Аналіз рівня виробничого травматизму
та професійної захворюваності за 2017 рік

Одним із основних завдань Фонду соціального страхування України є
захист життя людини в процесі виконання нею трудових обов’язків,
проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та
небезпечних факторів виробництва, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням.
В Україні багато років зберігалася стійка тенденція до зниження рівня
виробничого травматизму. Так, якщо у 1993 році було зареєстровано майже
145 000 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, то до 2015 року цей
рівень знизився до 4260, що не могло не радувати. Проте у 2016 році даний
процес призупинився, і вперше за 20-річний період було зафіксовано
зростання рівня виробничого травматизму на 4 % (до 4428 випадків). У 2017
році зростання рівня травматизму, пов’язаного з виробництвом,
продовжилось. Показник рівня травматизму у 2017 році досяг 4965 випадків,
що порівняно з 2016 роком більше на 8,8%. Здавалось би цифри не дуже
вражаючі, але на фоні спаду економіки, зменшення кількості працюючого
населення та другий рік поспіль збереження тенденції до зростання не може
не турбувати.
По підприємствам Запорізької області та міста Запоріжжя зростання
рівня травматизму спостерігається у більших масштабах. Так, загальний
рівень травматизму зріс у порівнянні з 2016 роком на 14,9 % по області та на
15,8 % по місту, зі смертельним наслідком – на 41,7 % та на 30 % відповідно.
Серед причин настання нещасних випадків переважають організаційні
– 65,5 % (3249) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося
22,3 % (1109) нещасних випадків. Через технічні причини – 12,2 % (607)
нещасних випадків.
Найпоширенішими організаційними причинами стали: невиконання
вимог інструкцій з охорони праці – 35,1 %; невиконання посадових
обов’язків – 8,7 %; порушення правил безпеки руху (польотів) – 7,0 %;
порушення технологічного процесу – 2,7 %; порушення вимог безпеки під
час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 2,4 %.
Психофізіологічними причинами стали: особиста необережність
потерпілого – 13,2 %; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій
інших осіб – 5,2 %; інші причини – 3,4 %.
Технічними причинами стали: незадовільний технічний стан
виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території –
3,6 %; незадовільний технічний стан засобів виробництва – 2,5 %; інші
технічні причини – 1,7 %; конструктивні недоліки, недосконалість,
недостатня надійність засобів виробництва – 1,2 %; недосконалість
технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,0 % .

За 2017 рік кількість нещасних випадків до яких призвела експлуатація
обладнання, устаткування, машин та механізмів становить 1484 випадки, у
т.ч. 168 – із смертельним наслідком, що складає 29,9 % від загальної
кількості травмованих по Україні.
Вцілому по Україні у 2017 році порівнянно з 2016 роком кількість
професійних захворювань збільшилась на 21,7 %, або на 348 випадків
захворювань (з 1603 до 1951). По Запорізькій області зростання склало 9 % (з
43 до 47), по м.Запоріжжю - 20 % (з 30 до 36).
У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам
органів дихання – 40,1 % від загальної кількості діагнозів по Україні (1228
випадків). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату
(радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 30 % (917 випадків).
Третє місце за хворобами слуху – 10,3 % (316 випадків), четверте за
вібраційною хворобою – 8,6 % (262 випадки).
Одним із шляхів зменшення рівня виробничого травматизму та
професійної захворюваності є об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін –
держави, Фонду соціального страхування, роботодавців, профспілок і самого
працівника із забезпечення дотримання вимог нормативних документів з
охорони праці, адже переважна більшість нещасних випадків трапляється
через організаційні причини.
Травматизм на виробництві та професійні захворювання не випадково
почали прирівнювати до національного лиха. Вони завдають багато горя і
страждань не лише конкретним людям, їхнім рідним та близьким, а й
безпосередньо впливають на економіку країни, бо ці особисті трагедії
виливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на рівні
життя народу.
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