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П раця лікарів-стоматологів супроводжується 
впливом на їхній організм цілого ряду несприятли
вих чинників, до числа яких належать зорова й емо
ційна напруга, вимушене робоче положення, нера
ціональне освітлення, контакти з алергенами і ток
сичними речовинами, шум, вібрація, лазерне, уль
трафіолетове, рентген випромінювання і небезпека 
поширення інфекцій [7, 25, 44, 47].

Згідно «Гігієнічноїкласифікації праці за показни
ками шкідливості і небезпеки чинників виробничого 
середовища, важкості і напруженості трудового про
цесу», затвердженої Наказом М О З України від
27.12.2001 р. №  528 виникнення на тлі напруженої 
трудової діяльності медичного персоналу двох чи 
більше шкідливих виробничих чинників (хімічних, 
фізичних та ін.) характеризує умови цієї праці як:

— умови вищого ступеня небезпеки розвитку про
фесійних захворювань,

— росту загальної хронічної захворюваності та 
захворюваності з тимчасовою втратою працез
датності [11].

Комплекс вище зазначених чинників впливає на 
стан здоров’я медичних працівників стоматологіч
ного профілю, призводячи до значного рівня їхньої 
захворюваності порівняно з іншими фахівцями-ме- 
диками.

В своїй науковій публікації Є.А. Погорілець 
(1999) констатує, що середня тривалість життя ліка
ря по світовій статистиці складає всього лише 54 ро
ки, а життя стоматолога ще коротше — 51 рік. При 
цьому 80 із 100 чоловіків-стоматологів не дожива
ють до пенсійного віку. Це пов’язано, як вважає ав 
тор, не тільки з постійною нервово-психічною нап
ругою, частою фізичною перевтомою, гіподинамією 
та інфікуванням, але й з специфічними умовами ро
боти та постійним контактом з людьми [39].

Мікробне забруднення повітря стоматологічних 
кабінетів — «чинник ризику» поширення інфекцій 
[12, 33]. Д ля стоматологічних поліклінік характер
но велике скопичення людей, тривале їх перебу
вання у закритому приміщенні, а це сприяє значно
му мікробному забрудненню повітря. Найбільше 
мікроорганізмів накопичується в ортопедичних, те 
рапевтичних, а також у хірургічних кабінетах. Пил, 
предмети устаткування, інвентар також  містять 
мікрофлору, причому і патогенну. Найбільш масово 
засіяні мікробами головні убори, халати, штани, 
взуття, навіть окуляри персоналу. На халатах мік
роби виявляють вже через кілька годин їхньої нос
ки, локалізуються в області живота, на рівні стегон 
і на рукавах [21, 32].

Крім того, в стоматологічній практиці серйозно 
говорять про роботу стоматологічних установок. Н а
уковці вважають, що безпечніші в цьому відношенні 
стоматологічні установки зі швидкістю обертання 
бору від 10000 до 30000 об/хв, що розсіюють пато
генну мікрофлору каріозної порожнини на 0,5 м від 
порожнини рота хворого, тобто в зоні подиху лікаря. 
Небезпечніші, на їхню думку, турбінні установки зі 
шввдкістю обертання бора 300000 об/хв, що розсію
ють патогенну флору на відстань їм  та більше від 
порожнини рота пацієнта [20].

До складу бактеріального аерозолю у повітрі 
стоматологічного кабінету входять патогенні мікро
організми пошкоджених зубів, мікроорганізми по
рожнини рота пацієнта, дрібні частинки твердих 
тканин зуба та ін. Бактеріальний аерозоль стомато
логічних кабінетів існує за правилами, характерни
ми для всіх мікробних аерозолей. У робочій зоні ме
дичних працівників забрудненість повітряного с е 
редовища патогенними мікроорганізмами може 
викликати захворювання органів дихання та зміну
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імунного стану організму, а також значно підвищи
ти фон мікрофлори шкіри [1 ,9 ].

Проведені дослідження А.А. Куніна, Б.Р. Шуми- 
ловича, H.H. Степанова (1995) свідчать про значне 
мікробне забруднення повітряного середовища 
стоматологічних кабінетів уже на початку робочого 
дня, особливо терапевтичного й ортопедичного ка
бінетів. Збільшення мікробного забруднення у цих 
кабінетах відбувається в середині і, особливо, нап
рикінці робочого дня.

Також вони встановили, що характер мікробно
го забруднення повітря стоматологічних кабінетів 
у зимовий і літній періоди має значні відмінності. 
Влітку загальне мікробне число перевищує зимові 
показники на початку і в середині робочого дня, а 
наприкінці, навпаки, забруднення узимку вище, 
ніж влітку. Виявлено значне мікробне забруднення 
сільського стоматологічного кабінету порівняно з 
міським. Автори провели також  порівняльну 
оцінку мікробного забруднення у кабінетах, осна
щених стоматологічним устаткуванням з різними 
швидкісними характеристиками. Отримані дані 
свідчать про більше мікробне забруднення кабіне
ту, оснащеного устаткуванням з турбінним обер
танням бору [ЗО].

Хімічні речовини, які знаходяться в повітрі в 
концентраціях, близьких до гранично допустимих, 
можуть викликати сенсибілізацію організму та іму
нологічні порушення в медичного персоналу, який 
безпосередньо контактує з хімічними компонента
ми [2, 3].

Наводячи дані про механізм дії хімічних алер
генів, деякі автори стверджують, що невеликі дози 
хімічних речовин при тривалій дії можуть виклика
ти алергійні реакції [3, 17].

Комбінована дія на організм працюючого алер
генів та подразнюючих речовин призводить до роз
витку комбінованих алергійних захворювань орга
нів дихання і шкіри, спостерігається полівалентна 
сенсибілізація, а також процеси антигенної конку
ренції та автоімунні порушення [4, 22, 45, 48].

Останніми роками в практичній діяльності сто- 
матологів-терапевтів широко стала використову
ватися швидкісна техніка, а в роботі лікарів-стома- 
тологів значне місце мають такі фізичні чинники, як 
шум і вібрація [43, 46].

Дослідження В.А. Капцова (1996), засвідчили, що 
при використанні в терапевтичній стоматології 
швидкісних турбін (200 000 — 400 000 об/хв.) мак
симальна енергія звуку припадає на частоту 8000 Гц. 
Рівень шуму на відстані ЗО см від бору, який знахо

диться в ротовій порожнині пацієнта, дорівнює 
80 —90 дБ [15].

Заданими раду авторів [8, 23] рівні шуму, які пе
ревищують інтенсивність 85 дБ  у поєднанні з висо
кими частотами можуть негативно впливати на ор
ганізм працюючих, тим самим призводячи до роз
витку приглухуватості незалежно від віку. Крім 
цього, дія шуму на лікарів-стоматологів може вик
ликати розвиток невротичного чи астенічного син
дрому у поєднанні з вегетативною дисфункцією.

У науковій літературі зустрічаються окремі пуб
лікації щодо впливу вібрації на організм працюю
чих. Так, за результатами, які отримали І.А. Богатирь- 
ова (2002), 0.1. Гоголева, Н.М. Малютина (2000),
В.А Катаєва (19 8 3 ) вібрація низьких частот 
(1 0 —20 Гц) викликала переважно поліневротичні 
явища та пошкодження кістково-суглобової систе
ми. Високочастотна ж  вібрація призводила до ви
никнення ангіоспастичного синдрому, що виявляв
ся у вигляді побіління пальців. Результати дослід
ження вібрації, яка передається від наконечників 
на руки лікарів характеризують її як професійно ва
гомий чинник в стоматології [23].

Мікроклімат будь-якого приміщення — це стан 
середовища, який зумовлює тепловідчуття людини. 
Він характеризується поєднанням основних фізич
них показників повітря: температури, вологості та 
швидкості руху. На мікроклімат приміщень впливає 
клімат місцевості, тепло- та вологозахисні власти
вості будівельних матеріалів і конструкцій, облад
нання і режим експлуатації опалювально-вентиля
ційної системи будівлі, технологічні процеси, роз
міри приміщень, кількість людей, що в ньому зна
ходяться та багато інших чинників.

За рахунок впливу на людину тих чи інших мік
рокліматичних чинників виникають різні умови теп
лообміну організму з навколишнім середовищем і 
забезпечується так званий тепловий стан. Тепло
вий стан, для якого характерне незначне напружен
ня терморегуляторних механізмів, називають ста
ном теплового комфорту. Тепловий комфорт може 
зберігатися і при помірному напруженні терморе
гуляції, що виникає при незначних змінах термічних 
умов виробничого середовища.

Сприятливий (комфортний) мікроклімат на ви
робництві створює умови для нормального самопо
чуття працюючих, високопродуктивної праці і по
передження захворювань, а при дискомфортному 
мікрокліматі самопочуття людей погірш ується, 
знижується їх працездатність та підвищується за 
хворюваність [ 16, 19].
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Повсякденна робота лікаря-стоматолога прохо
дить у межах відносно закритого простору стомато
логічного кабінету. Крім того, в своїй роботі фахів
ці використовують велику кількість різноманітних 
хімічних матеріалів, які, на жаль, небезпечні для 
здоров’я медичного персоналу [13]. Тому створення 
сприятливих мікрокліматичних умов на робочих 
місцях лікарів — важлива гігієнічна задача.

Оптимальне планування сучасних лікувальних 
закладів, забезпечення їх системами вентиляції та 
кондиціювання повітря направлені на створення 
сприятливого мікроклімату [41]. Проте результати 
деяких досліджень свідчень про те, що в окремих 
кабінетах лікувальних закладів, особливо хірургіч
ного профілю, спостерігається нагріваючий мік
роклімат, який значно перешкоджає праці медич
ного персоналу. Значно рідше лікарям доводиться 
працювати при зниженій температурі повітряного 
середовища, що також негативно впливає на пра
цездатність та ефективність праці [12, 15, 40].

Параметри температурного режиму в стомато
логічних кабінетах терапевтичного профілю, як 
вважає A.B. Борисенко (2000), повинні коливатися 
в межах 1 5 -1 7  °С. Вища температура повітря 
сприяє швидкому стомленню медичного персоналу, 
а також пацієнта, проте сучасні методики лікуван
ня, які застосовуються в стоматології, вимагають 
значних затрат часу (пацієнт досить довгий час зна
ходиться в нерухомому положенні). Тому при такій 
температурі в кабінеті пацієнт буде відчувати себе 
досить некомфортно. Більш придатна температура, 
яка забезпечувала б комфорті умови як для персо
налу, так і для пацієнта — це 18—20 °С, стверджує 
автор [5].

Водночас загальновідомо, що для роботи з дея 
кими пломбувальними матеріалами неохідна тем
пература не більша за 18—24 °С. При підвищенні 
зазначеної температури матеріали стають досить 
рідкими, погіршується їхня адгезія до поверхні 
твердих тканин зуба.

Як вважають дослідники, для забезпечення тепло
вого комфорту у приміщенні стоматологічного кабі
нету температура повітря по вертикалі і горизонталі 
повинна бути відносно рівномірною: різниця по вер
тикалі не більше 2 - 2 ,5  °С на кожний метр висоти і по 
горизонталі від зовнішньої до внутрішньої протилеж
ної стіни до 2 °С, різниця між температурою повітря і 
температурою внутрішньої поверхні зовнішніх стін 
повинна складати З "С. Добові коливання температу
ри повітря при центральному опаленню не повинні 
перевищувати З °С [ 10, 42].

Не менш важливе значеня мають оптимальна 
вологість та швидкість руху повітря в стоматологіч
ному кабінеті. При їх підвищенні настає суб’єктив
не відчуття підвищення або зниження температури 
повітря. Крім того, вологість підвищується під час 
роботи бормашини (особливо з турбінним наконеч
ником), коли в повітря потрапляє велика кількість 
аерозолей. Тому оптимальна вологість повітря в 
стоматологічному кабінеті повинна бути в межах 
30—45 %. Підвищені показники швидкості руху 
повітря в стоматологічному кабінеті сприяють роз
повсюдженню інфекційних та неінфекційних захво
рювань [З, 31, 39].

В літературі досить добре висвітлюється питання 
про стан мікроклімату хірургічних відділень і опера
ційних в стаціонарах (Є.О . Кречковський, 1979; 
К О. Ісламова, О.І. Агзамав, 1980; В.Ф. М інаковта 
ін., 1986; Уоиіе А., 1986). Автори одностайно вка
зують на перевагу в цих приміщеннях «нагріваючо
го» мікроклімату.

Що ж  стосується вивчення мікроклімату ви
робничих приміщень стоматологічних поліклінік, 
то цьому питанню присвячена робота Г.І. Куцен- 
ка, В .К  Овчарова (1986). Результати даних пара
метрів мікроклімату протягом робочого дня свід
чать про те, що уже через три години праці спос
терігалося підвищення температури в приміщенні 
до +  22 °С (норма +  18 °С), відносної вологості до 
70 %  (норма 4 0 —60 % ) та зменш ення охолоджу
ючої здатності повітря до 7,2 Д ж - м2 • с '1 (норма 
13—17 Д ж  ■ м2 • с '1) [ 38].

В роботах В.А. Катаєвої (1984, 2002) наводять
ся дані щодо незначного коливання температури 
повітря в теплий період року (23 ,5—25,9 °С) та сут
тєвих змін в холодний період (19,4 — 26,6 °С). Як 
зазначає автор, у холодний та передхолодний пері
оди швидкість руху повітря була нижчою ніж 
0,2 м /с , що вказує на малу його рухомість, а в теп
лий період вона дорівнювала 1 м /с  за рахунок при- 
роднього провітрювання через відкриті кватирки, 
фрамуги та вікна [ 18, 24].

В зв ’язку з тим, що стан мікроклімату впливає 
на тепловідчуття працюючих (дані про вплив на 
спеціалістів стоматологічного профілю відсутні), 
а нормативні показники мікроклімату в примі
щеннях стоматологічних поліклінік не відпові
дають сучасним вимогам, що враховують період 
року, призначення робочого місця (постійне чи 
тимчасове, допоміжне) та важкість праці, нами 
було проведено власні дослідження в цьому н а
прямку.

___________________________ « « « ї ї »
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Суттєве значення щодо умов праці фахівців у 
стоматологічних кабінетах має рівень освітлення 
робочого місця стоматолога, тому що від цього за 
лежить зорова та загальна працездатність. Зміна 
зорово-моторної реакції стоматологів з розвитком 
професійної міопії відмічається в роботах цілого 
ряду дослідників [5, 6, 31 ].

Специфіка багатьох професій уданий час вима
гає значної напруги зору, що веде до стійкого роз
витку стомлення зорового аналізатора, погіршення 
загального стану організму працюючого, зниження 
продуктивності праці. Під час виконання робіт, що 
вимагають напруження зору (до яких відноситься і 
робота лікаря-стоматолога), розвиток стомлення 
зумовлений змінами, що виникають не тільки в 
м’язовому апараті ока, але й, головним чином, у йо
го сітківці. Відомі способи профілактики та зняття 
зорового стомлення не забезпечують ефективного 
відновлення зорових функцій [14].

Д ля праці лікаря-стоматолога терапевта харак
терно великі навантаження на зоровий аналізатор. 
Це робота з малим операційним полем (близько од
ного сантиметра квадратного) та об’єктами розпіз
нання порядку 0 ,1 —0,3 мм (В.А. Катаева, 1995; 
О.В. Дегальцева, 1997; А.М. Лакшин і С.В. Бурла
ков, 1998). Ці автори класифікують працю стома
тологів як роботу дуже високої точності.

В зв’язку з цим стає зрозумілим, що освітленість 
стоматологічних кабінетів має велике значення. А 
саме: вид дж ерел освітлення, інтенсивність 
освітлення робочого місця, характер спектру ви
промінювання, все це безпосередньо впливає на 
процес сприйняття кольору.

В літературі зустрічається невелика кількість 
робіт, що стосуються досліджень джерел освітлен
ня в стоматологічних кабінетах, які б не впливали 
на передачу кольору.

Дані І.К. Луцької (1996, 2004, 2005) свідчать 
про те, що на білому фоні будь-який об’єкт здаєть
ся темнішим, чи світлішим на темному. Тому необ
хідно використовувати постійний фон оцінки відтін
ків зуба. Еталонним фоном у стоматології автор 
вважає сірий колір. Д ля роботи застосовують спе
ціальної форми сірі карти, з вирізкою в центральній 
частині, що дає змогу зіставити і порівняти природ
ний зуб з еталоном. Саме сірий колір використову
ється тому, що він не створює різкого контрасту 
відтінкам зуба, так як він досить нейтральний. С і
рий фон практично не формує так звану «слідову» 
реакцію (після блакитного кольору, наприклад, 
з ’являється відчуття жовтогарячого) [34, 35].

Здатність лікаря-стоматолога бачити і діяти знач
но залежить від освітленості предмета. У той час, як 
загальне освітлення повинне відповідати вимогам 
нормального зору, особливі види робіт, такі як точні 
маніпуляції, робота з дрібними предметами вимага
ють відмінних від нормальних умов освітлення. Якщо 
предмет складно розгледіти, то це зумовлено: його 
розміром, поганою контрастністю, яскравістю. Ве
лике значення мають також гострота зору, швидкість 
розпізнавання окремих деталей, контрасна чутли
вість, стійкість ясного бачення, ступінь адаптації і 
властивість розпізнавати кольори [26, 37].

Усі ці функції особливо важливі для стоматолога. 
Робота цієї категорії людей є особливим видом ді
яльності, що вимагає не тільки знань і професійної 
підготовки, але і мануальних навичок. Виняткова 
важливість точності виконання всіх маніпуляцій у 
порожнині рота не може бути переоцінена. Стома
тологи не мають права на помилку. Будь-яка неточ
ність майже непоправна і може призвести до нега
тивних наслідків.

Дослідження в цій області В.А.Катаєвої (1984), 
дали змогу встановити, що із 24 основних операцій, 
які виконує лікар-стоматолог терапевт під час ліку
вання карієсу і парадонтозу, 13 вимагають посиле
ного зорового контролю (огляд порожнини рота, 
вибір розміру інструменту, препарування каріозної 
порожнини зуба, обробка кореневих каналів та ін.).

Відомо, що здатність бачити значно зростає зі 
збільшенням освітленості. З віком навантаження 
на очі переноситься складніше, оскільки легкість, з 
якою очі адаптуються до змін яскравості світла, 
зменшується. Крім того, знижується гострота зору, 
тобто здатність бачити при будь-якому джерелі ос
вітлення і для нормального сприйняття об’єкту не
обхідна більша освітленість.

Значну роль у роботі стоматолога відіграє чин
ник перепаду освітленості. Саме для цього стома
тологічні джерела освітлення мають різні режими 
роботи. В похмурий день потрібно використовува
ти більш слабку освітленість порожнини рота па
цієнта. Збільш ення інтенсивності освітлення 
можна використовувати по мірі стомлення, тобто 
під кінець робочого дня. Усе це допомагає не тіль
ки гарному огляду порожнини рота пацієнта, але й 
дозволяює зменшити навантаження на очі стома
толога, тим самим уникаючи впливу чинника вто
ми [28].

Форма самого світильника дуже важлива для ос
вітлення. Саме форма дає змогу розширити зону ос
вітлення та зберегти світловий потік у зоні робочо-
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го поля. Рівномірний розподіл світлового потоку дає 
змогу об’єктивно оцінити стан тканини порожнини 
рота, а також зменшити кількість переміщень поля 
зору у зони з різним освітленням. Для сучасної сто
матології, метою якої є не тільки функціональне л і
кування, але й відновлення естетичних характерис
тик, передача кольору дуже важлива. Світло стома
тологічного світильника повинне зберігати природ
ну передачу кольору.

Правильне освітлення конкретної ділянки в ро
товій порожнині запобігає порушенню зору лікаря. 
Під час встановлення операційної лампи слід дот
римуватися наступного правила: кут падіння світла 
повинен збігатися, чи бути подібним до кута зору 
лікаря-стоматолога.

З  усіма поверхнями, що ми бачимо прямо, варто 
працювати під кутом, нахиливши голову пацієнта 
вліво чи вправо. З  поверхнями, що ми не бачимо 
прямо, необхідно працювати, дивлячися у дзер
кальце. Ці поверхні освітлюються лампою прямо 
чи опосередковано за допомогою відбитого в дзер
кальце світла. Повторна зміна кута зору, акомо
дація й адаптація при виборі і відкладанні інстру
мента убік зумовлює напруження зорового аналіза
тора терапевта-стоматолога [27].

В полі зору стоматолога під час роботи знахо
диться майже весь кабінет, тому, що лікар працює 
не тільки з пацієнтом, але й постійно звертає пог
ляд на поверхні з нерівномірним освітленням: при
лади, столи (письмовий, інструментальний) та інші 
об’єкти, внаслідок цього ступінь адаптації зору по
рушується тому, що виникають явища світлової пе- 
реадаптації під час переведення зору з поверхні, 
яка яскраво освітлена, на менш освітлену і навпа
ки. Це призводить до значних змін функціонально
го стану органу зору, що своєю чергою погіршує 
працездатність [29, 36].

Колір поверхні стін, стелі, підлоги також впливає 
на орган зору. Поглинання чи відбиття цими повер
хнями світла викликає значні кольорові відхилення, 
внаслідок цього під час кольорового оформлення 
стоматологічних кабінетів автори рекомендують не 
використовувати насичені, яскраві кольори [42].

Отже, всі шкідливі чинники в роботі лікаря-сто
матолога терапевтичного профілю можуть бути по
ділені на чотири групи.
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Буря Л .В ., Марченко И.Я.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕЛЫ 
В РАЧ ЕЙ-CTO М АТОАО ГО В
Высшее государственное учебное заведение Украины «У М С А », г. Полтава

Авторами проведен научный обзор отечественной и зарубежной литературы относительно вредных факторов про
изводственной среды врача-стоматолога. Проанализированы и обобщены данные их влияния на работоспособность 
и здоровье этих специалистов. Доказана необходимость дальнейшего изучения проблемы в этом направлении. 
Ключевые слова: врач-стоматолог, условия труда, вредные факторы, производственная среда, 
работоспособность, гигиена труда
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HARMFUL FACTORS OF DENTIST'S WORK ENVIRONMENT AND  
THEIR HYGIENIC CHARACTERISTICS
Higher state educational establishments of Ukraine «U M S A », Poltava

The authors have made a scientific review of national and foreign literature, related to harmful factors o f a dentist’s work. The 
data on their effect on the work ability and health o f these specialists have been analyses. The necessity of further studying this 
problem in this direction is proved.

Keywords: dentists, work conditions, harmful factors, work environment, work ability, occupational health
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