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Праця є основою діяльності людини, сприятливо впливає на її здоров’я і 

забезпечує добробут суспільства. Але за певних умов деякі види праці можуть стати 

причиною дезорганізації в діяльності нервової, ендокринної, серцево-судинної систем, 

шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату. Недостатнє технічне оснащення 

виробничого процесу, недодержання чітко регламентованих санітарно-гігієнічних норм 

призводить до “поломки” в одній чи кількох з перерахованих систем організму людини, 

виникає патологічний процес, який і назвали професійною патологією, професійними 

хворобами. 

Професійні хвороби — захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють 

несприятливі умови праці — професійні шкідливості. Характер професійних хвороб 

визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх 

поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії. Класифікація професійних 

хвороб побудована за етіологічним принципом з урахуванням шкідливого виробничого 

фактора, який спричинив розвиток хвороби 

Історія. Відомості про дію шкідливих умов праці на здоров’я людини 

зустрічаються ще в єгипетських письменах, у працях  старогрецьких і римських вчених 

(Арістотеля, Гіппократа), а також середньовічних медиків — Агріколи, Парацельса та 

інших. Перший систематизований опис умов праці й окремих професійних хвороб був 

здійснений професором Падуанського університету Б. Рамацціні  в книзі “Про хвороби 

ремісників” (1700 року). Наукове узагальнення відомостей про вплив умов праці на 

здоров’я людини і фізичний розвиток працюючих належить Ф. Ф. Ерісману (1877 рік). 

За класифікаційними ознаками розрізняють професійні хвороби від шкідливої дії: 

 фізичних факторів — професійна туговухість, вібраційна хвороба, променева 

хвороба, кесонна хвороба, висотна хвороба та інші; 

 хімічних речовин — гострі й хронічні отруєння; 

 виробничого пилу — пневмоконіоз, бронхіт та інші; 

 фізичного перенапруження і травматизації — неврити, бурсити та інші; 

 біологічних факторів — інфекційні та паразитарні захворювання. 
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Серед професійних хвороб відомі хвороби, у патогенезі яких провідну роль 

відіграє алергічний механізм. У виникненні професійних хвороб велику роль відіграє 

також зниження опірності організму. 

Профілактика. В Україні щороку реєструється значна кількість професійних 

захворювань. Щоб зупинити процес розвитку професійних захворюваностей людей, що 

працюють на різних виробництвах необхідно рішуче впроваджувати в життя 

профілактичні заходи, спрямовані на зниження несприятливого впливу факторів 

виробничого середовища. Профілактика професійних хвороб полягає в систематичному 

покращенні умов праці та ліквідації шкідливих факторів, зменшення їх дії до безпечного 

для здоров’я людини рівня. З цією метою удосконалюють технологічні процеси, широко 

використовують санітарно-технічне обладнання, раціоналізують режим праці й 

відпочинку. Вивченням патогенезу клінічних проявів і перебігу професійних хвороб, 

патогенетичним лікуванням, експертизою працездатності і реабілітацією захворілих 

займається професійна патологія (професійні хвороби) — клінічна дисципліна, яка 

відокремилась від загальної патології. 

При правильній організації праці, дотриманні технологічної і трудової дисципліни 

процес виробничої діяльності відбувається без випадків травматизму, професійних 

захворювань та аварій, а при відхиленні від затвердженої технології робіт, порушенні 

режимів експлуатації обладнання, техніки безпеки та виробничої санітарії можуть виникати 

ситуації, що спричиняють травмування або професійні захворювання. 

Охорона життя й здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих 

виробничих чинників має важливіше соціальне значення, здоров’я працюючих є 

національним багатством держави оскільки має вплив на працездатність людини, а відтак на 

її добробут і подальший розвиток технічного процесу. 
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