ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2014 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА
За здравословни и безопасни условия на труд
КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ
МЕСТА 2014-15: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ПРОЕКТЪТ „ГОДНИ ЗА РАБОТА”

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е първи брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2014 година.
През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива
на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.

С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода януари – март 2014 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
януари – март 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

На 12.12.2013 г. Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
и предложи на Народното събрание да го приеме.
Съгласно мотивите на Правителството, една част от промените в закона е свързана с разширяване на правата на работещите по отношение на контрола върху условията на труд.
С новата редакция на текста на чл. 30 от ЗЗБУТ на заместник-председателя на
комитета по условия на труд (който е представител на работещите в предприятия с над
50 заети) и на представителя на работещите в групите по условия на труд (в търговски
дружества от 5 до 50 души) се дава право на достъп до всички работни места в предприятието, възможност да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността, да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести и др., вкл.
да изискват временно спиране на работата на оборудване и забрана за използването на
опасни химични вещества и смеси.
Чрез определяне на редица конкретни права, задължения и отговорности на заместник-председателя на комитета по условия на труд (КУТ) и на представителя на
работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд (ГУТ) в
предприятията ще се създаде основа за повишаване качеството на социалния диалог в
предприятията, тъй като КУТ/ГУТ е мястото, където напълно равнопоставено работодателят или неговите представители и представителите на работниците и служителите
обсъждат цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на
работещите, като предлагат и мерки за подобряването й.
С оглед превенция на трудовите злополуки и професионалните болести са определени задължения и отговорности на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ, когато са констатирали
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непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и няма друг начин да се
сведе до минимум рискът. В тези случай те трябва писмено да уведомят отговорното
длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, като могат да изискат временно да забранят използването им.
За да се гарантира ефективното изпълнение на функциите и задачите, определени със закона, е предвидена специална закрила за заместник-председателя на КУТ и за
представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ за времето,
докато имат такова качество – закрила при уволнение по реда на чл. 333 от Кодекса на
труда.
Втората цел на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е да създаде основание в специален закон за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се)
взривни работи.
В момента тези разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на
основание Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Установената
практика обаче противоречи на разпоредбите на чл. 4 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност,
съгласно който всички лицензионни и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност, както и изискванията за издаване на разрешение и удостоверение или
за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват със закон.
Министерският съвет се ангажира, че промените в ЗЗБУТ няма да доведат до
пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
По-долу представяме проекта на:
З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд
(проект)
(Обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25
и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12,
58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. Създават се чл. 13а-13ж:
„Чл. 13а. (1) Юридическите или физическите лица, регистрирани като търговци,
могат да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи само
след получаване на разрешение от директора на съответната дирекция „Инспекция по
труда”, на чиято територия ще се извършват, или от упълномощено от него длъжностно
лице.
(2) Условията и редът за извършване на взривни работи се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(3) Не се изисква разрешение по ал. 1 по отношение на Въоръжените сили на
Република България.
Чл. 13б. (1) За получаване на разрешение за извършване на специални взривни работи лицата по чл. 13а подават в съответната дирекция „Инспекция по труда”:
1. заявление по образец, утвърден с правилника по чл. 13а, ал. 2;
2. проект за извършване на специални взривни работи;
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3. инструкция за безопасна работа с взривни материали;
4. копие от документ, удостоверяващ правото за ползване на склад за взривни
материали;
5. заповед за определяне на ръководителя на взривните работи;
6. списък на лицата, имащи достъп до взривни материали.
(2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват:
1. наименованието на юридическото или физическото лице;
2. целите, характерът, методите и сроковете за извършване на взривни работи,
включително опасността от взривяване на прах и газ;
3. данни за ръководителя на взривните работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно
принадлежността, типа и местонахождението му.
(3) Проектът за извършване на специални взривни работи:
1. се изработва от проектант първа степен или група от проектанти с поне
един проектант първа степен, като титулната страница и чертежите към него се подписват от проектанта първа степен;
2. се съгласува със собствениците на обектите, които са в границите на опасната зона, и с кмета на общината, когато взривните работи ще се извършват в населени места.
Чл. 13в. (1) За получаване на разрешение за извършване на технологични
(повтарящи се) взривни работи лицата по чл. 13а подават в съответната дирекция
„Инспекция по труда”:
1. заявление по образец, утвърден с правилника по чл. 13а,
ал. 2;
2. технологичен проект за извършване на технологични (повтарящи се)
взривни работи.
(2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват:
1. наименованието на юридическото или физическото лице;
2. характерът и методите за извършване на взривни работи, включително
опасността от взривяване на прах и газ;
3. данни за ръководителя на взривните работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно
принадлежността, типа и местонахождението му.
Чл. 13г. (1) При непълнота и при нередовност на документите по чл. 13б, ал.
1 и чл. 13в, ал. 1 директорът на съответната дирекция „Инспекция по труда” или
упълномощеното от него длъжностно лице в срок 5 работни дни от датата на подаване на заявлението писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок, не по-кратък от 10
дни, за отстраняването им.
(2) В срок 5 работни дни от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности директорът на дирекция
„Инспекция по труда” по ал. 1 или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на специални или технологични (повтарящи се) взривни работи или прави мотивиран отказ.
(3) Отказ за издаване на разрешение се прави в случаите, когато непълнотите
и нередовностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението по ал. 1, или при несъответствие с изискванията за издаване на разрешение.
Чл. 13д. (1) При смяна на ръководителя на взривните работи лицата, получили разрешение, в срок 3 работни дни от смяната уведомяват писмено директора на
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съответната дирекция „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице, като прилагат сведения за новия правоспособен ръководител на взривните
работи.
(2) Директорът на дирекция „Инспекция по труда” по ал. 1 или упълномощеното от него длъжностно лице в срок 3 работни дни от подаване на уведомлението
за смяна на ръководителя на взривните работи отразява промените в разрешението
за извършване на взривни работи или прави мотивиран отказ.
(3) При временно отсъствие на ръководителя на взривните работи работодателят определя друг правоспособен ръководител, като в срок 3 работни дни от определянето му уведомява писмено директора на дирекция „Инспекция по труда” и
предоставя сведения за него.
Чл. 13е. Отказът по чл. 13г, ал. 3 и по чл. 13д, ал. 2 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13ж. Разрешенията за извършване на специални взривни работи се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а разрешенията за технологични (повтарящи се) взривни работи – до края на календарната година.”
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Aлинея 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с 50 и повече работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.”
2. Aлинея 3 се отменя.
3. Aлинея 6 се изменя така:
„(6) В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и
комитети към съответните структурни звена.“
§ 3. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните
структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се изграждат групи по условия на
труд.“
§ 4. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.
(2) Предсрочно прекратяване на срока по ал. 1 може да се поиска най-малко
от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.“
§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения:
1.
Aлинея 3 се изменя така:
„(3) Освен правата по ал. 2 заместник-председателят на комитета по условия
на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд имат право:
1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси
в областта на здравето и безопасността;
3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на
причините за професионални болести;
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4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и
наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
5. да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват използването
на опасни химични вещества и смеси.”
2. Aлинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 3 са длъжни:
1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и
да следят за спазването им;
2. при констатиранe нa нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да предложат съответни мерки;
3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението
на дейностите по ал. 3;
4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети
лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните
данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им.
5. за задълженията по т. 4 лицата по ал. 3 подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване
на техните правомощия.“
§ 6. Създават се чл. 30а и 30б:
„Чл. 30а. (1) Когато работно оборудване и/или опасни химични вещества и
смеси представляват непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и
няма друг начин да се сведе до минимум рискът, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве
при работа в групата по условия на труд писмено уведомяват отговорното длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, като могат да изискат от
тях временно да забранят използването им.
(2) Работодателят може да отмени забраната по ал. 1, когато установи, че
опасността е отстранена.
(3) В случай че работодателят не предприеме необходимите мерки за отстраняване на опасността, заместник-председателят на комитета по условия на труд и
представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд сигнализират контролните органи.
Чл. 30б. (1) Работодателят осигурява на представителите в комитетите и групите по условия на труд необходимите условия, средства и време за изпълнение на
техните права и функции, както и съответното обучение и квалификация, което се
провежда в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение.
(2) Представителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да
бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд.”
§ 7. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с
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работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при
работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена
опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.”
§ 8. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 2б се изменя така:
„2б. „Представител на работещите по безопасност и здраве при работа” е всеки работник или служител, който е избран да представлява работещите пред работодателя или пред държавните органи по въпросите в областта на безопасността и
здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.“
2.Създават т. 12 и 13:
„12. „Специални взривни работи” са взривни работи в населени места, промишлени и строителни площадки, както и в други места и обекти, изискващи защита
от вредните въздействия при взривните работи.
13. „Технологични (повтарящи се) взривни работи” са взривни работи, които
се извършват във връзка с определена технология на работа в добивната промишленост, хидротехническото строителство и при строителството на други обекти.”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Министърът на труда и социалната политика в срок до
6 месеца от влизането в сила на закона внася за разглеждане от Министерския съвет
проект на правилник по чл. 13а, ал. 2.
§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от
1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от
1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 22 от 1998 г.; изм. и доп., бр.
56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и
120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105
от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35 и 41 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012
г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 104 от 2013 г.) в чл. 333, ал. 1 се създава т. 5а:
„5а. Работник или служител, който е избран за представител на работещите
по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за времето, докато има такова
качество;”
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………... 2013 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
***
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АКТУАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА
2014-15: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
Въведение
Ефективното управление на здравето и безопасността на работното място е добре за работниците, добре e за бизнеса и e
добре за цялото общество.
Особено важно е всеки да помни това във времена на икономическа несигурност, когато е изключително важно предприятията да поддържат производителността, когато се работи под
натиск, за да се спазят крайните срокове, когато е по-вероятно
да бъдат допуснати грешки и вероятността от аварии е найголяма.
В такива периоди изкушението безопасността и здравето
при работа (БЗР) да бъдат пренебрегнати като "административната тежест" е голямо, но това изкушение води до загуби. Сега е по-важно от всякога
фирмите да познават и управляват рисковете на работното място.
Този материал е основният водач на Кампанията 2014-15 "Здравословни работни
места - управление на стреса", организирана от Европейската агенция за безопасност и
здраве при работа (EU- OSHA).
Нейната основна цел е да се помогне на работодателите, мениджърите, работниците и представителите на работниците да се запознаят и да се справят със стреса и
психосоциални рискове на работното място.
Ефективното справяне с психосоциалните рискове създава здравословна работна
среда, в която работниците се чувстват ценени и културата на работното място е поположителна, а оттам и ефективността на бизнеса се подобрява. С оглед на това, Кампанията за здравословно работно място 2014-15 има следните конкретни цели:
• да се повиши информираността за нарастващия проблем - стреса на работното
място и психосоциалните рискове;
• да осигури и насърчи използването на прости, практически инструменти и насоки за управление на психосоциалните рискове и стреса на работното място;
• да се подчертаят положителните ефекти от управлението на психосоциалните
рискове и стреса на работното място, включително за бизнес-практиката.
За стартирането на тази кампания са подготвени редица ресурси, разработени от
EU- OSHA. През втората година на кампанията специален акцент ще бъде стартирането
на многоезично ръководство, което ще осигурява основана на доказателства информация за психосоциалните рискове, подготвена за работодателите и мениджърите на микро- и малки предприятия. Ръководството ще има за цел да мотивира работодателите да
се справят със свързаните с работата психосоциални рискове, като докаже, че управле-
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нието на психосоциалните рискове в микро- и малки предприятия е не само възможно,
но и много полезно.
Ръководството ще насърчава малките предприятия в цяла Европа да провеждат
системно и ефективно управление на риска с помощта психосоциални национални или
секторни инструменти.
Тази кампания се основава и е продължение на Кампанията 2012-13: „Здравословни работни места - да работим заедно за превенция на риска”, в която се подчертава
значимостта на доброто управление с участието на работниците. Този подход е отразен
и в Кампанията 2014-15, в която се застъпва становището, че работниците и ръководителите трябва да играят активна роля и да работят заедно за ефективно справяне с психосоциалните рискове и свързания с работата стрес.
Кои са свързаните с работата стрес и психосоциални рискове?
Работният стрес възниква, когато изискванията на работата превишават способността на работниците да се справят с тях. Работният стрес е един от най-важните резултати от една бедна психосоциална работна среда - не на последно място, защото работниците, живеещи в продължителен стрес по време на работа, може да продължат да
страдат от тежки умствени и физически проблеми.
Психосоциалните рискове са свързани с негативните психологически, физически и
социални резултати, които възникват от неблагоприятната организация и управление на
работното място, както и от един беден социален контекст при работа, включително, но не
само в резултат на:
• прекалено взискателна работа и/или недостатъчно време, за да се изпълняват
задачите;
• противоречиви изисквания и липса на яснота относно ролята на работника;
• несъответствие между изискванията на работата и компетентността на работника - недостатъчните умения на работника може да бъде източник на стрес точно толкова, колкото и претоварването с работа;
• липса на участие при вземането на решения, които засягат работника и липса
на влияние върху начина, по който работата е свършена;
• работа сам, особено при контакти с членове на обществото и с клиенти, и/или
когато е обект на насилие от страна на трето лице, което може да бъде под формата на
вербална (словесна) агресия, нежелано сексуално внимание или заплаха от или действително физическо насилие;
• липса на подкрепа от ръководството и колегите, лоши междуличностни отношения;
• психологически или сексуален тормоз на работното място - унизително, подигравателно или заплашително поведение на ръководители, контрольори или колеги към
служител или група от служители;
• несправедливо разпределение на работата, на наградите, промоциите и възможностите за професионално развитие;
• неефективна комуникация, нездравословен начин на организационна промяна
и несигурност на работните места;
• трудности при съчетаване на ангажиментите на работното място и у дома.
Важно е да се подчертае, че тук психосоциалните рискове не трябва да се бъркат
със здравословната, предизвикателна, но подкрепяща работна среда, която стимулира
работниците и насърчава тяхното развитие и представяне на най-доброто от техните
способности.
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Защо е толкова важно управлението на стреса и
психосоциалните рискове?
Въпреки че много фактори допринасят за психичното здраве на работниците и
благосъстоянието, има доказателства, че околната среда на работното място има значителен принос за това. Една добра психосоциална среда работата може да бъде много
полезна за психичното здраве на работниците, като им осигурява смисъл на живота и
им дава чувство за социално включване, идентичност и статус, възможности за развитие и повишаване на доверието към тях.
От друга страна, една бедна психосоциална работна среда може да има значително отрицателно въздействие върху здравето на работниците.
За отделния човек, обект на лошо управлявани психосоциални рискове, последствията са: стрес на работното място, лошо психично здраве, прегаряне (бърнаут), затруднена концентрация и правене на повече грешки, проблеми у дома, пристрастяване
към наркотици и злоупотребата с алкохол, лошо физическо здраве, особено сърдечносъдови заболявания и мускулно-скелетни проблеми.
За фирмата отрицателните ефекти включват недобри бизнес-резултати, повишаване на отсъствията, повишена заболяемост, инциденти и наранявания на работа. Отсъствия са по-дълги от тези, произтичащи от други причини.
Работният стрес е организационен въпрос, а не индивидуална вина!
Работодателите в Европа имат законово задължение за оценка и управление на
психосоциалните рискове на работното място. Освен това Европейският пакт за психично здраве и благополучие отчита променящите се изисквания и нарастващия натиск
на работното място и насърчава работодателите да прилагат допълнителни, доброволни
мерки за насърчаване на психичното благополучие.
Целта на тази кампания е да убеди работодателите, че техните правни задължения са свързани с провеждане на успешен бизнес и запазване на мотивирана и здрава
работна сила, и че управлението на стреса и психосоциалните рискове изисква прилагането на организационни мерки.
Целта на кампанията е да увери работниците, че стресът на работното място е
организационен въпрос. Те не трябва да се страхуват от него, докладването не трябва ги
притеснява и това не може да се разглежда като знак за индивидуална слабост.
Какво мислят европейските работници за стреса на работното място?
Скорошно общоевропейско проучване на общественото мнение показа, че:
• 72% от работниците смятат, че нездравословните условия на работата или несигурността на работното място е едно от най-честите причини за стреса на работното
място;
• 66% смятат, че стресът се дължи на "отработените часове или натоварването";
• 59% смятат, че стресът се дължи поради "неприемливо поведение като тормоз
или насилие";
• 51% от всички работници съобщават, че стресът на работното място е често
срещан в работното им място;
• около четири на всеки десет работници смятат, че стресът не се управлява добре на работното място.
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Какъв е мащабът на проблема?
Статистическите данни са отрезвяващи.
Проучванията показват, че 50-60 % от всички изгубени работни дни може да се
дължи на работния стрес и психосоциални рискове.
Това е вторият най-често съобщаван и свързан с работата здравен проблем в Европа след мускулно-скелетните смущения. През 9-годишен период почти 28% от европейските работници съобщават за излагане на психосоциални рискове, които са засегнали тяхното психическо благополучие.
Общите разходи за психично-здравни разстройства в Европа се оценява на 240
милиарда евро годишно. По-малко от половината от тази сума идва от преките разходи,
като например медицинско лечение, а 136 милиарда EUR - поради загуба производителността, включително отпуски по болест, отсъствия.
ESENER показа, че докато в 40-50 % от големите организации (250 + служители)
са налице мерки за справяне с психосоциалните рискове, само 20-30 % от по-малките
организации (10-49 служители) имат планирани такива мерки.
Доклади от липсата на подкрепа и насоки или липсата на опит са особено чести
сред по-малките организации. Въпреки това, дори и с ограничени ресурси, психосоциални рискове могат да бъдат оценени и управлявани в малки организации. Само при
изключителни обстоятелства е необходима психологическа експертиза във фирмата.
Ролята на ръководството в предприятието за подобряване на
психосоциалната среда
Работодателят е отговорен за изпълнение на План за предотвратяване/намаляване на психосоциалните рискове, позволяващ на работещите да изпълняват
своята работа и за създаване на здравословна психосоциална работна среда. Като бъдат
отзивчиви и чувствителни към насърчаване на благоприятна среда на работното място,
мениджърите не само ще позволят на работниците да повдигат въпроси, но също така
ще насърчават намирането на решения. Разбирането на затрудненията на работниците
извън работното място, въпреки че не е част от правната отговорност на работодателя
към работниците, също ще помогне за насърчаване на благоприятна работна среда, тъй
като ще създаде възможност за социално взаимодействие извън работата.
Мениджърите на средно ниво имат много важна роля в това отношение, тъй като
те си взаимодействат с работниците всекидневно: те трябва да бъдат насърчавани да
развиват своите умения за създаване на добра психосоциалната работна среда.
Доброто ръководство може да помогне за намаляване на стреса на работното
място и психосоциалните рискове. Не е вярно, че добрите лидери се раждат. Подобно
на други умения, добрите лидерски и управленски умения могат да се научат и развият.
Един добър лидер трябва да бъде модел за подражание, за да вдъхнови работниците и да ги мотивира да реализират своя потенциал. Той или тя трябва да бъде отворен
и достъпен и да разбира силните и слабите страни на членовете на екипа. А добрите
предизвикателства на лидера насърчават членовете на екипа да работят за постигането
на общи цели и за доброто на всички и да поемат отговорност за работата си.
Значение на участието на работниците
Въпреки че работодателите имат правна отговорност да гарантират, че рисковете
на работното място се оценяват и контролират, от съществено значение е, че работниците също са включени.
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Работниците и техните представители трябва да имат най-доброто разбиране на
проблемите, които могат да възникнат на работните места. Чрез споделяне на това знание с мениджъри и работодатели, те могат да помогнат за оформянето планиране и изпълнение на решения.
Участието на работниците изисква нещо повече от просто обратна връзка от долу нагоре. Нужен е двупосочен диалог между работодателите и работещите, който
включва и двете страни. Участие на работниците е с решаващо значение за успешно
справяне със стреса и психосоциалните рискове на работното място, защото като се
консултират с работниците, мениджърите помагат за създаването на климат на доверие,
при които работниците ще се чувстват комфортно относно изразяваните опасения.
Привличане на работници в планираните превантивни мерки също така ще подобри
морала и ще гарантира, че мерките, които са въведени, са подходящи и ефективни.
Принципите на превенция
Психосоциалните рискове могат да бъдат оценявани и управлявани по същия
систематичен начин, както и другите рискове за БЗР, използвайки модел за оценка на
риска и избран подход.
• Идентифициране на опасностите и работниците, потенциално изложени на
риск. Осъзнаването е от ключово значение: да се гарантира, че мениджърите и работниците са запознати с психосоциалните рискове и ранните предупредителни признаци
на стреса на работното място, и че и двете са включени в оценката на риска.
• Оценка и приоритизиране на рисковете.
• План за превантивни действия: ако рисковете не могат да бъдат избегнати, как
те могат да бъдат сведени до минимум ?
• Изпълнение на плана: да се уточнят мерките, които трябва да бъдат взети, необходимите ресурси, хората, които участват, и времевата рамка.
• Наблюдение и преглед на текуща база и промени в плана в отговор на резултатите от мониторинга.
Когато е възможно, оценката на психосоциалния риск следва да отчита психологическите способности на работниците и техните нужди (например тези, свързани с
пол, възраст или опит). В микро- организации мениджърите са склонни да взаимодействат с работниците редовно и ги познават. В по-големите организации мениджърите на
средно ниво имат най-важна роля, тъй като те си взаимодействат с работници ежедневно.
Подходът за оценка и управление на психосоциалните рискове на работното
място може да започне с оценка на настоящата работна среда чрез проучвания и интервюта с персонала, а след това - чрез дискусия да се идентифицират практически подобрения.
Един такъв подход осигурява участието на работниците и фокусира вниманието
върху справяне с основните причини за стреса на работното място и други психосоциални проблеми. Като рамка за структуриране на процеса също така ще позволи на
организациите да следят успеха на превантивните мерки.
Важно е, че управлението на психосоциалните рискове е интегрирана с управлението на БЗР като цяло, а не се извършват като отделна дейност,
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Кое прави психосоциалната работна среда по-добра?
В по-добра работна среда работниците съобщават за висока удовлетвореност от
работата, когато са изправени пред предизвикателства, и са мотивирани да реализират
своя потенциал.
За фирмата това води до добра бизнес-производителност и липса на отсъствия и
текучеството на персонала.
Ключовите фактори, които допринасят за по-добра психосоциална работна среда, са:
• работниците са добре обучени и имат достатъчно време и желание да организират и завършат своите задачи;
• монотонните задачи са сведени до минимум или са споделени, и работниците
се насърчават да носят отговорността за своята работа;
• работниците разбират точно какво се очаква от тях и получават конструктивна
обратна връзка (положителна и отрицателна) редовно;
• работниците са ангажирани в процеса на вземане на решения по отношение на
тяхната работа и се насърчават да допринесат за развитието, например на методи за
работа и графици;
• честно разпределение на работата, на наградите, на промоциите или на възможностите за кариера;
• работната среда е приятелска и подкрепяща, и в пиковите часове са предвидени
допълнителни ресурси за справяне;
• комуникацията е открита и двупосочна, и работниците са информирани за развитието, особено във време на организационни промени;
• предприети са мерки за предотвратяване на стреса на работното място, на тормоза и насилието от трета страна, и работниците смятат, че нямат притеснения.
• работниците са в състояние ефективно да съчетаят личния и професионалния
си живот.
Допълнителни доброволни мерки могат да бъдат прилагани от работодателите за
насърчаване на психическото благосъстояние на работниците.
Кой може да вземе участие в кампанията?
Всички организации и физически лица се насърчават да вземат участие в тази
кампания:
• работодатели в публичния и частния сектор;
• мениджъри, ръководители и работници;
• специалистите по БЗР;
• профсъюзи и представители за безопасност и здраве;
• организациите на работодателите;
• професионални организации;
• доставчиците на образование и обучение;
• превенция на риска в областта на БЗР и застрахователни услуги.
Практически начини за въвличане
Граждани и организации могат да се включат в кампанията по няколко начина:
• разпространяване и популяризиране на агитационни материали;
• организиране на събития и дейности, като семинари и работни срещи;
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• използване и популяризиране на практическите инструменти на разположение
за управление на стреса на работното място и психосоциалните рискове;
• участие в европейския конкурс Награди за добри практики;
• участие в европейските седмици за безопасност и здраве при работа 2014 г. и
2015 г.;
• приемане на официално партньорство на кампанията на ЕС или националното
партньорство на кампанията.
Практически инструменти и подкрепа за намаляване на стреса
Психосоциалните рискове могат да бъдат измерени, адресирани и намалени чрез
използването на практически инструменти.
Редица удобни, ефективни практически инструменти за оценка и намаляване на
стреса и психосоциални рискове на работното място са достъпни онлайн:
• "Превенция на стреса на работното място контролно-пропуска-телни пунктове"
на Международното бюро на труда - включва лесни за използване "контролни въпроси"
за идентифициране на стресови фактори и смекчаване на вредното им въздействие;
• стандарти за управление на UK-здраве и безопасност на изпълнителната власт,
за свързан с работата стрес, предоставят добри практики в шест ключови области и
може да се осигури база за сравнение, спрямо която организациите могат да оценяват
своята ефективност;
• Френският национален институт за изследване на безопасността (INRS) "Faire
Le Point" осигурява ключове за оценка на психосоциалните рискове в малки фирми и
практически съвети за избягването им;
• с белгийския SOBANE (скрининг, наблюдение, анализ и опит) се прилага стратегия на четири стъпки за SOBANE-оценка и превенция на психосоциалните рискове;
• уебсайт "SOS на работното място - наръчник за подобряване на здравето и благосъстоянието на работниците и служителите на работното място", стартиран в Словения ;
• други национални инструменти за управление на стреса и психосоциални рискове са предоставени от фокусни точки на EU-OSHA и са на разположение на уебсайта
на кампанията.
Схема за Европейски награди за добра практика
Здравословни работни места - Награди за добра практика, се връчват за изключителен и новаторски принос за безопасността и здравето на работното място и за демонстриране на ползите от въвеждането на добри практики в областта на БЗР .
Всички организации и предприятия в държавите-членки на ЕС, странитекандидатки, потенциалните страни-кандидатки и Европейската асоциация за свободна
търговия (ЕАСТ), са добре дошли да участват.
Предложенията трябва да доказват следното:
• ефективно управление в съчетание с участието на работниците, което насърчава Темата на кампанията за "Здравословни работни места - Управление на стреса";
• успешното прилагане на интервенции, насочени към подобряването на безопасността и здравето на работното място;
• доказуеми резултати от гледна точка на подобряването на безопасността и
здравето на работното място;
• устойчивост на интервенциите с течение на времето;
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• възможност за прехвърляне на интервенции към други организации, които могат да бъдат и в други страни, или от различен размер.
Мрежата от фокусни точки на EU-OSHA събира записи и номинира национални
победители за пан-европейския конкурс.
Официални партньори на EU-OSHA в кампанията могат да изпращат своите записи директно на EU- OSHA.
Церемонията за Награди за добра практика се провежда през втората година на
кампанията за насърчаване и споделяне на добри практики, обявява победителите в
конкурса и отбелязва и насърчава постиженията на всички, които вземат участие.

***

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

СТАНДАРТИТЕ НА ВАШИЯ ЕКРАН
Новата услуга на Българския институт за стандартизация
за онлайн четене на стандарти
От началото на 2014 г. Българският институт за стандартизация предоставя на
своите клиенти нова услуга за дистанционно четене на стандарти онлайн
Какво представлява услугата?
Получавате възможност да четете на екран избрани от Вас стандарти от собствения си компютър с единственото условие да имате достъп до интернет.
Услугата обхваща българските стандарти, налични в електронната база на БИС,
или над 90% от всички стандарти.
В рамките на 5 календарни дни от активирането на поръчката Ви може да преглеждате текстовете на стандартите многократно по всяко време.
Сами избирате колко и кои стандарти да четете, като цената е определена в зависимост от броя на стандартите, до които ще имате достъп, а не в зависимост от цената
за продажба на стандартите.
Стандартите могат да се четат само на екран, без да се съхраняват, разпечатват,
копират, пренасят, включват в мрежа или повторно продават по какъвто и да е начин,
както изцяло, така и части от тях.
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Какви са предимствата на услугата?
Четенето на стандарти става много по-удобно, а стандартите вече са много поблизо до вас! За да четете стандарти, Вие може да се възползвате от предимството да го
направите от дома или от офиса си, без да губите време и средства. Необходими са Ви
само компютър и достъп до интернет.
Може да се запознаете с текстовете на стандарти, преди да извършите покупката
им, за да сте сигурни, че това са стандартите, които са Ви необходими.
Цената за четене на стандарти онлайн е достъпна за всеки.
Как да се възползвате от услугата?
Създайте своя клиентски профил в сайта на БИС www.bds-bg.org, ако все още
нямате такъв.
Чрез функцията „Търсене” намерете стандартите, които Ви интересуват.
Изберете иконката „купи за четене”. Избраните от Вас стандарти се включват в
количката Ви за пазаруване. След като приключите избора на стандарти, натиснете бутона „Поръчай”, за да формирате Вашата поръчка.
Платете Вашата поръчка по банков път, чрез системата за електронно разплащане e-Pay или в офиса на БИС.
След удостоверяване на плащането от служител на БИС Вашата поръчка ще бъде активирана веднага и ще получите онлайн достъп за четене. В съответната поръчка
на клиентския Ви профил ще получите съобщение относно крайния срок за четене на
стандартите, който е 5 календарни дни след активиране на поръчката.
В случай че желаете да закупите някои от четените стандарти, може да направите това през същата поръчка чрез бутона „Купи”. Подробности за начина на пазаруване
може да прочетете в „Инструкция за пазаруване”
Важно!
Имайте предвид, че стандартът, който се разпространява за четене в електронен
формат, е обект на авторски права и права за разпространение на БИС и не може да
бъде съхраняван, разпечатван, копиран, пренасян, включван в мрежа или повторно
продаван по какъвто и да е начин, както изцяло, така и части от него. Стандартът в
електронен формат е криптиран и снабден с надписа „ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЕТЕНЕ”,
разположен по диагонал на всяка страница.
В случай че имате проблеми с файловете за четене, обадете се на тел. 02/81 74
525 или 02/81 74 526

Цени за онлайн четене на стандарти
Цената се определя по групи в зависимост от броя стандарти за четене:
Група
1
2
3
4
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за четене
лв.
1-5
12
6-10
24
11-15
36
16-20
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ПРОЕКТЪТ „ГОДНИ ЗА РАБОТА”

„Годни за работа” (FFW) е инициатива, базирана върху революционни проучвания, проведени в над 30 страни в Европа и които изследват въздействието на мускулоскелетните заболявания (МСЗ) върху трудоспособността на индивидите и оттук – върху
икономиките и обществото като цяло.
През септември 2010 фондацията „The Work Foundation” публикува резултати от
изследвания, които демонстрират, че подобряването на ранните интервенции, лечението и практиките за връщане на работа могат да помогнат на хората в трудоспособна
възраст, даже и на тези с тежки МСЗ, да останат на работа.
Резултатите сочат, че често има истински ползи за здравето, свързани с оставането или връщането на работа, но, че според много работодатели, клиницисти и дори
служители временното или дори пълното прекратяване на трудовата заетост е единствената възможност.
Във Великобритания през 2007 г. загубените часове работно време в резултат на
МСЗ струва на икономиката 7 милиарда лири.
Европейският доклад „Годни за работа: Мускулно-скелетни заболявания сред
работната сила в Европа” беше широко отразен в пресата и медиите и оповести развитието в мисленето на правителствата по отношение на ранните интервенции.
Чрез използването на вторични източници на данни, интервюта с местни
експерти от различните страни и изводите от последните клинични и икономически публикации, проучването се стреми да:
1. изследва практиките за ранно итервениране в страните от Европейския съюз
(и не само) по отношение на поредица МСЗ (хронична ниска кръстна болка, свързани с
труда заболявания на горните кройници, ревматоиден артрит и спондилоартропатии).
2. установи икономическите и социални разходи и ползи в резултат на ранните
интервенции и лечението на състоянията със специално внимание върху участието на
пазара на труда.
3. се фокусира по подробно върху ранните интервенции, лечението на състоянията и практиките за рехабилитиране като очертава и се опитва да очертае и отчете
разликите между страните по отношение както на практиките, така и на резултатите.
4. състави достъпен доклад за намерените данни, който да се използва за допринасяне в положителна посока както към политиките, така и към практиките на нацио-
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нално и европейско ниво, и който може да се разпространи чрез статии и презентации
по време на конференции.
Целта на проекта е да стимулира и отвори пространство за дебат, политики
и практики в европейските страни и да гарантира, че ранното диагностициране и
лечение на работещите с МСЗ има позитивното отражение върху здравето, което
имат висококачествените работни места върху рехабилитацията и, в някои случаи, върху възстановяването.
В резултат на икономическата криза България е изправена пред намаление на трудоспособното население. Повече от всякога квалифицирани работници и специалисти напускат България в търсене на по-добри условия на труд. Недостигът се увеличава и от нарастващия брой на хората, които отпадат от пазара на труда поради лошо здравословно
състояние.
Хроничните заболявания, като сърдечно-съдовите заболявания, често заемат челните места в здравната статистика в България. На фона на разбираемата загриженост за броя
на изгубените работни дни в резултат на тези състояния, един факт изглежда остава скрит.
Мускуло-скелетните заболявания (МСЗ) като болки в гърба, разтежения на
ръцете или врата, ставни заболявания, не само са на трето място сред причините за
отсъствие от работа в България, но те допълнително допринасят за ограничение на
пазара на труда и значително увеличават бремето върху системата за социално подпомагане, тъй като водят до различни увреждания.
Въпреки че институциите в България регистрират разпространението и отражението, което имат мускуло-скелетните заболявания, липсата на система за обмен на информация между тях, както и липсата на единен стандарт за събиране и обработване на първичните данни, увеличават вероятността за неточности в статистиката по отношение на общественото бреме в резултат на МСЗ България има потенциала да управлява дългосрочните последици от МСЗ. Преодоляването на въздействието на тези състояния върху пазара на
труда трябва да се превърне в непосредствен приоритет.
На българските политици, работодателите и здравните специалисти трябва да
се обърне внимание, че точно голяма част от неактивната поради МСЗ работна сила
може да запълни дефицита на квалифицирани кадри. Но тези хора са възпрепятствани
да участват на пазара на труда поради стигмата, свързана с инвалидността. Налице са убедителни доказателства, че невъзможността да работиш сама по себе си вреди на здравето.
Задържането на работа и връщането на работа може да се отрази положително върху телесното здраве, психологическото благополучие и да изведе хората от бедността.
Приемливият за обществото краен резултат от лечението на МСЗ следва да бъде
връщането на работа, чрез прилагане на по-добри диагностични и терапевтични подходи,
които да повишат способността на индивидите да се задържат на и да се връщат към пазара на труда. В крайна сметка това ще намали социалната тежест на заболяванията.
Проектът „Годни за работа”
Този проект е част от една по-обширна програма за трудова заетост, която обхваща
31 държави от и извън ЕС и разглежда някои детайли на влиянието, което имат МСЗ върху
трудоспособността на хиляди български работещи, лечението и подкрепата, която те получават, преживяванията им по време на работа, ефекта от състоянието им върху семействата
и колегите им, както и свързаните с това финансови разходи.
В рамките на проекта конкретно са разгледани болката в гърба и свързаните с труда
заболявания на горните крайници (СТЗГК) – две групи състояния, които обичайно се ха-
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рактеризират с неспецифични и краткотрайни епизоди на болка и нетрудоспособност, както и ревматоидния артрит (РА) и спондилоартропатията (СпА) – специфични състояния,
които често са прогресиращи и водят до нарастващо инвалидизиране. Направен е обзор на
последните научни и практически изследвания, третиращи връзката между тези МСЗ и
участието на пазара на труда, проведени са интервюта с признати експерти в тази област.
Проектът „Годни за работа” цели да отговори на всеки от следните въпроси:
1. Какво е въздействието на МСЗ върху заетостта и икономическото развитие на
България? Как то може да се промени в контекста на очакваните демографски промени
и промените в трудовата сила и начина на живот?
2. Каква е връзката между работата и МСЗ? Какво е въздействието на биологичните, психологичните и социалните, включително на работното място, фактори върху
МСЗ?
3. Доколко добре работодателите, държавните органи и общопрактикуващите
лекари (ОПЛ) разбират и се справят с МСЗ като състояния, свързани с полагането на
труд? Доколко добре е съоръжен здравният сектор, така че да може да осигури ранни
интервенции, рехабилитация и друга подкрепа за хората с тези състояния?
4. Какви ранни интервенции могат да предоставят политиците и работодателите,
за да се гарантира, че хората с МСЗ a) ще запазят работните си места б) ще се повиши
качеството на трудовия им живот и приноса им за обществото и в) ще се поддържа достъпът им до (и връщането им на) работа?
Отражение на МСЗ върху трудоспособното население в България
МСЗ имат значително отражение върху трудоспособността на хората не само в индивидуален, но и в колективен план. Взети заедно, те повлияват негативно продуктивността и участието на пазара на труда на хиляди български граждани.
Данните показват, че:
• Поне 30% от работещите в България във всеки един момент имат болки в гърба
или в крайниците.
• През 2004 г. на МСЗ се дължат 1005.2 хоспитализации на 100000 население в трудоспособна възраст (6.1%).
• Директните разходи, свързани с МСЗ, са малко над 46 милиона евро.
• МСЗ са на трето място (след респираторните заболявания, травмите и отравянията) като причина за отсъствие от работа сред осигурените.
• Загубите в резултат на отсъствия, свързани с МСЗ през 2010 достигат почти 27
милиона лева.
• През 2009 г. 8,9% от първичната инвалидност сред хора на възраст над 16 години
се дължи на заболявания на мускулно-скелетната система и на съединителната тъкан. При
83% от тях инвалидността е над 50%.
• Само за периода януари – септември 2011 са изразходвани над 31,6 милиона лева
за болнични и пенсии за нетрудоспособност.
Ограничената работоспособност и болката от тези и други МСЗ могат да повлияят
върху няколко аспекта от представянето на индивида по време на работа, включително:
• издръжливост;
• когнитивен капацитет или концентрация;
• рационално мислене/настроение;
• подвижност;
• сръчност.
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Съществува и не малка вероятност хората с МСЗ да страдат от депресия или тревожност, свързани с телесното им състояние, които не са склонни да разкриват пред работодателите си. Забавянето на лечението може да има негативно влияние върху тежестта на
състоянието им, способността им да се задържат на работа, продължителността на отсъствията от работа и рехабилитацията им. Изследванията сочат, че значителна част от общопрактикуващите лекари (ОПЛ), работодателите и дори хората с МСЗ не си дават напълно
сметка за дългосрочните последици на лошото им здравословно състояние върху качеството на работата им и способността да се задържат на работа. Това отчасти се дължи на не
добрата информираност на работодателите, както и на липсата на координация със здравните институции и специалисти по повод въпроси, свързани със здравословните условия
на труд.
Работата може да бъде едновременно причина и лек.
Въпреки, че тежкият физически труд може да доведе до поява или да влоши мускуло-скелетните симптоми, психосоциалните фактори имат съществено влияние по отношение на отсъствието от работа или инвалидността. Наличието на празноти и общи дефиниции в някои нормативни актове са повод сред ОПЛ и работодателите да бъде възприет
принципът, че работоспособността трябва да е 100%, за да може човек да изпълнява служебните си задължения. Данните, обаче, сочат, че поетапното връщане на работа може да
забави влошаването на много състояния и да подпомогне възстановяването от МСЗ. Промяната на психосоциалните фактори на работното място като продължителност на работното време, ниво на автономност и взаимоотношения с преките ръководители, например,
може да има съществено отражение върху продуктивността на работника/служителя.
Биопсихосоциалният здравен модел поставя ударението върху взаимодействието между биологичното (напр. болест, травми, увреждания на ставите), психологичното
(напр. нагласи, тревожност) и социалното (напр. работни изисквания, семейна подкрепа) и
представлява един полезен начин за оценяване причините за някои МСЗ за планиране на
лечението и грижите и за извършване на рехабилитация на работното място.
Поглеждайки напред в бъдещето и отчитайки тенденциите за застаряване на населението, повишаване броя на затлъстелите и пушачите и намаляване на физическата активност, е много по-вероятно в средно- и дългосрочен план честотата и ефектите от МСЗ
по-скоро да се интензифицират и влошават, отколкото да намаляват.
Загрижени сме, че това ще засегне качеството на труд на много български работници и служители и ще повлияе негативно върху тяхната производителност и то в найактивната възраст.
Какво може да се направи?
Има пет основни принципа, върху които трябва да се фокусират всички – медицински специалисти, работодатели, работници и правителство, ако искаме да увеличим и
подобрим трудовия живот на работещите с МСЗ.
• Ранното интервениране е жизнено важно.
Доказателствата, че дългото отсъствие от работа обикновено е лошо за пациентите
в трудоспособна възраст с МСЗ, са неопровержими – колкото по-дълго отсъстват от работа, толкова по-трудно става връщането към нея. Ранните мерки, за предпочитане в партньорство между ОПЛ, пациент и неговия работодател, може да помогнат на хората с МСЗ
да запазят работата си и да постигнат баланс между личните потребности от отдих и възстановяване и потребността да работят. За някои пациенти с МСЗ ранният достъп до физиотерапия или до медикаментозно лечение може да снижи тежестта, последиците или прогресирането на заболяването – късното диагностициране или лечение може да направи въз-
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становяването, задържането на работата или рехабилитацията много по-трудни. В условия
на предстоящ икономически възход българската икономика не може да си позволи процесът на възстановяването й да се забави от недостиг на квалифицирани, мотивирани и здрави работници.
• Работата да бъде показател за крайния резултат от лечението.
При диагностицирането от ОПЛ и специалисти следва да се имат предвид ограниченията на биомедицинския модел. Приложението на биопсихосоциалния модел позволява оценка на ролята, която работата може да има за това човек да остане активен и да се
избегне изолацията.
Системата за оценка на инвалидността следва да се фокусира върху капацитета на хората с увреждания, а не върху липсата му, да отчита както телесните, така и
когнитивните (познавателните) способности на хората с увреждания, за да могат те да останат на пазара на труда по-дълго време. Организации като Българска организация на пациентите с ревматологични заболявания трябва да бъдат подкрепени в това, ОПЛ и специалистите да бъдат обучавани и по отношение на телесните, социалните и психологичните
аспекти на хроничните болести.
• Мислене отвъд буквата на закона.
Работодателите трябва да са наясно с отражението, което има лошото здраве на работниците, върху ангажираността и производителността. Чрез прости интервенции може
да се подпомогне лечението на вече съществуващи МСЗ и да се предотврати появата на
нови случаи на професионални заболявания на работното място. Мениджърите трябва да
работят заедно с работниците и служителите за въвеждане на промени в организацията на
труда, така че да се предотврати влошаването на съществуващи МСЗ и да се помогне на
хората с МСЗ да останат или да се върнат на работа. Те трябва да направят това по начин,
който запазва качеството на работата, избягва свръхвисоките или увреждащи работни
изисквания и отделя внимание на ергономичните добри практики.
• Оценка както на преките, така и на непреките разходи, свързани с МСЗ.
Качеството на данните за МСЗ трябва да бъде подобрено чрез мониториране на
клиничните въздействия на МСЗ и отражението им върху пазара на труда по един „посъчетан” начин. Понастоящем данните за разходите и честотата на МСЗ в България, отражението им върху отсъствието от работа поради болест и загубената производителност не
са консистентни, не са достатъчно изчерпателни и надеждни, така че да позволят добър
анализ или информирано изработване на политики.
Наличието на национален регистър на професионалните заболявания значително би
подобрило качеството на данните.
• Национален план за МСЗ.
Въздействието на МСЗ върху населението в трудоспособна възраст налага разработване и приемане на Национален план за ранно диагностициране, лечение и рехабилитация на хората с МСЗ.
Този план може да положи национални стандартни за диагностика и лечение, да
подкрепи координираните усилия на местната и държавната власт и да установи механизми, които да помогнат на ОПЛ, специалисти и работодатели да подкрепят задържането и
връщането на работа на хората с МСЗ в трудоспособна възраст.
Данните, представени в този доклад, илюстрират факта, че голяма част от трудоспособното население в България е, или ще бъде в близките години, пряко засегнато от
мускуло-скелетни заболявания (МСЗ). Това може да има много съществени социални и
икономически последици за тези хора и семействата им, може да намали производствения
капацитет на работната сила като цяло и на сегменти от българската индустрия и може да
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доведе до сериозно разходване на ресурси както на здравната, така и на социалноосигурителната система.
Сериозните клинични, епидемиологични, психологични и икономически доказателства както и експертни мнения показват, че в България има задълбочено разбиране за природата, степента и последиците от МСЗ.
Необходими са обаче още усилия, координация между институциите и съгласуван
подход, който да са фокусира върху пациента с МСЗ като работник.
Въпреки че нараства броят на застъпниците за прилагането на биопсихосоциалния модел към всички МСЗ, част от тези, които имат значителни
правомощия да влияят върху възможността хората в трудоспособна възраст с
МЗС да останат на пазара на труда, тепърва трябва да възприемат в пълнота
принципите на биопсихосоциалния модел.
Защо здравето на трудоспособното население в България е важно?
По пътя към присъединяването през 2007 г. и досега развитието на българската
икономика до голяма степен се определя от европейския контекст. Продължителният период на преход от постсъветска икономика и възприемането на принципите на механизмите на ЕС наложиха предприемането на поредица от реформи, които да подкрепят развитието на свободния пазар, конкурентността и икономическия растеж. Високата скорост на
промените, провокирана от потребността за изравняване на българската икономика с тези
на другите европейски страни, обаче, означава, че докато реформите имат потенциала да
подобрят живота на хората в бъдеще, то те в еднаква степен носят риска от безработица,
обедняване и социална изолация. (Eurofound, 2009).
До 2008 г. честотата на трудовата заетост в България е една от най-бързо нарастващите в Европа, което отчасти се дължи на растеж на експорта и на увеличения приток на
капитали от ЕС (Институт за международни финанси, 2011). По време на спада в последните години, икономиката на страната, бидейки зависима от външните пазари, страда сериозно в областта на машиностроенето, както и на металургията, дървопреработването,
химическата индустрия, текстилната и шивашка индустрия, строителство и недвижимите
имоти. (Eurofound, 2009). По данни на българския Национален статистически институт
(НСИ) към 2008г. процентът на заетите лица на възраст 15 – 64 години е малко под 56%. В
същото време честотата на безработицата достига обезпокоителните 15% сред населението
на възраст между 15 и 64 години. Според някои, истинската честота на безработица може
да е дори още по-висока, ако се вземат предвид хората, които не са на трудов договор и не
са регистрирани като безработни в бюрата по труда (самонаети лица).
През 2009 г. българската икономика започва да се възстановява от рецесията, но все
още й предстои да се справи с намаляващата численост на работната сила. Частта от населението на възраст 65 години и повече през 2011 г. достигна 18,5 % и вероятно ще продължава да нараства, каквато е и глобалната тенденция в Европа.
Тъй като трябва да постигне конкурентноспособност на националната икономика с
по-малко работна сила, желанието на България да постави акцент върху необходимостта от
максимално увеличаване на производителността на работещите, така че да извлече найголемите икономически ползи, е разбираемо. Част от работодателите съкращават работниците и служителите си, за да намалят разходите си в тази трудна икономическа ситуация,
което може да доведе и до удължено работно време за останалите работници.
В България поне 17% от работниците реално имат шестдневна работна седмица, а 14,4% – седемдневна, което е сравнително висока честота за ЕС (Tomev, 2009).
Проучванията сочат, че в публичния сектор натовареността и темпото на работа през пос-
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ледните пет години са се увеличили (Tzenova, 2011b). Увеличаването на продължителността на труда е един много недалновиден подход за повишаване на производителността,
респ. стимулиране на българската икономика.
Наред с уменията, обучението и квалификацията, един от най-мощните
двигатели за производителността на труда в ЕС е здравето и благополучието
на работната сила.
Високите нива на работните изисквания, обаче, ще доведат до лошо здраве и нарастване на хроничните заболявания сред трудещите се в България. Налице са данни, че независимо от високата интензивност на труда, работните места в България се характеризират
с висока несигурност: през 2010 почти 30% от заетите са се страхували, че ще изгубят работата си през следващите шест месеца (EWCS, 2010).
Освен това, поради финансовите затруднения, хората, които не са били активни досега, обмислят повторно влизане на пазара на труда. България е на едно от първите места сред европейските страни по брой на работещи в напреднала възраст: 43,5% от
хората на възраст между 55 и 64 години избират да продължат да работят, като средната възраст на напускане на пазара на труда е 64,1 години – една от най-високите в
ЕС.
Тъй като с напредването на възрастта честотата на проблемите със здравето и хроничните заболявания се увеличава, то здравният статус на хората в напреднала възраст
може да има значително отражение върху тяхната производителност.
Проблемите със здравето вече водят до значителни разходи за българските работодатели: до 7% от заетите в България са ползвали поне 15 дни отпуск по болест годишно
(EWCS, 2010). Освен това, поне 22,6% ходят болни на работа (EWCS, 2010), което говори,
че производителността на значителна част от работещите в България може да е намалена,
без работодателите да са наясно с това.Тези цифри сочат, че наличието на значителна част
от трудоспособното население, която не работи с пълния си капацитет поради влошено
здраве – дори и в благоприятен икономически климат – може да снижи съвкупното ниво на
производителността на труда в икономиката и да увреди конкурентноспособността и ефективността на предприятията от частния и обществения сектор. Още повече, значителното
бреме от проблемите със здравето и хроничните болести може да има и редица негативни
социални последици.
Тези доводи формират редица важни последици.
Конкурентноспособността на българската икономика е била – и ще бъде – до голяма степен задвижвана от квалификацията, опита и познанията на работната сила.
Всъщност България бележи добър напредък към превръщането на икономиката в
„икономика на знанието”, както е предвидено от Лисабонската стратегия на ЕС от 2000 г.
(Lisbon European Council, 2000). Според доклад от 2006 г., броят на работниците с високи
познания е само 7% по-нисък спрямо средния за Европа (Technopolis, 2006). Капаните на
системата на здравеопазването, обаче, може да накарат българските работещи да напускат
и да търсят по-добри здравни грижи и условия на труд зад граница.
По тази причина има риск:
Първо, лошото здраве да продължи да източва българската икономика от така необходимите умения и знания, от които се нуждае, и да затрудни постигането и поддържането на дългосрочната визия за „икономика на знанието”.
Второ, безработицата и загубата на работа имат сериозни финансови и здравни
последици за индивидите. Проучванията сочат, че сред хората, които губят работата си,
често се наблюдава влошаване на различни аспекти на тяхното телесно и психическо благополучие, което може да продължи с месеци. Като цяло заетите лица намират здравния си
статус по-добър отколкото безработните.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

24

www.nahsw.com

Трето, от съществено значение е загубата на работа да не се концентрира само сред
най-уязвимите части на работната сила и особено сред хората с увреждания или дълготрайно или хронично заболяване. Намирането на начини да се повиши задържането на работа на тези хора е жизнено важно, тъй като знаем, че веднъж отпаднали от пазара на труда, шансовете им отново да си намерят смислена работа силно намаляват. Тъй като честотата на безработицата отново започва да се покачва, е важно да се гарантира, че хората с
дългосрочни здравни проблеми или заболявания няма да бъдат неравномерно засегнати.
Четвърто, след започването на възхода й, което със сигурност ще се случи, българската икономика не може да си позволи възстановяването й да бъде забавено от недостиг
на квалифицирани, мотивирани и здрави работници. Върху тази последна точка се фокусира и голямата част от настоящия доклад. Връзката между здравето на трудоспособното
население и социоикономическото развитие на страната е призната в България (Tzenova,
2011). Тя дава основание за дългосрочна загриженост. Тези опасения ще продължават да
съществуват, като се има предвид както икономическия спад, така и застаряването на работната сила в България.
Следните данни илюстрират някои от очертаните тенденции:
• Според петото европейско проучване на условията на труд (Fifth European Survey
on Working Conditions (EWCS, 2010)), до 33.7% от българите смятат, че работата има негативно отражение върху здравето им.
• Поне 27% от работниците и служителите са отсъствали по здравословни причини
в предходната година (EWCS, 2010).
• През 2009 г. при хората на възраст над 16 години 8,9% от първичната инвалидност
се дължи на заболявания на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан (Griva
and Dikova, 2009). При 83% от тях загубата на трудоспособност надхвърля 50%.
• През 2010 около 13.3% от мъжете и 11.7% от жените в трудоспособна възраст в
България не са били активни в резултат на заболяване или инвалидност (Eurostat, n.d.). За
сравнение през 2009г. тези цифри са 16.8% и, съответно, 11.8% (Eurostat, n.d.).
• Други 7,7% от хората в трудоспособна възраст отсъстват от работа поради необходимостта да се грижат за някой близък. (Eurostat, n.d.).
• През 2004г. на мускуло-скелетни заболявания (МСЗ) се дължат 1005.2 хоспитализации на 100000 население в работоспособна възраст (6.1%) (International Health care and
Health Insurance Institute, 2004).
Независимо от демонстрираното по-горе значително въздействие на здравето върху
работната сила в България, справянето с високата честота на мускуло-скелетни заболявания сред българските работници и служители все още не е с достатъчен приоритет за работодателите и здравните институции.
Важно е да се повиши информираността за преките и непреките разходи, свързани с
влошеното здраве, за да могат организациите и обществото да оценят възможните дългосрочни последици.
МСЗ: Европейският контекст
В европейски контекст загрижеността на Европейската комисия и на социалните
партньори по отношение честотата и последиците от професионалните МСЗ в последните
години непрекъснато нараства.
Установено е, че 100 милиона човека в Европа страдат от хронични костномускулни болки (Veale, Woolf and Carr, 2008), от МСЗ страдат повече от 40 милиона работници в ЕС като тези състояния съставляват почти половината от професионалните заболявания в страните от Европейския съюз (European Trade Union Institute (ETUI), 2007),
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което води до очаквани разходи за обществото в размер на 0,5 до 2% от брутния вътрешен
продукт (БВП) (Cammarota, 2005).
Четвъртото проучване на условията на труд в Европа, публикувано от Европейската
фондация (Parent-Thirion et al., 2007) сочи, че 25% работниците в Европа имат болки в
гърба, а 23% - мускулни болки.
И наистина, Европейската комисия установи, че на МСЗ се дължат 50% от всички
отсъствия от работа с продължителност три или повече дни и 60% от трайната нетрудоспособност.
Ако европейската икономика, основана на знанието, трябва да се възстанови и конкурира със САЩ и развиващите се икономики на азиатските
страни, то здравето и производителността на работната сила в Европейския
съюз трябва да бъде приоритетна политика!
Настоящият доклад разглежда България в по-широкия европейски контекст като се
оценява по кои пунктове България се справя добре и пред какви предизвикателства е необходимо да се изправи.
В допълнение, в таблицата по-долу, е направено сравнение на ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ в редица европейски страни.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Работата несъмнено е нещо добро за нашето здраве. Тя носи приходи, генерира
социален капитал и придава цел и смисъл. В същото време данните, включени в този
доклад, илюстрират, че работоспособността на голяма част от хората в трудоспособна
възраст в България е, или ще бъде, засегната от МСЗ. Това може да има много съществени социални и икономически последици за тези хора и семействата им; може да подкопае
производителния капацитет на работната сила като цяло и на части от българската индустрия и може сериозно да разходва ресурсите както на здравната система, така и на
системата за обществено осигуряване.
Ако работната сила в България трябва да бъде продуктивна и конкурентна
в условията на глобална икономика и ако качеството на трудовия живот трябва
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да бъде повишено, то е важно голяма част от работната сила да е годна за работа.
Очевидно е, че България прави първите си стъпки към превенцията на здравните
проблеми.
Изглежда, обаче, че има липса на съзвучие или „съчетано” мислене и действия от страна на правителство, клиницисти и работодатели, което да се фокусира
върху пациента с МСЗ като работник.
Work fondation има поредица предложения за част от заинтересованите страни в
тази област. Нашето намерение е да окуражим някои от ключовите играчи да разберат,
че може да се направи още, за да е сигурно, че продължителното активно участие на
пазара на труда е почти винаги силно позитивен двигател за здравето, себеосъществяването и просперитета.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Мислете проактивно за управлението на здравето на работниците си на работното място! Приветствайте въвеждането на поетапното връщане на работа и адаптирайте работното натоварване според здравния статус на персонала. Разберете ценността на задържането на квалифицирани работници на работа, без да се ограничавате от рамките на закона, и подкрепяйте тяхното възстановяване и рехабилитация.
• Подкрепете поетапното връщане на работа. Работодателите също може да
катастрофират! Повечето работници с МСЗ могат да продължат да допринасят значително на работното си място, ако им бъде позволено. Не е нужно те да са 100% годни,
за да се върнат на работа. Малко странично мислене ще ви позволи да им дадете да извършват полезна работа, което ще ги подкрепи по техния път обратно към пълния им
производителен капацитет.
• Използвайте съветите на трудовата медицина. Трудовата рехабилитация,
която е внимателно организирана и скроена според индивида, може да внесе съществена позитивна промяна по отношение връщането на работа, производителността, духá и
устойчивостта на справянето. Ангажирайте колкото е възможно по-скоро професионалисти по трудова медицина. Дългосрочната редукция на отсъствията, формалното присъствие и текучеството ще натежи над непосредствените разходи за програми за здраве
и благополучие.
• Използвайте въображение при разработването на дизайна на труда. Това
ще подпомогне рехабилитацията. Прости промени в организацията на труда (включително гъвкаво работно време) ще предотвратят влошаването на МСЗ и ще помогнат на
хората с МСЗ да се върнат на работа. Когато мислят за превенцията на МСЗ, работодателите трябва да вземат предвид психологичните и социалните измерения, като качество на труда и отражението на свръхвисоките работни изисквания.
• Осигурете на работниците си смислена и удовлетворителна работа. Дори
хората с временна или постоянна нетрудоспособност могат да полагат труд, при който
да прилагат своите знания и умения.
• Обучете мениджърите да имат подкрепящо поведение. Линейните мениджъри са в най-добра позиция за предприемане на ранни действия когато някой показва
белези или симптоми на телесно или психологично пренапрежение. Окуражете мениджърите да имат отворен подход и да са наясно какви стъпки могат да предприемат, за
да намалят рисковете – както телесни, така и психологически – за работниците си.
• Изградете култура на благополучие в организацията си. Нека да е ясно, че
вашата организация иска да подкрепи благополучието на работниците си и демонстрирайте стъпките, които са предприети, за да осигурите това.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИТЕ
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Подгответе се да посрещнете промените в здравния си статус, които ще настъпят в бъдеще. Приемете, че работата вероятно ще ви помогне да продължите дълго
време да живеете пълноценен и продуктивен живот и обсъдете с ръководителя си как порано да устроите състоянието си. Помнете, че вие сте най-добрия експерт по своето
състояние и обяснете на работодателя си как може да запазите своята работоспособност.
• Грижете се за здравето си. Ако изпитвате болка или дискомфорт, потърсете
бързо съвет от личния си лекар. Игнорирането на проблема няма да го реши и ще намали способността ви да работите.
• Фокусирайте се върху капацитета, а не върху липсата му. Напускането на
работа заради МСЗ не е единственото решение. Все още имате умения, чрез които да
допринасяте и трябва да се концентрирате върху силните си страни. Вашите специализирани познания и опит не изчезват просто защото ви боли, чувствате се дискомфортно
или имате проблеми с движенията. Работете заедно със своите ръководители и колеги,
за да откриете как може да увеличите до максимум работните си приноси в условията
на ограниченията, наложени от състоянието ви. Бъдете отворени с тях и те ще реагират
по-добре.
• Участвайте активно в справянето с вашето състояние. Не трябва да бъдете
пасивна жертва на болката и неподвижността. Научете повече за състоянието си, наблюдавайте какъв модел следва болката и се научете да намалите нейното отражение
върху вашите дейности и настроение. Това понякога може да бъде много трудно, но
бъдете постоянни,: хората, които активно участват в лечението си, се връщат по-бързо
на работа. Пациентските групи може да са ценен източник на подкрепа и информация
за справяне със здравните състояния.
• Ангажирайте семейството в задържането и връщането си на работа. Семейството и приятелите ви са важен източник на подкрепа. Те може да не разбират, че
оставането или връщането на работа са едновременно възможни и желани. Трябва да
им помогнете като ги ангажирате в рехабилитацията ви на работното място. Дори малкото приспособяване към работното време или пътуването за работа може да донесе
значителна позитивна промяна.
• Знайте правата си. Бидейки едновременно работник и пациент, вие би трябвало да знаете каква подкрепа и консултиране ви се полагат в случай на заболяване, без
да се страхувате, че ще загубите работата си. Ако сте член на профсъюз, той би могъл
да ви напътства в този процес.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОП-ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Преминете обучение по професионални болести и подкрепете въвеждането
на поетапно връщане на работа. От критична важност е професионалистите от здравната система да подкрепят индивидите в задържането на работните им места и да насочват пациентите към съответните специалисти, колкото е възможно най-бързо. Научете повече за причините и симптомите на МСЗ, за да интервенирате рано. Съветвайте
политиците относно това кои са най-добрите практики за диагностициране и интервениране при МСЗ.
• Гледайте на пациента и като на работник. Работата трябва да се превърне в
ценен краен резултат от лечението на пациентите с хронични състояния, за да им се
помогне да поддържат финансова устойчивост и усещане за лична стойност. В същото
време поетапното връщане на работа най-вероятно ще подпомогне възстановяването и
ще предотврати обострянето на състоянието, инвалидизирането и ранното пенсиониране.
• Интервенирайте рано. ОПЛ са в идеалната позиция да идентифицират
ранните признаци на много МСЗ. Използвайте програмите за подкрепа на здравните
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грижи (включително он-лайн въпросник за диагностициране на ревматични болести),
за да се научите навреме да идентифицирате заболяванията и да започнете подходящо лечение. Където е подходящо, насочвайте пациентите към специализирани екипи
колкото е възможно по-скоро, ако е практически оправдано, за да дадете възможност да
се започне лечение на състоянието.
• Идентифицирайте в кои случаи задържането или ранното връщане на работа е добро за пациента. Лесно е да се допусне, че работата е несъмнено нещо лошо
за пациентите ви, особено, ако подозирате, че някои аспекти от работата влошават симптомите им. Внимателно обмислете дали, с някои корекции, можете да препоръчате
оставането на работа при олекотени задължения или плаващото работно време като подобрата опция, отколкото продължителното отсъствие от работа. Пациентът може да
гледа много негативно на въздействието и вероятното прогресиране на състоянието му,
ако начинът по който клиницистите го представят е фокусиран по скоро върху липсата
на капацитет отколкото върху съществуващ капацитет. Подчертаването какво пациентът може да прави на работното си място може да помогне за постигане на баланс между нуждите на индивидите от възстановяване и потребността им от работа.
• Окуражете самостоятелното справяне. Опитайте се да се уверите, че пациентът е научил стратегии за справяне с различните аспекти на състоянието си, особено
ако остава или се връща на работа. Усещането за овластяване и контрол ще подобри
настроението им и ще осигури контролирането на важни аспекти от затрудненията им
по време на работа. Работете в сътрудничество с пациентските групи за подкрепа, които често може да осигурят съвет относно задържането или връщането на работа. Обмислете използването на специализирана психологическа подкрепа, която да помогне
на пациентите да се справят със симптомите си.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО
Окуражете фокусирането върху капацитета на хората с увреждания, а не
върху липсата му!
Ревизирайте трудовото законодателство, така че то да не обезкуражава работодателите да наемат хора с увреждания! По същия начин, осигурителната система
може да обезкуражи хората с частични увреждания да задържат статуса си на активна
заетост. Трябва да бъдат въведени стимули, за да се гарантира, че хората, които са способни и желаят да работят ще могат да се върнат на пазара на труда.
• Обсъдете заменяне на актуалната система на болнични листове със системата на Великобритания за издаване на документ за годност, което окуражава ОПЛ
да посочват какво работникът продължава да може да извършва. Фокусирането върху
капацитета на работника ще помогне на другите здравни професионалисти и на работодателите да планират интервенциите за връщане на работа и да направят подходящите
промени в работните изисквания и/или работното време.
• Обсъдете прилагането на по-стандартизиран, съвместен подход към регистрирането на данните за разпространението, икономическите разходи и бремето за
обществото в резултат на МСЗ, така че данните от различните държавни институции да
позволяват сравняване. Направете приоритет снижаването на разходите за МСЗ за индивидите и семействата им, работодателите и пазара на труда. Правителството трябва
да разработи Национален план за хората с МСЗ – приведен в действие от Националния клиничен директор за МСЗ – който мониторира подобренията по отношение диагностицирането и достъпа до подходящо лечение и трудова рехабилитация в България,
като по този начин се намалява общественото и икономическото бреме от МСЗ.
• Приемете психосоциалните ефекти на телесните болести, които оставени
нелекувани, и могат да поддържат МСЗ. Повишете достъпа до психологична подкрепа
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за хората с МСЗ, за да им дадете възможност да управляват психологическите въздействия на състоянието си. Службите по трудова медицина, които повишават информираността за отражението на факторите от работната среда върху здравето на служителите,
трябва да разполагат с подходяща законова рамка, за да преследват постигането на необходимите промени в организациите.
• Разширете дефинициите на МСЗ, използвани в настоящите класификации
на професионалните болести, отвъд настоящият им тесен фокус, като по този начин
официално признаете, че много МСЗ и други хронични състояния (като ревматичните
болести) не се причиняват от работата, но могат да инхибират трудовото участие.
• Достъпът до експерти-клиницисти трябва да се подобри. Недостатъчният
тренинг за ОПЛ по отношение на МС3 и вариациите в достъпа до специалисти от някои
пациенти имат отражение върху възможностите на гражданите в трудоспособна възраст да получат достъп до ранни интервенции, които могат да спасят работата им. По
подобен начин трябва да се планира работната сила в медицинската професия и да се
установи дали има достатъчно клиничен персонал (напр. физиотерапевти), които да
обслужат очакваното нарастване на МСЗ, тъй като населението и работната сила остаряват. Всъщност ние вярваме, че обучението по медицина на всички нива, от студенти
до продължаващото медицинско обучение, ще има полза от включването на теми, свързани със здравето и работата, особено ако здравето на населението в трудоспособна
възраст се очаква да се влошава.
• Акцентирайте върху ценността на трудовата рехабилитация, която подкрепя клиничното лечение на МС3. Въведете по-добра система за насочвания към рехабилитационни програми като се уверите, че пациентите получават лечение с най-добро
съотношение разход-ефективност, което същевременно е и най-подходящото за техния
здравен статус.
Не забравяйте, че превенцията на дългосрочните състояния е инвестиция в
бъдещето на здравната и социалната системи!
***
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