ПОЛІТИКА

З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
Політика АТ «Укргазвидобування» з охорони здоров’я та промислової медицини є частиною загальної політики з охорони
праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища (екології) та спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам
та професійним захворюванням, адаптацію трудових процесів
до можливостей працівника з урахуванням стану його здоров’я і психологічного стану.
Для цього Товариство зобов’язане:

захистити здоров’я працівників від виробничого впливу
негативних чинників і небезпеки або пом’якшити наслідки
цих впливів;

забезпечити працівникам здорові умови праці,
які зберігають їхні сили, сприяють високій продуктивності
праці;

захистити працівників від перевтоми, сприяти їх
активному способу життя і соціальній активності.

забезпечити супровід системи охорони здоров’я
працівників з урахуванням сучасних підходів.

ГІГІЄНА ПРАЦІ
Основними завданнями Товариства у сфері гігієни праці є:

виявлення й оцінка чинників виробничого середовища,
які можуть негативно впливати на здоров’я працівників;









ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Основними завданнями Товариства у сфері охорони здоров’я є:

збереження життя та здоров’я працівників і найближчого
оточення;

профілактика – попередження випадків завдяки системі
спеціальних санітарних та протиепідемічних заходів;

попередження захворюваності завдяки контролю
за дією шкідливих чинників,

попередження стресів завдяки створенню найбільш
сприятливих умов праці на робочому місці;

імплементація
соціального
пакету
добровільного
медичного страхування працівників;

розбудова системи заходів, направлених на підвищення
рівня промислової медицини;

значне скорочення рівня виробничого травматизму
та професійних захворювань;

покращення якості життя працівників;

значне скорочення економічних втрат та підвищення
економічної складової Товариства;

раціональне працевлаштування працівників з інвалідністю
згідно з індивідуальними програмами реабілітації інвалідів
за результатами рішень МСЕК;

забезпечення регулярних медичних обстежень та аналізу
їх результатів з метою нагляду і оперативного реагування
на стан здоров’я персоналу, а саме: періодичні медогляди
працівників певних категорій (шкідливі умови праці,
декретований контингент, водії тощо);

медогляди для дозволів на використання зброї
та вибухових речовин;

оперативна поточна обробка медичних висновків
за результатами медоглядів;

передача в заклади охорони здоров’я, де проводяться
періодичні медогляди, страхового анамнезу працівників;

моніторинг захворюваності (з тимчасовою втратою
працездатності, виробничо обумовленої і професійної
патології) на основі критеріїв оцінки групових та
індивідуальних професійних ризиків, багатофакторних
загальнопопуляційних чинників ризику порушення
здоров’я працівників і формування єдиної інформаційної
та санітарно-гігієнічної бази нагляду за умовами праці,
а також станом здоров’я персоналу.














оцінка санітарно-гігієнічних умов на виробництві та
чинників організації праці, які можуть бути потенційно
небезпечними для здоров’я працівників;
оцінка засобів колективного та індивідуального захисту;
оцінка (за потребою) впливу на працівників небезпечних
та шкідливих чинників виробничого середовища
з використанням надійних та доступних методів контролю;
забезпечення безоплатного лікувально-профілактичного
харчування за встановленими нормами на роботах
з особливо шкідливими умовами праці;
забезпечення лабораторного контролю за виконанням
вимог щодо безпеки використання (зберігання,
транспортування тощо) шкідливих для здоров’я речовин
та матеріалів, утворюваних внаслідок діяльності Товариства –
викидів, скидів, відходів, а також готової продукції;
відшкодування у встановленому порядку працівникам
і громадянам шкоди, завданої їхньому здоров’ю внаслідок
порушення санітарного законодавства;
забезпечення
санітарно-побутових
з чинними нормами;

умов

згідно

паспортизація санітарно-технічного стану умов праці;
реєстрація і приведення відповідно до національного
законодавства
й
практик
результатів
нагляду
за виробничим середовищем та передача їх
у розпорядження працівників та їхніх представників
на відповідному підприємстві;
інформаційно-комунікаційне забезпечення та моніторинг
громадської думки;
атестація робочих місць відповідно до нормативних актів
з охорони праці;
планування заходів
гігієнічних умов праці.

щодо

поліпшення

санітарно-

ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
Основними завданнями
домедичної допомоги є:










Товариства

у

сфері

першої

максимальне наближення цілодобової медичної допомоги
до робочих місць та місць виконання робіт;
надання цілодобової домедичної допомоги за зверненням
щодо погіршення самопочуття або з травмами, зокрема
отриманими на виробництві;
стабілізація стану пацієнтів з важким захворюванням
чи травмою із застосуванням базової підтримки здоров’я
або серцево-легеневих реанімаційних заходів;
координація медичної евакуації з центрами швидкої
медичної допомоги для транспортування важкохворих
чи травмованих до медичних закладів другого
або третього рівнів надання меддопомоги;
організація постійних навчань та практичних тренінгів
за темою «Надання першої (домедичної) допомоги».

