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Про проект розпорядження КМУ
щодо концепції відновлення
медицини праці
Атомпрофспілка розглянула проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції відновлення системи медицини праці в Україні та здійснення
профілактичних заходів щодо запобігання, професійним захворюванням і професійним
отруєнням у працівників, зайнятих, на виробництвах із шкідливими умовами праці».
Вважаємо, що питання розвитку та удосконалення системи медицини праці в
Україні є вкрай актуальним.
Останні роки внаслідок непродуманих в повній мірі дій було, наприклад, ліквідовано
служби головного державного санітарного лікаря стратегічних об’єктів, якими є АЕС, вилучено
із застосування значної кількості нормативних документів з питань промислової гігієни та
медицини праці, на яких базувалися атестації робочих місць за умовами праці, в тому числі з
впливом іонізуючого випромінювання, визначення інших гігієнічних нормативів, методів
обстеження, контролю, виконання різноманітних профілактичних заходів щодо мінімізації та
запобігання негативного впливу виробничих чинників на стан здоров'я працівників тощо.
Стару систему зруйновано, але не створено нової. Так, динамічний медичний нагляд
за працівниками атомних станцій, урановидобувних та уранопереробних підприємств, що
зайняті на роботах зі шкідливими, особливо шкідливими та небезпечними умовами праці,
виконання яких пов'язане з технологією атомної енергетики, здійснювався професійними
медичними кадрами спеціалізованих медико-санітарних частин (СМСЧ), які мають
довготривалий досвід роботи з питань радіаційної медицини.
Ці СМСЧ постійно забезпечували медичну аварійну готовність та реагування на
випадок виникнення аварійних техногенних аварій.
На теперішній час вказані СМСЧ ліквідовуються як заклади спеціалізованої
направленості та передаються в підпорядкування місцевих органів самоврядування, як
заклади первинної медичної допомоги, без врахування їхньої інфраструктури,
оснащеності, підготовки кадрів, тобто вилучаються з системи єдиного медичного простору
закладів, безпосередньо підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України, що створює
реальну загрозу у випадку надзвичайної ситуації на цих об’єктах.
Саме це занепокоєння протягом багатьох років Атомпрофспілка намагається донести до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МОЗ України.
Враховуючи викладене, при розгляді Концепції відновлення системи медицини
праці в Україні, вважаємо за необхідно зберегти СМСЧ, як складову частину системи
медицини праці на зазначених об’єктах.
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