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Обслужване от „Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД
гр. Павликени

„Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД предлага на вниманието на
работодателите следните услуги:
Услуга 1. Обслужване от Служба по трудова медицина.
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на
Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина, издадена от Министерството на здравеопазването и
Министерството на труда и социалната политика (обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 г.).
„Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД има регистрация за осъществяване на
дейността си в Министерството на здравеопазването с
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 372
Договор се сключва за тригодишен период или безсрочно. Услугата обхваща всички
дейности според Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина. Дейностите подлежат на промени в
зависимост от промените в нормативната уредба, което е ангажимент на „Служба по
трудова медицина Медиана” ЕООД. Службата по трудова медицина определя актуалността
и последователността при извършването на дейностите.


-

-

Извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите
съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и
безопасност при работа.
Оказване помощ на работодателя при Оценка на риска за здравето и
ефективността на работата на системите и средствата за отстраняване на
риска, включително оценка на риска при ръчна работа с тежести.
Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
Въвеждане на физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
Избор на средства за колективна и лична защита.
Извършване наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с
условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с
повишена чувствителност и намалена резистентност.
Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на
предварителни медицински прегледи и изследвания и периодични медицински
прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в
резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес
Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи
периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните
опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите


-

Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или
отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят
от диагностично уточняване или лечение
Издаване на Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден
вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен
медицински преглед
Издаване на Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден
вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния
медицински преглед.
Изготвяне и поддържане на здравни досиета на хартиен и електронен носител.
Анализ на периодичните профилактични прегледи за ранното откриване на
изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и
трудовия процес.
Анализ на показателите на временната и трайната неработоспособност и
връзката им с условията на труд.
Анализ на честотата и тежестта на професионалните заболявания и свързаните
с труда заболявания.
Анализ на показателите на трудовия травматизъм.
Обобщен анализ на здравното състояние на работниците и служителите във
връзка с конкретните условия на труд.
Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с
работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и
изследвания.
Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и
безопасността при работа.
Разработване препоръки за работодателя за преустройството на работното
място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се
нуждаят от специална закрила.
Прилагане на Наредба за хигиенните изисквания към работните места за
работа с видеодисплеи.
Определяне на контингента работници, с право на допълнителен платен
годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при
специфични условия.
Определяне на контингента работници, имащи право на безплатна предпазна
храна, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици.
Определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с
намалена работоспособност.



Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на
ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата
за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на
изискванията за безопасна работна практика.



Организиране и провеждане на обучението на работещите по правилата за
първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности
на работното място.



Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите
на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот,

опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при
работа.


Подпомагане работодателите при изпълнението на нормативно установените
изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд.



Подпомагане работодателите при разработването на правила, норми и
инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при
работа и даване съвети на работещите за правилното им прилагане.
Консултации при изготвянето на Правилник за вътрешния ред, План за
сигурност и безопасност и Противопожарна инструкция.
Консултации по изработката и поддържането на инструктажите – книги,
заповеди, контрол и др.
Организация на специализирани лабораторни измервания на вредностите на
работната среда от акредитирана лаборатория. Издаване на хигиенно
заключение.

-



Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при
осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

Стойност на услугата: За обслужване на работодатели с до 5 работещи – 10.00
лева месечно, с над 5 работещи - 2.00 лева на работещ месечно.

Услуга 2. Обучение на работници и служители.
Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в
предприятията (съгл. Наредба №4 от 03.11.1998 г. ). За проведеното обучение се издава
удостоверение. В услугата влиза предоставяне на информационни материали, обяд и кафепаузи.
Стойност на услугата:
150,00 лева на обучен с 30-часово първоначално обучение
50,00 лева на обучен с 10-часово ежегодно обучение.

Услуга 3. Здравно обслужване.
Услугата се предоставя съвместно с Медицински център „Медиана” ЕООД гр.
Павликени.



Организиране и провеждане на задължителните предварителни медицински
прегледи на работниците и издаване на Заключение за пригодността на
работещия да изпълнява даден вид работа.
Организиране и провеждане на задължителните периодични профилактични
медицински прегледи на работещите във вредни за здравето условия на труд
и писмен Анализ на резултатите.

Стойност на услугата: 12.00 лева на работещ за един преглед.



Организиране и провеждане на предпътни медицински прегледи съгласно
ЗАПЗДП и Наредба №12 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на
пътници и товари.

Стойност на услугата: 3.00 лева на работещ за един преглед.

Услуга 4. Измервания на параметри на работната среда.
Организация и провеждане на специализирани лабораторни измервания на
вредностите на работната среда. Издаване на хигиенно заключение.
Стойност на услугата: Измерванията се заплащат на акредитираната лаборатория.
Издаването на хигиенно заключение за обслужвани предприятия и организации е безплатно
от „Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД.

Услуга 5. Сключване на застраховка “ Трудова Злополука”.
Организиране на задължителната за работодателите застраховка „Трудова злополука”
при застраховател по техен избор.
Стойност на услугата: Услугата се заплаща на застрахователя. Без заплащания към
„Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД

Всички суми са в български лева. Върху определената стойност не се начислява ДДС.
В цената влизат всички консумативи и командировъчни, т.е. те са за сметка на Службата по
трудова медицина.
Всички такси подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия.
Службата по трудова медицина ще ви предложи конкретна оферта след запознаване с
условията на място.
12.9.2018 г.
гр. Павликени

Адрес за кореспонденция:
_________________________________________
Д-р Пламен Латев - управител
„Служба по трудова медицина Медиана” ЕООД
5200 Павликени, ул.”Цар Иван Асен Втори”15
тел.: 0610/55550, GSM 0885998837
stm@mediana.info stm_mediana@abv.bg
_________________________________________

