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Високоурбанізованою територією України, де 
збереження здоров’я працюючого контингенту є 
важливою складовою успішного розвитку її еконо-
міки, є Придніпровський економічний регіон. При-
чиною для виникнення професійної захворюва-
ності можуть бути несприятливі умови праці, роз-
повсюдженість важкої фізичної роботи, порушення 
режимів праці та відпочинку, низька якість профі-
лактичних медичних оглядів. Дана ситуація вима-
гає комплексного підходу у вирішенні питань охо-
рони і зміцнення здоров’я працюючого населення 
та формування довгострокових програм. Прове-
дений аналіз професійної захворюваності в При-
дніпровському економічному регіоні, її структури в 
динаміці за 2015-2019 роки, виявлені основні при-
чини, які призводять до формування професійної 
патології, і запропоновано шляхи вирішення про-
блеми. Рівень професійної захворюваності пра-
цівників Придніпровського економічного регіону в 
2015-2019 роках коливається від 354 до 10307 ви-
падків. Лідерство у формуванні професійної пато-
логії залишається за Дніпропетровською областю, 
де розташовані великі підприємства провідних га-
лузей важкої промисловості, в небезпечних і шкід-
ливих умовах яких працює значна кількість людей. 
У структурі професійної захворюваності перше 
місце займає ХОЗЛ професійної етіології (31,7%), 
друге – кохлеарний неврит (27,3%), третє – ради-
кулопатія (23,7%), четверте – вібраційна хвороба 
(7,6%). Показники професійної захворюваності 
свідчать лише про виявлення профпатології. Ста-
тистика не відображає справжньої ситуації, що 
обумовлено недосконалістю законодавства з охо-
рони праці, відсутністю правових та економічних 
санкцій за приховування професійних захворю-
вань, недоліками лікувально-діагностичної та про-
філактичної роботи серед працівників. Вирішення 
даної проблеми, на нашу думку, може полягати у 
посиленні координації всього комплексу наукової 
та практичної діяльності щодо розробки та обґрун-

тування стратегії, тактики і реалізації національної 
політики з найважливіших напрямів медицини пра-
ці. Необхідно сформувати системний підхід до по-
передження професійної захворюваності населен-
ня з урахуванням особливостей поточної ситуації в 
регіоні і в країні в цілому.

Ключові слова: здоров’я працюючого насе-
лення, профілактичні медичні огляди, професійні 
захворювання, діагностика, профілактика.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є фрагментом 
науково-дослідної роботи лабораторії біохімії ДУ 
«Український науково-дослідний інститут промис-
лової медицини МОЗ України» «Біохімічні механіз-
ми порушень метаболічних процесів при експери-
ментальному моделюванні хронічного обструктив-
ного захворювання легень та шляхи їх корекції», 
№ державної реєстрації 0119U001338.

Вступ. До складу Придніпровського економіч-
ного регіону входять Криворізький залізорудний 
басейн, Західно-Донецький вугільний басейн, Кі-
ровоградський уранорудний район та розташовані 
на його території найбільші підприємства гірни-
чо-металургійної, машинобудівної, атомної про-
мисловості та промисловості кольорових металів 
України. Придніпровський економічний регіон є ви-
сокоурбанізованою територією України, де збере-
ження здоров’я працюючого контингенту є важли-
вою складовою успішного розвитку його економіки. 
На більшості підприємств, як і раніше, відмічаєть-
ся низький технологічний рівень виробництва, ви-
сокий ступінь зносу обладнання, низький рівень 
темпів модернізації [1, 2]. Вказане визначає, що 
значна частина працездатного населення працює 
в умовах, які не відповідають діючим санітарно-
гігієнічним нормативам і піддається комплексно-
му впливу несприятливих факторів виробничого 
середовища [3, 4]. Це, в свою чергу, веде до ви-
сокого рівня нещасних випадків на виробництві. 
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Слід також відмітити, що найбільше число осіб, 
які працюють у несприятливих умовах, зайняті на 
підприємствах з недержавною формою власності 
[5, 6]. Економічні реформи і зміна форм власності 
негативно позначилися на системі медичного за-
безпечення на підприємствах. Це стало одним з 
факторів зростання захворюваності і смертності 
працездатного населення [1, 2, 6].

Сьогодні в медицині праці особлива увага при-
діляється вивченню стану здоров’я працюючих, 
удосконаленню та поглибленню критеріїв оцінки 
факторів ризику, підвищенню діагностичних і лі-
кувально-реабілітаційних можливостей при про-
фесійних і виробничо зумовлених захворюваннях 
[6-8]. До галузей промисловості з найбільш не-
сприятливими умовами праці віднесені вугільна, 
гірничорудна, металургійна і ряд інших. Незадо-
вільні умови праці призводять до порушення стану 
здоров’я, загальної і професійної захворюваності, 
травматизму і в кінцевому підсумку до значних 
економічних втрат суспільства [1, 4].

Концентрація і тривалість впливу факторів 
виробничого середовища, стан умов праці, охо-
плення періодичними медичними оглядами, своє-
часність виявлення початкових ознак професійної 
патології і ряд інших чинників в сукупності визна-
чають рівень професійної захворюваності [9, 10]. 
Тенденція погіршення умов праці зберігається 
майже в усіх галузях промисловості, незважаючи 
на скорочення обсягів виробництва. Нестійка ро-
бота промислових підприємств, відсутність у них 
фінансових коштів і економічної зацікавленості у 
роботодавців призвели до різкого зниження об-
сягів робіт по поліпшенню умов праці працюючих 
[1-3]. Несприятливий стан умов праці, поширеність 
важких фізичних робіт, порушення режимів праці 
та відпочинку, низьке охоплення і неякісний про-
філактичний медичний огляд, ліквідація медико-
санітарних частин і профілакторіїв, різке зниження 
санаторно-курортного обслуговування є причиною 
для виникнення професійної захворюваності з ви-
раженими клінічними проявами, так званими запу-
щеними випадками захворювань [6, 7, 11].

Вищенаведені негативні тенденції чітко про-
стежуються у стані професійної захворюваності, 
показники якої у Придніпровському економічному 
регіоні стабільно перевищують загальнодержав-
ні у кілька разів. Ситуація, що склалася, вимагає 
комплексного підходу у вирішенні питань охорони 
і зміцнення здоров’я працюючого населення та 
формування довгострокових програм.

Мета дослідження – провести аналіз про-
фесійної захворюваності у Придніпровському 
економічному регіоні, її структури у динаміці за 
2015-2019 роки, виявити основні причини, що обу-

мовлюють формування профпатологій та запропо-
нувати шляхи вирішення проблеми.

Матеріал та методи дослідження. На підста-
ві обробки медичної документації клініки ДУ «Укра-
їнський науково-дослідний інститут промислової 
медицини МОЗ України» проведено порівняльний 
аналіз показників професійної захворюваності в 
динаміці 2015-2019 років з урахуванням основних 
форм патології та регіонального розподілу. Статис-
тичне опрацювання цифрових даних проводилось 
із застосуванням загальноприйнятих статистичних 
методів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз професійної захворюваності Придніпров-
ського економічного регіону за 2015-2019 роки по-
казав, що у Дніпропетровській області питома вага 
останньої була найбільшою – 88,5% (10307/11634) 
(рисунок).

Рис. Показники професійної захворюваності  

у Придніпровському економічному регіоні  
за 2015–2019 роки

Кількість випадків профзахворювань у За-
порізькій області склала 3,0% (354/11634) і дещо 
більшим цей показник був у Кіровоградській облас-
ті – 8,3% (973/11634). Загальна динаміка у діагнос-
туванні профзахворювань в Придніпровському еко-
номічному регіоні з 2015-2019 роки мала тенденцію 
до зростання. Так, для Дніпропетровської області 
найнижчий рівень діагностованих професійних па-
тологій був у 2015 році і склав 15,6% (1609/10307), 
а найвищий – у 2019 році з питомою вагою 25,3% 
(2606/10307). Дещо випадає із загальної тенденції 
до зростання кількість випадків виявлення проф-
захворювань у 2017 році. Їх питома вага склала 
17,4% (1796/10307) була на 1,4% нижчою за 2016 
рік з показниками 18,8% (1937/10307). Аналіз чис-
ла випадків профзахворювань у Дніпропетровській 
області показав, що з 2018 по 2019 роки їх кіль-
кість була найвищою – 22,9% (2359/10307)-25,3% 
(2606/10307). Показники питомої ваги кількості ви-
падків профзахворювань у 2019 році на 9,7% були 
вищими за такі у 2015 році.

У Запорізькій області найвищій рівень про-
фпатології – 29,1% (103/354) діагностувався в 
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2019 році, а найнижчим – 14,7% (52/354) він був в 
2016 році. Пік високої кількості виявлених проф-
захворювань припав на 2018-2019 роки – 20,9% 
(74/354)-29,1% (103/354) відповідно. Порівняно з 
2016 роком, рівень професійної захворюваності у 
2019 році зріс на 14,4%.

Аналізуючи показники професійної захворю-
ваності у Кіровоградській області за 2015-2019 
роки, було з’ясовано, що їх питома вага знаходи-
лась на високому рівні у період з 2017 по 2019 
роки – 15,9% (155/973)-40,7% (396/973). Найви-
ща кількість випадків профзахворювань – 40,7% 
(396/973) у Кіровоградській області була діагносто-
вана у 2019 році, а найнижча – 13,5% (131/973) у 
2016 році. Різниця між мінімальною та максималь-
ною кількістю діагностованих випадків профзахво-
рювань в даній області є разючою – 27,2%.

У одного пацієнта, як правило, має місце по-
єднання декількох видів професійної патології, 
оскільки в більшості випадків характерний комп-
лексний вплив різних за своєю природою профе-
сійних шкідливостей. Останніми роками відбулися 
зміни в структурі професійної захворюваності як у 
Придніпровському економічному регіоні в цілому, 
так і в окремих його областях.

За період з 2015 по 2019 роки у Дніпропетров-
ській області домінувало хронічне обструктивне 
захворювання легень (ХОЗЛ) професійної етіоло-
гії – 31,8%, на другому місці знаходився кохлеар-
ний неврит – 27,7%, і на третьому місці – радику-
лопатія з питомою вагою 24,4% (табл. 1).

Значно відстає від лідируючих позицій ві-
браційна хвороба, загалом її діагностовано у 596 
випадків (5,7%). Суттєве зростання питомої ваги 
ХОЗЛ професійної етіології відмічалось у 2015 
році – 33,3%. З 2016 по 
2019 роки питома вага 
ХОЗЛ професійної етіо-
логії трималася на рів-
ні 31,3%-31,8%, що на 
1,5%-2,0% менше за по-
казник 2015 року. Сплеск 
виявлення кохлеарного 
невриту прийшовся на 
2019 рік. Питома вага 
діагностованих випадків 
склала 29,0%. З 2015 по 
2019 роки тривав тренд 
по зростанню даного про-
фесійного захворювання. 
Потрібно відмітити, що 
питома вага цієї профпа-
тології у 2015 році була 
на 3,9% меншою за 2019 
рік. Радикулопатія дося-
гла своєї максимальної 

питомої ваги (25,1%) у 2016 році. Найменша кіль-
кість діагностованих випадків цієї патології припа-
ла на 2015 рік – 381 (23,7%), що на 1,4% менше ніж 
у 2016 році. На період з 2017 по 2019 роки рівень 
питомої ваги радикулопатії мав незначний тренд 
до зростання і коливався в межах 24,2%-24,8%. У 
2017 році суттєво зросла питома вага і вібраційної 
хвороби – 6,8%. Це на 1,5% більше за 2018 рік, 
коли кількість випадків діагностування даного про-
фесійного захворювання була найменшою – 5,3%. 
Простежуючи динаміку цієї патології, можна сказа-
ти, що з 2015 по 2016 роки відбувалось поступове 
зростання, а з 2018 по 2019 роки – зменшення у 
кількості виявлених випадків.

У Запорізькій області за період 2015-2019 роки 
в структурі професійних захворювань лідируючу 
позицію тримало ХОЗЛ професійної етіології – 
32,5% (табл. 2).

Питома вага цієї патології на 0,7% була вищою 
ніж у Дніпропетровській області. Друге місце за-
ймала вібраційна хвороба – 24,9%, а третє – кох-
леарний неврит з питомою вагою 16,1%. Меншою 
питомою вагою ніж у трійці лідерів, але не менш 
важливою в структурі професійних захворювань, 
характеризувалася радикулопатія – 15,0%. Кіль-
кість випадків діагностування катаракти та вегета-
тивно-сенсорної поліневропатії (ВСП) знаходилась 
на одному рівні, з питомою вагою 2,5% відповід-
но. Найнижчою, серед професійної патології, була 
питома вага пневмоконіозу – 1,7%. Згідно з отри-
маними статистичними даними для ХОЗЛ профе-
сійної етіології характерними були два максимуми 
виявлення патології у період 2015-2019 роки: пер-
ший максимум – 37,3% в 2015 році і у 2018 році 
другий – 35,2%. З даного тренду випадає 2017 рік, 

Таблиця 1 – Структура професійних захворювань в Дніпропетровській області 
за 2015-2019 роки

Рік Кількість
Форми професійної патології

П Х ВХ КН К Р ВСП І

2015
випадків 1609 18 536 95 404 3 381 17 155
питома вага, % 100,0 1,1 33,3 5,9 25,1 0,2 23,7 1,1 9,6

2016
випадків 1937 41 616 109 515 1 487 2 166
питома вага, % 100,0 2,1 31,8 5,6 26,6 0,1 25,1 0,1 8,6

2017
випадків 1796 48 562 122 503 1 434 3 123
питома вага, % 100,0 2,7 31,3 6,8 28,0 0,1 24,2 0,2 6,9

2018
випадків 2359 67 742 126 680 0 577 13 154
питома вага, % 100,0 2,8 31,6 5,3 28,8 0,0 24,5 0,5 6,5

2019
випадків 2606 83 830 144 755 0 646 8 140
питома вага, % 100,0 3,2 31,8 5,5 29,0 0,0 24,8 0,3 5,4

Всього
випадків 10307 257 3286 596 2857 5 2525 43 738
питома вага, % 100,0 2,8 31,8 5,7 27,7 0,1 24,4 0,4 7,1

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохле-
арний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна 
поліневропатія; І – інші
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коли питома вага цього профзахворювання склала 
22,7% і була найменшою за весь період спосте-
реження. Кількість діагностованих випадків вібра-
ційної хвороби характеризувалася тенденцією до 
поступового зниження. Найбільшої питомої ваги у 
28,9% дана профпатологія досягла в 2016 році, а 
найменшою, за весь період спостереження, вона 
була в 2019 році – 21,3%. Зовсім протилежною, 
від перших двох патологій, є динаміка виявлення 
кохлеарного невриту. Перший і найбільший мак-
симум діагностованих випадків (20,4%) припав на 
2019 рік, а другий (16,7%) – на 2017 рік. Однак, на 
відміну від перших двох патологій, крива питомої 
ваги кохлеарного невриту, у структурі професій-
них захворювань за період 2015-2019 роки, мала 

тенденцію до зростання. 
У діагностиці професійних 
захворювань периферич-
ної нервової системи, а 
саме радикулопатії, за пе-
ріод 2015-2019 роки про-
стежувалися два роки з 
високими значеннями пи-
томої ваги: 21,2% – у 2017 
році і 20,3% – у 2009 році. 
У 2019 році відбувалося 
зниження кількості вияв-
лених випадків радикуло-
патії на 7,6% порівняно з 
2017 роком. Найменше 
значення питомої ваги цієї 
патології (6,8%) було за-
реєстровано у 2015 році, 
що на 14,4% менше за 
2017 рік.

Структура профе-
сійних захворювань в Кіровоградській області за 
2015-2019 роки відрізнялася від такої у Дніпро-
петровській та Запорізькій областях. Зібрані дані 
статистичного аналізу показували, що в цій області 
на першому місці знаходилось ХОЗЛ професійної 
етіології. Його питома вага тут становила 29,3% 
(табл. 3).

Друге та третє місце серед виявлених профпа-
тологій між собою поділили кохлеарний неврит та 
вібраційна хвороба – 27,4% та 20,8% відповідно. 
В той час, як радикулопатія знаходилась лише 
на четвертому місці з 18,2% питомої ваги. Досить 
цікавим був і той факт, що пневмоконіоз та ВСП 
у структурі профзахворювань в Кіровоградській 
області мали відносно низьку кількість діагносто-

ваних випадків – 0,3% та 
0,2% відповідно. На нашу 
думку це пов’язано зі спе-
цифікою промисловості 
області та наявністю ха-
рактерних для неї шкідли-
вих і небезпечних вироб-
ничих факторів. Сплеск 
у діагностуванні ХОЗЛ 
професійної етіології від-
мічався у 2015 та 2019 
роках. Його питома вага 
склала 33,3% та 33,1% 
відповідно. З 2016 і по 
2018 роки зберігалась чіт-
ка тенденція до зниження 
кількості виявлених ви-
падків цієї патології. Свого 
мінімуму (22,6%) питома 
вага ХОЗЛ професійної 
етіології досягла у 2018 

Таблиця 2 – Структура професійних захворювань в Запорізькій області за 
2015-2019 роки

Рік Кількість
Форми професійної патології

П Х ВХ КН К Р ВСП І

2015
випадків 59 1 22 16 8 3 4 1 4
питома вага, % 100,0 1,7 37,3 27,1 13,6 5,1 6,8 1,7 6,8

2016
випадків 52 2 18 15 7 1 6 3 0
питома вага, % 100,0 3,9 34,6 28,9 13,5 1,9 11,5 5,8 0,0

2017
випадків 66 2 15 17 11 1 14 1 5
питома вага, % 100,0 3,0 22,7 25,8 16,7 1,5 21,2 1,5 7,6

2018
випадків 74 1 26 18 10 0 15 3 1
питома вага, % 100,0 1,3 35,2 24,3 13,5 0,0 20,3 4,0 1,4

2019
випадків 103 0 34 22 21 4 14 1 7
питома вага, % 100,0 0,0 33,0 21,3 20,4 3,9 13,6 1,0 6,8

Всього
випадків 354 6 115 88 57 9 53 9 17
питома вага, % 100,0 1,7 32,5 24,9 16,1 2,5 15,0 2,5 4,8

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохле-
арний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна 
поліневропатія; І – інші

Таблиця 3 – Структура професійних захворювань в Кіровоградській області за 
2015-2019 роки

Рік Кількість
Форми професійної патології

П Х ВХ КН К Р ВСП І

2015
випадків 135 0 45 22 34 1 25 0 8
питома вага, % 100,0 0,0 33,3 16,3 25,2 0,7 18,5 0,0 5,9

2016
випадків 131 0 34 36 40 0 16 0 5
питома вага, % 100,0 0,0 26,0 27,5 30,5 0,0 12,2 0,0 3,8

2017
випадків 156 1 40 43 51 0 16 0 5
питома вага, % 100,0 0,6 25,6 27,6 32,7 0,0 10,3 0,0 3,2

2018
випадків 155 1 35 36 40 1 39 1 2
питома вага, % 100,0 0,6 22,6 23,2 25,8 0,6 25,3 0,6 1,3

2019
випадків 396 1 131 65 102 0 81 1 15
питома вага, % 100,0 0,3 33,1 16,4 25,7 0,0 20,4 0,3 3,8

Всього
випадків 973 3 285 202 267 2 177 2 35
питома вага, % 100,0 0,3 29,3 20,8 27,4 0,2 18,2 0,2 3,6

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохле-
арний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна 
поліневропатія; І – інші
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році, що на 10,7% менше ніж у 2015 році. На від-
міну від ХОЗЛ професійної етіології, у діагносту-
ванні кохлеарного невриту максимум відмічався в 
більш пізні (2017 рік) строки нашого спостережен-
ня. У 2017 році питома вага цієї патології стано-
вила 32,7%, що на 7,5% більше ніж у 2015 році, 
коли вона була мінімальною. Динаміка питомої 
ваги діагностованої вібраційної хвороби показала 
поступове зростання, з наступним зниженням, у 
часовому відрізку нашого спостереження. Для ві-
браційної хвороби найбільша кількість виявлених 
випадків була зареєстрована у 2017 році – 27,6%, 
що на 11,3% більше за її мінімальне значення – 
16,3% у 2015 році. Не залишилась поза нашої ува-
ги і радикулопатія. У період з 2018 по 2019 роки її 
питома вага знаходилась в межах 20,4%-25,3%. У 
2017 році кількість діагностованих випадків дося-
гла свого мінімального значення – 10,3%. З 2015 і 
по 2017 роки був помічений тренд у зниженні кіль-
кості випадків цієї профпатології. Максимальних 
значень питомої ваги – 25,3%, вібраційна хвороба 
набула у 2018 році, що на 15,0% більше ніж у 2017 
році.

Таким чином, за показниками професійної за-
хворюваності у Придніпровському економічному 
регіоні найбільшу їх питому вагу мала Дніпропе-
тровська область – 88,5% (10307/11634), далі роз-
ташувались Кіровоградська – 8,3% (973/11634) та 
Запорізька – 3,0% (354/11634) області. Проведені 
дослідження дозволяють відмітити, що у Придні-
провському економічному регіоні провідне місце 
(31,7%) в структурі загальної професійної патології 
тримало ХОЗЛ професійної етіології. На другому 
(27,3%) та третьому (23,7%) місцях знаходились 
відповідно кохлеарний неврит та радикулопатія. 
Меншу питому вагу діагностованих профпатологій 
мали: вібраційна хвороба – 7,6%, пневмоконіоз – 
2,3%, ВСП – 0,5% і катаракта – 0,1% з чіткою тен-
денцією до росту їх виявлення при обстеженні.

Необхідно відмітити, що показники професій-
ної захворюваності свідчать лише про виявлен-
ня профпатології, тобто про діяльність медичної 
служби. Статистика не відображає справжньої 
ситуації, що обумовлено недосконалістю законо-
давства з охорони праці, відсутністю правових та 
економічних санкцій за приховування професійних 
захворювань, недоліками лікувально-діагностич-
ної та профілактичної роботи серед працівників 
[2, 3]. Виявляються професійні захворювання пе-
реважно на великих промислових підприємствах, 
де достатньо добре функціонує медична служба. 
Практично не виявляються професійні захворю-
вання на підприємствах малого та середнього біз-
несу [2, 4].

Вирішення даної проблеми, на нашу думку, 
може полягати у посиленні координації всього 
комплексу наукової та практичної діяльності щодо 

розробки та обґрунтування стратегії, тактики і ре-
алізації національної політики з найважливіших 
напрямів медицини праці [6, 7]. Необхідне сти-
мулювання розвитку профілактичної медицини 
та впровадження сучасних медичних технологій 
з профілактики, діагностики, лікування та реа-
білітації працюючих. Для забезпечення високої 
якості проведення медичних оглядів, необхідне 
підвищення кваліфікації медичних працівників, а 
також розробка, затвердження та впровадження 
медичних протоколів надання медичної допомо-
ги хворим на професійні захворювання [1, 4]. По-
трібно провести перегляд концепції, організаційної 
структури, технічних і технологічних основ систе-
ми управління моніторингом здоров’я працюючих у 
шкідливих умовах та забезпечення його правового 
й нормативно-методичного супроводу [5, 6]. Необ-
хідна розробка нових підходів до оцінки професій-
них ризиків для удосконалення на цій основі гігі-
єнічної класифікації праці, порядку складання та 
вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов 
праці [1, 3]. Потрібне підвищення ефективності та 
надійності досліджень і прогнозування негативних 
наслідків стану здоров’я працюючих на підставі до-
зоефективних залежностей з метою об’єктивізації 
порядку встановлення зв’язку захворювань з умо-
вами праці. Нормативно-правове забезпечення 
працюючих соціальними гарантіями захисту у ви-
гляді обґрунтованих пільг і компенсацій за роботу 
у шкідливих і небезпечних умовах полягає у необ-
хідності розробки ефективних технологій управлін-
ня професійними ризиками [2-5]. Необхідне впро-
вадження ефективної системи багатоканального 
фінансування, збільшення бюджетних асигнувань 
на охорону здоров’я. Крім того, потрібно провести 
удосконалення інноваційної політики, плануван-
ня наукових досліджень з пріоритетних напрямів 
охорони здоров’я [4, 8-10]. Активна робота по узго-
дженню вітчизняної правової і нормативно-мето-
дичної бази служб медицини й охорони праці з 
міжнародними нормами й вимогами, у тому числі 
з міжнародною системою управління якістю, без-
пекою довкілля і станом професійного здоров’я на 
основі міжнародних стандартів якості, дасть змогу 
до розширення міжнародного співробітництва та 
інтеграції вітчизняної системи охорони здоров’я в 
міжнародну [4-6].

Висновки. Рівні професійної захворюванос-
ті серед працівників у Придніпровському еконо-
мічному регіоні в 2015-2019 роках коливалися в 
межах від 354 до 10307 випадків. Першість щодо 
формування професійної патології залишається 
за Дніпропетровською областю, де розташовані 
великі підприємства провідних галузей важкої про-
мисловості, у шкідливих та небезпечних умовах 
яких працює значна кількість населення. У структу-
рі професійної захворюваності перше місце нале-
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жало ХОЗЛ професійної етіології (31,7%), друге – 
кохлеарному невриту (27,3%), третє – радикулопа-
тії (23,7%), четверте – вібраційній хворобі (7,6%). 
Необхідним є формування системного підходу до 
профілактики професійної захворюваності насе-
лення, враховуючи особливості сучасної ситуації в 
регіоні та в країні в цілому.

Перспективи подальших досліджень. Комп-
лексне вирішення задач з охорони здоров’я робіт-
ників, з врахуванням міжвідомчої координації сис-
теми заходів, у перспективі дозволить забезпечи-
ти збереження трудового потенціалу, продовжити 
трудове довголіття, знизить загальну та професій-
ну захворюваність.
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СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В ПРИДНЕПРОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 2015–2019 ГОДЫ
Ивчук В. В.
Резюме. Высокоурбанизированной территорией Украины, где сохранение здоровья работающего 

контингента является важной составляющей успешного развития ее экономики, является Приднепров-
ский экономический регион. Причиной для возникновения профессиональной заболеваемости могут 
быть неблагоприятные условия труда, распространенность тяжелой физической работы, нарушение 
режимов труда и отдыха, низкое качество профилактических медицинских осмотров. Данная ситуация 
требует комплексного подхода в решении вопросов охраны и укрепления здоровья работающего насе-
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Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

ления и формирования долгосрочных программ. Проведен анализ профессиональной заболеваемости 
в Приднепровском экономическом регионе, ее структуры в динамике за 2015-2019 годы, выявлены 
основные причины, которые приводят к формированию профессиональной патологии, и предложены 
пути решения проблемы. Уровень профессиональной заболеваемости работников Приднепровского 
экономического региона в 2015-2019 годах колеблется от 354 до 10307 случаев. Лидерство в фор-
мировании профессиональной патологии остается за Днепропетровской областью, где расположены 
крупные предприятия ведущих отраслей тяжелой промышленности, в опасных и вредных условиях 
которых работает значительное количество людей. В структуре профессиональной заболеваемос-
ти первое место занимает ХОБЛ профессиональной этиологии (31,7%), второе – кохлеарный неврит 
(27,3%), третье – радикулопатия (23,7%), четвертое – вибрационная болезнь (7,6%). Показатели про-
фессиональной заболеваемости свидетельствуют лишь об обнаружении профпатологии. Статистика 
не отражает истинной ситуации, что обусловлено несовершенством законодательства по охране труда, 
отсутствием правовых и экономических санкций за сокрытие профессиональных заболеваний, недо-
статками лечебно-диагностической и профилактической работы среди работников. Решение данной 
проблемы, по нашему мнению, может заключаться в усилении координации всего комплекса научной и 
практической деятельности по разработке и обоснование стратегии, тактики и реализации националь-
ной политики из важнейших направлений медицины труда. Необходимо сформировать системный под-
ход к предупреждению профессиональной заболеваемости населения с учетом особенностей текущей 
ситуации в регионе и в стране в целом.

Ключевые слова: здоровье работающего населения, профилактические медицинские осмотры, 
профессиональные заболевания, диагностика, профилактика.

UDС 613.62:001.5(477)
Status of Professional Morbidity in the Pridneprovsk Economic Region during 2015-2019
Ivchuk V. V.
Abstract. The purpose of the study was to analyze the occupational morbidity in the Dnieper Economic 

Region, its structure in dynamics for 2015-2019, identify the main causes that lead to the formation of 
occupational pathology, and suggest ways to solve the problem.

Material and methods. Based on the processing of the medical documentation of the clinic, the Ukrainian 
Research Institute of Industrial Medicine, we conducted a comparative analysis of occupational morbidity 
indicators in the dynamics of 2015-2019 was carried out taking into account the main forms of pathology and 
regional distribution.

Results and discussion. The level of occupational morbidity among workers of the Dnieper Economic 
Region in 2015-2019 varies from 354 to 10307 cases. The leadership in the formation of professional 
pathology remains with the Dnipropetrovsk region, where large enterprises of the leading branches of heavy 
industry are located, in dangerous and harmful conditions of which a significant number of people work. In 
the structure of occupational morbidity, the first place is occupied by chronic obstructive pulmonary diseases 
of occupational etiology (31.7%), the second is cochlear neuritis (27.3%), the third is radiculopathy (23.7%), 
and the fourth is vibration disease (7.6%). Indicators of occupational morbidity indicate only the detection of 
occupational pathology. The statistics do not reflect the true situation, which is due to the imperfection of labor 
protection legislation, the lack of legal and economic sanctions for concealing occupational diseases, and the 
shortcomings of medical diagnostic and preventive work among workers. The solution to this problem, in our 
opinion, may consist in enhancing coordination of the entire complex of scientific and practical activities for the 
development and substantiation of strategies, tactics and implementation of national policies from the most 
important areas of occupational medicine.

Conclusion. It is necessary to formulate a systematic approach to the prevention of occupational morbidity 
of the population, taking into account the characteristics of the current situation in the region and in the country 
as a whole. Comprehensive solution of problems in the health of workers, taking into account the interagency 
coordination of the system of measures, in the future will ensure the preservation of labor potential, prolong 
working life, and reduce general and occupational diseases.

Keywords: health of the working population, preventive medical examinations, occupational diseases, 
diagnostics, prevention.
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