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Резюме. Однією з найбільш соціально важливих видів трудової діяльності є праця медичних працівників.
У зв’язку з наявністю значної кількості шкідливих і небезпечних факторів професія лікаря виділена в окрему
групу.
Мета. Оцінка та порівняльна характеристика наявності професійних ризиків у представників стоматологічної сфери, розробка комплексу профілактичних заходів, спрямованих на зниження професійної захворюваності.
Матеріали і методи. Гігієнічні дослідження умов праці медичного персоналу Університетської стоматологічної поліклініки у формі анкетування. Статистичний аналіз даних спеціальної оцінки умов праці; санітарно-гігієнічних характеристик, актів, карт обліку випадків нозокоміальних захворюваннь; лабораторно-інструментальні дослідження, проведені в рамках виробничого контролю; дозиметричний контроль, відбір проб повітря з подальшим посівом на поживному середовищі МПА.
Результати. Встановлено, що в досліджених приміщеннях, загальне мікробне число варіювало від
756±0,8 КУО/1м3 до 6497±3,4 КУО/1м3. У більшості лікувальних установ на робочих місцях медичних працівників був недостатній рівень штучної освітленості. Найбільший негативний внесок забезпечували такі виробничі
фактори, як: тяжкість і напруженість праці –26,41%; фізичний: шум, вібрація, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання –25,32%; хімічний – 12,77%. Сумарний внесок основних факторів склав 91,78%.
Висновки. Таким чином, у ході дослідження встановлено, що найбільш негативний вплив на стан здоров'я працівників стоматологічного профілю мали такі виробничі фактори, як: хімічний (вплив лікарських препаратів і хімічних речовин), фізичний (шум і вібрація, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання).
Ключові слова: шкідливі умови, ризик, гігієнічні вимоги, профілактичні засоби.
Вступ. Діяльність лікаря-стоматолога пов'язана з наявністю значних професійних ризиків, викликаних впливом ряду несприятливих для здоров'я виробничих факторів. Серед них особливо важливими є:
вимушена робоча позиція, зорова напруга, шум, вібрація, напруженість праці, дефіцит інформації про стан
здоров'я пацієнта, небезпека передачі інфекції, контакт з алергенами й токсичними речовинами. Дослідження ряду авторів свідчать про більш високу захворюваність медичних працівників стоматологічного
профілю порівняно з іншими медичними спеціальностями [4].
Робота лікарів і середнього медичного персоналу різних спеціальностей стоматологічного профілю
значно різниться по щільності робочого дня, обсягом і
характером виконуваних професійних дій; відповідальністю за життя хворого, що позначається на багатьох фізіологічних процесах [3].
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Обґрунтування дослідження. Головною метою дослідження є оцінити ризик здоров'я працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці, приведення
цих умов у відповідність з гігієнічними вимогами до
виробничого середовища, а також профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань, що
дозволить розробити комплекс профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності [ 3, 4,
5].
Мета дослідження. Оцінка та порівняльна характеристика наявності професійних ризиків у представників стоматологічної сфери, котрі щоденно піддаються впливу чинників агресивного та небезпечного
характеру, а також розробка комплексу профілактичних заходів, спрямованих на зниження професійної захворюваності.
Матеріали та методи. Гігієнічні дослідження
умов праці медичного персоналу Університетської
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стоматологічної поліклініки за період 2020-2021рр.
Дослідження включили в себе оцінку санітарно-гігієнічних висновків, гігієнічну оцінку технологічних
процесів, обладнання за загальноприйнятими методиками, відповідно до нормативних документів. Статистичний аналіз даних анкетування 46 медичних працівників з урахуванням інтенсивності виробничих шкідливостей умов праці; санітарно-гігієнічні характеристики, карти обліку випадків нозокоміальних захворювань; лабораторно-інструментальні дослідження, проведені в рамках виробничого контролю; дозиметричний контроль. Гігієнічна оцінка факторів виробничого
середовища, пов'язаних з умовами праці, проводилася
за наступними показниками: бактеріальна забрудненість повітряного середовища; рівень освітленості на
робочих місцях; ступінь впливу іонізуючого випромінювання; мікроклімат приміщень; вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони; оцінка рівнів впливу
шуму, вібрації, оцінка тяжкості й напруженості трудового процесу. Для виявлення провідних факторів ризику, які впливають на організм медичного персоналу
Університетської стоматологічної поліклініки, аналізувалося виробниче середовище відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу», наказ Міністерства
охорони здоров’я України 08.04.2014 № 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014
р. за № 472/25249.
Результати анкетування, кількісні показники
інтенсивності впливу досліджуваних аспектів статистично обробили та проаналізували з використанням
пакета комп'ютерної програми Microsoft Excel 2010.
Результати дослідження. Дане дослідження
аргументовано показує, що в приміщеннях, які стали
об’єктом нашого вивчення підтверджується факт, що
загальне мікробне число варіює від 756±0,8 КУО/1м3
до 6497±3,4 КУО/1м3. Дані показники були отримані
після підрахунків загальної кількості колоній мікроогранізмів, котрі виросли на поживному середовищі
МПА. Практично всі медичні фахівці, які беруть участь у лікувально-діагностичному процесі, безпосередньо контактують з даним фактором виробничої шкідливості. Хворий може бути джерелом мікроорганізмів
як бактеріальної, так і вірусної природи. Безпосередньо під час стоматологічного прийому утворюється аерозольна хмара, що складається з дрібних крапель олії,
слини, води, пилу, гною, крові, мікроорганізмів. Аерозолі можуть утримуватися в зоні дихання лікаря і пацієнта до 30 хвилин і поширюватися на відстань до 5080 см. При застосуванні водного охолодження діаметр
аерозольної хмари досягає двох метрів. Ризик інфікування особливо небезпечними інфекціями вимагає дотримання всіх санітарно-профілактичних заходів та
створення умов для лікарів та персоналу, допускаючи,
що будь-який пацієнт, який проходить лікування у закладі стоматологічного профілю, повинен розглядатись як можливе джерело інфекції ВІЛ/СНІДу,

вірусних гепатитів В і С та інших інфекцій із парентеральним шляхом передачі [2]. Проблема є особливо
актуальною в умовах зростаючих масштабів пандемії
COVID-19. Вже сьогодні з’являються публікації, які
відносять дане захворювання до професійного [6].
Відповідно до Державних санітарних норм та
правил умови праці по біологічному фактору, результати дослідження показують, що лікарів-стоматологів
відносять до третього рівня шкідливості (табл. 1). У
даній таблиці діапазон критичності факторів корелює
від 1 до 5. З 46 медичних працівників у дослідження
взяло участь: 1 головний лікар, 10 терапевтів-стоматологів, 7 хірургів-стоматологів, 3 ортопеди-стоматологи, 3 дитячі стоматологи, 1 ортодонт-стоматолог, 12
асистентів стоматолога, 7 зубних техніків та 2 рентгенлаборанти. Відповідно до цього був проведений сумарний аналіз та виведений середній показник для кожної групи досліджуваних працівників. Дослідження з
оцінки вмісту в повітрі робочої зони показали, що на
робочому місці хірургів-стоматологів було перевищення концентрацій хімічних речовин. При вимірах
шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень
хірургів-стоматологів відповідно до Державних санітарних норм та правил останні були оцінені як шкідливі 1-го, 2-го, 3-го ступеня. При вимірах шкідливих
речовин в повітрі виробничих приміщень у терапевтичних та педіатричних відділеннях фактичні концентрації не перевищували гранично допустимі норми для
повітря робочої зони, і умови праці були оцінені, як
допустимі (2).
Напруженість трудового процесу була визначена як один з найбільш шкідливих і специфічних чинників умов праці (у головних лікарів). Тяжкість трудового процесу була обумовлена знаходженням у незручній фіксованій позі. Умови праці цих фахівців були
віднесені до шкідливих 1-го, 2-го, 3-го ступеня.
У ході наших досліджень більшість лікарів на
робочих місцях зіштовхуються з недостатнім рівнем
штучного освітлення. Перевищення гранично допустимих рівнів шуму було зафіксовано на робочих місцях стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда, дитячого стоматолога, зубного техніка, що дозволяє віднести їх умови праці до шкідливих.
Напруженість електричних і магнітних полів,
щільність потоку енергії від електрообладнання відповідали вимогам гігієнічних нормативів, і умови праці
медичного персоналу за цим фактором були віднесені
до допустимих (2). Дослідження радіаційного фону на
робочих місцях фахівців рентгенологічного профілю
виявили відхилення від гранично допустимих рівнів у
рентген-лаборантів. Умови праці медичних працівників цих підрозділів були віднесені до шкідливих 1-го і
2-го ступеня.
При гігієнічній оцінці було встановлено, що
умови праці визначаються комплексом несприятливих
виробничих факторів: напруженість і важкість праці,
шум і вібрація, хімічний, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання, освітленість, біологічний, мікроклімат.
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При загальній оцінці умови праці медичних
працівників усіх спеціальностей (лікарі та середній медичний персонал) відповідно до Державних санітарних норм та правил було встановлено, що умови праці
медичних працівників Університетської стоматологічної поліклініки відносяться до шкідливих 1-го, 2-го, 3го, 4-го ступеня.
Відповідно до цього весь досліджуваний медичний персонал був розділений на 4 кластери (з урахуванням шкідливості в балах, наведених в таблиці 1).
До першого кластеру належали: хірург, терапевт, ортопед. До другого кластеру віднесені: рентген-лаборант, дитячий стоматолог. До третього кластеру віднесені: зубний технік, асистент стоматолога. До четвертого кластеру: ортодонт, головний лікар.
При ранжуванні факторів ризику першого
кластера медичних працівників встановлено, що найбільш негативний вплив на стан здоров'я надавали такі
виробничі фактори, як: хімічний (вплив лікарських
препаратів і хімічних речовин) і фізичний (шум і вібрація, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання); другого кластера – найбільш негативний вплив надавали
такі виробничі фактори, як: тяжкість і напруженість
трудового процесу, а також біологічний фактор; третього кластера – виявлено, що найбільш негативний
вплив надавали такі виробничі фактори, як: освітленість (невідповідність нормативним показникам штучного освітлення на робочих місцях) і мікроклімат; четвертого кластера – було встановлено, що найбільш
негативний вплив надавали такі виробничі фактори,
як: біологічний (робота з біологічним, потенційно зараженим матеріалом, зразками, пацієнтами), неіонізуюче й іонізуюче випромінювання, напруженість праці
(напруга органів зору).
За допомогою методу багатовимірного статистичного аналізу виокремлені фактори ризику, котрі
безпосередньо здатні спровокувати негативний вплив
на стан здоров'я, працездатність, вплинути на розвиток
професійної патології, підвищення рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Серед
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праці

важкість праці
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освітленість
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мікроклімат

іонізуюче випромінювання

1
3
4
3
2
2
3
3
3

шум, вібрація

Головний лікар
Лікар-стоматолог-терапевт
Лікар-стоматолог-хірург
Лікар-стоматолог-ортопед
Лікар-стоматолог дитячий
Лікар-стоматолог ортодонт
Асистент стоматолога
Зубний технік
Рентген-лаборант

біологічний

хімічний

Таблиця 1
Характеристика умов праці медичних працівників Університетської стоматологічної поліклініки за
2020-2021 рр з урахуванням шкідливості
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4
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всіх факторів можна виділити ті, з яким лікарі першочергово взаємодіють. Статистичний аналіз трактує такий відсотковий поділ: тяжкість і напруженість праці
– 26,41%; фізичний: шум, вібрація, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання – 25,32%; хімічний – 12,77%.
Сумарний внесок основних факторів склав 91,78%.
Оцінка умов праці проводиться на основі гігієнічних
критеріїв, що дозволяють оцінити ступінь відхилень
параметрів виробничого середовища й трудового процесу від чинних гігієнічних нормативів, а також після
аналізу та обробки даних, представлених самими працівниками у форматі їхніх анкет. У зв'язку з цим за допомогою багатофакторного аналізу встановлено розподіл шкідливих виробничих факторів та їхній ступінь
впливу на здоров'я медичного персоналу.
Обговорення результатів. Сукупне поєднання результатів безпосередніх гігієнічних досліджень з даними, отриманими в ході анкетування, підтверджує наявність низки виробничих шкідливостей,
які першочергово пов’язані зі стоматологічним прийомом. Наші дослідження доповнюються напрацюваннями Леонтьева Ю. та співавторів, які виявили, що
найбільш характерними фізіолого-ергономічними навантаженнями всіх лікарських стоматологічних спеціальностей є навантаження, пов'язані з тривалою статичною напругою м'язів хребта і плечового суглоба в
процесі роботи, на тонічне напруження потиличних і
трапецієвидних м'язів, обумовлене вимушеним робочим положенням лікарів-стоматологів [9].
Також, Елисеев Ю. Ю. та співавтори у своїх
дослідженнях обґрунтували ряд причин виникнення
професійної патології:
- тривалий контакт з медикаментами і шкідливими речовинами (22,7%);
- недосконалість обладнання та інструментарію (21,3%);
- недосконалість технологічних процесів
(14,7%);
- відсутність або недосконалість засобів індивідуального захисту (14,6%);
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- підвищена чутливість організму до хімічних
речовин (13,4%) [10].
Висновки. Таким чином, у ході дослідження
інтерпретуються результати, які чітко у форматі конкретного відсоткового показника виокремлюють саме
ті фактори, які мають рушійний інтенсивний вплив на
стан здоров'я працівників стоматологічної сфери. Найбільш аргументованими є такі виробничі фактори, як:
хімічний (вплив лікарських препаратів і хімічних речовин), фізичний (шум і вібрація, неіонізуюче й іонізуюче випромінювання), тяжкість і напруженість трудового процесу, освітленість (невідповідність нормативним показникам штучного освітлення на робочих
місцях) і мікроклімат та біологічний (робота з біологічним, потенційно зараженим матеріалом, зразками,
пацієнтами), неіонізуюче й іонізуюче випромінювання, напруженість праці (напруга органів зору).
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Резюме. Одним из наиболее социально важных видов трудовой деятельности является труд медицинских работников. В связи с наличием значительного количества вредных и опасных факторов, профессия врача выделена в отдельную группу.
Цель. Оценка и сравнительная характеристика наличия профессиональных рисков у представителей стоматологической сферы, разработка комплекса профилактических мероприятий, направленных на
снижение профессиональной заболеваемости.
Материалы и способы. Гигиенические
исследования условий труда медицинского персонала
в форме анкетирования. Статистический анализ данных; санитарно-гигиенических характеристик, актов,
карт учета случаев нозокомиальных заболеваний; лабораторно-инструментальные исследования, проведенные в рамках производственного контроля; дозиметрический контроль; отбор проб воздуха с последующим посевом на питательной среде МПА.
Результаты. Установлено, что в исследованных помещениях общее микробное число варьировало
от 756±0,8 КОЕ/1м3 до 6497±3,4 КОЕ/1м3. У
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большинства лечебных учреждений на рабочих местах
медицинских работников был недостаточный уровень
искусственной освещенности. Наибольший отрицательный вклад обеспечивали такие производственные
факторы, как: тяжесть и напряженность труда –
26,41%; физический: шум, вибрация, неионизирующее и ионизирующее излучение – 25,32%; химический
– 12,77%. Суммарный вклад основных факторов составил 91,78 %.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования
установлено, что наиболее негативное влияние на состояние здоровья работников стоматологического профиля оказали такие производственные факторы: химические и физические.
Ключевые слова: вредные условия, риск, гигиенические требования, профилактические средства.
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Abstract. One of the most socially important
types of work is the work of medical workers. Due to the
presence of a significant number of harmful and dangerous
factors, the medical profession is divided into a separate
group, which in turn is characterized by unique aspects of
work. The work of doctors and nurses of different
specialties of the dental profile differs significantly in the
density of the working day, the volume and nature of
professional activities; responsibility for the life of the
patient, which affects many physiological processes.

The purpose. Assessment and comparative characterization of the presence of occupational risks in the
dental field, which are daily exposed to factors of aggressive and dangerous nature, as well as the development of a
set of preventive measures aimed at reducing occupational
morbidity.
Materials and methods. Hygienic research of
working conditions of medical staff of the University Dental Clinic in the form of a questionnaire. Statistical analysis
of data of special assessment of working conditions; sanitary and hygienic characteristics, acts, maps of cases of
nosocomial diseases; laboratory and instrumental research
conducted as part of production control; dosimetric control, air sampling with subsequent sowing on the nutrient
medium of IPA.
Results. It was found that in the studied premises,
the total microbial count varied from 756 ± 0.8 CFU / 1m3
to 6497 ± 3.4 CFU / 1m3. In most medical institutions, the
level of artificial lighting in the workplaces of medical
workers was insufficient. The largest negative contribution
was provided by such production factors as: labor intensity
and intensity - 26.41%; physical: noise, vibration, non-ionizing and ionizing radiation - 25.32%; chemical - 12.77%.
The total contribution of the main factors was 91.78%.
Assessment of working conditions is based on hygienic
criteria to assess the degree of deviations of the parameters
of the production environment and labor process from the
current hygienic standards, as well as after analysis and
processing of data submitted by employees in the format
of their questionnaires. In this regard, the distribution of
harmful production factors and their degree of impact on
the health of medical personnel was established with the
help of multifactor analysis.
Conclusions. Thus, the research interprets the
results, which clearly in the format of a specific
percentage, identify those factors that have a strong driving
impact on the health of dental professionals. The most
substantiated are such production factors as: chemical
(exposure to drugs and chemicals), physical (noise and
vibration, non-ionizing and ionizing radiation), the
severity and intensity of the labor process, lighting (noncompliance with regulations for artificial lighting in the
workplace) and microclimate and biological (work with
biological, potentially contaminated material, samples,
patients), non-ionizing and ionizing radiation, labor
intensity (tension of the visual organs).
Keywords: harmful conditions, risk, hygienic
requirements, preventive measures.
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