
 
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ 

МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ / MEDICNI PERSPEKTIVI 60 

23. Survival and FEV1Decline in Individuals with 
Severe Deficiency of α1-Antitrypsin. American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine. 1998;158(1):49-59. 

24. Vidal R. American Thoracic Society/European Re-
spiratory Society Statement. American Journal of Respi-
ratory and Critical Care Medicine. 2003;168(7):818-900. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 613.6:616-057-071.2-072/.074:669.013  https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3(part1).142335 

Л.А. Глиняна 1, 
В.В. Родіонова 2, 
К.Ю. Гашинова 2, 
К.О. Чебанов 1, 
Н.О. Бут 1, 
О.І. Біла 3, 
Т.А. Мазурець 3  

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППРРООММИИССЛЛООВВОО  ЗЗУУММООВВЛЛЕЕННИИХХ  
ЗЗААХХВВООРРЮЮВВААННЬЬ  УУ  РРООББІІТТННИИККІІВВ  
ММЕЕТТААЛЛУУРРГГІІЙЙННООГГОО  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВАА,,    
ЯЯККІІ  ППРРААЦЦЮЮЮЮЮЮТТЬЬ  УУ  ШШККІІДДЛЛИИВВИИХХ  УУММООВВААХХ  
  

Міський центр лікування професійних захворювань 
КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» ДОР» 1 
вул. Ближня, 31, Дніпро, 49101, Україна 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 2 
кафедра професійних хвороб та клінічної імунології 
вул. В. Вернадського, 9, Дніпро, 49044,Україна 
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області 3 
вул. Казакова, 3, Дніпро, 49107, Україна 
Center for treatment of occupational diseases of the 
MІ "Dnipropetrovsk city multiprofile clinical hospital N 4" DRC" 1  
Blyzhnia str., 31, Dnіprо, 49101, Ukraine 
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine» 2 
Department of Occupational Diseases and Clinical Immunology 
V. Vernadsky str., 9, Dnipro, 49044, Ukraine  
Main Department of State Labor in Dnipropetrovsk Region 3 
Kazakova str., 3, Dnipro, 49107, Ukraine 
e-mail: korica.list@gmail.com 

Ключові слова: металургійне підприємство, промислово зумовлені захворювання, медичні огляди, працююче 
населення, реабілітація. 
Ключевые слова: металлургическое предприятие, производственно обусловленные заболевания, медицинские 
осмотры, работающее население, реабилитация 
Key words: metallurgical enterprise, industrially determined diseases, medical examinations, working population, 
rehabilitation 
 
Реферат. Структура промышленно обусловленных заболеваний у рабочих металлургического предприя-
тия, работающих во вредных условиях. Глиняная Л.А., Родионова В.В., Гашинова Е.Ю., Чебанов К.О., 
Бут Н.А., Белая Е.И., Мазурец Т.А. Проведен анализ результатов медицинского осмотра с определением 
состояния здоровья 783 работников металлургического предприятия в городе Днепр, из них 295 женщин 
(30,2%) и 548 мужчин (69,8%) в возрасте 52,0±8,1 года, со стажем работы 12,5±5,7 года. Первенство среди 
заболеваний занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, далее следуют заболевания верхних 
дыхательных путей, сосудов нижних конечностей, опорно-двигательного аппарата и сенсо-невральная 
тугоухость. Выявленная патология чаще встречается у мужчин отдельных профессий.  
 
Abstract. The structure of industrially predisposed diseases in workers of the metallurgical enterprise working 
in harmful conditions. Hlyniana L.A., Rodionova V.V., Gashynova K.Y., Tchebanov K.O., But N.A., Bila E.I., 
Masurez T.A. The analysis of the medical examination results with the evaluation of health status was conducted in 
783 employees of the metallurgical enterprise in Dnіprо city, The data of 295 women (30,2%) and 548 men (69,8%), 
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(mean age – 52.0±8.1 years, work experience – 12.5±5.7 years) were analyzed. The most common were cardiovascular 
diseases; upper respiratory disorders, low extremities vessels and musculoskeletal diseases, sensoro-neural, deafness 
follow. The pathology revealed more often occurs in men of some occupations.  

 
Медико-демографічна ситуація, що склалась 

за останні роки в Україні, свідчить про неза-
довільний стан здоров’я населення, який вияв-
ляється в низькій народжуваності з високим 
рівнем смертності (за даними Державної служби 
статистики України, на 18.06.2018 р. в Україні 
смертність перевищує народжуваність майже в 2 
рази), насамперед серед чоловічого населення 
працездатного віку, високим рівнем розпов-
сюдженості онкологічних хвороб, захворювань 
нервової системи, хвороб кровообігу, органів 
дихання, хронічних інфекційних захворювань 
(до 60% населення), інших причин [2]. Велику 
частку захворюваності працюючого населення 
зумовлює захворюваність професійної етіології. 
Під впливом певних професійних шкідливих 
факторів також ускладнюється перебіг існуючої 
патології [1, 3, 5]. 

Профілактика професійних захворювань та 
промислово зумовлених захворювань праців-
ників, зайнятих на важких роботах та в умовах 
шкідливого та небезпечного впливу промисло-
вих факторів, включає в себе первинну, вторинну 
та третинну профілактику. Первинна профілак-
тика професійних захворювань є головним на-
прямком роботи лікаря загальної практики, 
третинна профілактика – це соціальна, трудова 
та медична реабілітація. Вторинною профілак-
тикою є проведення попередніх та періодичних 
медичних оглядів, відповідно до Наказу 
МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про за-
твердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» [4]. 
Знання стосовно структури захворювань осіб, які 
працюють в умовах професійної шкідливості, 
допоможуть оптимізувати лікувально-профілак-
тичні заходи серед них. 

Мета роботи – визначення структури за-
хворювань серед осіб, які працюють в умовах 
професійної шкідливості на металургійному 
підприємстві в місті Дніпрі. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проведено за результатами ана-
лізу заключного акту періодичного медичного 
огляду працівників металургійного підприємства 
«N» міста Дніпра, що було проведено медичною 
комісією міського закладу охорони здоров’я 
(2017 рік). Для обробки результатів було вико-
ристано методи параметричної та непарамет-
ричної статистики. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Медичному огляду підлягало 783 особи, з них 

295 жінок (30,2%) і 548 чоловіків (69,8%). Се-
редній вік становив 52,0±8,1 року, причому 
працюючих осіб пенсійного віку було лише 100 
(12,8%). Середній трудовий стаж становив 
12,5±5,7 року; 451 (57,5%) особа мали стаж робо-
ти на металургійному підприємстві понад 10 років. 

Було визначено, що серед працівників мета-
лургійного виробництва захворюваність виявле-
на лише в 6,8% (54 випадки). Отримані результа-
ти, на нашу думку, свідчать про недостатню 
пильність та кваліфікацію медичної комісії у 
виявленні захворюваності в працівників.  

За даними проведеного медичного огляду, 
перше місце серед виявленої патології в ро-
бітників посідають захворювання серцево-
судинної системи, зокрема гіпертонічна хвороба 
та ішемічна хвороба серця, питома вага яких 
становить 35,1% (19 випадків). Друге місце за 
частотою випадків посідають хвороби органів 
дихання – питома вага 12,9% (7 випадків). Третє 
місце визначають захворювання судин нижніх 
кінцівок – варикозна хвороба, атеросклероз су-
дин нижніх кінцівок з питомою вагою 9,2% (5 
випадків). Наступні місця порівну посідають 
захворювання опорно-рухового апарату та 
початкові явища сенсоневральної приглуху-
ватості, питома вага яких відповідно по 7,4% (по 
4 випадки кожної з патологій), далі йде онко-
логічна патологія з питомою вагою 3,7% (2 ви-
падки). Дефект зору – міопія, зустрічається в 
24% (13 випадків) (рис.). 

Окремо була проаналізована структура па-
тології, що виявлена в осіб різної статі. Наведені 
в таблиці 1 дані свідчать про те, що в чоловіків 
загальна кількість будь-яких захворювань була 
достовірно більшою, ніж у жінок.  

Проведений аналіз  структури захворювань 
та патологічних станів в осіб різних професій 
(табл. 2).  

З’ясовано, що серцево-судинна патологія 
(гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця) у 
працівників металургійного підприємства фор-
мується насамперед у машиністів кранів, які 
підлягають впливу загальної вібрації, пере-
буванні у вимушеній позі тулуба, у штампу-
вальників та модельників дерев'яних виробів, які 
перебувають у вимушеній позі з періодичним 
триманням вантажу. 
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Розподіл виявленої патології у працюючих 

 
Хвороби опорно-рухового апарату та по-

чаткова сенсоневральна приглухуватість визна-
чаються в машиністів кранів.  

Окремо слід розглядати випадки з дефектом 
зору – міопією, що спостерігається в працівників 
таких професій: контролер у виробництві чорних 
металів (шкідливі фактори: промисловий шум, 

робота на висоті, підвищена температура по-
вітря), машиністи крана (шкідливі фактори: за-
гальна вібрація, підвищена температура повітря), 
електромонтери (шкідливі фактори: електро-
магнітні поля, промисловий шум, знижена тем-
пература повітря, робота на висоті), дефекто-
скопіст (напруженість праці). 

 

Т а б л и ц я  1  

Структура захворювань працівників металургійного підприємства залежно від статі 

Чоловіки Жінки 

Види захворювань 
кількість 
випадків 

питома 
вага, % 

кількість 
випадків 

питома 
вага, % 

хвороби серцево-судинної системи 16 84,2 3 15,78* 

міопія 11 84,61 2 15,38* 

хвороби верхніх дихальних шляхів 6 85,71 1 14,29* 

хвороби судин нижніх кінцівок 5 100 0 0* 

сенсоневральна приглухуватість 4 100 0 0* 

хвороби опорно-рухового апарату 4 100% 0 0* 

онкологічні хвороби 1 50% 1 50* 

П р и м і т к а .  *р < 0,05. 
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Т а б л и ц я  2  

Структура захворювань серед працівників  
металургійного підприємства різних професій 

Види захворювань  
та патологічних станів 

Хвороби 
серцево-
судинної 
системи 

Міопія 

Хвороби 
судин 

нижніх 
кінцівок 

Хвороби 
опорно-

рухового 
апарату 

Початков
і явища 
сенсо-

невраль-
ної 

приглу-
хуватості 

Хвороби 
верхніх 

дихальних 
шляхів 

Онколо-
гічні 

хвороби 

Усього, n / % 19 / 100 13 / 100 5 / 100 4 / 100 
4 / 
100 

7 / 100 2 / 100 

Контролер у виробництві чорних 
металів, n / % 

0 5 / 38,4 0 0 0 0 0 

Машиніст крана, n / % 9 / 47,4 3 / 23,1 0 4 / 100 4 / 100 1 / 14,2% 0 

Дефектоскопіст, n / % 0 2 / 15,4 0 0 0 0 0 

Електромонтер, n / % 0 3 / 23,1 0 0 0 0 0 

Штампувальник, n / % 6 / 31,2 0 0 0 0 0 0 

Вантажник, n / % 0 0 5 / 100 0 0 0 0 

Слюсар-сантехнік, n / % 0 0 0 0 0 0 1 / 50 

Робітник ІТР, n / % 0 0 0 0 0 0 1 / 50 

Електрозварювальник, n / % 0 0 0 0 0 2 / 28,6 0 

Монтер з/д полотна, 
штабелювальник, n / % 

0 0 0 0 0 2 / 28,6 0 

Слюсар-ремонтник, n / % 1 / 5,2 0 0 0 0 2 / 28,6 0 

Модельник дерев’яних виробів,  
n / % 

3 / 15,8 0 0 0 0 0 0 

 
Захворювання верхніх дихальних шляхів 

(хронічні фарингіти, ларингіти) формуються в 
електрозварювальників, які мають контакт з 
аерозолями, що утворюються при зварюванні, 
особливо з наявністю марганцю, у слюсарів-
ремонтників та монтерів залізничного полотна 
(контакт з кремнієвмістними аерозолями, зни-
жена або підвищена температура повітря та 
роботи на відкритих майданчиках), а також шта-
белювальників та машиністів кранів. Хвороби 
судин нижніх кінцівок спостерігаються у ван-
тажників, які працюють з вимушеними нахилами 
тулуба, підняттям та переміщенням вантажу. 

ВИСНОВКИ 
1. Медичні огляди повинні виконуватися спів-

робітниками високої кваліфікації та відповідної 
спеціалізації для покращення виявлення захво-
рювань в осіб, які працюють у шкідливих та 
небезпечних умовах. 

2. За результатами проведеного медичного 
огляду в робітників металургійного виробництва 
найбільш поширеною виявилась патологія 

серцево-судинної системи; на другому місці – 
захворювання верхніх дихальних шляхів; далі – 
хвороби судин нижніх кінцівок, опорно-рухового 
апарату та сенсоневральна приглухуватість. 
Будь-яка патологія зустрічалася частіше в 
чоловіків. 

3. Серцево-судинна захворюваність перева-
жала в робітників, які піддавались впливу загаль-
ної вібрації, перебуванні у вимушеній робочій 
позі тулуба з періодичним триманням вантажу (у 
професіях машиніста кранів, штампувальників та 
модельників дерев'яних виробів).  

4. Захворювання верхніх дихальних шляхів 
мають місце в робітників, які піддаються ком-
плексній дії шкідливих факторів – промислових 
аерозолів, пилу фіброгенної дії, несприятливого 
мікроклімату (внаслідок різниці температур по-
вітря), важкості праці (електрозварювальники, 
слюсарі-ремонтники, машиністи кранів, монтери 
залізничного полотна).  

5. Захворювання судин нижніх кінцівок по-
в’язані зі значною важкістю праці (вантажники).  
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6. Захворювання опорно-рухового апарату та 
початкова сенсо-невральна приглухуватість фор-
муються під впливом загальної вібрації, пере-
буванні у вимушеній позі з періодичним триман-
ням вантажу, роботі на висоті, промислового 
шуму (переважно машиністи кранів).  

7. Випадки дефекту зору у вигляді міопії в 
працівників-контролерів у виробництві чорних 

металів (додаткові шкідливі фактори: про-
мисловий шум, підвищена температура повітря), 
електромонтерів (електромагнітні поля, про-
мисловий шум), машиністів крана (загальна віб-
рація, підвищена температура повітря) слід 
розглядати окремо з метою проведення спе-
ціальної реабілітації та детального аналізу етіо-
логії (вікові зміни/вплив зовнішніх факторів). 
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