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ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

___
Службите по трудова медицина извършват наблюдение, 
анализ и оценка на здравното състояние във връзка с 
условията на труд на всички обслужвани работещи и 
ежегодно изготвят анализи на здравното състояние на 
работещите до 30 юли във връзка с конкретните условия 
на труд, съгласно чл. 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. 
за условията и реда за осъществяване дейността на 
службите по трудова медицина.

___
Задължителните периодични медицински прегледи 
на работещите се извършват с оглед диагностици-
ране на ранни форми на заболявания и разкриване 
на рискови фактори за възникване на социално 
значими болести.

___
Не на последно място анализът дава препоръки за 
подобряване на здравословното състояние и орга-
низацията на работните места във връзка със здра-
вословния начин на живот на служителите.

Чл. 287 КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ)
___
Съгласно чл. 287 Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и 
периодични медицински прегледи. Редът и условията на провеждането им са в зависимост от възрастта, характера на 
работата и условията на труд и са регламентирани чрез Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни 
и периодични медицински прегледи на работниците. Раздел ІІ от Наредбата регламентира обхвата и периодиката на 
прегледите в общия случай, а Раздел ІІІ – специфичните изисквания за работа при вредни за здравето условия за труд, 
конкретизирани във връзка с професионалните рискове.

___
Анализът на здравното състояние на работниците и 
служителите е от съществено значение за работодателя, 
тъй като направените изводи помагат при  определяне 
на приоритетите в дейността за оптимизиране параме-
трите на работната среда и трудовия процес и за обосно-
ваване необходимостта от провеждане на медико-про-
филактични и оздравителни мероприятия.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

→ да се направи оценка на здравното състояние на рабо-
тещите на база на  данните от заболеваемостта с времен-
на и трайна неработоспособност, трудовия травматизъм, 
професионалната заболеваемост и резултатите от прове-
дените периодични профилактични медицински прегле-
ди през годината;
→ да онагледи във възможно най-съкратен и достъпен 
за представяне и възприемане вид данните за честотата 
и продължителността  на различни видове заболявания, 

довели до временна неработоспособност;
→ да установи или отхвърли наличието на причин-
но-следствена връзка между заболеваемостта и услови-
ята на труд в предприятието;
→ да анализира и представи данни от проведените 
задължителни периодични медицински прегледи;
→ да обоснове продължаването на контрола на здрав-
ното състояние на работещите чрез редовно провежда-
не на профилактични медицински прегледи;

ЦЕЛТА НА АНАЛИЗА Е:

При възникване на въпроси относно здраве и безопасност, можете да се свържете с нас.
За екипа на „МЕДИКО“ ЕООД ще бъде удоволствие да Ви окаже съдействие.
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• Изготвяне на оценка на риска по работни места. Разра-
ботване на мерки за отстраняване и намаляване на риска 
за здравето и безопасността при работа.

• Организиране и провеждане на профилактични меди-
цински прегледи.

• Обучение по правилата за опазване на здравето и 
безопасността при работа.

• Наблюдение на здравословното състояние на работни-
ците и служителите и анализирането му във връзка с 
извършваната работа.

• Разработване и представяне на работодателя на необ-
ходимите документи, инструкции, формуляри и оценки 
по нормативни документи, свързани със здравословните 
и безопасни условия на труд, необходими за изрядност-
та на фирмата пред контролните органи.

• Контрол /измерване/ на факторите на работна среда

→ Физични фактори на работната среда:   
 Микроклимат, Осветление, Шум;
→ Химични агенти във въздуха на работната среда: 
 Прах и Токсични вещества
→ Електрически уредби и съоръжения:
 Импеданс на контура фаза-защитен проводник;
 Съпротивление на мълниезащитни заземителни 
 инсталации;
 Съпротивление на защитни заземителни инсталации;
 Съпротивление на изолация; 
 Контрол на защитни прекъсвачи;
→ Климатични и вентилационни инсталации;
→ Електромагнитни полета;
→ Вибрации;

• Осъществяване на технически надзор на съоръ-
жения с повишена опасност

→ Съдове под налягане, газови уредби и  инсталации,  
повдигателни съоръжения, товарозахващащи приспо-
собления и други. 

• Изготвяне на противопожарно досие и евакуа-
ционни схеми

→ Разработване на планове, заповеди и инструкции, 
съобразени с правилата и нормите за пожарна безопас-
ност при експлоатация на обектите.

• Обследване и сертифициране на сгради за енер-
гийна ефективност

→ Оценяване и удостоверяване съответствието на 
сградите с нормативните изисквания за енергийна 
ефективност и реализирането на енергоспестяващи 
мерки за подобряване на енергийните характериски на 
сградите.

Като Ваш настоящ или бъдещ партньор, ние от Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ EООД се ангажираме да 
бъдете информирани за най-важните изисквания към настоящия момент, наближаващи и изтичащи срокове, 
настъпили промени по нормативна уредба, както и за правилното водене на вътрешнофирмената документация.

За тази цел създадохме ежемесечен бюлетин, който ще получавате безплатно. 
Бюлетинът ще Ви уведомява за най-важното през текущия месец и ще Ви запознае с много интересна и полезна 
информация по здраве и безопасност при работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТА НА ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО "МЕДИКО" ПРЕДЛАГА:

ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ


