
Відбулись фінальні змагання VII Всеукраїнської спартакіади серед
потерпілих «Сила духу»

З  18  по  20  вересня  пройшов  фінал  сьомої  Всеукраїнської  спартакіади  «Сила
духу»,  яка  щороку  організовується  Фондом  соціального  страхування  України.  У
фінальних  змаганнях  взяли  участь  272  спортсмени-аматори,  які  отримали  травми
внаслідок нещасних випадків під час виконання службових обов’язків.

У  відбірковому  етапі,  що  тривав  декілька  місяців,  за  право  представляти  свої
регіони у фіналі змагався 2 071 потерпілий на виробництві, відбіркові турніри пройшли в
усіх областях та місті Києві.

Під час фіналу VII Всеукраїнської спартакіади учасники виборювали перемогу у
шести видах спорту: армспорті, бомбаскеті, гирьовому спорті, дартсі, настільному тенісі і
шахах.  За  результатами  триденних  змагань  в  особистій  першості  перемогу  здобув  51
учасник  у  17  номінаціях,  головні  кубки  спартакіади  отримали  збірні  команди
Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей, які вибороли відповідно перше, друге
та третє місця в загальнокомандній першості.

Змагання  та  церемонія  нагородження  відбулись  в  ужгородському спортивному
комплексі  «Юність»,  призери  були  нагороджені  медалями,  кубками  та  цінними
подарунками.

Програма  Всеукраїнської  спартакіади  також  включала  просвітницькі  заходи,
зокрема,  концерти  місцевих  майстрів  мистецтв  та  художніх  колективів,  знайомство
учасників  та  гостей  спартакіади  з  культурними  здобутками  та  особливостями  різних
етногеографічних частин країни.

Зазначимо,  Всеукраїнська  спартакіада  «Сила  духу» була  започаткована  у  2013
році й проходить щорічно серед потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві
та  професійних  захворювань,  у  тому  числі  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  трудового
каліцтва.

За час існування кількість учасників заходу зросла в 1,5 рази – з 1478 осіб у 2013
році до 2071 у 2019-му.

 Головною метою Всеукраїнської спартакіади залишається соціальна реабілітація
і  створення  умов  для  повернення  осіб  з  інвалідністю  до  активного  життя,  залучення
органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  громадськості  до  проблем
потерпілих на виробництві.

На 23 підприємствах України зафіксовано 70,8% усіх випадків
профзахворювань

Фондом  соціального  страхування  України  за  8  місяців  2019  року  було
зареєстровано 1 451 випадок професійного захворювання, що на 23,2% більше, ніж за той
же  період  2018  року.  З  них  1 027  випадків,  або  70,8%  стались  з  працівниками  23
підприємств України, здебільшого галузі добувної промисловості і розроблення кар’єрів.

Зростання  рівня  професійної  захворюваності  пов’язано,  зокрема,  з  випадками
неякісного проведення медоглядів, за результатами яких вчасно не виявлено підозру на
профзахворювання.

«Упродовж квітня–липня  ми направили  106 листів  до  лікувальних  закладів  та
департаментів  охорони здоров’я за  наслідками виявлення фактів  неякісних медоглядів.



Професійні  захворювання,  як  правило,  є наслідком тривалого шкідливого впливу на
організм людини,  вони не розвиваються різко,  упродовж одного дня, тижня чи місяця.
Тож якщо медичний огляд, датований роком тому, давав висновок про відсутність будь-
яких підозр, а сьогодні в людини діагностують хворобу органів дихання, то, скоріш за все,
медогляд  було  проведено  неякісно.  Як  наслідок,  роботодавець  не  вжив  відповідні
оздоровчі  заходи,  які  повинен  забезпечити  в  разі  визначеної  медоглядом  потреби»,  –
повідомив начальник управління профілактики страхових випадків  виконавчої  дирекції
Фонду Сергій Таровик.

Також, за словами С.Таровика, фахівці Фонду соціального страхування України
системно  проводять  розширені  наради  за  участю  представників  управлінь  Держпраці,
охорони  здоров’я  обласних  (районних)  держадміністрацій,  лікарів-профпатологів,
представників  лікувально-профілактичних  закладів,  професійних  спілок  та  об’єднань
роботодавців, суб’єктів господарювання. 

Також  зростання  кількості  зареєстрованих  профзахворювань  пов’язано  із
випадками  невжиття  конкретних  заходів  для  покращення  умов  праці  працівників  за
результатами  проведених  розслідувань.  Крім  того,  наявні  факти  використання
недостовірної інформації при складанні документів, що призводить до необґрунтованого
встановлення професійних захворювань.

«Зараз  ми  працюємо  над  впровадженням  шляхів  зниження  рівня  професійної
захворюваності  серед  робітників.  Серед  пріоритетних  завдань  –  підвищення
результативності  профілактичної  діяльності  страхових  експертів  з  охорони  праці  на
підприємствах з найбільшим рівнем профзахворюваності; збільшення рівня конкретизації
причин  і  обставин  розвитку  захворювань  під  час  розслідувань;  постійний  аналіз
проходження працівниками медоглядів тощо. Також є потреба в організації та проведенні
роботодавцями ефективних оздоровчих заходів за результатами періодичних медоглядів»,
– говорить Сергій Таровик.

Зазначимо,  за  підсумками  січня–серпня  темп  зростання  кількості
профзахворювань порівняно з тим же періодом минулого року уповільнився.

Причинами  розвитку  професійних  захворювань  є  недосконалість  механізмів  і
робочих  інструментів  (23,3%  від  усіх  випадків  за  даними  І  півріччя  2019  року),
технологічного  процесу  (16,4%  випадків)  та  невикористання  засобів  індивідуального
захисту (10,2% випадків).
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