
ТЕМА 11. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. 

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ОТРУЄНЬ І ЗАХВОРЮВАНЬ 

Гігієна праці — це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та 

навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш 

сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності 

людини. 

Предметом гігієни праці є: 

1. Вивчення трудових процесів і фізіологічних змін, що ними зумовлені й   виникають в 

організмі особи, яка працює; вивчення працездатності людини і, розробка фізіологічних 

основ раціонального режиму праці та відпочинку. 

2. Вивчення впливу фізичних та хімічних факторів виробничого середовища, а також 

виробничих процесів, устаткування і матеріалів на організм працівників з метою 

розробки гігієнічних заходів щодо усунення несприятливих наслідків на стан здоров'я. 

3. Вивчення стану здоров'я і захворюваності працівників, які в умовах своєї професійно-

виробничого діяльності зустрічаються з різними несприятливими факторами, для 

профілактики професійних захворювань. 

На основі вивчення особливостей виробничого середовища і його впливу на 

організм працівників гігієна праці розробляє гігієнічні вимоги до раціонального 

використання обладнання, гігієнічні норми і правила в галузі оздоровлення умов праці, 

будови та утримання промислових підприємств; заходи особистої гігієни; пропозиції 

щодо раціональної організації умов праці та відпочинку. 

Відповідно до завдань, гігієна праці використовує різноманітні методи 

дослідження: 

-  фізичні й хімічні методи - для дослідження умов праці на виробництві та оцінки 

ефективності оздоровчих заходів; 

-  фізіологічні методи - для дослідження змін в організмі, які виникають під 

впливом умов і характеру праці; 

-  клініко-статистичні та санітарно-статистичні методи - для вивчення стану 

здоров'я та захворюваності працівників. 

Застосовують також експериментальні (лабораторні) фізичні, хімічні,  

біохімічні, патоморфологічні, токсикологічні, психологічні та інші методи  

дослідження. 

Гігієна праці поділяється на такі основні розділи:  

– фізіологія праці; 

– промислова гігієна і медицина; 

– промислова токсикологія. 

        Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які 

спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних 

захворювань та отруєнь.  

До організаційних заходів належать:  дотримання вимог охорони праці жінок та 

осіб віком до 18 років;  проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які 

працюють у шкідливих умовах;  забезпечення працюючих у шкідливих умовах 

лікувально-профілактичним обслуговуванням тощо.  

Технічні заходи передбачають:  систематичне підтримання чистоти у приміщеннях 

і на робочих місцях; розробку та конструювання обладнання, що вилучає виділення 

пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях;  забезпечення 

санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища;  улаштування систем 



вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці;  забезпечення 

захисту працюючих від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, різних видів 

випромінювання. 

Медичні огляди.   

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, 

зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення 

гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності 

медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження 

виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. Звісно, далеко не всі працівники 

повинні проходити медичні обстеження — у чинному законодавстві України чітко 

визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності, 

виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним 

оглядам.  Роботодавець зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї 

процедури, а й, у переважній більшості випадків, організувати проведення медичних 

оглядів як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише 

приймаються на роботу. 

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, 

працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність 

медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.  

ВИДИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.  
Профзахворювання діляться на два основні види: гострі і хронічні. Гострі — 

недуга, що виникає в результаті короткого (протягом не більше однієї робочої зміни або 

робочого дня) впливу отруйних речовин або шкідливих чинників. Якщо якийсь фактор 

впливав на працівника впродовж певного часу, ефект від нього накопичувався тривалий 

термін, то мова про хронічне професійне захворювання. Вид профзахворювання 

обов’язково враховується при встановленні діагнозу «профзахворювання» і призначенні 

разових та постійних компенсацій і пільг. 

 Список професійних захворювань ділиться на сім основних груп: 

 1. Захворювання, що зумовлені гострим впливом хімічних факторів. До цього пункту 

належать хронічні отруєння та їх наслідки, самостійні чи в поєднанні з іншими 

ураженнями: анемією, нефропатією, гепатитом, ураженням очей, кісток, нервової 

системи, органів дихання токсичного характеру. Сюди ж відносять хвороби шкіри, 

металеву лихоманку тощо. 

 2. Захворювання, що виникли через вплив промислових аерозолів. Це різні 

пневмоконіози, професійні бронхіти, бісиноз, емфізема легенів, дистрофічні зміни 

верхніх дихальних шляхів. 

 3. Хвороби, що виникли в результаті впливу фізичних факторів. Очолює цей список 

променева хвороба і променеві ураження в гострих і хронічних стадіях, розлади 

вегетосудинної системи, ангіоневроз. Сюди ж належать електроофтальмія, вібраційна 

хвороба, нейросенсорна приглухуватість, катаракта, кесонна хвороба, перегріви, 

механічні епідермози, опіки і поразки лазерним випромінюванням. 

 4. Захворювання, що виникли в результаті фізичних перевантажень та окремих 

перенапружень систем і органів тіла. У цьому списку — координаторні неврози, полі- і 

мононевропатії, радикулопатії шийно-плечової та попереково-крижової частин, хронічні 

міофібрози плеча та передпліччя, тендовагініти, периартроз, варикозне розширення вен, 

неврози і багато інших хвороб, у тому числі деякі розлади статевої сфери. 

 5. Хвороби, зумовлені впливом біологічних факторів. Це — інфекційні та паразитарні 

хвороби, набуті в процесі професійної діяльності в результаті контакту з хворими. 



 6. Алергічні захворювання: риніти, бронхіти й інші прояви алергії, що виникли в 

результаті необхідного контакту з речовинами та сполуками, які містять алергени. 

 7. Новоутворення злоякісного характеру (рак). Це пухлини печінки, шкіри, сечового 

міхура, лейкоз, ракові захворювання шлунка, пухлини рота та органів дихання, кісток, 

спричинені впливом шкідливих речовин, присутніх на робочому місці. 

  Слід зазначити, що це не повний список професійних захворювань, а лише загальні 

поняття. Чи належить недуга до профзахворювання — в підсумку вирішують фахівці, які 

попередньо досліджують також умови праці, знайомляться з результатами щорічних 

планових обстежень (медкомісії), з’ясовують вплив зовнішніх шкідливих факторів, які на 

вас могли впливати на робочому місці. 

  Відповідно до ст.22 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен 

організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій, як це передбачено положенням, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок. За 

підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії 

роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він 

зобов’язаний видати потерпілому або іншій зацікавленій особі не пізніш як через три дні 

з моменту закінчення розслідування. 

Сьогодні розслідування та облік професійних захворювань здійснюється 

відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ 

України від 30.11.11 р. № 1232, та Порядку складання і вимоги до санітарно-гігієнічних 

характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України № 614 від 13.12.04 р. 

 Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань.  

 Розслідування випадку професійного захворювання проводиться впродовж десяти 

робочих днів після створення комісії з розслідування. Якщо з об’єктивних причин 

розслідування не може бути проведене у зазначений строк, він може бути продовжений 

керівником закладу, що створив комісію, але не більше як на один місяць. 

 Роботодавець зобов’язаний в установлений для проведення розслідування строк подати 

комісії з : 

 1) відомості про професійні обов’язки працівника; 

 2) документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому місці (дільниці, 

цеху); 

 3) необхідні результати експертизи, лабораторних досліджень для проведення оцінки 

умов праці; 

 4) матеріали, що підтверджують проведення інструктажів з охорони праці; 

 5) копії документів, що підтверджують видачу працівникові засобів індивідуального 

захисту; 

 6) приписи або інші документи, які раніше видані закладами державної санітарно-

епідеміологічної служби і стосуються даного професійного захворювання; 

 7) результати медичних оглядів працівника (працівників); 

 8) інші матеріали. 

 


