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Вступ. Проблеми медицини праці у будь-якій
країні мають вважатися пріоритетними, оскільки
здоров’я працюючого населення визначає рівень
економічного розвитку держави та добробуту громадян [10]. Економічні збитки, пов’язані з втратою
трудового потенціалу залізничників, відшкодуванням компенсацій у зв’язку з втратою працездатності, медичними витратами на лікування та реабілітацію хворих, а також відтворенням робочої сили,
роблять проблему профілактики і ранньої діагностики захворювань у працівників залізничної медицини
однією з пріоритетних у сфері медицини праці, як в
Україні, так і на міжнародному рівні [1].
Серед основних медичних показників працівників залізничного транспорту особливе місце посідає аналіз показників захворюваності. Медико-соціальне значення цих показників визначається тим,
що саме захворювання є основною причиною тимчасової та стійкої втрати працездатності, що у свою
чергу призводить до великих економічних втрат суспільства [7,8,9,11].
За даними Головного управління медичних закладів Укрзалізниці до найважливіших чинників
діяльності медичних закладів залізничного транспорту належить часткова зміна та вдосконалення
економічних принципів діяльності медичних закладів [3,4]. Тому при аналізі літературних джерел ми
звернули увагу на питання оптимізації показників
ліжкового фонду в умовах його неефективної роботи [5].
При аналізі літературних джерел ми визначили,
що у поліклініках виїзні засідання лікарсько-контрольної комісії проводять рідко, бувають випадки за-

244

пізнілого направлення хворих на медико-соціальну
експертну комісію (МСЕК), не завжди проводиться
експертна оцінка роботи лікарів з експертизи тимчасової втрати працездатності. Бувають помилки
в послідовності обстеження хворих у поліклініці
й стаціонарах, не завжди дотримуються термінів
госпіталізації хворих. Часом хворих госпіталізують,
не беручи до уваги лікування на догоспітальному
етапі й можливості лікування хворих без відриву
від виробництва. Не завжди термін перебування
хворого в стаціонарі визначають з урахуванням попереднього лікування. Є випадки затримки хворих
у стаціонарах для виконання плану ліжко-днів. У деяких поліклініках мало уваги приділяють своєчасному та раціональному працевлаштуванню хворих
залізничників [2].
Проблему високої частоти повторних госпіталізацій, як показника неефективної діяльності системи охорони здоров’я та її збитковості висвітлює
у своїй роботі також А. А. Датченко і М. В. Рогов, що
описували систему організації надання медичної допомоги залізничникам та пенсіонерам залізничного
транспорту Донецької залізниці [6]. Це безумовно
зосереджує нашу увагу на вивченні даних резервів
профілактичної ланки медицини транспорту.
Мета роботи – провести оцінку показників захворюваності за 5-річний період спостереження для
виявлення резервів профілактики захворюваності
серед працівників залізничного транспорту.
Об’єкт і методи дослідження. На базі Вузлової
клінічної лікарні ст. Вінниця за період 2008-2012 років
нами було обстежено 819 пацієнтів, працівників залізничного транспорту. Дані пацієнти входили до
складу групи спостереження. Критеріями включення в групи спостереження була належність до професійної групи працівників залізничного транспорту,
що безпосередньо пов’язані із забезпеченням без-
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пеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту та підлягали обов’язковому попередньому
та періодичним медичним оглядам на базі Вузлової
клінічної лікарні ст. Вінниця.
За місцем проживання обстежувані пацієнти
розділилися наступним чином: мешканці села 37%,
мешканці міста 59%, мешканці смт. 4%.
Одним із найбільш об’єктивних та достовірних
інформаційних джерел про захворюваність є ретроспективна інформація облікових документів лікувально-профілактичних закладів. Під час етапу
збору статистичної інформації дослідження ми
провели викопіювання даних по захворюваності із
медичної картки амбулаторного пацієнта 819 досліджуваних працівників залізничного транспорту
(ф№025/о), 2588 карт хворого, що вибув зі стаціонару (ф№066/о), 819 статистичних карт динамічного
спостереження стану захворюваності, набуття профнепридатності та використання медичних послуг
працівниками залізничного транспорту.
Результати дослідження та їх обговорення.
Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності (ЗТВП) вивчається серед працюючих і враховує випадки захворювань, результатом яких є невихід на роботу. Цей вид захворюваності складає від
25 до 75% первинних звертань за медичною допомогою.
Захворюваність працюючих призводить до значних економічних втрат суспільства, чим обумовлене велике соціально-економічне значення даної
проблеми. Одиницею обліку є випадок втрати працездатності.
Аналіз показників ЗТВП проводився період із
2008 по 2012 роки. Основними показниками, що
підлягали дослідженню були: рівень ЗТВП на 100
працюючих (у випадках), рівень ЗТВП на 100 працюючих (у днях), середня тривалість одного випадку,
структура ЗТВП, і рівень госпіталізації працівників
залізничного транспорту, що відображені у таблиці.

Рівень ЗТВП у випадках на 100 працюючих (показник частоти) вказує на рівень захворюваності
працюючих. Протягом періоду спостереження даний
показник збільшився майже удвічі. Проте, це не демонструє значних економічних негараздів, так як у
2008 році рівень ЗТВП склав 24,1±1,5, що згідно із
шкалою оцінки показників ЗТВП по Е. Л. Ноткіну відповідає дуже низькому рівню. Незважаючи на збільшення майже удвічі цього показника за період спостереження суттєвих економічних втрат пов’язаних
із втратою робочої сили на залізниці ми не очікуємо,
так як рівень ЗТВП у 2012 році за шкалою оцінки показників ЗТВП по Е. Л. Ноткіну все одно відповідає
низькому: 57,1±1,7 на 100 працюючих.
Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих залежить від багатьох факторів, що впливають на
тривалість непрацездатності і характеризує, в основному, тяжкість захворювання. Оцінюючи тяжкість
хвороби було зафіксовано збільшення показника
майже у двічі. Так, у 2008 році кількість днів непрацездатності на 100 працюючих склала 264 дня, що
є дуже низькою. У 2012 році відбувся перехід даного показника до рівня нижче середнього: 625,4 дня,
тобто за 5-річний період спостереження мало місце
посилення тяжкості захворювань.
Середня тривалість випадку непрацездатності відображає тяжкість захворювань і залежить від
рівня експертної оцінки працездатності. Крім того,
цей показник характеризує працевтрати – скільки
в середньому підприємство втрачає через невихід
на роботу з приводу якого-небудь захворювання,
або групи захворювань. Даний показник продемонстрував свою стабільність на рівні 10,9 днів, що
може бути обумовлено певною регламентацією періоду непрацездатності страховою компанією.
Питома вага непрацездатних осіб в більшості
зарубіжних країн є основною, а іноді і єдиною при
характеристиці захворюваності робітників. Вона визначає основну частку робочих із загального числа,
Таблиця.

Динаміка показників ЗТВП та госпіталізованої захворюваності
за період 2008-2012 рр. серед працівників залізничного транспорту, (n=819)
Роки спостереження
Показник

2008

2009

2010

2011

2012

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

Рівень ЗТВП у випадках

24,1

1,5

29,9

1,6

54,1

1,7

49,6

1,7

57,1

1,7

Рівень ЗТВП у днях

264

-

368

-

667,4

-

474,6

-

625,4

-

Середня тривалість одного
випадку ЗТВП, у днях

10,9

-

12,3

-

12,3

-

9,6

-

10,9

-

Питома вага працівників, що
хворіють

23

1,5

26

1,5

41

1,7

33

1,6

38

1,7

Питома вага часто хворіючих

-

-

-

1,3

0,4

1,6

0,4

1,2

0,4

Питома вага тривало
хворіючих

-

0,6

0,3

1,8

0,5

1,1

0,4

1,8

0,5

Рівень госпіталізації

4,6

0,7

7,3

0,9

17,5

1,3

17,6

1,3

25,4

1,5

Питома вага госпіталізацій
(денний стаціонар)

15,8

5,9

8,3

3,6

15,4

3,0

23,6

3,5

17,3

2,6

Питома вага госпіталізацій
(цілодобовий стаціонар)

88,8

5,1

91,7

3,6

84,6

3,0

76,4

3,5

82,7

2,6
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що в середньому протягом одного року не брали
участі в виробничому процесі внаслідок хвороби.
За даними 2008 та 2009 років хворіли протягом року
лише 23±1,5% і 26±1,5% працівників відповідно.
Проте у наступному році їх кількість значно збільшилась до рівня 41±1,7%. У 2011 році мали незначне зменшення кількості хворіючих працівників до
33±1,6%, та у 2012 році показник склав 38±1,7%.
Госпіталізована захворюваність демонструє
частину населення, яка потребує лікування захворювання в умовах стаціонару. Показник рівня госпіталізованої захворюваності залежить від багатьох
чинників: нозологічної форми захворювань, доступності стаціонарної медичної допомоги, показань до
госпітального лікування, можливості надання допомоги вдома, вікових, соціально-побутових чинників
та ін.[6].
Аналіз рівня госпіталізації за період спостереження мав тенденцію до стрімкого зростання, так
у 2008 році він склав 4,6±0,7 на 100 працюючих залізничників, а у 2012 році від досяг рівня 25,4±1,5.
Зростання рівня госпіталізації можна поєднати із
стрімким збільшенням показників захворюваності
з тимчасовою втратою працездатності серед даної
категорії населення. Показник середньої тривалості
перебування хворого у стаціонарі склав 11 днів, та
не мав суттєвих змін за період спостереження.
Як зазначалось вище, наше дослідження проводилось на базі Вузлової клінічної лікарні станції
Вінниця, що має у своєму складі цілодобовий та
денний стаціонар. В ході нашого дослідження було
визначено у 2008 році, що 15,8±5,9% пацієнтів перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні
денного стаціонару, а 88,8±5,1% у цілодобовому.
Незважаючи на збільшення загального показника
рівня госпіталізації за період спостереження майже
у п’ять разів, пропорції відношення пацієнтів до цілодобового та денного стаціонару практично не змінились і станом на 2012 рік відповідали 17,3±2,6% і
82,7±2,6% відповідно.
В цілому можемо відмітити зростання показників госпіталізованої захворюваності за період спостереження. Цікавим є, що 80-90% працівників залізничного транспорту у більшій мірі перебували
на лікуванні у цілодобовому стаціонарі, в той час як
денний стаціонар працював із значно нижчою ефек-

тивністю. Враховуючи той факт, що денний стаціонар функціонує при поліклінічному закладі, і метою
його роботи в певній мірі є інтенсифікація роботи
поліклінічного відділення, як важливої ланки надання первинної медичної допомоги, можемо зробити
висновок про дещо упереджене ставлення пацієнтів
до первинної медичної допомоги, як і до її лікарів,
через певні недоліки у їх лікувально-профілактичній
роботі.
Висновки
1. При проведенні дослідження ми спостерігали
зростання показників госпіталізованої захворюваності від 4,6 до 25,4 на 100 працюючих працівників
залізничного транспорту.
2. Зростання показника госпіталізованої захворюваності співпадає із збільшенням показників
захворюваності з тимчасовою втратою працездатності серед залізничників, та дозволяє зробити припущення, що більша частина випадків ЗТВП
приходяться на стаціонарне лікування, в той час як
в загальній популяції на один випадок госпіталізації
приходиться 4-5 випадків захворювань, які лікуються амбулаторно.
3. Про недоліки медичного обслуговування залізничників свідчить і середня тривалість ЗТВП,
що складала 10,9 днів, тоді як середня тривалість
перебування хворого у стаціонарі по місті Вінниці була 13 днів. Тобто, тривалість перебування на
лікарняному фактично покриває лише час перебування в стаціонарі, унеможливлюючи реабілітаційний процес. Виходячи із вищевказаного, обслуговуються здебільшого тяжкі розлади здоров’я
залізничників, що може бути обумовлено вадами
доступності медичної допомоги, які особливо виразні при звертанні за медичною допомогою у випадках нетяжких захворювань, що не потребують
госпіталізації.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому зважаючи на результати дослідження будуть обґрунтовані заходи корекції та удосконалення
існуючої системи медичного забезпечення залізничників з головною метою – випереджувальним характером реабілітаційних заходів, що дасть можливість
зменшити ризики важливих медичних подій – втрати
профпридатності та госпіталізації з важливим економічним виграшем.
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УДК:614.8.067.1:656.2-056.265
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ГОСПІТАЛІЗОВАНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.
Безугла О. Р.
Резюме. Мета роботи – провести оцінку показників захворюваності за 5-річний період спостереження
для виявлення резервів профілактики захворюваності серед працівників залізничного транспорту.
Об’єкт і методи дослідження. На базі Вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця за період 2008-2012 рр. нами
було обстежено 819 пацієнтів, працівників залізничного транспорту.
Результати дослідження та їх обговорення. Рівень ЗТВП у випадках на 100 працюючих протягом періоду
спостереження збільшився майже удвічі, проте згідно із шкалою оцінки показників ЗТВП по Е. Л. Ноткіну
відповідає низькому рівню. Показник кількості днів непрацездатності на 100 працюючих за період спостереження збільшився від низького до рівня нижче середнього, тобто з часом тяжкість захворювань посилюється. Середня тривалість випадку непрацездатності була незмінною та склала 10,9 днів. Госпіталізована
захворюваність за період спостереження стрімко збільшилась. Показник середньої тривалості перебування
хворого у стаціонарі склав 11 днів, та не мав суттєвих змін за період спостереження. В цілому можемо відмітити зростання показників госпіталізованої захворюваності за період спостереження.
Висновки. В цілому можемо відмітити зростання показників госпіталізованої захворюваності за період
спостереження від 4,6 до 25,4 на 100 працюючих залізничників. Дане явище збігається із стрімким збільшенням показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності серед залізничників, та дозволяє
зробити припущення що більша частина випадків ЗТВП приходяться на стаціонарне лікування, в той час як
у загальній популяції на один випадок госпіталізації приходиться 4-5 випадків захворювань, які лікуються
амбулаторно.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому зважаючи на результати дослідження буде обґрунтована заходи корекції та удосконалення існуючої системи медичного забезпечення залізничників з головною
метою – випереджувальним характером реабілітаційних заходів, що дасть можливість зменшення ризиків
важливих медичних подій – втрати профпридатності та госпіталізації з важливим економічним виграшом.
Ключові слова: медицина праці, працівники залізничного транспорту, захворюваності з тимчасовою
втратою працездатності, госпіталізована захворюваність.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
И ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА.
Безуглая О. Р.
Резюме. Цель работы – провести оценку показателей заболеваемости за 5-летний период наблюдения
для выявления резервов профилактики заболеваемости среди работников железнодорожного транспорта.
Объект и методы исследования. На базе Узловой клинической больницы ст. Винница за период 20082012 гг. было обследовано 819 пациентов, работников железнодорожного транспорта.
Результаты исследования и их обсуждение. Уровень ЗТВП в случаях на 100 работающих в течение периода наблюдения увеличился почти вдвое, однако по шкале оценки показателей ЗТВП по Е. Л. Ноткину
соответствует низкому уровню. Показатель количества дней нетрудоспособности на 100 работающих за
период наблюдения увеличился с низкого до уровня ниже среднего, то есть со временем тяжесть заболеваний усиливается. Средняя продолжительность случаев нетрудоспособности была неизменной и составила
10,9 дней. Госпитализированная заболеваемость за период наблюдения стремительно увеличилась. Показатель средней длительности пребывания больного в стационаре составил 11 дней, и не имел существенных изменений за период наблюдения.
Выводы. В целом можем отметить рост показателей госпитализированной заболеваемости за период
наблюдения от 4,6 до 25,4 на 100 работающих железнодорожников. Данное явление совпадает со стремительным увеличением показателей заболеваемости с временной потерей трудоспособности среди железнодорожников, и позволяет сделать предположение, что большая часть случаев ЗТВП приходятся на
стационарное лечение, когда в общей популяции на один случай госпитализации приходится 4-5 случаев
заболеваний, которые лечатся амбулаторно.
Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем в виду результатов исследования будут обоснованы меры коррекции и совершенствования существующей системы медицинского обеспечения железнодорожников с главной целью – опережающим характером реабилитационных мероприятий, что позволит
уменьшить риски важных медицинских событий – потери профпригодности и госпитализации с важным
экономическим выигрышем.
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Ключевые слова: медицина труда, работники железнодорожного транспорта, заболеваемость с временной потерей трудоспособности, госпитализированная заболеваемость.
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EVALUATION OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY AND MORBIDITY AMONG HOSPITALIZED
RAILWAY EMPLOYEES
Bezugla O. R.
Abstract. Objective: analyze morbidity for the 5-year period of observation to discover reserves the prevention
of morbidity among railway employees.
Materials and methods. In nodal stations Vinnitsa hospital for the period 2008-2012 examined 819 patients
railway employees. These patients were part of the group supervision. The criteria for inclusion in the observation
group was belonging to a professional group of railway employees directly related to ensuring the safety and maintenance of railway transport and subject to mandatory preliminary and periodic medical examinations at the hospital nodal century Vinnitsa. During the stage of collecting statistical information research we were doing the copy of
data on the incidence of out-patient medical card 819 railway employees researched (f№025 / o) 2,588 patient card
that was out of the hospital (f№066 / o), 819 statistical maps dynamic monitoring of disease status, acquisition of
professional unsuitability and use of health care workers of railway transport.
Results and discussion. Level of morbidity with temporary disability in cases of 100 employees during the observation period has almost doubled, from 24,1±1,5 in 2008 till 57,1±1,7 in 2012, but according to the assessment
scale indicators it was low level. Index number of days of disability for 100 workers during the period of observation
has increased from low to below average, which indicates that over time increases the severity of disease. Average time if disability was unchanged and amounted 10.9 days. Percentage fraction of employees with temporary
disability determines the part of the total number of workers that on average one year have not participated in the
production process because of illness. This indicator also increased during the observation period of 23 ± 1,5% to
38 ± 1,7%.
Hospitalized morbidity of the population shows that the disease requires treatment in a hospital. Hospitalized
morbidity for the period increased rapidly, so in 2008 it was 4,6 ± 0,7 at 100 of railway workers, and in 2012 reached
the level of 25,4 ± 1,5.
Increase of hospitalized morbidity can be combined with the rapid increase in morbidity with temporary disability
among this population. Indicator of average duration patient stay in hospital was 11 days, and had no significant
changes during the period of observation. During our study was defined in 2008 15,8 ± 5,9% of patients were hospitalized in the department day care, and 88,8 ± 5,1% in the hospital around the clock.
Conclusions. In general we can note the growth of hospital morbidity indicators for the observation period of 4,6
to 25,4 per 100 railroad workers. This phenomenon coincides with the fact that the incidence of temporary disability
among railroad also increased rapidly. This allows us to assume that most of the morbidity with temporary disability
gets in-patient treatment, while in the general population in one case of hospitalization is 4-5 cases that are treated
as outpatients. On the disadvantages of health care railroad shows and average duration of stay of patients of
morbidity with temporary was 10.9 days, while the average duration in hospitals in the city of Vinnitsa was 13 days.
That is, the duration of stay in a hospital actually covers only stay in the hospital, making the rehabilitation process
impossible. Based on these data, in this hospital were serviced mostly serious health disorders of railway workers.
This may be due to impaired access to care, which is particularly pronounced when applying for medical assistance
in cases of mild illnesses that do not require hospitalization.
Prospects for further research. In the future, given the results of the study will be based measures of correction
and improvement of the existing health care system railway workers with the main aim – proactive nature of rehabilitation, which will allow to reduce the risks of important medical events – loss of proficiency and hospitalization
important economic gains.
Keywords: Occupational Medicine, railway employees, morbidity with temporary disability, hospitalized morbidity.
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