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Аналіз проблеми. Візьмемо до уваги результати останніх досліджень, проведених

європейськими і українськими вченими , в яких брало участь майже 400 пацієнтів.

Згідно проведеному аналізу виявилося, що ймовірність розвитку пухлини в місцях

максимально близьких до мобільного телефону, значно вище інших областей.

Ще одним доказом впливу мобільного пристрою на людину полягав у взаємодії

електромагнітного випромінювання від передавача з біоелектричними процесами в

мозку. Адже мозок, по суті, є величезним органічним комп'ютером всередині якого

бігають електричні заряди.

Висновок. Отже, у будь-якому випадку кожна людина, яка турбується про своє

здоров'я, має можливість знизити шкідливий вплив електромагнітного випромінювання

телефону, використовуючи найбільш популярні методи: захист часом - довгі розмови по

телефону краще змінити на короткочасні, адже набагато приємніше спілкуватися не із

«мертвим залізом», а з живими людьми; захист відстанню - використання гарнітури або

застосування динаміку під час розмови може значно знизити вплив випромінювання.

Якщо дотримуватись цих правил роботи, то негативний вплив на організм людини

буде мінімальним.
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Виробничий шум є одним з основних шкідливих факторів на виробництві. У

структурі професійних захворювань в Україні хвороби слуху займають третє місце –

14,9 % від загальної кількості діагнозів.

Боротьба з шумом є складною гігієнічною проблемою медицини праці. Загальні

вимоги до методів оцінювання виробничого шумового навантаження встановлені

ДСТУ 2867-94 [1]. Відповідно до цього нормативного документа є можливість

наочного контролю за змінами шумових характеристик робочих місць (за допомогою

карт шуму) до і після впровадження технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних та

інших заходів з захисту від виробничого шуму.

Карти шуму, які визначені на основі фактичних вимірювань рівнів звуку в

контрольних точках (вузлах) координатної сітки, з включенням зон робочих місць,

дозволяє вирішувати, у першу чергу, питання гігієнічної оцінки реального виробничого

шумового навантаження на працівників, зробити гігієнічну оцінку професійного ризику

з прийняттям рішення з покращення гігієнічних умов праці працівників.

Карта шуму – зручний інструмент для гігієнічної оцінки умов праці в разі дії

шуму, яка проводиться згідно з [2], Накладання даних [2] на карти шуму дає

можливість провести зонування території виробничого приміщення за класами умов

праці. Карта шуму (рис. 1), перероблена з урахуванням вищевказаних класів умов

праці, наведена на рисунку 2.

Рисунок 1 - Карта шуму: а – при закритих дверях боксу віброочищення; б – при
відкритих дверях боксу віброочищення.
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Таблиця - Клас умов праці, категорії професійного ризику, терміновість заходів

із зниження ризику та зміст пропонованих заходів із зниження ризику

Клас умов праці за
[3]

Категорія
професійного
ризику за [4]

Терміновість
заходів із зниження

ризику
за [4, 5]

Зміст
пропонованих

заходів із зниження
ризику за [3-5]

1 2 3 4
Оптимальні – 1 Ризик відсутній Заходи не потрібні Моніторинг шумо-

вого навантаження
Допустимі – 2 Нехтовно малий

(стерпний) ризик
Заходи не потрібні,
але вразливі особи
потребують додат-
кового захисту

Моніторинг шумо-
вого навантаження

Шкідливі – 3.1 Малий (помірний)
ризик

Потрібні заходи по
зниженню ризику

Застосування колек-
тивних заходів за-
хисту від шуму: ек-
ранування, звукоізо-
ляція, звукопогли-
нання та ін., розши-
рена програма моні-
торингу.
Застосування ЗІЗ.

Шкідливі – 3.2 Середній (істотний)
ризик

Потрібні заходи по
зниженню ризику в
установлені терміни

Шкідливі – 3.3 Високий
(нестерпний) ризик

Потрібні
невідкладні заходи
по зниженню
ризику

Шкідливі – 3.4 Дуже високий
(нестерпний) ризик

Роботи не можна
починати або
продовжувати до
зниження ризику

Небезпечні – 4 Надвисокий ризик
та ризик для життя,
притаманний даній
професії

Роботи повинні
проводитися тільки
за спеціальними
регламентами

Перегляд проектної
документації, заміна
обладнання на
менш шумне,
використання
менш шумних
технологічних
прийомів та ін.

В основі роботи лежить дослідження реальної виробничої ситуації на

машинобудівному підприємстві м. Харкова.
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Рисунок 2- Карта шуму з урахуванням класів умов праці: а – при закритих
дверях боксу віброочищення; б – при відкритих дверях боксу віброочищення;

зони за класами умов праці: 1 – допустимий (2), 2 – шкідливий (3.1),
3 – шкідливий (3.2), 4 – шкідливий (3.3), 5 – шкідливий(3.4)
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