, асперг льоз, м кроспор я, трихоф т я, 

г стоплазмоз, бластом коз, кокцид о доз, криптококоз та  н.), протозойн  

(токсоплазмоз, кокцид оз та  н.), а також гельм нтозн  (тен оз, трих нельоз, 

ех нококоз та  н.) зооантропонози. 

В умовах повсякденного виконання сво х функц ональних обов'язк в як 

прац вники с льськогосподарського виробництва та м кроб олог чно  

промисловост , так   л кар , допом жний   техн чний персонал л кувально-

проф лактичних заклад в можуть заразитися в д тварин або  нших 

б олог чних об'єкт в фекально-оральним (через забруднен  фекал ями воду, 

харчов  продукти, ґрунт, кормов  добавки тощо), контактним (внасл док 

контакту з хворими тваринами у раз  локал зац   збудник в на поверхн   х т ла 

або в продуктах  х життєд яльност ), аерогенним або асп рац йним (через 

забруднене пов тря) та трансм с йним (внасл док контакту з переносниками 

 нфекц йних захворювань, передус м комахами, мухами або кл щами) 

шляхами. 

Загалом зооантропонози є досить поширеними захворюваннями, в 

першу чергу серед населення, яке мешкає у с льськ й м сцевост . І тому  х 

запоб гання вимагає проведення ц лого комплексу профілактичних заходів, 

що включають у свою структуру протиеп дем чн , сан тарно-г г єн чн  та 

сан тарно-ветеринарн  заходи проф лактичного зм сту, головним зм стом 

яких є покращання сан тарно-г г єн чного стану тваринницьких об'єкт в та 

зд йснення сан тарно-еп дем чного нагляду за роботою п дприємств з 

переробки с льськогосподарсько  сировини. 

Натом сть до числа запоб жних заход в, що зумовлюють зменшення 

ступеня впливу виробничих б олог чних чинник в та продукт в 

м кроб олог чного синтезу, зокрема в умовах виробництва антиб отик в, 

речовин б лково  природи, в там н в, гормон в, м кробних препарат в для 

захисту рослин, кормових др ждж в, як  визначають високу  мов рн сть 

забруднення довк лля та виробничого середовища м кроорган змами 

(актином цетами, пл сеневими   др жджопод бними грибами   бактер ями) та 

продуктами  х життєд яльност , сл д в днести: обов'язкове дотримування ГДК 
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антиб отиков-м сних препарат в у пов тр  виробничих прим щень, 

застосування досить великого спектру технолог чних   сан тарно-техн чних 

заход в (автоматизац я   герметизац я технолог чних процес в та у раз  

можливост  -  х зм на   удосконалення, припливно-витяжна вентиляц я 

прим щень, застосування спецодягу та  ндив дуальних засоб в захисту 

орган в дихання   рук, проведення проф лактичних медичних огляд в). 

Викладен  матер али далеко не вичерпують перел к б олог чних 

чинник в виробничого середовища   особливо тих, як  стосуються 

забруднення пов тряного середовища л кувально-проф лактичних заклад в, 

 нструментар ю, обладнання та  нвентарю патогенними збудниками 

 нфекц йно  та  нваз йно  природи (бактер  , в руси, гриби, гельм нти, 

найпрост ш ), продуктами  х життєд яльност  (токсини, ферменти), алер-

генами р зно  природи тощо. 

Сл д в дзначити, що б олог чн  чинники, як   ф зичн  та х м чн , також 

п длягають нормуванню. Причому сам процес нормування впливу 

патогенних збудник в обов'язково повинен проводитися за принципом: "доза 

(к льк сть) - час - ефект",  , отже, з першу чергу, необх дно контролювати  х 

к льк сний склад, використовуючи такий узагальнений,  нтегративний за 

зм стом показник, як інфікуюча доза, тобто така к льк сть патогенних 

м кроорган зм в, що може спричинити виникнення  нфекц йних захворювань. 

Зрозум ло, що величина  нф куючо  дози не є однаковою для р зних 

 нфекц йних агент в. Б льше того,  нф куюча доза - це поняття в дносне, адже 

кр м в рулентност  зона залежить в д стану та особливостей орган зму 

людини (в к, р вень здоров'я, терни перебування у забрудненому середовищ , 

важк сть та напружен сть прац  тощо). Д йсно, ст йк сть орган зму медичних 

прац вник в до впливу численних збудник в  нфекц йних захворювань у 

значн й м р  залежить в д великого комплексу соц ально-економ чних, 

сан тарно-г г єн чних, медичних та  нших характеристик умов перебування. 

Так, надзвичайно велике значення має збалансоване та доброяк сне харчу-

вання, яке можливе лише при належному матер альному забезпеченн . 

Першорядне значення мають як побутов , так   виробнич  умови  , отже, 

ступ нь запровадження до виробничих процес в ц лого ряду заход в 

медичного спрямування (проф лактичн  щеплення, медичн  огляди, своєчасне 

оздоровлення та, у раз  необх дност , л кування). 
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Проте найб льш пр оритетним залишається проведення контролю за 

рівнем мікробного забруднення повітря у приміщеннях лікувально-

профілактичних закладів, основними етапами зд йснення якого є: 

• встановлення в дсутност  збудник в  нфекц йних, паразитарних та 

 нвазивних захворювань у пов тр  прим щень л кувально-проф лактичних 

заклад в; 

• визначення допустимих р вн в забруднення прим щень 

л кувально-проф лактичних заклад в, при яких об'єкти навколишнього 

середовища вважаються безпечних в еп дем чному в дношенн ; 

• визначення в дпов дних порушень та внесення конкретних 

пропозиц й   рекомендац й. 

У таблиц  8 наведено р вн  допустимого бактеріального забруднення 

закритих приміщень лікувально-профілактичних закладів на п дстав  оц нки 

загально  к лькост  м кроорган зм в та к лькост  стаф локок в в 1 м
3
 пов тря. 

 

Таблиця 6 

Критер   оц нки пов тря закритих прим щень л кувально-проф лактичних 

заклад в 

Стан повітря 
Загальна кількість 

мікроорганізмів в 1 м' 
Кількість стафілококів в 1 м

3 

Чисте до 2000 до 75 

Задов льно чисте 2000-4000 75-100 

Мало забруднене 4000-7000 100-150 

Дуже забруднене понад 7000 понад 150 

 

Зрозум ло, що ц  критер   не можуть бути ун версальними, через те, що 

пов тряне середовище є надзвичайно динам чним, а його сан тарно-

м кроб олог чний стан залежить в д численних ф зико-х м чних показник в, 

загального сан тарно-г г єн чного стану прим щень та  х проф лю, сезонност , 

р вня  нсоляц     вентиляц  . 

Отже, здоров'я медичних прац вник в у суттєв й м р  залежить в д 

особливостей впливу багатьох виробничих чинник в б олог чного 

походження, що можуть суттєво знижувати його р вень, негативно впливати 

на працездатн сть, зумовлювати виникнення профес йно-зумовлених 

захворювань. 



121 
 

 

7. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 

ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, ВАЖКОСТІ ТА 

НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ 

 

Г г єн чна класиф кац я прац  за показниками шк дливост  та 

небезпечност  фактор в виробничого процесу, важкост  та напруженост  

прац  призначена для проведення г г єн чно  оц нки умов   характеру прац  на 

конкретних робочих м сцях з метою  х атестац  , зд йснення сан тарно-

г г єн чно  експертизи виробничих об'єкт в   сан тарно-г г єн чно  

паспортизац   стану промислових п дприємств, встановлення пр оритетност  

у запровадженн  р зноман тних заход в оздоровчого, корекц йного або 

реаб л тац йного зм сту, розробки конкретних рекомендац й щодо 

профес йно  ор єнтац  , профес йно  консультац   та профес йного в дбору, 

 мов рн сного передбачення та визначення р вня профес йно  придатност  

тощо. 

Пров дним принципом, що був покладений в основу створення 

класиф кац   та є основою    адекватного використання у практиц  сучасно  

медицини прац , сл д вважати принцип диференціації умов праці відповідно 

до фактично визнаних рівнів впливу чинників виробничого середовища і 

трудового процесу. Отже, головним алгоритмом д й л каря, який має 

зд йснити оц нку умов прац  за ступенем шк дливост  та небезпечност  на 

конкретн й д лянц  сучасного виробництва, є порівняння реальних значень 

рівнів впливу чинників виробничого середовища і трудового процесу з 

показниками, :що визначені як граничні в санітарних правилах і нормах, 

гігієнічних нормативах і регламентах тощо. 

Основними поняттями, що використовуються в г г єн чн й 

класиф кац  , є так  терм ни: умови прац , шк дливий виробничий чинник, 

небезпечний виробничий чинник, важк сть прац , напружен сть прац , 

безпечн  умови прац . 

Умови праці являють собою сукупн сть чинник в виробничого 

середовища та трудового процесу, як  впливають на здоров'я та 

працездатн сть людини в процес  виконання профес йно  д яльност . 
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Шкідливий виробничий чинник - це чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на орган зм людини за певних умов 

може призвести до виникнення профес йних захворювань та  нших 

несприятливих насл дк в. 

Небезпечний виробничий чинник - це чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на орган зм людини за певних умов 

може призвести до травм або  ншого раптового пог ршання здоров'я   нав ть 

смерт  орган зму. 

Важкість праці являє собою характеристику трудово  д яльност  

людини, яка визначає ступ нь залучення до роботи м'яз в   в дображує 

енергетичн  та ф з олог чн  витрати внасл док ф зичного навантаження. 

Напруженість праці являє собою характеристику трудового процесу, 

що в дображує р вень навантаження на ЦНС та вищу нервову д яльн сть 

загалом п д час виконання профес йно  д яльност . 

Безпечними умовами праці сл д вважати умови прац , за яких вплив 

шк дливих . небезпечних виробничих чинник в на прац вник в виключений 

або його р вень не перевищує значень г г єн чних норматив в. 

Умови прац  за ступенем шк дливост  та небезпеки, зг дно з 

пров дними положеннями г г єн чно  класиф кац   прац  за показниками 

шк дливост  та небезпеки виробничого середовища, важкост  та 

напруженост  виробничого процесу, сл д розпод ляти на 4 класи: оптимальн  

умови прац  (1 клас), допустим  умови прац  (2 клас), шк длив  умови прац  

(3 клас) та небезпечн  умови прац  (4 клас). 

Розглянемо основн  характеристики та головн  ознаки кожного з 

наведених клас в. 

1 клас: оптимальні умови праці - характеризується такими 

умовами, при яких збер гається не лише здоров'я прац вник в, але й 

створюються передумови для п дтримування високого р вня  х 

працездатност . Оптимальн  г г єн чн  нормативи виробничих чинник в 

установлен  лише для м крокл матичних параметр в виробничого середовища 

  чинник в трудового процесу. Водночас для  нших чинник в за оптимальн  

умовно приймаються так  умови прац , за яких вплив несприятливих 

чинник в виробничого : середовища не перевищує р вень, прийнятий як 

безпечний для населення загалом. 
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      2 клас: допустимі умови праці - характеризуються такими р внями 

чинник в виробничого середовища   фактор в трудового процесу, як  не 

перевищують установлених г г єн чних норматив в для робочих м сць, а 

можлив  зрушення у функц ональному стан  орган зму швидко 

в дновлюються протягом часу, що в дведений для орган зац   

регламентованого в дпочинку, або до початку наступно  зм ни   не 

справляють якого-небудь несприятливого впливу на стан здоров'я 

прац вник в та  х нащадк в як у найближчому, так   у в ддаленому пер одах. 

З клас: шкідливі умови праці - характеризуються наявн стю шк дливих 

виробничих чинник в, що перевищують г г єн чн  нормативи   здатн  

справляти несприятливий ВПЛИВ на орган зм прац вник в або  х нащадк в як у 

найближчому, так   у в ддаленому пер одах. 

Шк длив  умови прац  за ступенем перевищення г г єн чних норматив в 

та р внем вираження зм н в орган зм  прац вник в прийнято под ляти на 4 

ступеня: 

1 ступінь (3.1) - умови прац , як  характеризуються такими 

в дхиленнями чинник в виробничого середовища   фактор в трудового 

процесу в д г г єн чних норматив в, що. як правило, викликають 

функц ональн  зм ни, котр  виходять за меж  ф з олог чних коливань та 

сприяють зростанню захворюваност  з тимчасовою втратою працездатност : 

2 ступінь (3.2) - умови прац , як  характеризуються такими 

в дхиленнями чинник в виробничого середовища   фактор в трудового 

процесу в д г г єн чних норматив в, що здатн  викликати ст йк  

функц ональн  порушення   у б льшост  випадк в призводять до зростання 

р вня захворюваност  з тимчасовою втратою працездатност , появи окремих 

ознак профес йно  патолог  ; 

3 ступінь (3.3) - умови прац , як  характеризуються такими 

в дхиленнями чинник в виробничого середовища   фактор в трудового 

процесу в д г г єн чних норматив в, що призводять до п двищення р вня 

захворюваност  з тимчасовою втратою працездатност  та розвитку 

початкових стад й профес йних захворювань; 

4 ступінь (3.4) - умови прац , як  характеризуються такими 

в дхиленнями чинник в виробничого середовища   фактор в трудового 

процесу в д г г єн чних норматив в, що здатн  призводити до розвитку 
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виражених форм профес йних захворювань, значного зростання хрон чно  

патолог   та р вн в захворюваност  з тимчасовою втратою працездатност ; 

4 клас: небезпечні (екстремальні) умови - характеризуються такими 

р внями впливу чинник в виробничого середовища, д я яких протягом 

робочо  зм ни (або нав ть    окремо  частини) створює високий ризик 

виникнення важких форм гострих профес йних уражень, отруєнь, кал цтв та 

зумовлює пряму загрозу для життя. 

 

7.1. Класифікація умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони. 

 

П д час проведення г г єн чно  класиф кац   прац  залежно в д вм ст}' 

шк дливих речовин ступ нь шк дливост  умов прац , як правило, 

встановлюється за максимальними концентрац ями речовин, що м стяться у 

пов тр  робочо  зони. Лише в раз  наявност  в дпов дних норматив в ступ нь 

шк дливост  може бути визначений за середньозм нними концентрац ями. 

Необх дно зазначити, що тривал сть д   на орган зм прац вника 

концентрац  , що дор внює максимальн й разов й ГДК (не част ше н ж 4 рази 

за зм ну), не повинна перевищувати 15 хвилин для х м чних речовин та ЗО 

хвилин для аерозол в, як  мають переважно ф брогенну д ю. 

Якщо в пов тр  робочо  зони одночасно м стяться дек лька шк дливих 

речовин односпрямовано  д   - для визначення в дпов дного класу умов прац  

проводять розрахунок суми в дношень фактичних концентрац й кожно  з них 

до  х ГДК, яку приймають : а одиницю. Якщо в пов тр  робочо  зони 

одночасно м ститься дек лька шк дливих гечовин р зноспрямовано  д  , 

в дпов дний клас умов прац  визначають за найвищим :ласом та ступенем 

шк дливост . Причому наявн сть будь-яко  речовини класу 3.1 не : о льшує 

ступ нь шк дливост  умов прац  - натом сть, наявн сть понад трьох речовин 

мтасу 3.2 автоматично переводить умови прац  до наступного ступеня 

шк дливост . Разом з тим переведення умов прац  з класу 3.3 до класу 3.4 не 

може бути зд йснене : а наявност  будь-якого числа шк дливих речовин. 

В тому випадку, якщо одна речовина в др зняється наявн стю дек лькох 

специф чних ефект в (канцерогенний, алергенний тощо), оц нка умов прац  

проводиться за б льш високою градац єю. Водночас у раз  знаходження в 

пов тр  робочо  зони аерозол в, що мають переважно ф брогенну д ю, останн  
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обов'язково ураховуються як : окремий шк дливий чинник та, передус м, 

вважаються алергенами, якщо характеризуються наявн стю ще й алергенно  

д  . 

Основн  класи умов прац  в дпов дно до особливостей впливу шкідливих 

речовин,що містяться у повітрі робочої зони, наведено в таблиц  6. 

 

Таблиця  7 

Класи умов прац  залежно в д вм сту шк дливих речовин у пов тр  

робочо  зони (перевищення ГДР, раз в) 

Чинник виробничого 

середовища 

Клас умов прац  

Допус-

тимий (2) 

Шк дливий (3) Небезпечний 

(екстремаль-

ний) (4) 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

4 ступ нь 

(3.4) 

Шк длив  речовини за винятком 

перерахованих нижче 
<  ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 

> 20,0 

Речовини з гостроспрямованим 

механ змом д   

<  ГДК  1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 
> 10,0 

Алергени 
<  ГДК  1,1-3,0 3,1-10,0 > 10,0 

 

Канцерогени 
<  ГДК 

1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 > 10,0 
 

Протипухлинн  л карськ  засоби, 

гормони (естрогени)** 
    *** 

 

Наркотичн  анальгетики**   ***    

Метали, оксиди метал в 
<  ГДК 

1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-20,0 >20,0 
 

Аерозол  переважно ф брогенно  

д   

<  ГДК 
1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 > 10,0 

 

Примітка: 

* перевищення вказаного р вня для речовин з гостроспрямованим 

механ змом д   може призвести до гострого смертельного отруєння. 

**     речовини, при робот  з якими повинен бути виключений контакт з 

органами дихання та шк рою. 

*** робота з указаними речовинами при  х виробництв , а також в 

онколог чних диспансерах та п дрозд лах надає право на в днесення умов 

прац  до даного класу. 
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7.2. Класифікація умов праці під час роботи з біологічним фактором. 

 

В ход  проведення г г єн чно  класиф кац   прац  при робот  з 

біологічним фактором ступ нь шк дливост  умов прац  визначається за 

даними, як  представлен  в таблиц  7. 

Сл д в дзначити, що у раз  наявност  в пов тр  робочо  зони понад двох 

шк дливих чинник в б олог чного походження (м кроорган зми-продуценти, 

препарати, що м стять жив  кл тини та спори м кроорган зм в, б лков  

препарати) або у випадку наявност  високого ризику щодо профес йного 

контакту з патогенними м кроорган змами оц нку умов прац  зд йснюють за 

найвищим класом та ступенем шк дливост . Причому б олог чний фактор у 

загальн й оц нц  умов прац  за ступенем шк дливост  або небезпечност  

незалежно в д к лькост  шк дливих чинник в б олог чного походження 

визначається як один самост йний фактор. 

Таблиця 8 

Класи умов прац  при робот  з б олог чним фактором 

(перевищення ГДР, раз в) 
 

Чинник 

виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

 

 

Допус-
тимий 

(2) 
Шк дливий (3) 

Небезпечний 
(екстремаль-
ний) (4) 

 

 

 

 
1 ступ нь 

(3.1) 
2 ступ нь 

(3.2) 
3 ступ нь 

(3.3) 
4 ступ нь 

(3.4) 
 
 

Патогенн  
м кроорган зми: 

збудники особливо 
небезпечних 
 нфекц й 

     * 

Патогенн  
м кроорган зми: 

збудники  нших  н-
фекц йних 
захворювань 

    *  

М кроорган зми-
продуценти, 
препарати, що 
м стять жив  

кл тини та спори 
м кроорган зм в 

<  ГДК 
1,1-3,0 3,1-10,0 > 10,0   

Б лков  препарати 
<  ГДК 

- 1,1-2,0 2,1-10,0 > 10,0  
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Примітка: 

* робота у спец ал зованих медичних   ветеринарних закладах та 

п дрозд лах, а також у спец ал зованих господарствах для хворих тварин 

надає право на в днесення умов прац  до вказаного класу. 

 

7.3. Класифікація умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, 

інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях. 

 

В ход  проведення г г єн чно  класиф кац   прац  залежно в д рівня 

шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих м сцях ступ нь 

шк дливост  умов прац  визначається за даними, наведеними в таблиц  8. 

Шум,  нфразвук та ультразвук, незважаючи на  х однакове походження 

та природу, п д час зд йснення загально  оц нки умов прац  ураховуються як 

окрем  фактори. У випадку одночасно  д   на орган зм прац вник в загально , 

локально  та  мпульсно  в брац   оц нку умов прац  необх дно проводити за 

найвищим ступенем шк дливост , визначивши вс  р зновиди в брац  , що 

впливають як один самост йний чинник - в брац я. 

Таблиця 9 

 

Класи умов прац  залежно в д р вня шуму, в брац  ,  нфразвуку та 

ультразвуку на робочих м сцях (перевищення ГДР, раз в) 
Чинник виробничого 

середовища 
Клас умов праці 

 

 

Допус-

тимий (2) 
Шк дливий (3) 

Небезпечний (екстремальний) 

(4) 

 

 

 

 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

4 ступ нь 

(3.4) 

 

 

Шум, дБА екв. 
<  ГДР 

1,1-3* 3,1-6 6,1-9 > 9,1 130***** 

В брац я загальна та ло-

кальна, р вень в брош-

видкост , дБА екв. кор. 

<  ГДР 
< 3** 3,1-6 6,1-9 9,1-12 > 12 

В брац я  мпульсна, в -

броприскорення, раз в 

<  ГДР 
- 1,1-2 2,1-3 3,1-1 > 4  

Інфразвук, дБ 
<  ГДР 

< 3*** 3,1-6 6,1-9 > 9,1  

Ультразвук пов тряний, 

дБ 

<  ГДР 
< 5*** 5,1-10 10,1-15 > 15,1  
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Примітка: 

*      перевищення ГДР на дБА екв. (в дл к для визначення р зних 

ступен в 3 класу проводиться в д 80 дБА). 

**     перевищення р вн в в брошвидкост  на дБА, екв. кор. 

***   перевищення за одн єю з частот на дБ. 

**** перевищення за одн єю з частот на дБ. 

***** перевищення указаних величин у будь-як й октавн й смуз . 

 

7.4. Класифікація умов праці при дії електромагнітних випромінювань. 

 

П д час про-зедення г г єн чно  класиф кац   прац  в умовах д   

електромагнітних випромінювань ступ нь шк дливост  умов прац  

визначається за даними, представленими в таблиц  9. 

Ус  види зазначених електромагн тних випром нювань в ход  

зд йснення загально  оц нки умов прац  ураховують як один окремий фактор. 

У випадку одночасно  д   на прац вник в двох або б льше шк дливих 

чинник в, що мають електромагн тну природу, оц нку умов прац  зд йснюють 

за найвищим класом та ступенем шк дливост . 

 

       Таблиця 10 
 

Класи умов прац  при д   електромагн тних випром нювань 
(перевищення ГДР, раз в) 

 

 

 

Чинник виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

 
Допустимий (2) Шк дливий (3) 

Небезпечний (екс-

тремальний) (4) 

 

 

 

 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

4 ступ нь 

(3.4) 

 

 

Пост йне магн тне поле 
<  ГДР 

1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10  

Електромагн тне поле 
<  ГДР 

1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10  

Електричн  поля промислово  

частоти: 50 Гц 

<  ГДР для 

всього робочого 

дня 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10  

Магн тн  поля промислово  

частоти: 50 Гц 

<  ГДР для 

всього робочого 

дня 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10  
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    Таблиця 10 продовження 

Електромагн тн  ви-

пром нювання рад очастотного 

д апазону: 0,01-3 мГц 

<  ГДР 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10  

Електромагн тн  ви-

пром нювання рад очастотного 

д апазону: 3-30 мГц 

<  ГДР 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10 1 

Електромагн тн  ви-

пром нювання рад очастотного 

д апазону: 30-300 мГц 

<  ГДР 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 > 10 

Електромагн тн  ви-

пром нювання рад очастотного 

д апазону: 300 мгц-300 ГГц 

<  ГДР 
1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 > 10 

Лазерне випром нювання* 

<  ГДР (для 

хрон чного 

впливу) 

ГДР1, 

ГДР2 (для 

однократ-

но  д  ) 

1,1-3,0 

ГДР2 

3,1-6,0 

ГДР2 

6,1-10,0 

ГДР2 
> 10 ГДР2 

 

Примітка: 

*      для ГДР при тривалост  впливу, що дор внює або є б льшою за 0,2 

години. 

 

7.5. Класифікація умов праці за показниками мікрокліматичних умов 

виробничих приміщень. 

 

В ход  проведення г г єн чно  класиф кац   прац  за показниками мі-

крокліматичних умов виробничих приміщень ступ нь шк дливост  умов прац  

визначається за даними, наведеними в таблицях 8 та 9. 

Вимірювання мікрокліматичних параметрів проводиться 

безпосередньо на робочих м сцях. Якщо робочим м сцем прац вника є 

дек лька д лянок виробничого прим щення, вим рювання зд йснюють на 

кожн й з них. 

Температуру та в дносну волог сть пов тря у раз  наявност  джерел 

теплового випром нювання та пов тряних поток в на робочому м сц  

вим рюють з використанням асп рац йних психрометр в. У випадку 

в дсутност  в м сцях вим рювання променевого тепла та пов тряних поток в 

температуру сл д визначати термометрами або психрометрами, як  не 

захищен  в д д   теплового випром нювання та швидкост  руху пов тря, 

в дносну волог сть пов тря - психрометрами, як  не захищен  в д д   теплового 

випром нювання та швидкост  руху пов тря, термоелектроанемометрами, ци-

л ндричними або кулястими кататермометрами (при швидкост  менше 0,5 

м/с). 
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Таблиця 11 

Класи умов прац  за показниками м крокл мату 
для виробничих прим щень у холодну пору року 

 

Показник м крокл мату Клас умов прац  

Температура пов тря, °С 

(нижня межа) 

Опти-

мальний 

(1) 

Допус-

тимий (2) 
Шк дливий (3) 

Категор я 

роб т 

Загальн  енер-

говитрати, Вт 

 

 

 

 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 
4 ступ нь (3.4) 

1а до 139 За СН* ЗаСН* 18,1-20,0 16,1-18,0 14,1-16,0 12,0-14,0 

16 140-174 ЗаСН* За СН* 17,1-19,0 15,1-17,0 13,1-15,0 11,0-13,0 

2а 175-232 За СН* За СН* 14,1-16,0 12,1-14,0 10,1-12,0 8,0-10,0 

26 . 233-290 За СН* За СН* 13,1-15,0 11,1-13,0 9,1-11,0 7,0-9,0 

3 >290 ЗаСН* ЗаСН* 12,1-14,0 10,1-12,0 8,1-10,0 6,0-8,0 

Волог сть пов тря, % ЗаСН* За СН* За СН* 

Швидк сть руху 

пов тря, м/с 
ЗаСН* За СН* За СН* 

Примітка: 

*  СН - "Сан тарн  норми м крокл мату виробничих прим щень" 

** при зб льшенн  швидкост  руху пов тря на 0,1 м/с в д оптимально  за СН 

температура пов тря повинна бути зб льшена на 0,2 °С. 

 

Класи умов прац  за показниками м крокл мату для виробничих прим щень 

в теплу пору року 

Показник м крокл мату Клас умов прац  

Температура пов тря, °С (нижня 

межа) 

Опти-

мальний 

(1) 

Допус-

тимий (2) 
Шк дливий (3) 

Категор я 

роб т 

Загальн  енер-

говитрати, Вт 

 

 

 

 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 
4 ступ нь (3.4) 

1а до 139 За СН*  28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0 

16 140-174   28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-0,0 

2а 175-232   27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0 

26 233-290   27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0 

3 >290   26,1-29,0 29,1-32,0 32,1-35,0 35,1-38,0 

Швидк сть руху пов тря, м/с За СН* За СН* Нижче максимально допустимих значень 

Волог сть пов тря, %   60-70 71-95 86-100 
- 

Теплове випром нювання, Вт/м2   
141-1500 1501— 

2000 

2001-2500 2501-3500 

 

Таблиця 12 
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Примітка: 

*      СН - "Сан тарн  норми м крокл мату 

Інтенсивн сть теплового випром нювання визначають приладами для 

вим рювання  нфрачервоно  рад ац   (п ранометри, пергел ографи, рад ометри 

тощо). 

П д час вим рювання необх дно ураховувати вс  фактори, що можуть 

впливати на м крокл мат робочих м сць (площа виробничого прим щення, 

фази технолог чного процесу, функц онування систем вентиляц   та 

опалення, джерел локального тепловид лення, охолодження або 

вологов дведення). Зокрема, м н мальна к льк сть д лянок вим рювання 

температури, в дносно  вологост  та швидкост  руху пов тря для прим щень з 

площею до 100 м
2
 становить 4, для прим щень з площею 100-400 м

2
 - 8, для 

прим щень з площею понад 400 м
2
 - число д лянок визначається в дстанню 

м ж ними, яка не повинна перевищувати 10 м. 

В ход  виконання трудово  д яльност  у робоч й поз  сидячи, 

температуру та швидк сть руху пов тря сл д вим рювати на висот  0,1 та 1,0 

м, а в дносну волог сть пов тря - на висот  1,0 м в д п длоги або робочого 

майданчика. У раз  виконання трудово  д яльност  у робоч й поз  стоячи, 

температуру та швидк сть руху пов тря вим рюють на висот  0,1 та 1,5 м, а 

в дносну волог сть пов тря - на висот  1,5 м. 

При наявност  на робочому м сц  джерел променевого тепла р вень 

теплового опром нення необх дно вим рювати з урахуванням кожного 

джерела, розм шуючи приймач приладу перпендикулярно до низх дного 

потоку. Вим рювання проводять на висот  0,5, 1,0 та 1,5 м в д п длоги або 

робочого майданчика. 

Сл д п дкреслити той факт, що при в днесенн  умов прац  до того чи 

 ншого ступеня шк дливост  параметри температури, вологост  та швидкост  

руху пов тря повинн  оц нюватися як один шк дливий чинник. Проте у 

випадку впливу на прац вник в певних параметр в м крокл мату та теплового 

випром нювання одного й того ж ступеня - умови прац  переводять до 

наступного ступеня шк дливост . 

Оц нка ступеня шк дливост  умов прац  за показниками 

м крокл матичних умов виробничих прим щень дозволяє не лише визначити 

певн  класи шк дливост  умов прац , але й провести комплексну оц нку 

впливу м крокл матичних параметр в на орган зм людини та встановити 

певний тип м крокл мату (комфортний, дискомфортний нагр вний, 

дискомфортний охолоджувальний), який має м сце. 

Тому необх дно зазначити, що комфортний м крокл мат 

характеризується поєднанням таких його параметр в, як  не викликають 
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будь-яких зрушень з боку систем терморегуляц    , отже, порушень теплового 

балансу п д час виконання трудово  або яко -небудь  ншо  д яльност . Разом з 

тим дискомфортний нагр вний м крокл мат в др зняє поєднання таких його 

параметр в, при яких мають м сце порушення теплообм ну людини з 

навколишн м середовищем, що характеризується накопиченням тепла в 

орган зм  та зб льшенням частки втрат тепла шляхом випаровування у 

загальн й структур  теплового балансу. Водночас охолоджувальний 

м крокл мат являє собою поєднання таких м крокл матичних параметр в, при 

яких має м сце зм на теплов ддач  орган зму до навколишнього середовища, 

що призводить до створення загального або локального деф циту тепла в 

орган зм   , отже, до зрушень у структур  теплового балансу, котр  мають 

протилежний зм ст. 

 

7.6. Класифікація умов праці залежно від параметрів світлового 

середовища виробничих приміщень. 

 

П д час проведення г г єн чно  класиф кац   прац  залежно в д 

параметрів світлового середовища виробничих приміщень ступ нь 

шк дливост  умов прац  визначається за даними, представленими в таблиц  

12. 

Таблиця 13 

Класи умов прац  залежно в д параметр в св тлового середовища виробничих 

прим щень (для пост йних робочих м сць) 
Чинник виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

 

 
Допустимий (2) Шк дливий (3) 

 

 

 

 
1 ступ нь (3.1) 2 ступ нь (3.2) 3 ступ нь (3.3) 4 ступ нь (3.4) 

Природне осв тлення (КВО, %) Норма* Недостатнє В дсутнє   
Осв тлен сть робочо  поверхн  

(Е, лк) 
Норма* 

0,5 Ен –Ен 
2** 

 

<0,5Е н  

 

  

Сл пуча блиск сть джерел св тла 

(показник осл плюваност , 

Р, в дн. од.) 

Норма* Р < Рн
3***

    

В дбита сл пуча блиск сть В дсутн сть Наявн сть    

Пульсац я осв тленост  (коеф ц єнт 

пульсац  , Кп, %) 
Норма* Кп  > Кпн

****
    

Ультраф олетова рад ац я (опро-

м нен сть, Еуф, Вт/м
2) 

Норма***** 

Еуф >  

Еуфн
******
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Примітка: 

*        "Буд вельн  норми   правила. Частина II. Норми проектування. 

Природне та штучне осв тлення". 

**         Ен  - нормоване значення осв тленост . 

***       РН- нормований показник осв тленост . 

****     Кпн - нормоване значення коеф ц єнта пульсац  . 

*****   В дпов дно до сан тарних норм ультраф олетового 

випром нювання у виробничих прим щеннях.  

****** Еуфн- нормоване значення ультраф олетового 

опром нення. 

 

7.7. Класифікація умов праці за показниками важкості трудового 

процесу. 

П д час проведення г г єн чно  класиф кац   прац  за показниками 

важкості трудового процесу ступ нь шк дливост  умов прац  визначається за 

даними, як  наведен  в таблиц  13. 

При цьому спочатку визначають клас шк дливост  за кожним  з 

означених показник в, проте остаточна оц нка зд йснюється за найб льш 

чутливим показником, що отримав найвищий клас. У раз  наявност  3-х   

б льше показник в, як  в дносяться до 2-го (допустимого) класу, важк сть 

прац  оц нюють на один ступ нь вище, тобто як клас 3.1. При наявност  2-х 

або б льше показник в 1-го або 2-го ступеня 3-го класу шк дливост  важк сть 

прац  також оц нюється на один ступ нь вище, тобто в дпов дно як 3.2 та 3.3 

клас. 

    Таблиця 14 

Класи умов прац  за показниками важкост  трудового процесу 

Показники важкості 

трудового процесу 

Класи умов праці 

Опти- 

мальний 

(1) 

Допус- 

тимий 

(2) 

Шк дливий (3) 

1 ступ нь 

(З .1)  

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

1 2 3 4 5 6 

1. Фізичне динамічне навантаження, що виражене в одиницях 

механічної роботи за зміну, кг/м: 

1.1 При рег ональному навантаженн  (з 

переважною участю м'яз в рук та  плечо 

вого пояса) при перем щенн  вантажу на 

в дстань до 1 м: 

- для чолов к в 

- для ж нок 

до 2500 

до 1500 

до 5000 

до 3000 

до 7000 

до 4000 

до 9000 

до 5500 

понад 9000 

понад 5500 
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1 2 3 4 5 6 

1.2 При загальному навантаженн  (за 

участю м'яз в рук,корпуса, н г) п д час 

перем щення вантажу на в дстань 

в д 1 до 5 м: 

- для чолов к в 

- для ж нок 

до 12500 

до 14000 

до 46000 

до 28000 

до 70000 

до 40000 

до 90000 

до 55000 

понад 90000 

понад 55000 

2. Маса вантажу, що піднімається та переміщується, кг: 

2.1 П дйом та перем щення (разове) 

вантаж в при чергуванн  з  ншою 

роботою (до 2 раз в на годину): 

- для чолов к в 

- для ж нок 

до 15 

до 5 

до 30 

до 10 

понад 30 

понад 10   

2.2 П дйом та перем щення (разове) 

вантаж в пост йно протягом робочо  

зм ни 

- для чолов к в 

- для ж нок 

до 5 

до 3 

до 15 

ДО 7 

до 30 

понад 7 

 

 

понад 30 

 

2.3 Сумарна маса вантаж в, 

що перем щуються протягом зм ни: 

- з робочо  поверхн : 

для чолов к в 

для ж нок 

- з п длоги: 

для чолов к в 

для ж нок 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

до 870 

до 350 

 

до 435 

до 175 

 

 

 

понад 870 

понад 350 

 

понад 435 

понад 175 

  

3. Стереотипні робочі рухи, кількість за зміну: 

3.1 При локальному навантажен  (за 

участю м'яз в кистей та пальц в рук 
до 20000 до 40000 до 60000 

понад 

60000 
 

3.2 При рег ональному навантаженн  (при 

робот  з переважною участю м'яз в рук та 

плечового пояса) 

до 10000 до 20000 до 30000 
понад 

30000 
 

4. Статичне навантаження*: 

Величина статичного навантаження за 

зм ну при утриманн  вантажу, докладання 

зусиль, кгс: 

- одн єю рукою 

- двома руками 

- за участю м'яз в тулуба та н г 

 

 

 

до 18000 

до 36000 

до 43000 

 

 

 

до 36000 

до 70000 

до 100000 

 

 

 

до 70000 

до 140000 

до 200000 

 

 

 

понад 70000 

понад 140000 

понад 200000 

 

5. Робоча поза: 
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1 2 3 4 5 6 

5.1 Особливост  робочо  пози 
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5.2 Нахили корпусу, к льк сть за 

зм ну 
До 50 раз в 

Вимушен  нахили 

б льше 30°, 51-

100 раз в 

Вимушен  нахили 

б льше 30°, 101-

300 раз в 

Вимушен  нахили 

б льше 30°, понад 

300 раз в 
 

5.3 Перем щення (переходи, 

зумовлен  технолог чним 

процесом протягом зм ни) у 

простор , км 

до 4 до 10 до 15 Понад 15  

 

Примітка: 

* т льки для чолов к в; для ж нок сл д приймати значення, на 40 % 

нижч  в д указаних. 

 

 

7.8. Класифікація умов праці за показниками напруженості 

трудового процесу. 

    

   В ход  проведення г г єн чно  класиф кац   прац  за показниками 

напруженості трудового процесу ступ нь шк дливост  умов прац  

визначається за даними, що наведен  в таблиц  14. 

Оц нка напруженост  прац  в дбувається на п дстав  анал зу трудово  

д яльност  та    структурних особливостей шляхом проведення 

хронометражних спостережень протягом робочого дня або тижня, який 

передбачає урахування всього комплексу виробничих чинник в, що можуть 

створювати передумови до виникнення явищ перенапруження та виникнення 

нервово-емоц йних розлад в. 
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Таблиця 15 

Класи умов прац  за показниками напруженост  трудового процесу 

 

Показники напруженост  

трудового процесу 

Класи умов прац  

Оптимальний 

(1) 

Допустимий 

(2) 

Шк дливий (3) 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

1 2 3 4 5 6 

1. Інтелектуальн  навантаження: 

1.1 Зм ст роботи 
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1.2 Сприймання сигнал в  нформац   
та  х оц нка 
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1.3 Ступ нь складност  завдання 
Обробка та вико-

нання завдання 

Обробка, вико-

нання завдання та 

його перев рка 

Обробка та конт-

роль за виконан-

ням завдання 

Контроль та по-

передня робота з 

розпод лу 

завдань 

для  нших ос б 

 

1.4 Характер роботи, що виконується 

Робота за 

 ндив дуальним 

планом 

Робота за 

установленим 

граф ком 

Робота в умовах 

деф циту часу 

Робота в умовах 

деф циту часу та 

 нформац   з 

п двищеною 

в дпов дальн стю 

за к нцевий 

результат 

 

2. Сенсорн  навантаження: 

2.1 Тривал сть зосередженого 

спостереження, у % в д часу зм ни 
до 25 26-50 21-75 понад 75  

2.2 Щ льн сть сигнал в (св тлових, 

звукових та  нших) та пов домлень в 

середньому за 1 годину роботи 

до 75 75-175 176-300 понад 300  

2.3 К льк сть виробничих об'єкт в 

одночасного спостереження 
до 5 6-10 11-25 понад 25  

2.4.1 Навантаження на зоровий 

анал затор: розм р об'єкта розр знення 

(при в дстан  в д очей прац вника до 

об'єкта розр знення не б льше, н ж 0,5 

м), мм при тривалост  зосередженого 

спостереження, % часу зм ни 

понад 5 

5,0-1,1 б льше 50 

% часу 1,0-0,3 до 

50 % часу менше 

0,3 до 25 % часу 

1,0-0,3 мм 

б льше 50 % часу 

менше 0,3 25-50 
% часу 

менше 0,3 

б льше 50 % часу 
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1 2 3 4 5 6 

2.4.2 Навантаження на зоровий 

анал затор: робота з оптичними 

приладами (м кроскопи, лупи та  н.) при 

тривалост  зосередженого 

спостереження, % часу зм ни 

25 26-50 51-75 понад 75  

2.4.3 Спостереження за екранами 

в деотерм нал в, години на зм ну 
до 2 2-3 3-4 понад 4  

2.5 Навантаження на слуховий 

анал затор (при виробнич й 

необх дност  сприйняття мови або дифе-

ренц йованих сигнал в) 

Розб рлив сть сл в 

та сигнал в в д 

100% до 90% 

Розб рлив сть сл в 

та сигнал в в д 90 

% до 70 % 

Розб рлив сть 

сл в та сигнал в 

в д 70 % до 50 % 

Розб рлив сть 
сл в та 

сигнал в менше, 

н ж 50 % 

 

3. Емоц йне навантаження: 

3.1 Ступ нь в дпов дальност . 

Значущ сть помилки 
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3.2 Ступ нь ризику для власного життя 
Виключений Виключений Виключений 

Можливий  

3.3 Ступ нь ризику за безпеку  нших 

ос б 

Виключений Виключений Виключений 
Можливий  

4. Монотонн сть навантажень: 

4.1 К льк сть елемент в (прийом в), 

необх дним для реал зац   простого 
завдання або в операц ях, як  

багаторазово повторюються 

понад 10 9 - 6 5 - 3 до 3  

4.2 Тривал сть виконання простих 
виробничих завдань або операц й, що 

повторюються 

понад 100 100 - 25 24 - 10 до 10  

5. Режим прац : 

5.1 Зм нн сть роботи 

Однозм нна 

робота (без н чно  

зм ни) 

Двозм нна робота 
(без н чно  зм ни) 

Тризм нна 

робота (з 
роботою у н чну 

зм ну) 

Нерегулярна 

зм нн сть з 
роботою у 

н чний час 

 

 

Узагальнена оцінка напруженості праці зд йснюється з використанням 

даних, як  представлен  в таблиц  15. 

Таблиця 16 

Узагальнена оц нка напруженост  трудового процесу 

(на п дстав  урахування к лькост  показник в напруженост ) 
Клас умов праці 

Загальна оц нка 

напруженост  прац  – 

клас умов прац  за 

напружен стю 

Оптимальний (на-

пружен сть легкого 

ступеня) (1) 

Допустимий 

(напружен сть 

середнього ступеня) 

(2) 

Шк дливий (напружена праця) (3) 

1 ступ нь (3.1) 
2 ступ нь 

(3.2) 
3 ступ нь (3.3) 

1 2  
3 4 5 

6 

< 10 > 6  
— — — 

2 
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1 2 3  
4 5 

6 

1 та 2 кл < 10 - > 6  
— — 

3.1 

1 та 2 кл = 10  5 1 
— 

3.1 

1 та 2 кл = 10  4 2 
— 

3.1 

1 та 2 кл = 10  3 3 
— 

3.1 

1 та 2 кл = 10  2 4 
— 

3.1 

1 та 2 кл = 10  1 5 
— 

3.1 

1, 2, 3.1 = 10 

1 , 2 , 3 . 1  < 9  

— 
— 

6 

> 7  

— 
— 

3.2 

3.3 

 

7.9. Класифікація умов праці при дії іонізуючих випромінювань. 

П д час проведення г г єн чно  класиф кац   прац  в умовах впливу 

іонізуючих випромінювань ступ нь шк дливост  умов прац  визначається за 

даними, як  представлен  в таблиц  16. 

Загальна оцінка умов праці. Для проведення загальної оцінки умов 

праці результати вимірювання умов праці за окремими чинниками на 

підставі даних, наведених у таблицях 8-18, заносять до спеціально 

підготовленої зведеної таблиці. Загальна оцінка умов праці за ступенем 

шкідливості та небезпечності встановлюється за найвищим класом та 

ступенем шкідливості. Лише у разі скорочення часу контакту зі шкідливими 

чинниками (захист часом тощо) умови праці можуть бути визначені як 

менш шкідливі, але не нижче класу 3.1. 

Таблиця 17 

Класи умов прац  при д    он зуючих випром нювань (в частинах в д ЛД*) 
Річна ефективна 

доза 
Клас умов праці 

 

 

Опти-

мальний 

(1) 

Допус-

тимий (2) 
Шк дливий (3) 

Небезпечний 

(екстремаль-

ний) (4) 

 

 

 

 

 

 

1 ступ нь 

(3.1) 

2 ступ нь 

(3.2) 

3 ступ нь 

(3.3) 

4 ступ нь 

(3.4) 

 

 

Ефективна доза, 

частина в д ЛД 
Е < 0,05 

0,05 < Е 

<  0 ,1  

0,1 < Е  

< 0,5 

0,5 < Е  

< 0,7 

0,7 < Е 

< 1,0 

1,0 < Е  

< 2,5 
Е>2,5  

Ефективна доза на 

р к, мЗв р к 
-1 Е <  1,0 

1,0 < Е  

< 2 ,0  

2,0 < Е  

< 10,0 

10,0 < Е  

< 14 

14,0 < Е 

<  20  

10 < Е  

<50 
Е>50  
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 Примітка: 

*  В дпов дно до НРБУ-97 м н мальний л м т ефективно  дози  ЛД (20 

мЗв • р к
-1
) являє собою основний рад ац йно-г г єн чний норматив, метою 

якого є обмеження ступеня опром нення ос б персоналу категор   А в д 

 ндустр альних джерел  он зуючих випром нювань. 
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 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ВПЛИВУ 

НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ У СУЧАСНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Сучасна система заходів, спрямованих на запобігання негативному 

впливу виробничих шкідливостей на організм людини, передбачає проведення 

г г єн чного нормування, запровадження технолог чних, сан тарно-техн чних, 

арх тектурно-планувальних, орган зац йних та л кувально-проф лактичних 

заход в, а також використання  ндив дуальних засоб в захисту. 

Гігієнічне нормування являє собою розробку та наукове обґрунтування 

певних г г єн чних стандарт в, регламент в, сан тарних правил   норм щодо 

впливу на орган зм людини р зних чинник в виробничого середовища, як  

забезпечують зд йснення продуктивно  та безпечно  трудово  д яльност  у 

нешк дливих умовах. 

Технологічні заходи спрямован  на зменшення ступеня впливу   нав ть 

повне виключення з трудового процесу того чи  ншого шк дливого чинника 

за рахунок докор нно  зм ни технолог   виробництва. До заход в под бного 

зм сту сл д в днести: запровадження безв дходних технолог й   технолог й 

замкнутого циклу, автоматизац ю   механ зац ю виробничих процес в, 

запровадження дистанц йного управл ння трудовим процесом тощо. 

Санітарно-технічні заходи забезпечують зниження р вня впливу 

шк дливого чинника за рахунок використання спец альних техн чних 

пристро в. До таких заход в належать: герметизац я робочих зон, 

застосування пило- та шумонепроникних кожух в, налагодження потужно  

загально  припливно-витяжно  або м сцево  витяжно  вентиляц   (витяжн  

шафи, кожухи, зонти, боков  в дсоси), а також використання спец альних 

(наприклад, акустичних) екран в. 

Архітектурно-планувальні заходи створюють передумови до зниження 

ступеня впливу шк дливого чинника завдяки застосуванню рац ональних 

планувальних р шень п д час буд вництва та в ход  експлуатац   п дприємств: 

дотримування принципу функц онального зонування, локал зац я об'єкт в, що 

генерують шум та в брац ю, боротьба з  структурними шумами   в брац єю 

шляхом використання матер ал в з п двищеною в бро золяц єю   

в бропоглинанням, улаштування спец альних "плаваючих фундамент в", 

озеленення територ   промислового п дприємства тощо. 



142 
 

Організаційні заходи передбачають орган зац ю рац онального режиму 

прац  та в дпочинку, який в повн й м р  в дпов дає ф з олого-г г єн чним 

нормативам, обмеження часу контакту прац вника з  шк дливими 

речовинами, повсюдне проведення профес йно  консультац   та 

профес онального в дбору, а також недопущення на шк длив  п дприємства 

п дл тк в   ж нок. 

Засоби індивідуального захисту, що дозволяють суттєво зменшити 

р вень впливу шк дливих речовин на окрем  органи та системи, прийнято 

под ляти на так  групи: 

•    спецодяг та спецвзуття; 

• засоби захисту рук - засоби механ чного захисту (рукавиц ), 

захисно-проф лактичн  засоби (пасти, маз ) та очисники шк ри (мило, 

синтетичн  мийн  засоби); 

• засоби  ндив дуального захисту орган в дихання - ф льтрувальн  та 

 золювальн  респ ратори та протигази,  золювальн  шлангов  та автономн  

дихальн  апарати, дитяч    промислов  протигази; 

в засоби захисту голови - каски загального призначення, каски для 

роботи п д землею, каски спец ального призначення, шоломи, косинки; 

в засоби захисту очей   обличчя - захисн  окуляри в дкритого та 

закритого тип в, герметичн  та метал зован  окуляри, захисн  маски; 

 засоби захисту органу слуху - шоломи, антифони, вкладники. 

Зрештою, до числа основних лікувально-профілактичних заходів сл д 

в днести: 

 проведення проф лактичних медичних огляд в; 

 орган зац ю л кувально-проф лактичного харчування прац вник в, 

головними завданнями якого є попередження надходження шк дливих 

речовин  з травного каналу в орган зм або, навпаки, прискорення виведення 

шк дливих речовин з орган зму, п двищення загально  резистентност  

орган зму, захист окремих орган в та систем в д шк дливого впливу 

токсичних речовин, прискорення або спов льнення метабол зму токсичних 

речовин тощо; 

 орган зац ю санаторно-курортного л кування (санатор  , 

проф лактор  , панс онати, бази в дпочинку); 



143 
 

 запровадження проф лактичних заход в оздоровчого спрямування 

(виробнича г мнастика, тренажерн  пристосування, ультраф олетове 

опром нення, в там нотерап я, психолог чне розвантаження тощо). 

Проте визначальне м сце в систем  заход в, спрямованих на запоб гання 

виникненню профес йних захворювань та охорону здоров'я прац вник в у 

ц лому, в структур  л кувально-проф лактичних заход в, зокрема, 

незаперечно, належить проведенню медичних оглядів працівників певних 

категор й, метою яких є своєчасне виявлення захворювань або в дхилень у 

стан  здоров'я, що загрожують здоров'ю працюючо  людини та здоров'ю 

оточуючих    людей в конкретних умовах зд йснення профес йно  д яльност . 

За сво м характером розр зняють запоб жн  (попередн )   пер одичн  

медичн  огляди. 

Запобіжні (попередні) медичні огляди проводяться п д час приймання 

на роботу з метою встановлення ф зично , психоф з олог чно  та 

психолог чно  придатност  ос б до роботи за конкретно обраними профес єю, 

спец альн стю або посадою. 

Періодичні медичні огляди проводяться протягом часу виконання 

прац вником трудових обов'язк в та забезпечують динам чне спостереження 

за станом здоров'я прац вник в, виявлення ранн х ознак впливу виробничих 

умов   шк дливостей на орган зм, а також захворювань, як  не дозволяють 

продовжувати роботу за певним фахом, запоб гають виникненню нещасних 

випадк в, поширенню  нфекц йних   паразитарних захворювань тощо. 

Результати запоб жних   пер одичних медичних огляд в та висновки 

про стан здоров'я заносять у спец альну "Карту особи, котра п длягає 

медичному огляду", що повинна збер гатися в л кувально-проф лактичному 

заклад , який орган зує проведення медичних огляд в. 

У раз  переходу прац вника на  нше п дприємство карта надсилається в 

л кувально-проф лактичний заклад, який обслуговує прац вник в цього 

п дприємства. 

Адм н страц я (роботодавець) установи, п дприємства або закладу 

разом  з CEC та профсп лковим ком тетом визначає контингент ос б, як  

п длягають пер одичним медичним оглядам, складає по менний список у 

двох прим рниках, узгоджуючи його в CEC (один прим рник списку 

направляється в л кувально-проф лактичний заклад, другий залишається на 

п дприємств ), направляє ос б, яких приймають на п дприємство або як  
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зм нюють профес ю   м сце роботи, для запоб жного (попереднього) 

медичного огляду, знайомить особу, яку приймають на роботу з властивими 

для конкретно  профес   шк дливими та небезпечними виробничими 

чинниками   речовинами, з нормативними актами, що стосуються охорони 

прац , видає наказ про проведення медичних огляд в у терм ни, погоджен  з 

л кувально-проф лактичними закладами, визначає в дпов дальних за 

орган зац ю медичних огляд в, вид ляє прим щення для його проведення. 

Л кувально-проф лактичний заклад щор чно видає наказ про створення 

ком с   для проведення медичних огляд в з визначенням терм ну та м сця 

проведення, перел ку спец ал ст в-л кар в, кл н чних та  нших досл джень, 

розробляє та погоджує з роботодавцем   CEC план-граф к проведення 

медичних огляд в. 

Ком с я за встановленою формою складає висновок про стан здоров'я 

кожного прац вника, який пройшов медичний огляд, та приймає р шення 

щодо медичних протипоказань, визначає можлив сть продовження прац  за 

певним фахом для ос б, у яких виявлено загальносоматичн  або профес йн  

захворювання,  нформує прац вника про стан його здоров'я   можлив сть 

продовжувати роботу за конкретною профес єю в дпов дно до результат в 

медичного огляду або дає висновки щодо переведення на  ншу роботу, 

направляє прац вника, якщо є медичн  показання, на медико-соц альну екс-

пертну ком с ю (MCEK). 

Сан тарно-еп дем олог чний заклад один раз на два роки на 

промислових п дприємствах   щор чно в с льському господарств  визначає 

контингент ос б, як  п длягають медичним оглядам. У раз  зм ни 

технолог чного процесу, запровадження нових технолог й, улаштування 

нових робочих м сць   профес й, контингент ос б, як  п длягають медичному 

огляду, уточнюється щор чно. 

Сан тарно-еп дем олог чний заклад зд йснює нагляд за достов рн стю 

подання власником даних про наявн сть шк дливих   небезпечних чинник в 

та речовин, робота з якими потребує проведення медичних огляд в, погоджує 

по менн  списки ос б, як  п длягають медичним оглядам, та план-граф к  х 

проведення, складає сан тарно-г г єн чн  характеристики умов прац  

прац вник в, у тому числ  групов  для деяких профес й, подає на розгляд 

територ альних державних адм н страц й пропозиц   з питань проф лактики 

профес йних захворювань. 
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Як адм н страц я (роботодавець), так   л кувально-проф лактичн  

заклади та прац вники мають певн  права й обов'язки, пов'язан  з 

проведенням медичних огляд в. Так, роботодавець зобов'язаний зберегти за 

прац вником на час проходження медичного огляду м сце роботи (посаду)   

середн й зароб ток;  нформувати територ альну СЕС про зм ни в 

технолог чних процесах, що сталися на п дприємств , про запровадження 

нових виробничих процес в   робочих м сць  з шк дливими та небезпечними 

умовами прац , щор чно  нформувати СЕС   л кувально-проф лактичн  

заклади про виконання вимог заключного акта минулого року, забезпечити 

перепроф лювання та працевлаштування прац вник в у зв'язку з  зм ною 

стану здоров'я, не приймати на роботу ос б  з протипоказаннями за станом 

здоров'я тощо. 

Адм н страц я (роботодавець) несе безпосередньо в дпов дальн сть за 

зд йснення контролю за параметрами шк дливих   небезпечних виробничих 

чинник в та речовин, як  впливають на орган зм прац вник в,   вимагає, у 

зв'язку з цим, проведення медичних огляд в, в дпов дає за допущення до 

роботи з  шк дливими та небезпечними умовами прац  ос б, як  не пройшли 

медичний огляд або мають протипоказання виконувати певн  види 

профес йно  д яльност  за станом здоров'я, а також в дпов дає за усунення 

причин виникнення   розвитку профес йних захворювань. 

Прац вник має право одержувати  нформац ю про шк длив  та 

небезпечн  виробнич  чинники на робочих м сцях   можлив  насл дки  х 

впливу на здоров'я в процес  виконання профес йно  д яльност  на 

п дприємств , про стан здоров'я на п дстав  висновк в ком с  , яка зд йснює 

медичний огляд, тощо. 

Л кувально-проф лактичний заклад несе в дпов дальн сть за як сть 

проведення медичних огляд в, в рог дн сть медичних висновк в, 

об'єктивн сть оц нки стану здоров'я, в дпов дн сть медичного висновку 

фактичному стану здоров'я прац вника, повноту обл ку ос б, як  п длягають 

диспансерному спостереженню, своєчасне виявлення профес йних 

захворювань   отруєнь тощо. 

Сан тарно-еп дем олог чний заклад зобов'язаний забезпечити ком с ю з 

проведення медичного огляду  нформац єю про умови прац , шк длив  та 

небезпечн  виробнич  чинники, як  мають м сце на п дприємствах, надавати 

консультативну допомогу л кувально-проф лактичним закладам у вир шенн  
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питань про можливий зв'язок виникнення захворювання з профес йною 

д яльн стю прац вника та умовами прац , приймає участь у розробц  заход в 

щодо запоб гання профес йним захворюванням та оздоровлення ос б, що 

в днесен  до диспансерно  групи, а також складати сан тарно-г г єн чн  

характеристики умов прац  та проводити навчання   перев рку знань з питань 

г г єни прац  та впливу шк дливих   небезпечних чинник в на стан здоров'я 

прац вник в. 

Обов'язковому медичному обстеженню п длягають: прац вники в ком 

до 21 року; прац вники, робота яких пов'язана з впливом шк дливих речовин   

несприятливих виробничих чинник в, наведених у спец альному перел ку; 

прац вники, як  виконують п дземн  роботи; прац вники 

г дрометеоролог чних станц й, споруд зв'язку, що розташован  в полярних, 

високог рних, пустельних, тайгових та  нших в ддалених   недостатньо 

обжитих районах; прац вники, як  виконують роботи у важких кл мато-

географ чних умовах, у в ддалених, малонаселених, важкодоступних, 

заболочених   г рських рег онах; прац вники, як  працюють на висот ; 

прац вники, як  обслуговують д юч  електроустановки напругою вище н ж 

1000 В; прац вники державно  л сово  охорони, як  працюють на вирубц  л су, 

сплавляють, транспортують або проводять первинну обробку л су; 

апаратники, як  обслуговують ємност , що працюють п д тиском, машин сти 

(кочегари) та оператори котельних, роб тники служби нагляду, прац вники, 

робота яких пов'язана  з застосуванням вибухо- та пожежонебезпечних ма-

тер ал в; прац вники, як  виконують роботи на механ чному обладнанн ; 

прац вники, робота яких пов'язана з рухом транспорту. 

Сл д зазначити, що кр м специф чних, властивих кожн й профес  , 

протипоказань  снують   загальні медичні протипоказання до праці, 

пов'язаної з впливом шкідливих та несприятливих професійних чинників. До 

 х числа в дносять: природжен  аномал   орган в з вираженою недостатн стю 

 х функц й, орган чн  захворювання ЦНС з  ст йкими порушеннями функц й, 

хрон чн  псих чн  захворювання, як  п длягають обов'язковому 

диспансерному спостереженню, хвороби ендокринно  системи з вираженими 

порушеннями функц й, злояк сн  новоутворення (п сля л кування питання 

вир шуються  ндив дуально), захворювання системи кров  та кровотворних 

орган в (Б ус х стад ях), г пертон чна хвороба III стад  , хвороби серця з 

недостатн стю кровооб гу, хрон чн  бронхолегенев  хвороби з вираженою 
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легенево-серцевою недостатн стю, активн  форми туберкульозу, виразкова 

хвороба шлунка   дванадцятипало  кишки з хрон чним рецидивуючим 

переб гом та схильн стю до ускладнень, цирози печ нки та хрон чн  гепатити 

у фаз  загострення, хрон чн  захворювання нирок з проявами нирково  

недостатност , колагенози, хвороби суглоб в з  ст йкими порушеннями  х 

функц й, як  заважатимуть виконанню профес йних обов'язк в, ваг тн сть   

пер од лактац  , звичн  невиношування та аномал   розвитку плода в анамнез  

ж нок д тородного в ку, що планують народження дитини, порушення 

менструально  функц  , як  супроводжуються матковими кровотечами, 

декомпенсована глаукома тощо. 

Особи, як  бажають вступити на навчання для набуття профес й, 

пов'язаних  з працею в несприятливих умовах, також обов'язково проходять 

медичний огляд на в дсутн сть протипоказань до ефективного зд йснення 

наступно  трудово  д яльност . До керування транспортними засобами 

допускаються особи не молодш  16 рок в, до керування громадським 

транспортом - не молодш  21 року. 

Зг дно з "Положенням про порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій", у раз   х проведення сл д оформляти 

в дпов дн  обл ков  та зв тн  документи, а саме: карту особи, яка п длягає 

медичному огляду, з висновком запоб жного (попереднього) медичного 

огляду; заключний акт за результатами пер одичного медичного огляду 

прац вник в; акт визначення контингенту ос б, як  п длягають пер одичним 

оглядам; пропозиц   головного державного сан тарного л каря; список ос б, 

як  п длягають пер одичному медичному огляду; направлення на 

обов'язковий запоб жний (попередн й) медичний огляд прац вника; 

контрольну карту диспансерного спостереження групи ризику з розвитку 

профес йно  патолог  , а також план диспансерного спостереження та його 

виконання. 

 

 8.1. Гігієнічна характеристика умов праці за медичним фахом 

 

Науково доведено, що будь-яке виконання безпосередньо  профес йно  

д яльност  являє собою надзвичайно складну багатофункц ональну систему 

соц ально-економ чних, психолого-педагог чних, психоф з олог чних, 

особист ших та сан тарно-г г єн чних чинник в, як  справляють суттєвий 
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вплив на життєд яльн сть прац вник в протягом достатньо тривалого часу. 

Тому як охорона прац , так   первинна проф лактика виникнення 

несприятливих зрушень з боку р зноман тних функц ональних систем 

орган зму повинна розпочинатися саме з процесу створення або оптим зац   

сан тарно-г г єн чних умов м кросередовища, в якому перебуває людина п д 

час виконання повсякденно  профес йно  д яльност . 

Вельми важливим сл д визнати   те, що зд йснення комплексно  за 

сво м зм стом оц нки особливостей впливу чинник в профес йного 

середовища на орган зм прац вник в надає можлив сть визначити 

спор днен сть м ж характеристиками середовища перебування та основними 

ф з олог чними константами орган зму, як  або оперативно, або з деяким 

зап зненням реагують у в дпов дь на  х д ю, особливо якщо ступ нь останньо  

перевищує значення гранично-допустимих величин та може призвести до 

розвитку довол  серйозних зм н в орган зм  прац вника. 

Особливост  орган зац   процесу трудово  д яльност  представник в 

основних медичних спец альностей в сучасних закладах охорони здоров'я 

вивчалися науковцями протягом багатьох рок в. Проте лише в останн й час 

на п дстав  оц нки головних психолог чно-, психоф з олог чно- та г г єн чно-

значущих характеристик пров дних профес й у галуз  охорони здоров'я 

встановлен  ч тк  ф з олого-г г єн чн  характеристики р зних форм трудово  

д яльност  за медичним фахом, проведена г г єн чна оц нка прац  за 

основними медичними спец альностями тощо. 

Так, зокрема, виявлено, що основними профес йними обоє 'язками 

медично  сестри терапевтичного в дд лення є: виконання р зних медичних 

ман пуляц й ( н'єкц  , л кувальн  процедури тощо) у спец ал зованому 

прим щенн  (ман пуляц йний каб нет) або безпосередньо в палат , 

прибирання робочого м сця, дез нфекц я та стерил зац я медичного 

 нструментар ю ( з використанням миючих засоб в   хлорвм сних сполук), 

кварцування прим щень, зд йснення контролю за д яльн стю молодшого 

медичного персоналу, за станом хворих та за виконанням ними призначень 

л каря, ведення в дпов дно  документац  . 

Разом з тим до числа головних профес йних обов язк в медично  сестри 

х рург чного в дд лення сл д в днести: виконання р зних медичних 

ман пуляц й ( н'єкц  , перев'язки тощо) у спец ал зованих прим щеннях 

(ман пуляц йний каб нет, перев'язочна) або безпосередньо в палат , допомогу 
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у проведенн  транспортування хворого  з палати до операц йного блоку   у 

зворотному напрямку, асистування п д час проведення х рург чних втручань, 

прибирання робочого м сця, дез нфекц я та стерил зац я медичного 

 нструментар ю ( з використанням миючих засоб в   хлорвм сних сполук), 

кварцування прим щень, зд йснення контролю за д яльн стю молодшого 

медичного персоналу, за станом хворих та за виконанням ними призначень 

л каря, ведення в дпов дно  документац  . 

Як основн  профес йн  обов'язки л каря терапевтичного в дд лення 

необх дно в дзначити: обстеження пац єнт в у спец ал зованому каб нет  або 

безпосередньо в палат , постановку д агнозу, призначення додаткових 

обстежень та розробку плану л кування, зд йснення контролю за станом 

хворих  , у раз  необх дност , проведення корекц   плану обстежень та 

л кування, виконання деяких медичних ман пуляц й у спец ал зованому 

прим щенн  (ман пуляц йний каб нет) або безпосередньо в палат , зд йснення 

контролю за д яльн стю середнього та молодшого медичного персоналу, 

ведення в дпов дно  документац  . 

Головними профес йними обов 'язками л каря х рург чного в дд лення 

є: обстеження пац єнт в у спец ал зованому каб нет  або безпосередньо в 

палат , постановка д агнозу, призначення додаткових обстежень та розробка 

плану л кування, виконання оперативних втручань в операц йн й, контроль за 

станом хворих  , у раз  необх дност , проведення корекц   плану обстежень та 

л кування, виконання деяких медичних ман пуляц й у спец ал зованому 

прим щенн  (ман пуляц йний каб нет, перев'язочна) або безпосередньо в 

палат , зд йснення контролю за д яльн стю середнього та молодшого 

медичного персоналу, ведення в дпов дно  документац  . 

До числа основних профес йних обов'язк в с мейного л каря сл д 

в днести: обстеження пац єнт в у спец ал зованому каб нет  або 

безпосередньо на дому за викликом, постановку д агнозу, призначення 

додаткових обстежень та розробку плану л кування, зд йснення контролю за 

станом хворих  , у раз  необх дност , проведення корекц   плану обстежень та 

л кування в ход  контрольних огляд в в умовах пол кл н ки або на дому, 

виконання деяких медичних ман пуляц й у спец ал зованому прим щенн  

(ман пуляц йний каб нет) або безпосередньо на дому пац єнта, ведення 

в дпов дно  документац  . 
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І нарешт , як головн  профес йн  обов 'язки в йськового л каря або 

л каря, який працює в умовах надзвичайних ситуац й, необх дно в дзначити: 

орган зац ю, контроль та надання медично  допомоги постраждалим у 

вогнищ  надзвичайно  ситуац   або п д час воєнних д й у польових умовах, 

обстеження пац єнт в у спец ал зованому каб нет , у палат  або в польових 

умовах, постановку д агнозу, призначення додаткових обстежень та розробку 

плану л кування, виконання оперативних втручань у спец ал зован й 

операц йн й л карн  або безпосередньо в польових умовах, зд йснення 

контролю за стану хворих  , у раз  необх дност , проведення корекц   плану 

обстежень та л кування, виконання деяких медичних ман пуляц й у 

спец ал зованому прим щенн  (ман пуляц йний каб нет, перев'язочна), у 

палат  або в польових умовах, зд йснення контролю за д яльн стю середнього 

та молодшого медичного персоналу, ведення в дпов дно  документац  . 

Оц нка ступеня впливу умов прац  на здоров'я медичних прац вник в на 

п дстав  основних положень г г єн чно  класиф кац   прац  за показниками 

шк дливост  та небезпечност  фактор в виробничого середовища, важкост  та 

напруженост  трудового процесу, основн  положення яко  викладен  в 

одному з попередн х розд л в, дозволяє зд йснити комплексне досл дження 

особливостей впливу сукупност  чинник в виробничого середовища на стан 

здоров'я та працездатн сть представник в основних медичних спец альностей 

п д час виконання профес йно  д яльност . 

Так, дан  щодо досл дження якост  пов тря робочо  зони засв дчують 

той факт, що пров дними шк дливими чинниками, котр  впливають на 

прац вник в   за певних умов можуть призвести до раптового пог ршання 

здоров'я, є хлорвм сн  речовини та  нш  дез нфекц йн  засоби, як  

в др зняються наявн стю алерг чно  д  , наркотичн  аналге-тики, як  широко 

використовуються в х рург чн й практиц , а також протипухлинн  л карськ  

засоби. 

Зокрема, необх дно в дзначити, що пов тря робочо  зони медично  

сестри терапевтичного в дд лення найчаст ше забруднене внасл док 

випаровування хлорвм сних речовин, як  широко використовуються для 

проведення дез нфекц йних заход в   є незаперечними алергенами. Таке 

становище дозволяє в днести вказан  умови прац  до 3.2 класу шк дливост  

зг дно з г г єн чною класиф кац єю умов прац . Водночас л кар 

терапевтичного в дд лення та с мейний л кар хоч   контактують  з 



151 
 

хлорвм сними сполуками, однак зд йснення дез нфекц йних заход в не є  х 

безпосередн м профес йним обов'язком   отже, узагальнена середня 

концентрац я цих речовин у пов тр  робочо  зони не перевищує ГДК, лише 

дещо наближуючись до не . Тому под бн  умови прац  сл д в днести до 2 

класу шк дливост . 

Пов тря робочо  зони медично  сестри х рург чного в дд лення вм щує 

як пари хлорвм сних сполук, так   пари наркотичних аналгетик в, як  

застосовуються п д час виконання оперативних втручань, що дозволяє 

в днести умови прац  до 3.2 класу шк дливост . Разом з тим як сть пов тря 

робочо  зони л каря х рург чного проф лю в др зняється в д попереднього 

випадку дещо нижчим (на р вн  ГДК) вм стом у ньому алерген в, однак цей 

факт, зв сно, не зм нює клас шк дливост  умов прац  - 3.2 клас шк дливост . 

Кр м того, медична сестра та л кар х рург чного проф лю можуть безпо-

середньо контактувати з протипухлинними л карськими засобами, передус м, 

якщо працюють в онколог чному в дд ленн . В такому випадку умови  х 

прац  необх дно в днести до 3.4 класу шк дливост . 

Умови прац  в йськового л каря за ц лим рядом показник в якост  

пов тря робочо  зони можуть суттєво в др знятися у залежност  як в д 

характеру д яльност , що зд йснюється, так   насамперед в д пер оду  х 

виконання (мирний час, надзвичайна ситуац я, воєнний час тощо). У мирний 

час так  умови майже не в др зняються в д умов прац  л каря х рург чного 

в дд лення   в дносяться до 3.2 класу шк дливост . В надзвичайних ситуац ях 

та у воєнний час, передус м в раз  застосування х м чно  збро , клас 

шк дливост  умов прац  в йськового л каря може п двищуватися до 4 класу. 

Бактер альне забруднення пов тря у б льшост  випадк в в дсутнє на 

робочих м сцях фах вц в медичного проф лю, насамперед, завдяки тому, що в 

будь-якому л кувально-проф лактичному заклад  в обов'язковому порядку 

запроваджений   п дтримується сан тарно-протиеп дем чний режим. Отже, за 

характером впливу б олог чних чинник в умови прац  за основними 

медичними спец альностями можна в днести до 1 класу шк дливост . Проте 

безпосередн й контакт прац вник в  з збудниками  нфек ц йних захворювань, 

який стає можливим п д час еп дем чних спалах в або в ход  виконання 

профес йних обов'язк в у спец ал зованих ( нфекц йних тощо) л карнях (в д-

д леннях), зумовлює необх дн сть в днесення умов прац  медичних 

прац вник в таких л кувальних заклад в до 3.4 класу шк дливост . У випадку 
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застосування бактер олог чно  збро  в умовах надзвичайних ситуац й 

в йськовий л кар також може стикатися  з забрудненням пов тря робочо  зони 

збудниками  нфекц йних захворювань, в тому числ    збудниками особливо 

небезпечних хвороб, що в дпов дно п двищує ступ нь шк дливост  умов прац  

до 4 класу. 

Результати вим рювань р вня шуму та в брац   засв дчують той факт, 

що на робочих м сцях медичних сестер терапевтичного   х рург чного 

в дд лень та л каря терапевтичного проф лю  х значення, як правило, не 

перевищують ГДР,  , отже, дозволяють в днести особливост  трудового 

процесу до 1 класу шк дливост . На робочому м сц  с мейного л каря р вень 

шуму також у б льшост  випадк в не перевищує ГДР (1 клас). Натом сть 

р вень в брац   (до 60 дБА), внасл док досить частого використання 

транспортних засоб в для досягнення м сця проживання хворого, його дещо 

перевищує, що дозволяє за цим показником в днести умови прац  до 2 класу 

шк дливост . 

На робочому м сц  л каря-х рурга р вень шуму не перевищує ГДР (1 

клас), а р вень в брац   є дещо п двищеним (до 60-65 дБА екв. кор.), що 

пов'язано з використанням певних вид в х рург чного  нструментар ю та 

в дпов дає 3.1 класу шк дливост . Р вн  шуму та в брац   на робочому м сц  

в йськового л каря п двищен  в ще б льш й м р  (в дпов дно до 80-85 дБА екв. 

та до 60-65 дБА екв. кор.), що у обох випадках в дпов дає 3.1 класу 

шк дливост  (наприклад, п д час надання медично  допомоги у польових 

умовах або в транспортному засоб , який рухається). 

Зрештою, за р внем  нфразвуку та пов тряного ультразвуку умови прац  

представник в основних медичних спец альностей (кр м в йськових л кар в) 

можна в днести до 1 класу для вс х спец альностей. В той же час умови прац  

л кар в, як  працюють в умовах надзвичайних ситуац й, повинн  бути 

в днесен  до 3.1 класу шк дливост . 

Дан  щодо визначення особливостей впливу електромагн тних 

випром нювань на представник в основних медичних спец альностей 

надають можлив сть установити за означеним шк дливим чинником 

профес йного середовища 1 клас шк дливост  для умов прац  медично  

сестри, л каря терапевтичного в дд лення та с мейного л каря, 3.1 клас 

шк дливост  за р внем впливу електростатичного поля для умов прац  

медично  сестри та л каря х рург чного проф лю, що зумовлено великою 
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к льк стю електричних прилад в, якими оснащен  сучасн  х рург чн  

в дд лення, та 3.1 клас шк дливост  за параметрами електростатичного поля 

та електромагн тних випром нювань рад очастотного д апазону для умов 

прац  в йськового л каря, що пов'язано з широким використанням 

рад отехн чного обладнання на територ   розташування в йськових частин. 

М крокл матичн  умови в м сцях безпосереднього виконання 

профес йно  д яльност  медичних прац вник в суттєво в др зняються залежно 

в д    проф лю. Так, умови прац  медичних прац вник в х рург чного проф лю 

сл д в днести до 1 класу шк дливост , а умови прац  фах вц в  нших 

спец альностей - до 3.1 класу шк дливост  за температурою пов тря у 

холодний та за показниками в дносно  вологост  пов тря у теплий пер оди 

року. 

І, нарешт , умови прац  прац вник в основних медичних спец альностей 

за параметрами осв тлення виробничих прим щень  , отже, за станом  х 

св тлового середовища, необх дно в днести до 3.1 класу шк дливост . 

Результати оц нки ступеня важкост  трудового процесу за основними 

медичними спец альностями, тобто характеристики трудово  д яльност  

людини, яка визначає ступ нь залучення до роботи м'язово  системи   

в дображує ф з олог чн , передус м енергетичн , витрати орган зму внасл док 

ф зичного навантаження, дозволяють в дзначити той факт, що умови прац  

медичних прац вник в терапевтичного проф лю, а саме: медично  сестри, 

л каря терапевтичного в дд лення та с мейного л каря, за показниками 

важкост  мають досить незначн  в дм нност  одне в д одного та не виходять 

за меж  оптимальних значень. Разом з тим умови прац  медично  сестри та 

л каря х рург чного в дд лення, а також в йськового л каря значно 

в др зняються як одне в д одного, так   в д умов прац  медичних прац вник в 

терапевтичного проф лю. 

Зокрема, ф зичне динам чне навантаження за зм ну: при рег ональному 

навантаженн  для прац вник в терапевтичного проф лю та л каря 

х рург чного проф лю, як правило, складає не б льше 2500 кг/м для чолов к в 

та не б льше 1500 кг/м для ж нок (1 клас шк дливост ); для медично  сестри 

х рург чного в дд лення - до 7000 кг/м для чолов к в та до 4000 кг/м для 

ж нок (3.1 клас шк дливост ); для в йськового л каря- в дпов дно понад 9000 

кг/м та понад 5500 кг/м (3.3 клас шк дливост ); при загальному навантаженн : 

для прац вник в терапевтичного проф лю та л кар в-х рург в складає не 
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б льше 14000 кг/м для чолов к в та не б льше 12500 кг/м для ж нок (1 клас 

шк дливост ); для медично  сестри х рург чного проф лю - в дпов дно до 

70000 кг/м та до 40000 кг/м (3.1 клас шк дливост ); для в йськового л каря - 

в дпов дно понад 90000 кг/м та понад 55000 кг/м (3.3 клас шк дливост ). 

Маса вантажу, що п дн мається   перем щується до 2-х раз в на годину 

при чергуванн  з  ншою роботою, для медичних прац вник в терапевтичного 

проф лю та л кар в-х рург в становить не б льше 15 кг для чолов к в та не 

б льше 5 кг для ж нок (1 клас шк дливост ); для медичних сестер х рург чних 

в дд лень та в йськових л кар в - в дпов дно понад 30 кг та понад 10 кг (3.1 

клас шк дливост ), що пов'язано з  х участю у транспортуванн  

хворих/Сумарна маса вантаж в, як  перем щується протягом зм ни з робочо  

поверхн : для медичних прац вник в терапевтичного проф лю та л кар в-

х рург в складає не б льше 240 кг для чолов к в та не б льше 80 кг для ж нок 

(1 клас шк дливост ); для медичних сестер х рург чного проф лю та 

в йськових л кар в - в дпов дно до 870 кг та до 350 кг (2 клас шк дливост ). 

Сумарна маса вантаж в, що перем щується протягом зм ни з п длоги: для 

медичних прац вник в терапевтичного та х рург чного проф лю становить не 

б льше 100 кг та не б льше 50 кг (1 клас шк дливост ); для в йськових л кар в 

- до 435 кг та до 175 кг в дпов дно (2 клас шк дливост ). 

К льк сть стереотипних робочих рух в за зм ну для прац вник в вс х 

спец альностей складає не б льше 20000 при локальному навантаженн  (1 

клас шк дливост ) та не б льше 10000 при рег ональному навантаженн  (1 

клас шк дливост ). 

Статичне навантаження за зм ну для прац вник в вс х спец альностей 

становить: при утриманн  вантажу одн єю рукою - не б льше 10000 кг (1 клас 

шк дливост ), дво ма руками - не б льше 20000 кг (1 клас шк дливост ), за 

участю м'яз в корпуса та н г - не б льше 25000 кг (1 клас шк дливост ). 

Робоча поза прац вник в терапевтичного проф лю має бути оц нена як 

зручна та в льна  з можлив стю зм ни пози "сидячи-стоячи" за бажанням 

роб тника (1 клас шк дливост ). Прац вники х рург чного проф лю 

пер одично перебувають у незручн й, ф ксован й поз , в який неможливо 

зм нювати взаєморозташування р зних частин т ла (наприклад, п д час 

виконання оперативних втручань), не б льше 25 % часу зм ни (2 клас 

шк дливост ); в йськов  л кар  перебувають у незручн й, ф ксован й поз  до 50 

% часу зм ни та у вимушен й поз  (навпоч пки, на кол нах, лежачи, 
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наприклад, при наданн  медично  допомоги у польових умовах) - до 25 % 

часу зм ни (3.1 клас шк дливост ). 

К льк сть нахил в корпусу за зм ну для прац вник в терапевтичного 

проф лю та х рург чних медсестер становить не б льше 50 раз в (1 клас 

шк дливост ); для л ка-р в-х рург в характерними є вимушен  нахили понад 

30° до 100 раз в (2 клас шк дливост ); для в йськових л кар в - вимушен  

нахили понад 30° до 200 раз в (3.1 клас шк дливост ). 

Перем щення у простор  протягом зм ни, що зумовлен  виконанням 

профес йно  д яльност , складають не б льше 4 км для прац вник в 

терапевтичного та х рург чного проф лю (1 клас шк дливост ) та до 100 км 

для в йськових л кар в (2 клас шк дливост ). 

Таким чином, за ступенем важкост  трудового процесу умови прац  

медично  сестри, л каря терапевтичного в дд лення та с мейного л каря сл д 

в днести до 1 класу (легке ф зичне навантаження), умови прац  л каря 

х рург чного проф лю - до 2 класу (середнє ф зичне навантаження), умови 

прац  медично  сестри х рург чного в дд лення - до 3.2 класу шк дливост  

(важка праця); умови прац  в йськового л каря - до 3.3 класу шк дливост  

(важка праця). 

Дан  вивчення ступеня напруженост  трудового процесу, тобто 

характеристики, яка в дображує законом рност  профес йно-зумовленого 

навантаження на ЦНС, засв дчує те, що   за цим показником основн  медичн  

спец альност  мають багато сп льних рис. Проте кожен фах має   сво  

характерн  особливост . 

Зокрема, необх дно п дкреслити, що за р внем  нтелектуальних 

навантажень спостер гається суттєва р зниця м ж умовами прац  середн х 

медичних прац вник в та л кар в. Так, зм ст роботи середнього медичного 

прац вника, як правило, полягає у розв'язанн  простих альтернативних 

завдань зг дно з  нструкц єю (2 клас шк дливост ), а робота л кар в являє 

собою евристичну (творчу) д яльн сть, що вимагає розв'язання складних 

завдань при в дсутност  ч ткого алгоритму для  х вир шення (3.2 клас 

шк дливост ). Медична сестра сприймає  нформац ю у процес  роботи з 

наступною корекц єю д й (2 клас шк дливост ), а л кар повинен ще й 

проводити комплексну оц нку взаємопов'язаних параметр в (наприклад, 

обґрунтування д агнозу захворювання) та комплексну оц нку д яльност  

(наприклад, попереднє визначення плану л кування та його наступна 
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корекц я) - 3.2 клас шк дливост . Медична сестра лише виконує певн  

виробнич  завдання (1 клас шк дливост ), а л кар ще й перев ряє  х як сть (2 

клас шк дливост ). Медична сестра працює в умовах деф циту часу (3.1 клас 

шк дливост ), а л кар - в умовах деф циту   часу,    нформац  ,   до того ж, з 

п двищеною в дпов дальн стю за к нцевий результат (3.2 клас шк дливост ). 

За р внем сенсорних навантажень в дм чається под бн сть умов прац  

л каря терапевтичного в дд лення та с мейного л каря. Так, тривал сть 

зосередженого спостереження для вс х спец альностей становить до 25 % в д 

часу зм ни (1 клас шк дливост ). Щ льн сть сигнал в за одну годину роботи 

для медично  сестри терапевтичного в дд лення складає до 75 (1 клас 

шк дливост ), а для прац вник в вс х  нших досл джуваних спец альностей є 

дещо вищою, коливаючись у межах в д 75 до 175 (2 клас шк дливост ). 

К льк сть об'єкт в одночасного спостереження лише у в йськового л каря 

досягає 10 (2 клас шк дливост ), а для вс х  нших спец альностей не 

перевищує 5(1 клас шк дливост ). В дпов дно до ступеня навантаження на 

слуховий анал затор, робота середн х медичних прац вник в та л кар в також 

суттєво в др зняється: розб рлив сть сл в та сигнал в для медичних сестер 

складає 70-90 % (2 клас шк дливост ), для л кар в (наприклад, п д час 

проведення аускультац  ) - менше н ж 50 % (3.2 клас шк дливост ). В той же 

час за р внем емоц йного навантаження вс  медичн  спец альност  практично 

не в др зняються: вс  вони зобов'язують прац вник в нести в дпов дальн сть 

за функц ональну як сть результат в роботи, а помилка може створювати 

реальну небезпеку для життя (3.2 клас шк дливост ), зумовлювати можливий 

ризик для власного життя (3.2 клас шк дливост ) та для життя  нших ос б (3.2 

клас шк дливост ). 

Результати оц нки ступеня монотонност  навантажень визначають, що 

число елемент в, необх дних для реал зац   простого завдання, складає 6-9 

для медично  сестри терапевтичного в дд лення (2 клас шк дливост ) та понад 

10 для вс х  нших спец альностей (1 клас шк дливост ). Натом сть тривал сть 

виконання простих профес йних завдань становить 25-100 с для медично  

сестри терапевтичного проф лю (2 клас шк дливост ) та є б льшою 100 с для 

вс х  нших спец альностей (1 клас шк дливост ). 

Робота с мейного л каря част ше всього є двозм нною (2 клас 

шк дливост ), а робота медичних прац вник в  нших спец альностей 
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характеризується нерегулярною зм нн стю з роботою у н чний час (3.2 клас 

шк дливост ). 

Отже, дан  комплексного досл дження ступеня напруженост  трудового 

процесу представник в основних медичних спец альностей дозволяють 

визначити умови прац  медично  сестри терапевтичного та х рург чного 

в дд лення як так , що в дносяться до 3.1 класу шк дливост , умови прац  

л каря терапевтичного в дд лення, с мейного л каря, л каря х рург чного 

проф лю та в йськового л каря - до 3.3 класу шк дливост . 

Зрештою, дан  щодо вивчення особливостей впливу  он зуючого 

випром нювання на орган зм медичних прац вник в, який у звичн й 

обстановц  не перевищує ГДР, надають можлив сть в днести умови  х прац  

до 1 класу шк дливост . Лише умови прац  в йськового л каря у випадку 

виникнення надзвичайних ситуац й, зумовлених авар ями, що в дбулися на 

рад ац йних об'єктах, або п д час в йськових д й при використанн  ядерно  

збро  можуть бути в днесен  до 4 класу шк дливост . Результати узагальнено  

комплексно  оц нки умов прац  представник в основних медичних 

спец альностей наведен  в таблиц  17. 

Таким чином, ураховуючи той факт, що п д час зд йснення трудово  

д яльност  в л кувально-проф лактичних закладах медичн  прац вники 

п дпадають п д вплив р зноман тних шк дливих виробничих чинник в 

ф зично , х м чно  та б олог чно   природи, зазнають впливу численних 

фактор в, як  визначають важк сть та напружен сть прац , умови прац  

медично  сестри терапевтичного в дд лення сл д було в днести до 3.2 класу 

шк дливост  за р внем впливу х м чних чинник в, умови прац  медично  

сестри х рург чного в дд лення - до 3.2 класу шк дливост  за р внем впливу 

х м чних чинник в та показниками важкост  прац . У цьому контекст  необ-

х дно в дм тити, що до 3.2 класу шк дливост  прийнято в дносити умови 

прац , як  характеризуються такими р внями впливу чинник в виробничого 

середовища, що здатн  викликати ст йк  функц ональн  порушення, 

призводити до зростання захворюваност  з тимчасовою втратою 

працездатност , а також до появи окремих ознак профес йно-зумовлено  

патолог  . 
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Таблиця 18 

Результати узагальнено  комплексно  оц нки умов прац  представник в 

основних медичних спец альностей 

Чинник виробни-

чого середовища 

та трудового 

процесу 

Медична 

сестра те-

рапевтичного 

в дд лення 

Л кар 

терапев-

тичного 

в дд лення 

С мейний 

л кар 

Медична 

сестра 

х рург ч-

ного 

в дд -

лення 

Л кар х рур-

г чного 

проф лю 

В йськовий 

л кар (л кар, 

що працює в 

умовах над-

звичайних 

ситуац й) 

Х м чний 3.2 2 2 3.2 (3.4) 3.2 (3.4) 3.2 

Аерозол  

переважно 

ф брогенно  д   

І 1   1 1 2 

Б олог чний 1(3.4) 1 (3.4)   1 1 1(4) 

Шум 1 1   1 1 3.1 

В брац я 1 1  1 3.1 3.1 

Інфразвук 1 1   1 1 3.1 

Ультразвук 1 1   1 1 3.1 

Електромагн тн  

випром нювання 
    3.1 3.1 3.1 

Іон зуюче випро-

м нювання 
 1   1 1 1 

М крокл мат 3.1 3.1 3.1 1 1 3.1 

Осв тлен сть 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Важк сть прац  1 1 1 3.2 2 3.3 

Напружен сть 

прац  
3.1 3.3 3.3 3.1 3.3 3.3 

Узагальнена 

оц нка умов 

прац  

3.2 (3.4) 3.3 (3.4) 3.3 3.2 (3.4) 3.3 (3.4) 3.3 (4) 

 

 



159 
 

 

Рис. 5. Дан  пор вняльно  оц нки умов прац  за 

основними медичними спец альностями 

 

1 - х м чн ; 7 - в брац я; 

2 
- аерозол  переважно  

  ф брогенно  д  ; 
8 

- напружен сть прац ; 

3 - б олог чн ; 9 -  он зуюче ипром нювання; 

4 - м крокл мат; 10 - важк сть прац ; 

5 - осв тлен сть; 11 -  нфразвук та ультразвук; 

6 - шум; 12 - електромагн тне випром нювання. 
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Умови прац  л каря терапевтичного   х рург чного проф лю, а також 

с мейного л каря сл д в днести до 3.3 класу шк дливост  за показниками 

напруженост  прац , умови прац  в йськового л каря - до 3.3 класу 

шк дливост  за показниками важкост  та напруженост  прац  (рис. 4). 

Важливо п дкреслити, що до 3.3 класу шк дливост  в дносять умови прац , як  

характеризуються такими р внями впливу чинник в виробничого 

середовища, що здатн  призводити не лише до п двищення р вня захво-

рюваност  з тимчасовою втратою працездатност , але й до появи початкових 

прояв в профес йно-зумовлено  патолог  . 

 

8.2. Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної оцінки умов 

виробничого середовища 

  

Виробниче середовище являє собою частину середовища, що оточує 

людину в процес     трудово  д яльност  та створюється як природно-

кл матичними (температура, волог сть, рух пов тря,  нтенсивн сть сонячно  

рад ац  , опади тощо), так   профес йно-зумовленими (ф зичними, х м чними, 

б олог чними, соц альними) факторами. Означен  чинники можуть або 

позитивно впливати на орган зм людини, сприяючи збереженню    

працездатност  та зм цненню здоров'я, або, навпаки, стають безпосередньою 

причиною виникнення негативних зрушень у функц ональному стан  пра-

ц вник в, що призводять до виникнення ранньо  втоми, перевтоми  , як 

насл док, до виникнення профес йних захворювань. 

Серед великого комплексу досл джень, як  проводяться з метою 

обстеження умов прац , найб льш  нформативною сл д вважати методику  х 

сан тарно-г г єн чно  оц нки. Причому така оц нка буде значно б льш 

об'єктивною, якщо досл дження виконує фах вець, який волод є 

р зноман тними методиками вивчення умов виробничого середовища та 

використовує справн  прилади, що мають метролог чне посв дчення. 

 

8.3. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного 

середовища 

 

Визначення температурного режиму прим щень. Визначення 

температурного режиму прим щень л кувально-проф лактичних   медичних 

вищих навчальних заклад в зд йснюється за допомогою термометр в 

(ртутних, спиртових, електричних) та термограф в у градусах Цельс я (°С) 

або градусах Кельв на (К) (рис. 5). 
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Рис. 6. Термометри та катотермометри 

а - к мнатний; б - електротермометр; в - кататермометри (1 - кульовий; 

2 - цил ндричний) 

Завдяки використанню ртутних, спиртових або електричних 

термометр в визначають: 

• середню температуру пов тря прим щення, що являє собою середню 

арифметичну величину результат в вим рювань температури в 5 точках 

прим щення (в його центр  та по кутах) на двох р внях в д п длоги, тобто на 

висот  0,2   1,5 м. Зг дно з буд вельними нормами   правилами   -33-75 

"Опалення, вентиляц я   кондиц ювання пов тря", оптимальна температура 

громадських прим щень у холодн  та перех дн  сезони року має становити 18-

22 °С, протягом теплого сезону - не повинна перевищувати 25 °С; 

• вертикальний перепад температури, п д час вим рювання якого 

проводять досл дження на висот  0,2 та 1,5 м в д п длоги   знаходять р зницю 

у значеннях одержаних показник в; 

• горизонтальний перепад температури, який визначають шляхом 

проведення вим рювання по глибин  прим щення на в дстан  0,2 м в д 

внутр шн х   зовн шн х ст н та в центр  прим щення. Горизонтальн  та 

вертикальн  перепади температури протягом доби не повинн  перевищувати 

2-3 °С; 

• середньодобову температуру та    перепад, як  визначаються 

шляхом проведення чотирьохкратного вим рювання показник в (вранц , 

вдень, увечер  та вноч ) з подальшим визначенням середньо  арифметично  

величини. Середньодобова температура та    перепади значною м рою 
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залежать в д теплопроникних властивостей буд вл  та особливостей системи 

опалення, проте в л кувально-проф лактичних закладах  х значення не 

повинн  виходити за меж  4 °С. 

Сл д також зазначити, що нормативи температурного режиму 

прим щень л кувально-проф лактичних заклад в та медичних вищих 

навчальних заклад в є диференц йованими   залежать як в д часу 

вим рювання (година доби), так   в д проф лю в дд лення, палати, а  нод    в д 

в ку хворого та д агнозу його хвороби. Тому д апазон коливань оптимально  

температури пов тря л карняно  палати є досить великим - у межах в д 15-16 

до 25-27 °С. 

Наприклад: оптимальною температурою пов тря у палатах 

кард олог чних в дд лень, що розм щен  у II буд вельно-кл матичн й зон , сл д 

вважати 21 °С (вдень) та 17-18 °С (вноч ). Разом з тим в палатах для 

пульмонолог чних хворих у таких умовах оптимальною температурою 

пов тря є 21-22 °С (вдень) та 16-18 °С (вноч ), для палат оп кових центр в - 

24-25 °С (протягом доби). 

Визначення вологост  пов тря. Визначення вологост  пов тря проводять 

за допомогою асп рац йних психрометр в Асмана, станц йних психрометр в 

Августа, волосяних г грометр в та г грограф в. Основним показником, що 

п длягає оц нц  та нормуванню, є в дносна волог сть у в дсотках (%). Однак 

сл д зауважити, що для б льш точного визначення в дносно  вологост  сл д 

ураховувати, якими є значення абсолютно  та максимально  вологост , адже 

саме  х сп вв дношення надає можлив сть д знатися про в дносну волог сть 

пов тря. 

Абсолютна волог сть являє собою к льк сть вологи (у г), що м ститься в 

1 м
3
 пов тря за певно  температури. Для розрахунк в користуються також 

парц альним тиском, тобто пружн стю водяно  пари, яку вим рюють у 

м л метрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.). 

Абсолютна волог сть пов тря ч тко корелює з пружн стю водяно  пари, 

що м ститься у ньому за тако  ж температури. Проте пружн сть водяно  пари 

не може зб льшуватися безмежно за рахунок надходження вологи ззовн    

тому має певне максимальне значення. Таким чином, максимальна волог сть 

- це максимально можливе насичення пов тря водяною парою за певно  

температури, яку визначають  з використанням даних. 

В дносна волог сть визначається як сп вв дношення абсолютно  та 

максимально  вологост  у певний момент спостереження, що виражене у 

в дсотках. 
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Допом жну роль для зд йснення адекватно  оц нки вологост  пов тря 

можуть в д гравати так  показники, як деф цит насичення, тобто р зниця м ж 

максимальною та абсолютною волог стю за певно  температури пов тря,   

точка роси, тобто температура, за яко  водяна пара, що м ститься у пов тр , 

починає насичувати прост р, переходити у краплиннор дкий стан та ос дати 

на холодних предметах у вигляд  роси. 

Кр м того, для визначення ступеня випаровування з поверхн  т ла 

людини  нколи застосовують ф з олог чну в дносну волог сть - в дношення 

абсолютно  вологост  за певно  температури пов тря до максимально  

вологост  за температури 37 °С, що виражене у в дсотках, та ф з олог чний 

деф цит насичення - р зницю м ж максимальною волог стю пов тря за 

температури 37 °С та абсолютною волог стю за ц є  ж температури. Сл д 

лише в дзначити, що за абсолютно  вологост  пов тря, що наближується до 

максимального насичення за температури 37 °С (47 мм рт. ст.), 

випаровування вологи т лом людини припиняється. 

Найб льш простим, проте найменш точним, є визначення в дносно  

вологост  пов тря за допомогою волосяних г грометр в та г грограф в. 

Г грометри, що призначен  для безперервного прямого визначення 

в дносно  вологост  (у %) протягом в дносно короткого в др зку часу, 

бувають волосян  (у конструкц   використовують добре очищену та 

знежирену волосину) та пл вков  (застосовують б олог чну пл вку). 

 

Рис. 7. Волосяний г грометр 
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Волосяний г грометр (рис. 6) складається з волосини, прикр плено  

одним к нцем до рамки штатива, другим - до блока з вантажем. До блока 

також прикр плено стр лку, яка, залежно в д зм ни довжини волосини п д 

впливом вологост , перем щується уздовж шкали, градуйовано  у в дсотках 

в дносно  вологост . 

Г грографи використовують для тривало  безперервно  реєстрац   зм н 

в дносно  вологост  пов тря протягом певного пер оду (доба, тиждень тощо). 

Конструкц я г грографа аналог чна будов  термографа, але в др зняється в д 

нього улаштуванням сприймально  частини, у структур  яко  зам сть 

б металево  пластинки застосовують пучок знежирених волосин (рис. 7). 

П д час п дготовки г грографа до роботи спочатку за допомогою 

асп рац йного психрометра вим рюють абсолютну волог сть, дал  на п дстав  

   оц нки визначають в дносну волог сть   спец альним гвинтом, що 

розташований поряд з пучком волосин, встановлюють перо у точку перетину 

л н   в дносно  вологост  та години доби. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8. Г грограф 

Б льш точн  дан  щодо вологост  пов тря можна отримати 

використовуючи станц йний психрометр Августа (рис. 8). 

Станц йний психрометр Августа складається з двох спиртових 

термометр в - сухого та вологого, що заф ксован  паралельно на в дстан  5 см 

один в д одного на спец альному штатив  або у в дкритому футляр . 

Сухим термометром вим рюють температуру пов тря. Резервуар 

вологого термометра обгорнутий тонкою тканиною (батист, марля), к нець 

яко  опущений у посудину з дистильованою водою. Завдяки випаровуванню з 

поверхн  тканини вологий термометр буде охолоджуватися та показуватиме 
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дещо нижчу температуру, н ж сухий. З  зменшенням вологост  

досл джуваного пов тря  нтенсивн сть випаровування зростає   в дпов дно 

зб льшується р зниця м ж показниками сухого та вологого термометр в. Щоб 

випаровування в дбувалося нормально, верхн й край посудини з дис-

тильованою водою має бути розташований на в дстан  З см в д резервуара 

вологого термометра. 

Для визначення вологост  пов тря станц йним психрометром Августа 

резервуар сл д захистити в д впливу джерел випром нювання, нагр тих 

навколишн х т л та руху пов тря. Через 10-15 хвилин в д початку 

досл дження, за умови, що вся тканина просякла вологою, визначають 

показники та обчислюють абсолютну волог сть за формулою Реньо (1): 

 

А=В-α- (tc-tв)*Н; 

 

(1) 

де А - абсолютна волог сть, мм рт. ст.; 

В - максимальний тиск водяно  пари у пов тр  за температури вологого 

термометра, значення яко  наведен , мм рт. ст. 

а - пост йний психрометричний коеф ц єнт, який дор внює 0,00128 у 

раз  визначення вологост  нерухомого к мнатного пов тря, 0,0010 - у раз  

визначення вологост  в прим щенн  з невеликою швидк стю руху пов тря, 

0,0009 - у раз  визначення вологост  пов тря зовн шньо  атмосфери у 

безв тряну погоду та 0,00079 - за наявност  невеликого в тру; 

 

tc - температура сухого термометра, °С; 

tв- температура вологого термометра, °С; 

Н- атмосферний тиск п д час досл дження, мм рт. ст. 

Однак, зваживши на ряд незручностей, як  виникають п д час роботи  з 

станц йним психрометром Августа, б льш доц льним сл д вважати 

використання асп рац йного психрометра Асмана. 

Асп рац йний психрометр Асмана також складається з сухого та 

вологого ртутних термометр в (рис. 8). 
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Рис. 9. Психрометри: а -  станц йний психрометр Августа;  

б - асп рац йний психрометр Асмана 

Обидва термометри пом щено в металеву оправу, причому  х 

резервуари захищен  в д впливу сонячно  рад ац   подв йними металевими 

г льзами. У верхн й частин  приладу встановлено вентилятор, що забезпечує 

р вном рне обдування резервуар в термометр в з ус х бок в  , отже, сприяє 

б льш р вном рному, н ж у станц йному психрометр , випаровуванню води, 

яке не залежить в д швидкост  руху пов тря у прим щенн . 

П д час визначення вологост  пов тря п сля ф ксац   приладу в м сц  

визначення тканину, якою обгорнутий резервуар вологого термометра, 

змочують дистильованою водою за допомогою спец ально  п петки або 

груш , пот м спец альним ключем (якщо вентилятор пружинний) або шляхом 

приєднання приладу до електромереж  (якщо вентилятор електричний) 

вмикають вентилятор. Досл джуване пов тря всмоктується у металев  г льзи, 

в яких розташован  резервуари термометр в, переходить у вертикальну 

металеву трубку м ж термометрами   викидається через отв р у верхн й 

частин  приладу. 

Абсолютна волог сть пов тря визначається за формулою Шпрунга 

(2): 
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A = B - 0,5(tc-tв) 
Н

    ; (2) 

де А - абсолютна волог сть, мм рт. ст. ; 

В - максимальна пружн сть водяно  пари за температури вологого 

термометра, мм рт. ст., яку визначають за допомогою даних, наведених в 

таблиц  23; tc - температура сухого термометра, °С; tв- температура вологого 

термометра, °С; Н- атмосферний тиск п д час досл дження, мм рт. ст. 0,5 - 

пост йний психрометричний коеф ц єнт; 755 - середн й атмосферний тиск, 

мм рт. ст. 

Сл д звернути увагу на те, що за вищенаведеними формулами 

одержують значення абсолютно  вологост . 

В дносну волог сть для обох психрометр в обчислюють за формулою 

(3): 

С = 
А

 
*100%; (3) 

де С - в дносна волог сть, %; 

А - абсолютна волог сть пов тря, мм рт. ст.; 

F- максимальна волог сть при температур  сухого термометра, мм рт. 

ст. 

В дносну волог сть пов тря за даними асп рац йного психрометра 

можна також визначити за допомогою табличного методу (табл. 17). 

Таблиця 19 

Максимальна пружн сть водяно  пари за р зних температур, мм рт. ст. 
Цілі 

гра-

дуси, °С 
Десяті частки градуса, °С 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 5  3,16 3,13 3,11 3,09 3,06 3,04 3,02 2,99 2,97 2,95 

- 4  3,40 3,38 3,35 3,33 3,30 3,28 3,25 3,23 3,21 3,18 

- 3  3,67 3,64 3,62 3,59 3,56 3,53 3,51 3,48 3,46 3,43 

- 2  3,95 3,92 3,89 3,86 3,84 3,81 3,78 3,75 3,72 3,70 

- 1  4,26 4,22 4,19 4,16 4,13 4,10 4,07 4,04 4,01 3,98 

0 4,58 4,61 4,65 4,68 4,72 4,75 4,78 4,82 4,86 4,89 

1 4,93 4,96 5,00 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26 

2 5,29 5,33 5,37 5,41 5,45 5,49 5,52 5,56 5,60 5,64 

3 5,68 5,72 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06 

4 6,10 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6,41 6,45 6,50 

5 6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,87 6,92 6,96 

6 7,01 7,06 7,11 7,16 7,21 7,26 7,31 7,36 7,41 7,46 

7 7,51 7,56 7,62 7,67 7,72 7,78 7,73 7,88 7,94 7,99 

8 8,04 8,10 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8,49 8,55 

9 8,62 8,67 8,73 8,79 8,84 8,90 8,96 9,02 9,09 9,15 

10 9,21 9,27 9,33 9,40 9,47 9,52 9,58 9,65 9,71 9,78 
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11 9,84 9,91 9,98 10,04 10,11 10,18 10,24 10,31 10,38 10,45 

12  10,52 10,59 10,66 10,73 10,80 10,87 10,94 11,01 11,08 11,16 

13 11,23 11,30 11,38 11,45 11,53 11,60 11,68 11,76 11,83 11,91 

14 11,99 12,06 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,62 12,71 

15 12,79 12,87 12,95 13,04 13,12 13,20 13,29 13,38 13,46 13,55 

16 13,63 13,72 13,81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,14 

17 14,53 14,62 14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,28 15,38 

18 15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37 

19 16,48 16,58 16,67 16,79 16,89 17,00 17,10 17,21 17,23 17,43 

20 17,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,08 18,20 18,31 18,42 18,54 

21 18,65 18,76 18,88 19,00 19,11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71 

22 19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,82 20,94 

23 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,84 21,98 22,10 22,24 

24 22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62 

25 23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06 

26 25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,27 26,43 26,58 

27 26,74 26,90 27,06 27,21 27,37 27,54 27,70 27,86 28,02 28,18 

28 28,35 28,51 28,68 28,85 29,02 29,18 29,35 29,52 29,70 29,87 

29 30,04 30,22 30,39 30,58 30,74 30,92 31,10 31,28 31,46 31,64 

30 31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50 

31 33,70 33,89 34,08 34,28 34,37 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46 

32 35,66 35,86 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,10 37,31 37,52 

33 37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68 

34 39,90 40,12 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41,48 41,71 41,94 

 

Таблиця 20 

В дносна волог сть за показниками асп рац йного психрометра, % 
Показники 

сухого 

термо- 

метра, °С 

Показники вологого термометра, °С 

  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 29 40 51 63 75 87 100             

9 21 З1 42 53 64 76 88 100            

10 14 24 34 44 54 65 76 88 100           

11  17 26 36 46 56 66 77 88 100          

12   20 29 38 48 57 68 78 88 100         

13   14 23 31 40 49 59 69 79 89 100        

14    17 25 33 42 51 60 70 79 90 100       

15     20 27 36 44 52 61 71 80 90 100      

16     15 22 30 37 46 54 63 71 81 90 100     

17      17 24 32 39 47 55 64 72 81 90 100    

18      13 20 27 34 41 49 56 65 73 82 91 100   

19       15 22 29 36 43 50 58 66 74 82 91 100  

20        18 24 30 37 44 52 59 66 74 83 91 100 
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П д час оц нки результат в досл джень необх дно урахувати, що 

в дносна волог сть пов тря д йсно повинна сприйматися як в дносна (умовна) 

величина. Очевидно, тому    нормативн  значення, як правило, коливаються у 

д апазон  10   б льше в дсотк в. 

Так, у житлових   громадських прим щеннях оптимальна в дносна 

волог сть має становити 30-40 % в холодну та 30-60 % в теплу пору року. 

Б льше того, в окрем  пер оди року допускається зб льшення в дносно  

вологост  пов тря в житлових   громадських прим щеннях до 65 %. 

Визначення швидкост  руху пов тря. Завдяки руху пов тря у 

прим щеннях виникає можлив сть для створення природно  вентиляц  , 

проявляється охолоджувальна здатн сть пов тряних мас тощо. Як правило, 

швидк сть руху пов тря прим щень не виходить за меж  понад 1 м/с. Проте, 

на жаль, чутлив сть традиц йних анемометр в (крильчастий, чашковий) є 

недостатньою для зд йснення точних вим рювань швидкост  руху пов тря, 

якщо вона є нижчою за 1 м/с. У таких випадках доц льно використовувати 

електрокататермометри або опосередковану за сво м зм стом методику 

кататермометр  . 

Застосування електрокататермометра побудоване на використанн  

явища охолодження пов тряним потоком сприймаючого датчика (металево  

сп рал ), який нагр вається внасл док д   джерел пост йного струму. 

Перед вим рюванням швидкост  руху пов тря прилад приєднують до 

датчика   блока живлення. Кнопку перемикача встановлюють у позиц ю 

"Контроль". Пов льним обертанням ручки регулювання п д гр ву виводять 

стр лку гальванометра на максимальну позначку шкали. П д час зд йснення 

вим рювання датчик повинен бути за критий футляром   перебувати у 

горизонтальному положенн  в певн й точц  пов тря, що вим рюється. У цьому 

стан  визначають дан  гальванометра   за номограмою, яка додається до 

приладу, оц нюють швидк сть руху пов тря. 

Б льш повну  нформац ю про стан пов тря (швидк сть руху пов тря та 

охолоджувальна здатн сть пов тря) можна отримати на п дстав  використання 

методики кататермометр  . 

Кататермометры - це спиртов  термометри з цил ндричним або 

кулястим резервуаром   розширеним зверху кап ляром, що призначен  для 

вим рювання незначних (до 1 м/с) швидкостей руху пов тря, переважно у 
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прим щеннях. Шкала цил ндричного кататермометра нанесена у межах 35—

38 °С, шкала кульового - у межах 34-40 °С. 

Кататермометр спочатку нагр вають на водян й бан  (60-80 °С) до тих 

п р, поки спирт не заповнить наполовину верхнє розширення кап ляра. Пот м 

прилад виймають з води, витирають, п дв шують у м сц  досл дження та 

реєструють час (у с), за який стовпчик спирту опускається в д 38 До 35 °С. 

Вим рювання повторюють 2-3 рази   визначають середн й час 

охолодження, що залежить в д швидкост  руху, температури   вологост  

пов тря, тобто в д охолоджувально  здатност  пов тря Н, яку для 

цил ндричного кататермометра обчислюють за формулою (3): 

 

H = 
 

 
                                                                                       (3) 

для кульового - за формулою (4): 

 

    H = 
        

 
       (4) 

де F- фактор приладу, що визначає к льк сть м л калор й тепла, яке 

втрачається з 1 см
2
 поверхн  резервуара приладу п д час охолодження в д 

максимально  Ql до м н мально  Q2 температури, мкал/см
2
 • с; 

Ф - константа приладу, що дор внює F/3; 

t - час охолодження, с. 

Знаючи охолоджувальну здатн сть пов тря, можна визначити швидк сть 

руху пов тря за формулою (5): 

 

V= 

 

 
  

 
                                              (5) 

де V- швидк сть руху пов тря, м/с; 

Н— охолоджувальна здатн сть пов тря, мкал/см
2
 • с; 

Q - р зниця м ж середньою температурою кататермометра (QI-Q2)/2   

температурою навколишнього пов тря; 

А   В - емп ричн  коеф ц єнти, як  становлять 0,2   0,4 якщо H/Q < 0,6, 

та 0,14   0,49, якщо H/Q> 0,6. 

Кататермометр ю сл д розглядати як одну з найб льш  нформативних 

складових комплексно  оц нки м крокл мату пов тряного середовища. При 
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цьому необх дно зазначити, що для п дтримування температури т ла на 

нормальному р вн  необх дно, щоб звичайно одягнута людина витрачала п д 

час виконання легк й роботи 1,2-1,4 мкал/см
2
 • с, п д час виконання середньо  

та важко  роботи - у 2-3 рази б льше. У так й ситуац   бажано, щоб 

прац вники, як  переважно перебувають у робоч й поз  "сидячи", знаходились 

в умовах, в яких охолоджувальна здатн сть пов тря не виходить за меж  5,5-

7,0 мкал/см
2
 * с. 

 

 8.4.  Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень 

 

Процеси сучасного буд вництво та реконструкц   споруд л кувально-

проф лактичних   медичних вищих навчальних заклад в, незаперечно, 

передбачають улаштування штучно  вентиляц   з одночасним дотриманням 

вимог щодо забезпечення належного функц онування природно  вентиляц  . 

Г г єн чна оц нка вентиляц   прим щень зумовлює розрахунок велико  

к лькост  показник в: органолептичних (суб'єктивних), ф зичних 

(розрахункових), х м чних, бактер олог чних, рад ометричних тощо. 

Так, у раз  проведення оц нки умов перебування хворих та прац  

медичного персоналу досить об'єктивним показником ефективност  

природно  вентиляц   є визначення коеф ц єнта аерац  , який являє собою 

сп вв дношення площ  вентиляц йних отвор в до площ  прим щення. 

На стад   проектування або реконструкц    снуючих споруд сл д 

передбачити, щоб для б льшост  прим щень л кувально-проф лактичних 

заклад в коеф ц єнт аерац   знаходився у межах 1:40-1:50, тобто на кожн  40-

50 м
2
 п длоги припадало 1 м

2
 площ фрамуг або кватирок. 

Вентиляц я прим щень, насамперед, характеризується такими 

показниками, як об'єм та кратн сть обм ну пов тря, що у свою чергу можуть 

бути потр бними та фактичними. Потр бний об'єм вентиляц   являє, собою 

к льк сть св жого пов тря, яку сл д подати у прим щення протягом 1 години, 

щоб вм ст д оксиду вуглецю не перевищував допустимого р вня. Його 

величину розраховують за формулою (6): 

 

L= 
   

   
 ;                                                                    (6)                                                                                
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де L - потр бний об'єм вентиляц  , м
3
/год; 

k - к льк сть д оксиду вуглецю, яку видихає людина за 1 год (22,6 

л/год);  

N- число людей у прим щенн ; 

р - максимально допустимий вм ст д оксиду вуглецю у прим щенн , 

л/м
3
; q - вм ст д оксиду вуглецю в атмосферному пов тр  (0,4 л/м

3
). 

Фактичний об'єм вентиляц   являє собою к льк сть св жого пов тря, яка 

фактично надходить у прим щення протягом 1 години та визначається за 

формулою (7): 

 

V= a*b*c; (7) 

 

де V - фактичний об'єм вентиляц  , м
3
/год; 

а - площа вентиляц йного отвору, м
3
; 

Ь - швидк сть руху пов тря у вентиляц йному отвор , м/с; 

с - час пров трювання, с. 

Потр бна кратн сть пов трообм ну - це число, яке показує, ск льки раз в 

впродовж 1 години пов тря прим щення має повн стю зам нитися на 

зовн шнє, щоб вм ст д оксиду вуглецю не перевищував допустимого р вня,   

визначається за формулою (8): 

 

S= 
 

 
                                  (8) 

  

де S- потр бна кратн сть пов трообм ну, 

раз в/год;  

L - потр бний об'єм вентиляц  , м
3
/год;  

К- об'єм прим щення, м
3
. 

Фактична кратн сть пов трообм ну - це число, яке показує, ск льки раз в 

впродовж 1 години пов тря прим щення фактично (реально) зам нюється 

зовн шн м або витягується з прим щення назовн  та визначається за 

формулою (9): 

 

S=
 

 
                                                               (9) 
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де S- фактична кратн сть пов трообм ну, 

раз в/год;  

V— фактичний об'єм вентиляц  , м
3
/год;  

К- об'єм прим щень, м
3
. 

Для визначення швидкост  руху пов тря у вентиляц йних отворах 

використовують крильчастий (рис. 9) та чашковий (рис. 10) анемометри. 

Крильчастий анемометр застосовують для вим рювання швидкост  

руху пов тря у вентиляц йних отворах, яка становить в д 0,5 до 15,0 м/с. 

Сприймальною частиною крильчастого анемометра є спец альн  легк  

алюм н єв  крила. В н обладнаний трьома циферблатами з  стр лками, що 

в дпов дають десяткам, сотням   тисячам умовних одиниць. Результат 

визначають шляхом додавання показник в циферблат в. 

Чашковий анемометр використовують для визначення б льш значно  

швидкост  руху у вентиляц йних отворах, яка коливається у межах в д 1,0 до 

50,0 м/с. Його будова аналог чна крильчастому, проте в н є менш чутливим. 

Анемометр встановлюють у м сц  досл дження таким чином, щоб його 

чашки були спрямован  перпендикулярно до потоку пов тря,   записують 

вих дн  дан  л чильника. Дал , не вмикаючи л чильник, протягом 1-2 хвилини 

надають можлив сть чашкам в льно обертатися, п сля чого одночасно на 3-5 

хвилин вмикають л чильник   секундом р. П сля зупинки приладу записують 

його нов  показники   розраховують швидк сть руху пов тря в умовних 

одиницях за формулою (9): 

 

Рис. 10. Крильчастий анемометр 
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Рис. 11. Чашковий анемометр 

A = 
       

  
 

до А- к льк сть под лок шкали за 1 с;  

N1- показання приладу до вим рювання;  

N2- показання приладу п сля 

вим рювання;  

t - терм н вим рювання, с. 

В дпов дно до отриманих значень к лькост  под лок шкали (А) за 

номограмою, яка додається до кожного анемометра, знаходять швидк сть 

руху пов тря у м/с. Отриман  розрахунков  показники вентиляц   пор внюють 

з в дпов дними нормативними вимогами для тих чи  нших прим щень, 

В ход  визначення вм сту окремих х м чних показник в у пов тр  

необх дно мати на уваз , що наявн сть будь-яко  х м чно  речовини буде 

залежати в д особливостей конкретного фаху або конкретного виробництва: 

пари ртут  в амальгамних прим щеннях стоматолог чних пол кл н к, чадний 

газ у гаражних боксах л карн  тощо. 

Індикац я, як сн  та к льк сн  методики визначення б льшост  х м чних 

шк дливих речовин мають в дпов дн  методики та детально описан  у 

науков й або навчальн й л тератур . Тому сл д, насамперед, зупинитися лише 

на деяких опосередкованих експресметодиках, що широко використовуються 

для оц нки ефективност  вентиляц   та якост  пов тря виробничого 

середовища. 
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Одн єю з таких методик є визначення концентрац   д оксиду вуглецю 

(СО2) за методикою Лунге - Цункендорфа. Цей метод базується на 

продуванн  досл джуваного пов тря, що м стить СO2, через титрований 

(лужний) розчин вуглекислого натр ю з додаванням  ндикаторно  речовини - 

фенолфтале ну. Розчин рожевого забарвлення п сля пропускання пов тря 

знебарвлюється внасл док зв'язування вуглекислого газу. 

Отже, для визначення вм сту д оксиду вуглецю завчасно готують 

в дпов дний розчин, який отримують шляхом розчинення 5,3 г х м чно 

чистого карбонату натр ю (Na2C03) в 100 мл дистильовано  води з 

додаванням 0,1 % фенолфтале ну та наступним його розведенням до 100 мл. 

Через довгу трубку, занурену в р дину, гумовою грушею об'ємом 70 см
3
 

продувають досл джуване пов тря через лужний розчин, який вм щують у 

поглинач Дрекселя або поглинач Петр  до його повного знебарвлення. 

Вм ст поглинача обережно збовтують 30 раз в п сля кожного стискання 

груш  протягом 1 хвилини. 

Аналог чне визначення проводять   на в дкритому атмосферному 

пов тр  поза межами прим щення. 

За к льк стю стискувань гумово  груш  визначають вм ст д оксиду 

вуглецю за формулою (10): 

X = 
    

  
                              (10) 

де X- вм ст д оксиду вуглецю у прим щенн , %; 

A1 - число стискувань груш  поза межами прим щення (зовн шнє 

атмосферне пов тря); 

А2 - число стискувань груш  у прим щенн ; 

С - концентрац я д оксиду вуглецю в зовн шн й атмосфер  (0,04 %). 

Зазначена методика є дуже доречною у ход  визначення ефективност  

пров трювання л карняно  палати або встановлення терм ну вмикання 

штучно  загальнообм н-но  вентиляц   у студентських аудитор ях та  нших 

прим щеннях. 

Водночас сл д в дзначити, що у под бних досл дженнях д оксид 

вуглецю розглядають не як шк дливий елемент, а лише як опосередкований 

 ндикатор ступеня св жост  пов тря,  ндикатор наявност  у пов тр  

антропотоксин в ( ндол, скатол, с рководень, ам ак тощо), окрем  методики 

визначення яких є б льш складними та трудом сткими. 
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Оц нку чистоти (св жост ) пов тря прим щень л кувально-

проф лактичних та медичних вищих навчальних заклад в проводять за 

ор єнтовними критер ями, що наведен  у таблиц  18. 

Таблиця 21 

Ор єнтовн  показники чистоти пов тря 

Характеристика чистоти пов тря Концентрац я СO2, % 

Чисте До 0,07 

Задов льне 0,07-0,1 

Пом рно забруднене 0,1-0,15 

Дуже забруднене Понад 0,15 

Зд йснення г г єн чно  оц нки стану бактер ального забруднення 

пов тря л карняних споруд має суттєве значення не т льки для визначення 

ступеня ефективност  вентиляц  . Вм ст бактер й у пов тр  є важливим 

показником ступеня д євост  великого комплексу сан тарно-г г єн чних та 

протиеп дем чних заход в, спрямованих на створення належного 

виробничого середовища та проф лактику виникнення внутр шньо-

л карняних  нфекц й. 

М кроорган зми знаходяться в пов тр  у вигляд  бактер ального 

аерозолю, який складається з дисперсного середовища (пов тря) та 

дисперсно  фази (крапельки р дини або тверд  частки, що м стять 

м кроорган зми). 

Оц нку чистоти пов тря прим щень зд йснюють на п дстав  визначення 

загально  к лькост  м кроорган зм в (м кробного числа) або визначення числа 

сан тарно-показових м кроорган зм в - гемол тичних стрептокок в та 

стаф локок в, що завжди знаходяться як у пов тр  прим щень, так   в 

дихальному тракт  людини. 

Особливо важливим у цьому в дношенн  сл д вважати проведення 

контролю за р внем м кробного забруднення аптечних прим щень та 

асептичних цех в фармацевтичних п дприємств. 

Виявлення незначно  к лькост  патогенних стаф локок в п д час 

систематичного контролю є вельми законом рним явищем   не може 

розглядатися як неприпустиме. Натом сть показником сан тарного 

неблагополуччя, насамперед, сл д вважати високий наявний р вень 

забруднення з тенденц єю до подальшого зб льшення. 

Для визначення бактер ального забруднення пов тря прим щень 

використовують седиментац йний, ф льтрац йний та асп рац йний методи. 

Седиментац йний метод (або метод осадження) є найпрост шим   

базується на осадженн  з пов тря фракц   м кробного аерозолю. Пос в 
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зд йснюють на горизонтально розм щен  чашки Петр  з твердим живильним 

середовищем, як  в дкривають на певний пер од часу. П сля цього вм ст 

чашки протягом певного часу  нкубують у термостат    п драховують 

к льк сть колон й, що виросли. 

Цей метод рекомендують т льки для зд йснення пор вняльно  

характеристики бактер ального забруднення в р зних прим щеннях, у р зний 

пер од доби або для оц нки ефективност  проведених сан тарно-

протиеп дем чних заход в (прибирання, дез нфекц я тощо). 

Ф льтрац йний метод зумовлює потребу у просмоктуванн  певного 

об'єму пов тря через р дк  живильн  середовища. Для пос ву м кроорган зм в 

використовують бактер овловлювач Речменського або прилад ПОВ-1, д я 

яких передбачає сорбц ю м кроорган зм в у р дкому живильному середовищ , 

що розпиляють у струмен  досл джуваного пов тря. 

Асп рац йний метод передбачає використання для визначення ступеня 

бактер ального забруднення приладу Кротова, що заснований на застосуванн  

принципу ударно  д   пов тряного потоку. 

Прилад Кротова (рис. 11) складається  з цил ндричного корпуса, в 

нижн й частин  якого встановлено електродвигун з в дцентровим 

вентилятором, а у верхн й частин  розм щено поворотний диск  з чашкою 

Петр  та живильним середовищем. Корпус приладу герметично закривають 

кришкою з рад ально розташованою клинопод бною щ линою.  

 

Рис. 12. Прилад Кротова для бактер олог чного досл дження пов тря 
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П д час роботи асп роване пов тря надходять через клинопод бну 

щ лину   його струм нь "ударяється" у живильне середовище, внасл док чого 

до нього прилипають частинки м кробного аерозолю. Обертання диска 

гарантує р вном рний розпод л м кроорган зм в на поверхн  агару. 

Спочатку прилад приєднують до електромереж . Пот м на диск 

встановлюють в дкриту чашку Петр   з щ льним живильним середовищем. З 

метою визначення загального м кробного забруднення для пос ву 

використовують 2 % м'ясопептонний агар, для визначення к лькост  

стаф локок в - жовтковий агар Чистовича, для визначення к лькост  

стрептокок в - цукрово-кров'яний агар з генц ановим син м (живильне 

середовище Гаро). 

Дал  закривають прилад кришкою   вмикають електродвигун. 

Регулятором реометра встановлюють потр бну швидк сть просмоктування 

пов тря (близько 25 л/хв). Для визначення загального м кробного 

забруднення асп рують приблизно 50 л пов тря, у раз  визначення 

стаф локок в та стрептокок в - понад 250 л пов тря. 

П сля асп рац   прилад вимикають, виймають чашку Петр  та  нкубують 

   у термостат  за температури 37 °С протягом 48 годин. 

Для визначення величини м кробного забруднення к льк сть колон й, 

що з'явилися, перераховують на 1 м
3
. Протягом пер оду досл дження 

реєструють швидк сть асп рац   за даними реометра та час за даними 

хронометра. Величину м кробного забруднення визначають за формулою 

(10): 

 

M = 
      

   
                     (10) 

 

де М- к льк сть м кроорган зм в в 1 м
3
 пов тря; 

А - к льк сть колон й на чашц  Петр ; 

Т- тривал сть забору проби пов тря, хв; 

V— швидк сть асп рац   пов тря приладом Кротова, л/хв. 

Оц нка результат в досл джень базується на пор внянн  фактичних 

значень м кробного забруднення пов тря з нормативними показниками (табл. 

19). 
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Таблиця 22 

Показники чистоти пов тря житлових та громадських прим щень 

Характеристика 

чистоти пов тря 
М кробне число пов тря К льк сть 

 

 
вл тку взимку стрептокок в стаф локок в 

Чисте до 1500 до 3000 до 10 до 75 

Задов льне 1500-2500 3000-40000 10-40 75-100 

Пом рно 

забруднене 

2500-5000 4000-7000 40-120 100-150 

Дуже забруднене понад 5000 понад 7000 понад 120 понад 150 

 

Значно б льш суворими є вимоги щодо чистоти бактер ального 

забруднення пов тря прим щень л кувально-проф лактичних заклад в (табл. 

20). 

Таблиця 23 

 

Основн  критер   бактер ально  чистоти пов тря л кувально-

проф лактичних заклад в (к льк сть м кроорган зм в у 1 м
3
 пов тря) 

 

Характеристика 

чистоти пов тря 
М кробне число пов тря К льк сть 

 

 
вл тку взимку стрептокок в стаф локок в 

Чисте до 1500 до 3000 до 10 до 75 

Задов льне 1500-2500 3000-40000 10-40 75-100 

Пом рно 

забруднене 
2500-5000 4000-7000 40-120 100-150 

Дуже забруднене понад 5000 понад 7000 понад 120 понад 150 
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8.5. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі 

 

Г г єн чна оц нка вм сту пилу в пов тр  є нев д'ємним компонентом 

визначення сан тарного стану споруд л кувально-проф лактичних заклад в та 

прим щень медичних вищих навчальних заклад в, а також оц нки умов прац  

медичних прац вник в у прим щеннях, в яких ряд технолог чних та 

виробничих процес в може призвести до надходження р зноман тних 

пилових частинок у пов тря робочо  зони (переробка л карських рослин, 

виготовлення зубопротезних вироб в, транспортний пил автомоб л в швидко  

медично  допомоги тощо). 

Характер впливу пилу на орган зм людини визначається його 

ф зичними властивостями, х м чним складом та просторовою структурою, 

консистенц єю, ступенем дисперсност  та розчинност  у середовищах 

орган зму, а також електричним зарядом пилинок. 

Пил справляє на орган зм р зноман тний вплив: ф брогенний, 

подразливий, алергенний, канцерогенний, мутагенний, токсичний тощо. Пил 

 з розм ром частинок 0,5-5 мкм, особливо  з значним вм стом д оксиду 

кремн ю (Si02), здатний викликати специф чн  профес йн  захворювання 

леген в - пневмокон ози та пилов  бронх ти. 

Найб льш поширеним методом в дбору проб пов тря є асп рац йний 

(ваговий, грав метричний) метод, що передбачає застосування 

електроасп ратора М гунова (рис. 10), який поєднує в соб  електричну 

пов тродувку   реометр у вигляд  скляних трубок, дв  з яких призначен  для 

вим рювання мало  швидкост  в дбору пов тря (0,1-1 л/хв), а дв   нш  - для 

вим рювання велико  швидкост  в дбору пов тря (1—20 л/хв). Отже, 

одночасно можна в д брати чотири проби пов тря. Ручками вентил в 

установлюють потр бну швидк сть в дбору проби, поглинач  з 

поглинальними середовищами приєднують до спец альних штуцер в   в дразу 

ж ф ксують час. Об'єм в д браного пов тря визначають шляхом множення 

даних швидкост  руху пов тря на час протягування. 
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Рис. 13. Електроасп ратор 

Для визначення ступеня запиленост  пов тря прим щень за допомогою 

цього методу застосовують асп ратори р зних конструкц й, а також 

спец альн  анал тичн  аерозольн  ф льтри (АФА)  з перхлорв н лово  тканини. 

Ф льтри АФА мають високу ефективн сть пиловловлювання за малого 

опору потоку пов тря, що надає можлив сть в дбирати проби пов тря з  

швидк стю до 100 л/хв.  , таким чином, значно скоротити час в дбору. 

Ф льтри АФА закр плюють у пластмасових або металевих алонжах. Алонж  

виготовляють у форм  л йки: в    широк й частин  - касет  з накидною гайкою 

- закр плюють ф льтр (рис. 11). 

Перед в дбором проби ф льтри зважують на електроанал тичн й або 

торс йн й ваз , п сля чого вм щують у пакети з кальки   вставляють в алонж . 

Електроасп ратор заземлюють, а пот м п дключають до електромереж , 

запоб жний клапан встановлюють у положення "1", а вентил  реометр в 

повн стю в дкривають. 

Приєднавши гумов  трубки з алонжами до штуцер в реометр в, 

тумблером вмикають електроасп ратор   ручками вентил в реометр в 

регулюють швидк сть асп рац   пов тря. Якщо вона виявиться недостатньою, 

запоб жний клапан повинен бути встановлений у положення "2". 

Електроасп ратор розрахований на безперервну роботу протягом 1 години. 
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Рис. 14. Касети та алонж  для в дбору проб на ф льтри АФА 

1 - ф льтри в пакетику з кальки; 2 - пластмасовий алонж для ф льтра. 

 

У процес  в дбору проб на запилен сть алонж пом щають у 

досл джуван й точц  в горизонтальному положенн . Час в дбору проби 

залежить в д ступеня запилення прим щення - потр бно, щоб наважка пилу 

становила 3-5 мг. У раз  використання ф льтр в АФА м н мальна наважка 

пилу може складати 1 мг, оск льки власна маса цих ф льтр в становить не 

б льше 100 мг. 

П сля зак нчення в дбору проб ф льтр виймають з алонжа. Щоб 

запоб гти втрат  речовини, його складають навп л   вм щують у пакети з 

кальки. В лаборатор   ф льтр знову витримують у вих дних умовах 

(температура   волог сть), пот м виймають з пакета   зважують. 

Розрахунок концентрац   пилу проводиться за допомогою формули 

(11): 

 

П = 
            

  
  ; (11) 

 

де П - концентрац я пилу, 

мг/м
3
;  

ql - маса чистого ф льтру, мг;  

q2 - маса ф льтру з пилом, мг. 
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Vo - об'єм пов тря, що протягується, приведений до нормальних 

умов. 

Тому для визначення к лькост  пилу в д браний об'єм пов тря сл д 

привести до нормальних умов (температура 0 °С   атмосферний тиск 760 мм 

рт. ст.), використовуючи формулу (12): 

 V0 = 
        

           
          (12) 

 

де V - об'єм асп рованого 

пов тря, л;  

Т— температура пов тря, °С; 

     В - барометричний тиск у прим щенн , де проводиться в дб р 

пов тря, мм рт. ст.  

У випадку використання розрахункового методу визначення к лькост  

пилинок проводиться за допомогою: 

• приладу Оуенса (досл джуване пов тря осаджується на поверхн  

скла за рахунок удару його направленого потоку по волог й склян й поверхн  

або в результат  прилипання пилинок до конденсуючо  пари); 

• термопрецип татор в (у нагр тому стан  пилинки, що знаходяться в 

пов тряному середовищ , ос дають на охолоджену поверхню); 

• седиментатор в (ос дання пилу, що м ститься в певному об'єм  

досл джуваного пов тря, за допомогою седиментатор в р зних конструкц й, 

наприклад, седимента-тора Гр на). П сля проведеного досл дження скло з 

прилиплими до нього пилинками розм щують п д м кроскопом та 

п драховують число пилинок. К льк сть виявлених пилинок на скл  д лять на 

об'єм досл джуваного пов тря, приведеного до стандартних умов,   

визначають загальний вм ст пилу в пов тр  робочо  зони. 

 

8.6.  Гігієнічна оцінка освітлення приміщень 

 

Одним  з пров дних чинник в забезпечення оптимального сан тарно-

г г єн чного режиму л кувально-проф лактичних та медичних вищих 

навчальних заклад в є природне та штучне осв тлення, в д якого значною 

м рою залежить попередження ранньо  втоми та виробничого травматизму. 

Важко переоц нити виняткове значення, в першу чергу, природного 

осв тлення. Недарма як буд вельними, так   сан тарними нормами 
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передбачається така ор єнтац я споруд та  х взаєморозташування, щоб 

протягом дня у кожне прим щення обов'язково надходили сонячн  промен , а 

площа засклено  поверхн  в кон забезпечувала належний  нсоляц йний 

режим. Лише за погодженням з Державною сан тарно-еп дем олог чною 

службою можна об йтися без природного осв тлення в сан тарних 

прим щеннях при палатах та каб нетах персоналу, кл змових, душових для 

персоналу, к мнатах особисто  г г єни, наркозних, передоперац йних, 

апаратних та процедурних каб нетах, але й це не бажано. Проте, ураховуючи, 

що абсолютна б льш сть л карняних структур працює ц лодобово, а значний 

об'єм операц й, обстежень, ман пуляц й та процедур вимагають великого 

зорового напруження, сл д забезпечити   належне штучне осв тлення. 

Отже, як на стад   проектування новобудови або реконструкц   д ючо  

споруди, так   п д час проведення г г єн чно  оц нки споруд л кувально-

проф лактичних установ та медичних вищих навчальних заклад в, необх дно 

використовувати належн  методи оц нки природного   штучного осв тлення. 

 Для г г єн чно  оц нки природного осв тлення сл д застосовувати 

описовий, геометричний та св тлотехн чний методи. Разом з тим сл д 

зазначити, що адекватна оц нка природного осв тлення можлива лише за 

умови комплексного проведення обстежень за вищеназваними методами. 

У раз  застосування описового методу визначають поверх, на якому 

знаходиться прим щення, к льк сть та ор єнтац ю в кон, тип скла та його 

чистоту, наявн сть зат нюючих об'єкт в, кол р ст н та навколишн х об'єкт в. 

Завдяки використанню геометричного методу визначають так  

показники, як св тловий коеф ц єнт, кут пад ння, кут зат нення, кут отвору, 

коеф ц єнт зат нення та коеф ц єнт заглиблення. 

Св тловий коеф ц єнт визначають як сп вв дношення м ж заскленою 

площею в кон   площею п длоги прим щення, причому площу засклено  

частини в кон беруть за одиницю, використовуючи формулу (13): 

  

CK = 1 : 
  

  
 (13) 

 

де СК— св тловий коеф ц єнт; 

Sn - площа п длоги, м
2
; 

Sc - площа засклено  частини в кон, м
2
. 

Кут пад ння - це кут, утворений л н ями, що з'єднують певну точку 

робочого м сця з верхн м та нижн м краями в кна. Тому у ход  його 

визначення спочатку потр бно вирахувати тангенс досл джуваного кута за 

формулою (14): 
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 tgα 
  

  
 (14) 

 

де АВ - в дстань в д робочого м сця до верхнього краю в кна;  

АС - в дстань в д робочого м сця до нижнього краю в кна.  

Величину кута пад ння знаходять за таблицею тангенс в. 

Кут отвору - це кут, утворений л н ями в д робочого м сця до верхнього 

зовн шнього краю в кна та в д робочого м сця до проекц   на в кно верхнього 

краю буд вл  або  ншого об'єкту, що зат нює навпроти. 

Кут отвору характеризує межу небосхилу, який безпосередньо 

осв тлює досл джуване м сце. Для визначення кута отвору (γ), як   в 

попередньому випадку, спочатку знаходять тангенс кута зат нення (β) 

певного прим щення за формулою (15): 

 

tg γ = 
  

  
 (15) 

 

де AD - в дстань в д робочого м сця до проекц   на в кно верхнього 

краю буд вл , що зат нює; 

АС- в дстань в д робочого м сця до нижнього краю в кна. 

Величина кута отвору дор внює р зниц  м ж кутом пад ння та кутом 

зат нення   визначається за формулою (16): 

 

γ=α-β (16) 

де γ- кут отвору, °;  

α - кут пад ння, °;  

β - кут зат нення, °. 

Коеф ц єнт зат нення в кон будинками або  ншими об'єктами, що 

розташован  напроти досл джуваного прим щення, визначається 

в дношенням в дстан  м ж будинками до висоти будинку навпроти за 

формулою (17): 

  

КЗВ = 
 

 
 

де КЗВ - коеф ц єнт зат нення 

в кон;  

L - в дстань м ж будинками, м;  
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Н- висота буд вл  навпроти, м. 

Проекц я небосхилу являє собою в дстань в д нижнього краю в кна до 

точки на в кн , на яку проектується нижн й край небосхилу. Вважається, що    

величина має бути не меншою за 30 см. 

Коеф ц єнт заглиблення визначається сп вв дношенням глибини 

прим щення, тобто в дстан  в д св тлонесучо  ст ни до протилежно  ст ни, та 

висоти верхнього краю в кна над п длогою. Необх дно забезпечити, щоб 

значення цього коеф ц єнта не перевищувало 2. 

Використання св тлотехн чного методу передбачає визначення 

коеф ц єнту природно  осв тленост , тобто процентного в дношення 

осв тленост  точки, яка знаходиться усередин  прим щення на в дстан  1 м в д 

ст ни, протилежно  в кну, до осв тленост  точки, розм щено  поза 

прим щенням, що осв тлюється розс яним св тлом (суц льна хмарн сть) 

усього небосхилу. 

Коеф ц єнт природно  осв тленост  визначають за формулою (18): 

 

КПО =  
  

   
*100%; (18) 

 

де КПО - коеф ц єнт природно  осв тленост , 

%;  

Ев - р вень осв тленост  всередин  

прим щення, лк;  

Ет - р вень осв тленост  просто неба, лк. 

Коеф ц єнт природно  осв тленост  є найточн шим показником стану 

природного осв тлення, оск льки ураховує б льш сть зовн шн х чинник в, що 

впливають на р вень осв тлення прим щення. Залежно в д функц онального 

призначення прим щень фактичний коеф ц єнт природно  осв тленост  

визначають на р вн  п длоги, а також безпосередньо на робоч й поверхн  або 

так зван й умовно-робоч й поверхн , тобто горизонтальн й площин , що 

розташована на висот  0,8 м в д п длоги. У прим щеннях з двоб чним 

осв тленням р вень осв тленост  визначають по середн й л н   прим щення. 

Як правило, р вень осв тлення вим рюють за допомогою об'єктивних 

люксметр в Ю-16, Ю-116 та Ю-117. Протягом останн х десятил ть 

найб льшого поширення знайшов об'єктивний люксметр Ю-116 з д апазоном 

вим рювання осв тленост  при в дкритому фотоелемент  в д 5 до 100 лк (рис. 

12). 

Для розширення д апазону вим рювань люксметр укомплектований 

чотирма насадками до фотоелемента. Нап всферичну насадку з б ло  

св тлорозс ювально  пластмаси, яка позначена з внутр шнього боку л терою 

К, використовують лише разом з одн єю з трьох плоских насадок (М, Р, Т). У 
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процес  використання насадок KM, КР або КТ св тловий пот к, що потрапляє 

на фотоелемент, послаблюється в дпов дно в 10, 100 або 1000 раз в,   отже, 

верхня межа д апазону вим рювань розширюється на таку саму к льк сть 

раз в. 

Г г єн чна оц нка штучного осв тлення проводиться за допомогою 

описового, розрахункового та св тлотехн чного метод в. 

Описовий метод передбачає визначення типу ламп та осв тлювально  

арматури,  х сан тарного стану та техн чно  справност , висоти п дв шування, 

зручност  та особливостей  х роботи (мерехкот ння, шум тощо), впливу на 

природне забарвлення осв тлюваних об'єкт в тощо. 

Розрахунковий метод надає можлив сть визначити р вном рн сть та 

достатн сть осв тлення. Зокрема, такий метод є надзвичайно доречним у ход  

проведення оц нки штучного осв тлення навчальних прим щень та 

прим щень л кувально-проф лактичних заклад в. Осв тлення вважається 

р вном рним, якщо 1 св тлова точка припадає не б льше н ж на 8-9 м
2
 

п длоги. Достатн м є осв тлення, при якому на 1 м
2
 площ  п длоги припадає 

24 Вт у раз  використання люм несцентних ламп або 36 Вт у раз  

застосування ламп розжарювання. 

 

Рис. 15. Люксметр Ю-116 з насадками до фотоелемента 

Наприклад: Площа навчально  к мнати для вивчення дисципл ни 

"Охорона прац  в медицин " становить 80 м
2
, необх дно забезпечити 

р вном рне та достатнє осв тлення у раз  використання ламп розжарювання. 

В дпов дно для забезпечення р вном рного штучного осв тлення сл д 
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встановити 10 св тильник в (80 м
2
: 8 = 10 св тлових точок), для забезпечення 

достатнього штучного осв тлення сл д кожну св тлоточку забезпечити 

лампою потужн стю 288 Вт (300 Вт) (80 м
2
 п длоги • 36 Вт = 2880 Вт; 2880 Вт 

: 10 св тлоточок = 288 Вт (300 Вт)). 

Зрозум ло, що так  розрахунки не є абсолютними, адже при цьому не 

враховується висота п дв шування св тильника та деяк   нш  чинники. 

Точн шими сл д вважати розрахунков  методи, як  ґрунтуються на визначенн  

певного р вня горизонтально  осв тленост , виходячи з того, що на 1 м
2
 

п длоги припадає 10 Вт. 

Тому спочатку за формулою (19) визначають питому потужн сть 

джерела св тла: 

 

P = 
 

 
 (19) 

 

де Р - питома потужн сть джерела св тла, Вт/м
2
; 

Q - загальна потужн сть ус х ламп у прим щенн , Вт; 

S — площа прим щення, м
2
. 

Пот м розраховують горизонтальну осв тлен сть за формулою (20): 

 

E = 
   

    
   (20) 

 

де Е - горизонтальна осв тлен сть, лк; 

Р - питома потужн сть джерела св тла, Вт/м
2
; 

В - осв тлен сть, що створюється лампою розжарювання певно  

потужност  при питом й потужност , яка складає 10 Вт/м
2
 (табл. 28). 

К- коеф ц єнт запасу, який для житлових, громадських та деяких 

виробничих, в тому числ  л кувальних, прим щень становить 1,3. 

У прим щеннях, площа яких превищує 50 м
2
, величину штучного 

осв тлення можна розрахувати за допомогою б льш простого, проте менш 

точного, методу за формулою (21): 

 

Е = Р * е; (21) 

 

де Е - горизонтальна осв тлен сть, лк; 
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    Р - питома потужн сть осв тлювально  установки, Вт/м
2
; 

е - коеф ц єнт, що показує, як й к лькост  люкс в в дпов дає питома 

потужн сть Вт/м
2
. Для люм н сцентних ламп в н складає 10, для ламп 

розжарювання - розраховується за даними, наведеними в табл. 20. 

 

 

Таблиця 24 

Величини м н мально  горизонтально  осв тленост  при питом й потужност  

10 Вт/м
2
 

Потужність 

лампи, Вт 
Значення освітленості без урахування коефіцієнта запасу 

 

 

при напрузі в 

електричній мережі 

110-127 В 

при напрузі в мережі 

електричній 1220 В 

 

 

Пряме 

світло 

Відбите 

світло 
Пряме світло Відбите світло 

40 26 16,6 23 1.9,5 

60 29 25 25 21 

100 35,5 30 27 23 

150 39,5 34 31 26,6 

200 41,5 35,5 34 29,5 

500 48 41 41 35 

 

 

 

Таблиця 25 

Значення коеф ц єнта "е" для ламп розжарювання 

Потужність лампи, Вт 
Коефіцієнти при напрузі в електричній 

мережі: 

 

 
110,120,127 В 220 В 

До 110 2,4 2,0 

110   б льше 3,2 2,5 

 



 

190 

 

Св тлотехн чний метод базується на використанн  об'єктивних 

люксметр в. Р вень штучно  осв тленост  оц нюють у веч рн й час. За потреби 

визначити р вень штучно  осв тленост  вдень спочатку вим рюють р вень 

комб новано  (штучне + природне) осв тленост , а пот м т льки природно . 

Р зниця м ж цими величинами в дпов датиме р вню штучно  осв тленост . 

Осв тлен сть вим рюють у 8-10 точках при площ  прим щення 15-20 м
2
 

  в Заточках у прим щеннях меншо  площ , як безпосередньо п д 

св тильниками, так   у пром жках м ж ними. Згодом на п дстав  оц нки 

одержаних даних обчислюють середнє значення р вня штучно  осв тленост . 

Коеф ц єнт в дбиття являє собою в дношення в дбитого св тла до 

св тлового потоку, який падає на поверхню, що розраховується за формулою 

(22): 

β = 
  

  
                                                                   (22) 

де β- коеф ц єнт в дбиття, ум. од.; 

Fв - в дбитий св тловий пот к, лк; 

Fn - св тловий пот к, який падає на поверхню, лк. 

У процес  вим рювання в дстань м ж досл джуваною поверхнею та 

селеновим елементом люксметра повинна складати 5-6 см. 

Поверхн  предмет в мають р зн  коеф ц єнти в дбиття: чорн  - 0,01-0,05, 

червоно-коричнев  - 0,15-0,2, зелен  - 0,3-0,4, св тло-жовт  - 0,5-0,6, б л  - 

понад 0,8. 

 

 

8.7.  Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення 

приміщень лікувально-профілактичних закладів 

 

Серед чинник в, що визначають особливост  г г єн чного та сан тарно-

протиеп дем чного режиму у прим щеннях л кувально-проф лактичних 

заклад в, пров дне м сце, безумовно, займають параметри м крокл мату   

пов тряного середовища. Таке становище, насамперед, зумовлене 

обмеженням рухово  активност  хворого та його тривалим перебуванням у 

прим щеннях  з малодинам чними м крокл матом   пов тряним середовищем, 

наявн стю у пов тр  летких орган чних   неорган чних речовин, а також 

патогенних м кроорган зм в, як  створюють специф чний склад пов тряного 
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середовища замкнутого л карняного прим щення, наявними порушеннями 

терморегуляторних та окисно-в дновних процес в, досить складними   

напруженими, а  нод  спотвореними реакц ями хворого   медичного 

прац вника у в дпов дь на зовн шн й вплив тощо. 

Тому забезпечення комфортних м крокл матичних умов перебування в 

л кувально-проф лактичних закладах сл д вважати одним  з першочергових 

завдань г г єни та охорони прац  медичних прац вник в. 

Для хворих ус х в кових груп залежно в д характеру, форми та стад   

захворювання, в ку, стану системи терморегуляц  , часу доби та пори року, а 

також деяких  нших зовн шн х обставин д апазон коливань оптимально  

температури пов тря може бути досить великим: в д 15 до 27 °С. 

Проте, як правило, за оптимальну температуру пов тря в палатах 

кард олог чних стац онар в приймають 21-24 °С, в палатах для 

пульмонолог чних центр в - 21-22°С, в палатах оп кових в дд лень - 24-26 °С. 

Нормативн  показники м крокл матичних параметр в та характеристик 

пов тряного середовища л карняних прим щень р зного проф лю наведен  в 

таблиц  21. 

Необх дно в дзначити, що вимоги до параметр в м крокл мату 

обов'язково повинн  ґрунтуватися на п дстав  урахування особливостей 

призначення та експлуатац йних особливостей прим щень л кувально-

проф лактичних заклад в   можуть мати  стотн  в дм нност . Так, виходячи з 

того, що у пом рному кл матичному пояс  зона теплового комфорту 

перебуває в межах 20-23 °С, рекомендується, щоб перепад температури 

пов тря по вертикал  не перевищував 2-3 °С, по горизонтал  - 2 °С, перепад 

м ж температурою поверхн  внутр шн х ст н та середньою температурою 

пов тря становив не б льше н ж 5 °С, швидк сть руху пов тря не 

перевищувала 0,15 м/с, в дносна волог сть пов тря складала 40-60 %. 
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Таблиця 26 

Нормативн  показники м крокл мату   пов тряного середовища основних 

прим щень л кувально-проф лактичних заклад в 

Показник Нормативн  значення 

 

 
Палати 

Перев'язу-

вальн , 

наркозн , 

реан ма-

ц йн  

Операц йн  

Апаратн , 

стерил за-

ц йн  при 

операц йних 

 

 
загальн  

 нтенсив-

но  тера-

п  , п сля-

операц й

н  

 

 

 

 

 

 

Температура 

пов тря, °С 
20 22 22 20,5-22,5 18 

В дносна 

волог сть 

пов тря, % 

50-60 55-60 55-60 55-60 60-70 

Швидк сть руху 

пов тря, м/с 
0,15 0,15 0,15 0,15-0,2 0,15 

Вм ст 

вуглекислого 

газу, % 

од 0,1 0,1 од од 

Окислюван сть 

пов тря 

(б хроматна) за 

02, мг/м
3
, 

8-10 10 15-20 15-20 10 

Вм ст етилового 

еф ру, мг/м
3 - - 300 300 - 

Вм ст 

фторотану, мг/м
3 - - 50 50 - 

Вм ст ртут , 

мг/м
3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Кратн сть 

обм ну пов тря 

40 м
3 
на 

одне 

л жко 

60 м
3
 на 

одне 

л жко 

Приплив 

+2, 

Витяжка-3 

Приплив 

+6, 

Витяжка -5 

Приплив+1, 

Витяжка -3 

 

В дчуття тепла хворими з р зними видами патолог чних зрушень у 

стан  здоров'я та об'єктивн  показники  х теплового стану можуть дуже 

в др знятися в д наведених вище. Особливо вираженими є так  в дм нност  у 

раз  наявност  ендокринних порушень (тиреотоксикоз, цукровий д абет), 
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серцево  та легенево  недостатност , оп к в, тощо. В таблиц  22 представлен  

пров дн  критер   оц нки теплового стану людини, яка перебуває в 

л кувально-проф лактичному заклад . 

 

Таблиця 27 

Критер   теплового стану людини, що перебуває в л кувально-

проф лактичному заклад  

Показник Тепловий стан 

 

 
гаряче комфортно холодно 

Температура т ла 

(ректальна), °С 
37,6±0,5 37,2±0,4 35,5±0,5 

Температура т ла 

(пахвова), °С 
понад 36,8 36,4±0,4 менше 36,0 

Р зниця температури 

тулуба та к нц вок, °С 
менше 2,5 3±0,5 понад 3,5 

Вологовитрати 

орган зму, г/год 
250-500 50-100 не властив  

 
почервон н

ня 
в дсутн сть бл д сть, легка 

 
шк ри, 

рясне 
видимого синюшн сть 

Зовн шн  ознаки 
потовид ле

ння. 

потовид лення

, 
шк ри та слизових 

 набряк 
звичайн  

шк рн  
оболонок, легкий 

 к нц вок покриви озноб, тремт ння 

 

Зб льшення 

частоти 

серцевих 

скорочень 

Звичайна Зб льшення 

Вегетативн  реакц   
 

 

частота 

серцевих 
частоти серцевих 

 
 

 
скорочень скорочень 

 

Створення оптимальних параметр в температурно-волог сного режиму 

л карняних прим щень у першу чергу забезпечується орган зац єю 

рац онального опалення. 

Для опалення л карняних буд вель, як правило, використовують 

централ зован  (конвекц йн  або рад ац йн ) системи з можлив стю 
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регулювання та в дключення. Як теплонос й у конвекц йних системах 

використовується гаряча вода. При цьому середня температура поверхн  

нагр вальних прилад в має становити 80 °С для палатних в дд лень, 

операц йних, наркозних, п сляоперац йних, пологових, реан мац йних зал в   

палат  нтенсивно  терап   та 90 °С для решти прим щень л кувально-

проф лактичних заклад в. Недопустимим є розм щення нагр вальних 

прилад в безпосередньо б ля внутр шн х ст н - вони повинн  розм щуватися 

п д в кнами без н ш. 

У раз  використання рад ац йних систем опалення, залежно в д того, в 

як  конструкц   закладено труби  з циркулюючим теплонос єм, 

рекомендується, щоб температура стельових панелей становила 35-45 °С, 

ст нних панелей - 30-34 °С, п длоги - 21-28 °С. Опалювальн  променев  панел  

як нагр вальн  прилади сл д використовувати в операц йних, 

передоперац йних, пологових та реан мац йних залах, наркозних, каб нетах 

електросв тлол кування, оп кових та псих атричних в дд леннях л карень, 

палатах   ман пуляц йних для д тей грудного в ку, новонароджених та 

недоношених д тей, в боксах, нап вбоксах та палатах для хворих на 

 нфекц йн  захворювання, прим щеннях для збер гання та приготування 

препарат в кров , збер гання стерильних матер ал в   приготування 

л карських засоб в в асептичних умовах, рентгенолог чних каб нетах тощо. 

Велику роль у формуванн  спец ального складу пов тряного 

середовища л карняних прим щень в д грає пов тря, яке видихує хворий. 

Наприклад, доведено, що пов тря палати може забруднюватися радоном, 

який видихують хвор  п сля проведення рад онукл дно  м єлорад ометр  , 

причому за певних умов це забруднення може спричинити нав ть сан тарну 

небезпеку. Встановлено, що пов тря, яке видихує хворий, довол  часто 

характеризується надзвичайно високим (у 2-5 раз в вищим, н ж у практично 

здорових людей) вм стом недоокислених орган чних речовин. Особливо 

висока концентрац я цих речовин в дм чається у пов тр , що його видихує 

хворий  з порушенням окисно-в дновних процес в та функц й зовн шнього 

дихання. Якщо у практично здорових людей окислюван сть пов тря, що 

видихується, не перевищує 16-20 мг/м3, то у хворих  з захворюваннями 

ендокринно  (цукровий д абет), серцево-судинно  та сечовид льно  систем 

вона може досягати понад 150 мг/м3. 
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Тому саме окислюван сть пов тря визначають як надзвичайно чутливий 

показник його забруднення орган чними речовинами, що поряд  з вм стом 

д оксиду вуглецю та ступенем бактер ального обс мен ння має розглядатися 

як обов'язковий елемент об'єктивно  оц нки стану пов тряного середовища 

палат, операц йних, ман пуляц й-них та  нших л карняних прим щень. Як 

нормативн  р вн  забрудненост  пов тря л карняних палат орган чними 

речовинами рекомендован  наступн  ор єнтовн  значення окислюваност : 

чисте пов тря - до 6 мг 02/м3, пом рно забруднене пов тря - в д 6 до 10 мг 

02/м3, забруднене пов тря - б льше н ж 10 мг 02/м3. 

Отже, п д час проектування та буд вництва л кувально-проф лактичних 

заклад в сл д передбачити наявн сть в дпов дних сан тарно-техн чних 

пристро в, як  могли б автономно, за заздалег дь створеною програмою, 

забезпечувати оптимальний м крокл мат   необх дний склад пов тряного 

середовища прим щень, що в дпов дають специф ц  конкретного л кувально-

проф лактичного закладу. 

Буд вл  л кувальних стац онар в, за винятком  нфекц йних в дд лень та 

пологових будинк в, мають бути обладнан  системами припливно-витяжно  

вентиляц   з механ чним спонуканням. Лише в окремих випадках витяжна 

вентиляц я з палат може зд йснюватися за допомогою  ндив дуальних 

вентиляц йних канал в, як  виключають перем щення пов тря у вертикальн й 

площин . В  нфекц йних в дд леннях витяжну вентиляц ю необх дно 

улаштовувати у кожному бокс , нап вбокс  та палатн й секц   окремо з 

грав тац йним спонуканням та шляхом установлення дефлектора, припливну 

вентиляц ю - з механ чним спонуканням та подачею пов тря у коридор. 

В ус х прим щеннях х рург чних та акушерсько-г неколог чних 

стац онар в (за винятком операц йних та прим щень  з спец альним режимом 

функц онування), кр м припливно-витяжно  вентиляц   з механ чним 

спонуканням, має влаштовуватися природна вентиляц я з використанням 

кватирок, в дкидних фрамуг, стулок та  нших пристосувань, що знаходяться 

у в конних рамах   зовн шн х ст нах, або вентиляц йних канал в без 

механ чного спонукання пов тря. Фрамуги, кватирки та  нш  пристро , що 

забезпечують зд йснення природно  вентиляц  , обов'язково повинн  бути 

оснащен  пристосуваннями для  х в дкривання та мати захисн  с тки в д 

проникнення мух та комах (наприклад, антимоск тна с тка). 
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Арх тектурно-планувальн  р шення та системи пов трообм ну л карень 

неодм нно повинн  передбачати створення над йних перешкод на  мов рних 

шляхах поширення внутр шньол карняних  нфекц й. Так, для виключення 

можливост  надходження пов тряних мас  з палатних в дд лень, сходово-

л фтового вузла та  нших прим щень до операц йного блока сл д встановити 

м ж цими прим щеннями та операц йним блоком шлюз, який би затримував 

пов тря. Рух пов тряних мас має спрямовуватися  з операц йних до сум жних 

з ними прим щень (передоперац йн , наркозн  тощо), а  з цих прим щень - до 

коридору. В коридорах в обов'язковому порядку необх дно влаштовувати 

витяжну вентиляц ю. 

К льк сть пов тря, що видаляється з нижньо  зони операц йних, має 

складати 60 %, з верхньо  - 40 %. Подача св жого пов тря повинна 

зд йснюватися через верхню зону. При цьому об'єм припливного пов тря має 

не менш н ж на 20 % переважати над об'ємом пов тря, що видаляється. 

Необх дно передбачити наявн сть в докремлених ( зольованих) систем 

вентиляц   для чистих та гн йних операц йних, пологових блок в, 

реан мац йних в дд лень, перев'язувальних, палатних секц й, а також 

спец ал зованих каб нет в. 

В дд лення або групи прим щень з пор вняною тривал стю робочого 

процесу, до яких ставляться однаков  сан тарно-г г єн чн  вимоги, 

здеб льшого мають обладнуватися одн єю централ зованою припливно-

витяжною системою вентиляц   з установленням не менш н ж двох 

вентилятор в, що працюють як у припливному, так   у витяжному режимах. 

Для буд вель з  зм шаною структурою та р зними сан тарно-г г єн чними 

вимогами до кожно  групи прим щень, а також  з р зною тривал стю роботи 

допускається встановлення децентрал зовано  (локально ) системи 

вентиляц  . 

Об'єм пов тря, яке видаляється через витяжну шафу або  нш  пристро  

для локально  вентиляц  , сл д визначати залежно в д швидкост  руху пов тря 

у розрахунковому прор зу шафи в дпов дно до даних, що наведен  в таблиц  

23. 

Для витяжних систем прим щень, пов'язаних з процесами видалення у 

пов тря токсичних речовин, необх дно передбачити улаштування резервних 

вентилятор в, як  автоматично вмикаються у раз  зупинки основного та 

мають св тлову сигнал зац ю про свою роботу. 



 

197 

 

Таблиця 28 

Швидк сть руху пов тря в робочих прор зах витяжних шаф 

 

Призначення витяжно  шафи 

Швидк сть пов тря у 

розрахунковому прор зу 

витяжно  шафи, м/с 

Виготовлення розчин в для 

с рководневих   радонових ванн, л к в з 

агресивними речовинами 

0,7 

Виготовлення ртутних амальгам, 

робота з ртуттю та    сполуками, контроль 

л к в, робота в процедурних каб нетах 

1,0 

Ман пуляц йн  з б олог чними 

середовищами, стерил зац йна 

 нструментар ю 

0,3 

 

Зд йснювати кондиц онування пов тря необх дно в операц йних, 

наркозних, пологових, передпологових та п сляоперац йних палатах, 

реан мац йних в дд леннях та палатах  нтенсивно  терап  , в одно-   

двол жкових палатах для хворих з оп ками, в палатах для новонароджених та 

недоношених д тей, у барокамерах тощо. 

Пов тря, що видаляється  з прим щень рад олог чних в дд лень з 

в дкритими джерелами  он зуючого випром нювання,  нфекц йних в дд лень, 

окремих прим щень зуботех-н чних лаборатор й та амальгамних необх дно 

очищувати у спец альних ф льтрах. Конструкц я ф льтр в та м сця  х 

розм щення мають бути зручними для зам ни ф льтрувальних елемент в 

внасл док  х забруднення. Аерозольн  ф льтри мають бути встановлен  

безпосередньо у прим щенн , що п длягає кондиц юванню, або поблизу в д 

нього. 

Рециркуляц я пов тря в л кувально-проф лактичних закладах не 

допускається. Подавати пов тря сл д здеб льшого до верхньо  зони 

прим щення. В стерильн  прим щення (операц йн , асептичн , аптечн , 

пологов ) сл д подавати пов тря лам нарними або слабо турбулентними 
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потоками, в палати-бокси  нфекц йних л карень (в дд лень) - через шлюзи п д 

тиском. 

Внутр шня поверхня пов тровод в систем припливно  вентиляц   

повинна не допускати внесення в прим щення часток матер алу пов троводу 

або захисного покриття, як  можуть зумовлюватися виникненням 

захворювань, пов'язаних з  х вдиханням. Кр м того, обладнання, призначене 

для орган зац   припливно-витяжно  вентиляц  , передус м пристро  для 

подач  та видалення пов тря, а також пов троза-о рн  шахти   канали, як  

прокладаються в земл , мають бути доступними для огляду, очищення, 

дез нфекц  , дез нсекц   та дератизац  . 

Заб р зовн шнього пов тря для систем вентиляц   та кондиц онування 

має проводитися  з зони з чистим атмосферним пов трям на висот  не менше 

н ж 1 м в д поверхн  земл . Зовн шнє пов тря, що подається припливними 

установками, потр бно очищувати у ф льтрах. 

Пов тря, яке подається в операц йн , наркозн , пологов , реан мац йн    

п сляоперац йн  палати, палати  нтенсивно  терап  , а також у палати для 

хворих з оп ками шк ри, має очищуватися з використанням бактер олог чних 

ф льтр в. Прим щення, медико-технолог чний процес в яких 

супроводжується вид ленням у пов тря шк дливих речовин, у раз  

необх дност  мають бути обладнан  витяжними шафами, що забезпечують 

локальну вентиляц ю. 

Не менш суттєве значення для орган зац   оптимального г г єн чного 

режиму в прим щеннях л кувально-проф лактичних заклад в має рац ональне 

природне та штучне осв тлення. 

Наявн сть природного осв тлення палат, коридор в та б льшост   нших 

прим щень стац онарних в дд лень є обов'язковою сан тарною вимогою. При 

цьому мають бути забезпечен  певн  значення коеф ц єнта природно  

осв тленост , величини яких наведен  в таблиц  36. 

Улаштування  зольованого штучного осв тлення допускається лише у 

вбиральнях (для хворих при палатах   для персоналу), кл змових, ваннах та 

душових для персоналу, к мнатах для особисто  г г єни, наркозних, 

передоперац йних, апаратних, процедурних та каб нетах дистанц йно    

внутр шньопорожнинно  променево  терап  . 
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Довжина коридору л карн , який осв тлюється природним св тлом з 

двох торц в, має бути не б льше н ж 48 м. У тому випадку, якщо його 

довжина є б льшою, має бути передбачене розм щення додаткових 

осв тлювальних пристро в, в дстань м ж якими не повинна перевищувати 24 

м, а м ж першим додатковим пристроєм та в кнами, як  розташован  в торц  

коридору - не б льше н ж 36 м. 

Таблиця 29 

Значення коеф ц єнта природно  осв тленост  при боковому осв тленн  

л карняних прим щень, % 

 

Прим щення 
У зон  з  ст йким 

сн говим покривом 

На  нш й 

територ   

Операц йн , пологов  палати, секц йн  1,6 2,0 

Перев'язувальн , каб нети л кар в, 

аптечн  прим щення, палати 

 нтенсивно  терап   

0,8 1,0 

Палати, прим щення для денного 

перебування хворих, процедурн , 

стерил зац йн  

0,4 0,5 

Буфетн , к мнати оч кування, 

рентгенд агнос-тичн  та 

ф з отерапевтичн  каб нети 

0,4 0,5 

 

Традиц йно п д час розм щення та планування л карняних буд вель 

велика увага прид ляється забезпеченню доступу сонячних промен в у 

палати. Тому важливок г г єн чною вимогою у ход  проектування   

буд вництва л кувально-пол кл н чних заклад в є дотримання рекомендовано  

ор єнтац   в кон прим щень в дносно стор н св ту (табл. 25). У раз  потреби 

необх дно передбачити захист прим щень в д перегр ву сонячними 

променями з використанням жалюз  або  нших пристосувань. 
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Таблиця 30 

Рекомендована ор єнтац я в кон прим щень л кувально-проф лактичних 

заклад в в дносно стор н св ту 

Назва прим щення Географ чна широта 

 

 

п вденн ше за 45° 

п вн чно  широти 

в межах 45-55° 

п вн чно  широти 

п вн чн ше за 55° 

п вн чно  широти 

Операц йн , реан мац йн , 

секц йн  пологов  зали 
Пн, ПнС, ПнЗ Пн3 ПнС, ПнЗ Пн, ПнС, С 

Палати для 

туберкульозних та 

 нфекц йних хворих 

Пд, ПдС, С, Пн*, 

ПнС*, ПнЗ* 

Пд, ПдС, С, 

ПнС*, ПнЗ* 

Пд, ПдС, ПдЗ, ПнС*, 

ПнЗ* 

Палати  нтенсивно  

терап  , дитячих в дд лень 

для д тей до 3 рок в, 

к мнати для  гор у 

дитячих в дд леннях 

 

Не допускається ор єнтац я - 3, для палат  нтенсивно  

терап   - 3 та ПдЗ 

Лаборатор   для 

проведення 

бактер олог чних 

досл джень, приймання 

 нфекц йного матер алу та 

його анал зу, 

прозекторськ  

Пн, ПнС, ПнЗ, 

ПдС, С 

Пн, ПнС, ПнЗ, 

ПдС, С 
Пн, ПнС, ПнЗ, ПдС, С 

Примітка: 

Пн - п вн чна, Пд - п вденна, 3 - зах дна, С - сх дна, ПнС - п вн чно-

сх дна, ПнЗ - п вн чно-зах дна, ПдС - п вденно-сх дна, ПдЗ - п вденно-

зах дна. 

* Допускається ор єнтац я в кон палат, загальна к льк сть л жок в яких 

складає не б льше н ж 10 % в д загально  к лькост  л жок у в дд ленн . 

Р зноман тн  функц онально-технолог чн  вимоги ставляться   до штучного 

осв тлення л карняних прим щень, для чого використовують як лампи 

розжарювання, так   люм несцентн  лампи. За допомогою останн х, як 

правило, зд йснюється загальне осв тлення, проте останн м часом вони 

знайшли широке визнання   для орган зац   локального осв тлення. 
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Нормативн  значення показник в щодо м н мального осв тлення 

робочих поверхонь у раз  використання загального штучного осв тлення 

прим щень л кувально-проф лактичних заклад в наведен  в таблиц  26. 

 

Таблиця 31 

Нормативн  значення штучного осв тлення прим щень л кувально-

проф лактичних заклад в 

Примітка: 

* В дужках - висота над р внем горизонтально  площини 

п длоги, для яко  нормується р вень осв тлення.  

Назва прим щення* Р вень осв тлення ро-

бочих прим щень, лк 

Операц йна (0,8 м) 400 

Пологовий та реан мац йний зали, наркозна, 

перев'язувальна (0,8 м) 

500 

Передоперац йна, прим щення для спостереження за 

операц ями 

(0,8 м) 

300 

Каб нети л кар в (оглядов ) (0,8 м) ** 500 

Каб нети л кар в (ординаторськ ) (0,8 м) ** 300 

Каб нети функц онально  д агностики (0,8 м) ** 150 

Ф з отерапевтичн  каб нети (0,8 м) ** 150 

Каб нети для л кування сном (0,8 м) ** 50 

Каб нети псих атричних в дд лень (0,8 м) ** 100 

Палати п сляоперац йн ,  нтенсивно  терап  , для 

новонароджених, для хворих на глаукому,  золятор (0,8 м) ** 

150 

Інш  палати (0,8 м) ** 100 

К мнати для кл н ко-лабораторних досл джень (0,8 м) 300 

Секц йна (0,8 м) 400 

К мнати денного перебування (0,8 м) 200 

Прим щення для миття   стерил зац   суден, сан тарн  

к мнати, кл змова (п длога) 

75 

Коридори в операц йному блоц  (п длога) 150 

Коридори в палатних в дд леннях (п длога) ** 150 
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**     Мають бути передбачен  штепсельн  розетки для м сцевого 

штучного осв тлення. 

 

Кр м загального осв тлення, потр бно передбачити розм щення 

наст нних св тильник в б ля кожного л жка на висот  1,7 м в д п длоги. Саме 

на так й висот  мають бути розташован  наст нн  св тильники   в каб нетах 

л кар в та б ля кушеток для огляду хворих. 

Ус  палати повинн  бути оснащен  черговим н чним осв тленням. Для 

цього св тильники встановлюються у спец альних н шах б ля кожних дверей 

на висот  0,3 м в д п длоги (в дитячих   псих атричних в дд леннях - над 

прор зом дверей на висот: не менше н ж 2,3 м). 

Вимикач  загального та чергового н чного осв тлення мають 

установлюватися за межами палати, в коридорах б ля входу в палату або 

централ зовано б ля поста медично  сестри. В псих атричних в дд леннях ус  

вимикач  загального   н чного чергового осв тлення розм щуються таким 

чином, щоб забезпечити доступ до них лише обслуговуючого персоналу. 

Под бн  вимоги ставляться   до установлення  нших елемент в (штепсельн  

розетки для пересувно  апаратури тощо) електрообладнання. Налагоджуючи 

локальне осв тлення в палатах, сл д створити необх дну безпеку для хворих 

шляхом улаштування св тлозахисно  арматури св тильник в, а також 

передбачати таке  х розм щення, яке дозволяє легко вмикати   вимикати 

прил жков  св тильники, не порушуючи комфортност  зорового сприймання 

хворих ввечер  та  х сну вноч . 

Необх дно передбачити   улаштування авар йного осв тлення для ц ло  

низки прим щень, до числа яких, передус м, належать операц йн , пологов  

зали, перев'язувальн , ман пуляц йн , реан мац йн  палати та палати 

 нтенсивно  терап  . 

 

8.8. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні 

 

Багатор чний м жнародний та в тчизняний досв д експлуатац   

л кувально-проф лактичних заклад в дозволяє усв домити та визначити 

незаперечну необх дн сть орган зац   в дпов дного сан тарно-г г єн чного та 

протиеп дем чного режиму як обов'язково    надзвичайно важливо  умови 

щодо нормального та ефективного  х  снування. 
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На вс х етапах зародження та наступного розвитку кл н чно  медицини, 

починаючи в д Г ппократа   до наших дн в,    видатн  представники 

неодноразово п дкреслювали, що адекватне л кування хворого можливе лише 

за умов суворого дотримання певних г г єн чних рекомендац й, котр  мають 

бути орган чною частиною схем л кування, як: використовуються. 

Однак орган зац я сан тарно-г г єн чного та протиеп дем чного режиму 

в л кувально-проф лактичних закладах залежить не т льки в д  х 

в дпов дност  основним арх тектурно-планувальним, технолог чним   

г г єн чним вимогам. Достатньо важливе, г  нод  й вир шальне значення має 

дотримання вимог, як  охоплюють р зноб чне коло питань   передбачають 

забезпечення оптимального сан тарного стану прим щень, обладнання та 

 нвентарю, систему проведення дез нфекц йних заход в, охорони та г г єни 

прац  медичного персоналу, особисту г г єну хворих тощо. 

В дпов дно до нормативних документ в, серед загальних вимог щодо 

забезпечення адекватного сан тарно-г г єн чного та протиеп дем чного 

режиму сучасних стац онар в, у першу чергу, сл д в дзначити той факт, що 

вс  прим щення, обладнання, медичний та  нший  нвентар л кувально-

проф лактичних заклад в потр бно тримати в чистот . 

Вологе прибирання прим щень (миття п длоги, протирання мебл в, 

обладнання, п дв коння, дверей тощо) зд йснюється з використанням мийних 

  дез нфекц йних засоб в не р дше двох раз в на добу, а у раз  необх дност  - 

част ше. Протирання в конного скла зсередини має проводитися один раз на 

м сяць. Увесь  нвентар для прибирання (в дра, миски тощо) повинен мати 

ч тке марк рування з назвою прим щень   вид в роб т, що виконуються, 

використовуватися суворо за призначенням та збер гатися окремо. 

Генеральне прибирання палат та  нших функц ональних прим щень   

каб нет в, що передбачає ретельне миття ст н, п длоги, всього обладнання, а 

також протирання мебл в, св тильник в та захисних жалюз , має проводитися 

зг дно  з затвердженим граф ком не р дше одного разу на м сяць. Водночас 

генеральне прибирання (миття   дез нфекц я) операц йного блоку   

перев'язочних повинно проводитися один раз на тиждень  з обов'язковим 

зв льненням прим щень в д обладнання, мебл в та  ншого  нвентарю. У 

стац онар  пост йно має збер гатися 2-3-м сячний запас мийних   дез н-

фекц йних засоб в. 
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Для збирання см ття, а також  нших в дход в у коридорах, туалетах та 

 нших допом жних прим щеннях розташовують урни, в процедурних та 

 нших аналог чних прим щеннях, пов'язаних  з медико-технолог чним 

процесом - педальн  в дра. 

Прим щення, що потребують особливого режиму стерильност , 

асептики та антисептики (операц йн , перев'язочн , пологов  зали, палати 

реан мац   та  нтенсивно  терап  , палати для новонароджених та 

недоношених д тей, а також для д тей в ком до 1 року, процедурн , 

 нфекц йн  бокси, бокси бактер олог чних   в русолог чних лаборатор й, 

молочн  к мнати), п сля прибирання, а також у процес  поточно  експлуатац   

необх дно пер одично опром нювати стац онарними або пересувними 

ультраф олетовими бактерицидними лампами, виходячи  з розрахунку 1 Вт 

на 1 м3 прим щення. 

Палати та  нш  прим щення, що потребують доступу св жого пов тря, 

пров трюють не менше чотирьох раз в на добу з використанням кватирок, 

фрамуг або стулок. 

Один раз на р к, а у раз  необх дност    част ше, потр бно проводити 

поточний ремонт прим щень, причому усунення дефект в (л кв дац я зат кань 

на стел    ст нах, сл д в сирост , цв л , ремонт тр щин, щ лин, вибо н), що 

мають м сце, необх дно проводити негайно. 

Кап тальний ремонт прим щень   споруд  з зам ною застар лого 

 нженерного обладнання, систем опалення, вентиляц  , канал зац йно-

водопров дних мереж та сан тарно-техн чного обладнання має проводитися 

залежно в д  х реального стану та може бути поєднаний з реконструкц єю 

стац онару. 

П д час проведення поточного або кап тального ремонту 

функц онування прим щень повинно бути припинено. Документац я 

(наприклад, кошторис) на проведення кап тального ремонту, поєднаного з 

реконструкц єю, обов'язково узгоджується  з державною сан тарно-

еп дем олог чною службою та закладами Державного ком тету з нагляду за 

охороною прац . 

В дремонтован  споруди та прим щення п сля виконання вс х роб т, 

передбачених кошторисом на ремонт або реконструкц ю, обстежує 

приймальна ком с я за обов'язково  участ  представник в рег онально  
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сан тарно-еп дем олог чно  станц  , яка за п дсумками обстеження оформлює 

в дпов дний акт. 

Щороку, але не п зн ше н ж за 2 тижн  до початку опалювального 

сезону, проводять п дготовку вс х прим щень до зими (проф лактична 

перев рка   ремонт систем опалення, вентиляц     кондиц ювання пов тря, 

засклення   утеплення в кон, утеплення дверей, тамбур в тощо). 

Адм н страц я л карн  за договорами  з дез нфекц йною службою 

орган зовує пост йну проф лактичну дезобробку прим щень спрямовану на 

боротьбу з комахами   гризунами. 

Зам на б лизни для хворих має проводитися не р дше одного разу на 7 

дн в. Забруднену б лизну зам нюють терм ново. Зам ну пост льно  б лизни 

пород ллям сл д проводити один раз на 3 дн , нат льно  б лизни   рушник в - 

щодня, п дкладних серветок - у раз  необх дност . Зам на б лизни хворим 

п сля операц   має проводитися систематично до припинення вид лень  з ран. 

Забруднену б лизну збирають у спец альну тару (пол етиленов  м шки, 

спец ально обладнан  б лизнян  в зки тощо), яка є пристосованою для цього. 

Тимчасове збер гання забруднено  б лизни (не б льше н ж 12 годин) у 

в дд леннях потр бно проводити в сан тарних к мнатах або в  нших 

спец ально в дведених для цього прим щеннях у закрит й тар  (металев  

д жки, щ льн  ящики та  нш  ємност , як  легко п длягають дез нфекц  ). Для 

роботи  з забрудненою б лизною персонал забезпечують сан тарним одягом 

(халат, косинка, рукавички, маска). 

Чиста б лизна збер гається в спец ально в дведених прим щеннях 

(б лизнян ). Безпосередньо у в дд леннях збер гається лише добовий запас 

чисто  б лизни, як  розм щують у в дпов дних прим щеннях, забезпечених 

полицями з г г єн чним покриттям, що легко п длягають вологому 

прибиранню   дез нфекц  , або на робочих м сцях (на постах медичних сестер 

та в  нших прим щеннях  з чистим режимом) за наявност  спец ально 

вид лених для цього звичайних (краще вбудованих) шаф. В акушерських 

стац онарах (пологових будинках), прим щеннях з асептичним режимом та у 

в дд леннях для новонароджених д тей повинна використовуватися лише 

стерильна б лизна. 

Допускається перебування хворих у стац онарах у домашньому одяз . У 

в дд ленн  хворому видають  ндив дуальний рушник та  ндив дуальн  

предмети догляду: склянка, якщо потр бно - напувальник та п дкладне судно. 
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Можна мати сво  зубну щ тку, пасту, мило, бритву, чашку, ложку тощо. 

Б лизна   тара мають бути промарк рован  для кожного в дд лення. Збер гати 

у в дд леннях немарк ровану б лизну не дозволяється. 

Прання л карняно  б лизни зд йснюють централ зовано у спец альних 

пральнях, розм щених при л карнях. Лише в окремих випадках допускається 

прання л карняно  б лизни у м ських комунальних пральнях за умов 

вид лення в них спец альних технолог чних л н й, що виключають 

можлив сть контакту л карняно  б лизни з нел -карняною. Б лизну 

 нфекц йних, обсервац йних   гн йно-х рург чних в дд лень перед пранням 

п ддають дез нфекц   у спец альних прим щеннях шляхом обробки дез н-

фекц йними розчинами в пральних машинах. 

Доставка забруднено  б лизни в пральню та забирання чисто  має 

зд йснюватися в упакованому вигляд : в закрит й тар  з  щ льно  тканини, 

спец ально закритих контейнерах на колесах, як  мають марк ровку з 

позначками "чиста" або "брудна" (б лизна) та засв дчують    належн сть 

певному закладу. Тара не повинна мати яких-небудь дефект в, щоб уникнути 

забрудненню б лизни п д час транспортування. Перевезення брудно    чисто  

б лизни в одн й тар  не допускається. Прасування тканинно  тари (м шк в) 

має зд йснюватися одночасно з б лизною. 

П сля виписування кожного хворого або забирання померлого матраци, 

подушки, та покривала зам нюють   у раз  необх дност  п ддають 

дез нфекц йн й обробц . 

П д час надходження до стац онару хвор  (за винятком тих, що мають 

медичн  протипоказання) у раз  необх дност    залежно в д результат в огляду 

мають пройти  спец альну сан тарну обробку в приймальному в дд ленн  

(прийняти душ, ванну, зр зати н гт  тощо). Для цього кожному хворому 

видають мило та мочалку для  ндив дуального користування. П сля 

сан тарно  обробки кожний хворий отримує комплект чисто  нат льно  

б лизни, п жаму, а також тапочки. 

Г г єн чне миття хворих, за в дсутност  медичних протипоказань, має 

зд йснюватися не р дше одного разу на 7 дн в, що обов'язково в дм чають в 

 стор   хвороби. Г г єн чний догляд за важкохворими (умивання, протирання 

шк ри, обличчя та  нших д лянок т ла, полоскання ротово  порожнини тощо) 

проводиться п сля приймання  ж   , у раз  забруднення, т ла. Якщо необх дно, 

орган зовують гол ння та стрижку хворих. 
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Медичний персонал л карень, пологових будинк в та  нших л кувально-

проф лактичних заклад в має бути забезпечений комплектами робочого 

(сан тарного) одягу: халати, косинки та зм нне взуття (тапочки) у к лькост , 

яка забезпечує його зам ну в дпов дно до вимог режиму для стац онару 

конкретного проф лю. Збер гають робочий одяг та взуття в  ндив дуальних 

шафах. Кр м того, у в дд ленн  пост йно має знаходитися повний комплект 

сан тарного одягу для терм ново  його зам ни у раз  забруднення. 

Збер гається одяг для персоналу централ зовано   окремо в д б лизни хворих. 

І нарешт , сл д в дзначити, що медичний персонал стац онару має бути 

охайним   акуратним. Робочий (сан тарний) одяг має повн стю закривати 

домашн й одяг   волосся. 

Взуття персоналу операц йних, пологових блок в, реан мац йних палат, 

перев'язувальних та ман пуляц йних, в дд лень для новонароджених має бути 

виготовлене з нетканого матер алу, доступного для дез нфекц  . Медичний 

персонал  нших п дрозд л в, що зд йснює консультативну допомогу, а також 

техн чний та адм н стративно-господарський персонал, який виконує 

тимчасову роботу в п дрозд лах стац онар в, повинн  мати перем нний одяг   

взуття. Студенти, що навчаються у в дд леннях та операц йних блоках, також 

мають бути забезпечен  зм нним спец альним одягом л кувального закладу 

Перебувати в робочих халатах   взутт  за межами л кувально-про-

ф лактичного закладу суворо забороняється. 

Л кар , медичн  сестри та акушерки перед оглядом кожного хворого 

(пород лл ), виконанням процедур, а також п сля виконання таких вид в 

д яльност , як прибирання прим щень, зам на б лизни хворим та в дв дування 

туалету, повинн  обов'язково мити руки, дв ч  намиливши  х милом. 

П д суворим контролем має перебувати режим роботи медичного 

персоналу в асептичних в дд леннях (х рург чний стац онар   реан мац йн  

палати, палати, що обслуговують хворих з  мунодеф цитними станами тощо), 

в яких щодня обов'язково сл д проводити сан тарний огляд прац вник в перед 

початком роботи (термометр я, огляд з ва та шк ри). Особи  з запальними або 

гн йними процесами, гарячкою,  з симптомами грипу або гострих 

респ раторних захворювань до роботи в асептичному в дд ленн  не 

допускаються. 

Ус  прац вники асептичних в дд лень перед початком роботи проходять 

через сан тарний пропускник, роздягаються, зам нюють вуличне взуття на 
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к мнатне, миють   обробляють руки шк рним антисептиком та одержують 

комплект стерильного одягу ; халат, бах ли, штани, сорочку, маску, косинку 

та шапочку). Медичний персонал повинен працювати в чотиришарових 

марлевих пов'язках, як  мають щ льно затуляти рот   н с. Для масок, що 

використан , вид ляють каструлю, в дро або бачок з кришкою, знезаражують 

 х методом кип'ят ння або замочують в одному  з дез нфекц йн  : розчин в з 

наступними пранням та стерил зац єю. Чист  маски збер гають у закритих 

стерил зац йних коробках. Маски м няють через кожн  4 години. 

У раз  виходу персоналу з асептичного в дд лення (блоку)   повторного 

входу до нього вся процедура вказано  вище обробки повторюється, 

включаючи зм ну комплекту одягу на стерильний. 

Медичний персонал блоку палат асептичного в дд лення та палат, як  

обслуговують хворих з  мунодеф цитними станами, проводить оброблення 

рук, яке под ляється на г г єн чне та х рург чне. 

Для г г єн чно  обробки рук застосовують 80 % етиловий спирт, 0,5 % 

розчин хлор-гексидину б глюконату в 70 % етиловому спирт , а також 0,5 % 

або 0,125 % (за активним хлором) розчин хлорам ну. Ємност  з розчинами 

встановлюють перед входом у кожну палату та процедурну. Обробку рук 

проводять шляхом  х протирання стерильним ватним тампоном, змоченим 

одним  з вищевказаних антисептик в. 

Х рург чну обробку рук персоналу   шк рних покрив в хворих 

проводять у раз  проведення трансплантац   к сткового мозку, а також перед 

ман пуляц ями, пов'язаними з порушенням ц лост  шк рних покрив в: 

внутр шньосудинн  вливання, внутр  п-ньом'язов   н'єкц   тощо. Основн  

етапи х рург чно  обробки рук медичного персоналу так : миють руки 

проточною водою з милом протягом 1 хвилини, спол скують (для змивання 

мила), насухо витирають стерильною марлевою серветкою, обробляють 

одним  з наступних препарат в: 0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину 

б глюконату (протягом 2-3 хвилин руки протирають ватним тампоном) або 

2,4 % розчино:: рецептури "С-4", 2 % розчином (за в льним йодом) 

йоддицерину (протягом 4 хвилин та витирають стерильною марлевою 

серветкою. Зак нчивши виконання профес йних обов'язк в, рекомендують 

змастити руки пом'якшувальними засобами, наприклад сум шшю гл церину - 

50 мл, дистильовано  води - 40 мл та нашатирного або етиловог: спирту - 5 

мл. 
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Сан тарна обробка асептичного в дд лення (блоку) передбачає 

проведення поточного прибирання палат та допом жних прим щень 

в дд лення, що зд йснюється щодня, а також генеральне прибирання. 

Поточне прибирання асептичних палат проводять дв ч  на день - п сля 

ранкового туалету хворого  з застосуванням мийно-дез нфекц йних розчин в 

та зам ною нат льно    пост льно  б лизни, а також п сля веч рнього туалету. 

Генеральне прибирання палат асептичного в дд лення проводять 1 раз на 2 

тижн , а також п сля виписувань: -або смерт  хворого, поточного ремонту 

в дд лень з використанням дез нфекц йн : засоб в, камерного знезараження 

м'якого  нвентарю та знезараження пов тря. Як дез нфекц йн  розчини п д час 

проведення генерального прибирання використовують т  з них, що мають 

спороцидну активн сть, наприклад 6 % розчин перекису водню з 0,5 % 

розчином мийного засобу. Розчини готують безпосередньо перед 

використанням. Норма витрати дез нфекц йного розчину становить 150-200 

мл/м2. 

П д час орган зац   харчування хворих,   передус м у ход  приготування 

страв, необх дно суворо дотримуватися поточност  виробничого процесу. В 

першу чергу, не можна допускати появи зустр чних поток в готово  продукц   

та сировини. Продукти що над йшли на харчоблок, мають в дпов дати 

вимогам чинно  нормативно-техн чно  документац     супроводжуватися 

документами, як  п дтверджують  х як сть. Не допускаються до приймання 

харчов  продукти без супроводжувальних документ в, з простроченим 

терм ном збер гання та ознаками псування. 

У супроводжувальн й документац   про як сть продукт в, особливо тих, 

як  швидко псуються, обов'язково повинн  бути вказан  дата   час вироблення 

продукту, а також дата   час його к нцевого терм ну реал зац  . На 

продовольчих базах, як  постачають продукти л кувально-проф лактичним 

закладам, м'ясо до приймання допускається т льки за наявност  на ньому 

в дпов дного штампу. Забороняється приймати сир  яйця гусей   качок, а 

також куряч  яйця з  нкубатора, крупи та борошно, що пошкоджен  

амбарними шк дниками. 

Не допускається збер гання сирих продукт в та нап вфабрикат в разом 

 з готовими виробами, збер гання з псованих та п дозр лих щодо якост  

продукт в разом  з доброяк сними, а також збер гання у прим щеннях разом 

 з продуктами тари, господарчих матер ал в та нехарчових товар в. Продукти 
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з гострим запахом (оселедц , спец   тощо) мають збер гатися окремо в д 

 нших продукт в. Холодильн  камери для збер гання продукт в, як  швидко 

псуються, повинн  мати спец альне маркування в дпов дно до основних вид в 

продукт в. 

П д час складання меню-розкладки обов'язково мають бути врахован  

норми харчування, а також основн  принципи складання меню та д єт. До 

початку видач   ж  у в дд лення як сть готових страв контролюється кухарем, 

який готує страву, а також бракеражною ком с єю, що зд йснює в дпов дний 

запис у бракеражному журнал . До складу бракеражно  ком с   входять л кар-

д єтолог (д єтсестра), зав дувач виробництва (шеф-кухар) та черговий л кар. 

Пер одично повинен проводити бракераж готово   ж  головний л кар 

л кувально-проф лактичного закладу. 

Як сть готово   ж  перев ряють таким чином: ополоником  з котла для 

перших страв та ложкою з котла для других страв беруть готову  жу. 

Безпосередньо зн мають пробу окремою ложкою  з ополоника або  з тар лки 

других страв. Ложка, що    використовують для взяття  ж , п сля кожно  

страви миється гарячою водою. П сля зняття проби у бракеражному журнал  

зд йснюється запис про як сть приготовано  страви, вказується час 

проведення бракеражу   надається дозв л на вживання страв. 

Щодня на харчоблоц  має залишатися добова проба приготовлених 

страв, яка може стати необх дною у раз  виникнення харчових отруєнь   

використовуватися для подальшого лабораторного анал зу з метою 

визначення недоброяк сних продукт в або страв. Протягом дня для добово  

проби в дбирають страви, що зазначен  в меню-розкладц , у чисто вимит  

стерильн  склян  банки. П сля 24 годин збер гання добова проба викидається 

у харчов  в дходи. Кришки   банки перед в дбором добово  проби п длягають 

кип'ят нню протягом не менше н ж 5 хвилин. Для добово  проби беруть 

п впорц   перших страв, порц йн  друг  страви (котлети, битки, сирники 

тощо) в дбирають ц лими у к лькост  не менше н ж 100 г. 

П д час роздач   ж  температура перших страв   гарячих напо в не 

повинна бути нижчою за 75 °С, температура других страв - нижчою за 65 

°С, температура холодних страв   напо в - має коливатися у межах в д 7 до 

14 °С. В д часу приготування до моменту роздач  перш    друг  страви 

можуть стояти на гаряч й плит  до 2 годин. Ка тегорично забороняється 
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зм шувати  жу з    залишками в д попереднього дня та  жею, виготовленою 

ран ше. 

В буфетних стац онарних в дд лень має бути передбачено 2 окремих 

прим щення: роздаточна (площею не менше н ж 9 м2)   мийна для посуду 

(площею не менше н ж 6 м2) з п'ятигн здовою ванною. 

Роздають  жу хворим буфетниц    чергов  медичн  сестри в дд лень у 

халатах  з марк руванням "Для роздач   ж ". Контроль за роздачею  ж , 

в дпов дно до призначених д єт, зд йснює старша медична сестра. 

Молодший медичний персонал до роздач   ж  не допускається. 

В м сцях приймання передач для хворих у в дд леннях мають бути 

вив шен  списки дозволених ( з зазначенням  х максимально  к лькост )   

заборонених продукт в. Продукти для хворих передаються в целофанових 

пакетах  з зазначенням пр звища,  мен  та по батьков  хворого   вказанням 

дати передач . Виявлен  в холодильниках харчов  продукти з простроченим 

терм ном збер гання, без целофанових пакет в, без зазначення пр звища 

хворого, а також з ознаками псування в дправляються у харчов  в дходи. 

Про правила збер гання передач хворий має бути по нформований зразу 

п сля приймання на л кування на в дд лення. Щодня чергова медична сестра 

в дд лення перев ряє дотримання правил   терм н в збер гання продукт в у 

холодильниках в дд лень та прил жкових тумбочках. П д час миття посуду 

сл д дотримуватися спец альних правил, а саме: о механ чне зв льнення 

посуду в д залишк в  ж  зд йснюється щ ткою або дерев'яною лопаткою; 

о миття посуду щ ткою в першому гн зд  ванни проводиться за 

температури води 50 °С з додаванням 1 % розчину тринатр ю фосфату, 

кальциновано  соди або  нших мийних засоб в; 

о знезараження посуду зд йснюється шляхом кип'ят ння протягом 15 

хвилин або в результат  опускання в друге гн здо ванни на 30 хвилин у 0,5 

% розчин хлорам ну або 0,1 % розчин сульфохлорметину; 

о полоскання посуду в третьому гн зд  ванни проводиться проточною 

водою за температури не нижче 65 °С; 

       о    просушування посуду зд йснюється на спец альних полицях. 

Ганч рки для миття посуду та витирання стол в п сля зак нчення 

прибирання кип'ятять протягом 15 хвилин або замочують у 0,5 % 

осв тленому розчин  хлорного вапна або 1 % розчин  хлорам ну на 60 
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хвилин, п сля цього висушують та збер гають у спец ально в дведеному 

м сц . 

Матер ал для прибирання п сля миття п длоги заливають 0,5 % 

осв тленим розчином хлорного вапна або 1 % розчином хлорам ну на 60 

хвилин в тому ж в др , що використовували для прибирання, пот м 

пропол скують у вод  та сушать. 

На харчоблоц  не дозволяється мити посуд   столов  прибори з 

в дд лень. Для миття   збер гання кухонного посуду з в дд лень (термоси, 

каструл , в дра тощо) на харчоблоц  має бути вид лене окреме прим щення. 

Посуд для  нфекц йних в дд лень збер гати там забороняється. 

За в дсутност  умов для миття   збер гання кухонного посуду з 

в дд лень на харчоблоц  в н обробляється та збер гається у буфетних, де 

розташовують спец альн ванну   вид ляють м сце для розм щення кухонного 

посуду. 

Для транспортування продукт в  з баз, як  забезпечують л кувально-

проф лактичн  заклади, а також для перевезення готових страв у в дд лення 

використовується спец альний автотранспорт, який має дозв л (сан тарний 

паспорт) державно  сан тарно-еп дем олог чно  служби для перевезення 

продукт в. 

Автотранспорт для перевезення готово   ж  та продукт в повинен бути 

чистим. Щодня,   в раз  забруднення транспорту та п сля кожного 

перевезення продукт в   готово   ж , його миють на майданчику для миття 

транспортних засоб в з  стоком води в канал зац йну мережу. 

Для транспортування готово   ж  в буфетн  в дд лення л карн  

використовують термоси^ марм тн  в зки або посуд, як  щ льно закриваються 

кришками. Забороняється для цього застосовувати в дра   каструл . Щодня, а 

в раз  забруднення   п сля кожного перевезення готово   ж , в зки ретельно 

миють. 

Транспортування хл бобулочних вироб в зд йснюється в 

пол етиленових м шках, збер гати хл б в яких не дозволяється. Пер одично 

м шки миють водою   просушують. Дозволяється перевозити хл бобулочн  

вироби у закритих ємностях (в драх, каструлях) з кришкою,  , навпаки, не 

дозволяється використовувати для цього тканини   м шки. Транспорт, який 

застосовується для перевезення продукт в   готово   ж , забороняється 

використовувати для яких-небудь  нших ц лей. 
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На харчоблоц  вид ляються прим щення для збер гання мийних   

дез нфекц йних засоб в. Інвентар для прибирання обов'язково марк рують та 

збер гають у марк рованих ємностях. Спецодяг прац вник в харчоблоку   

буфетних в дд лень має пратися у пральнях. Забороняється прати одяг удома 

  в прим щеннях харчоблоку. 

П сля кожно  роздач   ж  ретельно прибирають буфетну та  дальню з 

використанням дез нфекц йних засоб в. Залишки  ж  знезаражують методом 

кип'ят ння протягом 15 хвилин в д моменту закипання або засипають сухим 

хлорним вапном. 

Щотижня з використанням дез нфекц йних та мийних обладнання, 

медичний  нструментар й, перев'язувальний   шовний матер ал, руки 

медичного персонал}, шк ра операц йного поля тощо. 

Лаборатор   сан тарно-еп дем олог чно  служби проводять такий 

контроль не р дше н ж дв ч  на р к, бактер олог чн  лаборатор   л кувального 

закладу контролюють ступ нь обс мен ння пов тря та р зноман тних об'єкт в 

один раз на м сяць, а стерильн сть  нструментар ю, перев'язувального 

матер алу, операц йно  б лизни, рук х рург в та шк ри операц йного поля 

(виб рково) визначається один раз на тиждень. 

П д час м кроб олог чних досл джень щодо ступеня обс мен ння 

об'єкт в навколишнього середовища (поверхонь) визначають наявн сть 

патогенних стаф локок в, синьогн йно  палички, бактер й кишково  групи та 

ентеров рус в. 

Кр м рук медичного персоналу, бактер олог чному контролю 

п длягають: у наркозн й -  нтубац йн  трубки, маски наркозних апарат в, 

тр йник наркозного апарата.  гофрована трубка, ларингоскоп, 

роторозширювач та дихальний м шок; у передоперац йн й - тази для миття 

рук х рург в, чист  щ тки для миття рук та фартухи (клейончаст  або 

пол етиленов ); в операц йн й - операц йний ст л, робочий ст л анестез олог в, 

шланг вакуум-в дсмоктувача, шланг киснево  п дводки та шк ра операц йного 

поля; у п сляоперац йних палатах, перев'язувальних, в дд леннях реан мац   

та  нтенсивно  терап   - л жка, запасна апаратура для наркозу, шланг вакуум-

в дсмоктувача, шланг киснево  подушки, щ тка на раковин , рушники для 

персоналу, термометри, внутр шня поверхня холодильника для збер гання 

медикамент в та перев'язувальний ст л (кр сло). 

Контролю на стерильн сть п длягають перев'язувальний (марлев  

серветки, ватн  кульки, тампони тощо)   шовний (перев ряють кожну парт ю 
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шовного матер алу) .матер ал, а також х рург чний  нструментар й 

(безпосередньо п сля стерил зац  ), що п дготовлений до використання. 

Шовний матер ал в дбирають  з банок по 1-2 мотки з кожно  банки, 

перев'язувальний матер ал -  з б кс в. Кожну пробу вм щують у полум'  

пальника в суху стерильну колбу або проб рку. Х рург чний  нструментар й, 

ножиц , голки з б кс в п сля стерил зац   переносять, дотримуючись 

стерильност , в колби або проб рки з живильним середовищем   

пропол скують. 

Проводячи сан тарно-м кроб олог чне досл дження пов тря прим щень 

л карн , сл д пам'ятати, що бактер  , в руси, рикетс   та  нш  види 

м кроорган зм в у ньому можуть бути в р зноман тних станах: краплинному, 

засоб в миють ст ни, осв тлювальну арматуру, очищують скло в д пилу та 

к птяви. Матер ал для прибирання марк рують. Ганч рки, мийн  та 

дез нфекц йн  засоби мають збер гатися в марк рованих ємностях у 

спец ально в дведених м сцях. 

Для дез нфекц   прим щень (п длога, ст ни, двер  тощо) 

використовують 1 % осв тлений розчин хлорного вапна або 0,5 % розчин 

хлорам ну. 

Обов'язковою складовою багатогранного комплексу заход в щодо 

забезпечення ефективного сан тарно-г г єн чного   протиеп дем чного 

режиму л кувально-проф лактичних заклад в є проведення  нструментально-

лабораторних досл джень, зокрема, визначення ф зичних, х м чних та 

м кроб олог чних показник в стану навколишнього   внутр шньол карняного 

середовища. 

На в дм ну в д б льшост   нших об'єкт в поточного сан тарного нагляду, 

за якими  нструментально-лабораторний контроль проводиться силами 

сан тарно-еп дем олог чно  служби, в л карнях необх дно поєднувати такий 

контроль з контролем, що зд йснюється безпосередньо прац вниками 

л кувально-проф лактичного закладу. Потреба в цьому зумовлена тим, що 

г г єн чний   протиеп дем чний режим л карн  є орган чною складовою 

частиною внутр шньол карняного режиму та заход в щодо проф лактики 

внутр шньол карняних  нфекц й   тому має бути об'єктом щоденно  уваги 

медичного персоналу. 

Як компонент поточного сан тарного нагляду, що зд йснюється силами 

сан тарно-еп дем олог чно  служби, об'єктивний контроль проводиться в 

рамках планових   позапланових обстежень за окремими показниками. 

Причому його пер одичн сть ч тко коригується з урахуванням конкретно  
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сан тарно-еп дем чно  ситуац   в населеному пункт , л кувально-

проф лактичному заклад  тощо. 

Внутр шньол карняний контроль має проводитися систематично (за 

деякими показниками - щодня). Тому за згодою з м сцевою сан тарно-

еп дем олог чною станц єю уточнюються об'єкти такого контролю, перел к 

показник в та пер одичн сть обстежень. 

Загальне кер вництво системою внутр шньол карняного контролю за 

дотриманням сан тарно-г г єн чного   протиеп дем чного режиму забезпечує 

головний л кар або його заступник з л кувально  роботи. 

Якщо в л карн  є штатний л кар-г г єн ст (еп дем олог), на нього 

покладаються оперативне кер вництво   координац я вс є  роботи  з 

забезпечення об'єктивного контролю за внутр шньол карняним режимом. В 

 нших випадках наказом по л карн  призначається л кар, який є 

в дпов дальним за цю роботу, має оперативний зв'язок  з в дд леннями   

службами л карн , а також  з сан тарно-еп дем олог чною службою. Цей 

прац вник складає, а головний л кар затверджує спец альний план роб т щодо 

забезпечення сан тарно-г г єн чного   протиеп дем чного режиму л карн . 

План має включати перел к оперативних   перспективних загальних та, у раз  

необх дност , диференц йованих за проф лем в дд лень, заход в щодо 

забезпечення режиму  з зазначенням в дпов дальних ос б   терм н в 

виконання. 

За в дсутност  в л карн  спец ального структурного п дрозд лу (л каря) з 

г г єни та еп дем олог   лабораторн  досл дження мають виконувати 

прац вники бактер олог чно  та б ох м чно  лаборатор й л карн . 

Орган зац йно-штатн  проблеми, пов'язан   з залученням у сферу д яльност  

таких лаборатор й, має вир шувати    кер вництво, виходячи з конкретних 

умов   можливостей. 

В кожному л кувально-проф лактичному заклад  в обов'язковому 

порядку рекомендують проводити визначення температури, вологост  та 

швидкост  руху пов тря, р вня осв тленост  та шуму, вм сту вуглекислого 

газу, показник в х м чного та бактер ального забруднення пов тря. 

Об'єктами досл дження п д час проведення сан тарно-бактер олог чного 

контролю є пов тряне середовище, поверхн  р зноман тних предмет в    

краплинно-ядерному та пилопод бному. 
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Таблиця 32 

 

Критер   бактер ально  чистоти пов тря л кувально-проф лактичних заклад в 

Прим щення 

Загальне м кробне за-

бруднення (к льк сть 

умовних одиниць в 1 м3) 

Золотистий стаф локок 

Операц йн  до початку роботи не б льше 500 - 

 

 
п д час роботи не б льше 1000 не б льше 4 

Пологов  зали до початку роботи не б льше 500 - 

 

 
п д час роботи не б льше 1000 не б льше 4 

Ман пуляц йн  до початку роботи не б льше 500 - 

 

 
п д час роботи не б льше 1000 не б льше 4 

Дитяч  палати та 

палати 
до початку роботи не б льше 500 - 

"сп льного" 

перебування 
п д час роботи не б льше 750 не б льше 4 

К мнати для 

приготування 

молочних 

сум шей 

п д час роботи не б льше 1000 не б льше 4 

Палати 

 нтенсивно  
до початку роботи не б льше 500 - 

терап   п д час роботи не б льше 750 - 

Громадське прим щення не б льше 4000 не б льше 40 

Житлов  прим щення  не б льше 2000 не б льше 10 

 

Проте основними показниками ступеня м кробного обс мен ння 

пов тряного середовища прим щень, як зазначено в табл. 27, є загальна 

к льк сть м кроорган зм в та к льк сть патогенних стаф локок в в 1 м3 

пов тря. 
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9. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ОХОРОНИ 

ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Пожежа являє собою неконтрольоване гор ння поза спец альним 

осередком, що завдає моральних   матер альних збитк в, а  нод  призводить   

до загибел  людей. Отже, пожежна безпека (протипожежна проф лактика) - 

це сукупн сть орган зац йних,  нженерно-техн чних та медичних заход в, 

спрямованих на запоб гання виникнення пожеж , створення умов для 

швидкого та ефективного гас ння пожеж  тощо. 

Анал з середньор чних показник в причин виникнення пожеж у р зних 

галузях виробництва та в побут  дозволяє виявити, що 46,1 % з них пов'язан  

з необережним поводженням з вогнем, 22,3 % - з порушеннями правил 

монтажу та експлуатац   електромереж   електрообладнання, 7,2 % - з 

пустощами д тей, 5,7 % - з п дпалами, 19,7 % - з  ншими (несправн сть 

виробничого устаткування, порушення технолог й ного процесу тощо) 

причинами. 

 

9.1. Основні вимоги щодо пожежної безпеки в лікувально-

профілактичних закладах. 

 

У багатоповерхових л кувально-проф лактичних закладах палати для 

важкохворих та д тей повинн  розм щуватися на нижн х поверхах. Палатн  

в дд лення дитячих л карень сл д розм щувати не вище п'ятого поверху, 

палати для д тей у в ц  до 7 ро к в - не вище другого поверху (за винятком 

випадк в, що обумовлен  буд вельними нормами). 

Л карн  та  нш  л кувальн  заклади з пост йним перебуванням 

важкохворих, не здатних самост йно пересуватися, повинн  забезпечуватися 

ношами, виходячи з розрахунку одн  нош  на 5 хворих. Не допускається 

розм щувати палатн  в дд лення, пологов , операц йн , процедурн  каб нети у 

п двальних та на цокольних поверхах. В дстань м ж л жками у л карняних 

палатах має становити не менше 0,8 м, центральний основний прох д має 

складати не менше 1,2 м завширшки. Тумбочки, ст льц  та л жка не повинн  

захаращувати виходи та проходи. 

Подача кисню хворим, як правило, має зд йснюватися централ зовано, з 

установленням балон в (не б льше 10) за межами буд вл  л кувального 
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закладу в прибудовах з негорючих матер ал в або з центрального кисневого 

пункту (якщо к льк сть балон в складає понад 10). Допускається 

встановлювати один кисневий балон б ля зовн шньо  негорючо  ст ни буд вл  

закладу у металев й шаф . Центральний кисневий пункт сл д розм щувати в 

буд вл , що сто ть окремо, на в дстан  не менше 25 м в д буд вель з пост йним 

перебуванням хворих. 

За в дсутност  централ зованого постачання кисню порядок 

користування кисневими подушками визначається наказом 

(розпорядженням) адм н страц   л кувального закладу. 

Встановлення кип'ятильник в, водонагр вач в   титан в, стерил зац я 

медичних  нструмент в та перев'язувальних матер ал в, прожарювання 

б лизни, а також роз гр в параф ну   озокериту допускається лише у 

спец ально пристосованих для ц є  мети прим щеннях. Стерил затори для 

кип'ят ння  нструмент в   перев'язувальних матер ал в повинн  мати закрит  

п д гр вники (сп рал ). Опорн  поверхн  стерил затор в мають бути 

негорючими. Стерил затори з пов тряним прошарком м ж опорною по-

верхнею та днищем також мають встановлюватися на негорюч й основ . 

В лаборатор ях, на постах в дд лень, в каб нетах л кар в та старших 

медичних сестер допускається збер гання у спец альних негорючих шафах, 

що замикаються, не б льше З кг медикамент в   реактив в, як  в дносяться до 

категор   л егкозаймистих та горючих речовин (спирт, ацетон, еф р тощо), з 

обов'язковим урахуванням  х сум сност . 

Матер али та речовини у коморах, аптечних складських прим щеннях 

необх дно збер гати суворо за асортиментом, при цьому не допускається 

сп льне збер гання легкозаймистих речовин з  ншими матер алами. В 

аптеках, як  розм щен  у буд влях  ншого призначення (в тому числ  у 

л карняних корпусах), загальна к льк сть легкозаймистих та горючих 

медикамент в, реактив в (спирти, еф ри тощо) не повинна перевищувати 100 

кг. 

В аптеках допускається збер гати не б льше 2 балон в з киснем, як  

повинн  бути розм щен  у вертикальному положенн  в спец альних гн здах, 

що над йно закр плен . 

Арх восховища рентген всько  пл вки м стк стю понад 300 кг мають 

розм щуватися в окремо розташованих буд влях. В дстань в д арх восховищ 

до сус дн х буд вель повинна становити не менше 15 м. Якщо к льк сть 
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пл вки становить менше 300 кг, дозволяється розм щення арх восховища у 

прим щеннях буд вель л кувальних заклад в, в дгороджених 

протипожежними ст нами та перекриттями. 

В одн й секц   арх восховища допускається збер гати не б льше 500 кг 

пл вки. Кожна секц я повинна мати самост йну витяжну вентиляц ю та 

природне осв тлення  з сп вв дношенням площ  в кон до площ  п длоги не 

менше 1:8. Двер  з секц   повинн  в дчинятися назовн . Карниз даху над 

в кнами сховища має бути негорючим. 

Арх ви повинн  мати центральне водяне опалення. У с льськ й 

м сцевост  за наявност  печей топков  отвори та засувки сл д влаштовувати з 

боку коридора. У прим щеннях сховища забороняється встановлювати 

електрощитки, електричн  дзв нки та штепсельн  з'єднання. В неробочий час 

електропроводка у сховищах повинна бути знеструмлена. 

Допускається збер гання пл вок та рентгенограм за межами арх ву, 

коли  х к льк сть у прим щенн  не перевищує 4 кг. У цьому випадку пл вки та 

рентгенограми необх дно збер гати в металев й шаф  (ящику) не ближче 1 м 

в д опалювальних прилад в. У прим щеннях, де встановлен  так  шафи, не 

допускається палити та застосовувати електронагр вальн  прилади будь-яких 

тип в. 

Арх восховища обладнуються металевими або дерев'яними, обшитими 

зал зом по негорючому тепло золяц йному матер алу ф льмостатами 

(шафами), розд леними на секц   завглибшки   завдовжки не б льше 0,5 м. 

Кожна секц я повинна щ льно зачинятися дверцятами. В дстань в д 

ф льмостат в (шаф) до ст н, в кон, стел  та п длоги повинна бути не менше 0,5 

м. 

У буд влях л кувально-проф лактичних заклад в не допускається: 

о розм щувати в корпусах з палатами для хворих прим щення, не 

пов'язан  з л кувальним процесом (кр м визначених нормами проектування) 

або здавати прим щення в оренду п д  нше призначення; 

• зд йснювати подачу кисню в л карнян  палати за допомогою 

гумових та пластмасових трубок, а також трубопроводами, котр  мають 

нещ льн  м сця у з'єднаннях; 

• прокладати киснепроводи у п двалах, п дп ллях, каналах, а також 

п д буд влями   спорудами; 

• влаштовувати топков  отвори печей в л карняних палатах; 
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          • розм щувати в п двальних та на цокольних поверхах 

майстерн , склади, комори для збер гання пожежо- та вибухонебезпечних 

речовин   матер ал в, а також легкозаймистих та горючих речовин; 

о використовувати гасниц  або примуси для стерил зац   медичних 

 нструмент в; 

о п д гр вати параф н   озокерит безпосередньо на вогн  (сл д 

застосовувати лише спец альн  п д гр вники); 

о розм щувати хворих, коли  х к льк сть перевищує 25, у дерев'яних 

буд влях з п чним опаленням; 

          • встановлювати л жка в коридорах, холах та на  нших 

потенц йних шляхах евакуац  ; 

о користуватися прасками, електроплитами,  ншими електронагр вними 

приладами в л карняних палатах та  нших прим щеннях, де перебувають 

хвор  (для цього мають бути вид лен  спец альн  прим щення); 

о застосовувати наст льн  гасов  лампи (як виняток допускається 

застосування л хтар в типу ―летюча миша‖). 
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ПРИКЛАДИ  ТЕСТІВ 

(вид лен  в рн  в дпов д ) 

 

1. Нормальна тривал сть робочого тижня складає, год.: 

              а) 36;   б) 38;    в)40;    г)41. 

 

2. КЗпП передбачає наступн  види дисципл нарно  в дпов дальност : 

     а) догана   сувора догана; 

     б) догана   зв льнення з роботи;  

     в) догана, сувора догана, перев д на нижче оплачувану роботу; 

     г)  догана, перев д на нижче оплачувану роботу, зв льнення з 

роботи. 

 

3. Рац ональною орган зац єю робочого м сця займається: 

     а) ергоном ка; 

     б) евристика; 

     в) етимолог я; 

     г) есхатолог я. 

 

4. ГДК ртут  в пов тр  робочо  зони, мг/м3: 

     а) 0,001; б) 0,01;  в) 0,1;  г) 1. 

 

5. При робот  з патогенними м кроорган змами – збудниками особливо 

небезпечних  нфекц й, умови прац  в дносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 

6. Інфразвуком вважаються акустичн  коливання з частотою, Гц: 

        а) < 16; б) > 2000;  в) < 2000; г) > 20000 

 

7. ГДК етанолу в пов тр  робочо  зони, мг/м3: 

     а) 3000; б) 1000;  в) 300;  г) 100. 

 

      8. Адм н стративна в дпов дальн сть за порушення вимог ОП 

виступає у    вид : 

        а) догани; 
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        б) штрафу; 

        в) зв льнення з роботи; 

        г) позбавлення прем  . 

 

9. Якщо концентрац я речовин гостро направлено  д   перевищує 

ГДК у 2 рази, умови прац  в дносяться до класу: 

     а) 3.1;  б) 3.2;  в) 3.3;  г) 3.4.    

 

10. При робот  з патогенними м кроорган змами – збудниками  

особливо небезпечних  нфекц й, умови прац  в дносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

11.   Висота робочо  зони над р внем п длоги або робочого 

майданчика, м: 

        а) 1,8;      б) 2;     в) 2,25;    г) 2,5. 

 

12. Норма штучного осв тлення операц йн й, лк: 

       а) 100; б) 200; в) 300; г) 400. 

 

13. До кл матичних умов не в дноситься: 

а) атмосферний тиск; 

б) теплове випром нювання; 

в) швидк сть руху пов тря; 

г) концентрац я шк дливих речовин в пов тр . 

 

14. Ультразвуком вважаються акустичн  коливання з частотою, Гц: 

        а) < 16; б) > 2000;  в) < 2000; г) > 20000 

 

15. ГДК д етилового еф ру в пов тр  робочо  зони, мг/м3: 

     а) 1000; б) 300;  в) 20;  г) 1. 

  

16. При робот  з патогенними м кроорган змами – збудниками  

 нфекц й (не особливо небезпечних), умови прац  в дносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 



 

223 

 

17.   Допустима маса вантажу, що п дн мається ж нкою, при частот  

п дн мання до 2 раз на годину, кг: 

              а) 7;    б) 10;     в) 12;    г) 16. 

 

18. Норма штучного осв тлення оглядових каб нет в л кар в, лк: 

       а)250;  б) 300;  в) 500; г) 650. 

 

19. Як додаткова м ра в ОП розглядаються: 

        а) орган зац йн  заходи; 

        б) сан тарн  заходи; 

        в) техн чн  способи   засоби; 

        г) СІЗ. 

 

20. Основний нормований параметр чистоти пов тря: 

а) ГДД;   б) ГДК;   в) ГДР;  г) ГДІ. 

  

       21. До 1 класу в дносяться умови прац : 

       а) оптимальн ; 

       б) допустим ; 

       в) шк длив ; 

       г) небезпечн . 

         

       22. Небезпечним називається виробничий чинник, вплив якого на 

прац вника може привести до: 

           а) профес йного захворювання; 

           б) травми або  ншого миттєвого р зкого пог ршення здоров'я; 

           в) гострого отруєння; 

           г) травми.               

 

       23. Прац вник має право в дмовитися в д доручено  роботи, якщо: 

           а) на робочому м сц  порушуються норми ОП; 

           б) на робочому м сц  перевищен  ГДК шк дливих речовин в 

пов тр  робочо  зони; 

           в) створилася ситуац я, небезпечна для його життя або здоров'я; 

           г) робота не пов'язана з обов'язками за фахом. 
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       24. До роб т в н чний час не допускаються: 

           а) вс  ж нки; 

           б) ваг тн  ж нки; 

           в) ваг тн  ж нки   ж нки з д тьми до 3х рок в; 

           г) ваг тн  ж нки   ж нки з д тьми до 14 рок в. 

          

       25. Сумарна вага вантажу, перем щувана ж нкою з робочо  

поверхн  протягом кожно  години зм ни, не повинна перевищувати: 

           а) 200кг; 

           б) 350кг; 

           в) 500кг; 

           г) п'ятикратну масу т ла.   

   

26. Шк дливим називається виробничий чинник, вплив якого на 

прац вника може привести до: 

           а) профес йного захворювання; 

           б) травми або  ншого миттєвого р зкого пог ршення здоров'я; 

           в) гострого отруєнню; 

           г) травми.       

 

27. Гранична норма п дйому вантажу ж нками (б льше 2 раз в на 

годину): 

           а) 7кг; 

           б) 10кг; 

           в) 16кг; 

           г) 15% в д маси т ла. 

 

28. ГДР звукового тиску у каб нетах л кар в, дБА: 

      а) 35;  б) 40;  в) 45;  г) 50. 

 

29. До легкозаймистих р дин належить: 

       а) мазут;  б) перекис водню; в) ацетон; г) азотна кислота. 

 

30.Пожеж  електроустановок п д напругою можна тушити: 
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   а) водою; б) п ною; в) вологим п ском; г) вуглекислотою. 

 

31. Пожеж  р дин, легших за воду, можна тушити: 

   а) водою; б) п ною; в) вологим п ском; г) сухим п ском. 

 

32. Воду не можна застосовувати при туш нн : 

   а) пластмас; б) каучуку; в) кал ю; г) деревини. 

 

33. Допустима температура пов тря у операц йних, °С: 

    а) 18…20; б) 20,5…22,5;  в) 21,5…24,5; г) 20…26. 

 

34. Нормативна волог сть пов тря у операц йних, %: 

    а) 55…60; б) 40…65;  в) 40…70;   г) ≤ 75. 

 

35. Допустимий вм ст вуглекислого газу у прим щеннях л кувально-

проф лактичних заклад в, %:  

    а) 0,1; б) 0,5; в) 1; г)3. 

 

36. До м сцево  витяжно  вентиляц   в дноситься: 

    а) пов тряний душ; 

    б) пов тряна зав са; 

    в) аерац я; 

    г) п ддашшя. 

 

37. Етанол в дноситься до класу небезпеки: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

38. За г г єн чною класиф кац єю умов прац  допустим  умови 

в дносяться до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

39. За г г єн чною класиф кац єю умов прац  оптимальн  умови 

в дносяться до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   
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40. За г г єн чною класиф кац єю умов прац  небезпечн  (екстремальн ) 

умови в дносяться до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   
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ПРИКЛАДИ  ЗАВДАНЬ 

 

                                          Завдання 1 

 

     Визначити кратн сть вентиляц  , необх дну для видалення пари 

д етилового еф ру з прим щення об'ємом 50 м3. Еф р випаровується з 

в дкрито  цил ндрово  судини д аметром      D = 0,1 м. Швидк сть випару W = 

= 0,7 г/м2с. Концентрац я пари еф ру в зовн шньому пов тр  - 10 мг/м3. 

     Р шення. Визначимо площу випару, м2: 

 

                        S = 0,25D2 = 0,25·3,14·0,12 = 0,00785 

 

     К льк сть пари еф ру, що поступає в прим щення, мг/год.: 

 

                  М = 3600·1000·W·S = 3600·1000·0,7·0,00785 = 19782 

 

     Приймемо концентрац ю пари еф ру в пов тр  прим щення р вно  

ГДК, Сп = 300 мг/м3. Тод  необх дна витрата вентиляц йного пов тря м3/год.: 

 

                          Q = 19782/(300 - 10) = 68,2 

 

     Шукана кратн сть вентиляц  , год.-1: 

 

                            n = 68,2/50 = 1,36 

 

                                                 Завдання 2 

 

     У прим щення каб нету л каря   в пов тря у вигляд  пилу вид ляється 

впродовж зм ни (8 годин) 6г бензилпен цил ну, 30  г левом цетину   4 г 

тетрацикл ну. Продуктивн сть витяжно  вентиляц йно  установки 10 000 

м3/год. Концентрац я перел чених речовин в зовн шньому пов тр  дор внює 

нулю.  Оц нити умови прац  в прим щенн , вважаючи, що ц  шк длив  

речовини однонаправлено  д   з адитивним ефектом. 

     Визначаємо  нтенсивн сть вид лення шк дливих речовин в пов тря 

мг/год.: 
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           М1 = (6/8)103 = 750 ;                М2 = (30/8)103 = 3750; 

                                            М3 = (4/8)103 =  500 

 

     З р вняння  

                                         Q = M/(Cп  - Сн), 

отримуємо концентрац   речовин в пов тр  робочо  зони, мг/м3: 

 

                                         Сп =  М/Q 

    Сп1 = 0,075;                    Сп2 = 0,375;                        Сп3 = 0,05 

 

     Зг дно ДСН 3.3.6.042-99 знаходимо гранично допустим  концентрац   

шк дливих речовин в пов тр  робочо  зони, мг/м3: 

 

ПДК1 =0,1;                               ПДК2 = 1;                              ПДК3 = 0,1 

        

     Перев ряємо сп вв дношення (Сi /ПДКi )  1: 

 

      0,075/0,1   +    0,375/1    +  0,05/0,1 = 1,625 > 1 

 

     Умови прац  не в дпов дають сан тарним нормам. 

 

                                           Завдання 3 

 

     У прим щенн  каб нету л каря р вень звукового тиску, що утворює   

вентиляц йна установка, складає у трьох частотних д апазонах  величини, 

вказан  в таблиц . 

f, Гц 63 500 4000 

L, дБ 75 90 95 

     Визначити, чи забезпечить   допустим  умови  цегляна ст на 

завтовшки 25 см. Густина цегляно  кладки  = 1700 кг/м3. 

 

     Критичне значення частоти, Гц: 

 

                  fк = - 257 + 97 = - 257·0,25 + 97 = 33 
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     Поверхнева густина огородження, кг/м2: 

 

                  m =  = 1700·0,25 = 425 

 

     Зниження шуму звуко золяц єю на частот  63 Гц, дБ: 

 

                   R63 = 20lg 425 - 12 + 24,9lg (63/33) = 47,5            

 

     Зниження шуму на  нших частотах, дБ: 

 

                         R500 = 70                       R4000 = 92 

 

     Р вн  звукового тиску на робочому м сц  при наявност  звуко золяц  , 

дБ: 

 

            L63 =  75 - 47,5 = 27,5;   L500 = 20;   L4000 = 3 

 

     Гранично допустим  р вн  звукового тиску,   дБ: 

 

             ПДУ63 = 59;         ПДУ500 = 34;      ПДУ4000 = 25 

          

     Звуко золяц я забезпечує допустим  умови.  

 

                                       Завдання 4 

 

    Джерелами св тла у прим щенн  пологового залу служать 

люм несцентн  лампи ЛБ65-4, розрахован  на напругу 220 В, споживана 

потужн сть 65 Вт, св тильники 1 групи м стять кожний 2 лампи. Нормативна 

осв тлен сть 500 лк. Розм ри прим щення А×В = 8×6 м, розрахункова висота 

св тильник в над осв тлюваною поверхнею h = 2 м. Коеф ц єнти в дбиття для 

прим щення без пило вид лень: для стел  ρс = 70%, для ст н ρст = 50%, для 

осв тлювано  поверхн  ρо = 30%. 

    Визначимо необх дну к льк сть св тильник в. 

     За дов дковими даними знаходимо св товий пот к лампи ЛБ65-4, лм: 
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                                       Ф = 4550 

 

    Коеф ц єнт нер вном рност  для люм несцентних ламп: 

 

                                       z = 1,15 

 

     Коеф ц єнт запасу для прим щень з пов тряним середовищем, що 

м стить менш 1 мг/м3 пилу: 

 

                                          k = 1,5 

 

     Площа, що осв тлюється, м2: 

 

                                 S = A∙B = 8∙6 = 48 

 

     Індекс прим щення: 

 

                              71,1
)68(2

68

)(










BAh

AB
i  

 

     Коеф ц єнт використання св тлового потоку , залежний в д  , ρс, 

ρст,ρо   групи св тильник в: 

 

                                             η = 0,63 

 

     Необх дна к льк сть св тильник в: 

 

                  2,7
63,045502

485,115,1500












EkzS
N  

 

     Приймаємо N=7. 

 

 

 

 



 

231 

 

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Законодавчі акти, постанови та накази: 

 

1. Конституц я Укра ни: Прийнята на 5 сес   Верховно  Ради Укра ни 

28.06.1996 року. 

2. Закон Укра ни "Основи законодавства Укра ни про охорону 

здоров'я". 

3. Закон Укра ни "Про охорону прац ". 

4. Закон Укра ни "Про внесення зм н до Закону Укра ни "Про охорону 

прац "". 

5. Закон Укра ни "Про забезпечення сан тарного та еп дем чного 

благополуччя населення". 

6. Закон Укра ни "Про захист людини в д впливу  он зуючих 

випром нювань". 

7. Закон Укра ни "Про пожежну безпеку". 

8. Закон Укра ни "Про страхов  тарифи на загальнообов'язкове 

державне страхування в д нещасного випадку на виробництв  та 

профес йного захворювання, як  спричинили втрату працездатност ". 

9. Законодавство Укра ни про охорону прац . В 4 томах. - К., 1995. - 

т.1. -558 с, т.2. - 384 с, т.З. - 576 с, т.4. - 384 с. 

10. Лист М н стерства охорони здоров'я Укра ни №9.04-04/371 в д 

08.08.2001 року "Про п дсумки роботи з питань охорони прац , попередження 

виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод   пожеж в 

установах охорони здоров'я Укра ни за 1 п вр ччя 2001 року". 

11. Лист М н стерства охорони здоров'я Укра ни №9.04-04/643 в д 

17.12.2001 року "Про галузев  програми пол пшення стану безпеки, г г єни 

прац  та виробничо  сан тар   на 2001-2005 роки". 

12. Наказ Державного ком тету Укра ни з нагляду за охороною прац  

№30 в д 4.04.1994 року "Про затвердження типового положення про 

навчання,  нструктаж   перев рку знань прац вник в з питань охорони прац ". 

13. Наказ Державного ком тету Укра ни з нагляду за охороною прац  

№191 в д 18.06.1997 року "Про затвердження типового положення 

про каб нет охорони прац ". 



 

232 

 

14. Наказ М н стерства осв ти   науки Укра ни №429 в д 30.11.1993 

року "Про затвердження Положення про орган зац ю охорони прац  та 

порядок розсл дування нещасних випадк в у навчально-виховних закладах". 

15. Наказ М н стерства осв ти   науки Укра ни, М н стерства 

внутр шн х справ та Головного управл ння Державно  пожежно   нспекц   

№348/70 в д 30.09.1998 року "Про затвердження Правил пожежно  безпеки 

для заклад в, установ   орган зац й системи осв ти Укра ни". 

16. Наказ М н стерства прац  та соц ально  пол тики Укра ни №260 в д 

08.06.2001 року "Про затвердження форми трудового договору м ж 

прац вником   ф зичною особою та порядку реєстрац   трудового договору 

м ж прац вником   ф зичною особою". 

17. Наказ М н стерства прац  та соц ально  пол тики Укра ни №432 в д 

22.10.2001 року "Про затвердження концепц   управл ння охороною прац ". 

18. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №44 в д 16.03.1993 

року "Про орган зац ю збер гання в аптечних установах р зних груп 

л карських засоб в та вироб в медичного призначення" 

19. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №139 в д 14.06.1993 

року "Про затвердження  нструкц   по сан тарно-протиеп дем чному режиму 

аптек". 

20. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №141 в д 18.08.1994 

року "Про затвердження перел ку вищих   середн х спец альних навчальних 

заклад в, п дготовка   отримання знань в яких дають право займатися 

медичною   фармацевтичною д яльн стю". 

21. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №4 в д 05.01.1995 

року "Про заходи з проф лактики внутр шньо л карняних  нфекц й". 

22. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №135 в д 20.02.1995 

року "Про порядок застосування ф нансових санкц й за порушення 

сан тарного законодавства. 

23. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №114 в д 22.06.1995 

року "Про затвердження перел ку заклад в охорони здоров'я, перел ку 

л карських посад   перел ку посад фармацевтичних прац вник в". 

24. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №199 в д 08.07.1996 

року "Про затвердження Правил проведення утил зац   та знищення 

неяк сних л карських засоб в". 



 

233 

 

25. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №255 в д 19.08.1997 

року "Про затвердження допустимих р вн в вм сту рад онукл д в 137Cs   90Sr 

у продуктах харчування та питн й вод ". 

26. Наказ М н стерства охорони здоров 'я Укра ни №3 З 3 в д 

13.08.2001 року "Про надання висновку державно  сан тарно-

еп дем олог чно  служби про в дпов дн сть наявних прим щень вимогам 

сан тарних норм   правил щодо проведення окремих вид в господарсько  

д яльност ". 

27. Наказ М н стерства охорони здоров'я Укра ни №59 в д 10.02.2003 

року "Про удосконалення заход в щодо проф лактики внутр шньо л карняних 

 нфекц й в пологових будинках (акушерських стац онарах)". 

28. М жнародне законодавство про охорону прац : Конвенц   та 

рекомендац   М жнародно  орган зац   прац . В 3 томах. // Упорядник Є. М. 

Теличко - К.: Основа, 1997. - т. 1- 672 с, т.2 - 437 с, т.З - 431 с. 

29. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №421 в д 5.05.1997 року 

"Про затвердження Положення про розсл дування та обл к нещасних 

випадк в невиробничого характеру". 

30. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №447 в д 12.05.1997 року 

"Про впорядкування д яльност  аптечних заклад в та затвердження правил 

роздр бно  реал зац   л карських засоб в". 

31. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №1100 в д 3.10.1997 року 

"Про внесення зм н   доповнень до правил в дшкодування власникам 

п дприємства, установи   орган зац   або уповноваженим ним органом шкоди, 

запод яно  прац вников  ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням 

трудових обов'язк в". 

32. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №59 в д 23.05.2001 року з  

зм нами в дпов дно до Постанови Каб нету М н стр в Укра ни №170 в д 

15.02.2002 року "Про затвердження перел ку профес й, виробництв та 

орган зац й, прац вники яких п длягають обов'язковим проф лактичним 

медичним оглядам, порядку проведення цих огляд в та видач  особистих 

медичних книжок". 

33. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №1094 в д 21.08.2001 

року Деяк  питання розсл дування та обл ку нещасних випадк в, 

профес йних захворювань   авар й на виробництв ". 



 

234 

 

34. Постанова Каб нету М н стр в Укра ни №36 в д ІбЖ.ІСШ'року ''Про 

затвердження списк в виробництв, роб т, профес й, посад   показник в, 

зайнят сть в яких дає право на пенс ю за в ком на п льгових умовах". 

35. Приказ Министерства здравоохранения СССР №581 от 21.07.1988 

года "О дальнейшем развитии и совершенствовании ультразвуковой 

диагностики в лечебно-профилактических учреждениях страны" - М., 1988. 

36. Приказ Министерства здравоохранения СССР №408 от 12.07.1989 

года "О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране" - 

М., 1989. -125 с. 

37. Приказ Министерства здравоохранения СССР №555 от 29.09.1989 

года "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 

водителей индивидуальных транспортных средств" - М., 1989. - 302 с. 

 

Державні стандарти, санітарні та будівельні норми і правила, 

інші нормативні акти і положення, методичні рекомендації: 

 

38. ГОСТ 12.1.031-81 "Лазеры. Методы дозиметрического контроля 

лазерного излучения". - М., 1981. 

39. ГОСТ Р50723-94 "Лазерная безопасность, общие требования 

безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий". - М., 1994. 

40. ДСТУ 3038-95 "Г г єна. Терм ни та визначення основних понять". - 

К, 1995. 

41. ДСТУ 2293-99 "Охорона прац . Терм ни та визначення основних 

понять". Держстандарт Укра ни. К., 1999. 

42. Державн  сан тарн  норми   правила при виконанн  роб т в 

невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно. Затверджен  

наказом М н стерства охорони здоров'я Укра ни №198 в д 09.07.1997 року. - 

К., 1997. - 23 с. 

43. Державн  буд вельн  норми Укра ни "Будинки   споруди. Заклади 

охорони здоров'я" (ДБАВ.2.2.-10-2001). - К., 2001. ~ 164 с. 

44. Інструкц я по сан тарно-протиеп дем чному режиму аптек. 

Затверджено наказом М н стерства охорони здоров'я Укра ни №139 в д 

14.06.1993 року. 

45. Зб рник матер ал в з питань трудового законодавства Укра ни. - 

В нниця, 1992.-334 с. 



 

235 

 

46. Зб рник важливих оф ц йних матер ал в з сан тарних   

протиеп дем чних питань. Видання оф ц йне у 6 томах. - К., 1997. - 254 с. 

47. Зб рник нормативних акт в при зд йсненн  д яльност  з 

виробництва, оптово  та роздр бно  торг вл  л карськими засобами // П д ред. 

В. П Варченка. - К., 2001.-416 с. 

48. Зб рник нормативно-методичних документ в з питань регулювання 

оплати прац , в дпусток, загальнообов'язкового державного соц ального 

страхування в д нещасного випадку на виробництв    профес йного 

захворювання. - В нниця, 2001. - 118 с. 

49. Методичн  вказ вки по застосуванню засобу "Дезефект" з метою 

дез нфекц   та передстерил зац йного очищення. - К., 1999. - 15 с. 

50. Методичн  вказ вки щодо застосування засобу "Неохлор" з метою 

дез нфекц  . - К, 2000. - 15 с. 

51. Методичн  рекомендац   по орган зац   проф лактичних первинних 

протиеп дем чних заход в при карантинних та  нших небезпечних 

 нфекц йних захворюваннях. Затверджено М н стерством охорони Укра ни 

№5.10.09 в д 10.12.1997 року. 

52. Методичн  рекомендац   "Порядок впровадження в практичну 

д яльн сть регламент в медичного опром нення людини" // Автори-

упорядники: Товстолуп О. Г., Колесник В. П., Коханова Г. О. - В нниця, 

1999. - 12 с. 

53. Методические рекомендации и задания к контрольным работам по 

аптечной технологии лекарств // Под ред. А. И. Тихонова. - Харьков: Изд-во 

НФАУ, 2000. -144 с. 

54. Методические рекомендации по построению систем менеджмента 

(управления) охраны труда на предприятиях по производству лекарственных 

средств // Загорий В. А., Караванова Л. В., Дихтярев С. И. и др. - К., 2003. - 

163 с. 

55. Методические указания по микроклиматическому контролю в 

аптеках. Утверджены Главным санэпидуправлением Министерства 

здравоохранения СССР №3182-81 от 29.12.1984 года. 

56. Норми рад ац йно  безпеки Укра ни (НРБУ-97). Державн  г г єн чн  

нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. - К., 1998. - 125 с. 



 

236 

 

57. Норми рад ац йно  безпеки Укра ни. Доповнення. Рад ац йний 

захист в д джерел потенц йного опром нення (НРБУ-97/Д-2000). Державн  

г г єн чн  нормативи ДГН 6.6.1.-6.5 061-2000. - К., 2000. - 80 с. 

58. Нормативн  акти з орган зац   аптечних та х м ко-фармацевтичних 

п дприємств // П д ред. Б. С. З менковського. - Льв в., 2002. -401 с. 

59. Основи загальнообов'язкового державного соц ального 

страхування в д нещасного випадку на виробництв  та профес йного 

захворювання, як  спричинили втрату працездатност  // Зб рник правових 

документ в, законодавчих та нормативних акт в Укра ни, розпорядчих 

документ в та методично-практичних матер ал в до них №5. "Стандарти 

медичних технолог й д агностично-л кувального процесу стац онарно  

допомоги". - К.: Проф нформ, 2002. - 621 с. 

60. Основн  сан тарн  правила протирад ац йного захисту (ОСПУ). 

ДСП 6.074. 120-OL-K., 2001.- 127 с. 

61. Перел к виробництв, цех в, профес й   посад  з шк дливими 

умовами прац , робота в яких дає право на скорочену тривал сть робочого 

тижня. - К.: Основа, 2001.- 160 с. 

62. Положение о медицинском осмотре работников определенных 

категорий. -К.: Интерпроф, 1997. - 145 с. 

63. Положення про порядок забезпечення прац вник в спец альним 

одягом, спец альним взуттям та  ншими засобами  ндив дуального захисту. 

Затверджено наказом Державного ком тету з нагляду за охороною прац  

Укра ни №170 в д 19.10.1996 року 

64. Положення про розсл дування та обл к нещасних випадк в, 

профес йних захворювань   авар й на п дприємствах, в установах   

орган зац ях (ДНАОП 0.00-4.03-98. )  -К., 1998.- 149 с. 

65. Положення про розробку  нструкц й з охорони прац  (ДНАОП 0.00-

4.15-98). Затверджено наказом Державного ком тету з нагляду за охороною 

прац  Укра ни №9 29.01.1998 року. 

66. Положення про орган зац ю роботи з охорони прац  учасник в 

навчально-виховного процесу в установах   закладах осв ти. Затверджено 

наказом М н стерства осв ти   науки Укра ни №563 в д 01.08.2001 року. 

67. Положення про порядок розсл дування та ведення обл ку нещасних 

випадк в, профес йних захворювань   авар й на виробництв . Затверджено 

Постановою Каб нету М н стр в Укра ни №1094 в д 21.08.2001 року. 



 

237 

 

68. Положення про порядок розсл дування нещасних випадк в, що 

сталися 7,:z час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. 

Затверджено наказом М н стерства осв ти   науки Укра ни №616 в д 

31.08.2001 року. 

69. Положення про Державний департамент з контролю за як стю, 

безпекою та виробництвом л карських засоб в   вироб в медичного 

призначення. Затверджено Постановою Каб нету М н стр в Укра ни №917 в д 

05.06.2000 року  з зм нами, внесеними зг дно з Постановою Каб нету 

М н стр в Укра ни №1419 в д .16.09.2002 року. 

70. Положення про Державний ком тет Укра ни з нагляду за охороною 

прац . Затверджено Указом Президента Укра ни №29/2003 в д 16.01.2003 

року 

71. Правила охорони прац  п д час експлуатац   електронно-

обчислювальних машин (ДНАОП 0.00-1.31-99). - К., 1999. - 109 с. 

72. Правила пожежно  безпеки для п дприємств з виробництва 

л карських засоб в (НАПБ В.01.051-99/191). - К, 2001. - 175 с. 

73. Правила пожежно  безпеки в Укра н  ( з зм нами). - К.: Основа, 

2002. -352 с. 

74. Правила по технике безопасности и производственной санитарии 

при работе з химических лабораториях медицинских учебных заведений. - 

М.э 1982. -68 с. 

75. Проф лактика та рання д агностика профес йних захворювань 

медичних тестер, як  проводять медикаментозну терап ю. Методичн  

вказ вки, затверджен  М н стерством охорони здоров'я Укра ни №4151-86. 

76. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 

больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПиН 5179-

90), - М., 1990. - 33 с. 

77. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров 

(СНиП 5804-91). -М., 1991. 

78. Сан тарн  норми ультраф олетового випром нювання у виробничих 

прим щеннях (СН 4557-88). 

79. Сан тарн  правила при робот  з  ртуттю,    сполуками та приладами 

з ртутним заповненням (СП - 4607-88). 

80. Сборник нормативных документов по аптечному делу в Украине. В 

2 частях. - К.: Горизонт, 2000. - 455 с. 



 

238 

 

81. Стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК) 

825-1-93. "Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация 

оборудования, требования и руководства для потребителей". 

82. Строительные нормы и правила (СНиП П-68-78), часть II, глава 68. 

Высшие учебные заведения. - М., 1978. - 15 с. 

83. Строительные нормы и правила (СНиП И-69-78), часть II, глава 69. 

Лечебно-профилактические учреждения. - М., 1978. - 56 с. 

84. Тимчасов  методичн  рекомендац   з орган зац  сан тарно-

протиеп дем чного режиму в стоматолог чних в дд леннях (каб нетах). - 

В нниця, 2001. - 24 с. 

85. Типове положення про навчання,  нструктаж   перев рку знань 

прац вник в з питань охорони прац . Затверджено наказом Державного 

ком тету Укра ни з нагляду за охороною прац  №30 в д 4.04.1994 року. 

86. Типове положення про навчання з питань охорони прац . 

Затверджене наказом Державного ком тету з нагляду за охороною прац  №27 

в д 17.02.1999 року. 

87. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работников учреждений здравохранения и социального обеспечения, 

медицинских научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, 

производств бактериальных и биологических препаратов, материалов, 

учебных наглядных пособий по заготовке, выращиванию и обработке 

медицинских пиявок (ДНАОП 0.05-3.39-80). - К.: Основа, 1999 - 38 с. 

 

Навчально-методична та наукова література: 

 

88. Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1998. - 

576 с. 

89. Бейлихис Г. А. Очерки истории охраны труда и здоровья рабочих в 

СССР. -М.: Медицина, 1971. - 192 с. 

90. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Усенко В. А. Стратегическое 

управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА 

"Тр умф", 2001. - 368 с. 



 

239 

 

91. Больничная гигиена: Справочное пособие (Настольная книга 

руководителя лечебно-проф лактического учреждения) // Составитель Ц. А. 

Басанова. - М.: АПП "Джангар", 2001.-1104 с. 

92. Бород н В. Стан нормативно-правового забезпечення охорони прац  

в Укра н  // Охорона прац  - 2004. - №2. - с. 8-9. 

93. Буковина О. В., Тиманюк В. Н. Методические указания к 

практическим работам по курсу "Охрана труда для студентов специальности 

7.110201". - Харьков, 1998.-25 с. 

116. Веденко Б. Г.,   Ковальчук В. П.,   Тарасюк В. С.   Палатная  

медицинская сестра. - К.: Здоров'я, 1990. - 128 с. 

117.  Вимога часу: створення системи профес йного 

психоф з олог чного в дбору / А. Єна, В. Калниш, О. Баженов, В. 

Хмельницький // Охорона прац . - 2002. - №3. с.33-35. 

118.  Внутр шньол карнян  нфекц  . //Гунько П. М.,Веденко Б. 

Г.,Ковальчук В. П. та  н.; За ред. В. Г. Веденко. - В нниця: ТОВ "Консоль", 

2002. - 248 с. 

119.  Габович Р. Д., Познанский С. С, Шахбазян Г. X. Гигиена. - К.: 

Высшая школа, 1983.-320 с. 

120.  Гигиена трудаи профессиональные заболевания. Сборник 

унифицированных методических материалов. Вып. 1 / Под ред. Н.Ф. 

Измерова. - М., 1982. - 177 с. 

121.  Гигиенические рекомендации по оптимизации и оздоровлению 

условий труда медработников, занятых ультразвуковой диагностикой. - М., 

1985. -7 с. 

122.  Г г єна прац  // За ред. А. М. Шевченка. - К.: "Інфотекс", 2000. - 

607 с. 

123.  Г г єна прац    виробнича сан тар я // 1.1. Даценко, М. Б. Шегед н, 

Н. В. Московок, О. Ю. Назар - К.: Здоров'я, 2002. - 384 с. 

124.  Г г єн чна характеристика фактор в виробничого середовища та 

трудового процесу // М. П. Воронцов, М. В. Кривоносов, В. О. 

Коробчанський, І. С. Кратенко. -Харк в: ТО "Ексклюзив", 2002 . - 182 с. 

125.  Гог ташв л  В., Мельников О. Необх дно новий навчальний 

пос бник // Охорона прац . - 2002. - №10. - с.16. 



 

240 

 

126.  Гриднєв В. І., Оридорога Л. М., Винник О. В. Фармацевтичне   

медичне товарознавство. - Харк в: Вид-во. НФАУ "Золота стор нка", 2002. - 

160 с. 

127.  Даценко 1.1., Габович Р. Д. Основи загально    троп чно  г г єни. - 

К.: Здоров'я, 1995.-424 с. 

128.  Дов дник квал ф кац йних характеристик профес й прац вник в. 

Вип. 25. Виробництво медикамент в, в там н в, медичних, бактер альних 

препарат в та матер ал в. - Краматорськ, 1999. - 83 с. 

129.  Дорошенко Р. Засл н впливов  електромагн тного випром нювання 

знайдено // Охорона прац . - 2002. - № 4. - с. 30-31. 

130.  Евстигнеев А. И.. Оценка давления импульсного инфракрасного 

лазерного излучения на биологические структуры в процессе лазеротерапии 

// Лазер-Информ. -1994.-№53.-с. 8. 

131.  Единая система управления охраной труда в структурных 

подразделениях АО "Фармацевтическая фирма Дарница". - К., 1996. - 64 с. 

132.  Ефанов О. И., Дзанагова Т. Ф. Физиотерапия стоматологических 

заболеваний. - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 

133.  Жел ба В. Т., Іваницький Б. Г., Ха мзон 1.1. Лазери в медицин . - 

В нниця: ВДМУ, 2000. - 57 с. 

134.  Жидецький В. Ц. Основи охорони прац . - Льв в: Аф ша, 2002. - 

320 с. 

135.  Загальна г г єна: пропедевтика г г єни // Гончарук Є. Г., Кунд єв 

Ю. І., Бардов В. Г. та  н.; За ред. Є. Г. Гончарука. - К.: Вища школа., 1995. - 

552 с. 

136.  Загальна   г г єна.   Словник-дов дник   //   Даценко 1.1.,   Бардов В. 

Г, Степаненко Г. П. та  н.; За ред. 1.1. Даценко. - Льв в: Аф ша, 2001. - 244 с. 

137.  Ігнащук О. В., Кириченко В. L, Кобилянський О. В. Основи 

охорони 

прац . - В нниця: ВНТУ, 2003. - 124 с. 

138.  Каракаш А. И. Справочник производственного мастера по охране 

труда. -Днепропетровск: Пром нь, 1988. - 191 с. 

139.  Кирилов В. Ф., Черкасов Е. Ф. Радиационная гигиена // Под ред. 

Ф. Г. Кроткова. - М.: Медицина, 1982. - 248 с. 



 

241 

 

140.  Кириченко В. I., Кобилянський О. В. Охорона прац  п д час 

виконання роб т з п двищеною небезпекою. - В нниця: ОУОЗ ВОДА, 2004. - 

140 с. 

141.  Кобець В. Збер гаючи в рн сть клятв  Г ппократа // Охорона прац . 

- 2002. -№9.-с. 38-39. 

142.  Комунальна г г єна // Гончарук Є. Г., Бардов В. Г, Гаркавий С. І., 

Яворовсь-кий О. П. та  н.; За ред. Є. Г. Гончарука. - К.: Здоров'я, 2003. - 728 с. 

143.  Костриця В. Безпека прац  у цифрах   фактах // Охорона прац . - 

2003. - №5.-с. 4. 

144. Кречковский Е. А., Матюшин И. М., Никберг И. И. Санитарно-

гигиеническое обеспечение хирургических отделений больниц. - К.: Здоров'я, 

1981. - 112 с. 

145.Лесенко Г. Профес йний ризик виробництва та виробничий 

травматизм // Охорона прац . -2003. - №4. - с. 36-38. 

146.Лесенко Г. Засоби захисту, що застосовуються для попередження 

нещасних випадк в на виробництв  // Охорона прац . - 2003. - №8. - с. 38-40. 

147.Максимов М. Т.,Оджагов Г. О. Радиоактивные загрязнения и их 

измерение. -М.: Энергоатомиздат, 1986. - 224 с. 

148.Манушко 3. М., Д хтярьова Н. М. Менеджмент та маркетинг у 

фармац  . -Харк в: Основа, 1998. - 255 с. 

149.М зюк М. І. Г г єна. - К.: Здоров'я, 2002. - 288 с. 

150.М зюк М. І. Г г єна: Пос бник для практичних занять. - К.: Здоров'я, 

2002. -256 с. 

151..Медицина катастроф // Черняков Г. О. Коч н I. В. Сидоренко П. І. 

та  н.; За ред. I. В. Коч на. - К.: Здоров'я, 2001. - 348 с. 

152.МиндлинЯ. С, Калмыков А. А., Утенков А. В. Больные 

хроническими заболеваниями (образ жизни, состояние здоров'я, 

профилактика и организация медицинской помощи). - М.: Медицина, 1991. - 

208 с. 

152.Минх А. А. Общая гигиена. - М.: Медицина, 1984. - 480 с. 

153.Минх А. А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 

1971. -584 с. 

154.Мищенко I. М. Умови прац  на виробництв . - К ровоград, 1999. - 

324 с. 



 

242 

 

155.Навчальна програма нормативно  дисципл ни "Охорона прац  в 

галуз " для вищих заклад в осв ти. - К., 1999. - 16 с. 

156.Нагорна А. М., Степаненко А. В., Морозов А. М. Проблема якост  в 

охорон  здоров'я. - Кам'янець-Под льський: "Абетка-НОВА", 2002. - 384 с. 

157.Н кберг 1.1. Г г єна л карень. - К.: Здоров'я, 1993. - 264 с. 

158.Н кберг 1.1., Сергета І. В., Цимбалюк Л. І. Г г єна з основами 

еколог  . - К.: Здоров'я, 2001.-504 с. 

159.Новиков А. Е. Газоразрядные лазеры. - М.: Радио и связь, 1982. - 

120 с. 

160.Нормативно-правова основа профес йного психоф з олог чного 

в дбору /A.Єна, В. Калниш, О. Баженов, В. Хмельницький // Охорона прац . - 

2002. - №4.- с. 36-37. 

161.Общая гигиена: пропедевтика гигиены // Гончарук Е. И., Кундиев 

Ю. И., Бардов В. Г. и др.; По ред. Е. И. Гончарука - К.: Вища школа, 1999. - 

652 с. 

162.Организация работы заведующего отделением больницы. // Б. Г. 

Веденко 

B. С. Тарасюк, П. М. Гунько, В. П. Ковальчук. - Винница, 1994. - 

171 с. 

163.Павлов А. В., Касьяненко А. М., Синяк К. М. Справочник по 

эпидемиологии. - К.: Здоров'я, 1983. - 216 с. 

164.Правознавство // За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юр нком Інтер, 

2001. — 640 с. 

165.Практикум  з охорони прац . / Жидецький В. Ц., Джигирей B.C., 

Сторожук В. М. та  н.; За ред. В. Ц. Житецького. - Льв в: Аф ша, 2000. - 352 с. 

166. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда // Под 

ред. Э. И. Израэльсона и Н. Ю. Тарасенко. - М.: Медицина, 1981. - 482 с. 

167. Сергета И. В. Гигиенические принципы организации 

профессионального отбора подростков для обучения специальности 

"оператор ЭВМ". - Винница, 1992. -21 с. 

168. Сергета I. В.,  Ол йник М. П.,  Бардов В. Г.  Г г єна та  охорона 

прац  користувача ЕОМ. - В нниця: РВВ ВАТ "В ноблдрукарня", 1998. - 112 с. 

169.Сердюк В. Г. Зб рник законодавчих   нормативних акт в з питань 

охорони прац  (державн  органи влади). - В нниця, 1995. - 232 с. 



 

243 

 

170.Сердюк В. Г. Розсл дування та ведення обл ку нещасних випадк в, 

профес йних захворювань, авар й на виробництв    нещасних випадк в 

невиробничого характеру. - В нниця: ВДТУ, 2002. - 171 с. 

171.Сердюк В., Коваль А., Ол йник М. Про впровадження системи 

менеджменту профес йно  безпеки   здоров'я // Охорона прац . - 2004. - №2. - 

с. 20-22. 

172.Сердюк В., Ол йник М., Коваль А. Модульна технолог я навчання з 

охорони прац . - В нниця: Континент-Прим, 2004. - 353 с. 

173.Справочник по охране труда работников здравохранения // Состав. 

К. Н. Валяева. - М.: Медицина, 1975. - 400 с. 

174.Справочник профпатолога // Под ред. Л. Н. Грацанской и В. Е. 

Ковшило. -Л.: Медицина, 1977. - 464 с. 

175.Сторчак С. Виробництво повинно стати безпечним // Охорона 

прац . -2003.-№12.-с.5-7. 

176.Тарасенко Н. Ю., Ананьев Б. В., Мойкин Ю. В. Оздоровление 

труда работников малоподвижных профессий (физиолого-гигиенические 

аспекты). - М.: Медицина, 1979. - 136 с. 

177.Тарасов Л. В. Лазеры и их применение. - М.: Радио и связь, 1983. - 

152 с. 

178.Тарасов Л. В. Лазеры: действительность и надежды. - М.: Наука, 

1985. -176 с. 

179.Труд и здоровье медицинских работников. // Минаков В. Ф., 

Куценко Г. И., Сошников Е. И. и др.; Под ред. В. К. Овчарова. -М.: 

Медицина, 1985. -216 с. 

180.Ультразвуковая д агностика // Под ред. С. А. Бальтера. - М.: 

Госкомиздат, 1980.-527 с. 

181.Центральная районная больница // А. М. Голяченко, А. Т. Обухов, 

В. К. Мельник, В. Б. Козак. - К.: Здоров'я, 1987. - 112 с. 

182.Чернюк В., Ластовченко В., Захаров В. Фактор, що пог ршує умови 

прац  // Охорона прац . - 2004. - с. 43-44. 

183.Шахбазян Г. X., Шлейфман Ф. М. Гигиена производственного 

микроклимата. - К.: Здоров'я, 1977. - 136 с. 

184.Состояние безопасности труда в мире // Охрана труда. – 2008. №11. 

– с.31. 



 

244 

 

185.Лубянова И. О диагностике профессиональных заболеваний в 

Украине// Охрана труда. – 2005. №5. – с. 39, 40. 

186.ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата 

производственных помещений.  

187.ДСН 3.3.6.037-99 Державн  сан тарн  норми виробничого шуму, 

ультразвуку та  нфразвуку. 

188. ДСН 3.3.6.039-99 Державн  сан тарн  норми виробничо  загально  

та локально  в брац   

189.Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях / Под ред. 

В.А. Полякова. – М.: Медицина, 1995. – 120с. 

190.Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Г г єна прац  та 

виробнича сан тар я. – К.: 1997. – 464с. 

191.Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности (методы изучения). – М.: Медицина, 1994. – 176 с. 

192. Шахбазян Г.Х., Шлейфман Ф.М. Гигиена производственного 

микроклимата. – К.: Здоровье, 1987. – 133 с.   

193.Даценко І.І., Габович Р.Д. Проф лактична медицина. Загальна 

г г єна з основами еколог  . – К.: Здоров’я, 1999 – 120 с. 

194.Оперативные данные о состоянии производственного травматизма 

за первое полугодие 2008 г. по сравнению с первым полугодием 2007 г. 

//Охрана труда. – 2008. - №8. – с.7.  

195.Оперативные данные о состоянии производственного травматизма 

за 2007 г. по сравнению с 2006 г. //Охрана труда. – 2008. - №3. – с.51.  

196.Оперативные данные о состоянии производственного травматизма 

за 2006 г. по сравнению с 2005 г. //Охрана труда. – 2007. - №2. – с.48.  

197.Оперативные данные о состоянии производственного травматизма 

за 2005 г. по сравнению с 2004 г. //Охрана труда. – 2006. - №2. – с.49.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Панасенко О. І., Буряк В. П., Рижков В. Г.,  Кремзер О. А., Мельник І. 

В., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Кожемякін Г. Б., Постол Н. А., 

Куліш С. М., Гоцуля А. С., Щербина Р. О., Сафонов А. А., Юрченко І. О. 

 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ У МЕДИЦИНІ 
 

 

 

Навчальний посібник 
 

 

 

 

 

Підписано до друку 28.08.2012 

Формат 60х84 1/16 

Папір крейдований 

Друк офсетний 

Ум. друк. арк.. 14,06. Зам. № 675. 

Наклад 300 прим. 

Надруковано ТОВ «Карат» 

69091, м.Запоріжжя 

вул. Немировича-Данченка/Гастело 71/46 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

  




