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Вступ. Грип та так звані гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) завжди були однією з провідних 

причин масової непрацездатності населення. Багатьма вітчизняними й зарубіжними дослідниками проводи-

лося вивчення сезонної та багаторічної динаміки захворюваності, пов’язаної з грипом та факторів, що визнача-

ють цю динаміку [2, 3, 10]. Як одному з провідних таких факторів велика увага приділяється імунній відповіді 

на впливи як хімічних речовин, так і фізичних чинників оточуючого середовища та  критеріям відмінності 

пошкоджуючої дії від адаптивної зміни функції імунної системи організму [4, 12]. Реакції адаптації 

проявляються на рівні різноманітних і в першу чергу регуляторних систем (нервової, ендокринної, імунної, 

системи неспецифічної резистентності [4, 12, 13].   

Одним із виробництв міста Полтави є завод газорозрядних ламп (ГРЛ), де основними шкідливими 

чинниками є пари ртуті. Нами виявлено зростання захворюваності робітників заводу газорозрядних ламп, на-

явність у них вторинного імунодефіциту, вираженість якого корелює з тривалістю виробничого стажу і є 

найбільшою в групах із виробничим стажем до 10 років та понад 20 років [8, 9]. Тривала хронічна інтоксикація 

малими концентраціями ртуті викликає пригнічення гуморальних факторів неспецифічної резистентності – 

сироваткового лізоциму, бактерицидної активності сироватки крові [6]. Разом із тим, послаблення імунітету 

робить організм більш чутливим до дії сезонних, метеорологічних, космічних факторів,  котрі, разом із соціа-

льними, значною мірою формують епідеміологічну картину. 

Метою даної роботи є вивчення особливостей сезонної та багаторічної динаміки захворюваності (тим-

часової непрацездатності) робітників виробництва газорозрядних ламп. 

Матеріали та методи дослідження. Вивчали захворюваність на грип та ГРВІ робітників виробництва 

газорозрядних ламп шляхом викопіювання амбулаторних карточок та аналізу форми 23ТН. Ураховувалися 

кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ (разом) (Y1); сумарна кількість діб непрацездатності (Y2) та се-

редня тривалість непрацездатності на один випадок (Y3). Тоді як Y1 та Y2 перебувають під значним впливом 

соціально-психологічних факторів, Y3 досить адекватно передає тяжкість перебігу захворювання.  Дані групу-

валися за місяцями й роками (1991-1999). 

Технологічний процес виробництва люмінесцентних ламп складається з трьох основних етапів : по-

криття скляних трубок люмінофором з наступним висушуванням та обпалюванням, збір електронних вузлів та 

заготівка ламп, наповнення ламп ртуттю, відкачка повітря й перевірка роботи готових виробів.  

На першому етапі в процесі виробництва задіяний люмінофорник-екранувальник. Його праця харак-

теризується запиленістю повітря люмінофорним і скляним пилом, наявністю шуму, небезпекою травматизму 

від склобою, надходження парів ртуті із відкачного залу і напруженою роботою зорового аналізатора, нале-

жить до категорії середньої важкості, динамічно пов’язана з переміщенням тіла в просторі або нахиленим 

положенням тіла й виконанням одноманітних операцій. 

На другому етапі – дільниці обпікання й збирання люмінесцентних ламп, працює випікальник-монтаж-
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ник, заварник. Процес випікання органічної основи з люмінофорного покриття здійснюється на автоматичній 

лінії у печі горизонтального типу при температурі 700-800°С. Робота монтажника складається з послідовних 

операцій: завантаження в апарат скляних тарілок, електродів і відкачних трубок з наступним автоматичним за-

паюванням електродів у чашечки. 3 лінії обпікання лампи транспортером подаються до заготівельного авто-

мата, де здійснюється автоматичне вварювання електродних вузлів у лампу. Контроль за роботою автомату 

здійснює робітник-заварник. Робітники дільниці обпікання, монтажу й заварки люмінесцентних ламп взаємно 

змінюються через кожну годину і працюють бригадами. До несприятливих чинників виробничого середовища 

даної дільниці належить шум від працюючих автоматів, агрегатів, обладнання, нагріваючий мікроклімат, ін-

фрачервоне випромінювання, полум’я горілок і нагріваючих деталей, загазованість продуктами неповного 

згорання палива (оксид вуглецю) і органічної основи люмінофорного покриття, запиленість люмінофором і 

скляним пилом, надходження парів ртуті з відкачної дільниці цеху. 

На третьому етапі на дільниці відкачування повітря з ламп працюють відкатники, цокольники, тре-

нувальники, пакувальники. Відкатник контролює лампи за якістю відкатки й надіванню цоколя на лампу з 

використанням ртуті. Цокольник розправляє електроди, одягає цоколь на лампу, контролює світіння лампи й 

герметизацію. На цоколювальній лінії тренувальник знімає люмінесцентні лампи з лінії і встановлює в гніздо 

тренувального барабана, де лампи перевіряються на загорання. На відкачній дільниці цеху загально-шкідливи-

ми для всіх професій є пари ртуті, шум, запиленість люмінофорним і скляним пилом, інфрачервоне випромі-

нювання. 

Уже досить давно [11], було відмічено значення так званої епідемічної тенденції, котра практично від-

повідає математичному поняттю тренду, тобто, коротше кажучи багаторічної тенденції, на котру накладають-

ся циклічні та сезонні закономірності [7] і котра в більшості випадків гарно апроксимується рівнянням пря-

молінійної регресії:  y = f(t) = b0 + b1 * t (,де t – час, b0 і b1 – коефіцієнти регресії) [1]. Якщо від річних (місячних) 

значень показників відняти обчислені значення тренду, то залишиться чиста динаміка, тобто функціональна 

залежність в часі, для якої у більшості випадків може бути констатовано наявність періодичних коливань.  

Статистична вірогідність рівняння регресії характеризується коефіцієнтом кореляції r,  коефіцієнтом детер-

мінації   D% = r2 * 100% , на основі яких виводиться  загальноприйнятий показник вірогідності – довірчий рі-

вень р [5]. Якщо рівняння тренду статистично невірогідне (p > 0.05), то вважається, що тренд виражений сла-

бко (тяжіє до середньої арифметичної).   

Помісячні дані, сумарні за 9 років представлені на рисунках 1-3. На всіх діаграмах слід відзначити чіт-

ку сезонну динаміку захворюваності, причому кількість випадків (Y1) найбільша в лютому, найменша – у лип-

ні-серпні; те саме справедливе і щодо суми днів непрацездатності (Y2); середня тривалість одного випадку має 

чіткі три сезонні максимуми з інтервалом у 4 місяці – січень, травень, вересень і сягає 10-11 діб.  

 

 

 



Анали Мечниковського Інституту, N 1, 2005 28

Рис.  1.    Завод газорозрядних ламп (захворюваність грип + ГРВІ).
Кількість випадків захворювання за місяць.
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Рис. 2.     Завод газорозрядних ламп  (захворюваність грип + ГРВІ).
Середня тривалість одного випадку (діб).
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Дані, згруповані за роками, представлено на рисунках 3-5, на яких стовпчиковою діаграмою 

представлено річні сумарні дані, суцільна пряма лінія – тренд і пунктирна крива – усереднена динаміка. 

 

Рис. 3.     Завод газорозрядних ламп  (захворюваність грип + ГРВІ)
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Рис.   4   Завод газорозрядних ламп  (захворюваність грип + ГРВІ)
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Рис.  5   Завод газорозрядних ламп  (захворюваність грип + ГРВІ)
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 Характеристики трендів подано у таблиці 1. Одразу слід відмітити наявність різко виражених 

прямолінійних трендів за показниками Y1 та Y2, що свідчать про явно виражену тенденцію до наростання 

захворюваності. За показником тренд майже відсутній, що свідчить про більш-менш сталу  

 

Таблиця 1. Характеристики трендів показників захворюваності  

Тренд за Y1   

Коефіцієнт кореляції                         r =  0.837259 p = 0.005 

Коефіцієнт детермінації               D% = 70.100259  

Рівняння регресії                             Y1 = -8459.75 + 4.25 * t p < 0.001 

Існує ст. вірогідний прямолінійний тренд  

   

Тренд за Y2   

Коефіцієнт кореляції                          r =  0.807560 p = 0.005 

Коефіцієнт детермінації                D% = 65.215351  

Рівняння регресії                              Y2 = -69702.1389 + 35.0167 * t p < 0.001 

Існує ст. вірогідний прямолінійний тренд  

   

Тренд за Y3   

Коефіцієнт кореляції                          r =  -0.160236 p > 0.050 

Коефіцієнт детермінації                D% = 2.567570  

Рівняння регресії                              Y3 = 128.672778 - 0.060333 * t p > 0.067 

Тренд слабкий (близький до середньої арифметичної)  
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величину середньої тривалості одного випадку непрацездатності за рік. 

 

Висновки: 

1. У робітників виробництва газорозрядних ламп спостерігається чітко виражена сезонна 

закономірність динаміки захворюваності на грип + ГРВІ з максимумами кількості та сумарної тривалості 

випадків у другій половині зими та мінімумами в другій половині літа. Тривалість окремого випадку має три 

майже однакові максимуми у січні, травні та вересні. 

2. Тренди кількості випадків захворювань на грип + ГРВІ  та сумарної кількості діб непрацездатності 

вказують на існування чіткої багаторічної тенденції до зростання цих показників. Середня тривалість одного 

випадку практично не змінюється. 

3. Динаміка всіх показників має чітко виражену періодичну компоненту, котра потребує подальшого 

дослідження, як і фактори, що її обумовлюють. 

4. Динаміка захворюваності на грип та ГРВІ, безумовно, залежить від загальнопопуляційних, 

геофізичних та соціально-психологічних факторів. Для прояснення ролі шкідливості виробництва потрібні 

аналогічні дослідження на інших виробництвах з окремими шкідливими умовами праці. 
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Резюме 

Особливості  динаміки захворюваності на грип та ГРВІ у робітників виробництва газорозряд-

них ламп. 

Повідомляються результати власних досліджень У робітників Полтавського заводу газорозрядних ламп 

спостерігається чітко виражена сезонна закономірність динаміки захворюваності на грип + ГРВІ з максимума-

ми кількості та сумарної тривалості випадків у другій половині зими та мінімумами в другій половині літа. 

Тривалість окремого випадку має три майже однакові максимуми у січні, травні та вересні. Тренди кількості 

випадків захворювань на грип + ГРВІ  та сумарної кількості діб непрацездатності вказують на існування чіткої 

багаторічної тенденції до зростання цих параметрів. Середня тривалість одного випадку практично не змінює-

ться. Динаміка всіх показників має чітко виражену періодичну компоненту, котра потребує подальшого дослі-

дження, як і фактори, що її обумовлюють. Для прояснення ролі шкідливості виробництва потрібні аналогічні 

дослідження на інших виробництвах з окремими шкідливими умовами праці. 

Ключові слова: виробництво газорозрядних ламп, грип та ГРВІ, динаміка захворюваності, тренд, пе-

ріодика. 

  

Features of dynamics of the  influenza and acute respiratory virus infection of the gas-discharge lamps’ 

plant.  

The results of own researches are reported. In the Poltava Gas-Discharge Lamps’ Plant, the legibly expressed 

seasonal regularity of dynamics of the influenza + ARVI (acute respiratory virus infection) morbidity with maxima of 

quantity and general duration of cases in the second half of winter  and minima in the second half of summer is 

observed. The duration of a separate case has three almost identical maxima in January, May and September. The 

trends of quantity of cases of influenza + ARVI diseases and general quantity of days of disease indicate existence of 

the legible long-term tendency to ascending of these parameters. The mean duration of one case practically does not 

change. Dynamics of all parameters has an the expressed periodic component, which requires further research, as well 

as factors conditioning it. Similar researches on other plants with some harmful working conditions are necessary for 

the elucidation of the role of the harmfulness of production.  

Keywords: production of gas-discharge lamps, influenza and ARVI, morbidity dynamics, trend, periodicity. 

 

Особенности  динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ у рабочих производства 

газоразрядных ламп.  

Сообщаются результаты собственных исследований. У рабочих Полтавского завода газоразрядных 

ламп наблюдается четко выраженная сезонная закономерность динамики заболеваемости гриппом + ОРВИ с 

максимумами количества и суммарной длительности случаев во второй половине зимы и минимумами во вто-

рой половине лета. Длительность отдельного случая имеет три почти одинаковые максимума в январе, мае и 

сентябре. Тренды количества случаев заболеваний гриппом + ОРВИ  и суммарного количества суток нетру-

доспособости указывают на существование четкой многолетней тенденции к возрастанию этих параметров. 

Средняя длительность одного случая практически не изменяется. Динамика всех показателей имеет выра-

женную периодическую компоненту, которая требует дальнейшего исследования, как и факторы, обуславли-
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вающие ее. Для прояснения роли вредности производства нужны аналогичные исследования на других прои-

зводствах c отдельными вредными условиями труда.  

Ключевые слова: производство газоразрядных ламп, грипп и ОРВИ, динамика заболеваемости, 

тренд, периодика. 
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