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З
А апош нія 27 га доў ка э фі цы ент 
час та ты агуль на га вы твор ча га 
траў ма тыз му ў кра і не зні зіў ся 

ў 10 ра зоў, а па каз чык час та ты 
смя рот на га траў ма тыз му — у два 
з па ло вай ра зы. Ад нак ле тась 
ста ноў чая тэн дэн цыя, на жаль, 
па ру шы ла ся. Уся го бы ло траў ма ва на 
2020 ча ла век, што на 19,6 % больш, 
чым го дам ра ней. У 2018 го дзе 
за гі ну лі 144 ра бот ні кі, у 2017-м — 
115. Аб гэ тым па ве да міў на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:

— Каб зні зіць вы твор чы траў ма-
тызм, да пу шча ны ле тась, не аб ход на 
пры маць да дат ко выя ме ры. Яны ўжо 
рас пра ца ва ны Мі ніс тэр ствам пра цы 
і са ца ба ро ны, ня даў на раз гле джа ны 
Прэ зі ды у мам Са ве та Мі ніст раў, ця пер 

вя дзец ца ра бо та па іх рэа лі за цыі. Ад на 
з на шых за дач — мак сі маль на ска ра-
ціць коль касць руч ной пра цы, па коль-
кі са мы вы со кі ўзро вень траў ма тыз-
му на зі ра ец ца ме на ві та ў та кіх ві дах 
дзей нас ці. Гэ та сель ская гас па дар ка, 
бу даў ніц тва і транс парт. Па агуль-
ным траў ма тыз ме яны да юць больш 
за 42 % траў ма ва ных, а па смя рот-
ным — прак тыч на па ло ву.

Пры ня тыя ме ры ўжо да юць свой 
пер шы плён. У І квар та ле сё ле та ў 
на шай кра і не на вы твор час ці за гі ну-
лі 44 ча ла ве кі, цяж катраў ма ва ныя — 
162 ра бот ні кі. У па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе ры я дам мі ну ла га го да коль касць 
за гі ну лых змен шы ла ся на 5 ча ла век, 
а коль касць тых, хто атры маў траў мы 
з цяж кім зы хо дам, ска ра ці ла ся 
на 26 вы пад каў.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

Лік ві да цыя боль шас ці 
па ру шэн няў у сфе ры 

ахо вы пра цы 
не па тра буе знач ных 
фі нан са вых вы дат каў

Мі ха іл ОР ДА, 
стар шы ня 
Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў 
Бе ла ру сі, член 
Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па 
між на род ных 
спра вах і на цы я наль най бяс пе цы, 
вы ка заў та кое мер ка ван не, 
ацэнь ва ю чы пер шыя вы ні кі 
праф са юз на га ма ні то рын гу ахо вы 
пра цы пры пра вя дзен ні сё лет няй 
сяў бы:

— Ма ні то рынг вы ка нан ня нор маў і 
пра ві лаў ахо вы пра цы пры пра вя дзен ні 
па сяў ной кам па ніі пра во дзіц ца праф-
са юза мі што год. Сё ле та гэ та кам па нія 
стар та ва ла ў ся рэ дзі не лю та га. На жаль, 
з го ду ў го д праф са юз ны ма ні то рынг 
вы яў ляе вя лі кую коль касць па ру шэн-
няў за ка на даў ства аб ахо ве пра цы пры 
ар га ні за цыі вес на вых па ля вых ра бот. 
На прык лад, ле тась на 1472 ар га ні за цыі, 
дзе пра во дзіў ся ма ні то рынг, пры па да-
ла больш за 7500 роз ных па ру шэн няў. 
Пры гэ тым боль шасць — пра мы вы нік 
без гас па дар час ці і не ар га ні за ва нас ці 
ад каз ных спе цы я ліс таў і ра бот ні каў на 
мес цах.

Лік ві да цыя па доб ных па ру шэн няў, 
як пра ві ла, не па тра буе знач ных фі-
нан са вых вы дат каў і за ле жыць у пер-
шую чар гу ад якас ці ар га ні за цыі ра бот 
на ўсіх участ ках. Па він на быць ад каз-
насць усіх — і кі раў ні ка, і ра бот ні каў за 
тое, што ад бы ва ец ца на прад пры ем-
стве: і за тэх ні ку бяс пе кі, і дыс цып лі ну, 
і якасць пра цы.

Так, до сыць час та ад зна ча лі ся вы-
пад кі до пус ку ра бот ні каў да кі ра ван-
ня трак та ра мі, аў та ма бі ля мі без пра-
хо джан ня пе рад рэй са вых агля даў, 
а так са ма вы ка ры стан не вы пад ко вых 
прад ме таў пры ра мон це тэх ні кі. Між 
тым гэ тыя, як не ка то рыя лі чаць, дро-
бя зі ў вы ні ку мо гуць пры вес ці да не-
па праў ных на ступ стваў. Так са ма бы ло 
вы яў ле на до сыць шмат па ру шэн няў 
па тра ба ван няў за ка на даў ства пры 
пра вя дзен ні на ву чан ня, ін струк та жу 
і пра вер кі ве даў па пы тан нях ахо вы 
пра цы. Як па каз вае прак ты ка, ня рэд-
ка ме на ві та з-за та го, што ра бот ні ка 
свое ча со ва не пра ін струк та ва лі, не на-
га да лі пра ба за выя пра ві лы бяс пе кі, і 
зда ра юц ца траў мы на вы твор час ці.

Уліч ва ю чы прак ты ку па пя рэд ніх 
га доў, сён ня ўсе гэ тыя пы тан ні — пад 
піль най ува гай тэх ніч ных ін спек та раў 
праф са юзаў. Пад кант ро лем так са-
ма пы тан ні за бес пя чэн ня ра бот ні каў 
не аб ход най спец воп рат кай і ін шы мі 
срод ка мі ін ды ві ду аль най аба ро ны. 
Гэ та так са ма не ма ла важ ны фак тар 
бяс пе кі ра бот ні каў.

У цэ лым жа за мі ну лы год праф саю-
за мі вы яў ле на больш за 64 ты ся чы 
па ру шэн няў за ка на даў ства аб ахо ве 
пра цы ў роз ных сфе рах. Пры пы не на 
экс плу а та цыя больш як 2200 адзі нак 
ня спраў ных ме ха ніз маў і аб ста ля ван-
ня, якія маг лі стаць пры чы най траў ма-
ван ня ра бот ні каў. Акра мя та го, тэх ніч-
ныя ін спек та ры ФПБ пры ня лі ўдзел у 
рас сле да ван ні 375 ня шчас ных вы пад-
каў на вы твор час ці, што да зво лі ла не 
да пус ціць па ру шэн ня пра воў па цяр пе-
лых і сем' яў тых, хто за гі нуў.

У шас ці ня шчас ных вы пад ках са 
смя рот ным зы хо дам і ў ад ным, што 
пры вёў да цяж кай вы твор чай траў мы, 
тэх ін спек та ры пра цы праф са юзаў не 
па га дзі лі ся з вы сно ва мі дзяр жаў ных 
ін спек та раў пра цы, афор мі лі асоб ныя 
дум кі, якія бы лі пры кла дзе ны да да ку-
мен таў спе цы яль ных рас сле да ван няў, 
і спра вы бы лі на кі ра ва ны ў суд.

Так са ма тэх ніч ная ін спек цыя пра цы 
ФПБ кант ра ля ва ла вы пла ту па цяр пе-
лым на вы твор час ці ра бот ні кам і чле-
нам іх сем' яў кам пен са цый, пра ду гле-
джа ных ка лек тыў ны мі да га во ра мі.

ФПБ пла нуе ўзняць пы тан не мэ та згод нас ці іс на ван ня ма ра то рыя 
на пра вер кі кант роль ных і на гляд ных ор га наў у іс ну ю чым 
вы гля дзе, які сё ле та «ад зна чыць» сваё 10-год дзе. 
А ўся спра ва ў рос це вы твор ча га траў ма тыз му...

Што змя ні ла ся?
Са праў ды, Указ № 510, які па чаў дзей ні чаць з 2009 го да, на 

той мо мант да зво ліў най маль ні кам ды хаць ляг чэй: ён га ран та ваў 
ад сут насць не спа дзя ва ных пра ве рак з бо ку роз ных кант роль ных 
ор га наў і, як вы нік, — штраф ных санк цый, якія маг лі б па гор шыць 
фі нан са вы стан прад пры ем ства. Да ку мен там пра ду гледж ва ла ся, 
што па сту каць у дзве ры з пра вер кай кант ра лё ры мо гуць толь кі 
праз пэў ны тэр мін (звы чай на, не ра ней чым праз 3—5 га доў ад 
па пя рэд ня га ві зі ту) і ўсе ра зам, а не па асоб ку. Ка ар ды на ваць ра-
бо ту да ру чы лі дзярж кант ро лю. План на вед ван няў фар мі ра ваў ся 

за га дзя і вы веш ваў ся ў агуль ным до сту пе. Зда ец ца, ма ра біз нес-
су поль нас ці на рэш це ўва со бі ла ся ў жыц цё і па ло хац ца больш 
ня ма ча го, ка лі пра ца ваць сум лен на і вы кон ваць усё згод на з 
лі та рай за ко на. На той мо мант на ва цыю мно гія пры ня лі з вя лі кім 
за да валь нен нем, але бы лі і праг ма ты кі, якія сцвяр джа лі, маў ляў, 
па ча кай це — ягад кі яшчэ бу дуць... Ня ўжо, не ад чу ва ю чы бі зу на ў 
вы гля дзе пры хо ду, ска жам, су пра цоў ні каў з МНС ці Дэ парт амен-
та дзярж ін спек цыі пра цы і ве ра год на га штра фу за не вы ка нан не 
нор маў па ахо ве пра цы або су праць па жар най бяс пе цы, кож ны 
най маль нік бу дзе доб ра сум лен на са чыць за вы ка нан нем усіх пра-
ві лаў? Су мнеў на, праў да?! Га лоў нае ж на лю бым прад пры ем стве 
што? Пра віль на — пры бы так! Эка но мі ка дык туе ды рэк та рам жыць 
з уклю ча ным каль ку ля та рам у га ла ве 24/7. А на ней кія дро-
бя зі ў вы гля дзе не пра ве ра ных дра бі ны ці вог не ту шы це ля 
мож на па куль не звяр таць ува гі...
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ДА РА ЖЭЙ ЗА ЖЫЦ ЦЁ ДА РА ЖЭЙ ЗА ЖЫЦ ЦЁ 
НЯ МА НІ ЧО ГА...НЯ МА НІ ЧО ГА...

Ці ёсць сэнс ад мя няць ма ра то рый на пра вер кі?Ці ёсць сэнс ад мя няць ма ра то рый на пра вер кі?
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Па ні жаць траў ма тызм Па ні жаць траў ма тызм 
па він на стаць вы гад най спра вайпа він на стаць вы гад най спра вай

ЁСЦЬ ПРА ПА НО ВА!

ТЭМА ТЫДНЯ


