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Оцінений вплив виробничого стажу працюючих у сучасному виробництві натуральної шкі-
ри на основні показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Установ-
лено, що провідними показниками, що характеризують вплив виробничого стажу, є по-
казники випадків і днів непрацездатності. До декретованих груп працюючих слід віднести 
шкіряників зі стажем роботи від 5 до 9 років та від 10 до 14 років, тоді як при тривалості 
стажу від 1 до 4 років у працюючих формується стан адаптаційної стійкості до впливу 
комплексу несприятливих чинників шкіряного виробництва. 
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Захворюваність з тимчасовою втратою 
працездатності (ЗТВП) є одним із критеріїв, 
що свідчить про вплив несприятливих про-
фесійних чинників на стан здоров'я праців-
ників. Поглиблене вивчення рівня захворю-
ваності та її структури за основними показ-
никами з урахуванням професійної належ-
ності, віку, стажу та статі дає змогу, з одно-
го боку, встановити групи (професійні, ста-
жові, вікові, статеві) робітників з найви-
щим ризиком виникнення виробничо-обу-
мовлених зрушень у стані здоров'я, з іншого 
боку, розробити адекватні заходи профілак-
тики [1-3]. 

Матеріал і методи. Програма медико-
статистичних досліджень з оцінки стану 
ЗТВП передбачала збір, аналіз та обробку 
первинних матеріалів (листків непраце-
здатності) з наступним розрахунком показ-
ників захворюваності робітників виробниц-
тва натуральної хромової та підошовної 
шкіри на Харківському виробничому шкі-
ряному об'єднанні. Вивчення ЗТВП прово-
дилося за період часу з 1990 по 1995 рр. на 
масиві цілорічних осіб відповідно до мето-
дичних підходів [3, 4, 6]. Стандартизація 
показників ЗТВП проводилася за прямим 
методом [4]. 

Розрахунки показників ЗТВП (за 6 ро-
ків) проводилися на масиві цілорічних осіб 

основної виробничої групи, які беспосеред-
ньо знаходяться в умовах дії тих чи інших 
виробничих чинників (усього 5216 осіб), а 
також контрольної групи (усього 1156 осіб) 
відповідно з Міжнародною статистичною 
класифікацією хвороб та споріднених про-
блем охорони здоров'я [7]. 

До основної виробничої групи були від-
несені особи, праця яких пов'язана з вико-
нанням провідних технологічних операцій в 
процесі оброблення натуральних шкір та от-
римання готового продукту в умовах впли-
ву комплексу несприятливих виробничих 
чинників, а саме хімічних чинників, елемен-
тів важкої фізичної та напруженої праці, 
шкіряної пилюки. До контрольної групи бу-
ли віднесені особи, виробнича діяльність 
яких не пов'язана з впливом несприятливих 
чинників шкіряного виробництва (еконо-
місти, інженери, програмісти і ін.). 

Результати та їх обговорення. Перш за 
все, при вивченні впливу стажу роботи ро-
бітників в шкіряному виробництві на показ-
ники ЗТВП підлягав вивченню та аналізу 
показник осіб, що хворіли. Встановлено, що 
показник осіб основної групи, що хворіли, 
становив (35,20±0,66) на 100 працюючих, 
у тому числі серед чоловіків (33,70±0,84) та 
серед жінок (37,50±1,07). Його рівень був 
вірогідно вищим за рівень показника осіб 
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контрольної групи, що хворіли, який ста-
новив усього (24,40±1,26) на 100 працюю-
чих, у тому числі серед чоловіків (16,1±1,9) 
та жінок (28,40*1,61), що може переконли-
во свідчити про певний вплив умов праці 
шкіряників на стан здоров'я за критерієм 
цього показника ЗТВП (рис. 1). 
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Рис. 1. Показник осіб, що хворіли, 

з урахуванням стажу: 
1 — контрольна група; 2 — основна 

Аналіз рівня показника осіб основної 
групи, що хворіли, з урахуванням виробни-
чого стажу не дозволив встановити ніяких 
особливостей впливу тривалості стажу в 
шкіряному виробництву на цей показник. 

На відміну від цього, серед осіб контроль-
ної групи найвищі рівні цього показника бу-
ли встановлені в стажових підгрупах від 5 до 
9років(37,40*2,78)усьогота від 10 до 14 ро-
ків (40,70*2,61) усього, а найнижчі значен-
ня були притаманні особам зі стажем 15 ро-
ків і більше (17,90*2 Д 9) усього. Слід відзна-
чити, що вказані особливості були обумов-
лені зрушеннями цього показника лише в 
жінок відповідних стажових підгруп. 

Іншим основним показником, який був 
використаний під час аналізу ЗТВП контин-
гентів робітників, які працювали цілий рік, 
був показник випадків непрацездатності. 
Встановлено, що його рівень серед осіб основ-
ної групи становив (63,5*1,1), що вірогідно 
перевищувало такий в контрольній групі 
(41,40*1,89). 

Якісна оцінка показника випадків не-
працездатності за шкалою Е.Л. Ноткина [8] 
дозволяє кваліфікувати його рівень у осіб 
основної групи як нижче середнього, а у осіб 
контрольної групи — як дуже низький. ГІри 
цьому рівень показника випадків непраце-
здатності у жінок основної групи (70,90* 
1,86) був вірогідно вищим у порівнянні з чо-
ловіками (58,60*1,36). Аналогічна тенден-
ція просліджувалась і серед осіб контроль-
ної групи, а саме: жінки (49,30*2,51) та чо-
ловіки (24,90*2,58) при умові, що рівні цьо-
го показника серед осіб контрольної групи 
були суттєво нижчими за показник осіб 
основної групи. 

Аналіз залежності числа випадків не-
працездатності з урахуванням виробничого 
стажу (рис. 2) довів, що особи основної гру-
пи з виробничим стажем від 10 до 14 років 
за період часу 1990—1995 років мали найви-
щий (74,80*3,84) рівень показника випад-
ків непрацездатності у порівнянні з іншими 
стажовими підгрупами, а також з рівнем у 
цілому переважно за рахунок осіб жіночої 
статі (85,7±5,76). Найнижчим цей показ-
ник був у працюючих у даному виробництві 
15 років та більше [(59,20*2,13) у цілому; 
(56,6*3,0) чоловіки; (61,60*3,01) жінки]. 
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Рис. 2. Показник випадків непрацездатності 

з урахуванням стажу: 
1 — контрольна група; 2 — основна 

Особи контрольної групи характеризу-
валися найвищим рівнем показника випад-
ків непрацездатності в стажовій підгрупі від 
5 до 9 років (74.20*6,39). Найнижчі рівні 
цього показника ЗТВП реєструвалися в осіб 
контрольної групи зі стажем 15 років та 
більше (28,20±2,97). 

Порівняльний аналіз рівня показника 
випадків непрацездатності в осіб основної 
групи з таким серед осіб контрольної групи 
(рис. 2) свідчив про те, що його рівень віро-
гідно перевищував контрольний у стажових 
підгрупах від 1 до 4 років [основна група 
(60,90±1,56); контрольна група (34,30* 
2,46)] та 15 років та більше [основна група 
(59,20 + 2,13); контрольна група (28,20+ 
2,97)] яку цілому, так і окремо по чоловікам 
та жінкам. У інших стажових підгрупах 
основної виробничої групи лише особи чоло-
вічої статі мали вірогідно вищий рівень по-
казника випадків непрацездатності [стажо-
ва підгрупа від 5 до 9 років — основна гру-
па(63,60±3,71), контрольна (28,60*9,04), а 
також стажева підгрупа від 10 до 14 років — 
основна група (63,50*5,05), контрольна 
(16,7*16,7)]. 

Іншим показником загального характе-
ру, який характеризує стан здоров'я шкіря-
ників за критерієм ЗТВП є показник числа 
днів непрацездатності. Його розрахунок 
свідчить про те, що особи основної групи в 
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цілому мали (893±78) дні втрати непраце-
здатності, у тому числі чоловіки (841 ±9 7) 
та жінки (973± 130). Аналогічний показник 
у осіб, які віднесені до групи порівняння, 
знаходився на рівні в цілому (629±140), у 
тому числі — чоловіки (400^197) та жінки 
(738± 184), що вірогідно не відрізняється від 
рівня показника днів непрацездатності осіб 
основної групи завдяки досить великому 
значенню помилки показника. Якісна оцін-
ка показника днів непрацездатності за шка-
лою Е.Л. Ноткина [8] свідчить про належ-
ність цього показника осіб основної групи 
до середнього рівня показників, у той час 
коли його рівень у осіб контрольної групи 
знаходився на рівні нижче середнього. 

Залежність рівня показника днів непра-
цездатності від стажу в даному виробництві 
(рис. 3) свідчить про те, що найвищі рівні 
захворюваності (усього) працівників основ-
ної групи за критерієм цього показника бу-
ли притаманні особам зі стажем від 10 до 
14 років (1019±267) та від 5 до 9 років (990± 
199). Що стосується статі працюючих основ-
ної групи, то дещо вищими були рівні цьо-
го показника днів непрацездатності осіб жі-
ночої статі в порівнянні з чоловіками по всіх 
стажових підгрупах. 

1-4 5-9 10-14 15 і > У цілому 
Рис. 3. Показник днів непрацездатності 

а урахуванням стажу: 
1 — контрольна група; 2 — основна 

Особи контрольної групи всього мали 
значно нижчий показник днів непрацездат-
ності в стажових підгрупах від 1 до 4 років 
(550) та 15 років та більше (424) в порівнян-
ні з таким у осіб основної групи. Прослідко-
вувалась тенденція до більш високих рівнів 
показника днів непрацездатності в стажо-
вих підгрупах від 5 до 9 років та від 10 до 
14 років (1044 та 1033 відповідно), які були 
навіть вищими, ніж такі у осіб основної гру-
пи. Як і серед осіб основної групи, у конт-
рольній групі рівень показника днів непра-
цездатності був дещо вищим у жінок, крім 
стажової підгрупи 15 років та більше, де 
спостерігалась протилежна тенденція. 

Похідним від показників кількості ви-
падків та днів непрацездатності є показник 

середньої тривалості одного випадку захво-
рювань, який також був врахований при 
аналізі стану ЗТВП, Його розрахунок сто-
совно осіб основної групи дозволив встано-
вити, що середня тривалість одного випад -
ка захворювання всього складає (14,1± 
0,01), у тому числі в чоловіків (14,3±0,03) 
та жінок (13,7±0,02). Рівень показника се-
ред осіб контрольної групи складав (15,2± 
0,04), у то му числі в чоловіків (16,1±0,05) та 
жінок (15,0±0,03), що вірогідно перевищує 
відповідні рівні серед осіб основної групи. 

Залежність рівня показника середньої 
тривалості одного випадку захворювань від 
виробничого стажу наведена на рис. 4. Сто-
совно осіб основної групи можна відзначити, 
що вірогідно найвищий рівень показника 
реєструвався в стажовій підгрупі 15 років та 
більше [усього (14,8±0,06); чоловіки (16,3± 
0,06); жінки (13,5±0,09)]. У осіб, що віднесе-
ні до групи порівняння, найвищим був по-
казник у стажовій підгрупі 1-4 роки (16,0± 
0,09). Показник середньої тривалості одно-
го випадку захворювань осіб основної групи 
знаходиться на вірогідно більш низьких 
рівнях по всіх стажових групах, крім групи 
5-9 років, у порівнянні з особами контроль-
ної групи. 

1200 "" • - — . 
— ; 

1000 • 2 
— 

РГ 7 
16 -

800 'і". | 15 -
600 • 1 \"г 

14 • 600 • 
•Л 14 • 

400 •У V 

200 V - " і 
13 -

0 ;>:т. 
г̂  і 12 -

1-4 5-9 10-14 15 і > У цілому 
Рис. 4. Показник середньої тривалості одного 
випадку захворювань з урахуванням стажу: 

І — контрольна група; 2 — основна 
Висновки 
Таким чином, аналіз залежності ЗТВП 

робітників від виробничого стажу в умовах 
впливу комплексу несприятливих чинників 
виробництва натуральної шкіри дозволив 
встановити, що: 

1. До показників ЗТВП, які характери-
зують залежність захворюваності робітни-
ків від тривалості стажу у виробництві на-
туральної шкіри слід віднести показники 
випадків непрацездатності та днів непраце-
здатності. 

2. Декретованими групами робітників 
шкіряного виробництва слід вважати робіт-
ників зі стажем від 5 до 9 років та від 10 до 
14 років виходячи з найвищих значень по-
казників випадків непрацездатності та днів 
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непрацездатності у осіб основної групи са-
ме у ці періоди виробничої діяльності, які 
співпадають з процесами становлення ви-
робничо-обумовлених станів. 

3. З урахуванням вірогідно нижчих зна-
чень показника середньої тривалості одного 
випадку захворювань осіб основної групи у 

порівнянні з контролем при тривалості ви-
робничого стажу від 1 до 4 років та від 10 до 
14 років можна припустити наявність стану 
адаптаційної стійкості, що формується вже 
протягом перших чотирьох років праці в 
умовах впливу комплексу несприятливих 
чинників виробництва натуральної шкіри. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТА Ж А НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 
ТРУДОСІІОСОБНОСТИ РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
И.В. Завгородний 

Оценено влияние производственного стажа работающих в современном производстве натураль-
ної! кожи на оеновньїе показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Установ-
лено, что ведущими показателями, которьіе характеризуют влияние производственного стажа, яв-
ляются показатели случаев и дней нетрудоспособности. К декретированньїм группам работающих 
следует отнести кожевенников со стажем работьі от 5 до 9 лет и от 10 до 14 лет, тогда как при дли-
тельности стажа от 1 до 4 лет у работающих формируется состояние адаптационной устончивости к 
воздействию комплекса неблагоприятньїх факторов кожевенного производства. 

Ключевьіе слова: производство натуральної! кожи, заболеваемость с временной утратой тру-
доспособности. производственньїй стаж. 

ТНЕ ШРШЕМСЕ ОГ ТНЕ ШІКАТПШ ОГ ШОКК Ш МООЕ^ МАОТРАСТІГКЕ ОР ЛАТІІКАЬ ЬЕАТНЕК 
ОХ ТНЕ ВА8ІС РАКАМЕТЕК8 ОР МОКВІШТУ ЛУГПІ ТЕМРОКАКУ 1.058 ОГ ЛУОКК АВІІЛТУ 
І.V. 2аі'£огойпіу 

ТКе іпЛиепсе о£ Ше Йигаііоп ої «огк іп тосіегп тапиїасіиге ої паїигаі ІеаіЬег оп 4Ье Ьазіс рагате-
іегз ої тогЬігІіІу т Ш іетрогагу Іозз о£ \уогк аЬіІііу із еуаіиаїхчі. II «аз езїаЬНзІїес! іЬаі їЬе 1еас1іп§ 
рагатеіегз сЬагасіегІ2Іп§ іЬіз іпїіиепсе аге Ше питЬег ої сазез апсі Дауз ої іпуаїкіііу. ТЬе іаппегз муогк-
іп£ ( г от 5 іо 9 уеагз апД їгош 10 іо 14 уеагз зЬоиШ Ье ге^агсіесі аз £гоирз 0£ 8ресіа1 айаріаііоп №Ьеге аз 
іп іЬозе «огкіп£ 1 — 4 уеагз. ТЬе зіаіе оГ адаріаііоп зіаЬіІііу іо іЬе іпїіиепсе ої їЬе соїпріех оГ ип£ауо-
гаЬІе їасіогз ої іаппіпє ргосіисііоп із Гогтесі. 

Кеу иіогЛв: тапиіасіиге о/а паїигаі ІеаІНег, тогЬійііу тік Іетрогагу Іо.ія о/ іиогк аЬіІіІу, йигаїіоп 
о/ юогк. 
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