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ПЕРЕДМОВА 

 

Одним з головних та найважливіших завдань держави є охорона життя та 

збереження здоров'я громадян у процесі виконання трудової діяльності. Отже, 

створення безпечних умов праці слід вважати провідною передумовою 

адекватного існування та плідної діяльності як окремих працівників, так і 

сучасних підприємств, установ та закладів загалом. Більше того, охорона здоров'я 

працівників, забезпечення умов для їх продуктивної та безпечної професійної 

діяльності є своєрідним обличчям держави, запорукою її високого авторитету у 

світі. 

На жаль, стан сучасного виробництва, рівень забезпечення надійної охорони та 

безпеки праці у нашій державі не можна назвати таким, що в повній мірі 

задовольняє усі існуючі потреби, зумовлює високий рівень працездатності, сприяє 

формуванню таких умов здійснення трудової діяльності, які можна було б визнати 

нешкідливими та безпечними. Саме тому нині ми свідомо, з сумом та болем у 

серці сприймаємо наслідки численних аварій та надзвичайних подій, які 

відбуваються у шахтарській та гірничорудній промисловості, аграрно-

промисловому комплексі, інших галузях виробництва тощо. 

Конституція України гарантує всім робітникам право на безпечні умови 

праці. Створення таких умов і є задачею охорони праці. На основі результатів 

досліджень з охорони праці розроблюються законодавчі та  нормативні акти, 

визначаються параметри безпечних умов праці, проводяться організаційні та 

технічні заходи, які забезпечують досягнення цих параметрів.  

     Проте практика показує, що умови праці далеко не завжди відповідають 

чинному законодавству. Внаслідок цих порушень, незважаючи на величезні 

витрати на охорону праці, імовірність  травмування та інших пошкоджень 

організму робітника на підприємствах, установах, організаціях України вище, ніж 

у промислово розвинутих країнах.  

       Високий рівень виробничого травматизму  говорить о недосконалості 

організації виробництва і праці, поганої якості технічних засобів захисту. А стан 

охорони праці є одним з показників рівня соціального розвитку держави. 
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      В Україні поки що стан охорони праці  залишає бажати кращого.  В 2008 році 

у нашій країні  загинули  на виробництві 1005 чоловік, тобто 7 чоловік на 100 тис. 

робітників [11]. Ризик загибелі на виробництві дуже великий. 

     З іншого боку, не можна розглядати ці цифри ізольовано, без зв’язку з 

попередніми роками. Тут простежується позитивна динаміка: в 2002 р.  загинули 

1285 чоловік, в 2003 – 1230, в 2004 г. - 1164 чоловіка, в 2005 р. – 1088, в 2006 р. – 

1077, в 2007 - 1181 [11 – 14] .  Однак, рівень травматизму залишається високим.   

     Як йдуть справи з охороною праці в світі? За даними Міжнародної організації 

праці, щорік в світі реєструється приблизно 270 млн. нещасних випадків, 

пов'язаних з трудовою діяльністю і 160 млн. професійних захворювань. На 

виробництві гинуть майже 354 тис. працівників, з них в країнах з розвиненою 

економікою – 16,2 тис., в колишніх соцкраїнах– 21,4 тис., в Китаї – 73,6 тис., в 

Індії – 48,2 тис., в інших країнах Азії і Тихого океану – 83 тис. [1]. 

      Чинники виробничого середовища роблять істотний вплив на стан здоров'я 

працюючих, хоча у кожному конкретному випадку виділити цей вплив і оцінити 

вклад умов праці в рівень здоров'я трудящих не завжди просто. Тим паче, що 

вплив виробничої обстановки на організм людини, особливо у наш час, 

реалізується на тлі прогресуючого погіршення якості довкілля – забруднення 

атмосферного повітря, питної води і продуктів харчування, неправильного 

способу життя, шкідливих звичок (зловживання спиртними напоями, куріння, 

переїдання). 

     Охорона праці в Україні є важливою державною задачею та складовою 

частиною загальнонаціонального питання охорони навколишнього середовища. 

Проте у сучасних умовах господарювання діяльність в області охорони праці 

передбачає взаємну відповідальність держави, власника і робітника за створення 

та забезпечення здорових і безпечних умов праці. Раніш управління охороною 

праці базувалося на галузевому принципі. Активну участь в цьому управлінні 

приймали профспілки. 

     Сьогодні багато які підприємства, особливо приватні, опинились наодинці зі 

своїми проблемами, у тому числі в області охорони праці. Територіальні 

управління Держгірпромнагляду не в змозі регулярно контролювати стан охорони 
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праці на численних малих та середніх підприємствах. 

     У ринкових умовах постають три центра управління охороною праці: державне 

управління; управління з боку керівництва підприємства; управління з боку 

робітників підприємства. 

     Держава створює законодавство в області охорони праці, комплекс наглядових 

інспекцій, до завдань яких входе забезпечення застосування нормативно-правових 

актів.  

     Власник підприємства економічно зацікавлений в тому, щоб його робітники не 

травмувались і не хворіли. Тому він забезпечує виконання на підприємстві усіх 

нормативно-правових актів з охорони праці. З цією метою на підприємстві 

створюється служба охорони праці.  

     Кожний робітник зобов’язаний турбуватися про здоровий стиль життя і праці. 

Він повинен негайно повідомляти керівництву про виникнення будь-якої 

небезпечної ситуації. Керівник не може вимагати від робітника виконання роботи 

до усунення небезпечної ситуації. 

Професійна діяльність у фармацевтичній галузі також пов'язана з впливом цілого 

комплексу несприятливих за своїм змістом негативних чинників різноманітного 

походження.  

Саме тому з метою забезпечення суттєвого підвищення рівня знань з проблем 

охорони праці серед майбутніх фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

практичної реалізації основ пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників 

у відношенні до результатів виробничої діяльності Міністерством освіти і науки 

України відповідно до наказу №420 від 02.12.1998 року "Про вдосконалення 

навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти 

України" запроваджено вивчення студентами усіх освітніх установ навчальної 

дисципліни "Охорона праці в галузі" та затверджено навчальну програму 

нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" для закладів вищої освіти. 

Отже, охорона праці у медицині та фармації є обов'язковою нормативною 

дисципліною для всіх закладів вищої та середньої медичної (фармацевтичної) 

освіти, що визначає і обґрунтовує систему правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних 
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заходів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності лікарів різних 

спеціальностей та профілів. 

Головною метою навчальної дисципліни слід вважати вивчення основ 

законодавства України з охорони праці і, на цій підставі, засвоєння комплексу 

адміністративних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних та медичних 

заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму, виникнення 

професійних отруєнь і захворювань та інших несприятливих зрушень у стані 

здоров'я в результаті впливу шкідливих чинників виробничого середовища у 

галузі охорони здоров'я. 

Відповідно основними задачами навчального предмету "Охорона праці в 

фармації" є набуття необхідних знань та навичок з питань конкретної 

профілактики конкретних наслідків негативного впливу конкретних шкідливих 

виробничих чинників у роботі представників основних медичних та 

фармацевтичних спеціальностей, розслідування випадків порушень правил 

техніки безпеки та охорони праці, розробки пропозицій та рекомендацій 

запобіжного змісту тощо. 

У зв'язку з цим, у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах на 

основі означеної програми розроблено навчальні програми дисципліни з 

урахуванням особливостей напрямків підготовки майбутніх лікарів з питань 

охорони праці в галузі охорони здоров'я. 

В ході оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з 

фармацевтичного фаху, студенти вивчають окрему навчальну дисципліну 

"Охорона праці в фармації". 

Конкретна мета вивчення курсу   „Охорона праці в фармації” – підготовка 

фахівців, які у своїй практичній діяльності змогли би  організовувати роботу і 

керувати виробництвом так, щоб запобігти нещасні випадки, професійні 

захворювання та аварії на виробництві. 
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1. Фізіологія та гігієна праці: визначення, значення для 

створення безпечних умов праці 

Трудова діяльність, пов'язана з виконанням фізичної та розумової роботи, є 

природним прагненням людини і, водночас, однією з найважливіших складових її 

повноцінного життя. Саме завдяки здійсненню певних виробничих операцій та 

професійних дій реалізуються особистісні інтереси та прагнення працівника, 

забезпечуються економічне благополуччя та обороноздатність держави, 

створюється необхідний інтелектуальний та матеріальний потенціал суспільства 

тощо. 

Отже, умови праці та ступінь її безпеки являють собою один із найважливіших 

чинників формування здоров'я як окремого працівника, так і великих трудових 

колективів. Натомість несприятливі для здоров'я умови праці можуть стати 

вельми імовірною причиною виникнення професійних захворювань (професійні 

пневмоконіози, декомпресійна хвороба, вібраційна хвороба, електроофтальмія, 

хронічний пиловий бронхіт, променеві ураження, гострі та хронічні професійні 

отруєння тощо) та інвалідизації працівників сучасного виробництва. 

Тому проблеми щодо вивчення умов здійснення професійної діяльності людини 

та особливостей впливу чинників виробничого середовища на здоров'я 

працівників знаходяться в центрі уваги і є предметом поглибленого вивчення 

таких розділів медицини праці, як фізіологія та гігієна праці. 

Фізіологія та гігієна праці. Фізіологія праці являє собою галузь медичної 

науки і практики, яка вивчає зміни функціонального стану організму людини, що 

відбуваються в результаті впливу виробничої діяльності та процесу праці, з метою 

розробки та запровадження фізіологічно обґрунтованих заходів організації 

трудового процесу, котрі сприяють запобіганню виникнення втоми, забезпечують 

нормалізацію фізіологічних процесів та підтримують високий рівень 

працездатності. 

Отже, в основі фізіології праці як науки, в першу чергу, знаходяться проблеми 

щодо дослідження загальних закономірностей трудових процесів та вивчення 

фізіологічних закономірностей здійснення конкретних видів виробничої 

діяльності. 
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Саме дані фізіології праці надають можливість вивчити особливості фізіологіч-

ного забезпечення різних видів фізичної та розумової трудової діяльності, 

визначити фізіологічні механізми, які зумовлюють особливості динамічних 

зрушень з боку провідних показників працездатності людини, провести оцінку 

ступеня важкості та напруженості праці, що здійснюється, розробити та 

обґрунтувати фізіологічні основи наукової організації праці тощо. 

Разом з тим гігієна праці - це розділ профілактичної медицини, що вивчає осо-

бливості впливу на організм людини чинників трудового процесу та виробничого 

середовища з метою наукового обґрунтування санітарних правил і норм, 

гігієнічних регламентів та стандартів, а також нормативних положень, реалізація 

яких сприяє запобіганню виникнення явищ ранньої втоми та перевтоми, 

попередженню розвитку професійних захворювань та інших несприятливих 

наслідків дії виробничих умов на організм працівників. 

Основним, фактично стратегічним, завданням гігієни праці слід вважати прове-

дення якісної та кількісної оцінки впливу умов праці на організм, на підставі 

результатів якої відбувається розробка та запровадження заходів, здатних 

забезпечити максимальну продуктивність праці за відсутності будь-яких ознак 

наявності шкідливого впливу на здоров'я працівників. 

Крім того, до пріоритетних завдань гігієни праці необхідно віднести: 

визначення гігієнічних нормативів, які є основою законодавства у галузі 

оздоровлення умов праці, обґрунтування санітарних правил і норм улаштування 

та утримання промислових підприємств, розробку рекомендацій щодо 

раціональної організації трудового процесу та робочих місць, режиму праці та 

відпочинку, а також оцінку ефективності оздоровчих заходів, що 

використовуються. 

Таким чином, як провідні галузі медичної науки і практики фізіологія та гігієна 

праці передбачають не лише вивчення загальних питань медицини праці 

(фізіологія та психологія праці, оцінка виробничого мікроклімату і повітряного 

середовища виробничих приміщень, виробничого шуму і вібрації, виробничого 

освітлення і вентиляції та ін.), але й розв'язання окремих проблем медицини 

праці, що мають місце в окремих виробництвах (професійні шкідливості та шляхи 
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захисту в окремих галузях промислового і сільськогосподарського виробництва: 

вугільній, гірничорудній, машинобудівній, хімічній, будівельній, 

електротехнічній промисловості, тваринництві, рільництві, металургії, медичній 

галузі тощо). 

Крім того, фізіологія та гігієна праці, що засвідчують вищенаведені дані, досить 

споріднені і невипадково вважаються теоретично-емпіричною основою медицини 

праці. Тому терміни "фізіолого-гігієнічне значення", "фізіолого-гігієнічна харак-

теристика", "фізіолого-гігієнічне нормування", що достатньо часто вживаються, є 

цілком обґрунтованими. Причому саме завдяки проведенню наукових фізіолого-

гігієнічних досліджень створюються передумови до прийняття більшості 

сучасних законодавчих актів з охорони праці, та на їх основі - відповідних норм, 

правил, вимог, інструкцій тощо. 

Виробниче середовище. Розглядаючи численні проблемні питання фізіології 

та гігієни праці, слід відзначити, що трудова діяльність людини відбувається в 

умовах певного середовища, яке має назву виробниче середовище і при 

недотриманні гігієнічних вимог може справляти суттєвий негативний вплив на 

рівень працездатності та стан здоров'я людини. 

Виробниче середовище як частина зовнішнього середовища, що оточує людину, 

складається з цілої групи природно-кліматичних чинників та чинників, 

безпосередньо пов'язаних із виконанням професійної діяльності (шум, вібрація, 

токсичні пари, гази, біологічні чинники тощо). 

Чинники, пов'язані з професійною діяльністю, можуть бути небезпечними та 

шкідливими. Небезпечними чинниками є чинники, здатні за певних умов 

спричиняти гострі порушення у стані здоров'я і навіть призводити до 

летальних наслідків. В той же час шкідливими чинниками називають 

чинники, які або негативно впливають на працездатність людини, або 

сприяють виникненню професійних захворювань та інших несприятливих 

наслідків. 

Професійні шкідливості. Прийнято виділяти три основні класи 

професійних шкідливостей. 
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До класу "А": санітарні порушення виробничих процесів, належать такі 

професійні шкідливості: 

1. Несприятливий вплив чинників механічної та фізичної природи: 

• енергія механічних коливань (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук 

тощо); 

• енергія електромагнітних коливань (видиме, ультрафіолетове, 

інфрачервоне, лазерне, радіохвильове випромінювання тощо); 

• енергія внутрішньоатомних перетворень (а-, Р-, у-, нейтронне випроміню-

вання тощо); 

• метеорологічні чинники (температура, вологість та швидкість руху пові-

тря, тепловипромінювання тощо); 

• підвищений і знижений атмосферний тиск. 

2. Несприятливий вплив чинників хімічної природи: 

• агресивні хімічні речовини та сполуки; 

• токсичні пари; 

• токсичні аерозолі. 

3. Несприятливий вплив чинників біологічної природи: 

• патогенні мікроорганізми; 

• патогенні віруси; 

• патогенні найпростіші; 

• патогенна флора; 

• патогенна фауна. 

Клас "Б": неправильна організація трудового процесу - включає у свою 

структуру наступні шкідливості: 

• надмірна інтенсивність трудової діяльності; 

• надмірна тривалість робочого дня; 

• тривале вимушене положення тіла; 

• перевантаження окремих органів і систем; 

• монотонність трудового процесу. 

Клас "В": незадовільна зовнішня обстановка праці та виробництва - 

визначає як провідні такі несприятливі чинники: 
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• недостатнє та нерівномірне природне або штучне освітлення; 

• незадовільні вентиляція, опалення, водопостачання, каналізація тощо. 

Професійні захворювання та отруєння. Слід відзначити, що найбільш 

характерними специфічними наслідками впливу професійних шкідливостей 

на здоров'я працівників є професійні отруєння та професійні захворювання. 

Професійне отруєння - це гостра або хронічна інтоксикація, викликана 

впливом в умовах виробництва шкідливого хімічного чинника. 

Професійне захворювання - це захворювання, зумовлене дією шкідливого 

чинника в умовах виробництва та підтверджене в установленому державою 

порядку. Отже, необхідно підкреслити, що термін "професійне захворювання" має 

не лише медичне, але й законодавчо-страхове значення, а перелік професійних 

хвороб обов'язково має бути затверджений у законодавчому порядку 

Основні  види трудової діяльності До основних видів трудової діяльності з 

фізіолого-гігієнічної точки зору необхідно віднести: фізичну динамічну роботу, 

фізичну статичну роботу та розумову або інтелектуальну працю. 

Фізична динамічна робота являє собою процес скорочення м'язів, який сприяє 

пересуванню певного вантажу або переміщенню тіла людини (окремих його 

частин) у просторі. При цьому енергія організму витрачається як на підтримання 

певного напружування м'язів, так і на забезпечення певного механічного ефекту, 

що, як правило, є визначальним.  

Фактично фізична динамічна робота є одним із найбільш поширених видів 

рухової активності людини в процесі виконання трудової діяльності. Однак під 

час її здійснення різні ділянки опорно-рухового апарату приймають неоднакову 

участь у виконанні роботи. Тому прийнято виділяти такі різновиди фізичної 

динамічної роботи: 

• загальна м'язова робота, у виконанні якої приймають участь більше ніж 2/3 

маси скелетних м'язів, передусім м'язи нижніх кінцівок і тулуба; 

• регіональна м'язова робота, у виконанні якої приймають участь від 1/3 до 

2/3 маси скелетних м'язів, переважно м'язи плечового пояса та верхніх кінцівок; 

• локальна м'язова робота, у виконанні якої приймають участь до 1/3 скелет-

них м'язів, насамперед м'язи верхніх кінцівок. 
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Водночас фізична статична робота являє собою процес скорочення м'язів, 

необхідний для підтримування певного положення тіла або його окремих частин у 

просторі. Тому найбільш характерною її рисою є напружування м'язів без зміни їх 

довжини та без активного механічного переміщення тіла людини. Отже, такий 

вид трудової діяльності, на відміну від попереднього, без сумнівів, має більш 

виражений стомлюючий ефект, характеризується певним підвищенням обміну 

речовин, утрудненнями об'ємного кровообігу у працюючих м'язах, переходом у 

певних випадках на анаеробне енергетичне забезпечення тощо. 

Залежно від характеру діяльності фізична статична робота може бути поділена 

на 2 різновиди: 

• фізична статична робота, яка спрямована на підтримку знарядь та предме-

тів праці і виконується за участю верхніх кінцівок; 

• фізична статична робота, яка спрямована на підтримування певної робочої 

пози і виконується за участю м'язів тулуба і нижніх кінцівок. 

І, нарешті, такий вид трудової діяльності як розумова, або інтелектуальна 

праця, об'єднує види праці, що пов'язані з необхідністю прийому, аналізу та 

переробки інформації і потребують виняткового напруження сенсорного апарату, 

уваги, пам'яті, активації процесів мислення та емоційної сфери. 

Прийнято виділяти наступні різновиди розумової праці: 

• операторська праця, що характеризується здійсненням контролю за 

діяльністю певних пристроїв або приладів і відрізняється високим рівнем 

відповідальності та вираженим нервово-емоційним напруженням; 

• адміністративно-керівна праця, визначальними рисами якої є високий 

обсяг інформації, що надходить, та виражений дефіцит часу для її усвідомлення і 

переробки; 

• творча праця, що зумовлює напруження вищої нервової діяльності та 

значне навантаження на цілий ряд сенсорних систем; 

• праця викладачів і медичних працівників, яка характеризується наявністю 

численних контактів з людьми, підвищеною відповідальністю, дефіцитом часу та 

інформації для прийняття вірних рішень тощо; 
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• праця учнів і студентів, що відрізняється суттєвим напруженням основних 

психічних функцій, передусім пам'яті, уваги, сприймання, мислення, наявністю 

яскраво виражених стресових ситуацій (іспити, заліки тощо). 

Головними фізіологічними корелятами розумової праці слід вважати зміни, що 

відбуваються у стані вищої нервової діяльності та основних психічних функцій, в 

основі яких знаходяться нейродинамічні та нейрофізіологічні зрушення з боку по-

казників функціонального стану ЦНС. Проте, якщо на вихідному етапі її 

виконання, як правило, реєструються процеси активації провідних характеристик 

розумової діяльності, і насамперед функцій сприймання, уваги та пам'яті, то 

надалі в умовах здійснення тривалої інтелектуальної праці реєструються виражені 

фазні зміни переважно негативного змісту. Для них, зокрема, властиві зменшення 

об'єму, концентрації та переключення уваги, продуктивності механічної, образної, 

вербальної та логічної пам'яті і вербально-логічного мислення, зниження 

біоелектричної активності головного мозку, суттєве зростання рівня нервово-

емоційного напруження і, як наслідок, збільшення величини сумарних 

енерговитрат тощо, 

Важкість та напруженість праці. Функціональний стан організму людини під 

час виконання трудової діяльності можна охарактеризувати з двох точок зору: 

енергетичної та інформаційної. Причому, якщо перша (енергетична) є 

пріоритетною під час здійснення переважно фізичної роботи, то друга 

(інформаційна) набуває важливого значення в ході виконання розумової праці, 

Інтегральна характеристика, яка відображує ступінь навантаження на організм 

під час виконання праці, що потребує м'язових зусиль та певного енергетичного 

забезпечення, має назву важкість праці. Інтегральну характеристику 

навантаження на організм у ході виконання певної діяльності, що потребує 

інтенсивної роботи головного мозку в умовах, відмітною рисою яких є 

отримання, аналіз та переробка інформації, називають напруженістю праці. 

З метою здійснення фізіолого-гігієнічної характеристики важкості та 

напруженості праці прийнято використовувати ергономічні (або ергометричні) та 

фізіологічні показники. 
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До основних ергономічних показників важкості праці належать такі характерис-

тики трудового процесу, як величина переміщуваного вантажу (вантажів), 

динамічне фізичне навантаження, відстань, на яку переміщується вантаж 

(вантажі), характеристики робочої пози тощо. До числа основних фізіологічних 

показників важкості праці відносять: величину енерговитрат, частоту серцевих 

скорочень, хвилинний об'єм крові і дихання та ін. 

Провідними ергономічними показниками напруженості праці є: щільність 

сигналів, що надходять, категорія зорових робіт, ступінь монотонності праці, 

число об'єктів одночасного спостереження, тривалість зосередженої уваги, 

ступінь нервово-емоційного напруження тощо. Провідними фізіологічними 

показниками напруженості праці слід вважати: латентний період сенсомоторних 

реакцій, характеристики основних нервових процесів, переключення і стійкості 

уваги, частоти серцевих скорочень та ін. 

Усі види трудової діяльності за ступенем важкості розподіляють на легкі, 

середньої важкості, важкі та дуже важкі, за ступенем напруження - на 

ненапружені, мало-напружені, напружені та дуже напружені (табл. 1). 

Працездатність та втома. Важливе значення для адекватної оцінки трудової 

діяльності, що здійснюється, має вивчення особливостей змін працездатності 

людини в динаміці виконання певних виробничих операцій, а також визначення 

особливостей перебігу процесів формування втоми. 

Працездатність являє собою величину функціональних можливостей 

організму, яка характеризується кількістю та якістю роботи, що виконується при 

максимально інтенсивному напруженні за певний час. Рівень функціональних 

можливостей і, отже, рівень працездатності залежить від багатьох чинників. До 

числа головних з них відносять: особливості умов праці, стан здоров'я людини, 

ступінь її професійної придатності і передусім ступінь підготовленості до 

ефективного та адекватного виконання виробничих завдань, рівень мотивації до 

успішного закінчення трудових операцій тощо. 

Рівень працездатності ніколи не являє собою сталу постійну величину, для його 

критеріальних величин вельми властивим є певний фазовий характер змін, які ре-

єструються. Загалом динамічні зрушення з боку показників працездатності 
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впродовж робочого дня характеризуються наявністю певних фізіологічних станів, 

а саме таких фаз і періодів, як: 

• фаза втягнення у працю або упрацьовування, протягом якої (від декількох 

хвилин до 1,5-2 годин, залежно від характеру виконуваних робіт) рівень 

працездатності поступово зростає, збільшується ступінь лабільності численних 

фізіологічних систем, зростає обсяг фізіологічних процесів, що забезпечують 

ефективне виконання виробничих операцій; 

• фаза стійкої максимальної працездатності, для якої надзвичайно 

властивим є високий рівень продуктивності трудової діяльності на тлі відносної 

стабільності фізіологічних процесів, що забезпечують ефективне виконання праці; 

• фаза зниження працездатності, яка характеризується поступовим знижен-

ням рівня продуктивності праці і функціональних можливостей організму 

людини, та включає до своєї структури наступні періоди: 

- період неповної компенсації, відмітної рисою якого є постійні коливання 

рівня функціональних можливостей організму працівника як у бік їх 

збільшення, так і, передусім, у бік зменшення; 

період кінцевого пориву, що характеризується тимчасовим збільшення рівня 

продуктивності праці та функціональних можливостей організму, 

Таблиця 1  

Категорії важкості і напруженості праці  

 Категорії 

важкості і 

напруженості праці 

Навантаження Перша -
легка, 

ненапру
жена 

Друга - се-
редня, 
мало-

напружена 

Третя -
важка, 

на-
пружен

а 

Четверта - дуже 
важка, дуже на-

пружена 

1 2 3 4 5 

Важкість праці: 

Потужність зовнішньої праці     
при роботі великих м’язових До 20 20-45 45-90 Понад 90 

груп, Вт     

Величина статичного на 

вантаження 
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1 2 3 4 5 
за зміну при тривалому зусиллі 
за участю 

До 61,2 61,2-129,6 129,6-
266,4 

Понад 266,4 

м'язів тулуба і ніг, кг/с     
Перебування у вимушеному 
положенні, % від часу зміни 

Вільна 
робоча 

поза 

10-25 25-50 Понад 50 

Напруженість праці: 
Увага, число виробничо-важ-
ких об'єктів спостереження 

До 5 5-10 10-25 Понад 25 

Щільність сигналів, повідом-
лення за годину роботи 

До 15 15-35 35-65 Понад 60 

Змінність Ранкова, 
7-8 год. 

Дві (без 
нічної), 7-8 

год. 

Три (з 
нічною 
працею) 

Нерегулярна (з 
нічною працею) 

Напруження сенсорних Груба Малоточна Точна Високоточна і 

особливо 

систем: Перешк

од 
Є 

перешкоди, 
Є 

перешко

ди, 

точна Є 

перешкоди, 

- зорова сенсорна система немає на тлі яких 

чути 

розмову на 

на тлі 

яких 

чути  

розмову 

на тлі яких чути 

- слухова сенсорна  відстані до 

2,5 м 

на 

відстані 

до 

2,0 м 

розмову на 

відстані до 1,5 м 

система     

Інтелектуальне напруження Немає Праця за 
інструкціє

ю 

Розв'яза
ння 

складни
х 

завдань 

Творча 
діяльність 

Монотонна праця, число еле-
ментів у операції 

Понад 

10 

6-10 3-6 2-3 

 
 

головною причиною якого є емоційний фактор (наближення закінчення робочого 

дня, почуття задоволення від завершення виконання трудового завдання та 

очікування позитивної його оцінки тощо); - період прогресуючого зниження 

працездатності, який відрізняється різким зниженням рівня функціональних 

можливостей організму та суттєвим, незворотним для поточного робочого дня, 

зменшенням рівня функціональних можливостей організму людини. 
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Втома являє собою фізіологічний стан, який характеризується погіршанням 

кількісних і якісних показників діяльності, супроводжується певними 

суб'єктивними відчуттями стомлення та відновлюється після відпочинку. 

З фізіолого-гігієнічної точки зору втома розглядається як складний цілісний 

процес, в основі якого знаходиться захисна за своїм змістом реакція кори 

головного мозку, що обмежує працездатність людини завдяки наявності певних 

фізіологічних механізмів центрального (гальмування основних нервових процесів, 

розлади координуючої здатності ЦНС, зниження інтенсивності передачі нервових 

імпульсів тощо) та місцевого (зменшення постачання кисню, накопичення 

метаболітів, виснаження енергетичних компонентів забезпечення діяльності 

тощо) генезу. 

Разом з тим втому не можна трактувати як виключно негативне явище - її 

слід вважати невід'ємним наслідком тренування і, отже, своєрідною передумовою 

наступного збільшення функціональних можливостей організму. Проте, якщо 

відновлення трудової або якої-небудь іншої діяльності відбувається на тлі втоми, 

що поступово накопичується, втома може переходити у стан перевтоми, який, 

безсумнівно, необхідно трактувати як патологічне зрушення у стані здоров'я, стан 

І І        І 

І І        І 

Період 
праці 

Рис. 1. Динамічні зрушення з боку рівня працездатності людини 
впродовж робочого дня (І - фаза втягнення у працю або 
упрацьовування; II - фаза стійкої максимальної працездатності; III - 
фаза зниження працездатності; а - період неповної компенсації; б - 
період кінцевого пориву; в - період прогресуючого зниження 
працездатності) 
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передзахворювання тощо. 

Основні форми трудової діяльності. Важливою проблемою сучасної 

фізіології та гігієни праці слід вважати проведення об'єктивної оцінки і 

класифікації основних форм трудової діяльності. 

Існує багато різноманітних класифікацій провідних форм трудової діяльності. 

Проте найбільш прийнятними для фахівця медичного профілю є фізіологічна, 

медико-виробнича та психологічна класифікації. 

Фізіологічна класифікація розроблена на підставі встановлення та вивчення за-

гальних фізіологічних закономірностей трудового процесу, який здійснюється. 

Відповідно до неї виділяють: 

• форми праці, що потребують значної м'язової активності (найбільш влас-

тивою для подібних форм трудової діяльності рисою є повна або практично повна 

відсутність механізованих засобів праці); 

• групові або конвеєрні форми праці (головною особливістю цих форм 

трудової діяльності праці прийнято вважати чіткий розподіл трудового процесу на 

дискретні робочі операції, що характеризуються заданим ритмом виконання та 

суворою послідовністю здійснюваних операцій); 

• механізовані форми праці (відмітною рисою професій, які відносяться до 

означеної групи, є використання певних засобів механізації виконуваних 

трудових процесів); 

• форми праці, пов'язані з частково або повністю автоматизованим виробни-

цтвом (форми трудової діяльності, що відносяться до цієї групи, відрізняє 

застосування технологічних процесів, для яких властивим є автоматизоване 

виконання усіх або цілого ряду виробничих операцій); 

• форми праці, пов'язані з управлінням виробничими процесами та керуванням 

виробничими механізмами (провідним чинником щодо залучення форми трудової 

діяльності до цієї групи є виконання працівником типових дій, пов'язаних з 

управлінням певним контингентом підлеглих або з керуванням певними технічни-

ми пристроями); 

• форми інтелектуальної (розумової) праці (до цієї групи відносять форми 

трудової діяльності, що пов'язані з необхідністю прийому, аналізу та переробки 
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інформації і, як наслідок, потребують виняткового напруження сенсорного 

апарату, уваги, пам'яті, активації процесів мислення та емоційної сфери). 

Наступна класифікація - медико-виробнича, згідно з якою всі існуючі професії 

необхідно розподілити на певні групи на підставі урахування особливостей їх 

впливу на організм працівника. 

Відповідно до неї виділяють наступні групи трудової діяльності: 

• професії, в яких практично або повністю відсутні несприятливі виробничі 

чинники (пов'язані з інтелектуальною працею, виробничою діяльністю у сфері об-

слуговування, приладобудування тощо); 

• професії, що характеризуються помірним або непостійним впливом неспри-

ятливих чинників на організм людини (кухар, кондитер тощо); 

• професії з комплексом виражених несприятливих виробничих чинників, 

відмітною рисою яких є постійний вплив на організм працівника (ткаля, 

вишивальниця тощо). 

 професії з важкими та шкідливими умовами праці (металург, шахтар тощо). 

Велике значення для об'єктивної оцінки трудової діяльності має психологічна 

класифікація професій, в основі якої знаходиться урахування 4 провідних ознак, а 

саме: особливості предмета праці, особливості мети праці, особливості характеру 

знарядь, що використовуються, та особливості умов праці. 

Перша з них, а саме: предмет праці - є головною ознакою, на основі урахування 

особливостей якої усі існуючі форми трудової діяльності поділяють на 5 типів: 

• людина - техніка (інженер, слюсар, водій тощо); 

• людина - природа (агроном, ветеринар, тваринник тощо); 

• людина - знакова система (оператор ЕОМ, фінансист, математик тощо); 

• людина - художній образ (архітектор, художник, дизайнер тощо); 

• людина - людина (лікар, журналіст, учитель тощо). 

Урахування другої класифікаційної ознаки,, а саме: визначення мети праці, 

виходячи із психологічного трактування трудового процесу, дозволяє поділити 

професії на 3 класи: 
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  професії класу "Г" (від "гносіо" - пізнаю, дізнаюсь), мета яких полягає в об-

стеженні, розрізненні, перевірці та оцінці об'єкта праці (лікар, інженер, слідчий, 

товарознавець тощо); 

• професії класу "П", метою яких є певне перетворення предмету праці (слю-

сар, токар, водій тощо); 

• професії класу "К", мета яких полягає у пошуку та конструюванні 

визначеного об'єкта (модельєр-конструктор, селекціонер, винахідник тощо). 

Залежно від характеру знарядь праці, що використовуються, а це третя 

класифікаційна ознака, всі форми трудової діяльності можна поділити на 4 

відділи: 

• професії відділу ручної праці (землекоп, вантажник, різноробочий тощо); 

• професії відділу механізованої праці (токар, слюсар, зварювальник тощо); 

• професії відділу автоматизованої праці (оператор АЕС, диспетчер тощо); 

      •       професії відділу інтелектуальної праці (лікар, учитель, письменник 

тощо). Виходячи із особливостей четвертої класифікаційної ознаки, а саме: 

характеристик умов праці - визначають ще 4 групи професій: 

• професії групи "М", що характеризуються підвищеними вимогами до 

моральних якостей працівника (лікар, суддя, працівник правоохоронних органів 

тощо); 

• професій групи "З", для яких властивим є виконання трудової діяльності у 

звичних мікрокліматичних умовах (бухгалтер, офіціант, бібліотекар тощо); 

• професії групи "Н", для яких властивим є виконанням трудової діяльності у 

незвичних умовах мікроклімату (сталевар, водолаз, льотчик-випробувач тощо); 

• професії групи "В" що характеризуються виконання певних видів праці на 

відкритому повітрі в різний час і за різних погодних умов (сільський механізатор, 

моряк, лісник тощо). 

Отже, знання основних закономірностей фізіологічних змін у функціональному 

стані організму працівника, що відбуваються під час виконання трудової 

діяльності, визначення основних видів та класифікаційних ознак провідних форм 

трудової діяльності створює передумови до проведення поглибленого вивчення 

особливостей впливу численних чинників виробничого середовища на організм 
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людини, дозволяє чітко визначити та об'єктивно обґрунтувати адекватні та 

ефективні заходи профілактичного змісту і характеру. 

Так, зокрема, основні медичні спеціальності, ураховуючи особливості 

фізіологічної класифікації слід віднести до форм інтелектуальної (розумової) 

праці, виходячи з основних положень медико-виробничої класифікації - до 

професій, що характеризуються помірним або непостійним впливом 

несприятливих чинників на організм людини, беручи до уваги провідні принципи 

побудови психологічної класифікації - де типу "людина-людина", класу "Г", 

відділу професій інтелектуальної праці, групи "М". Таке трактування дозволяє 

отримати достатньо чітке уявлення про головні гігієнічні, фізіологічні та 

психологічні закономірності процесів засвоєння професійно-значущих знань, 

навичок та в умінь, необхідних для успішної професійної діяльності У галузі 

охорони здоров'я та фармацевтичній галузі, визначити найбільш доцільні засоби 

запобігання виникненню зрушень у стані здоров'я медичних працівників, що 

мають професійно-зумовлений характер. 

 

1.2. Основні чинники трудового процесу та проблеми 

збереження здоров'я працівників 

1 .2 .1 .  Фізичні  чинники виробничого  середовища  

Шкідливі чинники фізичної природи, до числа найбільш поширених з яких від-

носять: шум, вібрацію, температуру, вологість та швидкість руху повітря, 

освітлення, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, по праву вважають 

такими, що мають суттєве та незаперечне значення для забезпечення оптимальних 

умов виконання професійної діяльності у медичній галузі. 

Розглянемо деякі з них. 

Шум. Шум являє собою сукупність механічних коливань частинок пружного 

середовища (газу, рідини, твердого тіла) внаслідок впливу певної збуджувальної 

сили, що заважає сприйняттю корисних акустичних сигналів і справляє певний 

шкідливий або подразнювальний вплив на організм людини, знижуючи її 

працездатність. 
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Основними джерелами звуко- та шумоутворення є коливання, що виникають 

під час зіткнення, тертя або сковзання твердих тіл, протікання рідин, збігання 

газів тощо. Слід лише зазначити, що шумом, на відміну від звуку, прийнято 

називати неперіодичні, випадкові, хаотичні коливальні процеси, які відбуваються 

у пружному середовищі, натомість для звуку властива наявність періодичних, 

регулярних та упорядкованих коливань. 

Головними фізичними характеристиками шуму, що мають фізіолого-гігієнічне 

значення, є його інтенсивність (кількість звукової енергії) та особливості 

спектрального розподілу (характер розподілу звукової енергії у певних октавних 

смугах акустичного діапазону). Разом з тим, ураховуючи, що з фізіологічної точки 

зору акустичні коливання характеризуються виникненням певних відчуттів у 

слуховій сенсорній системі, зумовлених змінами тиску частинок пружного 

середовищі, ще однією важливою характеристикою шуму слід вважати його 

гучність (рівень фізіологічного сприйняття інтенсивності акустичних коливань 

різної сили та частоти у порівнянні з певним еталонним звуком). 

Найважливішою фізичною характеристикою шуму є його інтенсивність або сила, 

що визначається кількістю звукової енергії (енергетичний поріг звукового 

сприйняття складає 10
-12

 Вт/м) та залежить від величини амплітуди звукової 

хвилі. Причому чим більшою є ця амплітуда, тим інтенсивнішим є шум. 

У разі збільшення звукового тиску збільшується і ступінь його сприйняття, 

з'являється больове відчуття. Існує 2 шкали вимірювання інтенсивності шуму - 

абсолютна і відносна. За абсолютною шкалою інтенсивність шуму можна 

характеризувати абсолютними значеннями тиску в паскалях (Па), за відносною, 

яка більш зручна і 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), 
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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. 

Орієнтовні рівні шуму, який створюють різні джерела, наведено в табл. 3. 

Загалом людина здатна відчувати акустичні коливання у межах від 16 до 20000 

Гц, які, власне, і вважаються звуковими. Натомість акустичні коливання з 

частотою понад 20000 Гц називають ультразвуком, акустичні коливання з 

частотою менше 16 Гц - інфразвуком. 

Таблиця 2 

Орієнтовні рівні шуму, який створюють різні джерела  

Джерела шуму Рівень шуму, дБ 

Зимовий ліс у безвітряну погоду, 

ізольоване без шумне приміщення 

0-5 

Шелест листя 10 

Шепітна розмова (на відстані 1 м) 15-20 

Тиха квартира 30 

Тиха сільська (дачна) місцевість 30 

Читальний зал 35-40 

Звичайна розмова (на відстані 1 м) 50-60 

Гучна мова (на відстані 1 м) 60-80 

Гучна музика 80-115 

Легковий автотранспорт (на вулиці) 70-80 

Вантажний автотранспорт (на вулиці) 80-100 

Мотоцикл без глушника 95-105 

Трамвай 80-90 

Тролейбус 70-76 

Залізничний потяг 90-96 

Автомобільна сирена 80-100 

Промислове виробництво (різні цехи) 80-100 

Зліт реактивного літака (на відстані 100 

м) 

120 

Блискавка, грім 130 

Старт космічних ракет, вибухи, 

постріли 

150-200 
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Ступінь сприйняття людиною звукових коливань з віком поступово знижується. 

Так, установлено, що більшість осіб у віці понад 50-60 років погано або зовсім не 

відчувають акустичні коливання з частотою вище ніж 5000 Гц. Подібне явище 

притаманне й особам із патологічними зрушеннями з боку слухового аналізатора 

або з деякими іншими захворюваннями. Тому прийнято вважати, що основний 

спектр звукових частот коливається у межах від 45 до 11200 Гц. 

Такий широкий діапазон зумовлює необхідність поділу спектра у ході 

гігієнічного нормування на окремі проміжки або октави. Причому 

середньогеометрична (Fсер) частота кожної октави розраховується за формулою 

(1): 

        Fсер=                                               (1) 

 

 де F1- початкова частота октави, Гц 

F2 – кінцева частота октави, Гц 

 

Таблиця 3 

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 

Кінцева частота, Гц 90 180 360 720 1440 2800 5600 11200 
Середньогеометрична 
частота, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Гучність шуму залежить не тільки від його інтенсивності, але й від частоти. 

Одиницею вимірювання гучності є фон. Один фон являє собою гучність звуку 

силою 1 дБ з частотою 1000 Гц, яку вважають "стандартною" частотою для 

здійснення акустичних вимірювань. За такою частотою гучність звуку (шуму) з 

інтенсивністю 20 дБ становить 20 фонів, з інтенсивністю 40 дБ - 40 фонів і т. д. 

Однак, якщо частота має тенденції до змінювання, то навіть при одній і тій самій 

силі звуку його гучність буде більшою або меншою. Частоти, менші за 1000 Гц, 

сприймаються як менш гучні, частоти, більші за 1000 Гц - як більш гучні (з 

максимумом між 4000-8000 Гц і подальшим зниженням). Тому при різній 

інтенсивності шуму його гучність буде однаковою. На практиці доволі часто 
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використовують так звані криві рівнів гучності, які надають можливість оцінити 

перевищення або відповідність фактичного рівня шуму його нормативним 

значенням для тих або інших приміщень, що встановлені для стандартної (1000 

Гц) частоти звуку (рис. 2). Як ще одну допоміжну одиницю гучності визначають 

сон. Один сон дорівнює 10 фонам. 

Під час проведення гігієнічної регламентації шуму відповідно до санітарних 

норм і правил прийнято виділяти різні його види за походженням, характером 

спектру, частотними характеристиками та особливостями розподілу звукової 

енергії у часі. 

Так, за особливостями походження розрізняють: 

• виробничий шум, який, у свою чергу, слід поділяти на механічний (ударний, 

від тертя), аеродинамічний (зумовлений роботою авіадвигунів, вентиляторів, 

форсунок тощо) та гідродинамічний (викликаний дією гідрогенераторів) шум; 

• побутовий шум; 

• вуличний (або транспортний) шум. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Рис. 2. Криві рівнів гучності шуму 

 

За характером спектрального розподілу шум прийнято поділяти на: 

• вузькосмуговий (зі спектром шуму, що розміщується в межах 1 октави); 
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 широкосмуговий (зі спектром шуму, що розмішується в межах понад 2 

октав); 

• багатосмуговий (зі спектром шуму, що займає діапазон усіх октав, які 

мають 

місце); 

• тональний (зі спектром шуму, що характеризується перевищенням (не 

менш ніж на 10 дБ) рівня шуму в одній певній смузі   над іншими сусідніми, 

тобто наявністю виражених дискретних тонів. 

   За частотними характеристиками виділяють такі різновиди шуму: 

• низькочастотний, який займає частотний діапазон у межах від 16 до 350 

Гц; 

• середньочастотний, який займає частотний діапазон у межах від 350 до 

800 Гц; 

• високочастотний, який займає частотний діапазон у межах від 800 до 20000 

Гц. Зрештою, за часовими характеристиками, тобто за особливостями 

розподілу звукової енергії у часі, розрізняють наступні види шуму: 

•   постійний або стабільний, інтенсивність якого протягом робочого дня (8 

го-іин) змінюється у часі не більш ніж на 5 дБ; 

•    непостійний або перемінний, інтенсивність якого впродовж робочого дня (8 

годин) змінюється у часі більш ніж на 5 дБ. Крім  того, непостійний шум 

поділяю на такі типи: 

- непостійний, що коливається у часі, інтенсивність якого безперервно 

змінюється в часі; 

- переривчастий, інтенсивність якого безперервно змінюється впродовж 

робочої зміни на 5 дБ і більше, причому тривалість інтервалів, протягом 

які рівень шуму залишається постійним, становить понад 1 с; 

- імпульсний, інтенсивність якого безперервно змінюється впродовж 

робочої зміни на 5 дБ і більше, причому тривалість інтервалів, протягом 

яких рівень шуму залишається постійним, становить менш ніж 1 с. 

До числа основних приладів, що застосовуються для встановлення рівня шуму 

та визначення інших його головних характеристик, відносять 
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шумовібровимірювальний комплекс ШВК-1, шумоміри "Шум-1М", ВШВ-1, 

ВШВ-003, "Брюель-К'єр" (Данія), RTF (Німеччина), полосові фільтри тощо. Проте 

найбільше поширення у гігієнічні практиці знайшли перші три з числа 

перерахованих. 

Як критеріальну характеристику щодо проведення нормування постійного шум 

використовують рівень звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами 31,5, 63, 125, 250, 1000, 2000, 4000 та 8000 Гц. 

Як критеріальну характеристику непостійного шуму - інтегральний показник, що 

має назву еквівалент ний рівень шуму (дБА) та являє собою середню арифметичну 

величину інтенсивно с: шуму в різних октавних діапазонах. 

Шумоміри різних конструкцій, як правило, складаються з датчика (мікрофона 

підсилювача та вимірювального пристрою і мають частотні ("Лі","А","С") та 

часом ("F" - швидко, "S" - повільно, "І" - імпульс) характеристики. 

В ході вимірювання рівнів звуку (дБА) застосовується характеристика "А", при 

вимірюванні рівнів звукового тиску в октавних смугах - характеристика "Фільтрі: 

Характеристика "Повільно" свідчить про проведення вимірювання постійного та 

де яких інших видів шуму, головною характеристикою яких є середній рівень, а 

характеристика "Імпульс" - про вимірювання рівнів імпульсного шуму. 

Характеристик "Швидко" застосовується в ході вимірювання шуму, який 

коливається у часі. 

У разі відсутності приладу для частотного аналізу шуму орієнтовну оцінку йог. 

характеру можна отримати порівнюючи значення на шкалах "дБС" та "дБА" (пр: 

різниці 0-2 дБ - шум високочастотний: вище 1000 Гц; 2-5 дБ - середньочастотний: 

400-1000 Гц, 5 і більше дБ - низькочастотний: до 400 Гц). 

Вимірювання шуму на робочих місцях повинно проводитися при роботі не 

менш ніж 2/3 технологічного обладнання та при увімкненій вентиляції. При цьому 

мікрофон має бути розташований на висоті 1,5 м над рівнем підлоги (якщо робота 

проводиться сидячи - на рівні голови) і спрямований у бік джерела шуму. 

Розглядаючи проблеми впливу шуму на здоров'я і працездатність людини, слід 

зазначити, що залежно від рівня, характеру та умов дії він може досить негативно 

впливати на організм. Такий вплив стосується як організму людини в цілому, так 
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окремих її органів і систем, передусім слухового аналізатора. Тому для вивчення 

особливостей дії шуму на людину використовують різноманітні методи 

функціональної 

діагностики. 

Найбільш поширеним методом інструментального дослідження функціональних 

можливостей органа слуху є визначення порогів слухової чутливості на підставі 

проведення тональної порогової аудіометрії з використанням клінічних (АК), 

поліклінічних (АП) або масових (АМ) аудіометрів, а також аудіотестера АТ-01. 

Крім того, ураховуючи те, що супутніми проявами несприятливої дії шуму на 

організм людини є різноманітні порушення з боку ЦНС, органів кровообігу, 

зорової сенсорної системи та інших органів і систем, досить часто 

використовують такі методи функціональної і лабораторної діагностики, як 

електроенцефалографія, хронорефлексометрія, електрокардіографія, 

пульсотахометрія, тестові методики визначення ступеня зосередженості уваги та 

рівня розумової працездатності тощо. Для оцінки рівня суб'єктивного сприйняття 

шуму використовують метод анкетного опитування. 

Численні наукові дослідження, виконані за різних умов, свідчать про те, що вже 

внаслідок впливу шуму з інтенсивністю понад 40 дБ (а у нічний час понад 25-30 

дБ) реєструється надзвичайно широкий спектр різноманітних скарг і 

спостерігається цілий ряд об'єктивних зрушень з боку показників стану здоров'я 

та працездатності робітників, а внаслідок тривалої дії високих рівнів шуму 

можуть виникати специфічні та неспецифічні зрушення, що засвідчують появу 

патологічних змін органічного генезу. 

Особливо чутливою до дії шуму є ЦНС. Внаслідок впливу шумових 

подразників порушується сон, підвищується внутрішньочерепний тиск, 

з'являються емоційна напруженість, дратівливість, збудження, немотивована 

агресивність або, навпаки, глибока депресивність, знижуються зосередженість 

уваги і розумова працездатність. Саме ці явища засвідчують дані, наприклад 

енцефалографічного дослідження, зокрема, зменшення частоти а-ритму та 

збільшення Р-ритму. 
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Внаслідок впливу шуму, сила якого перевищує 60 дБ, суттєво зростає час 

латентного періоду сенсомоторної реакції у відповідь на пред'явлення світлових 

або акустичних сигналів, збільшується кількість помилок під час здійснення 

розрахункових та інших операцій, суттєво знижується загальна продуктивність 

праці, збільшується травматизм на виробництві, спостерігаються виражені зміни у 

біохімічному складі крові (підвищується рівень адреналіну, глюкози), 

підвищується споживання кисню нервовими клітинами тощо. 

Можуть виникати доволі стійкі зміни з боку функціонального стану автономної 

нервової системи. Пропорційно до значень звукового тиску і залежно від частоти 

акустичних коливань відбувається звуження переферійних капілярів, зростає 

частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск, змінюються частота 

і ритм дихання. Якщо рівень шуму становить 40-50 дБ, негативні реакції можуть 

виникати навіть уві сні. При рівні звукового тиску шуму понад 85-90 дБ 

розвивається застійне гальмування в корі головного мозку, інколи можуть 

спостерігатися епілептичні напади та інші патологічні прояви подібного плану. 

Суттєво збільшується поширення випадків гіпертонічних кризів, передусім, серед 

населення, яке мешкає в районах з підвищеним рівнем транспортного шуму, або 

працівників, які переважно виконують виробничі операції, пов'язані з високим 

рівнем шуму. 

В результаті впливу шуму доволі часто виникають порушення тонусу і сили 

м'язів, і, як наслідок, знижується м'язова працездатність, погіршуються умовно-

рефлекторні реакції, і передусім ті з них, що пов'язані з диференціюванням рухів. 

Навіть за відносно невеликих рівнів шуму (50-55 дБ) погіршуються темнова 

адаптація, контрастна чутливість, зменшується чутливість до адекватного 

сприйняття деяких кольорів, насамперед до жовтогарячого та червоного, 

знижуються стійкість ясного бачення та гострота зору, порушуються процеси 

терморегуляції, спостерігається блідість шкіри та слизових оболонок. Шум 

впливає і на систему травлення, посилюючи секреторну та гальмуючи 

евакуаторну діяльність. Суттєво знижується внаслідок дії шуму чутливість до 

сприйняття вібраційного впливу. Так, у тому разі, коли гучність складає понад 

100 фонів, вібраційна чутливість знижується на 5-7 дБ. 
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Орієнтовно прийнято розрізняти 3 ступеня реакції у відповідь на вплив шуму 

різної гучності. Якщо її рівень становить 30-60 фонів - спостерігаються неприємні 

суб'єктивні реакції, 60-90 фонів - об'єктивні реакції з боку ЦНС, 90 фонів та вище 

-патологічні ураження слухового аналізатора та інших систем і органів. 

Тривала праця в умовах підвищеного рівня шуму може призводити до 

виникнення важких порушень функцій слухової сенсорної системи і, як наслідок, 

до професійного захворювання, відомого як шумова хвороба. 

Шумова хвороба являє собою специфічне ураження органа слуху, що 

характеризується зниженням слухової чутливості з наступним розвитком 

професійної приглухуватості і глухоти. Крім того, відмітними особливостями 

шумової хвороби є поява цілої низки так званих неспецифічних розладів та 

уражень, а саме - зрушень астено-невротичного і астено-вегетативного характеру, 

зрушень з боку серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту, 

розвиток яких, як правило, випереджує маніфести  морфофункціональні ураження 

слухової сенсорної системи. 

Існує пряма залежність між проявами та виникненням шумової патології і ста-

жем роботи в умовах шумового виробництва. Виявлено, що при професійному 

стажі понад 10-15 років майже 80-90 % працівників (клепальники, ковалі) 

страждають на шумову хворобу. 

Розглядаючи особливості специфічних уражень, що реєструються при шумовій 

хворобі, слід, в першу чергу, відмітити появу морфологічних та функціональних 

уражень внутрішньої та середньої ділянок слухового аналізатора. Причому 

найпоширенішою формою шумової хвороби є та, для якої характерне комбіноване 

ураження внутрішнього і середнього вуха з розвитком кохлеарного невриту та 

нападами запаморочення за типом хвороби Меньєра. Загалом в основі провідних 

клінічних проявів шумової патології знаходиться розвиток нейросенсорного 

зниження слуху, що повільно прогресує та зумовлене виникненням висхідного 

кохлеарного невриту, тобто ураженням, передусім, звукосприймального апарату. 

У клінічному перебігу шумової хвороби розрізняють 3 стадії: Перша стадія - 

слухова адаптація. Основною об'єктивною її ознакою є певне підвищення порогу 

слухового сприйняття (на 5-10 дБ), яке відновлюється після перебування в умовах 
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шумового впливу протягом терміну не більш ніж 1 година, провідними 

клінічними проявами - суб'єктивна невідповідність оцінок гучності шуму, 

перекручування слухових відчуттів у ситуаціях, що вимагають сприймання 

складних звуків, внаслідок своєрідної захисної фізіологічної реакції, а саме 

скорочення м'язів слухових кісточок, зниження тиску на мембрану овального 

отвору тощо. 

Друга стадія - слухова втома. Для цієї стадії дуже характерним є підвищення 

порога слухової чутливості на 25 дБ і більше з його поступовим відновленням 

протягом терміну в межах 2-16 годин. 

Третя стадія - прогресуюча приглухуватість. її головна об'єктивна ознака - від-

сутність відновлення порога слухової чутливості, який сягає 40-50 дБ, протягом 

понад 24 години. Для стадії прогресуючої приглухуватості вельми характерними є 

і такі ознаки, як головний біль, запаморочення, різке зниження слуху у звичайних 

побутових умовах. В основі цих станів знаходиться цілий ряд змін органічного 

характеру з боку органу слуху, і зокрема, стійкі дистрофічні і некробіотичні зміни 

в слухових кісточках, кортієвому органі, розлитий кохлеарний неврит тощо. 

Слід зауважити, що вихідним проявом формування професійної приглухуватості 

прийнято вважати зниження слухової чутливості, передусім до високочастотних 

звуків. Тому для її ранньої діагностики необхідно визначати слуховий поріг 

сприйняття звукових коливань не лише шепітною мовою, але й на підставі 

використання аудіометра з джерелом шуму, який генерує звук з частотою 4000 

Гц. 

Критерії оцінки професійно-зумовлених змін слухової функції у осіб, які 

працюють з умовах впливу шуму та вібрації, наведені в табл. 4. 
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Таблиця 4 
Критерії оцінки слухової функції осіб, які працюють 

в умовах впливу шуму та вібрації 

 

Головними неспецифічними проявами шумової хвороби є: нейроциркуляторна 

дистонія переважно за гіпертензивним, рідше - за кардіальним та лише в окремих 

випадках - за гіпотензивним типами, астено-вегетативний синдром і неврастенічні 

реакції, дисфункції шлунку, внаслідок порушення його евакуаторної фунції, 

зниження імунологічної реактивності, яка виражається у суттєвому зростанні 

серед працівників шумових виробництв, перш за все, захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності, зниження рівня працездатності і 

продуктивності виробничої діяльності, виникнення передчасної втоми, зниження 

розбірливості і виразності мови та інші неприємні відчуття. 

Хворі на шумову хворобу обов'язково повинні підлягати лікуванню і в подаль-

шому переводитися на роботу, яка не пов'язана з перебуванням протягом робочої 

зміни в умовах підвищеного шумового впливу. Лікування шумової хвороби має 

бути комплексним і включати нормалізацію режиму сну, раціональне харчування, 

вітамінотерапію, використання транквілізаторів та інших заспокійливих 

фармакологічних засобів, фізіотерапевтичних процедур, гідротерапії, деяких 

радіоакустичних методів тощо. Важливим компонентом комплексної терапії має 

бути і санаторно-курортне лікування. 

Профілактика шкідливого впливу шуму на організм людини здійснюється 

шляхом запровадження цілого комплексу заходів запобіжного змісту, основою 

Ступінь втрати слуху Порогова тональна 

аудіометрія 

Сприйнят-
тя 

шепітної 
мови на 

відстані 1 
м 

 

 

Втрата 
слуху на 

частоті до 
2000 Гц, дБ 

Втрата 
слуху на 
частоті 

4000 Гц, дБ 

 
 

Початкові прояви впливу До 10 20-50 5-1 
Кохлеарний неврит із незначним 
зниженням слуху 

11-20 20-60 3-1 

Кохлеарний неврит з помірним 
зниженням слуху 

21-30 20-65 2-1 

Кохлеарний неврит зі значним 
зниженням слуху 

31-45 20-70 1-1 
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якого є гігієнічне нормування допустимих рівнів шуму в різних приміщеннях. 

Заходи, що спрямовані на боротьбу з шумом та використовуються у процесі 

здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду, повинні передбачати 

проведення гігієнічного нормування та мати технологічний, санітарно-технічний, 

архітектурно-планувальний. організаційний та лікувально-профілактичний 

характер. 

Технічні заходи щодо запобігання шумової хвороби, що поєднують у своїй 

структурі технологічні та санітарно-технічні засоби, як правило, 

використовуються у 3-х головних напрямках : 

• усунення причин виникнення шуму або зниження його у джерелі 

шумоутворення 

• послаблення шуму на шляхах його передачі; 

• безпосередній захист працівників, які підлягають дії шуму. 

Найбільш ефективним засобом зниження шуму є усунення причин виникнення 

шумових подразнень або зниження їх інтенсивності у джерелі шумоутворення 

шляхом оптимізації різних технологічних процесів, які супроводжуються 

генерацією акустичних коливань звукового діапазону, на підставі заміни шумних 

технологій малошумними або повністю безшумними (наприклад, заміна клепання 

на зварювання): зниження шумоутворення завдяки відповідній раціоналізації 

експлуатаційних якостей машин, агрегатів, транспортних засобів тощо. 

Послаблення шуму на шляхах його передачі відбувається шляхом використання 

різноманітних шумозахисних екранів, будівельних конструкцій та шумозахисних 

кабін. Значний ефект зниження шуму надає застосування акустичних екранів, що 

відгороджують джерело шумоутворення від робочого місця. У багатоповерхових 

виробничих приміщеннях особливо важливим є захист працівників від дії 

структурного шуму, який поширюється безпосередньо по конструкціях 

приміщень, шляхом улаштування та обладнання так званих плаваючих 

фундаментів. 

Крім того, одним з найбільш простих та поширених технічних засобів боротьби 

з шумом, що полягають у безпосередньому захисті працівників, які підлягають дії 

шуму, є застосування звукоізолюючих кожухів. 
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До числа провідних архітектурно-планувальних заходів відносять такі заходи, 

як локалізація джерела шуму, правильна розстановка обладнання у робочих 

приміщеннях, улаштування звукопоглинального оздоблення, запровадження 

принципу функціонального зонування земельних ділянок промислових 

підприємств та встановлення санітарно-захисних зон навколо ділянок розміщення 

житлових і громадських будівель, дитячих дошкільних закладів, навчальних 

закладів, лікарень та місць (проїжджих частин вулиць) з підвищеним рівнем 

транспортного шуму, а також окремих його джерел. 

Організаційні заходи спрямовані на організацію та забезпечення режиму 

професійної діяльності, що обґрунтований з фізіолого-гігієнічних позицій, 

обмеження часу роботи в умовах високого рівня шуму, дотримання правил 

громадського порядку і поведінки під час користування шумоутворюючими 

акустичними приладами у побуті тощо. 

Ураховуючи, що за допомогою використання різноманітних технічних засобів 

не завжди вдається розв'язати проблему надійного захисту працівника від впливу 

шуму, велика увага повинна бути приділена застосуванню індивідуальних засобів 

захисту від шуму (вкладники "Беруші", антифони, навушники, заглушки тощо). 

Важливе місце у структурі заходів щодо боротьби зі шумом належить 

лікувально-профілактичним заходам, які полягають у проведенні попередніх та 

поточних медичних оглядів, підвищенні опірності організму робітників до 

несприятливого впливу шуму (приймання комплексу вітамінних та адаптогенних 

препаратів) тощо. 

До праці в умовах підвищеного шумоутворення не слід допускати осіб з 

медичними протипоказаннями. До таких протипоказань належать: отосклероз та 

інші хронічні захворювання органу слуху, виражені порушення функціонального 

стану вестибулярного апарату, вегетативні дисфункції, неврози, неврити, 

поліневрити, психопатії, органічні захворювання ЦНС, гіпертонічна хвороба, 

стенокардія, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки з частими 

загостреннями. 

Значний позитивний ефект надає широке використання санаторно-курортного 

лікування. 
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Вібрація. Вібрація являє собою коливальні рухи, які відбуваються в механічних 

системах із пружними зв'язками внаслідок впливу певної збуджувальної сили. 

Найпростішою, показовою як із суто фізичної, так і з фізіолого-гігієнічної точки 

зору, формою коливань такого роду є гармонійні, синусоїдальні коливання, які 

характеризуються максимальним переміщенням тіла (точки), що коливається у 

просторі, тобто його амплітудою, а також певною кількістю повних циклів 

коливань за одиницю часу, тобто частотою. Людина відчуває вібраційні 

коливальні рухи у достатньо великому діапазоні частот - від 0,15 до 8000 Гц. Час, 

за який відбувається один повний цикл коливань, має назву періоду і є 

величиною, що обернено пропорційна частоті. Крім того, як важливі фізичні 

характеристики вібрації необхідно визначити  Віброшвидкість та 

віброприскорення. 

За способом передачі на людину прийнято розрізняти загальну (передається через 

опірні поверхні на тіло людини, яка стоїть, сидить або лежить) та локальну (пере-

дається переважно через верхні кінцівки) вібрацію. Серед основних різновидів за-

вальної вібрації (або вібрації робочих місць) виділяють транспортну, 

технологічну та транспортно-технологічну вібрацію. У свою чергу, локальну 

вібрацію поділяють на вібрацію ударного, обертального та ударно-обертального 

типів. 

Основними джерелами генерації загальної вібрації є транспортні засоби (трам-

вай, метрополітен, залізниця, автотранспорт, різні транспортно-технологічні 

машини тощо) та різноманітне виробничо-технологічне устаткування (верстати, 

вентилятори, компресори, бурові і будівельні машини та пристрої тощо). 

Джерелами локальної вібрації є, насамперед, ручні машини та органи 

технологічного управління виробничими процесами. 

За напрямком дії розрізняють горизонтальну та вертикальну вібрацію. 

За частотними характеристиками вібрація може бути низькочастотною 

(загальна - від 1 до 4 Гц, локальна - від 8 до 16 Гц), середньочастотною (загальна 

- від 8 до 16 Гц, локальна - від 31,5 до 63 Гц) та високочастотною (загальна - від 

31,5 до 63 Гц. локальна - від 125 до 1000 Гц). 
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За характером розподілу у часі визначають постійну та переривчасту вібрацію. 

У першому випадку рівень віброшвидкості протягом 10-хвилинного періоду спо-

стереження змінюється не більш ніж на 6 дБ, у другому за аналогічних умов - 

більш ніж на 6 дБ. 

Нормативні значення допустимих рівнів вібрації для житлових приміщень та 

значення поправки для них наведено в табл. 5 та 6. 

                        Таблиця 5 

Нормативні значення рівнів вібрації у житлових приміщеннях, дБ  

Показники Середньогеометричні частоти 

октавних смуг, Гц 

 

 

2 4 8 16 31,5 63 

 

Таблиця 6 

 

Поправка до нормативних рівнів вібрації в житлових приміщеннях 
 

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67 

Віброприскорення 25 25 25 31 37 43 

Віброзміщення 133 121 109 103 97 91 

 

 

 
 

 

 

Слід мати на увазі, що вплив на людину вібрації, навіть такого її різновиду, як 

локальна, не обмежується тільки ділянкою тіла, яка безпосередньо контактує з 

джерелом вібрації. З огляду на те, що тканини тіла, особливо кісткова система, 

добре проводять механічні коливання, останні більшою або меншою мірою 

впливають і на інші органи та організм загалом. 

Чинник впливу Умови впливу Поправки, дБ 

Характер вібрації Постійна 0 

 Непостійна -10  

Час доби Удень з 7.00 до 23.00 + 5 

 Уночі з23.00 до 7.00 0 

Тривалість впливу в денний Сумарна тривалість, %  
час за найбільш інтенсивних 56-100 0 

30 хвилин 18-56 + 5 

 Менш ніж 6 + 15 



 

 38 

Так, внаслідок впливу високочастотної локальної вібрації виникають негативні 

зміни в судинах, погіршується кровопостачання тканин, порушується шкірна 

чутливість. Разом з тим низькочастотна локальна вібрація спричиняє переважно 

місцеві порушення, а також виражені патологічні зміни з боку кісткової тканини 

за наявності відносно незначних змін у судинах. 

Крім того, під час аналізу особливостей впливу вібрації на організм людини 

необхідно виділяти та ураховувати чинники виробничого середовища, що суттєво 

посилюють ступінь її шкідливого впливу, а саме: високий ступінь важкості та 

напруженості праці, шум високої інтенсивності та несприятливі мікроклиматичні 

умови. 

Тривалий вплив вібрації, поєднаний з комплексом несприятливих факторів, 

може призвести до виникнення стійких патологічних зрушень в організмі 

працівників і, як результат, до розвитку вібраційної хвороби. 

Виділяють 2 форми вібраційної хвороби: вібраційну хворобу, зумовлену 

впливом локальної вібрації, та вібраційну хворобу, зумовлену впливом загальної 

вібрації. 

Більш поширеною, такою, що має вагоме соціальне та економічне значення, є 

вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації. До числа її основних 

клінічних проявів відносять: 

• судинні розлади, які полягають у порушенні периферичного кровообігу, зміні 

тонусу капілярів, зрушеннях нормальної гемодинаміки тощо. Хворі пред'являють 

скарги на напади побіління пальців, які виникають зненацька, проте найчастіше - 

під час миття рук холодною водою або внаслідок контакту з холодним повітрям; 

• поліневропатії, що проявляються як ниючі та тягнучі болі у верхніх 

кінцівках особливо кистях рук) і непокоять хворих частіше вночі або під час 

відпочинку, поєднуючись з парестезіями кистей рук; 

• розлади вібраційної, больової та температурної чутливості, 

• ураження кістково-м'язової системи: міофаскуліти, міозити, тендоміозити, 

артрити, деформуючі артрози тощо; 

• астено-вегетативні та невротичні прояви. 
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Робота з інструментами, що генерують вібрацію ударного типу (клепання, 

обрубка тощо), в рівній мірі зумовлюють виникнення як судинних, так і нервових 

та кістково-м'язових порушень. Під час роботи з інструментами обертового типу 

(шліфування) виникають головним чином ангіоспастичні судинні розлади. 

Розвиток вібраційної хвороби суттєво прискорюється і в умовах одночасного 

впливу декількох несприятливих чинників виробничого середовища, передусім 

дискомфортного мікроклімату, шуму та цілого ряду хімічних чинників. 

Вібраційна хвороба, що зумовлена впливом локальної вібрації, характеризується 

наявністю 3 форм клінічного перебігу: початкової, середньої важкості і важкої. 

При початковій формі переважають суб'єктивні явища (больові відчуття, 

парестезії), незначні судинні порушення (гіпотермія, слабкий акроціаноз, 

слабкопозитивна холодова проба), можливі незначні трофічні зміни м'язів 

плечового поясу. 

Для вібраційної хвороби середньої важкості характерним є як посилення 

проявів, властивих для початкової форми, так і поява кістково-суглобових 

уражень, функціональних астено-невротичних та астено-вегетативних розладів з 

боку центральної та автономної нервових систем. 

Перебіг важкої форми вібраційної хвороби може відбуватися за двома основни-

ми типами - сирінгомієлоподібним і аміотрофічним. Для сирінгомієлоподібного 

типу вібраційної хвороби характерними є порушення шкірної чутливості, що 

поширюється на весь плечовий пояс і грудну клітку, атрофічні зміни не тільки 

кісток, але й всього плечового поясу, поява парезів та паралічів. Для 

аміотрофічної форми властивим слід вважати своєрідну м'язову атрофію частіше 

верхніх кінцівок, лише інколи плечового поясу і нижніх кінцівок, яка поступово 

прогресує, розвиток парезів та паралічів. Крім того, як невід'ємні клінічні прояви 

обох виділених форм необхідно відзначити виражені судинні кризи, порушення 

коронарного кровообігу тощо. 

Вібраційна хвороба, що зумовлена впливом загальної вібрації і спостерігається 

переважно у водіїв транспортних засобів та операторів транспортно-

технологічних агрегатів, також характеризується наявністю цілого ряду 

характерних симптомів. До їх числа відносять: 
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• вестибулопатії, головними ознаками яких є вестибуловегетативні розлади: 

порушення, що вкладаються у симптомокомплекс "морської хвороби", 

запаморочення, головний біль, гіпергідроз тощо; 

• специфічні зміни у поперековій та крижовій ділянках хребта, що 

проявляються як деформуючий остеоартроз означених відділів хребта; 

• дисфункції залоз шлунково-кишкового тракту, що полягають у серйозних 

порушеннях моторної і секреторної функцій переважно верхніх відділів: шлунка 

та дванадцятипалої кишки; 

• ангіодистонічні зрушення як периферичного, так і центрального типу;  

• поліневропатії, в першу чергу, у дистальних відділах нижніх кінцівок; 

• негативні зрушення з боку жіночої статевої сфери (розлади 

менструального циклу, переважно дисменореї, загострення запальних процесів 

тощо). 

Початкові прояви впливу загальної високочастотної вібрації проявляються як 

помірно виражені зрушення з боку периферичних судин і нервів нижніх кінцівок, 

поява втоми під час ходьби, періодична загальна слабкість, запаморочення та 

головний біль. В подальшому з'являються ознаки більш важких функціональних 

порушень вищої нервової діяльності, вегетативної лабільності, інколи 

спостерігаються органічні ураження ЦНС. Низькочастотна загальна вібрація, 

переважно транспортного походження, в першу чергу впливає на попереково-

крижові корінці хребта, спричиняє появу остеохондрозу та радикуліту, зумовлює 

розтягнення зв'язок та виникнення гастроптозу. 

Комплекс заходів щодо профілактики виникнення вібраційної хвороби включає 

у свою структуру: проведення гігієнічного нормування, а також застосування 

технічних, організаційних та лікувально-профілактичних заходів. 

Технічні заходи обмеження і зменшення вібрації, як і в попередньому випадку, 

поєднують технологічні та санітарно-технічні засоби, спрямовані на усунення 

контакту працівників з вібронебезпечним обладнанням та здійснюються завдяки 

проведенню гігієнічної регламентації параметрів та умов впливу вібрації, 

застосуванню дистанційного керування, виробничих роботів, автоматизації і 

заміни технологічних операцій, використанню вібропоглинальних конструкцій 
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машин, агрегатів і транспортних засобів, автоматизації і механізації виробничих 

процесів тощо. Велике значення має заміна і вдосконалення технологічних 

операцій (застосування зварювання, клейових сполучень і т. д.) 

Зниження несприятливого впливу вібрації ручних механізованих інструментів 

на працівників досягається і шляхом застосування засобів пасивної та активної 

віброізоляції, а також таких технічних рішень, як зменшення інтенсивності 

вібрації за рахунок конструктивних вдосконалень безпосередньо у джерелі, 

використання засобів зовнішнього віброзахисту (наприклад, вібродемпфуючої 

мастики) тощо. 

Організаційні засоби полягають у розробці та впровадженні науково-

обґрунтованих режимів праці і відпочинку. Важливими у цьому відношенні 

заходами є обмеження сумарного часу контакту з вібрацією (до 2/3 від тривалості 

робочої зміни), встановлення регламентованих перерв для активного відпочинку, 

проведення фізіотерапевтичних процедур і виробничої гімнастики, а також 

створення комплексних бригад із взаємозаміною професій. 

З метою профілактики несприятливого впливу як локальної, так і загальної 

вібрації, працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту: 

спецодяг і спецвзуття з вібропрокладками, спеціальні рукавиці тощо. 

До числа найважливіших лікувально-профілактичних заходів відносять 

проведення попередніх і поточних медичних оглядів за обов'язковою участю 

невропатолога, терапевта та отоларинголога, використання цілого ряду 

спеціальних функціональних досліджень, серед яких обов'язковими є холодова 

проба, визначення вібраційної чутливості та динамометрія. 

До роботи з вібронебезпечним устаткуванням не повинні допускатися люди, які 

страждають на виражені вегетативні дисфункції, облітеруючий ендартеріїт, 

хворобу Рейно, захворювання вестибулярного апарату, хвороби жіночої статевої 

сфери. 

Суттєве значення у плані здійснення ефективної профілактики вібраційної хво-

роби мають і такі лікувально-профілактичні заходи, як теплові процедури для рук 

(гідропроцедури (ванночки) або сухе повітряне обігрівання), масаж та самомасаж 
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рук і плечового поясу, ультрафіолетове опромінення, вітамінопрофілактика, а 

також психогігієнічні заходи. 

Ультразвук. Ультразвук являє собою коливання середовища з частотою понад 

20 000 Гц. У сучасному виробництві ультразвук використовується під час 

проведення паяння, зварювання, лудження, різання, дефектоскопії та цілого ряду 

інших технологічних процесів. 

Виділяють наступні провідні біологічні ефекти впливу ультразвуку: термічний, 

механічний та фізико-хімічний. Саме вони зумовили достатньо широке 

використання ультразвуку в сучасному виробництві та в першу чергу в медичній 

практиці, відповідно для глибокого прогрівання тканин, проведення 

ультразвукової еходіагностики різноманітних захворювань, безкровного розтину і 

з'єднання тканин, а також стерилізації сироватки крові і плазмозамінників. 

Внаслідок дії ультразвуку, рівень якого перевищує гранично-допустимий рівень 

(ГДР) незалежно від шляхів його впливу: через повітряне середовище або контак-

тним шляхом - вельми імовірним є виникнення таких зрушень у стані здоров'я: :з 

боку ЦНС: астепо-вегетативний синдром, парестезії та парези, 

енцефаловегетополіневрит; з боку серцево-судинної системи: брадикардія та 

гіпотонія; з боку органу слуху: суттєве зниження порогу сприймання, 

лабіринтопатія. 

До числа основних запобіжних заходів для осіб, що працюють в умовах вплив;, 

ультразвуку, відносять: гігієнічне нормування, екранування ультразвукових 

джерел, застосування дистанційного управління і автоблокування для 

стаціонарного та портативного обладнання, використання індивідуальних засобів 

захисту (рукавиці з ізолюючими прокладками тощо), проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів, 

Інфразвук. Інфразвуком називають акустичні коливання з частотою нижче 16 Гц. 

В основі біологічної дії інфразвуку також знаходяться термічний, механічний та 

фізико-хімічний ефекти. Вплив інфразвуку, що перевищує ГДР, зумовлює 

виникнення вираженої астенізації вищої нервової діяльності, зниження слуху, 

переважно в діапазоні низьких і середніх частот звукового ряду, виражене 

зниження працездатності, негативну дію на емоційну сферу тощо. 
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Найбільш ефективним і практично єдиним засобом боротьби з інфразвуком 

слід вважати зниження рівня його генерації безпосередньо у джерелі утворення 

(вибір малогабаритних конструкцій технологічного обладнання з великою 

жорсткістю з'єднання тощо). Доволі часто для попередження негативного впливу 

інфразвуку використовують заглушки та поглиначі інтерференційного типу, 

звукопоглинальні панелі і кожухи. Як індивідуальні засоби захисту широке 

поширення знаходять різноманітні антифони, вкладники та навушники. 

Знижений та підвищений атмосферний тиск. Виробнича діяльність 

працівників у сучасному виробництві, як правило, відбувається в умовах впливу 

атмосферного тиску, близького до 760 мм рт. ст. 

Проте в ряді випадків, наприклад, під час виконання робіт під водою або у 

водо-насичених ґрунтах, в процесі водолазних і кесонних робіт, при підводному 

плаванні в аквалангах, у ході медичної діяльності в барокамерах працівники 

можуть знаходитися в умовах підвищеного атмосферного тиску. Натомість при 

підйомі в гори, перебуванні над землею в літальних апаратах люди, навпаки, 

знаходяться в умовах впливу підвищеного атмосферного тиску. 

Розглядаючи біологічну дію підвищеного атмосферного тиску, слід відзначити, 

що під час виконання короткочасної роботи в умовах гіпербарії відмічається 

певне підвищення фізичної працездатності та легка ейфорія. Разом з тим в умовах 

тривалого перебування під тиском, значення якого перевищують 7 атмосфер, 

можуть проявлятися симптоми токсичної дії деяких газів, котрі входять до складу 

повітря, що вдихається. 

Проте найбільш небезпечним є період декомпресії, під час якого або через 

певний відносно короткий відрізок часу вже в умовах нормального атмосферного 

тиску може розвинутися декомпресійна (кесонна) хвороба. 

Патогенетичною основою виникнення декомпресійної хвороби є процес 

десатурації азоту, накопиченого внаслідок впливу підвищеного тиску в різних 

тканинах організму, в першу чергу в ліпоїдній та жировій тканинах, і, як 

результат, утворення численних газових емболів у кров'яному руслі, які 

закупорюють судини. 
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Ступінь важкості декомпресійної хвороби та особливості її симптоматики 

визначаються масовістю закупорки судин аероемболами і їх локалізацією. 

До провідних симптомів легкої форми декомпресійної хвороби відносять 

остеоартралгії (виражений гострий біль, який локалізується в одному або 

декількох суглобах кінцівок, головним чином, в колінних та плечових). 

Працівники, які мають подібні клінічні прояви, досить влучно називають їх 

"заламай", вельми чітко та об'єктивно характеризуючи основні симптоми хвороби, 

що має місце. Поряд з остеоартралгіями для легкої форми декомпресійної 

хвороби характерною є поява невралгій та пошкоджень шкіри, які 

супроводжуються нестерпною сверблячкою. 

До основних клінічних форм декомпресійної хвороби середньої важкості від-

носять ураження внутрішнього вуха (вестибулопатії за аналогією з меньєрівським 

синдромом), шлунко-кишкового тракту (різні больові відчуття в черевній 

порожнині за рахунок накопичення газів у судинах брижі) та органу зору 

(обмеження полів зору, диплопія). 

Найбільш типовими проявами важкої форми декомпресійної хвороби є 

ураження спинного та головного мозку, коронарна аеропатія, аероемболічний 

колапс, а також легеневі ушкодження. 

Проте, незважаючи на особливості клінічного перебігу, необхідно зазначити, 

що будь-яка форма декомпресійної хвороби повинна підлягати негайному 

лікуванню, насамперед, тому, що має надзвичайно важкі наслідки та може 

призвести до смерті. Водночас найважливішою умовою запобігання розвитку 

декомпресійної хвороби є дотримування режиму декомпресії (ступінчаста 

декомпресія, використання спеціальних камер), механізація та автоматизація 

робіт. 

Знижений атмосферний тиск як шкідливий професійний чинник повинен бути 

визначений у тому випадку, коли працівник виконує різноманітні форми трудової 

діяльності в умовах гірської місцевості, і є одним з найбільш несприятливих 

чинників, що розглядаються під час вивчення проблем авіаційної та космічної 

медицини. 
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В основі симптомокомплексу висотної або, як її ще називають, гірської 

хвороби, причиною виникнення якої є перебування в умовах зниженого 

атмосферного тиску, знаходиться явище, що має назву кисневе голодування та 

відмічається на висотах понад 3000-4000 м. 

Основними клінічними проявами висотної хвороби слід вважати 

запаморочення, апатію та підвищену втомлюваність працівників, які з'являються 

вже після перших годин виконання професійної діяльності, головний біль, 

емоційну нестабільність, різке погіршання пам'яті та уваги, зниження гостроти 

зору, а також, що вважають вельми характерним симптомом, некритичну оцінку 

свого стану та своїх власних дій. 

Тому під час виконання трудової діяльності в умовах високогір'я або в інших 

умовах, для яких властивим є вплив зниженого атмосферного тиску, велике 

значення для попередження висотної хвороби мають заходи, які надають 

можливість суттєво полегшити виробничий процес, а саме: раціональний режим 

праці, механізація і автоматизація технологічних операцій, покращання санітарно-

гігієнічних умов праці та організація раціонального харчування. Важливе 

значення має проведення суворого професійного відбору серед людей, які 

направляються на роботи в гірські умови. 

Електромагнітні поля. Електромагнітні поля (ЕМП), як правило, генеруються 

струмами, які змінюються за напрямком у часі. Спектр електромагнітних 

коливань коливається у досить значних межах (довжина хвилі від 0,001 мкм до 

1000 км, частота від 300 до   3 * 10
20

 Гц), включаючи у свій склад радіохвилі, 

випромінювання оптичного діапазону та іонізуюче випромінювання. Проте 

найбільш вагоме фізіолого-гігієнічне значення та поширення у медичній практиці 

мають: ЕМП радіочастот, ЕМП струмів промислової частоти, імпульсні ЕМП 

низької частоти та статична електрика. 

Електромагнітні поля радіочастот широко використовуються у 

забезпеченні радіозв'язку, радіолокації, телебаченні, виробництві пластмас, а 

також у медичній галузі. 

В основі біологічного впливу ЕМП радіочастот знаходиться тепловий ефект, 

який супроводжується або загальним підвищенням температури тіла, або 
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локальним вибірковим перегрівом клітин тканин і органів, в першу чергу тих, що 

мають погану терморегуляцію: кришталик, склоподібне тіло тощо. Так, 

помутніння кришталика (катаракта) є найбільш характерним специфічним 

наслідком впливу ЕМП радіочастот на організм людини в умовах виробництва. 

До змін подібного характеру доволі часто приєднуються численні гормональні 

зрушення, що свідчать про порушення нервово-ендокринної регуляції (за 

аналогією із стресовою реакцією) і, як наслідок, зумовлюють стимуляцію 

виділення кортикостероїдних гормонів та пролактину на тлі гальмування секреції 

гормонів росту. Вельми характерним слід визнати зниження імунологічної 

реактивності. 

ЕМП радіочастот справляють суттєвий вплив і на функціональний стан ЦНС, 

викликаючи формування астеновегетативного синдрому, ангіодистонічних та 

діенцефальних проявів і навіть енцефалопатій. Зміни з боку периферичної крові 

(лейкоцитоз, еозинопенія, підвищення кількості еритроцитів та вмісту 

гемоглобіну), як правило, спостерігаються лише у випадку дії на людину ЕМП із 

щільністю потоку енергії, який перевищує 10 мВт/см
2
. 

Всі засоби запобіжного характеру щодо захисту від впливу ЕМП радіочастол: 

можуть бути поділені на 3 групи: організаційні, інженерно-технічні та лікувально-

профілактичні. 

Організаційні заходи спрямовані на відвернення попадання людей у зону з 

вираженою напруженістю ЕМП, створення санітарно-захисних зон навколо 

антенних споруд, запровадження раціонального режиму праці та відпочинку. 

Інженерно-технічні заходи передбачають екранування робочого місця шляхом 

використання матеріалів, які відбивають (металева сітка) або поглинають ЕМП, 

віддалення робочого місця на безпечну від джерела випромінювання відстань, 

електрогерметизацію елементів схем, блоків та вузлів антенних установок з 

метою зниженню або повного усунення електромагнітного випромінювання. 

Лікувально-профілактичні засоби спрямовані на якомога більш раннє виявлення 

зрушень у стані здоров'я працівників і, перш за все, полягають у проведенні 

медичних оглядів не рідше ніж 1 раз на 12 місяців з обов'язковою участю 

терапевта, окуліста, ендокринолога та невропатолога. 
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Електромагнітні поля струмів промислової частоти. З розвитком 

енергетики та електрифікації значною мірою розширилася мережа 

високовольтних ліній електропередач, які на сьогодні є основним джерелом ЕМП 

промислової частоти. До того ж, джерелами утворення ЕМП струмів промислової 

частоти слід вважати ряд технологічних процесів, що пов'язані з діяльністю 

відкритих розподільчих пристроїв, роз'єднувачів і вимикачів сигнальних 

ланцюгів. 

В умовах тривалого впливу на організм людини ЕМП струмів промислової 

частотні реєструється цілий ряд клінічних проявів, що полягають у появі скарг 

переважно невротичного характеру (почуття важкості в скронях і потилиці, 

головний біль, розбитість, роздратованість, погіршання пам'яті, підвищення 

втомлюваності тощо), які спочатку з'являються наприкінці робочої зміни, а 

згодом спостерігаються вже через 2-3 години після початку виконання трудових 

операцій. Вельми характерним для ЕМП струмів промислової частоти є 

різноманітні розлади у функціональному стані ЦПС та серцево-судинної системи, 

що мають астенічний або астеновегетатив-ний характер. 

Серед заходів профілактики негативного впливу ЕМП струмів промислової 

частоти необхідно виділити такі: визначення і ретельне дотримування 

допустимого часу перебування в зоні ЕМП, обов'язкове улаштування захисного 

заземлення джерел струмів промислової частоти, використання колективних та 

індивідуальних засобів захисту. 

До числа колективних засобів захисту відносять: застосування стаціонарного 

екранувального обладнання (козирки, навіси, перегородки та ін.) та пересувних 

екранувальних засобів (портативні навіси, перегородки, щитки, зонди, екрани та 

ін.). До числа індивідуальних засобів захисту - захисні спецкостюми: куртка і 

брюки, комбінезон, екранувальний головний убір (металева або пластмасова 

каска, шапка-вушанка з прокладкою з металізованої тканини та ін.), а також 

захисне спецвзуття з електропровідною резиновою підошвою. 

Імпульсні електромагнітні поля низької частоти. Основними джерелами 

утворення імпульсних ЕМП низької частоти є застосування у машинобудуванні, 
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енергетиці, а також у медичній галузі технологічних процесів, що передбачають 

використання імпульсного магнітного поля та імпульсних електричних розрядів. 

Серед основних біологічних ефектів впливу імпульсних ЕМП низької частоти 

на організм людини слід відзначити розвиток явищ астеновегетативного 

синдрому, зниження імунологічної реактивності та інтенсивності обмінних 

процесів, формування ендокринних порушень тощо. 

Відповідно основними засобами захисту працівників від дії імпульсних ЕМП 

низької частоти профілактичного змісту є автоматизація технологічних процесів, 

запровадження дистанційного керування джерелами ЕМП низької частоти, а 

також екранування робочих місць. 

Статична електрика. Статична електрика являє собою сукупність явищ, пов'я-

заних з виникненням та збереженням вільного електричного заряду на поверхні і 

в об'ємі різних матеріалів та виробів. Електростатичні поля, передусім, 

створюються в енергетичних установках, а також внаслідок використання у 

сучасному виробництві та медичній галузі електротехнологічних процесів. 

Люди, що працюють у зоні впливу електростатичного поля, як правило, 

пред'являють різноманітні скарги на роздратованість, головний біль, порушення 

сну, зниження апетиту тощо. Вельми характерними є виникнення своєрідних 

"фобій", що зумовлені страхом очікування чергового розряду. 

До числа провідних заходів профілактики впливу статичної електрики 

відносять: екранування джерела статичної електрики або робочого місця, 

обмеження часу виконання трудової діяльності, застосування нейтралізаторів 

статичної електрики тощо. 

Лазерне випромінювання. Термін "лазер" являє собою абревіатуру, утворену з 

початкових літер англійських слів: Light amplification by stimulated émission of 

radiation, що y перекладі означає посилення світла за рахунок створення 

стимульованого випромінювання. Таким чином, лазер, або як його ще називають, 

квантовий генератор - це генератор електромагнітного випромінювання 

оптичного діапазону, що заснований на використанні стимульованого 

(вимушеного) випромінювання. 
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Можливість застосування явища подібного характеру як у практиці сучасного 

виробництва, так і в медичній практиці була передбачена ще в 1917 році А. Ейн-

штейном. Проте першопрохідцями практичного використання лазерів були фізики 

В. А. Фабрикант, Ч. Таунс, А. М. Прохоров, H. Т. Басов, удостоєні пізніше за свій 

винахід Нобелівської премії. 

Завдяки своїм унікальним властивостям (високий ступінь спрямованості проме-

нів, їх когерентність та монохроматичність), лазери знаходять винятково широке 

застосування в різних галузях промисловості, науки, техніки, зв'язку, сільського 

господарства та медицини. Разом з тим таке суттєве розширення сфери їх 

використання зумовлює виражене збільшення контингенту осіб, що підлягають 

впливу лазерного випромінювання, і висуває достатньо широке коло задач щодо 

запобігання їх шкідливого та небезпечного впливу. 

До числа основних несприятливих факторів, які мають місце під час роботи 

лазерів, відносять: пряме, дзеркально відбите, дифузно відбите та розсіяне 

випромінювання. До числа супутніх - комплекс несприятливих фізичних та 

хімічних факторів, що супроводжують роботу лазерів. 

Тому як головні критерії під час проведення оцінки ступеня безпеки лазерного 

випромінювання використовують: величину потужності (енергія), довжину хвилі, 

тривалість імпульсу та експозиції опромінення органів і тканин. 

Як технічний засіб лазер складається з трьох основних елементів: активної 

робочої речовини (активного середовища), системи накачування та резонатора. 

Агрегатний стан активної робочої речовини може бути: рідким, твердим або 

газоподібним. Як резонатор найчастіше використовують плоскопаралельне 

дзеркало з високим коефіцієнтом відображення. Накачування, тобто переведення 

атомів активного середовища з орбіталей, наближених до їх ядра, на більш 

високий рівень забезпечується за допомогою застосування потужного джерела 

світла або електричних розрядів. 

В основу сучасних класифікацій лазерів покладено їх фізико-технічні 

параметри та ступінь небезпеки лазерного випромінювання. 

Згідно з фізико-технічними класифікаціями виділяють: 
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• у залежності від агрегатного стану активного середовища: твердотільні 

(на кристалах, склі тощо), газові, хімічні та напівпровідникові лазери, а також 

лазери на барвниках; 

• у залежності від характеру генерації: лазери з безперервною та імпульсною 

генерацією випромінювання; 

• у залежності від способу накачування активної речовини: оптичні, 

електричні та хімічні лазери. 

Відповідно до ступеня небезпеки лазерного випромінювання для 

обслуговуючого персоналу, визначають 4 класи лазерів: 

• клас І (безпечні) — вихідне випромінювання лазерів нешкідливе для очей; 

• клас II (малонебезпечні) - пряме або дзеркально відображене 

випромінювання лазерів небезпечне для очей; 

• клас III (середньонебезпечні) - пряме, дзеркально та дифузно відображене 

випромінювання лазерів небезпечне для очей, пряме та дзеркально відбражене 

випромінювання - небезпечне для шкіри; 

• клас IV (високонебезпечні) — дифузно відбражене випромінювання 

небезпечне для шкіри. 

Біологічна дія лазерів на організм людини характеризується появою цілого ряду 

первинних і вторинних ефектів, в основі яких знаходиться поєднаний термічний 

та механічний вплив. До числа первинних ефектів впливу лазерного 

випромінювання відносять численні функціональні та органічні зміни, які 

виникають безпосередньо в тканинах, що підлягають опроміненню, до числа 

вторинних ефектів - неспецифічні зміни, що виникають в організмі у відповідь на 

вплив випромінювання. 

До найбільш уразливих "критичних" органів і систем у випадку використання 

лазерного випромінювання відносять орган зору та шкіру. 

Ефект впливу лазерного випромінювання на орган зору значною мірою 

залежить від довжини хвилі та локалізації дії. У зв'язку з цим, ступінь вираження 

морфологічних змін та клінічна картина розладів з боку зорової сенсорної 

системи може бути надзвичайно різноманітною: від змін, які виявляються лише 

інструментально, до повної втрати зору. 
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Характер уражень шкіри та слизових оболонок, що мають місце, варіює від лег-

кої гіперемії до різного ступеня опіків. Прийнято розрізняти 4 ступеня 

пошкодження шкіри лазерним опроміненням: 1 ступінь - опіки епідермісу: 

еритема, десквамація епітелію; 2 ступінь - опіки дерми: пухирі, деструкція 

поверхневих шарів дерми; З ступінь - опіки дерми з її деструкцією до глибоких 

шарів; 4 ступінь - деструкція всієї площини шкіри, підшкірної клітковини і 

підлеглих шарів. 

До комплексу заходів профілактичного змісту, що використовують для 

запобігання виникнення несприятливих зрушень у разі використання лазерного 

випромінювання як складової технологічних процесів сучасного виробництва, а 

також як невід'ємного компонента сучасної медицини, відносять: гігієнічне 

нормування, технологічні, санітарно-технічні, організаційні та лікувально-

профілактичні заходи. 

Необхідно зазначити, що гігієнічне нормування слід проводити на підставі 

застосування загальних положень "Санітарних правил і норм влаштування і 

експлуатації лазерів". 

Під час використання лазерів II та III класів необхідно обов'язково передбачити 

відгородження (захищення) лазерної зони від персоналу та пацієнтів, які 

опромінюються, або забезпечити надійне екранування пучка випромінювання. 

Лазери IV класу повинні бути розміщені в окремих ізольованих приміщеннях та 

забезпечені дистанційним управлінням. 

У разі розміщення в одному приміщенні декількох лазерів слід виключити 

можливість взаємного опромінення операторів, які працюють на різних 

установках. 

Для видалення можливих токсичних газів, парів або пилу, що утворюються, 

необхідно передбачити улаштування потужної припливно-витяжної вентиляції з 

механічним спонуканням. Для захисту від шуму виробничі приміщення повинні 

бути обладнані звукоізолюючими або звукопоглинальними матеріалами. 

До індивідуальних засобів захисту від впливу лазерного випромінювання відно-

сять спеціальні окуляри, маски та щитки. 
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Роботи, пов'язані з обслуговуванням лазерних установок, відносяться до робіт 

зі шкідливими умовами праці. Тому оператори лазерних установок підлягають 

попереднім і періодичним (1 раз в рік) медичним оглядам з обов'язковою участю 

терапевта, окуліста та невропатолога. 

1 .2 .2 .  Хімічні чинники виробничого середовища 

Невід'ємним компонентом сучасного виробництва та найважливішою 

складовою професійної діяльності у медичній сфері є використання 

найрізноманітніших хімічних речовин, з якими у вигляді сировини, основних та 

побічних виробів, а також побічних відходів постійно контактують працівники 

охорони здоров'я. Крім того, щороку до великого розмаїття вже існуючих 

хімічних сполук додаються нові, які ще більшою мірою сприяють забрудненню 

повітряного середовища робочих зон, справляють виражений несприятливий 

вплив на стан здоров'я та рівень працездатності населення, що працюєя. 

Пил. Вплив хімічних сполук та хімічних речовин доволі часто поєднаний із 

фізичними чинниками. У цьому контексті увагу до себе, в першу чергу, привертає 

виробничий пил. Дійсно, з одного боку, пил - це фізичний стан речовини, що 

подрібнена на надзвичайно малі за розмірами частинки. З іншого боку, означені 

частинки здебільшого справляють не лише механічний, але й негативний 

токсичний вплив на організм людини, що зумовлено його хімічними складом та 

хімічними властивостями. 

Отже, виробничий пил являє собою тверді частинки розміром від декількох мкм 

до мм, що зависли у повітрі та повільно осідають. Таким чином, пил являє собою 

аерозоль, тобто дисперсну систему, в якій дисперсною фазою є тверді частинки, а 

дисперсійним середовищем - повітря. 

Виробничий пил поділяють на різні види: за походженням, способом утворення 

та розмірами частинок, що входять до його складу, тобто за ступенем 

дисперсності. 

За походженням виділяють такі види пилу, як органічний, неорганічний та зміша-

ний. Органічний пил може бути природним тваринного або рослинного 

походження (з дерева, бавовни, шерсті та ін.) і штучним (пластмасовий, гумовий, 

зі смол, барвників та ін.). Як окремі різновиди неорганічного пилу виділяють 
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мінеральний (кварцовий, силікатний, азбестовий та ш.) і металевий (цинковий, 

залізний, мідний, свинцевий та ін.) пил. До змішаних видів належить пил, який 

включає до своєї структури як органічні, так і неорганічні складові та 

утворюється переважно у металургійній промисловості і хімічному виробництві. 

Залежно від способу утворення розрізняють аерозолі дезінтеграції та конденса-

ції. Аерозолі дезінтеграції утворюються внаслідок механічного подрібнення 

твердих речовин (буріння, розмелювання, зривання порід та ін.) або механічної 

обробки виробів (очистка литва, полірування та ін.). Аерозолі конденсації є 

результатом термічних процесів, що полягають у випаровуванні твердих речовин 

(плавлення, електрозварювання та ін.) або внаслідок охолодження і конденсації 

парів металів та неметалів, насамперед пластичних мас. Саме такий пил є вельми 

характерним для повітря стоматологічних кабінетів та приміщень техніків-

лаборантів стоматологічних поліклінік. 

Відповідно до ступеня дисперсності розрізняють: видимий (частинки розміром 

понад 10 мкм), мікроскопічний (частинки розміром від 0,25 до 10 мкм) та 

ультрамікроскопічний (частинки розміром до 0,25 мкм) пил. 

Пил характеризується великою сукупністю властивостей, які визначають його 

поведінку в повітрі, особливості перетворень та впливу на функціональний стан 

організму. Тому серед різних властивостей виробничого пилу з фізіолого-

гігієнічних позицій найбільшого значення набувають: хімічний склад, форма 

частинок, розчинність, дисперсність, вибухонебезпечність, форма, 

електрозарядженість та радіоактивність. 

Саме ці властивості визначають провідні біологічні ефекти впливу пилу на орга-

нізм людини, до числа яких слід віднести: фіброгенний, токсичний, 

подразнювальний, алергенний, канцерогенний, радіоактивний, а також 

фотосенсибілізуючий. 

Отже, розглянемо основні види пилової патології і, насамперед, пилові 

захворювання легень, що являють собою найважчі за перебігом та найпоширеніші 

у світі види професійних захворювань. 



 

 54 

До числа пилових захворювань легень професійного походження відносять 

пневмоконіози, хронічний бронхіт та захворювання верхніх дихальних шляхів, 

зумовлені впливом пилу різного походження. 

Пневмоконіоз - це хронічне професійне пилове захворювання легень, яке 

характеризується розвитком фіброзних змін в їх структурі внаслідок тривалого 

інгаляційного впливу фіброгенно-небезпечних виробничих аерозолів. 

За етіологічними ознаками та особливостями перебігу розрізняють наступні 

види пневмоконіозів: 

• силікоз - пневмоконіоз, зумовлений вдиханням кварцового пилу, який 

містить вільний діоксид кремнію, тобто кремнезем, та його модифікації у 

кристалічній формі: кварц, кристобаліт, тридиміт; 

•   силікатози (каоліноз, антракоз, азбестоз, талькоз та ін.) - пневмоконіози, які 

розвиваються внаслідок вдихання пилу, який містить діоксид кремнію у 

зв'язаному стані з різними хімічними елементами та сполуками (Аl, Mg, Fе, Са та 

ін.); 

• металоконіози (сидероз, баритоз, алюміноз та ін.) - пневмоконіози, які 

розвиваються внаслідок вдихання пилу таких металів, як Fе, Ва, Аl, Мg та ін; 

     •      пневмоконіози, зумовлені впливом змішаного пилу:   

-  зі значним вмістом вільного діоксиду кремнію (понад 10 %); 

- з незначним вмістом вільного діоксиду кремнію (до 10 %);  

    •    пневмоконіози, зумовлені впливом органічного пилу: 

 

- рослинні: бісиноз (пил бавовни і льону), багасоз (пил цукрової тростини), 

"фермерські легені" (сільськогосподарський пил, який містить мікро-

скопічні грибки, що з'явилися в результаті переробки лікарських рослин); 

- синтетичні (пил пластичних мас). 

Існує декілька теорій щодо визначення механізму впливу пилу на організм 

людини та формування професійних захворювань легень, головними з яких є 

механічна, токсико-хімічна та біологічна теорії. 

Механічна теорія пояснює розвиток фіброзних змін у легенях фізичними влас-

тивостями пилу, ураховуючи той факт, що чим твердішими є частинки пилу та го-
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стрішими їх краї, тим більш агресивним є пил. Проте пил, наприклад карборунду, 

маючи значно більшу твердість порівняно з кварцом, пневмоконіозів практично 

не викликає. Отже, механічний підхід до оцінки особливостей розвитку та 

поширення пилових захворювань легень не дозволяє в повній мірі визначити усі 

механізми їх виникнення. 

Прибічники токсико-хімічної теорії пояснюють фіброгенні властивості пилу 

його високою розчинністю у різних біологічних середовищах організму. Однак 

сучасною наукою встановлено, що прямої залежності між ступенем розчинності 

пилу та ступенем її фіброгенності не існує. Наприклад, цукровий пил значно 

краще розчиняється в біологічних середовищах організму порівняно з кварцовим, 

проте ступінь його фіброгенного впливу на декілька порядків нижчий. 

Відповідно до біологічної теорії провідну роль у розвитку фіброзних змін в 

легенях відіграють макрофаги, які активно фагоцитують пилові частинки. 

Загибель макрофагів вважають першим етапом розвитку фіброзних змін, що 

характерні для пневмоконіозів. У подальшому саме на їх основі формуються 

найрізноманітніші склеротичні зрушення в легеневій паренхімі. 

Найбільш важкою формою пневмоконіозів як за клінічними особливостями, так 

і за особливостями перебігу є силікоз. Ця форма пневмоконіозу надзвичайно 

поширена серед шахтарів вугільних шахт, бурильників, кріпильників тощо. 

Силікоз, як правило, розвивається в умовах впливу пилового чинника через 

достатньо різні терміни часу після початку трудової діяльності в галузі. Причому 

ступінь поширення, швидкість розвитку захворювання та рівень його вираження 

перебувають у прямій залежності від умов праці, дисперсності та концентрації 

кварцового пилу. В основі виникнення захворювання знаходиться розвиток 

вузлуватого фіброзу в легеневій паренхімі, а також розростання фіброзної 

тканини уздовж бронхів та судин. 

Виділяють інтерстиціальну, дифузно-склеротичну та вузлувату, або змішану, 

форми фіброзу, а також 3 ступені важкості перебігу захворювання (легкий, 

середньої важкості та важкий). Водночас необхідно відзначити, що силікоз являє 

собою захворювання організму загального типу, при якому поряд зі змінами з 
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боку системи дихання реєструються суттєві за змістом зрушення імунологічної 

реактивності, обмінних процесів, порушення діяльності ЦНС тощо. 

Серед силікатозів найбільш поширеними є азбестоз, талькоз, а також антракоз, 

що виникає внаслідок впливу вугільного пилу. Серед металоконіозів слід, у 

першу чергу, відзначити бериліоз і манганоконіоз. 

Крім пневмоконіозів, пил виробничого походження може призводити до 

розвитку таких професійних хвороб, як риніт, бронхіт, пневмонія та бронхіальна 

астма. 

У структурі пилових захворювань очей надзвичайно поширеними є пилові 

кон'юнктивіти і кератити. Крім того, необхідно зазначити, що пил 

тринітротолуолу в умовах тривалої дії може спричинити розвиток професійної 

катаракти. Серед працівників, які тривалий час контактують із пилом, що містить 

солі срібла, може спостерігатися професійний аргіроз кон'юнктиви і рогівки. 

Достатньо виражений сенсибілізуючий вплив на слизову оболонку очей має пил 

кам'яновугільного пеку, який зумовлює у разі роботи на відкритому повітрі в 

сонячну погоду появу надзвичайно важких за перебігом керато-кон'юнктивітів 

або "пекових офтальмій". 

До найпоширеніших захворювань шкіри відносять дерматити, дерматози та 

екзематозні ураження. 

Основою для проведення заходів щодо ефективної боротьби з виробничим 

пилом та профілактики його негативного впливу є гігієнічне нормування. Так, 

серед аерозолів фіброгенної дії гранично-допустима концентрація (ГДК) 

найбільш агресивного з них, а саме пилу, який містить вільний діоксид кремнію 

(залежно від його відсоткового вмісту), коливається у межах від 1 до 2 мг/м
3
. Для 

інших видів пилу встановлені ГДК у межах від 3 до 10 мг/м
3
. 

Крім гігієнічного нормування, до комплексу профілактичних заходів необхідно 

віднести заходи технологічного, санітарно-технічного, організаційного та 

лікувально-профілактичного характеру. 

Незаперечно, головним шляхом профілактики виникнення пилових 

захворювань на виробництві, і в першу чергу пилової патології легень, слід 

вважати запобігання утворенню пилу безпосередньо на робочих місцях шляхом 
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використання технологічних заходів, в основі яких знаходяться адекватні зміни у 

технології виробництва. До заходів подібного змісту належить: запровадження 

безвідходних технологій і технологій замкнутого циклу, автоматизація та 

механізація виробничих процесів, використання дистанційного управління та 

змінених технологій (заміна сухих процесів "мокрими", застосування 

форсункового зрошення, заміна порошкових продуктів брикетами, гранулами або 

пастами тощо). 

Санітарно-технічні заходи передбачають забезпечення герметизації 

пилонебезпечного обладнання, установку потужної загальної та місцевої витяжної 

вентиляції, проведення пневматичного прибирання приміщень з метою боротьби 

зі вторинним пилоутворенням. 

Важливе місце у профілактиці пилової патології має використання 

індивідуальних засобів захисту: протипилових респіраторів, захисних окулярів 

закритого або відкритого типу, спеціальних захисних протипилових костюмів. 

Організаційні заходи спрямовані на раціональну організацію трудового процесу, а 

також на встановлення цілої низки обмежень у ході його здійснення. Так, 

відповідно до законодавства на роботи, що здійснюються у підземних умовах, не 

допускають осіб віком до 20 років. Для гірників та інших категорій працівників 

пилових виробництв встановлено цілий ряд пільг: скорочений робочий день, 

додаткова відпустка, вихід на пенсію за віком у 50 років. 

Лікувально-профілактичні заходи передбачають проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів. Зокрема, абсолютним протипоказанням до 

прийому на роботу, що пов'язана з впливом пилу, є всі форми туберкульозу, 

хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем, очей та шкіри, а 

також запровадження заходів, спрямованих на підвищення реактивності 

організму (ультрафіолетове опромінення у фотаріях, дихальна гімнастика, 

лікувально-профілактичне харчування тощо). 

Виробнича токсикологія. Проблеми оцінки впливу на організм різноманітних 

хімічних речовин та сполук знаходяться в центрі уваги виробничої токсикології, 

тобто розділу гігієни праці, який вивчає дію на організм хімічних чинників, 

насамперед токсичних речовин хімічного походження, з метою створення 
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нешкідливих і безпечних умов праці на виробництві в цілому та на робочому 

місці працівника зокрема. 

Розглядаючи найважливіші гігієнічні питання виробничої токсикології, слід 

зазначити, що шкідлива речовина являє собою речовину, яка в умовах взаємодії з 

організмом людини у разі порушення вимог охорони праці та техніки безпеки 

може викликати певні відхилення в стані здоров'я та зумовити виникнення певних 

захворювань або безпосередньо під час контакту з ними, або у віддалені терміни 

життя як теперішнього, так і прийдешніх поколінь. Найпоширенішим наслідком 

впливу шкідливих хімічних речовин на організм працівників є професійні 

отруєння, які можуть мати гострий або хронічний перебіг. 

Гострим професійним отруєнням називають захворювання (отруєння), яке ви-

никає після одноразового впливу шкідливої речовини хімічного походження. 

Гострі професійні отруєння можуть спостерігатися внаслідок аварій, серйозних 

порушень технологічного режиму, правил техніки безпеки та промислової 

санітарії, тобто в умовах, коли кількість шкідливої речовини значно (в десятки 

або в сотні разів) перевищує гранично допустимий рівень. 

Хронічне професійне отруєння являє собою захворювання (отруєння), яке 

розвивається після систематичної тривалої дії малих концентрацій або доз 

шкідливих хімічних речовин та їх сполук. 

Хімічні речовини, а також хімічні сполуки (професійні отрути), що 

використовуються у сучасному виробництві, прийнято поділяти на декілька груп 

за цілим рядом характеристик та ознак: 

• за агрегатним станом: гази, пари, аерозолі та суміші; 

• за походженням (хімічними класами): органічні, неорганічні та 

елементоорганічні; 

• за характером впливу на організм людини: загальнотоксичні, 

подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на 

репродуктивну функцію, ембріотоксичні та тератогенні; 

• за особливостями ураження певних органів і систем: отрути політропного, 

нейротропного, нефротоксичного та кардіотоксичного впливу, а також отрути 

крові; 
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• за ступенем токсичності: надзвичайно токсичні, високотоксичні, помірно 

токсичні та малотоксичні; 

• за ступенем впливу на організм у цілому: надзвичайно небезпечні (1-й клас), 

високонебезпечні (2-й клас), помірно небезпечні (3-й клас) та малонебезпечні (4-й 

клас). 

Проведення кількісної оцінки ступеня токсичності і небезпечності промислових 

отрут вважають головним завданням такого розділу виробничої токсикології, як 

токсикометрія. 

Так, під час токсикометричної оцінки хімічних речовин обов'язковим слід 

вважати проведення наступних етапів: встановлення смертельних і порогових 

ефектів у гострому експерименті під час вивчення особливостей різних шляхів 

надходження речовини, визначення і кількісна характеристика кумулятивних 

властивостей речовини, виявлення особливостей шкірно-подразнювального, 

шкірно-резорбтивного та сенсибілізуючого впливу на організм з метою 

встановлення порогів шкідливої дії. Крім того, особливого значення у ході 

токсикометричної оцінки властивостей шкідливих хімічних речовин набуває 

дослідження таких віддалених ефектів, як бластмогенний та мутагенний, 

закономірностей впливу на репродуктивну функцію і серцево-судинну систему, а 

також визначення токсикокінетичних і метаболічних критеріїв оцінки 

досліджуваних речовин. 

 Токсикометричні параметри, до головних з яких відносять середню 

смертельну дозу (концентрацію), коефіцієнт міжвидових розбіжностей, поріг 

шкідливої дії, коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння, а також зони 

гострої та специфічної дії, переважно встановлюються під час проведення 

досліджень на тваринах, здебільшого на пацюках, мишах та морських свинках у 

так званому гострому експерименті. 

Необхідно зазначити, що зі збільшенням КМР зростає імовірність підвищення 

чутливості людини до впливу речовини, яка вивчається. 

Поріг шкідливої дії встановлюється як мінімальна доза (концентрація) речовини 

у досліджуваному об'єкті навколишнього середовища, внаслідок дії якої в 

організмі (за конкретних умов надходження речовини і стандартної статистичної 
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групи тварин) виникають зміни, що виходять за межі фізіологічних реакцій 

пристосувального змісту, або приховані зрушення (іноді тимчасово 

компенсовані), що мають патологічний характер. 

Основні класи та види промислових отрут. Розглянемо основні класи та 

види промислових отрут. 

Свинець (РЬ) являє собою важкий метал сірого кольору, надзвичайно 

пластичний під час обробки. Використовується для виготовлення хімічної 

апаратури, акумуляторів, свинцевих пігментів, тетраетилсвинцю, для покриття 

електричних кабелів, у типографській справі та фармацевтичній галузі тощо. 

Головним шляхом надходження свинцю в організм слід вважати його 

надходження через дихальну систему, а також в дещо меншій мірі через травний 

тракт та шкіру. 

Свинець належить до політропних отрут, які впливають практично на всі органи і 

системи, проте, найбільш важкі за ступенем ураження та характером перебігу 

зрушення переважно реєструються у системі крові, функціональному стані ЦНС 

та серцево-судинної системи, а також органів травлення. 

Хронічні отруєння свинцем або сатурнізм характеризуються полісиндромністю 

перебігу. Розрізняють такі їх форми: 

• початкова форма, перебіг якої є малосимптомним і характеризується лише 

змінами з боку показників стану периферичної крові та порфіринового обміну; 

• легка форма, до основних клінічних проявів якої відносять: функціональні 

порушення ЦНС (астеновегетативний синдром та поліневропатії), а також 

зрушення з боку периферичної крові; 

• виражена форма, що відрізняється від попередніх, насамперед, появою 

таких симптомів, як анемія, ураження шлунково-кишкового тракту, печінки та 

серцево-судинної системи, енцефалопатії, а також подальшим прогресуванням 

поліневропатії та проявів астеновегетативного синдрому. 

Гематологічні зрушення спочатку характеризуються розвитком ретикулоцитозу 

і базофільної зернистості еритроцитів, а згодом анемії зі зниженням вмісту 

гемоглобіну до 90-100 г/л. Для клінічних проявів астеновегетативного синдрому 

властивим є розвиток на тлі вегетативної дисфункції депресивних та астенічних за 
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своїм змістом психічних розладів. Перебіг поліневропатій характеризується 

виникненням парезів та паралічу розгиначів кисті і пальців рук. 

Найтиповішими ураженнями органів травлення слід вважати розвиток диспеп-

сичних явищ, а також появу так званої свинцевої кишкової кольки 

(переймоподібний інтенсивний біль у черевній порожнині, який не піддається дії 

протибольових лікарських засобів) та свинцевої сірувато-лілової облямівки на 

яснах. Для уражень печінки найхарактернішим є розвиток токсичного гепатиту з 

порушенням пігментної, вуглеводної та антитоксичної функцій. 

Запобігання виникненню випадків свинцевої інтоксикації зумовлює потребу у 

запровадженні технологічних (автоматизація та механізація технологічних 

процесів), санітарно-технічних (обладнання загальнообмінної та локальної 

витяжної вентиляції) і лікувально-профілактичних заходів (особиста гігієна, 

проведення медичних оглядів не менше 1 разу на рік), а також застосуванні 

засобів індивідуального захисту органів дихання. 

ГДК свинцю у повітрі робочої зони становить 0,01 мг/м
3
. 

Ртуть (Нg) являє собою сріблясто-білий, рідкий, важкий метал, що 

використовується у приладобудуванні, електротехніці та фармацевтичній 

промисловості, а також у стоматологічній справі для виготовлення амальгам. 

Ртуть належить до сильних протоплазматичних отрут. Пари ртуті (а саме вони є 

найбільш небезпечними) проникають в організм, передусім, через органи дихан-

ня. Деякі сполуки ртуті можуть потрапити і через шкіру. 

Інтоксикації ртуттю можуть мати як гострий, так і хронічний характер. Гострі 

інтоксикаціїможуть виникати внаслідок аварій, що супроводжуються великими 

викидами ртуті у повітря робочої зони, під час чистки котлів і печей на ртутних 

заводах тощо. 

Хронічні інтоксикації ртуттю або меркуріалізм виникають у працівників в умо-

вах тривалого контакту зі ртутними сполуками і характеризуються наявністю 

клінічно окреслених проявів з боку ЦНС (астеновегетативний синдром, ртутний 

еретизм, тремор кінцівок тощо), шлунково-кишкового тракту (ртутний стоматит, 

поява ртутної синюватої облямівки на яснах тощо), порушень функцій інших 

внутрішніх органів та систем тощо. 
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Профілактика отруєнь ртуттю спрямована, насамперед, на запровадження 

технологічних рішень, які передбачають її заміну у ході виробничих процесів на 

менш шкідливі речовини. Крім того, надзвичайно ефективними є проведення 

заходів, спрямованих на демеркуризацію промислових приміщень шляхом 

застосування засобів механічної очистки предметів праці та виробів із 

використанням розчину хлорного заліза. Обов'язковим також слід вважати 

використання спецодягу та проведення не менше одного разу на рік медичних 

оглядів. 

ГДК ртуті у повітрі робочої зони складає 0,01 мг/м
3
. 

Марганець (Мn) являє собою твердий, але в той же час доволі крихкий метал, 

що має темно-сірий колір з червонуватим блиском. Використовується в металургії 

для розкислення та видалення сірки із сталі та інших сплавів, як легуюча добавка 

під час виробництва чавуну і сталі, для одержання феромарганцю, у виробництві 

електричних елементів тощо. 

В організм людини марганець надходить переважно інгаляційним шляхом у ви-

гляді аерозолів конденсації і дезінтеграції. 

У промислових умовах найчастіше зустрічаються хронічні форми отруєнь 

марганцем, що в першу чергу виникають у працівників зі стажем роботи понад 2-

3 роки. Однак відомі випадки отруєнь, які спостерігались вже через декілька 

місяців після початку професійної діяльності. Виділяють три стадії хронічної 

інтоксикації марганцем. 

Перша стадія хронічної інтоксикації марганцем з клінічної точки зору є вельми 

малосимптомною і характеризується передусім проявами астеновегетативного 

синдрому та змінами у стані шлунково-кишкового тракту (гастрит, гастроентерит 

тощо). На другій стадії інтоксикації до цих змін приєднуються початкові явища 

енцефалопатії. І, зрештою, третя стадія інтоксикації марганцем відрізняється 

розвитком явищ марганцевого паркінсонізму та манганоконіозу. 

Профілактика марганцевих отруєнь, перш за все, має здійснюватися шляхом 

його заміни як складової технологічних процесів на менш токсичні сполуки, 

наприклад, використання під час зварювальних робіт електродів, що не містять 

сполук марганцю. За наявності імовірного запилення робочої зони марганцевими 
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сполуками обов'язковим є використання індивідуальних засобів захисту органів 

дихання, зокрема протигазів та респіраторів. Невід'ємним елементом 

профілактики необхідно вважати і проведення медичних оглядів з частотою не 

менш ніж один раз на півроку або на рік. 

ГДК марганцю у повітрі робочої зони становить 0,05 мг/м
3
. 

Оксид вуглецю (СО) являє собою газ без кольору і запаху, який входить до 

складу як гримучого (до 60 %), так і до цілої низки інших виробничих газів, 

зокрема світильного (4-11 %), доменного (до 30 %) та генераторного (до 30 %) 

газів. В організм людини оксид вуглецю надходить інгаляційним шляхом. При 

цьому в крові утворюється карбоксигемоглобін (СОНв), який відрізняється 

надзвичайно стійким зв'язком з гемоглобіном крові і, отже, зумовлює виникнення 

таких станів, як гіпоксемія та гіпоксія, порушення тканинного дихання тощо. 

Отруєння оксидом вуглецю як на виробництві, так і в побуті можуть мати 

гострий та хронічний характер. 

У промислових умовах переважно зустрічаються гострі отруєння. Так, легка 

форма гострого отруєння CO (рівень СОНв не досягає 20 %) характеризується 

появою головного болю, слабкістю, нудотою та явищами гіпотензії. Отруєння 

середнього ступеня важкості (рівень СОНв складає 20-30 %) супроводжується 

непритомністю. Важка форма гострої інтоксикації CO (рівень СОНв становить 

понад 30 %) характеризується розвитком коматозного стану. 

Для перебігу хронічної інтоксикації CO властивим слід вважати наявність двох 

основних стадій. Для першої (початкової) стадії хронічної інтоксикації 

характерна поява астеновегетативних зрушень з ознаками ангіодистонічного 

синдрому, для другої стадії хронічної інтоксикації, що зустрічається доволі рідко, 

- явища токсичної енцефалопатії. 

Профілактика отруєнь оксидом вуглецю полягає передусім у герметизації 

технологічних процесів, що пов'язані з його утворенням. Обов'язковим слід 

вважати улаштування ефективної загальнообмінної природної і припливно-

витяжної локальної штучної вентиляції. 

ГДК оксиду вуглецю у повітрі робочої зони складає 20 мг/м
3
. 
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Амідо- і нітросполуки (NH3, NO2, NO3) використовуються у миловарній 

промисловості та виробництві парфумів, органічному синтезі, виробництві 

штучних смол та анілінових барвників, як вибухові матеріали (тринітротолуол), а 

також у медичній та фармацевтичній галузях. 

Надходять в організм нітро- та амідосполуки переважно через дихальні шляхи 

та неушкоджену шкіру (особливо у спекотну пору року), вельми імовірним є і 

такий шлях, як надходження їх через органи травлення внаслідок заковтування 

пилу. 

До основних різновидів шкідливого впливу амідо- та нітросполук на організм 

людини відносять метгемоглобінутворюючий, гемолітичний, гепатотропний, 

загально-токсичний та алергенний ефекти. 

Азотвмісні сполуки відрізняються наявністю виражених кумулятивних 

властивостей і, таким чином, створюють своєрідне депо у підшкірній жировій 

клітковині, в паренхіматозних органах, і насамперед у печінці. 

Перші симптоми гострих інтоксикацій амідо- та нітросполуками, як правило, 

з'являються через 3-5 годин після початку контакту працівників з азотвмісними 

токсичними речовинами. 

Основними клінічними проявами є: запаморочення, слабкість, серцебиття, 

нудота, блювання, ціаноз шкіри і слизових оболонок, які можуть набувати 

жовтого або орудно-зеленуватого відтінків. У важких випадках спостерігаються 

непритомність і смерть від паралічу дихального та судинно-рухового центрів. 

Для хронічних інтоксикацій амідо- та нітросполуками характерним є поява 

жовтого забарвлення долонь, крил носа та нігтів, коричнево-жовте забарвлення 

волосся, розвиток гастриту, гепатиту та астеновегетативного синдрому, у жінок 

доволі часто розвиваються порушення менструально-оваріального циклу. 

Заходи щодо профілактики інтоксикацій амідо- та нітросполуками передбача-

ють організацію безперервного технологічного процесу, вентиляцію і 

герметизацію обладнання, а також проведення санітарної очистки технологічних і 

вентиляційних викидів. 

ГДК аніліну в повітрі робочої зони становить 0,1 мг/м
3
, ГДК тринітротолуолу -

0,5 мг/м
3
. 
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На жаль, у рамках запропонованого вашій увазі навчального видання не можна 

навести повний перелік шкідливих хімічних чинників виробничого середовища, а 

тим більше дати їм відповідну фізіолого-гігієнічну оцінку. Проте слід зробити 

акцент на тому, що повітряне середовище багатьох лікувально-профілактичних 

закладів різного профілю, і особливо стаціонарних відділень, операційних блоків, 

а також аптечних закладів, патологоанатомічних відділень та прозекторських, як 

правило, забруднене цілим рядом шкідливих хімічних речовин та їх сполук 

внаслідок використання анестетиків та наркотичних препаратів, парів ефірів, 

спиртів, а також мийних та дезін-фікуючих засобів. Отже, належна гігієнічна 

регламентація та проведення комплексу науково обґрунтованих заходів 

запобіжного змісту є обов'язковим компонентом забезпечення оптимальних умов 

для продуктивної і безпечної діяльності працівників медичної та фармацевтичної 

галузей. 

Синильна кислота та її похідні - речовина, що має запах гіркого мигдалю. 

Кислота кипить при +25,6°С, її густина 0,697. У виробництві часто зустрічаються 

солі синильної кислоти: ціаніди калію та натрію, хлорціан, бромціан, ціанамід 

кальцію. При застосуванні цих солей може виділятися синильна кислота. 

Робітники можуть контактувати з цими отрутами У виробництві синильної 

кислоти та її солей, під час проведення дезінсекції та дератизації, при вилученні 

золота та срібла з руди, при обробці металевих виробів в гальваніці та ін. 

Синильна кислота проникає в організм через дихальні шляхи, органи травлення та 

шкіру, пригнічує функцію дихання, постачання органів киснем. Венозна кров 

містить при цьому стільки ж кисню, скільки й артеріальна, і тому потерпілі 

відрізняються рожевим забарвленням шкіри та слизових. У високих 

концентраціях ціанистий водень викликає миттєву втрату свідомості, параліч 

дихання, потім зупинку серця. При менших концентраціях ознаки отруєння - 

відчуття дряпання в горлі, стиснення в гортані, у скронях, запаморочення, 

головний біль, слабкість, м'язова втома, блювота, шлунково-кишкові розлади та 

ін. Переважають порушення нервової діяльності. Під час отруєння ціанамідом 
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кальцію розвиваються дерматити на обличчі, в куточках рота, на крилах носа та 

ін. 

Із профілактичних заходів обов'язковими є герметизація виробничих 

процесів, використання протигазів, часте провітрювання приміщень після 

дезінфекції та контроль повітря на синильну кислоту. При отруєнні слід негайно 

винести потерпілого з атмосфери з синильною кислотою, застосувати штучне 

дихання, вливання фізіологічного розчину та глюкози, ввести протиотрутні 

препарати, зокрема амілнітрит, нітрит натрію. 

Хлор - газ жовто-зеленого кольору з задушливим запахом, у 2,5 рази 

важчий за повітря. 

Впливу хлору підлягають робітники у виробництвах хлору та хлорного вапна, а 

також на виробництвах із застосуванням хлорного вапна (відбілювання тканин, 

паперу, дезінфекція) та у процесах хлорування. 

Картина гострого отруєння різна залежно від концентрації хлору та 

тривалості його впливу. При дії відносно малих концентрацій з'являється відчуття 

задухи від подразливого впливу хлору. При дії великої концентрації 

спостерігається рефлекторний спазм голосових зв'язок, біль у грудях, кашель, 

задишка, загальна слабкість, артеріальний тиск падає. В тяжких випадках, як 

наступні явища отруєння, можуть розвиватися різні ускладнення з боку легень 

(пневмосклерозу, бронхіти, бронхоектази). При тривалому впливі парів хлору в 

концентраціях, які не викликають гострого отруєння, можуть розвиватися 

хронічні кон'юнктивіти, а також бронхіти та гастрити. Оскільки хлор має 

виражену подразнюючу дію на слизову оболонку, складаються сприятливі умови 

для розвитку вторинних інфекційних уражень. 

Профілактика: герметизація виробничих процесів, у яких можливе 

виділення хлору, раціонально влаштовані вентиляційні установки. У 

текстильному виробництві - багаторазове промивання водою тканин при їх 

відбілюванні; влаштування закритих кожухів з витяжками над ємкостями з 

розчинами хлорного вапняку. У роботах, де можливе виділення значних 

кількостей хлору, робітники повинні користуватися протигазами. 
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Перша допомога: миттєве видалення потерпілого з забрудненої хлором 

атмосфери, вдихання кисню, використання компресів, що зігрівають, лужні напої. 

Вуглеводні. До них належить група органічних розчинників, що отримала 

велике розповсюдження в промисловості. Вуглеводні мають наркотичну дію. У 

малих концентраціях вони викликають легке сп'яніння, збудження, безпричинний 

сміх та сльози. У великих концентраціях вуглеводні можуть призвести до 

пригнічення центральної нервової системи, викликати порушення дихання, 

падіння кров'яного тиску, іноді до втрати свідомості. Під час тривалої дії 

вуглеводні можуть викликати хронічне отруєння, що характеризується скаргами 

на погане самопочуття, швидку втомлюваність, сонливість. Можуть 

спостерігатися серцево-судинні розлади, в ряді випадків - ураження центральної 

нервової системи. За хімічною будовою розрізняють вуглеводні жирного ряду, 

ненасичені і ароматичні вуглеводні та їх галогенопохідні. До вуглеводнів жирного 

ряду належить бензин. 

Бензин - легкозаймиста рідина. Випаровується за кімнатної температури, пари 

його важчі від повітря. Пари бензину потрапляють в організм через дихальні 

шляхи, можливо через шкіру. В організмі бензин не змінюється і виділяється 

через легені, частково нирками. Стикаються з парами бензину робітники 

нафтоперегонних заводів, гумової промисловості, поліграфічних підприємств, 

автогосподарств та ін. Бензин розчиняється в жирах та ліпоїдах. Він може 

викликати гостре чи хронічне отруєння. 

Картина гострого отруєння характеризується головним болем, запамороченням, 

галюцинаціями. В тяжких випадках спостерігається втрата свідомості та 

судороги. При хронічному отруєнні характерний головний біль, ністагм, втрата 

апетиту, недокрів'я. При роботі з бензином обов'язкова місцева та 

загальнообмінна вентиляція. В замкнених просторах, при очистці резервуарів, що 

містять бензин, роботи проводяться лише в ізолюючих засобах індивідуального 

захисту органів дихання. Осіб, які страждають недокрів'ям, захворюваннями 

нирок, неврозами, до роботи допускати не можна.  При легких отруєннях 

лікування симптоматичне. В тяжких випадках - штучне дихання, вдихання кисню, 
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введення кофеїну. Надалі - загальнозміцнююче лікування, фізіотерапія, 

санаторно-курортне лікування. 

Діхлоретан - прозора рідина. Точка кипіння 83,7°С Використовується як 

розчинник. В організм проникає через дихальні шляхи, можливо через шкіру. Діє 

на організм як наркотик. Може викликати зміни у внутрішніх органах - печінці, 

нирках, а також у центральній нервовій системі. Легкі отруєння виражаються 

запамороченням, головним болем, загальною слабкістю, нудотою, блювотою. 

Хронічні отруєння характеризуються втомою, головним болем, шлунково-

кишковими розладами, порушеннями діяльності печінки та нирок. Під час 

тривалого контакту з шкірою можливі дерматити. З метою профілактики роботи 

повинні виконуватися в протигазах, особливо при високих концентраціях, 

необхідно працювати в гумових рукавицях. 

Бензол належить до вуглеводнів ароматичного ряду (як толуол та ксилол), являє 

собою рідину з ароматним запахом, точка кипіння 79,0°С, випаровується при 

кімнатній температурі. Пари бензолу втричі важчі за повітря. Бензол 

розповсюджений в промисловості як розчинник жирів, лаків, фарб, каучуку, а 

також використовується для одержання нітробензолу, аніліну, для екстрагування 

жиру та ін. Бензол зустрічається при отриманні його з кам'яного вугілля та нафти, 

у хімічній промисловості. Потрапляє в організм у вигляді парів через дихальні 

шляхи, але оскільки бензол розчинює жири, то може надходити й через шкіру. 

Виводиться бензол з організму легенями, частково нирками. 

У разі гострого отруєння спостерігається запаморочення, головний біль, 

збудження, потім сонливість. При хронічному отруєнні бензол вражає нервові 

клітини, а також кровотворні органи і кровоносні судини. Внаслідок порушення 

проникності кровоносних судин можлива кровотеча з ясен та носа. Відзначаються 

різкі зміни крові. У разі хронічної інтоксикації відзначається зниження протидії 

організму до інфекцій. При тривалому контакті шкіри з бензолом може 

розвинутися дрібний сип, почервоніння, свербіж. У жінок можливий розлад 

менструального циклу. Забороняється використання бензолу в цехах глибокого 

друку поліграфічних підприємств, при виготовленні ізоляційних матеріалів, при 

виробництві шкіри тощо. Доцільною є заміна бензолу менш токсичними 
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розчинниками, наприклад, толуолом, ксилолом, етиловим спиртом. Необхідна 

герметизація виробничих процесів, місцева та загальна вентиляція. 

Різко виражене недокрів'я, порушення функцій печінки, нирок, захворювання 

нервової системи, дерматити та екземи є протипоказаннями до роботи з бензолом. 

Серед великої групи нітро- та амінопохідних бензолу є речовини, що 

відрізняються дією на систему кровотворення (гематоксичні отрути), що діють на 

центральну нервову систему, викликають зміни у внутрішніх органах, а деякі з 

них і злоякісні новоутворення. 

1 .2 .3 .  Біологічні  чинники виробничого середовища  

Термін "біологічне забруднення", головними компонентами якого є живі макро-і 

мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності, а також деякі органічні речовини 

природного походження, охоплює різноманітні біологічні об'єкти, здатні 

справляти прямий несприятливий вплив на здоров'я людини або впливати 

опосередковано через об'єкти навколишнього середовища шляхом пригнічення 

перебігу природних процесів самоочищення. 

Суттєву практичну значущість проблеми біологічного забруднення об'єктів до-

вкілля підкреслює той факт, що, незважаючи на наявність досить широкої 

інформації про особливості механізмів дії різноманітних мікроорганізмів, рівень 

вираження їх реального впливу на стан здоров'я людини поки що залишається 

поза межами надійного контролю з боку медичних працівників. 

Нагальну потребу у розв'язанні означеної проблеми підкреслюють високий рівень 

забруднення повітряного середовища мікроорганізмами та пилом органічного 

походження на підприємствах біотехнологічного, мікробіологічного та 

текстильного виробництва, тваринницьких та птахівницьких комплексах, що 

зумовлює неухильне зростання захворюваності працівників, задіяних у цих 

галузях. Реєструється виражене збільшення у структурі загальної захворюваності 

питомої ваги хвороб, викликаних як умовно-патогенною мікрофлорою, так і 

мікроорганізмами, які відносяться до звичної мікрофлори організму людини. 

Спостерігається виникнення численних поствакцинальних ускладнень, що 

пов'язане з сенсибілізацією організму. Все частіше і частіше лікарі стикаються з 

появою антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Такий далеко не 
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повний перелік питань, пов'язаних з бактеріальним забрудненням навколишнього 

середовища, чітко визначає незаперечну актуальність для сучасної медичної 

науки та практики вирішення досить широкого кола проблем, в центрі таких 

знаходиться біологічний фактор. 

Число видів професійної діяльності, пов'язаних з несприятливим впливом 

біологічних чинників на організм людини, також є достатньо великим. Однак 

умовно їх можна поділити на 3 досить великі за змістовним наповненням групи. 

До першої групи професій, для яких властивим є вплив біологічного фактора, 

необхідно віднести різновиди трудової діяльності, пов'язані зі шкідливою дією на 

організм людини мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності. Саме такими 

слід визнати: роботи з виробництва біологічних препаратів, основою для яких 

(продуцентами яких) є мікроорганізми, біологічні рідини або культури клітин та 

тканин; роботи, пов'язані з використанням біологічних препаратів для 

профілактики, лікування або діагностики у медичній галузі, ветеринарії та 

сільському господарстві; роботи з ліквідації вогнищ інфекційних хвороб; роботи 

із застосуванням культур мікроорганізмів у науково-дослідних, навчальних або 

лікувально-профілактичних закладах; роботи, які потребують тісного контакту з 

водою відкритих водойм та ґрунтом; роботи з лікування та догляду за людьми і 

тваринами, які є хворими або носіями; роботи, в центрі яких знаходиться 

дослідження матеріалів від людей і тварин, а також трупного матеріалу в 

діагностичних та науково-дослідних цілях. 

До другої групи професій, для яких властивим є вплив біологічного фактора, 

необхідно віднести різновиди трудової діяльності, пов'язані зі шкідливою дією на 

організм людини свійських, диких або лабораторних тварин та продуктів їх 

життєдіяльності. Такими слід вважати: роботи з обслуговування тварин у 

сільському господарстві та у виробництві біологічних препаратів, продуцентами 

яких вони є; роботи з обcлуговування тварин у віваріях науково-дослідних 

установ; мисливські та рибальські промисли; забій тварин; переробку сировини 

тваринного походження; обслуговування та дресирування тварин у зоологічних 

парках і цирках тощо. 
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До третьої групи професій, для яких властивим є вплив біологічного фактора, 

необхідно віднести різновиди трудової діяльності, пов'язані зі шкідливою дією на 

організм людини культурних та дикорослих рослин. Такими слід визнати: роботи з 

вирощування рослин у сільському та лісовому господарстві; збирання та 

переробку рослинної сировини; лісогосподарські роботи; виробництво лікарських 

препаратів та алергенів з рослин; виробництво кормів тощо. 

Всі компоненти, які входять до безпосередньої структури біологічного фактора, 

доцільно розділити на 2 основні групи: природні та штучні (індустріально-

техногенні). 

До природних компонентів біологічного фактора необхідно віднести: 

збудників, переносників і носіїв інфекційних захворювань людини, тварин та 

птахів, природні відходи тваринного світу, пилок під час цвітіння рослин, а також 

водорості. Натомість як штучні (індустріально-техногенні) компоненти 

біологічного фактора визначають мікроорганізми, готові продукти та пил 

рослинного походження, що пов'язані з діяльністю тваринницьких комплексів, 

споруд для очищення стічних вод, виробництвом та  використанням антибіотиків, 

білково-вітамінних концентратів, вакцин, сироваток, біологічно активних 

препаратів, мікробіологічних засобів захисту та стимуляторів росту рослин, а 

також виробництвом льону, бавовни та зернових продуктів. 

Зрозуміло, питома вага поширення природних та штучних компонентів 

біологічного фактора неоднакова. Проте провідні місця у структурі галузей 

сучасного виробництва, які мають пряме відношення до формування 

специфічного біологічного забруднення, незаперечно, займають сільське 

господарство, насамперед тваринництво, мікробіотехнологія та медицина. 

У цьому контексті слід відзначити, що до числа головних біологічних чинників 

виробничого середовища в означених галузях відносять мікроорганізми і продукти 

їх метаболізму, макроорганізми та органічні речовини природного походження, 

які можуть несприятливо впливати на організм людини в ході виконання 

професійної діяльності. 

Водночас як результат їх негативної дії на організм людини необхідно 

визначити виникнення інфекційних і паразитарних захворювань та інвазій 
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професійного генезу внаслідок контакту людей із джерелом інфекції або 

чинниками передачі, передусім несприятливими умовами праці, що мають місце. 

Професійні інфекційні, інвазивні та паразитарні хвороби людини, джерелом 

яких є хворі тварини та продукти їх життєдіяльності, називають 

зооантропонозами. Найбільш небезпечними у цьому відношенні слід вважати 

такі спеціальності, як тваринники, ветеринари, рільники, працівники 

молокозаводів та м'ясокомбінатів, фабрик з оброблення вовни та шкіри. 

До професійно-зумовлених зооантропонозів відповідно до загальновизнаної 

класифікації відносять: бактеріальні (сибірка, сальмонельоз, туберкульоз, 

бруцельоз, лептоспіроз, лістеріоз, мелоїдоз, еризипелоїд та ін.), вірусні (орнітоз, 

сказ та ін.), рикетсіозні (лихоманка та ін.), грибкові (кандидоз, актиномікоз, 

аспергільоз, мікроспорія, трихофітія, гістоплазмоз, бластомікоз, кокцидіоїдоз, 

криптококоз та ін.), протозойні (токсоплазмоз, кокцидіоз та ін.), а також 

гельмінтозні (теніоз, трихінельоз, ехінококоз та ін.) зооантропонози. 

В умовах повсякденного виконання своїх функціональних обов'язків як 

працівники сільськогосподарського виробництва та мікробіологічної 

промисловості, так і лікарі, допоміжний і технічний персонал лікувально-

профілактичних закладів можуть заразитися від тварин або інших біологічних 

об'єктів фекально-оральним (через забруднені фекаліями воду, харчові продукти, 

ґрунт, кормові добавки тощо), контактним (внаслідок контакту з хворими 

тваринами у разі локалізації збудників на поверхні їх тіла або в продуктах їх 

життєдіяльності), аерогенним або аспіраційним (через забруднене повітря) та 

трансмісійним (внаслідок контакту з переносниками інфекційних захворювань, 

передусім комахами, мухами або кліщами) шляхами. 

Загалом зооантропонози є досить поширеними захворюваннями, в першу чергу 

серед населення, яке мешкає у сільській місцевості. І тому їх запобігання вимагає 

проведення цілого комплексу профілактичних заходів, що включають у свою 

структуру протиепідемічні, санітарно-гігієнічні та санітарно-ветеринарні заходи 

профілактичного змісту, головним змістом яких є покращання санітарно-

гігієнічного стану тваринницьких об'єктів та здійснення санітарно-епідемічного 

нагляду за роботою підприємств з переробки сільськогосподарської сировини. 
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Натомість до числа запобіжних заходів, що зумовлюють зменшення ступеня 

впливу виробничих біологічних чинників та продуктів мікробіологічного синтезу, 

зокрема в умовах виробництва антибіотиків, речовин білкової природи, вітамінів, 

гормонів, мікробних препаратів для захисту рослин, кормових дріжджів, які 

визначають високу імовірність забруднення довкілля та виробничого середовища 

мікроорганізмами (актиноміцетами, плісеневими і дріжджоподібними грибами і 

бактеріями) та продуктами їх життєдіяльності, слід віднести: обов'язкове 

дотримування ГДК антибіотиков-місних препаратів у повітрі виробничих 

приміщень, застосування досить великого спектру технологічних і санітарно-

технічних заходів (автоматизація і герметизація технологічних процесів та у разі 

можливості - їх зміна і удосконалення, припливно-витяжна вентиляція 

приміщень, застосування спецодягу та індивідуальних засобів захисту органів 

дихання і рук, проведення профілактичних медичних оглядів). 

Викладені матеріали далеко не вичерпують перелік біологічних чинників 

виробничого середовища і особливо тих, які стосуються забруднення повітряного 

середовища лікувально-профілактичних закладів, інструментарію, обладнання та 

інвентарю патогенними збудниками інфекційної та інвазійної природи (бактерії, 

віруси, гриби, гельмінти, найпростіші), продуктами їх життєдіяльності (токсини, 

ферменти), алергенами різної природи тощо. 

Слід відзначити, що біологічні чинники, як і фізичні та хімічні, також 

підлягають нормуванню. Причому сам процес нормування впливу патогенних 

збудників обов'язково повинен проводитися за принципом: "доза (кількість) - час 

- ефект", і, отже, з першу чергу, необхідно контролювати їх кількісний склад, 

використовуючи такий узагальнений, інтегративний за змістом показник, як 

інфікуюча доза, тобто така кількість патогенних мікроорганізмів, що може 

спричинити виникнення інфекційних захворювань. 

Зрозуміло, що величина інфікуючої дози не є однаковою для різних 

інфекційних агентів. Більше того, інфікуюча доза - це поняття відносне, адже крім 

вірулентності зона залежить від стану та особливостей організму людини (вік, 

рівень здоров'я, терни перебування у забрудненому середовищі, важкість та 

напруженість праці тощо). Дійсно, стійкість організму медичних працівників до 
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впливу численних збудників інфекційних захворювань у значній мірі залежить від 

великого комплексу соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, медичних та 

інших характеристик умов перебування. Так, надзвичайно велике значення має 

збалансоване та доброякісне харчування, яке можливе лише при належному 

матеріальному забезпеченні. Першорядне значення мають як побутові, так і 

виробничі умови і, отже, ступінь запровадження до виробничих процесів цілого 

ряду заходів медичного спрямування (профілактичні щеплення, медичні огляди, 

своєчасне оздоровлення та, у разі необхідності, лікування). 

Проте найбільш пріоритетним залишається проведення контролю за рівнем 

мікробного забруднення повітря у приміщеннях лікувально-профілактичних 

закладів, основними етапами здійснення якого є: 

• встановлення відсутності збудників інфекційних, паразитарних та 

інвазивних захворювань у повітрі приміщень лікувально-профілактичних 

закладів; 

• визначення допустимих рівнів забруднення приміщень лікувально-

профілактичних закладів, при яких об'єкти навколишнього середовища 

вважаються безпечних в епідемічному відношенні; 

• визначення відповідних порушень та внесення конкретних пропозицій і реко-

мендацій. 

У таблиці 7 наведено рівні допустимого бактеріального забруднення закритих 

приміщень лікувально-профілактичних закладів на підставі оцінки загальної 

кількості мікроорганізмів та кількості стафілококів в 1 м
3
 повітря. 

 
  

 
Таблиця 7 

Критерії оцінки повітря закритих приміщень 
лікувально-профілактичних закладів  

Стан повітря Загальна кількість 
мікроорганізмів в 1 м 

Кількість стафілококів в 1 м
3 

Чисте до 2000 до 75 

Задовільно чисте 2000-4000 75-100 

Мало забруднене 4000-7000 100-150 

Дуже забруднене понад 7000 понад 150 
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Зрозуміло, що ці критерії не можуть бути універсальними, через те, що 

повітряне середовище є надзвичайно динамічним, а його санітарно-

мікробіологічний стан залежить від численних фізико-хімічних показників, 

загального санітарно-гігієнічного стану приміщень та їх профілю, сезонності, 

рівня інсоляції і вентиляції. 

Отже, здоров'я медичних працівників у суттєвій мірі залежить від особливостей 

впливу багатьох виробничих чинників біологічного походження, що можуть 

суттєво знижувати його рівень, негативно впливати на працездатність, 

зумовлювати виникнення професійно-зумовлених захворювань. 

 

1.3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого процесу, важкості та напруженості 

праці 

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого процесу, важкості та напруженості праці призначена для 

проведення гігієнічної оцінки умов і характеру праці на конкретних робочих 

місцях з метою їх атестації, здійснення санітарно-гігієнічної експертизи 

виробничих об'єктів і санітарно-гігієнічної паспортизації стану промислових 

підприємств, встановлення пріоритетності у запровадженні різноманітних заходів 

оздоровчого, корекційного або реабілітаційного змісту, розробки конкретних 

рекомендацій щодо професійної орієнтації, професійної консультації та 

професійного відбору, імовірнісного передбачення та визначення рівня 

професійної придатності тощо. 

Провідним принципом, що був покладений в основу створення класифікації та є 

основою її адекватного використання у практиці сучасної медицини праці, слід 

вважати принцип диференціації умов праці відповідно до фактично визнаних 

рівнів впливу чинників виробничого середовища і трудового процесу. Отже, 

головним алгоритмом дій лікаря, який має здійснити оцінку умов праці за 

ступенем шкідливості та небезпечності на конкретній ділянці сучасного 

виробництва, є порівняння реальних значень рівнів впливу чинників виробничого 
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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 гігієнічній класифікації, є такі 

терміни: умови праці, шкідливий виробничий чинник, небезпечний виробничий 

чинник, важкість праці, напруженість праці, безпечні умови праці. 

Умови праці являють собою сукупність чинників виробничого середовища та 

трудового процесу, які впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі 

виконання професійної діяльності. 

Шкідливий виробничий чинник - це чинник трудового процесу та виробничого 

середовища, вплив якого на організм людини за певних умов може призвести до 

виникнення професійних захворювань та інших несприятливих наслідків. 

Небезпечний виробничий чинник - це чинник трудового процесу та виробничого 

середовища, вплив якого на організм людини за певних умов може призвести до 

травм або іншого раптового погіршання здоров'я і навіть смерті організму. 

Важкість праці являє собою характеристику трудової діяльності людини, яка 

визначає ступінь залучення до роботи м'язів і відображує енергетичні та 

фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження. 

Напруженість праці являє собою характеристику трудового процесу, що 

відображує рівень навантаження на ЦНС та вищу нервову діяльність загалом під 

час виконання професійної діяльності. 

Безпечними умовами праці слід вважати умови праці, за яких вплив шкідливих . 

небезпечних виробничих чинників на працівників виключений або його рівень не 

перевищує значень гігієнічних нормативів. 

Класифікація умов праці. Умови праці за ступенем шкідливості та небезпеки, 

згідно з провідними положеннями гігієнічної класифікації праці за показниками 

шкідливості та небезпеки виробничого середовища, важкості та напруженості 

виробничого процесу, слід розподіляти на 4 класи: оптимальні умови праці (1 

клас), допустимі умови праці (2 клас), шкідливі умови праці (3 клас) та небезпечні 

умови праці (4 клас). 

Розглянемо основні характеристики та головні ознаки кожного з наведених 

класів. 
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1 клас: оптимальні умови праці - характеризується такими умовами, при яких 

зберігається не лише здоров'я працівників, але й створюються передумови для 

підтримування високого рівня їх працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи 

виробничих чинників установлені лише для мікрокліматичних параметрів 

виробничого середовища і чинників трудового процесу. Водночас для інших 

чинників за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких вплив 

несприятливих чинників виробничого : середовища не перевищує рівень, 

прийнятий як безпечний для населення загалом. 

      2 клас: допустимі умови праці - характеризуються такими рівнями чинників 

виробничого середовища і факторів трудового процесу, які не перевищують 

установлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зрушення у 

функціональному стані організму швидко відновлюються протягом часу, що 

відведений для організації регламентованого відпочинку, або до початку 

наступної зміни і не справляють якого-небудь несприятливого впливу на стан 

здоров'я працівників та їх нащадків як у найближчому, так і у віддаленому 

періодах. 

З клас: шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих 

виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні справляти 

несприятливий ВПЛИВ на організм працівників або їх нащадків як у найближчому, 

так і у віддаленому періодах. 

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

рівнем вираження змін в організмі працівників прийнято поділяти на 4 ступеня: 

1 ступінь (3.1) - умови праці, які характеризуються такими відхиленнями 

чинників виробничого середовища і факторів трудового процесу від гігієнічних 

нормативів, що. як правило, викликають функціональні зміни, котрі виходять за 

межі фізіологічних коливань та сприяють зростанню захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності: 

2 ступінь (3.2) - умови праці, які характеризуються такими відхиленнями 

чинників виробничого середовища і факторів трудового процесу від гігієнічних 

нормативів, що здатні викликати стійкі функціональні порушення і у більшості 
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випадків призводять до зростання рівня захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності, появи окремих ознак професійної патології; 

3 ступінь (3.3) - умови праці, які характеризуються такими відхиленнями 

чинників виробничого середовища і факторів трудового процесу від гігієнічних 

нормативів, що призводять до підвищення рівня захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності та розвитку початкових стадій професійних захворювань; 

4 ступінь (3.4) - умови праці, які характеризуються такими відхиленнями 

чинників виробничого середовища і факторів трудового процесу від гігієнічних 

нормативів, що здатні призводити до розвитку виражених форм професійних 

захворювань, значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності; 

4 клас: небезпечні (екстремальні) умови - характеризуються такими рівнями 

впливу чинників виробничого середовища, дія яких протягом робочої зміни (або 

навіть її окремої частини) створює високий ризик виникнення важких форм 

гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв та зумовлює пряму загрозу для 

життя. 

Класифікація умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони. Під час проведення гігієнічної класифікації праці залежно від 

вміст}' шкідливих речовин ступінь шкідливості умов праці, як правило, 

встановлюється за максимальними концентраціями речовин, що містяться у 

повітрі робочої зони. Лише в разі наявності відповідних нормативів ступінь 

шкідливості може бути визначений за середньозмінними концентраціями. 

Необхідно зазначити, що тривалість дії на організм працівника концентрації, 

що дорівнює максимальній разовій ГДК (не частіше ніж 4 рази за зміну), не 

повинна перевищувати 15 хвилин для хімічних речовин та ЗО хвилин для 

аерозолів, які мають переважно фіброгенну дію. 

Якщо в повітрі робочої зони одночасно містяться декілька шкідливих речовин 

односпрямованої дії - для визначення відповідного класу умов праці проводять 

розрахунок суми відношень фактичних концентрацій кожної з них до їх ГДК, яку 

приймають за одиницю. Якщо в повітрі робочої зони одночасно міститься 

декілька шкідливих речовин різноспрямованої дії, відповідний клас умов праці 
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визначають за найвищим класом та ступенем шкідливості. Причому наявність 

будь-якої речовини класу 3.1 не збільшує ступінь шкідливості умов праці - 

натомість, наявність понад трьох речовин масу 3.2 автоматично переводить умови 

праці до наступного ступеня шкідливості. Разом з тим переведення умов праці з 

класу 3.3 до класу 3.4 не може бути здійснене : а наявності будь-якого числа 

шкідливих речовин. 

В тому випадку, якщо одна речовина відрізняється наявністю декількох специ-

фічних ефектів (канцерогенний, алергенний тощо), оцінка умов праці проводиться 

за більш високою градацією. Водночас у разі знаходження в повітрі робочої зони 

аерозолів, що мають переважно фіброгенну дію, останні обов'язково 

ураховуються як : окремий шкідливий чинник та, передусім, вважаються 

алергенами, якщо характеризуються наявністю ще й алергенної дії. 

 Основні класи умов праці відповідно до особливостей впливу шкідливих 

речовин, що містяться у повітрі робочої зони, наведено в таблиці 8. 

Таблиця  8 

 

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони (перевищення ГДР, разів) 

 

Чинник 

виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

Допус-

тимий 

(2) 

Шкідливий (3) Небезпечний 

(екстремаль-

ний) (4) 
1 

ступінь 

(3.1) 

2 

ступінь 

(3.2) 

3 

ступінь 

(3.3) 

4 

ступінь 

(3.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Шкідливі 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 

механізмом дії 

<  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  
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1 2 3 4 5 6 7 

Протипухлинні 

лікарські засоби, 

гормони (естроге-

ни)** 

    ***  

Наркотичні 

анальгетики** 
  ***    

Метали, оксиди 

металів 

<  ГДК 
1,1-3,0 

3,1-

10,0 

10,1-

20,0 
>20,0  

Аерозолі 

переважно 

фіброгенної дії 

<  ГДК 

1,1-2,0 2,1-5,0 
5,1-

10,0 
> 10,0  

 
Примітка: 

* перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом 

дії може призвести до гострого смертельного отруєння. 

    **     речовини, при роботі з якими повинен бути виключений контакт з 

органами дихання та шкірою. 

*** робота з указаними речовинами при їх виробництві, а також в онкологічних 

диспансерах та підрозділах надає право на віднесення умов праці до даного класу. 

Класифікація умов праці під час роботи з біологічним фактором. В ході 

проведення гігієнічної класифікації праці при роботі з біологічним фактором 

ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, які представлені в 

таблиці 9. 

Слід відзначити, що у разі наявності в повітрі робочої зони понад двох 

шкідливих чинників біологічного походження (мікроорганізми-продуценти, 

препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати) 

або у випадку наявності високого ризику щодо професійного контакту з 

патогенними мікроорганізмами оцінку умов праці здійснюють за найвищим 

класом та ступенем шкідливості. Причому біологічний фактор у загальній оцінці 

умов праці за ступенем шкідливості або небезпечності незалежно від кількості 

шкідливих чинників біологічного походження визначається як один самостійний 

фактор. 
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Таблиця 9 

Класи умов праці при роботі з біологічним фактором (перевищення ГДР, разів) 
 

 

Чинник 

виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

Допу

с-

тими

й (2) 

Шкідливий (3) Небезпеч

ний 

(екстрем

альний) 

(4) 

1 

ступін

ь (3.1) 

2 

ступін

ь (3.2) 

3 

ступін

ь (3.3) 

4 

ступін

ь (3.4) 

Патогенні 

мікроорганізми: 

збудники 

особливо 

небезпечних 

інфекцій 

    

 * 

Патогенні 

мікроорганізми: 

збудники інших 

інфекційних 

захворювань 

    

*  

Мікроорганізми-

продуценти, 

препарати, що 

містять живі 

клітини та спори 

мікроорганізмів 

<  

ГДК 
1,1-3,0 

3,1-

10,0 
> 10,0  

 

Білкові 

препарати 

<  

ГДК - 1,1-2,0 
2,1-

10,0 
> 10,0 

 

Примітка: 

* робота у спеціалізованих медичних і ветеринарних закладах та підрозділах, а 

також у спеціалізованих господарствах для хворих тварин надає право на 

віднесення умов праці до вказаного класу. 

 

Класифікація умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та 

ультразвуку на робочих місцях. В ході проведення гігієнічної класифікації праці 

залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих 

місцях ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, наведеними в 

таблиці 10. 
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Шум, інфразвук та ультразвук, незважаючи на їх однакове походження та при-

роду, під час здійснення загальної оцінки умов праці ураховуються як окремі фак-

тори. У випадку одночасної дії на організм працівників загальної, локальної та ім-

пульсної вібрації оцінку умов праці необхідно проводити за найвищим ступенем 

шкідливості, визначивши всі різновиди вібрації, що впливають як один 

самостійний чинник - вібрація. 

Таблиця 10 

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та 

ультразвуку на робочих місцях (перевищення ГДР, разів) 
 

Чинник 

виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

Допус

тимий 

(2) 

Шкідливий (3) Небезпеч

ний 

(екстрема

льний) 

(4) 

1 

ступін

ь (3.1) 

2 

ступін

ь (3.2) 

3 

ступін

ь (3.3) 

4 

ступін

ь (3.4) 

Шум, дБА екв. <  ГДР 1,1-3* 3,1-6 6,1-9 > 9,1 130***** 

Вібрація загальна 

та локальна, 

рівень віброш-

видкості, дБА 

екв. кор. 

<  ГДР < 3** 3,1-6 6,1-9 9,1-12 > 12 

Вібрація 

імпульсна, ві-

броприскорення, 

разів 

<  ГДР - 1,1-2 2,1-3 3,1-1 > 4  

Інфразвук, дБ <  ГДР < 3*** 3,1-6 6,1-9 > 9,1  

Ультразвук 

повітряний, 

дБ 

<  ГДР < 5*** 5,1-10 
10,1-

15 
> 15,1  

Примітка: 

*      перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення різних ступенів 3 

класу проводиться від 80 дБА). 

**     перевищення рівнів віброшвидкості на дБА, екв. кор. 

***   перевищення за однією з частот на дБ. 

**** перевищення за однією з частот на дБ. 

***** перевищення указаних величин у будь-якій октавній смузі. 
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Класифікація умов праці при дії електромагнітних випромінювань. Під час 

про-зедення гігієнічної класифікації праці в умовах дії електромагнітних 

випромінювань ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, 

представленими в таблиці 11. 

Усі види зазначених електромагнітних випромінювань в ході здійснення 

загальної оцінки умов праці ураховують як один окремий фактор. У випадку 

одночасної дії на працівників двох або більше шкідливих чинників, що мають 

електромагнітну природу, оцінку умов праці здійснюють за найвищим класом та 

ступенем шкідливості. 

 
       Таблиця 11 

Класи умов праці при дії електромагнітних  
випромінювань (перевищення ГДР, разів)  

 

 

Чинник 

виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

 Допустим
ий (2) 

Шкідливий (3) Небезпеч-
ний (екс-
тремаль-
ний) (4) 

 

 

 

 

1 

ступінь 

(3.1) 

2 

ступінь 

(3.2) 

3 

ступінь 

(3.3) 

4 

ступінь 

(3.4) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Постійне магнітне 

поле 
<  ГДР 

1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10  

Електричні поля 

промислової 

частоти: 50 Гц 

<  ГДР 

для 

всього 

робочого 

дня 

1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10  

Магнітні поля про-

мислової 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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1 2 3 4 5 6 7 

Електромагнітні ви-

промінювання 

радіочастотного 

діапазону: 0,01-3 

мГц 

<  ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10  

Електромагнітні ви-

промінювання 

радіочастотного 

діапазону: 3-30 мГц 

<  ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10 1 

Електромагнітні ви-

промінювання 

радіочастотного 

діапазону: 30-300 

мГц 

<  ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 > 10 

Електромагнітні ви-

промінювання 

радіочастотного 

діапазону: 300 мгц-

300 ГГц 

<  ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 > 10 

Лазерне випроміню-

вання* 
<  ГДР 

(для 

хронічног

о впливу) 

ГДР1, 

ГДР2 

(для од-

нократ-

ної дії) 

1,1-3,0 

ГДР2 

3,1-6,0 

ГДР2 

6,1-10,0 

ГДР2 
> 10 ГДР2 

 
Примітка: 

*      для ГДР при тривалості впливу, що дорівнює або є більшою за 0,2 години. 

Класифікація умов праці за показниками мікрокліматичних умов 

виробничих приміщень. В ході проведення гігієнічної класифікації праці за 

показниками мікрокліматичних умов виробничих приміщень ступінь шкідливості 

умов праці визначається за даними, наведеними в таблицях 12 та 13. 

Вимірювання мікрокліматичних параметрів проводиться безпосередньо на 

робочих місцях. Якщо робочим місцем працівника є декілька ділянок 

виробничого приміщення, вимірювання здійснюють на кожній з них. 

Температуру та відносну вологість повітря у разі наявності джерел теплового ви-

промінювання та повітряних потоків на робочому місці вимірюють з 

використанням аспіраційних психрометрів. У випадку відсутності в місцях 

вимірювання променевого тепла та повітряних потоків температуру слід 
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визначати термометрами або психрометрами, які не захищені від дії теплового 

випромінювання та швидкості руху повітря, відносну вологість повітря - 

психрометрами, які не захищені від дії теплового випромінювання та швидкості 

руху повітря. 

 

 

       Таблиця 12 

Класи умов праці за показниками мікроклімату 

для виробничих приміщень у холодну пору року 
 

Показник 

мікроклімату 
Клас умов праці 

Температура 
повітря, °С 

(нижня межа) 

Опти-
мальн
ий (1) 

Допус
тимий 

(2) 
Шкідливий (3) 

Катего
рія 

робіт 

Загальні 
енер-

говитрати, 
Вт 

 
 

 
 

1 ступінь 
(3.1) 

2 ступінь 
(3.2) 

3 ступінь 
(3.3) 

4 ступінь 
(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 

Вологість 

повітря, % 
ЗаСН* 

За 

СН* 
За СН* 

Швидкість 
руху повітря, 

м/с 
ЗаСН* 

За 

СН* 
За СН* 

Примітка: 

*СН - "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" 

     ** при збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН 

температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 °С. 
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Таблиця 13 

Класи умов праці за показниками мікроклімату 

для виробничих приміщень в теплу пору року 

 

Показник 

мікроклімату 
Клас умов праці 

Температура 
повітря, °С (нижня 

межа) Опти-
мальн
ий (1) 

Допус
тимий 

(2) 

Шкідливий (3) 

Катего
рія 

робіт 

Загальні 
енер-

говитрати, 
Вт 

1 
ступін
ь (3.1) 

2 
ступінь 

(3.2) 

3 
ступінь 

(3.3) 

4 
ступінь 

(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 

Швидкість руху 
повітря, м/с За СН* 

За 

СН* 

Нижче максимально допустимих 

значень 

Вологість повітря, 

% 
  

60-70 71-95 86-100 - 

Теплове 
випромінювання, 

Вт/м
2 

  
141-

1500 

1501— 
2000 

2001-

2500 

2501-

3500 

 
Примітка: 

*      СН - "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" 

 

відносну вологість повітря – психрометрами, які не захищені від дії теплового 

випромінювання та швидкості руху повітря. 

Швидкість руху повітря необхідно вимірювати крильчастими або чашковими 

анемометрами (при швидкості понад 0,5 м/с), а також 

термоелектроанемометрами, циліндричними або кулястими кататермометрами 

(при швидкості менше 0,5 м/с). 
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Інтенсивність теплового випромінювання визначають приладами для 

вимірювання інфрачервоної радіації (піранометри, пергеліографи, радіометри 

тощо). 

Під час вимірювання необхідно ураховувати всі фактори, що можуть впливати 

на мікроклімат робочих місць (площа виробничого приміщення, фази 

технологічного процесу, функціонування систем вентиляції та опалення, джерел 

локального тепловиділення, охолодження або вологовідведення). Зокрема, 

мінімальна кількість ділянок вимірювання температури, відносної вологості та 

швидкості руху повітря для приміщень з площею до 100 м
2
 становить 4, для 

приміщень з площею 100-400 м
2
 - 8, для приміщень з площею понад 400 м

2
 - 

число ділянок визначається відстанню між ними, яка не повинна перевищувати 10 

м. 

В ході виконання трудової діяльності у робочій позі сидячи, температуру та 

швидкість руху повітря слід вимірювати на висоті 0,1 та 1,0 м, а відносну 

вологість повітря - на висоті 1,0 м від підлоги або робочого майданчика. У разі 

виконання трудової діяльності у робочій позі стоячи, температуру та швидкість 

руху повітря вимірюють на висоті 0,1 та 1,5 м, а відносну вологість повітря - на 

висоті 1,5 м. 

При наявності на робочому місці джерел променевого тепла рівень теплового 

опромінення необхідно вимірювати з урахуванням кожного джерела, розмішуючи 

приймач приладу перпендикулярно до низхідного потоку. Вимірювання 

проводять на висоті 0,5, 1,0 та 1,5 м від підлоги або робочого майданчика. 

Слід підкреслити той факт, що при віднесенні умов праці до того чи іншого 

ступеня шкідливості параметри температури, вологості та швидкості руху повітря 

повинні оцінюватися як один шкідливий чинник. Проте у випадку впливу на 

працівників певних параметрів мікроклімату та теплового випромінювання 

одного й того ж ступеня - умови праці переводять до наступного ступеня 

шкідливості. 

Оцінка ступеня шкідливості умов праці за показниками мікрокліматичних умов 

виробничих приміщень дозволяє не лише визначити певні класи шкідливості умов 

праці, але й провести комплексну оцінку впливу мікрокліматичних параметрів на 
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організм людини та встановити певний тип мікроклімату (комфортний, 

дискомфортний нагрівний, дискомфортний охолоджувальний), який має місце. 

Тому необхідно зазначити, що комфортний мікроклімат характеризується поєд-

нанням таких його параметрів, які не викликають будь-яких зрушень з боку 

систем терморегуляції і, отже, порушень теплового балансу під час виконання 

трудової або якої-небудь іншої діяльності. Разом з тим дискомфортний нагрівний 

мікроклімат відрізняє поєднання таких його параметрів, при яких мають місце 

порушення теплообміну людини з навколишнім середовищем, що 

характеризується накопиченням тепла в організмі та збільшенням частки втрат 

тепла шляхом випаровування у загальній структурі теплового балансу. Водночас 

охолоджувальний мікроклімат являє собою поєднання таких мікрокліматичних 

параметрів, при яких має місце зміна тепловіддачі організму до навколишнього 

середовища, що призводить до створення загального або локального дефіциту 

тепла в організмі і, отже, до зрушень у структурі теплового балансу, котрі мають 

протилежний зміст. 

Класифікація умов праці залежно від параметрів світлового середовища ви-

робничих приміщень. Під час проведення гігієнічної класифікації праці залежно 

від параметрів світлового середовища виробничих приміщень ступінь 

шкідливості умов праці визначається за даними, представленими в таблиці 14. 
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Таблиця 14 

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища 

виробничих приміщень (для постійних робочих місць) 
 

Чинник виробничого 

середовища 

Клас умов праці 

 

 

Допусти-

мий (2) 
Шкідливий (3) 

 

 

 

 

1 ступінь 

(3.1) 

2 ступінь 

(3.2) 

3 ступінь 

(3.3) 

4 ступінь 

(3.4) 

Природне освітлення 

(КВО, %) 
Норма* 

Недостат

нє 
Відсутнє   

Освітленість робочої 

поверхні 

(Е, лк) 

Норма* 

0,5 Ен –

Ен 
2
** 

 

<0,5Ен  

 
 

 

Сліпуча блискість 

джерел світла 

(показник 

осліплюваності,  

Р, відн. од.) 

Норма* Р < Рн
3*** 

  

 

Відбита сліпуча 

блискість 

Відсутніс

ть 

Наявніст

ь 
  

 

Пульсація освітленості 

(коефіцієнт пульсації, 

Кп, %) 

Норма* 
Кп  > 

Кпн
****

    
  

 

Ультрафіолетова 

радіація (опро-

міненість, Еуф, Вт/м
2
) 

Норма
****

*
 

Еуф >  

Еуфн
****** 

 

  

 

Примітка: 

*           "Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Природне 

та штучне освітлення". 

**         Ен  - нормоване значення освітленості. 

***          РН - нормований показник освітленості. 

****     Кпн - нормоване значення коефіцієнта пульсації. 

*****   Відповідно до санітарних норм ультрафіолетового випромінювання у 

виробничих приміщеннях.  

****** Еуфн- нормоване значення ультрафіолетового опромінення. 

Класифікація умов праці за показниками важкості трудового процесу. Під 

час проведення гігієнічної класифікації праці за показниками важкості 
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трудового процесу ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, які 

наведені в таблиці 15. 

При цьому спочатку визначають клас шкідливості за кожним із означених 

показників, проте остаточна оцінка здійснюється за найбільш чутливим 

показником, що отримав найвищий клас. У разі наявності 3-х і більше показників, 

які відносяться до 2-го (допустимого) класу, важкість праці оцінюють на один 

ступінь вище, тобто як клас 3.1. При наявності 2-х або більше показників 1-го або 

2-го ступеня 3-го класу шкідливості важкість праці також оцінюється на один 

ступінь вище, тобто відповідно як 3.2 та 3.3 клас. 

    Таблиця 15 

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу 

 

Показники важкості 

трудового процесу 

Класи умов праці 

Опти- 

мальний 

(1) 

Допус- 

тимий 

(2) 

Шкідливий (3) 

1 ступінь 

(З.1) 

2 ступінь 

(3.2) 

3 ступінь 

(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 регіональному 

навантаженні (з 

переважною участю м'язів 

рук та  плечо 

вого пояса) при 

переміщенні вантажу на 

відстань до 1 м: 

- для чоловіків 

- для жінок 

до 2500 

до 1500 

до 5000 

до 3000 

до 7000 

до 4000 

до 9000 

до 5500 

понад 

9000 

понад 

5500 

1.2 При загальному 

навантаженні (за участю 

м'язів рук,корпуса, ніг) під 

час переміщення вантажу на 

відстань 

від 1 до 5 м: 

- для чоловіків 

- для жінок 

до 12500 

до 14000 

до 

46000 

до 

28000 

до 70000 

до 40000 

до 90000 

до 55000 

понад 

90000 

понад 

55000 
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2. Маса вантажу, що піднімається та переміщується, кг: 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Підйом та переміщення 

(разове) вантажів при 

чергуванні з іншою 

роботою (до 2 разів на 

годину): 

- для чоловіків 

- для жінок 

до 15 

до 5 

до 30 

до 10 

понад 30 

понад 10   

2.2 Підйом та переміщення 

(разове) вантажів постійно 

протягом робочої зміни 

- для чоловіків 

- для жінок 

до 5 

до 3 

до 15 

ДО 7 

до 30 

понад 7 

 

 

понад 30 

 

2.3 Сумарна маса вантажів, 

що переміщуються 

протягом зміни: 

- з робочої поверхні: 

для чоловіків 

для жінок 

- з підлоги: 

для чоловіків 

для жінок 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

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 

навантажені (за участю 

м'язів кистей та пальців рук 

до 20000 до 

40000 

до 60000 понад 

60000 

 

3.2 При регіональному 

навантаженні (при роботі з 

переважною участю м'язів 

рук та плечового пояса) 

до 10000 до 

20000 

до 30000 понад 

30000 
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4. Статичне навантаження*: 

1 2 3 4 5 6 

Величина статичного 

навантаження за зміну при 

утриманні вантажу, 

докладання зусиль, кгс: 

- однією рукою 

- двома руками 

- за участю м'язів тулуба та 

ніг 

 

 

 

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: 

5.1 Особливості робочої 
пози 

В
іл

ь
н

а 
зр

у
ч
н

а 
р
о
б

о
ч
а 

п
о

за
 

(з
м

ін
а 

п
о
зи

 «
си

д
я
ч
и

»
 -

 
«
ст

о
я
ч

и
»
 з

а 
б

аж
ан

н
я
м

 
п

р
ац

ів
н

и
к
а)

 

П
ер

іо
д

и
ч
н

е 
п

ер
еб

у
в
ан

н
я 

у
 

н
ез

р
у
ч

н
ій

, 
ф

ік
со

в
ан

ій
 

р
о
б

о
ч

ій
 п

о
зі

 (
н

ем
о
ж

л
и

в
іс

ть
 

зм
ін

и
 в

за
єм

о
р
о
зт

аш
у

в
ан

н
я
 

р
із

н
и

х
 ч

ас
ти

н
 т

іл
а 

в
ід

н
о

сн
о

 

о
д

н
а 

о
д

н
о
ї)

 д
о
 2

5
%

 ч
ас

у
 

зм
ін

и
 

П
ер

іо
д

и
ч
н

е 
п

ер
еб

у
в
ан

н
я 

у
 

н
ез

р
у
ч

н
ій

, 
ф

ік
со

в
ан

ій
 

р
о
б

о
ч

ій
 п

о
зі
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о
 5

0
%
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ас

у
 

зм
ін

и
; 

п
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у
в
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н
я
 у

 
в
и

м
у
ш

ен
ій

 р
о
б

о
ч

ій
 п

о
зі

 
(н
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ч
іп

к
и
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н

а 
к
о
л
ін
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 т

а 
ін

..
) 

б
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ь
ш

е 
2
5
%
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у
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м
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и
 

П
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у
в
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н
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у
 н
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р
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ч
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, 

ф
ік
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в
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ій
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о
б

о
ч
ій
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о

зі
 

б
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ьш
е 

5
0
%
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у
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м
ін

и
; 

п
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у
в
ан

н
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 у

 в
и

м
у
ш

ен
ій

 

р
о
б

о
ч

ій
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о
зі

 (
н

а 
к
о

л
ін
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н
ав

п
о
ч
іп

к
и

 т
а 

ін
..

) 
б

іл
ь
ш

е 

2
5
%

 ч
ас

у
 з

м
ін

и
 

 

5.2 Нахили корпусу, 
кількість за зміну 

До 50 
разів 

Вимушені 

нахили 

більше 30°, 

51-100 разів 

Вимушені 
нахили 

більше 30°, 
101-300 

разів 

Вимушені 

нахили 

більше 30°, 

понад 300 

разів 

 

5.3 Переміщення 
(переходи, зумовлені 
технологічним 
процесом протягом 
зміни) у просторі, км 

до 4 до 10 до 15 Понад 15 

 

                      Примітка: 

         *       тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40 % нижчі 

від указаних. 

    

   Класифікація умов праці за показниками напруженості трудового процесу. 

В ході проведення гігієнічної класифікації праці за показниками напруженості 

трудового процесу ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, що 

наведені в таблиці 16. 
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Оцінка напруженості праці відбувається на підставі аналізу трудової діяльності 

та її структурних особливостей шляхом проведення хронометражних 

спостережень протягом робочого дня або тижня, який передбачає урахування 

всього комплексу виробничих чинників, що можуть створювати передумови до 

виникнення явищ перенапруження та виникнення нервово-емоційних розладів. 

Таблиця 16 

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу 

 

Показники 

напруженості 

трудового процесу 

Класи умов праці 

Оптималь

ний (1) 

Допустим

ий (2) 

Шкідливий (3) 

1 ступінь 

(3.1) 

2 ступінь 

(3.2) 

3 

ступінь 

(3.3) 

1 2 3 4 5 6 

1. Інтелектуальні навантаження: 

1.1 Зміст роботи 

 

Р
о
зв

’я
за

н
н

я
 п

р
о
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и
х
 

ал
ь
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н
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о
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о
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) 
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тн
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р
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у
 

 

1.2 Сприймання 

сигналів інформації та 

їх оцінка 

С
п

р
и

й
м
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н

я
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1 2 3 4 5 6 

1.3 Ступінь складності 
завдання 

Обробка 
та вико-
нання 

завдання 

Обробка, 
виконання 
завдання 
та його 

перевірка 

Обробка 

та конт-

роль за 

виконан-

ням 

завдання 

Контроль та 

попередня 

робота з 

розподілу 

завдань 

для інших 

осіб 

 

1.4 Характер роботи, 
що виконується 

Робота за 
індивідуал

ьним 
планом 

Робота за 
установле

ним 
графіком 

Робота в 

умовах 

дефіциту 

часу 

Робота в 

умовах 

дефіциту часу 

та інформації 

з підвищеною 

відповідальніс

тю за 

кінцевий 

результат 

 

2. Сенсорні навантаження: 

2.1 Тривалість 

зосередженого 

спостереження, у % від 

часу зміни 

до 25 26-50 21-75 понад 75 

 

2.2 Щільність сигналів 

(світлових, звукових та 

інших) та повідомлень 

в середньому за 1 

годину роботи 

до 75 75-175 176-300 понад 300 

 

2.3 Кількість 

виробничих об'єктів 

одночасного спо-

стереження 

до 5 6-10 11-25 понад 25 

 

2.4.1 Навантаження на 

зоровий аналізатор: 

розмір об'єкта 

розрізнення (при 

відстані від очей 

працівника до об'єкта 

розрізнення не більше, 

ніж 0,5 м), мм при 

тривалості 

зосередженого 

спостереження, % часу 

зміни 

понад 5 

5,0-1,1 
більше 50 

% часу 1,0-
0,3 до 50 % 
часу менше 
0,3 до 25 % 

часу 

1,0-0,3 мм 

більше 50 % 

часу менше 

0,3 25-50 % 

часу 

менше 0,3 
більше 50 % 

часу 
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1 2 3 4 5  

2.4.2 Навантаження на 

зоровий аналізатор: 

робота з оптичними 

приладами 

(мікроскопи, лупи та 

ін.) при тривалості 

зосередженого 

спостереження, % часу 

зміни 

25 26-50 51-75 понад 75 

 

2.4.3 Спостереження за 

екранами  ідео 

терміналів, години на 

зміну 

до 2 2-3 3-4 понад 4  

2.5 Навантаження на 

слуховий аналізатор 

(при виробничій 

необхідності 

сприйняття мови або 

диференційованих 

сигналів) 

Розбірли-
вість слів та 
сигналів від 

100% до 
90% 

Розбірли-
вість слів та 
сигналів від 
90 % до 70 

% 

Розбірли-
вість слів та 
сигналів від 

70 % до 50 % 

Розбір-

ливість слів 

та 

сигналів 

менше, 
ніж 50 % 

 

3. Емоційне навантаження: 

3.1 Ступінь 

відповідальності. 

Значущість помилки 
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3.2 Ступінь ризику для 

власного життя 

Виключени

й 
Виключени

й 
Виключений Можливий  

3.3 Ступінь ризику за 

безпеку інших осіб 

Виключени

й 
Виключени

й 
Виключений Можливий  

4. Монотонність навантажень: 

4.1 Кількість елементів 

(прийомів), необхідним 

для реалізації простого 

завдання або в 

операціях, які 

багаторазово 

повторюються 

понад 10 9 – 6 5 – 3 до 3  
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4.2 Тривалість 

виконання простих 

виробничих завдань або 

операцій, що 

повторюються  

понад 100 100 - 25 24 - 10 до 10  

5. Режим праці: 

5.1 Змінність роботи Однозмінна 

робота (без 

нічної 

зміни) 

Двозмінна 

робота (без 

нічної 

зміни) 

Тризмінна 

робота (з 

роботою у 

нічну зміну) 

Нерегулярна 

змінність з 

роботою у 

нічний час 

 

 

 

Узагальнена оцінка напруженості праці здійснюється з використанням даних, 

які представлені в таблиці 17. 

Таблиця 17 

Узагальнена оцінка напруженості трудового процесу 

(на підставі урахування кількості показників напруженості) 
 

Клас умов праці 

Загальна оцінка 
напруженості 
праці – клас 

умов праці за 
 напруженістю 

Оптимальний 

(напруженість 

легкого 

ступеня) (1) 

Допустимий 

(напруженіст

ь середнього 

ступеня) (2) 

Шкідливий (напружена праця) 

(3) 

1 ступінь 
(3.1) 

2 

ступінь 

(3.2) 

3 ступінь 
(3.3) 

< 10 > 6  — — — 2 

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 

Класифікація умов праці при дії іонізуючих випромінювань. Під час 

проведення гігієнічної класифікації праці в умовах впливу іонізуючих 

випромінювань ступінь шкідливості умов праці визначається за даними, які 

представлені в таблиці 18. 
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Загальна оцінка умов праці. Для проведення загальної оцінки умов праці 

результати вимірювання умов праці за окремими чинниками на підставі даних, 

наведених у таблицях 7-17, 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 18 

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань (в частинах від ЛД*) 

 

Річна 
ефективна 

доза 

Клас умов праці 

Опти-

маль-

ний (1) 

Допус-
тимий 

(2) 

Шкідливий (3) Небезпеч
ний (екс-
тремаль-
ний) (4) 

1 
ступін
ь (3.1) 

2 

ступінь 

(3.2) 

3 

ступінь 

(3.3) 

4 

ступінь 

(3.4) 
Ефективна 

доза, частина 
від 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 рік, 
мЗв рік 

-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  

 

     Примітка: 

*  Відповідно до НРБУ-97 мінімальний ліміт ефективної дози  ЛД (20 мЗв • рік
-1

) 

являє собою основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження 

ступеня опромінення осіб персоналу категорії А від індустріальних джерел 

іонізуючих випромінювань. 

 
4. 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 

гігієнічного нормування, запровадження технологічних, санітарно-технічних, 

архітектурно-планувальних, організаційних та лікувально-профілактичних 

заходів, а також використання індивідуальних засобів захисту. 
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Гігієнічне нормування являє собою розробку та наукове обґрунтування певних 

гігієнічних стандартів, регламентів, санітарних правил і норм щодо впливу на 

організм людини різних чинників виробничого середовища, які забезпечують 

здійснення продуктивної та безпечної трудової діяльності у нешкідливих умовах. 

Технологічні заходи спрямовані на зменшення ступеня впливу і навіть повне ви-

ключення з трудового процесу того чи іншого шкідливого чинника за рахунок до-

корінної зміни технології виробництва. До заходів подібного змісту слід віднести: 

запровадження безвідходних технологій і технологій замкнутого циклу, 

автоматизацію і механізацію виробничих процесів, запровадження дистанційного 

управління трудовим процесом тощо. 

Санітарно-технічні заходи забезпечують зниження рівня впливу шкідливого 

чинника за рахунок використання спеціальних технічних пристроїв. До таких 

заходів належать: герметизація робочих зон, застосування пило- та 

шумонепроникних кожухів, налагодження потужної загальної припливно-

витяжної або місцевої витяжної вентиляції (витяжні шафи, кожухи, зонти, бокові 

відсоси), а також використання спеціальних (наприклад, акустичних) екранів. 

Архітектурно-планувальні заходи створюють передумови до зниження ступеня 

впливу шкідливого чинника завдяки застосуванню раціональних планувальних рі-

шень під час будівництва та в ході експлуатації підприємств: дотримування 

принципу функціонального зонування, локалізація об'єктів, що генерують шум та 

вібрацію, боротьба зі структурними шумами і вібрацією шляхом використання 

матеріалів з підвищеною віброізоляцією і вібропоглинанням, улаштування 

спеціальних "плаваючих фундаментів", озеленення території промислового 

підприємства тощо. 

Організаційні заходи передбачають організацію раціонального режиму праці та 

відпочинку, який в повній мірі відповідає фізіолого-гігієнічним нормативам, 

обмеження часу контакту працівника зі шкідливими речовинами, повсюдне 

проведення професійної консультації та професіонального відбору, а також 

недопущення на шкідливі підприємства підлітків і жінок. 
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Засоби індивідуального захисту, що дозволяють суттєво зменшити рівень 

впливу шкідливих речовин на окремі органи та системи, прийнято поділяти на 

такі групи: 

• спецодяг та спецвзуття; 

• засоби захисту рук - засоби механічного захисту (рукавиці), захисно-профі-

лактичні засоби (пасти, мазі) та очисники шкіри (мило, синтетичні мийні засоби); 

• засоби індивідуального захисту органів дихання - фільтрувальні та 

ізолювальні респіратори та протигази, ізолювальні шлангові та автономні 

дихальні апарати, дитячі і промислові протигази; 

в засоби захисту голови - каски загального призначення, каски для роботи під 

землею, каски спеціального призначення, шоломи, косинки; 

в засоби захисту очей і обличчя - захисні окуляри відкритого та закритого ти-

пів, герметичні та металізовані окуляри, захисні маски; 

 засоби захисту органу слуху - шоломи, антифони, вкладники. 

Зрештою, до числа основних лікувально-профілактичних заходів слід віднести: 

 проведення профілактичних медичних оглядів; 

 організацію лікувально-профілактичного харчування працівників, 

головними завданнями якого є попередження надходження шкідливих 

речовин із травного каналу в організм або, навпаки, прискорення виведення 

шкідливих речовин з організму, підвищення загальної резистентності 

організму, захист окремих органів та систем від шкідливого впливу 

токсичних речовин, прискорення або сповільнення метаболізму токсичних 

речовин тощо; 

 організацію санаторно-курортного лікування (санаторії, профілакторії, 

пансіонати, бази відпочинку); 

 запровадження профілактичних заходів оздоровчого спрямування 

(виробнича гімнастика, тренажерні пристосування, ультрафіолетове 

опромінення, вітамінотерапія, психологічне розвантаження тощо). 

Проте визначальне місце в системі заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню професійних захворювань та охорону здоров'я працівників у цілому, 

в структурі лікувально-профілактичних заходів, зокрема, незаперечно, належить 
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проведенню медичних оглядів працівників певних категорій, метою яких є 

своєчасне виявлення захворювань або відхилень у стані здоров'я, що загрожують 

здоров'ю працюючої людини та здоров'ю оточуючих її людей в конкретних 

умовах здійснення професійної діяльності. 

За своїм характером розрізняють запобіжні (попередні) і періодичні медичні 

огляди. 

Запобіжні (попередні) медичні огляди проводяться під час приймання на роботу 

з метою встановлення фізичної, психофізіологічної та психологічної придатності 

осіб до роботи за конкретно обраними професією, спеціальністю або посадою. 

Періодичні медичні огляди проводяться протягом часу виконання працівником 

трудових обов'язків та забезпечують динамічне спостереження за станом здоров'я 

працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливостей на 

організм, а також захворювань, які не дозволяють продовжувати роботу за певним 

фахом, запобігають виникненню нещасних випадків, поширенню інфекційних і 

паразитарних захворювань тощо. 

Результати запобіжних і періодичних медичних оглядів та висновки про стан 

здоров'я заносять у спеціальну "Карту особи, котра підлягає медичному огляду", 

що повинна зберігатися в лікувально-профілактичному закладі, який організує 

проведення медичних оглядів. 

У разі переходу працівника на інше підприємство карта надсилається в 

лікувально-профілактичний заклад, який обслуговує працівників цього 

підприємства. 

Адміністрація (роботодавець) установи, підприємства або закладу разом із CEC 

та профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають 

періодичним медичним оглядам, складає поіменний список у двох примірниках, 

узгоджуючи його в CEC (один примірник списку направляється в лікувально-

профілактичний заклад, другий залишається на підприємстві), направляє осіб, 

яких приймають на підприємство або які змінюють професію і місце роботи, для 

запобіжного (попереднього) медичного огляду, знайомить особу, яку приймають 

на роботу з властивими для конкретної професії шкідливими та небезпечними 

виробничими чинниками і речовинами, з нормативними актами, що стосуються 
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охорони праці, видає наказ про проведення медичних оглядів у терміни, 

погоджені з лікувально-профілактичними закладами, визначає відповідальних за 

організацію медичних оглядів, виділяє приміщення для його проведення. 

Лікувально-профілактичний заклад щорічно видає наказ про створення комісії 

для проведення медичних оглядів з визначенням терміну та місця проведення, 

переліку спеціалістів-лікарів, клінічних та інших досліджень, розробляє та 

погоджує з роботодавцем і CEC план-графік проведення медичних оглядів. 

Комісія за встановленою формою складає висновок про стан здоров'я кожного 

працівника, який пройшов медичний огляд, та приймає рішення щодо медичних 

протипоказань, визначає можливість продовження праці за певним фахом для 

осіб, у яких виявлено загальносоматичні або професійні захворювання, інформує 

працівника про стан його здоров'я і можливість продовжувати роботу за 

конкретною професією відповідно до результатів медичного огляду або дає 

висновки щодо переведення на іншу роботу, направляє працівника, якщо є 

медичні показання, на медико-соціальну експертну комісію (MCEK). 

Санітарно-епідеміологічний заклад один раз на два роки на промислових 

підприємствах і щорічно в сільському господарстві визначає контингент осіб, які 

підлягають медичним оглядам. У разі зміни технологічного процесу, 

запровадження нових технологій, улаштування нових робочих місць і професій, 

контингент осіб, які підлягають медичному огляду, уточнюється щорічно. 

Санітарно-епідеміологічний заклад здійснює нагляд за достовірністю подання 

власником даних про наявність шкідливих і небезпечних чинників та речовин, 

робота з якими потребує проведення медичних оглядів, погоджує поіменні списки 

осіб, які підлягають медичним оглядам, та план-графік їх проведення, складає 

санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників, у тому числі групові 

для деяких професій, подає на розгляд територіальних державних адміністрацій 

пропозиції з питань профілактики професійних захворювань. 

Як адміністрація (роботодавець), так і лікувально-профілактичні заклади та 

працівники мають певні права й обов'язки, пов'язані з проведенням медичних 

оглядів. Так, роботодавець зобов'язаний зберегти за працівником на час 

проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середній заробіток; 
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інформувати територіальну СЕС про зміни в технологічних процесах, що сталися 

на підприємстві, про запровадження нових виробничих процесів і робочих місць 

із шкідливими та небезпечними умовами праці, щорічно інформувати СЕС і 

лікувально-профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта 

минулого року, забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівників 

у зв'язку зі зміною стану здоров'я, не приймати на роботу осіб із 

протипоказаннями за станом здоров'я тощо. 

Адміністрація (роботодавець) несе безпосередньо відповідальність за 

здійснення контролю за параметрами шкідливих і небезпечних виробничих 

чинників та речовин, які впливають на організм працівників, і вимагає, у зв'язку з 

цим, проведення медичних оглядів, відповідає за допущення до роботи зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд 

або мають протипоказання виконувати певні види професійної діяльності за 

станом здоров'я, а також відповідає за усунення причин виникнення і розвитку 

професійних захворювань. 

Працівник має право одержувати інформацію про шкідливі та небезпечні 

виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх впливу на здоров'я в 

процесі виконання професійної діяльності на підприємстві, про стан здоров'я на 

підставі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд, тощо. 

Лікувально-профілактичний заклад несе відповідальність за якість проведення 

медичних оглядів, вірогідність медичних висновків, об'єктивність оцінки стану 

здоров'я, відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я 

працівника, повноту обліку осіб, які підлягають диспансерному спостереженню, 

своєчасне виявлення професійних захворювань і отруєнь тощо. 

Санітарно-епідеміологічний заклад зобов'язаний забезпечити комісію з 

проведення медичного огляду інформацією про умови праці, шкідливі та 

небезпечні виробничі чинники, які мають місце на підприємствах, надавати 

консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам у вирішенні 

питань про можливий зв'язок виникнення захворювання з професійною 

діяльністю працівника та умовами праці, приймає участь у розробці заходів щодо 

запобігання професійним захворюванням та оздоровлення осіб, що віднесені до 
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диспансерної групи, а також складати санітарно-гігієнічні характеристики умов 

праці та проводити навчання і перевірку знань з питань гігієни праці та впливу 

шкідливих і небезпечних чинників на стан здоров'я працівників. 

Обов'язковому медичному обстеженню підлягають: працівники віком до 21 

року; працівники, робота яких пов'язана з впливом шкідливих речовин і 

несприятливих виробничих чинників, наведених у спеціальному переліку; 

працівники, які виконують підземні роботи; працівники гідрометеорологічних 

станцій, споруд зв'язку, що розташовані в полярних, високогірних, пустельних, 

тайгових та інших віддалених і недостатньо обжитих районах; працівники, які 

виконують роботи у важких клімато-географічних умовах, у віддалених, 

малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських регіонах; працівники, які 

працюють на висоті; працівники, які обслуговують діючі електроустановки 

напругою вище ніж 1000 В; працівники державної лісової охорони, які працюють 

на вирубці лісу, сплавляють, транспортують або проводять первинну обробку 

лісу; апаратники, які обслуговують ємності, що працюють під тиском, машиністи 

(кочегари) та оператори котельних, робітники служби нагляду, працівники, 

робота яких пов'язана із застосуванням вибухо- та пожежонебезпечних матеріалів; 

працівники, які виконують роботи на механічному обладнанні; працівники, 

робота яких пов'язана з рухом транспорту. 

Слід зазначити, що крім специфічних, властивих кожній професії, 

протипоказань існують і загальні медичні протипоказання до праці, пов'язаної з 

впливом шкідливих та несприятливих професійних чинників. До їх числа 

відносять: природжені аномалії органів з вираженою недостатністю їх функцій, 

органічні захворювання ЦНС зі стійкими порушеннями функцій, хронічні 

психічні захворювання, які підлягають обов'язковому диспансерному 

спостереженню, хвороби ендокринної системи з вираженими порушеннями 

функцій, злоякісні новоутворення (після лікування питання вирішуються 

індивідуально), захворювання системи крові та кровотворних органів (Б усіх 

стадіях), гіпертонічна хвороба III стадії, хвороби серця з недостатністю крово-

обігу, хронічні бронхолегеневі хвороби з вираженою легенево-серцевою 

недостатністю, активні форми туберкульозу, виразкова хвороба шлунка і 
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дванадцятипалої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом та схильністю до 

ускладнень, цирози печінки та хронічні гепатити у фазі загострення, хронічні 

захворювання нирок з проявами ниркової недостатності, колагенози, хвороби 

суглобів зі стійкими порушеннями їх функцій, які заважатимуть виконанню 

професійних обов'язків, вагітність і період лактації, звичні невиношування та 

аномалії розвитку плода в анамнезі жінок дітородного віку, що планують 

народження дитини, порушення менструальної функції, які супроводжуються 

матковими кровотечами, декомпенсована глаукома тощо. 

Особи, які бажають вступити на навчання для набуття професій, пов'язаних із 

працею в несприятливих умовах, також обов'язково проходять медичний огляд на 

відсутність протипоказань до ефективного здійснення наступної трудової 

діяльності. До керування транспортними засобами допускаються особи не 

молодші 16 років, до керування громадським транспортом - не молодші 21 року. 

Згідно з "Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників пев-

них категорій", у разі їх проведення слід оформляти відповідні облікові та звітні 

документи, а саме: карту особи, яка підлягає медичному огляду, з висновком 

запобіжного (попереднього) медичного огляду; заключний акт за результатами 

періодичного медичного огляду працівників; акт визначення контингенту осіб, які 

підлягають періодичним оглядам; пропозиції головного державного санітарного 

лікаря; список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду; направлення 

на обов'язковий запобіжний (попередній) медичний огляд працівника; контрольну 

карту диспансерного спостереження групи ризику з розвитку професійної 

патології, а також план диспансерного спостереження та його виконання. 

Фармацевтична галузь об'єднує як виробництво, так і реалізацію великого 

асортименту лікарських засобів та виробів медичного призначення, і саме тому на 

людей, зайнятих у ній, негативні чинники виробничого середовища справляють 

не лише ізольований, але й поєднаний, комбінований та комплексний вплив. 

Тому не випадково Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах" № 36 від 16.01.2003 року до 
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Списку № 1 та Списку № 2 включено абсолютну більшість професій 

фармацевтичної галузі. 

Необхідно відзначити і відповідне ставлення держави до зміцнення вітчизняної 

фармацевтичної галузі, в якій відчутним є напрацювання і законодавчої бази, і 

галузевих нормативів. Проте абсолютна більшість розроблених нормативних 

актів стосуються переважно питань виробництва, здійснення оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, і в значно меншій мірі - питань 

охорони праці у фармацевтичній галузі. 

Тому детальне вивчення офіційних видань, що обґрунтовують вимоги до 

організації фармацевтичної справи, не дає підстави зробити висновок про 

відсутність єдиної системи управління охороною праці та чіткого визначення 

заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності фахівців, 

які задіяні у фармацевтичній галузі, і особливо серед тих осіб, котрі працюють в 

аптечних закладах. 

Разом з тим слід відмітити, що промислові фармацевтичні підприємства впродовж 

останніх років самостійно розпочали процес розроблення і впровадження єдиних 

систем управління охороною праці. Особливої повноти такі напрацювання набули 

; діяльності виробничих підрозділів фармацевтичної фірми "Дарниця". 

Не можна не відзначити той факт, що за роки незалежності в Україні значно 

зросла тенденція щодо розвитку мереж аптечних закладів, які належать до 

недержавної форм: власності та входять до складу різноманітних акціонерних 

товариств, об'єднань і фірм. 

Водночас слід підкреслити, що Закон України "Про охорону праці", 

визначаючи правові засади державної політики у галузі охорони праці, 

встановлює єдині вимоги : охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності 

(стаття 4). Цим Законом також встановлені вимоги щодо охорони праці, які 

повинні враховуватися під час проектування ас: реконструкції підприємств, 

об'єктів і засобів виробництва (стаття 21). Передбачені що не допускається 

здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення виробничих 

об'єктів соціально-культурного призначення, в тому числі таких, що належать до 
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фармацевтичної галузі, без попередньої експертизи робочого проект або робочої 

документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Фінансування означеного кола робіт може проводитися лише після одержань 

позитивних результатів експертизи. 

 

Можливо, на перший погляд, робота абсолютної. більшості персоналу аптечних 

закладів справляє враження легкої, сприймається як така, що здійснюється у 

винятково чистих аптечних виробничих приміщеннях, що у своїй більшості 

мають відповідне обладнання та сучасне оздоблення. Однак це лише перше 

враження, яке у сторонньої людини може викликати певне нерозуміння. Які 

виробничі шкідливості мають місце в роботі аптекаря? Чи можна їх порівняти з 

роботою лікаря-інфекціоніста, або лікаря-патологоанатома, або радіолога-

рентгенолога? Однак, якщо лікарям, що відносяться до вищеозначеного переліку, 

працювати важче, то чому ж абсолютна більшість посад та професій персоналу 

фармацевтичної галузі визнані як шкідливі і віднесені до Списків № 1 та № 2, 

тобто повинні розглядатися як такі, що мають право на пенсію за віком на 

пільгових умовах? Ми навмисно поставили ці запитання, щоб ще раз звернути 

увагу на новий пріоритетний напрямок державної політики у справі охорони 

праці фахівців інтелектуальної зайнятості. І якщо сьогодні визнано, що серед 

абсолютної більшості інтелектуальних професій у світі, професія лікаря є 

найбільш небезпечною, то поруч має стояти і лікар-провізор, працівник 

фармацевтичної галузі. 

Якщо скористатися Переліком професійних захворювань, який затверджено по-

становою Кабінету Міністрів України №1662 від 08.11.2000 року, - слід визнати, 

що виробнича діяльність персоналу фармацевтичної галузі пов'язана із впливом 

великої кількості негативних чинників (табл. 19). 
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Таблиця 19 

Перелік можливих професійних захворювань працівників 
фармацевтичної галузі 

 

Назва захворювання Небезпечні та шкідливі 

чинники виробничого 

середовища 

Перелік робіт та 

виробництв, на яких 

можливе виникнення 

професійних 

захворювань 

1 2 3 

I. Захворювання, що виникають внаслідок впливу хімічних факторів: 

1. Гострі, хронічні 

інтоксикації та їх 

наслідки, для перебігу 

яких характерне ізольо-

ване або поєднане 

ураження органів і систем 

Хімічні речовини: сировина, 

проміжні, побічні та кінцеві 

продукти 

 

Одержання, переробка, 

хімічна стерилізація та 

застосування сировини 

 

 

 

1 .1 .  Токсичні ураження 

органів дихання: 

ринофарингіт, риніт, 

трахеїт, бронхіт, 

пневмоконіоз 

Азотна кислота, аміак, оксид 

азоту, селен, сірка та її спо-

луки, хлор та його сполуки, 

фтор та його сполуки, бензол 

та його похідні, свинець 

1.2. Гострий та хронічний 

персистуючий гепатит 

Бензол та його похідні, 

аміно- та нітросполуки вугле-

воднів ароматичного ряду 

1 2 3 

1.3. Токсичні ураження 

очей: катаракта, 

кон'юнктивіт, 

кератокон'юнктивіт 

Тринітросполуки, йод, фтор, 

азотна кислота, аміак, сірка, 

хлор, фтор 

Одержання, переробка, 

хімічна стерилізація та 

застосування сировини 

2. Хвороби шкіри: епідер-

матоз, контактний 

дерматит, 

токсикодерматит, 

фотодерматит 

Бензин, уайт-спірит, хло-

ровані нафталіни, кислоти, 

луги, органічні розчинники, 

хлорне вапно, солі важких 

металів, формалін, клеї 

Виробництво і 

розфасовування 

фармацевтичних 

препаратів та іншої 

аптечної продукції, її 

стерилізація 

II. Захворювання, що виникають внаслідок впливу виробничих аерозолів: 

Пневмоконіози, бісинози, 

хронічний бронхіт, 

токсопиловий бронхіт, 

хронічний ринофарингіт 

Тривале вдихання окремих 

органічних (в тому числі тва-

ринних і рослинних), неорга-

нічних та змішаних видів 

пилу, насамперед, при 

несприятливих 

метеорологічних умовах 

Переробка лікарських 

рослин та іншої 

сировини, виготов-

лення та розфасування 

лікарських засобів 
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IIL Захворювання, що виникають внаслідок впливу фізичних факторів: 

1 2 3 

1. Захворювання, 

пов’язані з дією 

іонізуючих випромі-

нювань: гостра або 

хронічна променева 

хвороба; місцеві (гострі 

або хронічні) проме ої  

ураження 

Усі види іонізуючих випро-

мінювань (зовнішнє опро-

мінення або надходження 

радіонукліду усередину 

організму) 

Виробництво  ої о 

фармацевтичних 

препаратів, стерилі-

зація виробів із 

пластмас, пакувальних 

виробів та деяких 

лікарських засобів із 

використанням 

радіаційного методу 

2. Електрофтальмія Інтенсивне ультрафіолетове 

випромінювання 

Стерилізація води та 

іншої аптечної 

продукції, санація 

повітря приміщень 

аптечних споруд тощо 

3. Катаракта Систематичний вплив інфра-

червоної енергії, 

ультрафіолетове, надвисоке 

радіочастотне та інші 

випромінювання 

 

 

4. Гостре перегрівання 

(тепловий удар, 

непритомність, теплові 

судоми тощо). 

Нагрівний мікроклімат та 

інтенсивне теплове випро-

мінювання у виробничому 

середовищі 

Парова та повітряна 

стерилізація 

IV. Захворювання, що пов’язані з фізичним перевантаженням та 

перенапруженням окремих органів і систем: 

1. Дисоціативні моторні 

розлади, в тому числі 

писальний спазм 

Роботи, що потребують ви-

сокої координації рухів і 

виконуються у швидкому 

нав’язаному темпі 

Рукописні, 

машинописні роботи, 

оператори 

комп’ютерного набору 

тощо 

 

2. Захворювання 

периферич ої нервової 

системи: моно- і 

полінейропатії верхніх та 

нижніх кінцівок 

Роботи, пов’язані з локаль-

ним м’язовим напруженням, 

однотипними рухами, які ви-

конуються у швидкому темпі, 

перенесенням вантажів за 

участю верхніх кінцівок тощо 

Фасувальні процеси, 

сортування та 

складування готової 

продукції                            
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1 2 3 

3. Прогресуюча 

короткозорість 

Підвищене напруження зору 

у разі необхідності розріз-

нення дрібних предметів 3 

близької відстані 

Мікроскопія, 

сортування, ви-

значення забарвлень 

ліків, читання 

рецептів, інструкцій 

тощо 

V. Захворювання, що викликані впливом біологічних факторів: 

Інфекційні та паразитарні 

захворювання, мікози, 

дисбактеріози, 

вісцеральний 

кандидоз. 

Контакт з інфекційними 

хворими (відвідувачами), 

поверхнями, що забруднені 

мікроорганізмами та анти-

біотиками 

Робота персоналу з 

реалізації аптечної 

продукції, виготов-

лення, розфасування та 

реалізація вітамінних 

препаратів, 

антибіотиків тощо 

VI. Алергічні захворювання: 

Алергічні захворювання: 

кон'юктивіт, 

ринофарингола-рингіт, 

риносинусит, астма-

тичний бронхіт, 

бронхіальна астма, 

дерматит, екзема, токси-

кодермія, набряк Квінке, 

кропив'янка, 

анафілактичний шок, 

токсикоалергічний 

гепатит 

Речовини та сполуки алер-

гічної дії (згідно з переліком 

відповідних речовин) 

Роботи, пов'язані з 

впливом алергенів у 

фармацевтичній галузі 

(в аптечних закладах) 

VII. Злоякісні новоутворення: 

1. Пухлини шкіри: 

гіперкератози, епітеліоми, 

папіломи, 

лейкокератози, рак 

2. Пухлини 

порожнини рота 

та органів дихання 

3. Рак шлунка 

4. Лейкози 

Іонізуюче та ультрафіолетове 

випромінювання, 

поліароматичні вуглеводні, 

вінілхлорид, хром, миш'як, 

бензол, аміни бензольного і 

нафталінового рядів (бензи-

дин, діазидин) тощо 

Стерилізація 

пакувальних, 

фасувальних 

матеріалів, сировини 

та медичних 

препаратів, виконання 

контрольно-ана-

літичних робіт, 

проведення 

дезобробки тощо 
 
Слід зауважити, що наведений перелік професійних захворювань далеко не пов-

ний і потребує подальших уточнень та доповнень. 

Проте у будь-якому разі згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 

13) роботодавець (завідувач аптеки або керівник фірми) зобов'язаний створити на 
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робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до 

вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

З цією метою завідувач аптеки або керівник фірми: 

• створює відповідні служби охорони праці і призначає посадових осіб, що за-

безпечують вирішення конкретних питань з охорони праці персоналу, діяльність 

яких повинна проводитися згідно з Положенням "Про систему управління 

охороною праці". При створенні служби охорони праці завідувач аптеки або 

керівник фірми має керуватися існуючими нормативами, що ураховують кількість 

працівників:  

-   50 і більше осіб - створюється відповідна служба охорони праці; 

-  20-50 осіб - посадові функціональні обов'язки фахівців служби охороні: праці 

можуть виконувати у порядку сумісництва особи, які мають відповідну 

підготовку; 

-   менше 20 осіб — можуть залучатися на договірних засадах сторонні спеці-

алісти, які мають відповідну підготовку. 

Створення служби охорони праці аптечного закладу, затвердження обов'язків 

працівників структурних підрозділів з питань охорони праці та затвердження 

порядку взаємодії керівників структурних підрозділів з питань охорони праці 

мають бути визначені окремими наказами. Основний зміст обов 'язків керівників 

аптечних підрозділів у галузі охорони праці та порядок їх взаємодії буде викладно 

нижче. Зокрема, керівник таких структур затверджує інструкції, положення та 

інші акти з охороні: праці про обов'язки, права та відповідальність посадових осіб, 

що вирішують конкретні питання охорони праці, а також контролюють їх 

дотримання. При розробці та затвердженні інструкцій слід керуватися 

відповідним Положенням, що затверджене наказом Державного комітету з 

нагляду за охороною праці №9 від 20.01.1998 року. 

Відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 інструкції з охорони праці повинні містити 

такі розділи: 

- загальні положення; 

- вимоги безпеки перед початком роботи; 
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- вимоги безпеки під час виконання роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи; 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

У разі необхідності до інструкцій можна включати інші розділи та додатки, іцо: 

• забезпечують належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнан-

ня і устаткування та створюють передумови до здійснення моніторингу за їх 

технічним станом; 

• визначають, за участю сторін, умови колективного договору і реалізують 

комплексні заходи з охорони праці, в тому числі встановлюють порядок 

проведення попередніх та періодичних медичних оглядів; 

• забезпечують виконання необхідних профілактичних заходів, усунення при-

чин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; 

• організовують проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень 

умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та атестацію 

робочих місць і за їх результатами визначають заходи щодо усунення 

небезпечних та шкідливих для здоров'я працівників виробничих факторів. 

Впроваджуючи у життя основні положення системи управління охороною 

праці, роботодавець для збереження процесів формування здорових і безпечних 

умов праці персоналу аптечного закладу має сприяти нерозривному зв'язку 

процесу виробництва із засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, а також економічній зацікавленості 

працівників у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. 

Керівник структурного підрозділу аптечного закладу (завідувач відділу, 

завідувач аптечного складу, завідувач контрольно-аналітичної лабораторії тощо) є 

безпосереднім організатором виробництва та в повній мірі відповідає за 

створення безпечних умов праці підлеглого персоналу і, отже, зобов'язаний: 

• на основі знань законодавств про охорону праці впроваджувати та забезпе-

чувати ефективне функціонування системи управління охороною праці у 

підрозділі аптечного закладу; 

• організовувати та забезпечувати відповідне виконання технологічних проце-

сів та експлуатацію обладнання в умовах безаварійної роботи; 
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• створювати безпечні та здорові умови праці на робочих місцях, 

впроваджувати ефективні технічні засоби безпеки, а також здійснювати контроль 

за виконанням заходів з охорони праці, що передбачені приписами, актами, 

наказами та розпорядженнями; 

• розробляти пропозиції до річних та перспективних планів заходів з охорони 

праці і колективного договору, забезпечувати їх виконання тощо; 

• забезпечувати проходження медичних оглядів та проведення інструктажів, 

навчання та перевірки знань з охорони праці персоналу аптечного підрозділу, 

контролювати дотримання порядку допусків співробітників до виконання 

самостійних видів робіт; 

• забезпечувати своєчасний перегляд та внесення змін до регламентів, 

інструкцій та інших документів з охорони праці, які регламентують правила 

безпечного виконання робіт; 

• організовувати своєчасне оформлення замовлень для забезпечення 

персоналу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

контролювати їх справність та використання за призначенням; 

• приймати участь у комплексних та цільових обстеженнях стану охорони 

праці, організувати та проводити відповідні контрольні перевірки за участю 

уповноважених з охорони праці, аналізувати причини, що зумовили виникнення 

нещасних випадків та порушення вимог з охорони праці; 

• знайомити усіх щойно прийнятих на роботу з вимогами безпеки праці, 

забезпечувати робочі місця відповідною службовою документацією та наочними 

матеріалами з охорони праці; 

• організовувати належні побутові умови для персоналу закладу та 

лікувально-профілактичне харчування; 

• здійснювати заходи з протипожежного захисту, призупиняти роботу 

персоналу у разі небезпечних ситуацій, невідкладно повідомляти керівника про 

кожний нещасний випадок та проводити їх розслідування згідно з діючим 

Порядком. 



 

 113 

Велике значення у справі охорони праці має обґрунтовано розроблена 

інструкція для кожного співробітника, що є виконавцем конкретного виду робіт 

та конкретних службових обов'язків. 

У цій справі значну роль відіграють Національний науково-дослідний інститут 

охорони праці, Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України, 

Державний науковий центр лікарських засобів, Національний фармацевтичний 

університет тощо, які надають значну методичну допомогу для розробки 

інструкцій з охорони праці та визначають основні положення їх окремих 

примірних зразків. 

Нижче наведений зміст приблизної інструкції з охорони праці для лаборанта 

хімічного аналізу, основні положення якої можна використати і для розробки 

інструкцій : охорони праці для інших фахівців, що працюють в контрольно-

аналітичних та інших лабораторіях аптечних закладів. 

 

Інструкція з охорони праці (для лаборанта 

хімічного аналізу) 

1. Загальні положення 

Ця інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці для лаборанта хімічного 

аналізу (далі - лаборант). 

Роботи, що проводяться лаборантом, відносяться до робіт з підвищеною небез-

пекою, і, отже, обов'язково повинні виконуватися відповідно до інструкції. Згідно 

з Законом України "Про охорону праці" особи, які не виконують вимоги 

інструкції з охорони праці, що запропонована, залежно від характеру порушень 

притягуються де дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної 

відповідальності. 

1.1. Лаборант має постійне робоче місце. 

1.2. Лаборант повинен виконувати такі види робіт: 

 

• проведення складних аналізів розчинів, реактивів, концентратів, готово: 

продукції, допоміжних матеріалів, кислот, солей за установленою мето-

дикою; 
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• встановлення та перевірка складних титрів; 

в    підготовка складних реактивів та перевірка їх придатності; в    

проведення в лабораторних умовах синтезу речовин за заданою мето-

дикою; 

• проведення аналізу сумішей вибухонебезпечних органічних речовин; 

• оформлення та розрахунок результатів аналізу; 

• збирання лабораторних установок за існуючими схемами; 

• проведення арбітражних аналізів простої та середньої складності; 

• виконання інших робіт відповідно до єдиного тарифно-кваліфікаційно-

го довідника. 

1.3. До виконання робіт за визначеним фахом допускаються особи, які: 

• досягай 18-ти років; 

• пройшли медичний огляд відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров'я України № 45 від 30.03.1994 року та не мають медичних проти-

показань; 

• пройшли навчання та інструктаж з питань охорони праці, в тому числі у 

разі виконання робіт з підвищеною небезпекою, мають навички з на-

дання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків та оволоділи 

правилами поведінки у разі виникнення аварій і надзвичайних ситуацій. 

1.4. Лаборант зобов'язаний: 

• вміти користуватися засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

•   дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених 

колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі: 

своєчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватися 

технологічної та обідньої перерв, не виконувати роботи, не 

передбачені змінним завданням, не знаходитися на роботі у 

позаурочний час без відповідного дозволу керівника. 
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   1.5. В процесі виконання професійних обов'язків на лаборантів можливий      

вплив 

небезпечних і шкідливих виробничих чинників: 

- фізичних: 

• рухомі частинки виробничого обладнання, виробів, заготовок та 

матеріалів, що пересуваються; 

• напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися 

крізь тіло людини; 

• підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони; 

• підвищена або знижена температура повітря, поверхонь обладнання та 

матеріалів; 

• підвищена або знижена швидкість руху повітря; 

• недостатня освітленість робочої зони; 

• гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхні заготовок, 

інструментів та обладнання. 

- хімічних: 

• токсична та подразнювальна дія шкідливих речовин на організм 

людини. 

- психофізіологічних: 

• нервово-психічні перевантаження (перенапруження окремих 

сенсорних систем, монотонність праці). 

1.6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

роботах,  пов'яза них із забрудненням, або на роботах, які здійснюються у 

несприятливих температурних умовах, лаборанту за встановленими 

нормами безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту: 

• халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83; 

• ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89; 

• взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;   

• окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85; 

• респіратор ШБ "Пелюстка" ГОСТ ССБТ 12.4.004-74; 
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• рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83; 

• фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76; 

• мило та синтетичні миючі засоби. 

 

1.7. У разі проведення робіт в умовах можливого впливу на людину 

агресивних хімічних речовин (кислоти, луги тощо), повинен 

застосовуватися одяг, виготовлений з матеріалів, які забезпечують 

надійний захист від цих впливів. 

1.8. При виконанні своїх обов'язків лаборант зобов'язаний дотримуватися 

вимог санітарних норм та особистої гігієни і, отже, повинен: 

 

• приступити до роботи, одягнувши відповідні засоби індивідуального 

захисту; 

прийняти і утримувати впродовж виробничої зміни робоче місце в чистоті 

і порядку; 

• зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях; 

• зберігати харчові продукти, в тому числі молочні продукти, що 

видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються 

тільки з цією метою; 

•  після роботи вимити забруднені частини тіла. 

2.Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1.Перед початком роботи лаборант зобов'язаний перевірити та одягти засоби 

індивідуального захисту. 

2.2.Ввімкнути систему припливно-витяжної вентиляції за 10-15 хвилин до по-

чатку роботи. 

2.3.На робочому місці лаборанта повинні бути розміщені тільки необхідні для 

виконання конкретної роботи реактиви, прилади та обладнання. 

2.4.Лаборант перед роботою зобов'язаний перевірити справність приладів і об-

ладнання, ввімкнути загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію та у разі 

необхідності - вентиляцію у витяжній шафі. 
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2.5.Перед проведенням робіт із застосуванням вакууму необхідно 

випробовувати установку на герметичність. 

2.6.У разі виявлення несправностей виробничого обладнання та засобів колек-

тивного захисту сповістити керівника робіт і не приступати до роботи до 

усунення виявлених несправностей. 

3.Вимоги безпеки під час роботи 

3.1.Всі операції, пов'язані з використанням або можливим утворенням і 

виділенням отруйних, їдких, вибухонебезпечних речовин або речовин, які мають 

специфічний запах, виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій 

загальнообмінній вентиляції, із застосуванням засобів індивідуального захисту. 

3.2.Для нагрівання легкозаймистих та горючих рідин не використовувати 

відкрите полум'я. 

3.3.Змішування або розведення хімічних речовин, що супроводжуються 

виділенням тепла, слід виконувати тільки у термостійкому або порцеляновому 

посуді. 

3.4.При нагріванні рідини у пробірці необхідно спрямовувати її вбік від себе та 

осіб, які знаходяться поруч. 

3.5.При збовтуванні рідини, що знаходиться у колбах або пробірках, закривати 

їх пробками. 

3.6.Не здійснювати відбір дрібних порцій безпосередньо із великих бутлів та 

банок 

3.7.Лаборант повинен: 

- не залишати запалені пальники та інші нагрівальні прилади без нагляд}
-

-    не зберігати будь-які речовини невідомого походження без напису і 

етикеток; 

- зливати відпрацьований ефір, бензол та інші горючі рідини, а також від-

ходи кислот і лугів тільки у спеціальну тару. 

3.8. Вимоги безпеки при роботі зі скляним посудом: 

3.8.1. При збиранні скляних приладів та з'єднанні їх окремих частин гумовими 

трубками необхідно захищати руки рушником. 
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3.8.2.При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла 

характеру роботи, що проводиться. 

3.8.3.Лаборант не повинен застосовувати нетермостійкі склянки і колби при 

нагріванні в них хімічних речовин на відкритому вогні або безпосередньо на 

електричній плитці, а також різко охолоджувати нагріті посудини, бо це може 

призвести до їх руйнування. 

3.8.4. Скляний посуд не застосовується для роботи при підвищеному тиску. 

3.8.5.Нагрівання рідини проводиться у відкритих колбах або приладах, що 

мають сполучення з атмосферою. 

3.8.6.У разі потреби перенесення посудин з гарячою водою їх слід брати 

рушником двома руками, підтримуючи дно. 

3.8.7.При закриванні тонкостінної посудини пробкою слід тримати її за верхню 

частину горлечка, руки при цьому повинні бути захищені рушником. 

3.9. Вимоги безпеки при роботі з легкозаймистими та горючими 

рідинами: 

3.9.1.Роботи з легкозаймистими та горючими рідинами повинні виконуватися 

тільки у витяжній шафі, що пристосована для такої роботи, у невеликих 

кількостях, при загальнообмінній вентиляції, що працює, та вимкнутих 

електроприладах і газових пальниках. 

3.9.2.Нагрівання невеликих кількостей горючих рідин слід виконувати тільки на 

водяній бані і закритих електроплитах. 

3.9.3.Легкозаймисті та горючі рідини необхідно переносити у щільно закритому 

посуді, розміщеному у спеціальному металевому ящику з ручками. 

3.9.4.Зберігати легкозаймисті та горючі рідини слід у закритому товстостінному 

скляному посуді, розміщеному у металевих ящиках з кришками, стінки і дно яких 

повинні бути викладені негорючим матеріалом. 

3.9.5.Загальний запас легкозаймистих рідин, що одночасно зберігаються, не 

повинен перевищувати добову потребу. 

3.6.1.Розлиті легкозаймисті рідини слід негайно засипати піском. Забруднений 

пісок необхідно збирати тільки дерев'яною лопаткою або совком. 
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3.9.1.Нагрівання легкозаймистих та горючих рідин має проводитися тільки у 

кількості 0,2-0,5 л, при цьому необхідно під нагрівальний прилад ставити кювету 

(лоток). 

3.9.2.Нагрівання легкозаймистих рідин можна виконувати тільки у приладах, 

що забезпечують повну конденсацію пари, яка утворюється. 

3.9.3.Посуд, в якому виконувались роботи з легкозаймистими та горючими 

рідинами, після закінчення їх проведення повинен негайно промиватися гарячою 

водою. 

3.10. Вимоги безпеки при роботі з їдкими та отруйними речовинами: 

3.10.1.Луги, кислоти й інші їдкі та отруйні речовини необхідно набирати у 

піпетку тільки за допомогою гумової груші, неприпустимо засмоктувати їдкі та 

отруйні рідини у піпетку ротом. 

3.10.2.Всі роботи з кислотами, лугами та іншими їдкими і отруйними 

речовинами необхідно виконувати у гумових рукавичках, фартусі та захисних 

окулярах. 

3.10.3   Бутлі з кислотами слід тримати у захисній металевій тарі, що викладена 

негорючим матеріалом, та переносити і піднімати тільки удвох. 

3.10.4.Переливання кислот і лугів з бутлів у дрібнішу тару також необхідно 

виконувати тільки удвох за допомогою сифона і лише під місцевою витяжною 

вентиляцією. 

3.10.5.Для приготування розчинів кислот, кислоти необхідно приливати у воду 

тонкою цівкою при безперервному перемішуванні, а не навпаки. 

3.10.6.Великі шматки їдкого лугу слід розколювати на дрібні шматки у 

спеціально відведеному місці, попередньо накривши шматки, що мають 

розбиватися, щільною тканиною (бельтингом) або папером. 

3.10.7.Рекомендується замість монолітних шматків лугів застосовувати 

лускоподібні. Розчиняти твердий луг необхідно шляхом повільного його 

додавання невеликими порціями до води при безперервному перемішуванні. 

Шматки лугу слід брати тільки щипцями. 

3.11. Вимоги безпеки при роботі з вакуумними системами: 
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3.11.1.Будь-які роботи з використанням вакууму необхідно проводити у 

захисних окулярах або в масці. 

3.11.2.Вакуумна установка або окремі її частини, які являють найбільшу 

небезпеку в разі вибуху (скляні ємності великого об'єму), повинні бути екрановані 

дротяною сіткою або органічним склом. 

3.11.3.При необхідності нагріву або сильного охолоджування частини 

установки слід спочатку створити необхідне розрядження і тільки після цього 

розпочати обережне нагрівання або охолодження. 

3.11.4.Забороняється обігрівати скляні деталі працюючої вакуумної установки 

відкритим полум'ям, а також використовувати для їх охолоджування рідкий 

кисень, азот та інші низькотемпературні рідини. 

3.11.5. Перегінна колба і приймальна посудина повинні бути тільки 

круглодонними. 

3.12.Роботи в лабораторії повинні проводитися тільки на справному електро-

обладнанні. У разі виявлення дефектів в ізоляції проводів, несправності 

рубильників, штепселів, розеток, вилок та іншої електроапаратури - про це слід 

негайно повідомити чергового електрика (керівника). 

3.13.Слід використовувати тільки переносні лампи з напругою 36 В у сухих 

приміщеннях і лампи з напругою 12 В у приміщеннях з підвищеною небезпекою 

ураження електрострумом. 

3.14.У випадках припинення подачі електроенергії всі електроприлади повинні 

бути знеструмлені. 

3.15.Вимоги безпеки під час використання витяжної шафи: 

3.15.1. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність тяги. 

3.15.2. Необхідно зачинити всі відділення витяжної шафи створами, крім 

того, в якому будуть проводитися виробничі операції, та опустити створу нижче 

рівня обличчя, але не нижче 0,4 м. 

3.16.В аналітичній лабораторії загальний запас легкозаймистих рідин, що збері-

гаються одночасно, не повинен перевищувати добової потреби. Спільне 

зберігання реактивів слід здійснювати тільки з дотриманням правил пожежної 

безпеки. 



 

 121 

3.17.Всі роботи, пов'язані з можливістю виділення вибухопожежонебезпечних 

пари і газів, повинні проводитися у витяжних шафах при працюючій припливно-

витяжній вентиляції. 

3.18.В аналітичній лабораторії не допускається обробка підлоги і столів гасом, 

бензином та іншими органічними розчинниками - для цієї мети повинні 

застосовуватися пожежобезпечні синтетичні миючі засоби. 

3.19.Не допускається залишати на робочому місці промаслене ганчір'я і папір з 

огляду на ймовірність самозаймання, які потрібно збирати у металеві ящики із 

щільно закритими кришками і виносити наприкінці робочого дня у спеціально 

відведене місце, розміщене за межами лабораторії. 

 

3.20.Перевіряти наявність витоку газу необхідно тільки мильною емульсією. 

3.21.Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях. 

3.22. У разі виявлення під час роботи несправностей на робочому місці, в 

обладнанні та засобах колективного захисту слід негайно зупинити роботу, 

вимкнути обладнання, прилади, повідомити про це керівника робіт та без його 

вказівки роботу не відновлювати. 

3.23. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок: 

3.23.1.Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або 

сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт 

або іншу посадову особу і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. 

3.23.2.Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому 

місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це 

не загрожує життю та здоров'ю інших і не призведе до більш важких наслідків), а 

також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

Після закінчення роботи лаборант повинен: 

4.1. Вимкнути обладнання, газові пальники, електроприлади, закрити газ, воду, 

вимкнути електроенергію. 

4.2. Поставити вогненебезпечні речовини у сховище та прибрати робоче місце. 
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4.3. У разі виявлення недоліків в роботі обладнання та несправності засобів 

колективного захисту слід негайно повідомити безпосереднього керівника робіт 

або іншу посадову особу. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

До аварійних ситуацій відносяться: 

• розгерметизація трубопроводів, обладнання тари з викидом продукту, його 

пари та пилу у виробниче та зовнішнє середовище; 

• загорання технологічних трубопроводів, обладнання, продукту 

перероблення та засобів індивідуального захисту; 

• відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, 

обривання і коротке замикання електрокомунікацій та електрообладнання. 

5.1. У разі розливу легкозаймистих речовин та горючих речовин необхідно 

загасити газові пальники, вимкнути електроживлення загальним рубильником, 

розлитий продукт засипати піском, пісок зібрати та усунути у безпечне місце. 

5.2. У випадку займання легкозаймистих речовин та горючих речовин 

необхідно: 

- негайно приступити до гасіння полум'я шляхом застосування відповід-

них для даного випадку засобів гасіння (пісок, порошкові та інші вогне-

гасники); 

- негайно вимкнути вентиляцію, пальники та нагрівальні прилади; 

- винести з приміщення посудини з вогненебезпечними речовинами. 

5.3. У разі виникнення іскріння (спалахування) струмопровідних частин 

електрообладнання, лаборант зобов'язаний його негайно знеструмити і 

повідомити про це електрика та завідувача лабораторії. 

5.4. У випадку виникнення пожежі лаборант зобов'язаний: 

• припинити роботу; 

• знеживити електрообладнання; 

• закрити вентилі на лініях вакууму, газу та води; 

• негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння і повідо-

мити за телефоном "01" у пожежну охорону; 
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« доповісти про те, що трапилося, завідувачу лабораторії або особі, яка 

його заміщує. 

5.5. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку 

травмування (отруєння). 

5.5.1.Лаборант повинен вжити заходів щодо надання необхідної допомоги 

потерпілому у разі нещасного випадку до прибуття лікаря. 

5.5.2.Послідовність надання першої допомоги: 

 

• усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожу-

ють здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного 

струму, винести із забрудненої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо); 

• визначити характер та ступінь важкості травми, рівень загрози для життя по-

страждалого та послідовність заходів щодо його врятування; 

• виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком 

терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, 

зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, 

накласти пов'язку тощо); 

• підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття 

медичного працівника; 

• викликати швидку медичну допомогу або лікаря та вжити заходи для тран-

спортування постраждалого у найближчий лікарський заклад. 

Допомога постраждалому, яка надається не медичним працівником, не повинна 

замінювати допомогу з боку медичного персоналу і повинна надаватися лише до 

прибуття лікаря. 

5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої медичної допомоги 

постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої 

(долікарської) медичної допомоги, яка вивчається лаборантом у ході проходження 

первинного та цілого ряду наступних інструктажів з питань охорони праці. 

У зв'язку з відсутністю єдиної системи управління охороною праці, і особливо у 

мережі аптечних закладів, їх завідувачам та керівникам структурних підрозділів 

необхідно постійно слідкувати за появою нових законодавчих положень, 
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нормативних актів та правил з охорони праці. Особливо важливо, щоб це 

усвідомили фахівці з охорони праці, профспілкові активісти та представники 

трудових колективів. Право вимагати належних і безпечних умов праці та 

користуватися відповідними пільгами є невід'ємним конституційним правом 

працівників. Однак поки що роботодавець не зацікавлений витрачати кошти на 

охорону праці, а працівник не завжди володіє адекватною інформацією про свої 

права на відповідні пільги. Сьогодні державна політика та законодавча творчість 

якраз і спрямовані на ліквідацію такої невідповідності. Свідченням цього є 

прийняття цілого ряду відповідних законів, постанов та нормативних актів. Зо-

крема, доцільно звернути увагу на винятково велике значення атестації робочих 

місць за умовами праці, яку слід здійснювати, керуючись відповідною 

Постановою Кабінету Міністрів України №442 від 01.08.1992 року. На жаль, 

досить часто роботодавець здійснює таку атестацію лише з метою визначення 

професійної придатності співробітників і нехтує порядком проведення оцінки 

робочих місць за умовами праці. 

Необхідно відзначити, що саме комплексна атестація робочих місць за 

умовами праці надає право вимагати покращання умов виробничого середовища 

та обґрунтовує доцільність використання відповідних пільг, організації 

лікувально-профілактичного харчування тощо. 

Слід сподіватися і на те, що запровадженню комплексного підходу до охорони 

праці у фармацевтичній галузі буде сприяти створення Державного департаменту 

з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів 

медичного призначення. Тим більше, що відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України № 917 від 5.06.2000 року та внесених до неї змін згідно з 

Постановою №1419 від 26.09.2002 року цей департамент є урядовим органом 

державного управління, який діє у складі Міністерства охорони здоров'я України 

та йому підпорядковується. 

 

5. Гігієнічні вимоги до проектування та забудови аптечних закладів 

Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд посідає суттєве 

місце в роботі керівника аптечного закладу та провізора. Адже лише у споруді, 
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яка побудована або реконструйована за проектом, що відповідає будівельним 

нормам, будуть закладені надійні основи створення безпечних умов праці та 

дотримання санітарних правил і норм. 

Не слід забувати і про те, що аптечний заклад - це не тільки заклад з реалізації 

та виготовлення лікарських форм, але й центр санітарної культури та осередок 

зростання рівня медичних знань населення. За таких особливостей до аптечних 

закладів має безпосереднє відношення великий комплекс заходів запобіжного та 

поточного санітарного нагляду, що мають здійснюватися на основі законів 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя", "Про 

охорону праці", "Кодексу України про адміністративні правопорушення" тощо. 

Під час проведення будівництва або реконструкції споруд аптечних закладів 

запобіжний санітарний нагляд передбачає: 

•     здійснення контролю за проектуванням; 

• участь у виборі земельної ділянки; 

• проведення контролю за проектуванням або будівництвом на стадії 

розробки проектів; 

• в    санітарну експертизу проектів; 

• прив'язування (розташування) будівлі до вибраної земельної ділянки; в    

здійснення контролю за ходом будівництва або реконструкції; 

• проведення контролю за виконанням проектних рішень та санітарних норм ; 

правил; 

• участь у роботі з приймання в експлуатацію будівлі; 

• санітарну експертизу нових будівельних та оздоблювальних матеріалів і 

конструкцій. 

Аптечні заклади у більшості випадків будуються за типовими проектами, 

хоча Б останні роки вельми поширеним явищем є будівництво за 

індивідуальними проектами, передусім в тих спорудах, що реконструюються. 

Проте у будь-якому випадку офіційної чинності проекти набувають тільки 

після належної експертизи та наявності позитивних узгоджень. Керівники 

аптечного закладу або провізори, які виступають у ролі замовника на 

проектування та подальше будівництво, мають бути обізнані з основними 
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елементами проекту будівництва та повинні грамотно викладати основний зміст 

замовлення на проектування. Замовники мають знати особливості місцевості та 

потреб населеного пункту в аптечних закладах. При цьому слід урахувати те, що 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №447 від 12.05.1997 року "Про 

впрорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної 

реалізації лікарських засобів" передбачається, що: 

•  норма пішохідної доступності між аптеками повинна бути не менше 300-

400 м у населених пунктах з населенням понад 1 мільйон чоловік та 600-700 

метрів у  населених пунктах з населенням до 1 мільйону чоловік; 

•  навантаження на одну аптеку не повинно перевищувати у населених 

пунктах з населенням до 300 тисяч мешканців - 16-18 тис. чоловік, від 300 тисяч 

до 1 мільйона - 14—16 тисяч чоловік, понад 1 мільйон - 12-14 тисяч чоловік. 

Такі нормативи мають пряме відношення до вимог з охорони та безпеки праці, 

адже перевантаження аптек відвідувачами і, відповідно, замовленнями на 

виготовлення ліків за рецептами, не будуть сприяти дотриманню належних умов 

праці персоналу аптек, а сукупність великої кількості відвідувачів зумовить 

погіршання мікрокліматичних параметрів та стану повітря, в тому числі за цілою 

низкою бактеріологічних показників у приміщеннях аптечних закладів. 

Тому господарчі суб'єкти незалежно від форм власності повинні забезпечити 

відповідність виробничих приміщень аптек та їх структурних підрозділів 

необхідним санітарно-гігієнічним умовам, а також вимогам охорони праці. Отже, 

знання нормативних документів, будівельних та санітарних правил і норм мають 

лягти в основ}" організації їх діяльності як на стадії замовлення проекту, так і в 

ході його подальшої експертизи, налагодження контролю за ходом будівництва, а 

також під час прийняття об'єкта в експлуатацію. 

 
5.1.  Гігієнічні вимоги до внутрішнього планування, оздоблення та  

санітарно-технічного забезпечення аптечних закладів 

 

Створення належних умов виробничого середовища є основою для безпеки 

та дотримання вимог з охорони праці, і отже, вимагає наявності необхідної 

кількості приміщень, їх оптимального взаєморозташування, створення належного 

освітлення та комфортного мікроклімату. 
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Згідно з ДБН В 2.2.-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" передбачено 

наступний обов'язковий перелік приміщень аптечних закладів (табл. 20 та 21). 

 

Перелік і площа приміщень аптек, що виготовляють та реалізують 

лікарські препарати 

 

Таблиця 20 

 

Назва приміщення Площа (не менше), м
2 
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нестериль

них 

нестерильн

их та сте-

рильних 

1 2 3 4 5 

Зал обслуговування 20 20 20 20 

Кімната для обслуговування населення у 

нічний час 
- - - 8 

Виробничі приміщення: 

Асистентська - 20 20 
28 

42 

Фасовочна - 20 20 12 16 

Заготовельна концентратів та 

напівфабрикатів (зі шлюзом) 
- - - 12+3 

Мийна - 8 8 
10 

16 

Стерилізаційна посуду — 8 8 10 

Приміщення для одержання води 

очищеної 
— 8 8 20 

Дезінфекційна (зі шлюзом)2) — - - 3+1 

Розпакувальна — 8 8 9 

Кабінет провізора-аналітика — 8 8 10 

Приміщення для приготування лікарських форм в асептичних умовах: 

Асистентська-асептична
3)

 (зі шлюзом) — — 10+3 10+3 

Фасувальна (зі шлюзом)
3) 

— — 10+3 12+3 

Стерилізаційна лікарських форм
3) 

— — 10 14 

Приміщення для одержання води для 

ін'єкцій 
- - 9 10 
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Приміщення для зберігання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення: 

1 2 3 4 5 

Лікарських речовин 15 15 15 24 

Готових лікарських препаратів, які 

відпускаються за рецептами 

15 15 15 20 

Лікарських препаратів та предметів  ез 

рецептурного відпуску 

15 15 15 20 

Лікарських речовин та препаратів 

наркотичної і психотропної дії 

15 15 15 6 

Термолабільних лікарських препаратів і 

речовин (холодильна камера зі шлюзом 
15 15 15 10+2 

Пакетованих лікарських засобів рослин-

ного походження (лікарської рослинної 

сировини)
5) 

4 4 4 14 

Перев’язувальних засобів — — — 18 

Засобів гігієни і санітарії та виробів 

медичного призначення 
6 6 6 12 

Мінеральних вод — — — 10 

Дезінфікуючих засобів — — - 4+4 

Легкозаймистих та горючих рідин  4 6 8 

Допоміжних матеріалів і тари - 8 8 10 

Склотари - - - 8 

Оборотної транспортної тари - - - 10 

Службово-побутові приміщення: 

Кабінет завідувача 8 10 10 12 

Бухгалтерія 8 10 10 12 

Приміщення для занять з персоналом
7)

 — —   — 14 

Кімната персоналу 8 12 12 12 

Гардеробна 6 8 8 10 

Кімната для зберігання предметів 

прибирання 
      2 2 2 

6 

Вбиральня 3 3 3 

Згідн

о з   

розра

хунка

ми 

Душова 3 3 3 

Згідн

о з    

розра

хунка

ми 
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Додаткові приміщення для аптек, що обслуговують лікувально-

профілактичні заклади
8)

: 

1 2 3 4 5 

Кімната обслуговування медичного 

персоналу 
- - - 6 

Комплектувально-експедиційна
9) 

- - - 
1 

16 

Приміщення для прийому і обробки лікарської рослинної сировини
9)

: 

Прийом, зберігання і обробка лікарської 

рослинної сировини 
- - - 16 

Сушильна камера (з тепловим шлюзом) — - - 6+2 

Обробка і зберігання висушеної сировини  — - 8 

Додаткові приміщення для організаційної роботи: 

Організаційно-методичний кабінет — - - 10 

Централізована бухгалтерія - - - 10 

Кабінет головного бухгалтера — - - 8 

Архів (бухгалтерія) - - - 6 

 

Примітка: 
1)

  Склад приміщень і площа визначаються завданням на проектування залежно 

від потужності аптек. 
2)

 Передбачається окремий зовнішній вхід через тамбур. 
3)

 Приміщення можуть мати груповий шлюз площею не менше 7 м
2
. 

4)
 Площа приміщення для холодильної установки визначається потужністю 

обладнання. 
5)

 Функція приміщення визначається завданням на проектування. 
6)

 Допускається зберігання легкозаймистих та горючих рідин у вбудованих 

вогнетривких шафах з дверцями завширшки не менше 0,7 м та заввишки не 

менше 1,2м. Місце розташування шафи повинно бути відокремлено від 

тепловивідних поверхонь і проходів та забезпечене вільним проходом. 
7)

 В центральних районних аптеках -36 м
2
. 

8)
 Передбачається завдання на проектування у разі покладення на аптеку 

відповідних функцій. 
9)

 В чисельнику - площа з урахуванням обслуговування інших аптек або 

лікувально-профілактичного закладу, е 

знаменнику - з урахуванням обслуговування інших аптек і лікувально-

профілактичних закладів. 
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Таблиця 21 

Перелік і площа приміщень аптеки лікувально-профілактичного закладу 
Назва приміщення Площа (не менше), м

2 

1 2 

Кімната обслуговування (інформаційна) 6 

Експедиційна 12 

Рецептурно-експедиційна 15 

Рецептурна 10 

Асистентська 24 

Аналітична 10 

Фасувальна 12 

Заготівельна концентратів та напівфабрикатів (зі 

шлюзом) 

12+4 

Дистиляційна 12 

Дезінфікаційна (зі шлюзом)
1) 

8+2 

Мийна 8 

Приміщення для зберігання чистого посуду 8 

Розпакувальна 8 

Приміщення для виготовлення лікарських форм, що вимагають асептичних 

умов: 

Асистентська-асептична (зі шлюзом) 12+3 

Фасувальна (зі шлюзом) 10+3 

Закатувальна 10 

Стерилізаційна посуду 10 

Мийна 12 

Стерилізаційна лікарських форм (автоклавна) 10 

Контрольно-маркувальна 10 

Дистиляційна 12 

Приміщення для зберігання: 

Готових лікарських препаратів 10 

Наркотичних препаратів 6 

Лікарських речовин:  

-   сухих 20 

-   рідких 20 

-   термолабільних (холодильна камера) 6 

-   приміщення для холодильної установки Визначається потуж-
ністю обладнання 

-   рослинного походження 8 

Дезінфікуючих речовин і кислот 5 

Горючих і легкозаймистих рідин,
2)

 а також лікарських 

засобів на спиртах, маслах тощо. 

6 
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1 2 

Предметів медичного призначення:  

-   перев'язувальних матеріалів 15 

-   медичних інструментів 15 

-   предметів догляду за хворими, санітарії і гігієни 18 

Скла, тари, господарських засобів, підсобних матеріалів 10 

Службові та побутові приміщення: 

Кабінет завідувача 10 

Кабінет заступника завідувача 10 

Бухгалтерія 10 

Приміщення для занять з персоналом 12 

Гардеробна для домашнього та робочого одягу 

персоналу 

0,55 на одну подвійну 
шафу з розділенням за 
статтю 

Кімната для зберігання предметів прибирання 4 

Вбиральня 3 

Душова 3 

Кабіна особистої гігієни 5 

Кімната персоналу 8 

Архів 4 

Примітка: 

1)
 За наявності в лікувально-профілактичному закладі інфекційного відділення із 

зовнішнім входом.  

2)
  У разі зберігання понад 100 кг має бути розміщене в окремо розташованій 

будівлі. 

Слід зазначити, що наведений перелік приміщень та нормативні значення реко-

мендованої для них площі є обов'язковими для аптек незалежно від їх типу та 

особливостей розташування, а будь-які зміни мають бути погоджені з закладом 

державної санітарно-епідеміологічної служби на стадії проектування. 

 

Проте незалежно від обрання будь-якого варіанту розташування і внутрішнього 

планування аптек та їх приміщень, слід забезпечити: 

•      створення оптимальних гігієнічних умов праці персоналу; 

• усунення внутрішньоаптечної мікробної контамінації персоналу та лікар-

ських форм; 

• безпосередній взаємозв'язок між приміщеннями за функціональним призна-

ченням та технологічним процесом; 
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• створення таких умов виробничого середовища, щоб перебування та праця 

персоналу аптек була максимально безпечною. 

Відповідно до будівельних норм та "Правил роздрібної реалізації лікарських 

засобів" усі аптечні приміщення повинні поділятися на 4 основні групи: 

виробничі, допоміжні, адміністративні та санітарно-побутові. 

Існує декілька варіантів розташування та внутрішнього планування аптек ліку-

вально-профілактичних закладів. Проте слід враховувати, що згідно з 

будівельними нормами при місткості стаціонару до 200 ліжок необхідно 

передбачати розміщення аптечного розподільного пункту, для обслуговування 

декількох лікувально-профілактичних закладів - лікарняні аптеки. 

Незалежно від того, де розміщена лікарняна (міжлікарняна) аптека (окремий 

будинок, при стаціонарі або поліклініці), має бути передбачений окремий вхід, 

улаштовані протипожежні перегородки та забезпечена можливість під'їзду 

автомашин. 

Розглядаючи вимоги щодо внутрішнього планування, оздоблення та санітарно-

технологічного забезпечення аптечних кіосків і аптечних пунктів, керуючись 

ДБН В 2.2.-10-2001 та "Правилами роздрібної реалізації лікарських засобів", 

зокрема, слід відзначити, що: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  План приміщень аптеки лікувально-профілактичного закладу 03 - приміщення 

для оформлення замовлень від лікувально-профілактичного закладу ПЗ - 

приміщення для прийому замовлень та відпуску медичних засобів лікувально-

профілактичного закладу; Е - експедиційна; М123 - матеріальні рецептурно-

виробничого відділу та готових лікарських засобів; А - асистентська; КА - 
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контрольно-аналітичний кабінет; М - мийна; ДС - дистиляційно-стерилізаційна; 

ДЕЗ - дезінфекційна склотари 
 
• повинні бути обладнані стелажами, шафами, холодильником тощо, 

мінімальна площа повинна становити 8 м
2
, має бути передбачено 1 робоче місце, 

відділене від покупців подвійним склом з отвором для відпуску медикаментів, 

причому виділення торгівельного залу не передбачається; 

• можливе розташування аптечних кіосків на перших поверхах житлових та 

громадських будівель за наявності окремого входу, підведення інженерних 

комунікацій (водопостачання, водовідведення, теплопостачання), наявності 

вентиляції та забезпечення відповідної площі приміщень, яка становить не менше 

21 м
2
, в тому числі: 8 м

2
- для зони розміщення обладнання робочого місця 

персоналу, 10 м
2
 для зони обслуговування населення та 3 м

2
 - для вбиральні. 

• аптечні пункти повинні мати площу не менше 18 м
2
 і бути обладнані стела-

жами, шафами, холодильниками та сейфом для зберігання окремих видів 

лікарських засобів, умивальником тощо. 

Велике значення для забезпечення відповідних вимог щодо внутрішнього 

планування приміщень аптечних закладів має створення належного освітлення, 

мікроклімату, водопостачання та водовідведення. 

Необхідність у забезпеченні оптимального освітлення і, отже, зорового комфорт} 

на робочому місці пов'язана з тим, що великий обсяг технологічних процесів 

персонал аптечних закладів виконує в умовах вираженого зорового напруження, і 

особливо під час розрізнення дрібних об'єктів, кольору лікарської сировини та 

готової продукції, визначення прозорості рідин або мікстур, однорідності 

сумішей, читанні інструкцій до ліків, рецептів тощо. 

Зрозуміло, що в умовах недостатньої освітленості створюються передумови до 

перенапруження органу зору, формування ранньої втоми, послаблення уваги, 

порушення координації рухів, цілого ряду нервово-психічних розладів. За таких 

умов не тільки суттєво знижується продуктивність праці, але й погіршується стан 

здоров'я персоналу, і передусім таких фахівців, як провізори-технологи, 

технологи-аналітики та фармацевти. 
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Тому для більшості приміщень аптечних закладів обов'язковим є забезпечення 

рівномірного і достатнього природного освітлення та їх активна інсоляція. Лише у 

невеликій кількості аптечних приміщень (санітарні вузли, душові, кімнати 

особистої гігієни, мікробіологічні бокси) дозволено використання тільки 

штучного освітлення. 

Серед показників, за якими нормують природне освітлення приміщень 

аптечних закладів, необхідно відзначити такі: 

•     орієнтація вікон за сторонами світу - південна та південно-східна; 

•    проекція небосхилу - більше 30 см; 

•       світловий коефіцієнт — 1:4 - для асистентських та кімнат провізорів-

аналітиків, 1:6 — 1:7 — для інших приміщень; 

•    максимальне віддалення робочого місця від вікон - не далі відстані, що 

дорівнює 2 висотам верхнього краю вікна над підлогою; 

•    коефіцієнт природної освітленості — не менше 2 % для асистентських та 

кімнат провізорів-аналітиків, не менше 0,5-1,5 % для інших приміщень. 

Зменшення бактеріального забруднення як повітря, так і обладнання в значній 

мірі залежить від рівня інсоляції аптечних приміщень. Тому слід зазначити, що 

ефективною інсоляція може бути лише за умов, якщо безперервне пряме сонячне 

опромінення потрапляє у приміщення протягом не менше 3 годин. Необхідно 

звернути увагу і на те, що встановлення віконних жалюзей-штор, значно 

доповнюючи та збагачуючи інтер'єр приміщень, зовсім не сприяє забезпеченню 

бажаної інсоляції. Отже, вельми доцільним є встановлення таких штор, які у разі 

виникнення подібної потреби повністю розкривали б віконне скло. В той же час 

не можна допускати перегрівання сонячним промінням приміщень, що може 

призвести до значних порушень мікрокліматичних параметрів умов перебування 

персоналу. 

Приміщення аптечних закладів повинно мати рівномірне і достатнє штучне 

освітлення, яке б не подразнювало зір, було постійним у часі, не створювало 

шуму і за своїм спектром було б максимально наближеним до природного, 

сприяючи тим самим підвищенню швидкості розрізнення дрібних деталей, 

забарвлення рідин та препаратів, стійкості чіткого бачення тощо. Створення таких 
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умов, передусім для провізорів-технологів, фасувальників та провізорів-

аналітиків, є однією із найважливіших складових комплексу заходів з охорони 

праці, що найбільш повно реалізуються у разі застосування люмінесцентних ламп, 

адже вони мають сприятливий спектр випромінювання, надійний та тривалий 

термін експлуатації та коефіцієнт корисної дії, який значно перевищує такий для 

ламп розжарювання. 

Рівень штучного освітлення за гігієнічними та архітектурно-естетичними вимога-

ми має відповідати технологічному профілю приміщень і особливостям 

виробничі: процесів, створюючи освітленість робочих місць у межах: 

• 30 лк - для матеріальних, в яких зберігаються дезінфекційні і мийні засобі: 

кислоти, горючі і легкозаймисті матеріали, а також тара; 

• 75 лк - для матеріальних, в яких зберігається чистий посуд, та мийних; 

• 150 лк - для матеріальних, в яких зберігаються лікарські і перев'язувальні 

матеріали, та стерилізаційних; 

• 300 лк - для рецептурного відділу, відділу готових лікарських засобів і ручне 

-го продажу та відділу оптики; 

• 500 лк - для асистентських, асептичних кімнат, кімнат провізорів-аналітиків 

робочих місць фасувальників та дезінфекційних приміщень. 

Наведені вимоги до штучного освітлення забезпечують мінімально допустимі рів-

ні освітлення, і передусім, за рахунок використання люмінесцентних ламп. Крім 

того гігієністи радять улаштовувати штучне освітлення таким чином, щоб 50 % 

освітленню робочої поверхні забезпечувало загальне, а 50 % - місцеве освітлення. 

Під час встановлення світильників застосовують досить великий їх асортимент 

як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Наприклад, у торгівельній залі, 

крім створення належного рівня освітлення (150 лк), доцільно використовувати 

художньо; оформлені люстри (світильники), які б гармонійно поєднувалися з 

інтер'єром та декоративним оздобленням. 

Однак у будь-якому разі світильники та електрообладнання, як і вся 

електромережа аптечних закладів, мають відповідати правилам устаткування 

електроустановок, правилам технічної експлуатації, а також правилам пожежної 

безпеки. 
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Основою для створення оптимальних мікрокліматичних умов повітряного середо-

вища приміщень аптечних закладів слід вважати: 

• відповідність наявності, взаєморозташування та розмірів приміщень будівель 

ним та санітарно-гігієнічним вимогам; 

•  надійне інженерно-технічне забезпечення приміщень вентиляційними 

системами та опаленням; 

• використання приміщень за призначенням; 

в правильний режим експлуатації споруд, інженерно-технічного та технологіч-

ного обладнання (в т. ч. проведення вологого прибирання із адекватним 

застосуванням мийних і дезінфікуючих засобів) тощо. 

Відомо, що до числа головних мікрокліматичних параметрів відносять 

показники температурного режиму, вологості та швидкості руху повітря. 

Проте для характеристик температурного режиму та показників відносної 

вологості повітря чітких та специфічних нормативних значень для сучасних 

аптечних споруд дотепер законодавчо не визначено. Хоча зрозуміло, що 

поєднання температурних та вологісних показників стану повітря, в першу чергу, 

визначають особливості перебігу процесів формування як комфортного, так і 

дискомфортного мікроклімату. 

Суттєвий вплив на формування мікрокліматичних умов аптечних приміщень 

справляють системи опалення, змонтовані відповідно до будівельних норм і 

правил та вимог пожежної безпеки. Найоптимальнішим і гігієнічно виправданим 

варіантом організації опалення є улаштування панельно-променевого 

(радіаторного) або центрального водяного (конвекційного) опалення. 

Улаштування парового опалення в аптечних приміщеннях суворо заборонено. 

Натомість в аптечних закладах, розташованих у сільській місцевості, дозволено 

влаштовувати місцеве водяне опалення, і навіть, у крайніх випадках - місцеве 

пічне. 

Крім того, не можна не зазначити, що нині в аптечних закладах широко впрова-

джуються і більш сучасні системи опалення (дахові, локальні тощо), а також 

ефективні теплозберігаючі технології. Однак у будь-якому випадку під час 
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використання певної системи опалення температура теплоносія має бути не 

вищою за 95 °С. 

Слід також урахувати наявність вираженої різниці між нормативними 

значеннями температури повітря різних аптечних приміщень залежно від 

особливостей їх призначення. Якщо для більшості приміщень допустимою є 

вологість повітря, що становить 40-60 %, швидкість руху повітря — 0,1-0,2 м/с, 

то температурні показники суттєво відрізняються. Так, для повітря складських 

приміщень, призначених для зберігання термолабільних сухих і рідких 

медикаментів, оптимальна температура складає 4 °С, для торгівельних залів - 16 

°С, для виробничих та службово-побутових приміщень - 18 °С. 

Важливе значення для забезпечення ефективної діяльності аптечних закладів 

має забезпечення належної чистоти повітря. Тому надзвичайно важливим є той 

факт, що більшість з них потребують улаштування штучної припливно-витяжної 

вентиляції за рахунок діяльності як місцевих витяжних споруд, так і загальних 

вентиляційних систем. Лише для невеликої кількості приміщень (адміністративні 

та окремі санітарно-побутові) достатнім слід вважати використання лише 

природної вентиляції. Однак, створюючи умови для забезпечення надійної та 

ефективної природної вентиляції, слід забезпечити коефіцієнт аерації, тобто 

відношення площі кватирок (фрамуг) до площі приміщення, у межах 1:40 і в разі 

можливості використовувати витяжні дефлекторні канали. 

Як основні засоби штучної вентиляції в аптечних закладах прийнято використо-

вувати витяжний зонд, витяжний кожух, витяжну шафу та їх різновиди. Це 

пов'язано, передусім, з тим, що в деяких випадках тільки за рахунок локалізації та 

негайного видалення різноманітних забруднювачів повітря у місці їх створення 

(пил сировинної продукції, аерозолі, токсичні гази тощо) можна попередити 

погіршання стану повітряного середовища як виробничої зони, так і споруди 

загалом. 

В ході здійснення обґрунтованого вибору певного засобу місцевої витяжної 

вентиляції слід ураховувати характер та вид забруднювачів (їх агрегатний стан, 

токсичність, леткість тощо), а також площу поверхні, з якої виділяється у повітря 

шкідлива речовина. Визначення наведених показників надає можливість 
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розрахувати посекундний об'єм витяжки повітря, який вважають одним із 

найважливіших критеріїв оцінки потужності місцевої вентиляції. 

Так, наприклад, секундний об'єм витяжки повітря у разі використання 

витяжного зонда визначають за формулою: 

V3 = А·В·W  

де V - секундний об'єм витяжки повітря, м
3
;  

А і В - сторони зонда, м; 

W - швидкість руху повітря біля нижнього зрізу зонда, м/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Витяжне піддашшя  А і В -  сторони піддашшя  , м;  - кут розкриття 
піддашшя  ; a i b  - сторони джерела забруднення; h - відстань між піддашшям  

та джерелом забруднення. 
 

Орієнтовні нормативні параметри швидкості руху повітря у місцевих витяжних 

системах визначають наступні показники: 0,25-0,5 м/с при витяжці нетоксичних 

виділень та 1,05-1,25 м/с при витяжці токсичних виділень. 

Слід також ураховувати, що у разі встановлення витяжних зондів та 

експлуатації інших місцевих витяжних систем необхідно реалізовувати наступні 

вимоги: 

• зонди слід використовувати для видалення шкідливих речовин тільки тоді, 

коли їх щільність менша за щільність атмосферного повітря; 

• нижній зріз зонда за формулою та розмірами має бути геометрично 

подібним до джерела виділення шкідливості; 

• кут розкриття зонда має становити не менше 60°; 
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• заборонено в одну витяжну систему (до однієї витяжної труби) під'єднувати 

витяжки з різними шкідливостями (пара та пил, що легко конденсується, шкідливі 

та отруйні гази і пара тощо); 

• перед викидом в атмосферу забруднене повітря має проходити через 

відповідні фільтри та пилоуловлювачі. 

Впродовж останніх років під час експлуатації аптечних споруд накопичений 

широкий досвід щодо улаштування загальнообмінних припливно-витяжних 

систем шту 

• асистентська, пакувальна, кімната провізора-аналітика - мають бути облад-

нані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією з перевагою витяжки 

над припливом та кратністю обміну повітря +2-3; 

• мийна та дистиляційно-стерилізаційна - обладнуються припливно-витяжною 

вентиляцією з кратністю обміну повітря  +3—4; 

• асептичний блок - має бути обладнаний припливно-витяжною вентиляцією з 

перевагою припливу повітря над витяжкою з кратністю обміну повітря +4-2 та по-

вним виключенням можливості надходження повітря з інших приміщень. При 

цьому рух повітряних потоків спрямовується з асептичного блоку спочатку у 

шлюз, а потім в коридор, вікна мають бути герметично закритими, а припливне 

повітря повинне проходити через фільтри-вловлювачі пилу та мікроорганізмів; 

• матеріальні термолабільних рідких та сухих ліків - обладнуються витяжною 

вентиляцією з кратністю обміну повітря - 2; 

• склади (матеріальні) стерильних матеріалів - мають бути обладнані 

припливною вентиляцією з кратністю обміну повітря +3. 

Отже, наведені дані переконливо засвідчують той факт, що проектування, 

монтаж та контроль за експлуатацією вентиляційних систем мають здійснювати 

відповідні спеціалізовані відділи проектних інститутів, а монтаж та інженерно-

технічне обслуговування - спеціалізовані (з ліцензійним правом) виробничі 

структури. Персонал аптечних закладів має пройти відповідний інструктаж з 

безпеки та правил експлуатації вентиляційних систем. Лише за таких умов 

можливе створення надійної основи для якісної роботи аптечних закладів та 

безпеки праці їх персоналу. 
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5.2. Основи охорони праці у процесі виготовлення та реалізації лікарських 

засобів і виробів медичного призначення 

Ефективність та безпека застосування ліків, залежить від суворого дотримання 

вимог щодо їх виготовлення, забезпечення правильного зберігання та реалізації. 

Разом з цим не можна не відмітити той факт, що процеси подібного змісту слід 

здійснювати в умовах, які гарантують високий ступінь безпеки та належний 

рівень охорони праці персоналу. Доцільно також враховувати, що особливості 

технологічних процесів, які відбуваються на підприємствах фармацевтичної 

галузі та в аптечних закладах, можуть вельми негативно впливати на біосферу 

(повітря, воду, ґрунт). 

Тому забезпечення безпеки життя, збереження здоров'я та підвищення 

працездатності персоналу у процесі виготовлення та реалізації лікарських засобів 

і виробів медичного призначення має здійснюватися шляхом реалізації цілої 

сукупності заходів профілактичного змісту, серед яких необхідно відзначити: 

•  правові та соціально-економічні; 

• організаційно-технологічні та технологічні; 

• санітарно-гігієнічні та протиепідемічні; 

• лікувально-профілактичні та оздоровчі. 

Ще однією надійною основою для успішної діяльності аптечного закладу є обду-

мано підібраний та сформований колектив. На жаль, дотепер трапляються 

випадки, коли серед аптечного персоналу, і насамперед серед осіб, що працюють 

у сфері реалізації готової продукції, є такі, що не мають належного оформлення 

на ту чи іншу посаду згідно з вимогами Кодексу законів про працю. Як наслідок 

такі працівники не можуть скористатися правом на соціальний захист, а 

відчуваючи себе тимчасовим: виконавцями, не стають повноцінними членами 

колективу і доволі часто не виконують вимог, пов'язаних із забезпеченням 

безпеки та охорони праці. 

Відповідно до Кодексу законів про працю України, при оформленні на робот,: 

службовець або робітник зобов'язаний подати роботодавцеві заяву, трудову 

книжка-диплом або інший документ, що підтверджує наявність спеціальних 
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знань, та санітарну книжку про проходження попереднього медичного огляду. 

Далі, у разі досягненню взаємної усної домовленості, слід укласти у письмовій 

формі трудовий договір. Дозволено також передбачити трьохмісячний 

випробувальний термін, і якщо роботодавець (керівник) виявляє, що працівник не 

відповідає займаній посаді, то у цей термін можна без будь-яких наслідків угоду 

розірвати. Основними різновидами трудового договору є: 

• безстроковий, що укладається на невизначений термін; 

• строковий, що укладається на визначений термін, установлений за 

погодженням сторін; 

• тимчасовий, що укладається на час, пов'язаний з виконанням певної 

роботи. 

Після укладення трудового договору видається наказ або розпорядження про 

зарахування працівника на роботу, але приступити до неї він може тільки після 

проходження відповідних інструктажів, а в окремих випадках - після 

попереднього спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

стосовно виконання конкретних робіт. Інструктажі та навчання персоналу 

аптечних закладів мають здійснюватися згідно з Типовим положенням про 

навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету з 

нагляду за охороною праці №27 від 17.02.1999 року. 

Необхідно ще раз підкреслити, що лише за умови дотримання порядку 

оформлення на роботу, відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, 

роботодавець несе повну відповідальність за охорону праці виконавця, а 

виконавець - за дотримання техніки безпеки. 

Крім адміністративних заходів з вирішення кадрових питань, керівник має 

проявити інтерес до моральних якостей майбутнього співробітника, його 

інтелекту, а також особливостей особистості, адже усі ці складові формують так 

званий "людський фактор". 

Фахівець, який працює у фармацевтичній галузі, має відрізнятися наявністю 

певних психологічних властивостей особистості, що відповідають принципам 

фармацевтичної етики та деонтології. Важливе місце у комплексі деонтологічних 

заходів мають займати як стосунки фармацевта та лікаря, так і стосунки 
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фармацевта та хворого і, зрештою, безпосередні взаємини в колективі та 

міжособистісні стосунки. Саме в атмосфері колегіальності, субординації та 

взаємоповаги створюється такий психологічний мікроклімат, який сприятиме 

високопродуктивній роботі, дотриманню вимог з виробничої безпеки та охорони 

праці. 

      Адекватне виконання комплексу гігієнічних та санітарно-протиепідемічних 

вимог, визначених для аптечних закладів, не тільки забезпечує високоефективне 

виробництво та сприяє збереженню і реалізації продукції, але й створює належні 

та безпечні умови праці. У цьому контексті велике значення має відповідність 

аптечних споруд, і передусім їх виробничих приміщень, будівельним та 

санітарним нормам. Розглянемо головні з них. 

Приміщення для виготовлення лікарських засобів повинні бути розміщені та 

впорядковані з урахуванням наявності певних технологічних зон, а саме: зон 

контролю якості, виробничих, складських та допоміжних зон. 

Виробничі зони (приміщення) - приміщення, в яких виробляються, 

контролюються, пакуються та етикетуються лікарські засоби. 

Складські зони - приміщення для прийняття, складання та зберігання, відбору 

проб для контролю якості, відпуску сировини, допоміжних речовин, матеріалів та 

готових лікарських засобів. 

Зони контролю якості - приміщення для здійснення контролю (визначення 

фізико-хімічних показників та мікробіологічних, біологічних і клінічних 

характеристик) за станом сировини і напівпродуктів, проміжного контролю за 

виробництвом та ступенем якості готових лікарських засобів. 

Допоміжні зони — приміщення, необхідні для обслуговування окремих 

технологічних процесів, майстерні, кімнати відпочинку, їдальні, умивальні, 

туалети, приміщення для утримання тварин. 

Виробничі приміщення повинні бути обладнані системою вентиляції повітря, 

яка забезпечує відповідний клас чистоти навколишнього середовища для 

виконання певних робочих завдань відповідно до встановленого технологічного 

регламенту. Для досягнення необхідного класу чистоти повітря слід враховувати 
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розмір приміщення, особливості обладнання і персоналу, який у ньому перебуває, 

передбачити використання відповідних фільтрів тощо. 

Освітлення, температура, вологість та вентиляція мають відповідати вимогам 

технологічного регламенту і не впливати ані на якість лікарського засобу під час 

його виробництва та зберігання, ані на точність функціонування обладнання. 

Розташування приміщень повинно відповідати встановленій послідовності 

виконання, а також вимогам щодо рівня чистоти, унеможливлювати 

перехрещення технологічних, матеріальних та людських потоків. У зв'язку з цим, 

мають бути вжиті заходи до заборони входу в приміщення сторонніх осіб. Крім 

того, зони виробництва, зберігання і контролю якості не повинні 

використовуватися як прохідні для персоналу, що в них не працює. 

Розміщення і робота обладнання повинні здійснюватися таким чином, щоб 

звести до мінімуму ризик помилок, а також ефективне його очищення та 

експлуатацію, що надає можливість уникнути контамінації та будь-якого іншого 

шкідливого впливу на якість лікарських засобів. 

Внутрішні поверхні приміщень (стіни, підлога, стеля) мають бути гладенькими, 

без щілин та тріщин, легко очищуватися і, в разі потреби, адекватно 

дезінфікуватися. 

Виробниче обладнання повинне очищуватися відповідно до затверджених керівни-

ком підприємства, методик і не впливати на якість виготовлених лікарських 

засобів. 

Робочі трубопроводи, освітлювальні прилади, вентиляційне устаткування та 

інші технологічні системи мають бути чітко промарковані і розташовані таким 

чином, щоб не виникало яких-небудь перешкод, які ускладнюють очистку. 

Кімнати відпочинку та їдальні повинні бути відокремлені від інших зон та 

обладнані холодильником і необхідними меблями. 

Гардеробні, умивальні (душові) та туалети мають бути в повній мірі 

доступними і за кількістю відповідати вимогам нормативів щодо санітарно-

технічного обладнання. Туалети не повинні безпосередньо сполучатися з 

виробничими і складськими з:-нами та зонами контролю якості. 



 

 144 

Майстерні повинні бути відокремлені від виробничих зон. Причому в тому 

випадку, якщо запасні частини та інструменти зберігаються у виробничій зоні, 

вони повинні знаходитися в спеціально передбачених для цього кімнатах або 

місцях. 

Приміщення, в яких перебувають тварини, повинні бути ізольованими від 

інших зон, мати окремий вхід і систему підготовки (обробки) повітря. 

Стерильну продукцію дозволяється виробляти тільки в чистих зонах 

(приміщеннях), доступ в які для персоналу, подача сировини і матеріалів повинні 

здійснюватись тільки через повітряні шлюзи. 

Чисті зони для виробництва стерильних лікарських засобів розрізняються за 

класами чистоти відповідно до вимог, визначених в технологічному регламенті. 

У чисті зони повинно подаватися підготовлене повітря для забезпечення 

необхідних класів чистоти, що передбачено нормативно-технічною 

документацією (технологічним регламентом). Контроль ефективності очистки 

повітря та контроль ефективності використаних фільтрів мають проводитися 

систематично і є обов'язковими заходами 

У чистих зонах повинна перебувати лише та кількість персоналу, яка 

встановлена згідно зі штатним розкладом, що затверджений керівником 

підприємства. 

Персонал, який працює в чистих зонах виробництва стерильних лікарських 

засобів, повинен володіти знаннями і досвідом практичної роботи, необхідними 

для виробництва стерильних лікарських засобів, регулярно підвищувати 

кваліфікацію тощо. 

До персоналу висуваються певні вимоги з особистої гігієни відповідно до вимог 

технологічного регламенту. Переодягатися та митися слід у спеціально 

відведених приміщеннях, розташованих безпосередньо біля чистої зони, щоб 

звести до мінімум ризик забруднення спеціального технологічного одягу для 

роботи в чистих зонах. 

В ході проведення робочих операцій, передбачених технологічним процесом, 

персонал повинен бути одягнений у спеціальний одяг з безворсової тканини, що 

відповідає змісту виробничих технологічних операцій, і має дотримуватися вимог, 
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які регламентують створення стерильних лікарських засобів, а також 

технологічних регламентів та інструкцій, затверджених керівником підприємства. 

Підготовка спеціального технологічного одягу здійснюється в окремій чистій 

зоні виробничого приміщення відповідно до вимог технологічного регламенту. 

На всіх стадіях технологічного процесу сировину, матеріали та іншу продукцію 

слід захищати від мікробного та інших видів забруднень, а персонал - від впливу 

можливих шкідливих речовин. Особливих заходів обережності вимагає діяльність 

персоналу із сухими речовинами і продукцією, що пов'язана з утворенням та 

поширенням пилу сильнодіючих, сенсибілізуючих, наркотичних та отруйних 

речовин. 

Слід зазначити, що досить поширеними є ситуації, коли знаходження у повітрі од-

ного із шкідливих компонентів аптечної сировини або готової продукції у 

невеликій кількості може не проявити токсичної дії, однак їх поєднання з іншими 

може зумовити значне погіршання як якості продукції, так і стану виробничого 

середовища. За таких умов необхідно забезпечити: 

• виробництво різної продукції, в першу чергу антибіотиків, сироваток та пре-

паратів, що містять живі мікроорганізми, в окремих ізольованих зонах (тільки в 

окремих випадках виготовлення різних препаратів може здійснюватися із 

розділенням за часом після попереднього прибирання і очищення виробничої 

зони та обладнання); 

• застосування відповідних повітряних шляхів і витяжної вентиляції; 

• зведення до мінімуму ризику забруднення за рахунок рециркуляції 

нефільтрованого або недостатньо обробленого повітря; 

• використання під час виробництва "закритих систем" або зон штучного мі-

кроклімату; 

• зберігання технологічного одягу, що використовується у певній зоні та у 

певному технологічному процесі, тільки у відповідних виробничих приміщеннях; 

• проведення контрольних досліджень на залишкову продукцію; 

• здійснення лабораторного контролю стану повітряного середовища, переду-

сім за хімічними та мікробіологічними показниками, а також на вміст залишків 

частинок відповідних речовин (сировини або готової продукції). 
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Чисті зони для виробництва стерильної продукції класифікують залежно від ха-

рактеристик повітря на 4 класи чистоти, відповідно класи А, В, С, Д (табл. 22). 

Таблиця 22 
Система класифікації повітря під час виробництва стерильної продукції 

 

Клас чистоти Максимально допустима 
кількість частинок в 1 м

3 
Максимально 
допустима кількість 
життєздатних мі-
кроорганізмів в 1 м

3
 

повітря робочої зони 

 

 

0,5-5 мкм понад 5 мкм  

 
А 

(робоче місце з 
ламінарним 

потоком повітря: 
0,3 м/с для 

вертикального та 
0,45 м/с для гори-

зонтального 
потоку) 

3500 - 

1 
(за умови достатньо 

великої кількості 
відібраних проб) 

В 
3500 - 5 (за умови достатньо 

великої кількості 
відібраних проб) 

С 350000 2000 100 

Д 3500000 20000 500 
 
Примітка: у приміщеннях з класами чистоти В, С, Д кратність обміну повітря 

повинна бути більшою за 20 разів на годину. 

Відповідно до правил виробничої практики у фармацевтичній галузі, прийнятих у 

країнах Європейського союзу, існує ряд інших вимог щодо визначення 

виробничих зон та класів чистоти, які передбачають забезпечення заданого класу 

чистоти повітря в основному стані, тобто перед початком роботи, та дотримання 

заданого класу чистоти у робочому стані у встановленому режимі з визначеною 

кількістю персоналу 

До персоналу, що працює в чистих зонах, мають бути висунуті досить високі 

вимоги, серед яких, передусім, необхідно відзначити: 

• обов'язкове проходження відповідних інструктажів; 

• регулярне проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів; 

• обов'язкове повідомлення свого керівника про будь-які негаразди та незду-

жання як перед початком роботи (гострі респіраторні, гнійничково-запальні, 

шкірні захворювання тощо), а також під час роботи (несправність вентиляційних 
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систем або обладнання, погіршання самопочуття, насамперед астматичні прояви 

та сльозотеча тощо); 

• використання технологічного одягу відповідно до класу чистоти тієї зони, Б 

якій працює той чи інший фахівець, а за потреби - використання одноразового 

технологічного одягу. 

Для більшості аптечних закладів у залежності від їх категорії характерним є пев-

ний обов’язковий перелік приміщень відповідно до їх призначення. 

Проте у всіх випадках передбачається розташування наступних приміщень: 

 •    асистентські - для індивідуального виготовлення нестерилізованих лікар-

ських засобів та, в окремих випадках, для контролю за їх якістю. В асистентських 

поряд із вхідними дверми слід розмістити умивальник та передбачити отвори з 

передаточними вікнами в матеріальну та контрольно-аналітичну лабораторію; 

• дефекторська - для проведення провізором-технологом робіт з 

виготовлення ліків-напівфабрикатів та інших партій ліків для подальшого 

фасування. Доцільним є зв'язок дефекторської із фасувальною та контрольно-

аналітичною лабораторією. Перед входом у дефекторську передбачається 

розміщення прохідного шлюзу з умивальником та індивідуальними шафами для 

одягу і взуття; 

• асептичний блок - для виготовлення індивідуальних стерильних ліків: ін'єк-

ційні розчини, очні краплі тощо. Блок, як правило, складається із прохідного 

шлюзу, асептичної та стерилізаційної; 

• фасувальна - для фасування великих партій ліків внутрішньоаптечної заго-

товки. Фасувальна повинна мати зв'язок із дефекторською через передаточне 

вікно або шлюз; 

• контрольно-аналітична лабораторія (кабінет) - для здійснення контролю 

якості ліків.  

Ще одним надзвичайно важливим чинником забезпечення надійної та 

ефективної охорони праці слід вважати запровадження заходів з санітарно-

протиепідемічного режиму аптечних закладів. Такі заходи базуються на 

значному вітчизняному досвіді, мають наукове обґрунтування та визначені у 

відповідних наказах. Зокрема, наказом Міністерства охорони здоров'я №139 від 
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14.06.1993 року затверджено інструкцію з організації санітарно-

протиепідемічного режиму аптек. З цієї проблеми існує і ряд інших офіційних 

правил, вимог та інструкцій, що заслуговують на увагу. Однак у будь-якому 

випадку реалізація таких вимог має сприяти створенню належного виробничого 

середовища та забезпеченню безпеки і охорони праці. 

Серед основних вимог щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму 

в аптечних закладах слід виділити такі, що мають бути запроваджені в їх 

приміщеннях під час роботи з різноманітним устаткуванням, у ході прибирання 

приміщень та догляду за устаткуванням, пов'язані з особистою гігієною персоналу 

аптек під час виготовлення ліків в асептичних умовах або нестерильних 

лікарських форм тощо. 

Розглядаючи особливості санітарно-протиепідемічного режиму, який має 

бути створений в приміщеннях аптечних закладів у ході роботи з різноманітним 

устаткуванням, слід, у першу чергу, передбачити, що: 

• розміщення виробничих, складських та торгівельних приміщень повинно 

відповідати функціональному призначенню та виключати імовірність виникнення 

зустрічних виробничих потоків; 

• оздоблення підлоги, стелі і стін приміщень повинні допускати вологе приби-

рання та бути стійким до впливу мийних і дезінфікуючих засобів; 

• побілка і фарбування має проводитися не рідше 1 разу на рік, а підлога 

повинна бути утепленою в усіх приміщеннях; 

• всі матеріали, що використовуються для оздоблення приміщень повинні за-

стосовуватися тільки у разі наявності відповідного дозволу Міністерства охорони 

здоров'я України; 

поверхня виробничого устаткування як зовні, так і усередині повинна бути 

гладенькою, виготовленою із матеріалів, стійких до дії медикаментів, а в 

необхідних 
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Рис. 4. Схема планування контрольно-аналітичної лабораторії 
на 12 робочих місць 

А - вагова; Б - оптична; В - бокс; Г - кімната для бактеріологічних аналізів; Е - 

біологічний пункт; Є - кімната для приготування реактивів; Ж - мийна; 3 - 

кабінет завідувача; К - аналітична; Л - методичний кабінет; М - кімната 

персоналу; 1 - стіл лабораторний аналітичний; 2 - стіл для студентів-

практикантів; 3 - стіл для титрованих розчинів на 12 бюреток; 4 - стіл для 

титрованих розчинів на 6 бюреток; 5 - шафа витяжна; 6 - стіл для нагрівальних 

приладів; 7 - стілець; 8 - полиця на кронштейнах для терезів; 9 - стіл письмовий; 

10 - стіл для фізико-хімічних приладів; 11 - шафа для зберігання приладів; 12 - 

шафа внутрішньостінна матеріальна: 13 - стіл для прийому їжі; 14 - шафа 

книжкова; 15 - шафа для індивідуального одягу; 16 - шафа сушильна; 17 - шафа 

конторська; 18 - куб перегінний; 19 - мийка; 20 - стіг. робочий; 21 - шафа для 

посуду; 22 - термостат; 23 - шафа матеріальна для біопункту; 24 - стіл 

лаборанта для приготування реактивів; 25 - стіл для ексикаторів; 26 - шафа-

вітрина для контрольних зразків; 27 - шафа-сейф для зберігання вогненебезпечних 

речовин; 28 - картотека; 29 - шафа матеріальна для зберігання запасу сухих 

реактивів; ЗО - автоклав-стерилізатор. 

 

випадках - і до хімічних реактивів, витримувати обробку дезінфікуючими 

розчинами тощо. Устаткування та аптечні меблі повинні розташовуватися таким 

чином, щоб не залишалися місця, недоступні для прибирання, та не 

загороджувалися джерела світла. Забороняється розміщувати у виробничих 

приміщеннях устаткування, яке не має відношення до виконуваних робіт. 

В літній період, у разі такої необхідності, вікна та вітрини, розташовані на 

сонячному боці, повинні бути забезпечені сонцезахисними пристроями (жалюзі, 
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маркізи), які розташовуються з внутрішньої або зовнішньої сторони вікон та між 

рамами. 

Віконні фрамуги або кватирки, що використовуються для провітрювання примі-

щень, захищаються зйомними металевими або пластмасовими сітками з розміром 

чарунки не більше 2 x 2  мм. 

Для створення оптимального температурного режиму повітря у виробничих 

приміщеннях можливе використання кондиціонерів з періодичною заміною 

фільтрів згідно з інструкцією, що додається до них. 

У виробничих приміщеннях не дозволяється вішати завіси, розстеляти килими, 

розводити квіти, вивішувати стінні газети та плакати. Для цього можуть бути 

використані коридори, кімнати відпочинку персоналу аптек або кабінети. 

Інформаційні стенди і таблиці, необхідні для роботи у виробничих 

приміщеннях, повинні бути виготовлені з матеріалів, що допускають вологе 

прибирання та дезінфекцію. 

Декоративне оформлення невиробничих приміщень, у тому числі озеленення, 

допускається за умови забезпечення необхідного догляду (очищення від пилу, 

миття) за ними в міру необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень. 

Перед входом в аптеку повинні бути обладнані пристосування для очищення 

взуття від бруду (решітки, скребки). Очищення самих пристосувань має 

проводитися в міру необхідності, але не рідше 1 разу на день. 

Робочі місця персоналу аптеки в залі обслуговування населення повинні бути 

оснащені пристроями, які охороняють працівників від прямої крапельної інфекції. 

Крім того, впродовж періодів поширення гострих респіраторних захворювань 

співробітники аптек повинні носити на обличчі марлеві маски. 

Перед входом в асептичний блок, дефекторську, асистентські та в тамбури 

туалету на підлозі повинні бути розміщені гумові килимки, оброблені 

дезінфікуючим розчином. 

Для миття рук персоналу в шлюзах асептичного блоку, дефекторській, асистент-

ських, мийній та туалеті повинні бути установлені раковини (рукомийники), які 

доцільно обладнати педальними кранами або кранами з ліктьовими приводами. 

Поряд з умивальником установлюються ємності з дезінфікуючими розчинами та 
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повітряні електросушарні. Користуватися раковинами у виробничих приміщеннях 

особам, які не зайняті виготовленням і фасуванням ліків, забороняється. 

У мийній кімнаті повинні бути виділені і промарковані раковини для миття по-

суду, що призначений для приготування ін'єкційних розчинів і очних крапель, 

ліків для внутрішньовенного введення, зовнішніх лікарських форм. У цих же 

раковинах миється посуд, що використовується для їх виготовлення. 

Користуватися цими раковинами для миття рук не дозволяється. Забороняється і 

вживання їжі у виробничих приміщеннях. 

Основні елементи забезпечення відповідного санітарно-протиепідемічного 

режиму. Під час прибирання приміщень та догляду за устаткуванням аптек 

передбачають, що виробничі приміщення повинні підлягати вологому 

прибиранню із застосуванням мийних і дезінфікуючих засобів. Сухе прибирання 

категорично забороняється. 

Для обробки приміщень застосовують дезінфікуючі речовини, що відповідають 

наступним вимогам: 

• висока розчинність у воді; 

• відсутність вираженої токсичності для людини; 

 широкий спектр протимікробної дії; 

• бактерицидна дія; 

• відсутність псування об'єктів, що обробляються; 

• стабільність при зберіганні. 

Підлога із застосуванням дезінфікуючих засобів миється не рідше 1 разу за 

зміну, а стіни і двері - не рідше 1 разу на тиждень. Стеля 1 раз на місяць 

очищається від пилу з використанням вологих ганчірок. 

Віконне скло, рами і простір між ними миються гарячою водою з милом або 

миючими засобами не рідше 1 разу на місяць. При цьому ззовні вікна миються 

тільки протягом теплої пори року. 

Устаткування виробничих приміщень і торгівельних залів підлягає прибиранню 

кожного дня, шафи для зберігання лікарських засобів (матеріальні кімнати) 

прибираються у міру необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень, раковини для 

миття рук і санітарні вузли чистяться і дезінфікуються кожного дня. 
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У разі необхідності прибирання приміщень і устаткування проводиться 

частіше. 

Для проведення вологого прибирання або дезінфекції необхідно мати дві 

ємності, які маркірують "1" і "2". Ємність "1" заповнюють мийним або 

дезінфікуючим розчином, ємність "2" - чистою водопровідною водою. 

Ганчірки та серветки замочують розчином, що міститься в ємності "1", і 

ретельно протирають ділянку (2±1) м
2
 поверхні, яка попередньо вимита. Потім їх 

полощуть в ємності "2", віджимають, знову насичують розчином із ємності "1" і 

миють нові ділянки поверхні. 

Воду в ємності "2" слід змінювати в міру забруднення, в ємності "1"- після об-

робки 60 м
2
 поверхні. 

Для прибирання різних приміщень (приміщення для приготування ліків в асеп-

тичних умовах, інші виробничі приміщення, торгівельний зал, санітарні вузли) 

виділяється інвентар (відра, тази, щітки, ганчір'я), який маркірується і 

використовується суворо за призначенням. Зберігання його здійснюється в 

спеціально визначеному місці (кімната, шафа) окремо. 

Серветки, що призначаються для прибирання виробничого устаткування, після 

дезінфекції і сушіння зберігаються у чистій промаркірованій та щільно закритій 

тарі (банках, каструлях). 

Санітарний день в аптеках проводиться 1 раз на місяць. Причому, крім 

ретельного прибирання, в санітарні дні може проводитися дрібний поточний 

ремонт, дезінфекційні та дератизаційні заходи. 

Організація санітарно-протиепідемічного режиму невід'ємно пов'язана з 

особистою гігієною персоналу аптек, який повинен дотримуватися таких правил: 

• прийшовши на роботу, зняти одяг і взуття в окремій гардеробній; 

• перед початком роботи у другій гардеробній зняти особисті речі, розвісити 

їх в індивідуальних шафах і вимити руки; 

• вдягти технологічний одяг (халат, шапочку, фартух) і спеціальне взуття, які 

зберігаються в окремих шафах під бактерицидним опроміненням (халати у 

розвішеному стані), вимити і продезінфікувати руки; 

• не виходити за межі аптеки в технологічному одязі і взутті. 
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Обробку рук необхідно проводити до початку і в процесі роботи, але не рідше З 

разів за зміну. Дезінфікуючі суміші необхідно поновлювати кожні 5-6 днів. Перед 

відвідуванням туалету слід знімати халат, а після відвідування - ретельно мити і 

дезінфікувати руки. 

Виробничому персоналу забороняється зберігати на робочих місцях і в 

кишенях халатів речі особистого користування, крім чистої носової хустки. Під 

час виготовлення, контролю та фасування ліків працівники повинні мати 

підстрижені нігті, не покриті лаком, і не мати на пальцях каблучок. 

Технологічний одяг і взуття видаються працівникам аптек згідно з діючими 

нормами. Зміна технологічного одягу повинна проводитися не рідше 2 разів на 

тиждень, а у разі необхідності - і частіше. Для цього кожний співробітник аптеки 

повинен бути забезпечений не менше ніж двома комплектами одягу. 

Працівникам, що зайняті виготовленням і фасуванням ліків, перед початком 

зміни повинні видаватися чисті рушники для особистого користування. 

Працівники аптек, що займаються виготовленням і контѐролем якості ліків, фа-

совкою медикаментів і обробкою аптечного посуду, а також ті, що стикаються з 

готовою продукцією, влаштовуючись на роботу, проходять попереднє медичне 

обстеження, а в подальшому - періодичні медичні огляди відповідно до діючих 

вимог. Результати обстеження заносяться у медичну книжку, яка надає право на 

допуск до виготовлення, контролю і фасування ліків, миття аптечного посуду та 

інших виробничих процесів. 

Особи, серед яких виявлені хвороби, а також бактеріоносії направляються на лі-

кування або санацію. Допуск цих осіб до роботи, що пов'язана з виготовленням, 

контролем якості та фасуванням ліків, проводиться тільки у разі наявності 

довідки лікувально-профілактичного закладу про видужання або негативні 

результати на бактеріоносійство. 

Щоб уникнути поширення мікроорганізмів, про всі випадки захворювань 

(шкірні, застудні, нариви, порізи тощо) персонал повинен негайно доводити до 

відома адміністрації аптеки. 
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Працівники зобов'язані систематично брати участь у заняттях на тему: 

"Особиста гігієна та дотримання санітарно-протиепідемічного режиму", які 

організовуються адміністрацією щороку. 

І нарешті, працюючи в аптеці, її співробітники в обов'язковому порядку 

повинні дотримуватися діючих правил техніки безпеки і виробничої санітарії, 

затверджених адміністрацією аптеки. 

Організація санітарно-епідемічного режиму під час виготовлення лікарських 

засобів в асептичних умовах повинна передбачати створення відповідних умов 

для одержання стерильних продуктів, що містять мінімально допустиму кількість 

сторонніх механічних включень. 

Виробництво ліків в асептичних умовах має здійснюватися тільки у так званих 

"чистих" приміщеннях, в яких чистота повітря нормується за вмістом як 

мікроорганізмів, так і механічних часток. 

Чистота виробничих приміщень забезпечується за рахунок проведення цілої 

низки технологічних та санітарних заходів, а саме: установки стерильної 

припливної вентиляції та рециркулярних очисників повітря, збільшення кратності 

обміну повітря, застосування бактерицидних ламп та спеціальної підготовки 

приміщень і персоналу. 

Матеріали, які застосовуються під час обробки "чистих" приміщень, повинні 

мати достатню механічну міцність, відносно невелике водопоглинання, не 

підлягати корозії, бути нетоксичними, відрізнятися бактерицидною і 

пиловідштовхуючою здатністю, легко очищатися, митися та дезінфікуватися. 

Стіни приміщень для приготування ліків в асептичних умовах повинні бути по-

фарбовані олійною фарбою або обкладені від підлоги до стелі світлим кахлем без 

будь-яких виступів, карнизів або тріщин. Стелі фарбуються клейовою або 

водоемульсійною фарбою. Підлога покривається лінолеумом або реліном з 

обов'язковим зварюванням швів. Двері та вікна повинні бути щільно підігнаними і 

не мати щілин. 

Асептичний блок обладнується припливно-витяжною вентиляцією з перевагою 

припливу повітря перед витяжкою, яка забезпечує 10-кратний обмін за годину. 

Повітря подають через бактерицидні фільтри "Лайк". Для зниження мікробного 
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забруднення рекомендується використовувати пересувні рециркуляційні 

повітроочисники ПОПР-09 або ПОПР-1,5. Кількість встановлених 

рециркуляторних очисників повітря визначається розміром приміщення, виходячи 

з розрахунку - 1 установка на приміщення об'ємом від 75 до 100 м
3
. 

Для знезараження повітря в асептичному блоці, дефлекторській, приміщенні 

для одержання води, а також у стерилізаційній встановлюються неекрановані 

бактерицидні опромінювачі, виходячи з розрахунку потужності - 2-2,5 Вт на 1 м
3
 

об'єму приміщення, які вмикають на 1-2 години до початку роботи. Вимикач для 

цих опромінювачів повинен знаходитися безпосередньо перед входом у 

приміщення та має бути зблокованим зі світловим табло "Не входити! 

Увімкнений бактерицидний опромінювач". Вхід до приміщення, в якому 

увімкнена неекранована бактерицидна лампа, дозволяється лише після її 

вимикання, а тривале знаходження у вказаному приміщенні - тільки через 15 

хвилин після вимикання неекранованої бактерицидної лампи. 

У присутності персоналу можуть експлуатуватися екрановані бактерицидні 

опромінювачі, що встановлюються на висоті 1,8-2,0 м від підлоги, виходячи з 

розрахунку - 1 Вт на 1 м
3
 об'єму приміщення, за умови виключення 

випромінювання, спрямованого на людей, які знаходяться у приміщенні. 

Оскільки ультрафіолетові випромінювачі утворюють в повітрі цілий ряд 

токсичних продуктів (озон і окисли азоту), під час їх роботи вентиляція повинна 

бути увімкнена. 

По закінченні терміну використання бактерицидних опромінювачів, що 

зазначений в паспортах для кожного конкретного пристрою, їх слід замінити 

новими. Тому тривалість роботи кожного опромінювана обов'язково повинна 

визначатися в спеціальному журналі реєстрації. 

Все устаткування та меблі, які вносяться в асептичний блок, попередньо 

обробляють серветками, змоченими дезінфікуючим розчином, виходячи із 

розрахунку - 200 мл на 1 м
2
 площі. Зберігання в асептичному блоці устаткування, 

що не використовується, категорично забороняється. 
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Прибирання асептичного блоку проводиться не рідше 1 разу протягом зміни 

наприкінці часу роботи вологим способом із застосуванням дезінфікуючих 

засобів. Прибирання проводиться в гумових рукавичках та марлевій масці. 

Один раз на тиждень здійснюється генеральне прибирання асептичного блоку. 

Приміщення по можливості звільняють від устаткування, миють і дезінфікують 

стіни, двері, підлогу, суворо дотримуючись встановленої послідовності щодо 

стадій прибирання асептичного блоку. Причому починати прибирання слід з 

асептичної кімнати. Спочатку миють стіни та двері від стелі до підлоги, потім 

миють і дезінфікують стаціонарне устаткування та в останню чергу - підлогу, 

застосовуючи дезінфікуючий розчин із розрахунку 200 мл на 1 м
2
 площі. Після 

дезінфекції приміщення опромінюють ультрафіолетовим випромінюванням. 

Як матеріал для протирання підлоги слід застосовувати ганчірки із тканини з 

загорненими краями. Для протирання стін і устаткування рекомендується 

використовувати поролонові губки та серветки з капрону. Після кожного 

прибирання асептичних приміщень матеріал, який при цьому застосовувався, 

повинен бути продезінфікований, просушений і укладений в чисту 

промаркіровану тару із щільно закритою кришкою. 

У разі виявлення в повітрі асептичного блоку мікроскопічних грибків під час 

обробки приміщення та устаткування розчином перекису водню з мийними 

засобами його концентрацію збільшують до 4 %, при наявності спороутворюючої 

мікрофлори - до 6 %. 

Перед входом до приміщення для виготовлення ліків в асептичних умовах 

повинні бути розміщені гумові килимки, які 1 раз на зміну мають оброблятися 

дезінфікуючим розчином. 

Асептичний блок відокремлюється від інших приміщень аптеки повітряними 

шлюзами. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, при 

вході до шлюзу взувають спеціальне взуття, миють руки, надягають стерильний 

халат, марлеву пов'язку в чотири шари, яку міняють через кожні 4 години, 

шапочку (при цьому волосся ретельно забирають), а також бахіли. Оптимальним 

слід вважати застосування брючного костюма з шоломом або комбінезона. 
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Після вдягання стерильного технологічного одягу персонал повинен 

ополоснути руки водою для ін'єкцій і обробити їх дезінфікуючим розчином. 

На оброблені руки персоналу, зайнятого на ділянці виготовлення, фасування та 

закупорювання розчинів, що не підлягають термічній стерилізації, повинні бути 

надіті стерильні хірургічні гумові рукавички. Перед стерилізацією повинна 

проводитися відповідна обробка хірургічних гумових рукавичок з метою 

виключення використання тальку під час їх застосування. 

Для миття рук оптимально використовувати такі сорти туалетного мила, що 

мають високу піноутворюючу здатність. Не слід застосовувати сорти мила 

(сульсенове, дігтярне, карболове, борно-тимолове), в які додаються спеціальні 

компоненти, оскільки вони не є достатньо ефективними засобами для зниження 

мікробного забруднення шкіри рук персоналу. 

Після закінчення роботи руки обмивають теплою водою і обробляють 

пом'якшувальними засобами. Загалом персонал асептичного блоку повинен 

суворо дотримуватися правил особистої гігієни. 

Вхід зі шлюзу до приміщення, в якому виготовляються і фасуються ліки в 

асептичних умовах, в нестерильному технологічному одязі заборонено. 

Забороняється також виходити за межі асептичного блоку в стерильному 

технологічному одязі. 

У разі виникнення необхідності вийти з асептичного блоку персонал має 

пройти через шлюз та обов'язково зняти технологічний одяг. Після повернення 

персонал знову повинен пройти повну обробку. 

Персонал, який працює в асептичному блоці, має не рідше 1 разу на рік 

проходити інструктаж за вимогами, що пред'являються до працівника під час 

робочого процесу. 

Технологічний одяг стерилізується в закритих біксах і зберігається не більше 

трьох діб. Взуття перед початком і наприкінці роботи дезінфікується з зовнішньої 

сторони і зберігається в шлюзах у закритих шафах або в ящиках. 

Лікарські і допоміжні речовини, які використовуються для виготовлення ліків в 

асептичних умовах, зберігають в асептичному блоці в щільно закритих шафах у 

штангласах відповідно до їх фізико-хімічних властивостей, в умовах, які 



 

 158 

виключають їх забруднення. Штангласи перед кожним заповненням миють і 

стерилізують. 

Допоміжний матеріал (вата, марля, пергаментний папір, фільтри тощо) стерилі-

зують в біксах або банках з притертою пробкою і зберігають у закритому стані не 

більше 3 діб. На бікси або банки повинні бути прикріплені бірки з зазначеними на 

них датами стерилізації. Після розкриття біксів або банок матеріали можуть 

використовуватися протягом 24 годин. Після кожного забору матеріалу бікс 

(банка) щільно закривається. Забір проводиться стерильним пінцетом. При цьому 

слід мати на увазі, що допоміжний матеріал для стерилізації повинен укладатися в 

бікси (банки) в готовому для використання стані (пергамент, фільтрувальний 

папір або марлю ріжуть на шматки потрібного розміру, із вати роблять тампони). 

Застосування засобів малої механізації під час виготовлення розчинів для ін'єк-

цій та очних крапель допускається лише за умов їх подальшого знезараження і 

стерилізації. 

Концентровані розчини, напівфабрикати та внутрішньоаптечну продукцію 

виготовляють в асептичних умовах і зберігають відповідно до їх фізико-хімічних 

властивостей та встановлених термінів придатності в умовах, які виключають їх 

забруднення. 

При роботі в асептичному блоці для запису використовують попередньо 

нарізані аркуші рослинного пергаменту або кальки. Папір необхідно зберігати у 

пластмасових папках або пакетах. Писати можна тільки шариковою ручкою, яку 1 

раз на зміну слід протирати 70 % етиловим спиртом або спиртоефірною 

сумішшю. Запис необхідно проводити на столі, розташованому поблизу від 

місцевої витяжної системи. 

Виготовлення інших лікарських форм в асептичному блоці не допускається. 

Крім того, забороняється використання асептичної кімнати для проведення 

контролю стерильності та інших мікробіологічних робіт. 

Персоналу, який не працює в асептичному блоці, вхід в групу означених примі-

щень категорично забороняється. 

Організація санітарно-епідемічного режиму під час виготовлення нестерильних 

лікарських форм, передусім, має передбачати, що медикаменти, котрі 
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використовуються, повинні зберігатися у щільно закритих штангласах (або іншій 

тарі) в умовах, які виключають їх забруднення. 

Аптечний посуд миється та стерилізується відповідно до інструкції. Термін збе-

рігання стерильного посуду, який використовується при виготовленні 

нестерильних лікарських форм, не повинен перевищувати 3-х діб. 

Засоби малої механізації, що застосовуються для виготовлення і фасування 

ліків, миються і дезінфікуються згідно з доданою до них інструкцією. Якщо в 

інструкції з цього приводу немає ніяких вказівок, по закінченні роботи засоби 

малої механізації розбирають, очищують робочі частини від залишку лікарських 

речовин, промивають гарячою водою (55+5 °С), після чого дезінфікують або 

стерилізують у залежності від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. 

Дезінфікуючий розчин змивають з виробу гарячою водою, обполіскують і 

зберігають в умовах, які виключають можливість забруднення. 

На початку кожної зміни ваги, шпателі, ножиці та інший дрібний аптечний 

інвентар протирають 3 % розчином перекису водню або спирто-ефірною 

сумішшю (1:1). 

Бюреточні установки і піпетки не рідше одного разу на 10 днів, попередньо 

звільнивши їх від концентрату, миють гарячою водою (55+5 °С) з використанням 

суспензії гірчичного порошку або 3 % розчином перекису водню, потім 

промивають очищеною водою з обов'язковим контролем змивних вод на 

залишкову кількість миючих засобів. 

Зливні крани бюреточних установок перед початком роботи очищають від 

нальоту солей розчинів, екстрактів, настоянок і протирають спирто-ефірною 

сумішшю (1:1). 

Після кожного відважування або відмірювання лікарських речовин із штангласу 

його шийку та пробку, а також ручні ваги витирають марлевою серветкою. 

Серветка використовується тільки 1 раз. Витирати штангласи та ваги особистим 

рушником забороняється. Використані серветки збираються у спеціальних 

промаркірованих ємностях з кришками. 



 

 160 

Лійки при фільтрації або проціджуванні рідких ліків, а також ступки з 

порошковою або мазевою масою до розважування і викладання в тару накривають 

пластмасовими або металевими пластинками, які згодом дезінфікують. 

Для вибірки із ступок мазей або порошків використовують пластмасові 

пластинки або рентгенівську плівку, звільнену від емульсії. Застосування картону 

не допускається. 

Після використання мазей залишки жиру прибираються за допомогою картону, 

паперу або лігніну. Паперові і вощані капсули, шпателі та нитки, що 

використовуються для роботи, зберігаються в ящиках асистентського 

(фасувального) столу, які повинні щодня митися. 

У приміщенні для зберігання допоміжні матеріали знаходяться у закритих 

шафах або скринях, тобто в умовах, які виключають їх забруднення. 

Інструкціями щодо забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму 

передбачено використання не тільки заходів, які полягають у проведенні вологого 

прибирання, але й цілої низки фізичних (ультрафіолетове випромінювання, високі 

температури тощо) та хімічних (дезінфікуючі та мийні агенти тощо) методів. 

Відповідно для всіх видів подібних робіт повинні бути розроблені окремі 

інструкції. 

Особливо важливими є інструкції з охорони праці під час виготовлення 

дезінфікуючих розчинів, під час розробки яких слід прийняти до уваги наступні 

вимоги та правила: 

• робота, пов'язана з приготуванням дезінфікуючих розчинів, відноситься до 

категорії робіт із підвищеною небезпекою відповідно до переліку, затвердженому 

Державним комітетом з нагляду за охороною праці; 

в згідно з Законом України "Про охорону праці" особи, що не виконують вимог 

інструкцій з охорони праці, несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну 

та кримінальну відповідальність; 

• до самостійного виконання робіт з приготування дезінфікуючих розчинів 

допускаються особи, що досягли 18 років та пройшли медичний огляд, відповідне 

навчання, інструктаж з виконання робіт із підвищеною небезпекою та засвоїли 
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навички щодо надання першої само- та взаємодопомоги і навички з правил 

поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій; 

• інструкція має містити конкретну характеристику реагента з чітким 

визначенням його токсичної та подразнювальної дії на організм людини; 

• особам, що готують дезінфікуючі розчини, слід безкоштовно видавати, за 

встановленими нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту (халат і ковпак бавовняні, взуття шкіряне, окуляри 

захисні ДСТУ ССБТ 12.4. 013-85, респіратор "Пелюстка", рукавички гумові, 

фартух спеціальний та мило), а також молоко (як засіб лікувально-

профілактичного харчування); 

• заслуговує на увагу обов'язкове визначення питань щодо правил безпеки пе-

ред початком, під час та при закінченні роботи; 

• в окремих екстремальних випадках слід знати, що: 

- при потраплянні на шкіру пергідролю його негайно слід змити водою, 

при потраплянні дезінфікуючих розчинів - уражене місце промивають 

водою з милом, обробляють 2 % розчином натрію гіпосульфіт}' або 2 % 

розчином натрію гідрокарбонату; 

- у разі потрапляння дезінфікуючих розчинів в очі їх негайно промивають 

струменем чистої води або 2 % розчином натрію гідрокарбонату 

протягом кількох хвилин, а у разі виникнення ознак подразнення - 

закапують розчином натрію сульфацилу, при появі больових відчуттів - 2 

% розчином новокаїну. 

Серед великої кількості заходів, спрямованих на дотримання чистоти повітря, а 

також стерильності обладнання та матеріалів одне з визначальних місць належить 

використанню штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. 

У цьому контексті слід зазначити, що кількість і потужність бактерицидних 

ламп, які являють собою джерела ультрафіолетового випромінювання, повинна 

підбиратися з таким розрахунком, щоб при опроміненні на 1 м
3
 об'єму 

приміщення припадало не менше (2±0,5 Вт) потужності випромінювача, а для 

екранованих бактерицидних ламп - не менше 1 Вт. 

Серед випромінювачів ультрафіолетового спектру заслуговують на увагу: 
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в випромінювач бактерицидний настінний (ВБН-150), що монтується на стіні на 

висоті (2+0,5) м від підлоги і являє собою комбінований апарат, який складається 

з двох бактерицидних ламп по 30 Вт (ДБ-30) та розрахований на знезараження 

повітря приміщень об'ємом до 30 м
3
; 

• випромінювач бактерицидний стельовий (ВБС-300) являє собою комбінова-

ний апарат, який складається із 2 екранованих і 2 неекранованих бактерицидних 

ламп ДБ-30 та розрахований на знезараження повітря приміщень об'ємом до 30 

м
3
; 

• випромінювач бактерицидний пересувний маячного типу ( ВБПе-450), який 

має 6 бактерицидних ламп (ДБ-30), відрізняється від інших тим, що оптимальний 

ефект спостерігається на відстані 5 м до опромінюваного об'єкта, і 

використовується тільки у разі відсутності у приміщенні людей; 

• бактерицидні лампи ДБ-25. 

Не слід забувати і про те, що у будь-яких випадках робота зі штучними 

джерелами ультрафіолетового випромінювання має проводитися відповідно до 

вимог існуючих інструкцій з обов'язковим використанням персоналом 

світлозахисних окулярів та одягу, які унеможливлюють виникнення таких хвороб, 

як електроофтальмія, катаракта, фотодермія тощо. 

Ступінь ефективності заходів санітарно-протиепідемічного режиму, що прово-

дяться, визначається на підставі здійснення систематичного контролю за його 

результативністю, адже від цього залежить не тільки якість аптечної продукції, 

але й умови виробничого середовища та здоров'я персоналу. Причому найбільш 

об'єктивним критерієм слід вважати дані бактеріологічного контролю. 

Бактеріологічний контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного 

режиму в аптечних закладах здійснюють бактеріологічні відділи обласних 

(міських) державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів, лікарі-

бактеріологи аптек, бактеріологічні лабораторії лікувально-профілактичних 

закладів, а також фахівці санітарно-епідеміологічних станцій. 

Об'єктами бактеріологічного контролю в аптеках є: 

• вода очищена і вода для ін'єкцій; 

• лікарські засоби; 
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• аптечний посуд; 

• інвентар та устаткування; 

• руки і одяг персоналу; 

• повітряне середовище. 

Кратність обстежень аптек з одночасним відбором проб для бактеріологічного 

контролю повинна бути не меншою ніж 2 рази на квартал. 

Існує багато методів оцінки чистоти повітря та обладнання аптечних закладів, 

проте, на наш погляд, найбільш реальними є критерії оцінки мікробного 

обсіменіння повітря приміщень аптек. 

Власникам аптечних закладів слід відповідально ставитися до забезпечення 

персоналу лікувально-профілактичним харчуванням (табл. 24), спеціальним 

одягом, взуттям та індивідуальними засобами захисту. У цьому плані 

надзвичайно важливими заходами є своєчасна правильно проведена атестація 

робочих місць, а також контроль за виконанням колективного договору службами 

охорони праці, профспілковими організаціями та представниками трудових 

колективів. 

Таблиця 23 
Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень аптек 

Приміщення Умови 
(період) 
роботи 

Загальна кіль-
кість колоній 
мікроорганіз-

мів в 1 см
3 

Кількість 
золотистих 

стафілококів в 
1 см

3 

Кількість 
плісеневих 

та дріжджових 
грибів в 
(1 см

3
) 

Асептичний 

блок, 

стерилізаційна 

(чиста половина) 

до роботи до 500 до 4 до 4 

 

 

після 

роботи 
до 1000 до 4 до 4 

Асистентська, 
фасувальна, 
дефект-торська, 
матеріальна. 

до роботи до 750 до 4 до 4 

 після 

роботи 
до 1000 до 4 до 4 

Мийна під час 

роботи 
до 1000 до 4 до 12 

Зал 

обслуговування 

під час 

роботи 
до 1500 до 100 до 20 
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Таблиця 24 
Показання до призначення раціонів лікувально-профілактичного 

харчування 

Раціони Особливості складу та механізм 
профілактичної дії 

Показання 

1 2 3 

№1 

Багатий на ліпотропні речовини, що 

підвищують антитоксичну функцію 

печінки 

Роботи з радіонуклідами і 

джерелами іонізуючого 

випромінювання 

№2 

Багатий на повноцінні білки, полі-

ненасичені жирні кислоти і кальцій, 

що уповільнюють накопичення в 

організмі хімічних речовин 

Виробництво неорганічних 

кислот, лужних металів, 

сполук хлору, фтору 

ціанистих сполук. 

№2а 

Багатий на незамінні амінокислоти і 

вітаміни, що володіють здатністю 

справляти десенсибілізаційний вплив 

Контакт з хромом 

№3 

Багатий на повноцінні білки, пектини, 

вітаміни, лужні речовини, що 

перешкоджають всмоктуванню та 

накопиченню свинцю 

Контакт із сполуками свинцю 

в особливо шкідливих умовах 

праці 

№4 

Багатий на ліпотропні речовини і 

вітамін С, містить мало жирів, 

смажених і тушкованих страв 

Виробництво аміно- і 

нітросполук бензолу, 

хлорованих вуглеводів, спо-

лук миш'яку і ртуті, 

пластичних мас 

№5 

Багатий на ліпотропні речовини, 

поліненасичені жирні кислоти, 

вітаміни С та групи В, що покращують 

функціональний стан нервової системи 

і печінки 

Виробництво вуглеводнів, 

сірковуглецю, 

тетраетилсвинцю, барію, 

марганцю, фосфорорганічних 

пестицидів 

Молоко 

Повноцінні білки та кальцій, що 

уповільнюють накопичення шкідливих 

речовин 

Робота з різноманітними 

вуглеводнями, спиртами, 

ефірами, органічними 

кислотами, металами, 

антибіотиками 

Кисло-

молочні 

продукти 

і джеми 

Повноцінні білки, кальцій, пектини, 

що зв'язують і виводять свинець 

Робота з неорганічними 

сполуками свинцю 

Вітамінні 

препарат

и 

Підвищують функціональні мож-

ливості центральної нервової системи 

та інших органів, покращують 

терморегуляцію тощо 

Робота в умовах впливу 

високої температури і 

тепловипромінювання 

 
Розглядаючи питання щодо забезпечення працівників аптечних закладів засобами 

індивідуального захисту, слід відзначити, що наказом Державного комітету з 
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нагляду за охороною праці за №170 від 29.10.1996 року затверджено Положення 

"Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту". 

Це Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації 

незалежно від форм їх власності. Сьогодні в Україні діючим є ще один важливий 

документ, а саме: "Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу та інших 

засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я" 

(ДНАОП 0.05-3.39-80), в тому числі працівників аптечних закладів (табл. 25). 

Розглядаючи проблеми застосування лікувально-профілактичних та оздоровчих 

заходів як складових системи охорони праці у фармацевтичній галузі, слід 

виділити проведення медичних оглядів та обґрунтування об'єктивних 

протипоказань до прийому на роботу в аптечні заклади. 

Підставою для адекватного проведення медичних оглядів є "Положення про ме-

дичний огляд працівників певних категорій", що затверджене наказом 

Міністерства охорони здоров'я України №45 від 31.03.1994 року та передбачає 

обов'язкове проходження попередніх медичних оглядів для всіх осіб, які 

оформляються на роботу, і передусім для осіб до 21 року. Такий підхід надає 

можливість визначити фізичну придатність та функціональну готовність осіб до 

роботи за конкретно обраною професією, спеціальністю або посадою. Попередні 

медичні огляди зумовлюють запобігання загострень та ускладнень вже існуючих 

хвороб, і особливо інфекційних та алергічних. Тому абсолютними 

протипоказаннями до роботи в аптечних закладах є активна форма туберкульозу, 

бронхіальна астма, органічні захворювання серцево-судинної системи та 

гіпертонічна хвороба II ступеня, натомість протипоказаннями до прийому на 

роботу в аптечних закладах є всі види геморагічного діатезу, алергічні захворю-

вання, патологічні зрушення з боку органу зору (гострота зору нижче 0,6 з 

корекцією, аномалії рефракції, астигматизм), захворювання ендокринної системи 

тощо. 
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Таблиця 25 
Галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 

засобів індивідуального захисту 

Професія, посада Назва спецодягу, спецвзуття 

та інших засобів 

індивідуального захисту 

Термін використання 

(місяців) 

Комірник, 

підсобний 

(транспортний) 

працівник, що 

здійснює прийом 

лікарської 

рослинної сировини 

Костюм бавовняний  

Черевики шкіряні  

Рукавиці комбіновані  

Респіратор 

Куртка бавовняна утеплена 

(взимку) 

12  

12  

3 

До зносу  

Чергова 

Санітарка-мийниця Фартух прогумований із 

нагрудником 

Рукавички гумові  

Калоші 

Окуляри захисні (при митті 

посудин із-під кислот) 

Черговий 

Чергові  

Колоші  

До зносу 

Фармацевтичний 

персонал, що 

безпосередньо 

зайнятий 

виготовленням, 

контролем та 

фасуванням ліків 

Фартух бавовняний з 

нагрудником Під час роботи з 

отруйними речовинами, що 

подразнюють шкіру, додатково: 

Фартух прогумований  

Чоботи гумові  

Рукавички гумові  

Нарукавники гумові  

Респіратор  

Окуляри захисні 

До зносу 

 

 

Черговий  

Чергові  

Чергові  

Чергові  

До зносу  

До зносу 

Підсобний 

(транспортний) 

працівник 

Фартух бавовняний із 

нагрудником Рукавиці 

комбіновані 

12  

12 

Працівник зайнятий 

ремонтом окулярів 

Халат бавовняний Рукавички 

гумові Окуляри захисні 

12 

Чергові  

До зносу 

Не менш важливим чинником збереження та зміцнення здоров'я працівників фар-

мацевтичної галузі є проведення періодичних медичних оглядів, які являють 

собою не тільки чергову ревізію відповідності стану здоров'я аптечного персоналу 

займаним посадам, але й віддзеркалюють ступінь ефективності заходів з безпеки 

та охорони праці. Аналіз захворюваності працівників аптечних закладів дозволяє 

здійснити ефективну корекцію оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів, 

що проводяться, та у разі необхідності надає підстави для направлення хворих на 

медико-соціальну експертну комісію з метою визначення професійного 
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захворювання, інвалідності та подальшої компенсації шкоди у залежності від 

ступеня втрати працездатності. 

5.3. Основи охорони праці у процесі зберігання лікарських засобів і 

виробів медичного призначення 

Відповідно до вимог щодо нормування технічної документації, всі лікарські 

засоби та вироби медичного призначення мають зберігатися у належних умовах 

протягом терміну, який дозволений. 

Збереження великої кількості лікарських засобів і виробів медичного 

призначення вимагає суворого дотримання відповідних технологічних умов, 

порушення яких може зумовити не тільки раннє псування такої продукції, але й 

погіршання хімічного складу повітря та умов праці персоналу. 

Фармацевтична продукція як хіміко-фармацевтичних підприємств, так і 

аптечних закладів, як правило, надходить до власних складів цих установ або 

потрапляє на державні аптечні бази та аптечні склади. 

Згідно з Державними будівельними нормами України (ДБН В 2.2-10-2001), 

аптечні склади мають бути розміщені в окремо розташованих будівлях. 

Розміщення аптечних складів у громадських будівлях, а також у допоміжних 

будівлях промислових підприємств є припустимим лише за умов улаштування 

вантажно-розвантажувального майданчику для під'їзду машин (рампа з навісом) 

поза фронтом вікон приміщень з постійним перебуванням людей. Висота рампи 

повинна відповідати рівню днища кузова вантажного автомобіля, ширина - має 

складати не менше ніж 2 м. Тільки у разі узгодження із органами державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду, за умов дотримання санітарних вимог до 

рівня шуму, можливі інші варіанти розміщення вантажно-розвантажувального 

майданчика. 

Розташування аптечних складів на цокольному поверсі та у підвальних 

приміщеннях можливе лише за відсутності в них комунікацій та при дотриманні 

чинних санітарно-гігієнічних вимог і норм протипожежної безпеки. 

До структури аптечного складу, як правило, входять приміщення для 

зберігання лікарських засобів, а також побутові та допоміжні приміщення. 
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Площа приміщень зберігання лікарських засобів в аптечному складі повинна 

складати не менше 30 м
2
. Причому набір приміщень і умови зберігання в них 

визначаються завданням на проектування відповідно до переліку лікарських 

засобів, що зберігаються. 

Аптечні склади повинні мати мінімальний набір побутових і допоміжних 

приміщень, а саме: кімнату для персоналу (0,75 м
2
 на одного працівника, але не 

менше 8 м
2
), вбиральню (2 м

2
), а також приміщення для зберігання предметів 

прибирання (2 м
2
) або шафу залежно від потужності закладу.  

Необхідно зазначити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№447 від 12.05.1997 року "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та 

затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" необхідно 

забезпечити, щоб: 

• приміщення для зберігання запасів лікарських засобів були обладнані стела-

жами, шафами, холодильниками та іншим устаткуванням; 

• умови зберігання наркотичних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термола-

більних та інших лікарських засобів, лікарської сировини та виробів медичного 

призначення в повній мірі відповідали існуючим вимогам; 

• господарські суб'єкти, незалежно від форм власності, забезпечували повну 

відповідність виробничих приміщень аптек та їх структурних підрозділів 

гігієнічним вимогам до зберігання та реалізації лікарських засобів, охорони праці 

тощо. 

Дані щодо переліку та площі приміщень аптечних закладів для зберігання лікар-

ських засобів і виробів медичного призначення наведені в табл. 26. 

Таблиця 26 
Перелік та площа приміщень аптечних закладів для 
зберігання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення 
  

Приміщення Аптека, яка здійснює 

тільки реалізацію про-

дукції, м
2 

Аптека, яка здійснює 

виготовлення та реа-

лізацію продукції, м
2 

1 2 3 

Матеріальна лікарських 

засобів 

11,5 15,0 
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1 2 3 

Матеріальна легкозаймистих 

та горючих рідин 

450 4,0 

Матеріальна засобів гігієни і 

санітарії та виробів 

медичного призначення 

6,0 6,0 

Матеріальна лікарської 

рослинної сировини 

4,0 4,0 

Матеріальна допоміжних 

матеріалів і тари 

- 8,0 

Примітка: В аптеці з мінімальною площею приміщень допускається суміщення 

матеріальної засобів гігієни і санітарії, виробів медичного призначення та 

матеріальної допоміжних матеріалів і тари. 

Складування, зберігання та реалізація різноманітної аптечної продукції у 

великих об'ємах має здійснюватися за умов, якщо: 

• продукція складована у приміщеннях, які відповідають всім вимогам норма-

тивно-технічної документації; 

• продукція розміщується у суворій відповідності до правил розмежування за 

токсикологічними групами та призначенням; 

у приміщеннях (місцях збереження) створено належний температурно-

вологісний, вентиляційний та світловий режими; 

 налагоджено виконання всіх вимог щодо порядку зберігання та реалізації 

вогненебезпечної і вибухонебезпечної продукції; 

 відпрацьовано порядок проведення утилізації та знищення неякісних 

лікарських засобів і виробів медичного призначення; 

      створені умови для безпеки та охорони праці персоналу. 

За особливостями технологічного процесу при виробництві лікарських засобів 

та їх реалізації обов'язковим є улаштування складської зони, що об'єднує у своїй 

структурі приміщення для прийняття, складування та зберігання, відбору проб 

для контролю якості і відпуску сировини, допоміжних речовин, матеріалів та 

готових лікарських засобів. 

В приміщеннях для зберігання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення повинна підтримуватися певна температура та вологість повітря, 
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періодичність перевірки яких становить не рідше 1 разу на добу. Для 

спостереження за цими параметрами складські приміщення необхідно 

забезпечити термометрами і гігрометрами, які розміщуються на внутрішніх стінах 

сховища на достатній відстані від нагрівальних приладів на висоті (1,5-1,7 м) від 

підлоги та не менше 3 м від дверей. У кожному з них має бути заведена карта 

обліку температури і відносної вологості. 

Для підтримання чистоти повітря приміщення слід обладнати припливно-

витяжною вентиляцією з механічним спонуканням. 

У випадку, якщо приміщення, призначені для зберігання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, неможливо обладнати припливно-витяжною 

вентиляцією, рекомендується зробити в них кватирки або фрамуги. 

Аптечні склади та аптеки обладнуються приладами центрального опалення. Не 

допускається здійснювати опалення приміщень газовими приладами з відкритим 

полум'ям або електронагрівальними приладами з відкритою електроспіраллю. 

На складах, розташованих у кліматичній зоні з великими відхиленнями від 

допустимих норм температури і відносної вологості повітря, приміщення для 

зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення повинні бути 

обладнані кондиціонерами та забезпечені необхідною кількістю стелажів, шаф, 

піддонів та підтоварників. Встановлення стелажів здійснюється таким чином, щоб 

вони знаходилися на відстані 0,6-0,7 м від зовнішніх стін та на відстані не менше 

ніж 0,5 м від стелі і не менш ніж 0,25 м від підлоги. Стелажі по відношенню до 

вікон повинні бути розташовані таким чином, щоб проходи були освітлені, а 

відстань між стелажами становила не менше ніж 0,75 м для забезпечення вільного 

доступу до товару. 

Приміщення аптечних складів (баз) повинні утримуватися у чистоті, підлога 

приміщень періодично (але не рідше одного разу на день) має прибиратися 

вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів. 

Лікарські засоби і вироби медичного призначення у приміщеннях для їх 

зберігання необхідно розташовувати з урахуванням найбільш повного 

використання площ, створення найкращих умов праці для аптечних працівників 

та забезпечення можливості застосування засобів механізації. Лікарські засоби і 
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вироби медичного призначення слід розташовувати на стелажах, в шафах, та у 

разі такої необхідності, на підлозі, попередньо підклавши під них піддон, 

підтоварник або спеціальну плиту. 

Не рекомендується розташовувати поруч лікарські засоби, співзвучні за 

назвою, а також сильнодіючі лікарські засоби для внутрішнього вживання, які 

суттєво відрізняються вищими дозами. 

У приміщеннях для зберігання лікарські засоби розміщуються окремо у суворій 

відповідності до певних токсикологічних груп: список А (отруйні та наркотичні 

речовини), список Б (сильнодіючі речовини) та загальний список. 

Лікарські засоби за списками А та Б повинні зберігатися згідно з діючими 

наказами: 

• відповідно до певних фармакологічних груп; 

• залежно від способу вживання (внутрішнє, зовнішнє); 

• відповідно до агрегатного стану (рідкі окремо від сипучих, газоподібних 

тощо); 

• відповідно до фізико-хімічних властивостей лікарських засобів та впливу 

різних факторів навколишнього середовища; 

• з урахуванням установлених термінів придатності для лікарських засобів; 

• з урахуванням характеру різних лікарських форм. 

Вироби медичного призначення слід зберігати окремо за наступними групами: в    

гумові вироби; 

• вироби з пластмас; 

• перев'язувальні засоби та допоміжні матеріали; в    

вироби медичної техніки. 

В процесі зберігання слід проводити візуальний нагляд за станом тари, 

зовнішніми ознаками лікарських засобів і виробів медичного призначення не 

рідше одного разу на місяць. У разі пошкодження тари необхідно негайно 

усунути її дефекти або перекласти її вміст в іншу тару. У випадку зовнішніх змін 

лікарських засобів потрібно провести контроль їх якості згідно з вимогами 

Державної фармакопеї та інших нормативно-технічних документів з метою 

визначення придатності останніх до використання в установленому порядку. 
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В приміщеннях для зберігання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, а також на території складу (бази) необхідно систематично 

проводити заходи боротьби з гризунами, комахами та іншими шкідниками. 

Розглядаючи вимоги, які пред'являються до зберігання різних груп лікарських 

засобів і виробів медичного призначення, слід відзначити, що всі лікарські засоби 

у залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей та особливостей впливу 

на них різноманітних факторів зовнішнього середовища, розподіляються на такі, 

що: вимагають захисту від світла, вологи, дії випаровування, підвищеної або 

зниженої температури, дії газів, які містяться в навколишньому середовищі, 

відносяться до категорії пахучих або використовуються як дезінфікуючі засоби. 

До числа лікарських засобів, які вимагають захисту від світла, належать: анти-

біотики, галенові препарати (настоянки, екстракти, концентрати з рослинної 

сировини), рослинна лікарська сировина, органопрепарати, вітаміни та вітамінні 

препарати, кортикостероїди, ефірні та жирні олії, дражировані препарати, солі 

йодисто- та бромистоводневої кислот, галогензаміщені сполуки, нітро- та 

нітрозосполуки, нітрати та нітрити, аміно- та аміносполуки, фенольні сполуки, а 

також похідні фенотіазину. 

Такі лікарські засоби слід зберігати в тарі із світлозахисних матеріалів (скляна 

тара оранжевого кольору, металева тара, упаковка з алюмінієвої фольги або 

полімерних матеріалів, забарвлених у чорний, коричневий або жовтогарячий 

колір), у темному приміщенні або в шафах, пофарбованих усередині чорною 

фарбою і з щільно підігнаними дверцятами або у щільно збитих ящиках із щільно 

припасованою кришкою. 

Для зберігання особливо чутливих до світла лікарських речовин (нітрат срібла, 

прозерин тощо) скляну тару обклеюють чорним світлонепроникним папером. 

До лікарських засобів, які вимагають захисту від дії вологи, належать: 

гігроскопічні речовини та препарати (наприклад, ацетат калію, сухі екстракти, 

рослинна лікарська сировина, гідролізуючі речовини, солі азотної, азотистої, 

галогеноводневої і фосфорної кислот, солі алкалоїдів, глікозиди, антибіотики, 

ферменти, лікарські речовини, які характеризуються за фармакопейною статтею 

як такі, що дуже легко розчиняються у воді, а також лікарські речовини, вміст 
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вологи в яких не повинен перевищувати рівень, установлений Державною 

фармакопеєю та іншою нормативно-технологічною документацією. 

Лікарські засоби, які вимагають захисту від дії атмосферних парів води, слід 

зберігати у сухому приміщенні в прохолодному місці, в щільно запакованій тарі з 

водо-паронепроникних (скло, метал, алюмінієва фольга, товстостінна пластмасова 

тара) матеріалів або в скляній тарі з герметичною упаковкою, залитою зверху 

парафіном. 

Лікарські засоби означеної групи, що знаходяться в упаковці з полімерної 

плівки та призначені для постачання підвідомчої аптечної мережі, в центральних 

районних аптеках слід зберігати в заводській упаковці, в інших аптеках - лікарські 

засоби слід перекласти у скляну або металеву тару. 

Серед лікарських засобів цієї групи особливої уваги вимагає організація 

зберігання таких препаратів, як гіпс палений, гірчиця в порошку та гірчичники, 

які у разі поглинання вологи перетворюються з дрібного порошку у дрібні зерна 

та втрачають свої властивості, і отже, стають непридатними до вживання у 

медичній практиці. Щоб запобігти їх псуванню: 

• гіпс палений слід зберігати в добре закритій тарі (наприклад, у щільно 

збитих дерев'яних ящиках або бочках, обкладених всередині поліетиленовою 

плівкою); 

• гірчицю в порошку слід зберігати в герметично закритих банках; 

• гірчичники слід зберігати в пачках та упаковках в пергаментному папері або 

поліетиленовій плівці, які розміщують у щільно укупорену тару (картонні 

ємності, обклеєні всередині полімерною плівкою). 

До числа лікарських засобів, які вимагають захисту від звітрювання, випарову-

вання та дії підвищеної температури, належать: легкоплавкі речовини, 

бактеріальні препарати (вакцини, сироватки, бактеріофаги, антитоксини), 

антибіотики, органопрепарати, гормональні препарати, вітаміни та вітамінні 

препарати, препарати, які містять глікозиди, медичні жири і масла, а також мазі на 

жировій основі). 

Лікарські засоби, які вимагають захисту від дії підвищеної температури, слід 

зберігати при кімнатній (18-20 °С) або прохолодній (12-16 °С) температурі. В 
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окремих випадках вимагається забезпечення більш низької температури 

зберігання (наприклад, для препаратів АТФ така температура становить 3-5 °С), 

що повинно бути вказано на етикетці або в інструкції до застосування препарату. 

Бактеріальні препарати необхідно зберігати у промисловій упаковці окремо за 

найменуваннями при температурі, вказаній для кожного з них на етикетці або в 

інструкції до застосування. Бактеріальні препарати одного і того ж найменування 

зберігають за відповідними серіями, з урахуванням терміну придатності та 

забезпеченням візуального огляду не рідше, ніж один раз у 3 місяці. 

Антибіотики слід зберігати у промисловій упаковці при кімнатній температурі, 

якщо відсутні інші вказівки на етикетці. 

Органопрепарати зберігають у захищеному від світла прохолодному сухому 

місці при температурі від 0 до 15 °С, якщо немає яких-небудь інших вказівок на 

етикетках або інструкціях до вживання. 

До числа лікарських засобів, які вимагають захисту від дії зниженої темпера-

тури, належать речовини, фізико-хімічний стан яких після замерзання змінюється 

і, при наступному нагріванні до кімнатної температури, не відновлюється (40 % 

розчин формальдегіду, розчин інсуліну тощо). 

Тому 40 % розчин формальдегіду (формалін) слід зберігати при температурі не 

нижче +9 °С. У разі появи осаду розчин витримують при кімнатній температурі, 

потім обережно зливають і використовують, виходячи з фактичного вмісту 

формальдегіду. 

Льодяну оцтову кислоту необхідно зберігати при температурі не нижче +9 °С. 

У разі появи осаду кислоту витримують при кімнатній температурі до розчинення 

осаду. У випадку, коли осад не розчиняється, рідку частину кислоти зливають та 

використовують, виходячи із фактичного вмісту оцтової кислоти в препараті. 

Медичні жирні олії вимагають зберігання при температурі не нижче +10 °С. У 

разі появи осаду їх витримують при кімнатній температурі, зливають та 

перевіряють на відповідність до вимог, викладених в Державній фармакопеї. 

До групи лікарських засобів, які вимагають захисту від дії газів, що містяться 

в навколишньому середовищі, належать: речовини, які реагують з киснем повітря, 

різні сполуки аліфатичного ряду з ненасиченими міжвуглецевими зв'язками, 
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циклічні сполуки з боковими аліфатичними групами та ненасиченими 

міжвуглецевими зв'язками, фенольні та поліфенольні речовини, морфін та його 

похідні з незаміщеними гідроксильними групами, гетерогенні та гетероциклічні 

сполуки із вмістом сірки, ферменти та органопрепарати, речовини, які реагують з 

вуглекислим газом повітря, солі лужних металів та слабких органічних кислот 

(наприклад, барбітал-натрій, гексенал тощо), препарати, що містять багатоатомні 

аміни (наприклад, еуфілін); окис та перекис магнію, їдкий натр тощо. 

Лікарські засоби, які вимагають захисту від дії газів, слід зберігати в 

герметично укупореній тарі з матеріалів, непроникних для газів, заповненій по 

самі вінця. 

Лікарські засоби, які легко окислюються киснем повітря, повинні зберігатися у 

сухому приміщенні в скляній тарі з герметичною укупоркою, що залита 

парафіном. 

Особливу увагу слід звернути на створення оптимальних умов для зберігання 

солей барбітурової кислоти, які необхідно зберігати в герметично укупореній тарі, 

залитій парафіном, з матеріалів, непроникних для атмосферних парів та 

вуглекислого газу. 

Групу пахучих лікарських засобів складають як леткі, так і практично нелеткі 

речовини та препарати, що мають сильний запах. Такі речовини слід зберігати 

ізольовано у герметично закритій тарі, непроникній для запаху, окремо за 

найменуваннями. 

До групи барвних лікарських засобів належать речовини, розчини та суміші яких 

залишають забарвлений слід на тарі, закупорювальних засобах, устаткуванні та 

інших предметах, що змивається внаслідок застосування звичайної санітарно-

гігієнічної обробки (брильянтовий зелений, метиленовий синій, індигокармін 

тощо). Барвні лікарські засоби необхідно зберігати у спеціальній шафі в щільно 

закупореній тарі, окремо за найменуваннями. Для роботи з барвними речовинами 

для кожного засобу, насамперед, необхідно виділити спеціальні ваги, ступку, 

шпатель та інвентар. 

Лікарська рослинна сировина повинна зберігатися в сухому, добре 

вентильованому приміщенні, в чистій сухій, без сторонніх запахів та однорідній 
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для кожної партії сировини тарі, безпосередньо в аптечних закладах - в скляній, 

металічній тарі, або в ящиках з кришкою, на складах (базах) - у пакунках, мішках, 

паперових багатошарових або тканинних ящиках. Для пакування фасованої 

лікарської рослинної сировини використовуються картонні пачки, поліетиленові 

або паперові пакети, обгортки паперові, контурні сотові упаковки тощо. 

Оптимальними мікрокліматичними параметрами для зберігання лікарської рос-

линної сировини слід визнати такі: температура повітря - 18-20 °С, відносна воло-

гість повітря - 30—40 %. 

У приміщеннях з великою кількістю оздоблювального скла сировина повинна 

зберігатися на стелажах, які встановлюються на відстані не менше ніж 15 см від 

підлоги. Оптимальні умови для штабелювання: для ягід, насіння та бруньок - не 

більше 2,5 м, для листя, квіток та трав - не більше 4 м, для інших видів сировини - 

понад 4 м. Штабель повинен бути розміщений на відстані не менше ніж 25 см від 

стін складу, проміжки між штабелями мають становити не менше ніж 80 см. 

На кожному штабелі повинна бути етикетка (розміром 20x10 см) із назвою 

сировини, підприємства відправника, року та місяця заготівлі, номера партії, дати 

надходження для рослин, що містять серцеві глікозиди, дані про біологічну 

активність тощо. 

Лікарські рослини можуть містити цілий комплекс різноманітних природних 

речовин. Тому кількісна перевага деяких з них у рослині передбачає забезпечення 

особливих умов для зберігання лікарської рослинної сировини. Так, лікарську 

рослинну сировину, яка містить ефірні масла, зберігають ізольовано в добре 

запакованій тарі. Деякі гігроскопічні трави, листя та плоди необхідно зберігати у 

скляній або металевій тарі, що герметично закупорена і, у разі необхідності, 

залита парафіном (наприклад, листя наперстянки тощо). 

При зберіганні лікарської сировини, що вміщує поживні речовини, для 

запобігання її псуванню різноманітними амбарними шкідниками, рекомендується 

розташовувати у місцях зберігання флакон з хлороформом, в корок якого 

вставлено трубочку для звітрювання парів хлороформу. 

Готові лікарські рослинні збори зберігають в аптеках та на аптечних складах 

(базах), дотримуючись загальних правил. Особливу увагу при цьому слід 
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приділяти лікарській рослинній сировині, яка містить серцеві глікозиди, для якої 

згідно з вимогами Державної фармакопеї встановлено більш суворі правила та 

терміни зберігання, а також проведення повторного контролю з метою визначення 

рівня біологічної активності. 

Отруйну та сильнодіючу лікарську сировину зберігають в окремому 

приміщенні або в окремій шафі під замком. 

Трави, корені, кореневища, насіння, плоди, які втратили нормальне забарвлення, 

запах та необхідну кількість діючих речовин, уражені пліснявою, попсовані 

амбарними шкідниками тощо, у залежності від рівня ураження або бракують, або 

використовують після додаткової переробки. 

Зберігання готових лікарських форм повинно відповідати вимогам Державної 

фармакопеї, які ставляться до зберігання лікарських засобів з врахуванням 

властивосте!": інгредієнтів, що входять до їх складу. 

Всі готові лікарські форми повинні зберігатися в оригінальній упаковці, 

етикеткою назовні. На стелажі, полиці, шафи, де вони знаходяться, має 

прикріплятися стелажна картка, на якій зазначається найменування препарату, 

серія, термін придатності та кількість лікарських засобів. Картка віддруковується 

на цупкому папері і заводиться на кожну серію, що надходить. Такий підхід надає 

можливість здійснювати адекватний контроль за її своєчасною реалізацією. Крім 

того, у відділі повинна знаходитися картотека за термінами придатності. 

Препарати, які підлягають повторному контролю, зберігаються окремо від інших 

до отримання результатів лабораторного аналіз}. 

Таблетки і драже зберігаються ізольовано від інших лікарських форм у 

заводській упаковці, яка уберігає їх від зовнішніх дій і розрахована на відпуск 

окремим хворим та лікувальним закладам. Зберігання таблеток і драже повинно 

здійснюватися в сухому, а якщо необхідно - у захищеному від світла місці. 

Щорічно таблетки і драже необхідно перевіряти з метою встановлення 

первинних ознак їх розкладання. Щоб уникнути розвалювання нижніх шарів 

таблеток під вагою верхніх, маса упаковки не повинна перевищувати 3 кг. 
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Лікарські форми для ін'єкцій слід зберігати у прохолодному, захищеному від 

світла місці в окремій шафі або ізольованому приміщенні у спеціальній тарі, що 

ураховуй їх крихкість. 

Рідкі лікарські форми (сиропи, настоянки) повинні зберігатися в герметично 

укупореній, заповненій доверху тарі у прохолодному, захищеному від світла 

місці. При зберіганні настоянок осади, що випадають, відфільтровують і, якщо 

відфільтрована рідина після перевірки якості відповідає діючим вимогам 

Державної фармакопеї.  вважають придатною до вживання. 

Плазмозаміщуючі та дезінтоксикаційні розчини зберігають ізольовано при 

температурі в межах від 0 до 40 °С у захищеному від світла місці. 

Екстракти зберігають у скляній тарі, запакованій нагвинчуваною кришкою та 

корком з прокладкою, в захищеному від світла місці. Рідкі та густі екстракти 

зберігають при температурі 12-15 °С. Осади, які випадають в рідких екстрактах з 

часом відфільтровують і, якщо екстракти після перевірки відповідають вимогам 

Державної фармакопеї, їх вважають придатними до вживання. 

Мазі та лініменти зберігають у прохолодному, захищеному від світла місці в 

щільно запакованій тарі. У разі необхідності умови зберігання комбінують в 

залежності від властивостей інгредієнтів. Наприклад, препарати, які мають в 

своєму складі леткі та термолабільні речовини, зберігають при температурі не 

вище 10 °С. 

Зберігання супозиторіїв повинно здійснюватися у сухому, прохолодному та 

захищеному від світла місці. 

Зберігання препаратів в аерозольних упаковках повинно проводитися при 

температурі -35 °С у сухому, захищеному від світла місці, подалі від вогню та 

опалювальних приладів. Аерозольні упаковки слід оберігати від ударів та 

механічних пошкоджень. 

Для зберігання гумових виробів медичного призначення в приміщеннях 

необхідно забезпечити: 

• захист від світла, особливо прямих сонячних променів, високої (понад 20 

°С) та низької (нижче 0 °С) температури повітря, повітря з високою швидкістю 
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руху (протяги, механічна вентиляція), впливу нагрівальних приладів, механічних 

пошкоджень (стискування, згинання, скручування, витягування тощо); 

• умови для попередження висихання і деформації препаратів та втрати їх 

еластичності, при відносній вологості не менш ніж 65 %; 

• ізоляцію від дії агресивних речовин (йод, хлороформ, хлористий амоній, лі-

зол, формалін, кислоти, органічні розчинники, змазувальні масла, луги, хлорамін 

Б). 

Приміщення для зберігання гумових виробів слід розташовувати не на сонячній 

стороні, а в напівпідвальних темних або затемнених приміщеннях. Для 

підтримування у сухих приміщеннях підвищеної вологості рекомендується 

ставити посудини з 2 % водним розчином карболової кислоти та вуглекислим 

амонієм, який сприяє зберіганню еластичності гуми. 

Гумові вироби (крім пробок) не можна укладати в декілька шарів, внаслідок того, 

що предмети, які знаходяться в нижніх шарах, здавлюються і зліплюються. Шафи 

для зберігання гумових виробів повинні мати щільно закриті дверці та цілком 

гладеньку поверхню всередині. Внутрішнє упорядкування шаф залежить від виду 

гумових виробів. Тому повинні бути передбачені шафи для зберігання гумових 

виробів у лежачому положенні (бужі, катетери, пузирі для льоду), які 

обладнуються висувними шухлядами з таким розрахунком, щоб можна було 

розмішувати предмети на всю довжину, вільно, не допускаючи їх згинання, 

сплющування або скручування, а також зберігання виробів у підвішеному стані 

(джгути, зонди, іригаторні трубки), які обладнуються вішалками, розташованими 

під кришкою шафи. Вішалки повинні бути змінними, з тим щоб їх можна було 

виймати з підвішеними предметами. Для укріплення вішалок установлюється 

накладка з виїмкою. 

Гумові вироби розміщують у сховищах за найменуваннями та термінами 

придатності, причому на кожну партію гумових виробів прикріплюють ярлик з 

вказівкою найменування та терміну придатності. 

Зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення обов'язково 

має проводитися з урахуванням терміну їх придатності, тобто терміну, протягом 
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якого вони зберігають терапевтичний ефект і знаходяться в умовах, що 

відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації. 

Терміни придатності мають бути вказані на упаковках для всіх лікарських засобів. 

Якщо в нормативно-технічній документації на лікарські засоби зазначено "Пре-

парат контролюється щорічно" або "Активність контролюється щорічно", на 

упаковці, крім "Придатний до...", ставиться відповідний напис. 

Дезінфікуючі засоби (хлорамін Б тощо) слід зберігати в герметично закупореній 

тарі, у захищеному від світла місці в ізольованому приміщенні, подалі від місць 

для зберігання пластмасових, гумових та металевих виробів, а також приміщень 

для одержання очищеної води. 

Особливої уваги заслуговують вимоги щодо порядку зберігання та поводження з 

лікарськими засобами і виробами медичного призначення, які мають 

вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості. В залежності від фізико-

хімічних властивостей вогненебезпечні речовини поділяються на легкозаймисті та 

легкогорючі, а вибухонебезпечні - на вибухові та вибухонебезпечні, що здатні 

утворювати вибухові суміші та стислі гази. 

З метою попередження будь-яких негараздів під час зберігання вогне- та вибу-

хонебезпечних засобів у складських або аптечних умовах установлюються 

особливі вимоги, і, в першу чергу, кожен, хто поступає на роботу, повинен пройти 

вступний та первинний інструктаж на робочому місці з питань поводження з 

вогне- та вибухонебезпечними речовинами, стислими газами, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілому від нещасного 

випадку тощо. 

Не рідше одного разу на рік необхідно проводити перевірку знань у 

співробітників з питань зберігання лікарських засобів, які мають вогне- та 

вибухонебезпечні властивості, техніки безпеки та протипожежної безпеки. З цією 

метою створюється кваліфікаційна комісія. Результати перевірки повинні бути 

оформлені протоколом. 

Всі аптечні заклади та аптечні склади повинні мати і зберігати у належних 

місцях первинні засоби гасіння пожежі в кількостях, узгоджених з місцевими 

органами державного пожежного нагляду. 
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В аптеках та на аптечних складах (базах) мають бути розроблені, узгоджені з 

державним пожежним наглядом та затверджені адміністрацією правила пожежної 

безпеки для певного закладу, складені та розміщені в доступних для 

ознайомлення місцях поетапні плани евакуації на випадок виникнення пожежі або 

стихійного лиха. 

Складські приміщення для зберігання вогне- та вибухонебезпечних речовин 

повинні повністю відповідати будівельним нормам та правилам проектування і, 

отже, бути ізольованими, захищеними від дії прямих сонячних променів, 

атмосферних осадів І ґрунтових вод, обладнаними механічною припливно-

витяжною вентиляцією тощо. 

Приміщення для зберігання легкозаймистих вогненебезпечних речовин мають 

бути побудовані з вогнетривких матеріалів, та розташовані на відстані не менше, 

ніж 20 м від інших складських будівель і 50 м від житлових приміщень. 

Лікарські вогне- та вибухонебезпечні засоби слід зберігати за принципом поді-

бності, тобто відповідно до їх фізико-хімічних і пожежонебезпечних 

властивостей, характером упаковки тощо. 

У разі відсутності окремих сховищ для легкозаймистих речовин допускається їх 

зберігання в загальних вогнетривких будівлях, а також у будівлях, поділених на 

секції при обов'язковій ізоляції приміщень, виділених для зберігання означених 

речовин, від сусідніх приміщень вогнетривкими стінами, які відповідають 

вимогам пожежної безпеки. 

Необхідну кількість вогненебезпечних речовин для поточних витрат 

допускається тримати у фасувальних кімнатах складів або аптек при суворому 

дотриманні заходів пожежної безпеки, причому залишкові кількості 

вогненебезпечних речовин по закінченні роботи мають бути повернені на місце 

основного зберігання. 

Підлога складів та розвантажувальних майданчиків повинна мати тверде та 

рівне покриття, що виключає наявність вибоїн та інших нерівностей 

(забороняється використовувати дошки або залізні листи для вирівнювання 

підлоги) та забезпечує зручне і безпечне пересування людей, вантажів та 
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транспортних засобів, а також простоту і легкість прибирання складських 

приміщень. 

Приміщення складів для зберігання вогне- та вибухонебезпечних лікарських 

засобів повинні бути обладнані вогнетривкими стійкими стелажами, які 

установлюють на відстані 25 см від підлоги та стін, причому ширина стелажів не 

має перевищувати 1 м, а повздовжній прохід між ними навпаки має перевищувати 

1,35 м. 

Електропроводка, освітлювальна арматура та електрообладнання повинні бути 

у вибухонебезпечному стані з розміщенням вимикачів та кнопочних автоматів у 

коридорі. 

В аптеках для зберігання вогне- та вибухонебезпечних речовин передбачається 

ізольоване приміщення, яке повинно бути заблоковано охороною та пожежною 

сигналізацією. 

Приміщення для зберігання легкозаймистих та горючих речовин повинні бути 

розташовані на першому поверсі, мати у зовнішній стіні віконний отвір не менш 

ніж 1,1м  при ширині або висоті не менш ніж 0,75 м, залізобетонні перекриття, 

стіни з вогнетривких матеріалів з межею вогнестійкості не менш ніж 0,75 години, 

цементовану підлогу з ухилом від дверей та двері з межею вогнестійкості не менш 

ніж 0,6 години, зовнішній вихід з будівлі або ізольований вихід від всіх інших 

приміщень всередині будівлі в коридорі. 

В аптеках, розміщених у будівлі іншого призначення, кількість 

вогненебезпечних речовин, які зберігаються у нерозфасованому вигляді, не 

повинна перевищувати 100 кг. 

Легкозаймисті рідини у кількості понад 100 кг необхідно зберігати в окремо 

розміщеному будинку у скляній або металевій тарі, ізольованій від приміщень для 

зберігання вогненебезпечних речовин інших груп. 

Під особливою увагою та постійним суворим контролем повинні знаходитися 

приміщення для приймання, відпуску і фасування лікарських засобів та медичних 

виробів з вогне- та вибухонебезпечними властивостями. У разі надходження 

подібного товару необхідно терміново його розподілити за місцями основного 

зберігання. Під час приймання особливу увагу слід звертати на стан укупорки 
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тари індивідуального зберігання. Категорично забороняється одночасне 

розфасування декількох лікарських речовин в одному приміщенні. Кількість 

речовин на робочому місці фасувальника не повинна перевищувати змінної 

потреби. Наприкінці робочого дня залишки речовин мають бути повернені у 

приміщення основного зберігання. Після закінчення фасування кожного 

найменування лікарських засобів приміщення ретельно провітрюється. 

На складах основного зберігання для вогне- та вибухонебезпечних речовин 

ззовні, а також на дверях кожного приміщення для зберігання і роботи з 

названими речовинами та всередині цих приміщень повинні бути зроблені 

незмивні чіткі написи: "Вогненебезпечно", "Вибухонебезпечно", "Палити 

забороняється", "У випадку пожежі дзвонити по телефону 01" тощо. 

Загалом, на складах легкозаймисті та легкогорючі вогненебезпечні речовини 

повинні зберігатися окремо від інших матеріалів. 

Слід підкреслити, що основною небезпечною властивістю таких речовин є 

леткість, легке випаровування та легке займання від будь-якого зовнішнього 

джерела (відкритий вогонь, електричний розряд тощо). Тому зберігання та роботу 

з вогненебезпечними речовинами слід проводити дуже обережно і подалі від 

вогню. У разі необхідності нагрівання речовин, що визначені, цей процес повинен 

проводитися на водяних банях або електроплитках із закритою спіраллю. 

Пари більшості легкозаймистих рідин можуть справляти виражений шкідливий 

вплив на організм. Тому ємності з цими речовинами повинні бути щільно 

закупорені. Забороняється зберігати легкозаймисті та горючі речовини у відкритій 

тарі. 

Легкозаймисті рідини (спирт етиловий, скипидар, ефір тощо) зберігають у щільно 

закупореній міцній скляній або металевій тарі, щоб запобігти випаровуванню 

рідин з посудини. 

Бутлі, балони та інші великі ємності з легкозаймистими та горючими рідинами 

повинні бути розміщені на полицях у декілька рядів з використанням різних про-

кладних матеріалів. Складування цих речовин біля опалювальних приладів не 

допускається. Відстань від стелажа штабеля до нагрівального елемента повинна 

бути не менш ніж 1 м. 
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Бутлі з легкозаймистими та горючими рідинами мають зберігатися в тарі, що 

захищає їх від ударів, або в балоноперекидачах в один ряд. В аптеках на робочих 

місцях може зберігатися така кількість речовин, яка не перевищує змінну потребу. 

При цьому ємності повинні бути щільно закриті. 

Забороняється зберігання легкозаймистих та горючих рідких речовин у тарі за-

повненій по вінця. Ступінь заповнення повинен становити не більше 90 % від 

об'єму. Спирти у невеликих кількостях зберігаються в металевих ємностях, які 

заповнюють не більше як на 95 % об'єму. 

Забороняється сумісне зберігання легкозаймистих речовин з мінеральними 

кислотами (сірчана та азотна кислоти тощо), стисненим та зрідженим газами, 

легкозаймистими речовинами (перев'язувальний матеріал, рослинна олія, сірка), а 

також з неорганічними солями, які утворюють з органічними речовинами 

вибухонебезпечні суміш: (хлорат калію, перманганат калію, хромат калію тощо). 

Ефір медичний та ефір для наркозу зберігають у фабричній упаковці в темному 

прохолодному місці (подалі від вогню та нагрівальних приладів). 

Хлорид кальцію не є горючою речовиною, проте під час контакту з рідкими 

маслоподібними органічними продуктами може викликати їх займання, а з 

аміаком та солями амонію - вибух, тому його зберігання повинно здійснюватися 

ізольовано з урахуванням описаних вище властивостей. 

В ході роботи з легкозаймистими рідинами необхідно дотримуватися особливої 

обережності, а також постійно спостерігати за станом тари, її герметичністю і 

справністю. У разі виявлення несправності тари слід терміново вжити заходи 

щодо негайного їх усунення або речовини, які в ній містилися, перекласти в іншу 

тару тощо. 

Пробки бочок допускається відгвинчувати та загвинчувати тільки 

інструментами з м'якого металу, який не дає іскор при ударі, за допомогою 

дерев'яних молотків. При відкатці бочок та їх завантаженні у сховище необхідно 

бути обережним, щоб уникнути удару бочки та утворення іскор. 

Окремі легкозаймисті рідини (спирт, ефір медичний тощо) мають властивості 

щодо утворення під час зберігання статичної електрики, яка може викликати 

спалах рідини. Тому фасування таких рідин на складі слід проводити в окремих 
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приміщеннях, обладнаних засобами протипожежного захисту. При їх зливанні та 

фасуванні металевий посуд повинен мати заземлення. Тару, звільнену від 

легкозаймистих рідин, слід залишити на деякий час відкритою. 

Вибухонебезпечні речовинні повинні зберігатися на ізольованому вогнестійкому 

складі у спеціальних приміщеннях (відсіках), ізольованих вогнетривкими 

стінками. 

При зберіганні вибухонебезпечних речовин слід вжити заходів проти 

забруднення їх пилом, який може бути причиною вибуху. 

Крім того, ємності з вибухонебезпечними речовинами (штангласи, бляшані 

барабани, склянки тощо) необхідно щільно закривати для уникнення попадання 

пари в повітря. 

Перманганат калію при взаємодії з пилом, сіркою, органічними маслами, 

ефірами, спиртом, гліцерином, органічними кислотами та іншими органічними 

речовинами стає вибухонебезпечним. Тому зберігати його на складах слід у 

спеціальному відсіку в бляшаних барабанах, а в аптеках - у штангласах з 

притертими пробками окремо від вищеназваних засобів. Нітрат срібла 

зберігається у невеликих кількостях (на складах - до 5 кг, в аптеках - до 50 г) 

ізольовано від отруйних речовин. 

Розчин нітрогліцерину, що відомий як вибухова речовина, необхідно зберігати 

в аптеках або на аптечних складах у невеликих добре закупорених склянках або 

металевій посудині в прохолодному темному місці з дотриманням застережних 

засобів від вогню. Пересувати посуд з нітрогліцерином та відважувати цей 

препарат слід особливо обережно, тому що випаровування пролитого 

нітрогліцерину загрожує вибухом. Крім того, слід урахувати, що попадання навіть 

невеликих кількостей на шкіру може викликати сильний головний біль. 

Ефір під час зберігання (особливо при контакті з повітрям) утворює перекиси, 

які у разі струсу, удару, тертя або підвищення температури також можуть 

зумовлювати вибух, тому робота з ним потребує особливої обережності. 

Категорично забороняється зберігання всіх вибухонебезпечних речовин разом з 

кислотами та лугами. 
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Переносити балони з вибухонебезпечними та легкозаймистими рідинами 

необхідно тільки удвох у спеціально пристосованих клітях або корзинах із 

справними ручками. Корзини з великими бутлями і ящики або кліті (понад 20 кг), 

а також речовини, які вміщені в тверду тару, необхідно переміщати тільки на 

спеціальних візках з м'яким ходом коліс. 

Під час зберігання азотної та сірчаної кислот мають бути вжиті заходи до 

недопущення їх зіткнення з деревиною, соломою та іншими речовинами 

органічного походження. 

У приміщення, в яких зберігаються вибухонебезпечні та вогненебезпечні речо-

вини, при аваріях електроосвітлення категорично забороняється входити з 

гасовими лампами та свічками. В таких випадках слід користуватися тільки 

електроліхтарем. 

Зрозуміло, що викладені вимоги мають бути адаптовані до конкретних вироб-

ничих умов та технологічних процесів. Крім того, необхідно зазначити, що навіть 

при правильному зберіганні лікарських засобів і предметів медичного 

призначення певна їх кількість при несвоєчасній реалізації або за інших обставин 

підлягає утилізації та знищенню. Виконання таких заходів має велике значення, 

зокрема внаслідок того, що: 

•       нереалізована аптечна продукція може без потреби займати цінні 

виробничі (складські) площі; 

• створюються умови для порушень вимог щодо зберігання аптечної 

продукції, і тому можливе їх розщеплення та подальше псування з виділенням 

шкідливих речовин, що можуть призвести до погіршання умов праці; 

• своєчасна та правильно виконана утилізація, або знищення неякісних лікар-

ських засобів, має велике екологічне значення. 

Ще одним надзвичайно важливим аспектом забезпечення оптимального збері-

гання лікарських засобів і виробів медичного призначення та поводження з ними 

є виконання фахівцями фармацевтичної галузі правил проведення утилізації та 

знешкодження неякісних лікарських засобів, які є обов'язковими для всіх установ, 

закладів, організацій, підприємств незалежно від форми власності та видів їх 
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діяльності. Підтвердженням важливості таких заходів став наказ Міністерства 

охорони здоров'я України № 199 від 07.07.1996 року. 

Вищезазначені правила поширюються на вітчизняні та закордонні лікарські 

засоби, термін придатності яких закінчився або які не можуть бути застосовані за 

своїм призначенням у зв'язку з тим, що не відповідають вимогам нормативно-

технічної документації, а також на наркотичні і психотропні засоби, що входять 

до Переліку наркотичних засобів і психотропних речовин та їх аналогів. 

Наявність неякісних лікарських засобів, включаючи ті, термін придатності яких 

закінчився, встановлюється працівниками Державної інспекції з контролю якості 

лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, експертами 

Фармакологічного комітету або фармацевтами, які відповідають за одержання і 

зберігання лікарських засобів. Факт наявності неякісних лікарських засобів 

фіксується спеціальним актом. 

У разі виходу на ринок лікарських засобів вітчизняного виробництва, які не 

відповідають вимогам нормативно-технічної документації з вини виробника, вони 

повертаються виробнику. Причому всі матеріальні витрати при цьому лягають на 

виробника. 

Проте слід зазначити, що термін придатності лікарських засобів, які мають 

високу хімічну стійкість та високу залишкову цінність і, головне, не змінили 

зовнішнього вигляду, може бути подовжений. 

Дозвіл на подовження терміну придатності з визначення нового терміну 

придатності надає Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів на 

підставі здійснення аналітичних досліджень, проведених у спеціальних 

контрольно-аналітичних лабораторіях. 

Організацію і фінансування досліджень з метою визначення можливості подо-

вження терміну придатності лікарських засобів здійснює на договірних засадах 

установа, якій належать відповідні лікарські засоби. 

Неякісні лікарські засоби можуть бути використані як сировина для 

промисловості, тобто можуть підлягати утилізації. 

Утилізація лікарських засобів здійснюється після одержання дозволу відповід-

но до існуючого порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, 
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транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних 

речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології 

та інших біологічних агентів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України №440 від 20.06.1995 року. 

Всі роботи, пов'язані з утилізацією неякісних лікарських засобів, здійснюються 

на договірних засадах. 

Неякісні лікарські засоби, що не можуть бути утилізовані, та такі, термін 

придатності яких не може бути подовжений, підлягають знищенню. 

Керівник установи (лікарні, аптеки, аптечного складу тощо), в якій виявлені не-

якісні лікарські засоби, видає наказ про необхідність їх знищення. 

У разу надходження неякісних лікарських засобів по лінії гуманітарної 

допомоги, експертна комісія Фармакологічного комітету приймає рішення щодо 

їх придатністі для подальшого медичного використання. В такому випадку 

лікарський засіб має бути повернений до країни-відправника або підлягає 

знищенню, що фіксується відповідним актом комісії, яка складається з 

представників Фармакологічного комітету, митних органів та одержувача 

гуманітарної допомоги. Одержувач вживає організаційних заходів до 

забезпечення знищення неякісних лікарських засобів. 

Вибір методу знищення неякісних лікарських засобів визначається з 

урахуванням ступеня їх небезпечності для здоров'я населення та навколишнього 

середовища. 

Лікарські засоби, які належать до сильнодіючих, а також антибіотики, вакцини 

та сироватки знищуються на полігонах захоронення токсичних промислових 

відходів або у спеціалізованих виробничих комплексах, узгоджених з державною 

санітарно-епідеміологічною службою в установленому порядку. 

Знищення малотоксичних лікарських засобів здійснюється окремо за кожним 

найменуванням шляхом надання їм нетоварного вигляду (механічне 

пошкодження твердих лікарських форм та упаковок від ліків, змішування рідких 

та пастоподібних препаратів з піском тощо) з наступним вивезенням на полігон 

побутових відходів. 

Факт знищення лікарського засобу оформляється відповідним актом.  
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ПРИКЛАДИ  ТЕСТІВ 

(виділені вірні відповіді) 
 

1. Нормальна тривалість робочого тижня складає, год.: 

              а) 36;   б) 38;    в)40;    г)41. 

 

2. КЗпП передбачає наступні види дисциплінарної відповідальності: 

     а) догана і сувора догана; 

     б) догана і звільнення з роботи;  
     в) догана, сувора догана, перевід на нижче оплачувану роботу; 

     г)  догана, перевід на нижче оплачувану роботу, звільнення з роботи. 

 

3. Раціональною організацією робочого місця займається: 

     а) ергономіка; 
     б) евристика; 

     в) етимологія; 

     г) есхатологія. 

 

4. До достоїнств ламп розжарювання відноситься: 

а) економічність; 

б) довгий термін служби; 

в) правильне перенесення кольорів; 

г) компактність. 
 

6. ГДК ртуті в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

     а) 0,001; б) 0,01;  в) 0,1;  г) 1. 

 

7. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками особливо 

небезпечних інфекцій, умови праці відносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 

8. Інфразвуком вважаються акустичні коливання з частотою, Гц: 

        а) < 16; б) > 2000;  в) < 2000; г) > 20000 

 

9. Одиниця виміру еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в системі 

СІ: 

    а) Рентген; б) Грей; в) Бекерель; г) Зиверт. 

 

 10. Адміністративна відповідальність за порушення вимог ОП виступає у вигляді: 

        а) догани; 

        б) штрафу; 
        в) звільнення з роботи; 

        г) позбавлення премії. 

 

11.   Висота робочої зони над рівнем підлоги або робочого майданчика, м: 

        а) 1,8;      б) 2;     в) 2,25;    г) 2,5. 
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12. До недоліків люмінесцентних ламп відноситься: 

а) мала світловидатність; 

б) недовгий термін служби; 

в) чутливість до  підвищеної температури повітря; 
г) спотворення перенесення кольорів. 

 

13. До кліматичних умов не відноситься: 

а) атмосферний тиск; 

б) теплове випромінювання; 

в) швидкість руху повітря; 

г) концентрація шкідливих речовин в повітрі. 
 

14. Ультразвуком вважаються акустичні коливання з частотою, Гц: 

        а) < 16; б) > 2000;  в) < 2000; г) > 20000 

 

15. ГДК діетилового ефіру в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

     а) 1000; б) 300;  в) 20;  г) 1. 

  

16. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками  інфекцій (не 

особливо небезпечних), умови праці відносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 

17.   Допустима маса вантажу, що піднімається жінкою, при частоті піднімання 

до 2 раз на годину, кг: 

              а) 7;    б) 10;     в) 12;    г) 16. 

 

18.    Коефіцієнт природної освітленості є відношенням: 

        а) горизонтальній освітленості на робочому місці до одночасної 

зовнішньої освітленості горизонтального майданчика дифузним світлом 

небозводу; 
        б) ) горизонтальній освітленості на робочому місці до одночасної 

зовнішньої освітленості горизонтального майданчика прямим сонячним 

світлом; 

       в)  вертикальній освітленості на робочому місці до одночасної зовнішньої 

освітленості вертикального майданчика дифузним світлом небозводу; 

       г) вертикальній освітленості на робочому місці до одночасної зовнішньої 

освітленості вертикального майданчика прямим сонячним світлом. 

 

19. Як додаткова міра в ОП розглядаються: 

        а) організаційні заходи; 

        б) санітарні заходи; 

        в) технічні способи і засоби; 

        г) СІЗ. 

 

20. Основний нормований параметр чистоти повітря: 

а) ГДД;   б) ГДК;   в) ГДР;  г) ГДІ. 
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       21. До 1 класу відносяться умови праці: 

       а) оптимальні; 
       б) допустимі; 

       в) шкідливі; 

       г) небезпечні. 

         

       22. Небезпечним називається виробничий чинник, вплив якого на працівника 

може привести до: 

           а) професійного захворювання; 

           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров'я; 
           в) гострого отруєння; 

           г) травми.               

 

       23. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо: 

           а) на робочому місці порушуються норми ОП; 

           б) на робочому місці перевищені ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої 

зони; 

           в) створилася ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я; 
           г) робота не пов'язана з обов'язками за фахом. 

         

       24. До робіт в нічний час не допускаються: 

           а) всі жінки; 

           б) вагітні жінки; 

           в) вагітні жінки і жінки з дітьми до 3х років; 
           г) вагітні жінки і жінки з дітьми до 14 років. 

          

       25. Сумарна вага вантажу, переміщувана жінкою з робочої поверхні протягом 

кожної години зміни, не повинна перевищувати: 

           а) 200кг; 

           б) 350кг; 

           в) 500кг; 

           г) п'ятикратну масу тіла.   

   

26. Шкідливим називається виробничий чинник, вплив якого на працівника може 

привести до: 

           а) професійного захворювання; 
           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров'я; 

           в) гострого отруєнню; 

           г) травми.       

 

27. Гранична норма підйому вантажу жінками (більше 2 разів на годину): 

           а) 7кг; 

           б) 10кг; 

           в) 16кг; 

           г) 15% від маси тіла. 

 

28. Орієнтація вікон в аптеці має бути: 
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      а) будь-яка; 

      б) північна або північно-західна; 

      в) південна або південно-східна; 
      г) західна або східна. 

 

29. Норма пішохідної доступності між аптеками м. Запоріжжя повинна 

складати, м: 

     а) 300…400; б) 400…500; в) 500…600; г) 600…700. 

 

30. Навантаження на одну аптеку в м. Запоріжжя не повинно перевищувати, тис. 

чол.: 

          а) 2…3; б) 4…6;  в) 14…16;  г) 25…30. 

 

31. Норма штучної освітленості для рецептурного відділу і відділу готових форм, 

лк: 

        а) 100; б) 200; в) 300; г) 400. 

 

32. Виробничому персоналу аптек дозволяється зберігати у кишенях халатів: 

  а) гроші; б) носову хустку;  в) особисті документи; г) мобільний телефон. 

 

33. Зміна технологічного одягу працівників аптек повинна проводитися не рідше: 

   а) 2 разів на тиждень; 

   б) 1 разу на тиждень; 

   в) 2 разів на місяць; 

   г) 1 разу на місяць. 

 

34. Стіни приміщень для приготування ліків в асептичних умовах повинні бути: 

    а) пофарбовані олійною фарбою або обкладені світлим кахлем; 

    б) побілені або обкладені світлим кахлем; 

    в) пофарбовані олійною фарбою або обкладені темним кахлем; 

    г) побілені або обкладені темним кахлем; 

 

35. Асептичний блок обладнується вентиляцією: 

    а) припливною; 

    б) витяжною; 

    в) припливно-витяжною; 

    г) аерацією. 

 

36. Бактерицидні випромінювачі в асептичному блоці вмикають: 

    а) до початку роботи; 

    б) під час роботи; 

    в) після закінчення роботи; 

    г) під час роботи і після її закінчення.  

 

37. Етанол відноситься до класу небезпеки: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   
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38. За гігієнічною класифікацією умов праці допустимі умови відносяться до 

класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

39. За гігієнічною класифікацією умов праці оптимальні умови відносяться до 

класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

40. За гігієнічною класифікацією умов праці небезпечні (екстремальні) умови 

відносяться до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

41. Одним із засобів індивідуального захисту фармацевтичного персоналу, що 

безпосередньо зайнятий виготовленням та фасуванням ліків є: 

   а) протигаз; 

   б) респіратор; 

   в) антифони; 

   г) діелектричні рукавички. 

 

42. Температура повітря у торгових залах аптек повинна бути не нижчою за: 

   а) 14°С; б) 16°С; в) 18°С; г) 20°С  

 

43. Обробку рук персонал аптек повинен проводити у процесі роботи не рідше, 

ніж: 

   а) 1 разу за зміну; 

   б) 2 разів за зміну; 

   в) 3 разів за зміну; 

   г) 1 разу за годину. 

 

44. Норми механічної вентиляції для асистентських та кімнат провізорів-

аналітиків (припливна/витяжна): 

   а) 2/3;   б) 1/2; в) 2/1; г) 3/3. 

       

  

ПРИКЛАДИ  ЗАВДАНЬ 

 

Завдання 1 

 

     Робітник аптеки, прийшовши на роботу першим, ввімкнув бактерицидний 

випромінювач у асептичному блоці, потім переодягнувся у технологічний одяг, 

поклавши у кишені халату мобільний телефон та чисту носову хустку, провів 

обробку рук і приступив до роботи при ввімкнутому випромінювачі. Виявити 

порушення вимог ОП. 
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    Відповідь.  Треба було спочатку переодягнутися, а потім заходити у асептичний 

блок та вмикати бактерицидний випромінювач, який треба вимикнути з початком 

роботи. У кишенях технологічного одягу дозволяється мати лише чисту носову 

хустку. 

 

                                          Завдання 2    

     

     У рецептурному відділі аптеці, яка знаходиться у нашому місті, освітленість 

складає 400 лк, температура повітря взимку 14°С. Найближча аптека розташована 

на розстані 1 км. Виявити порушення вимог ОП. 

    Відповідь. Температура повітря у рецептурному відділі не повинна бути нижче 

16°С. Найближча аптека повинна бути на розстані не більш 600…700 м. Норми 

штучної освітленості не порушені. 

  

                                          Завдання 3 
 

     Визначити кратність вентиляції, необхідну для видалення пари діетилового 

ефіру з приміщення об'ємом 50 м
3
. Ефір випаровується з відкритої циліндрової 

судини діаметром      D = 0,1 м. Швидкість випару W = = 0,7 г/м
2
с. Концентрація 

пари ефіру в зовнішньому повітрі - 10 мг/м
3
. 

     Рішення. Визначимо площу випару, м
2
: 

 

                        S = 0,25D
2
 = 0,25·3,14·0,1

2
 = 0,00785 

 

     Кількість пари ефіру, що поступає в приміщення, мг/год.: 

 

                  М = 3600·1000·W·S = 3600·1000·0,7·0,00785 = 19782 

 

     Приймемо концентрацію пари ефіру в повітрі приміщення рівної ГДК, Сп = 300 

мг/м
3
. Тоді необхідна витрата вентиляційного повітря м

3
/год.: 

 

                          Q = 19782/(300 - 10) = 68,2 
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     Шукана кратність вентиляції, год.
-1

: 

 

                            n = 68,2/50 = 1,36 

 

                                                 Завдання 4 

 

     У приміщення аптеки   в повітря у вигляді пилу виділяється впродовж зміни (8 

годин) 6г бензилпеніциліну, 30  г левоміцетину і 4 г тетрацикліну. Продуктивність 

витяжної вентиляційної установки 10 000 м
3
/год. Концентрація перелічених 

речовин в зовнішньому повітрі дорівнює нулю.  Оцінити умови праці в аптеці, 

вважаючи, що ці шкідливі речовини однонаправленої дії з адитивним ефектом. 

     Визначаємо інтенсивність виділення шкідливих речовин в повітря мг/год.: 

 

           М1 = (6/8)10
3
 = 750 ;                М2 = (30/8)10

3
 = 3750; 

                                            М3 = (4/8)10
3
 =  500 

 

     З рівняння  

                                         Q = M/(Cп  - Сн), 

отримуємо концентрації речовин в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

 

                                         Сп =  М/Q 

    Сп1 = 0,075;                    Сп2 = 0,375;                        Сп3 = 0,05 

 

     Згідно ДСН 3.3.6.042-99 знаходимо гранично допустимі концентрації 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

 

ПДК1 =0,1;                               ПДК2 = 1;                              ПДК3 = 0,1 

        

     Перевіряємо співвідношення (Сi /ПДКi )  1: 

 

      0,075/0,1   +    0,375/1    +  0,05/0,1 = 1,625 > 1 

 

     Умови праці не відповідають санітарним нормам. 
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9. Законодавство України про охорону праці. В 4 томах. - К., 1995. - т.1. -558 

с, т.2. - 384 с, т.З. - 576 с, т.4. - 384 с. 

10. Лист Міністерства охорони здоров'я України №9.04-04/371 від 08.08.2001 

року "Про підсумки роботи з питань охорони праці, попередження виробничого 

травматизму, дорожньо-транспортних пригод і пожеж в установах охорони 

здоров'я України за 1 півріччя 2001 року". 

11. Лист Міністерства охорони здоров'я України №9.04-04/643 від 17.12.2001 

року "Про галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії на 2001-2005 роки". 

12. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці №30 від 

4.04.1994 року "Про затвердження типового положення про навчання, інструктаж 

і перевірку знань працівників з питань охорони праці". 

13. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці №191 від 

18.06.1997 року "Про затвердження типового положення про кабінет охорони 

праці". 
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14. Наказ Міністерства освіти і науки України №429 від 30.11.1993 року "Про 

затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок 

розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах". 

15. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 

та Головного управління Державної пожежної інспекції №348/70 від 30.09.1998 

року "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і 

організацій системи освіти України". 

16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №260 від 

08.06.2001 року "Про затвердження форми трудового договору між працівником і 

фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівником і 

фізичною особою". 

17. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №432 від 

22.10.2001 року "Про затвердження концепції управління охороною праці". 

18. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №44 від 16.03.1993 року 

"Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів 

та виробів медичного призначення" 

19. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №139 від 14.06.1993 року 

"Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек". 

20. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №141 від 18.08.1994 року 

"Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, 

підготовка і отримання знань в яких дають право займатися медичною і 

фармацевтичною діяльністю". 

21. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №4 від 05.01.1995 року "Про 

заходи з профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій". 

22. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №135 від 20.02.1995 року 

"Про порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного 

законодавства. 

23. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №114 від 22.06.1995 року 

"Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад 

і переліку посад фармацевтичних працівників". 
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24. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №199 від 08.07.1996 року 

"Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних 

лікарських засобів". 

25. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №255 від 19.08.1997 року 

"Про затвердження допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у 

продуктах харчування та питній воді". 

26. Наказ Міністерства охорони здоров 'я України №3 З 3 від 13.08.2001 року 

"Про надання висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про 

відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо 

проведення окремих видів господарської діяльності". 

27. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №59 від 10.02.2003 року 

"Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій 

в пологових будинках (акушерських стаціонарах)". 

28. Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації 

Міжнародної організації праці. В 3 томах. // Упорядник Є. М. Теличко - К.: 

Основа, 1997. - т. 1- 672 с, т.2 - 437 с, т.З - 431 с. 

29. Постанова Кабінету Міністрів України №421 від 5.05.1997 року "Про 

затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків 

невиробничого характеру". 

30. Постанова Кабінету Міністрів України №447 від 12.05.1997 року "Про 

впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної 

реалізації лікарських засобів". 

31. Постанова Кабінету Міністрів України №1100 від 3.10.1997 року "Про 

внесення змін і доповнень до правил відшкодування власникам підприємства, 

установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної 

працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових 

обов'язків". 

32. Постанова Кабінету Міністрів України №59 від 23.05.2001 року зі 

змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №170 від 

15.02.2002 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
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медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 

медичних книжок". 

33. Постанова Кабінету Міністрів України №1094 від 21.08.2001 року 

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві". 

34. Постанова Кабінету Міністрів України №36 від ІбЖ.ІСШ'року ''Про 

затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість 

в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 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 "Гігієна. Терміни та визначення основних понять". - К, 

1995. 

41. ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять". 

Держстандарт України. К., 1999. 

42. Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених 

електроустановках напругою до 750 кВ включно. Затверджені наказом 
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Міністерства охорони здоров'я України №198 від 09.07.1997 року. - К., 1997. - 23 

с. 

43. Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Заклади охорони 

здоров'я" (ДБАВ.2.2.-10-2001). - К., 2001. ~ 164 с. 

44. Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму аптек. Затверджено 

наказом Міністерства охорони здоров'я України №139 від 14.06.1993 року. 

45. Збірник матеріалів з питань трудового законодавства України. - Вінниця, 

1992.-334 с. 

46. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних 

питань. Видання офіційне у 6 томах. - К., 1997. - 254 с. 

47. Збірник нормативних актів при здійсненні діяльності з виробництва, 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами // Під ред. В. П Варченка. - 

К., 2001.-416 с. 

48. Збірник нормативно-методичних документів з питань регулювання оплати 

праці, відпусток, загальнообов'язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання. - Вінниця, 2001. 

- 118 с. 

49. Методичні вказівки по застосуванню засобу "Дезефект" з метою 

дезінфекції та передстерилізаційного очищення. - К., 1999. - 15 с. 

50. Методичні вказівки щодо застосування засобу "Неохлор" з метою 

дезінфекції. - К, 2000. - 15 с. 

51. Методичні рекомендації по організації профілактичних первинних проти-

епідемічних заходів при карантинних та інших небезпечних інфекційних захворю-

ваннях. Затверджено Міністерством охорони України №5.10.09 від 10.12.1997 

року. 

52. Методичні рекомендації "Порядок впровадження в практичну діяльність 

регламентів медичного опромінення людини" // Автори-упорядники: Товстолуп 

О. Г., Колесник В. П., Коханова Г. О. - Вінниця, 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. 
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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 радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні 

нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. - К., 1998. - 125 с. 

57. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення. Радіаційний захист від 

джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). Державні гігієнічні 

нормативи ДГН 6.6.1.-6.5 061-2000. - К., 2000. - 80 с. 

58. Нормативні акти з організації аптечних та хіміко-фармацевтичних 

підприємств // Під ред. Б. С. Зіменковського. - Львів., 2002. -401 с. 

59. Основи загальнообов'язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності // Збірник правових документів, законодавчих 

та нормативних актів України, розпорядчих документів та методично-практичних 

матеріалів до них №5. "Стандарти медичних технологій діагностично-

лікувального процесу стаціонарної допомоги". - К.: Профінформ, 2002. - 621 с. 

60. Основні санітарні правила протирадіаційного захисту (ОСПУ). ДСП 6.074. 

120-OL-K., 2001.- 127 с. 

61. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на скорочену тривалість 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 працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено 

наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці України №170 від 

19,10.1996 року 
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64. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях (ДНАОП 0.00-

4.03-98. )  -К., 1998.- 149 с. 

65. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-

98). Затверджено наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці 

України №9 

29.01.1998 року. 

66. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти. Затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 року. 

67. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 21.08.2001 року. 

68. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 7,:z 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України №616 від 31.08.2001 року. 

69. Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою 

та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №917 від 05.06.2000 року із 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1419 від 

.16.09.2002 року. 

70. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. 

Затверджено Указом Президента України №29/2003 від 16.01.2003 року 

71. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин (ДНАОП 0.00-1.31-99). - К., 1999. - 109 с. 

72. Правила пожежної безпеки для підприємств з виробництва лікарських 

засобів (НАПБ В.01.051-99/191). - К, 2001. - 175 с. 

73. Правила пожежної безпеки в Україні (із змінами). - К.: Основа, 2002. -352 

с. 
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74. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при 

работе з химических лабораториях медицинских учебных заведений. - М.э 1982. -

68 с. 

75. Профілактика та рання діагностика професійних захворювань медичних 

тестер, які проводять медикаментозну терапію. Методичні вказівки, затверджені 

Міністерством охорони здоров'я України №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. Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих 

приміщеннях (СН 4557-88). 

79. Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її 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. 

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. 
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