ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2016 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода април - юни 2016 г.

ШЕСТО ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА
НА ТРУД, 2015 г., EUROFOUND
НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА - ISO 31000. Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия (книжно издание на английски език от БИС).

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ВТОРИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2016 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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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода АПРИЛ - ЮНИ 2016 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
април - юни 2016 г.

ПМС № 58 от 21 март 2016 г. за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване правото на достъп до
медицинска помощ
(обн., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 22 от 22 март 2016 г., е обнародвано ПМС № 58 от 21
март 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., в сила от 1 април 2016 г.
Съгласно новата редакция на чл. 2 от наредбата здравноосигурените лица в Република България имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК), които им гарантират достъпно лечение в съответствие със стадия, развитието,
тежестта и остротата на съответното заболяване. Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване българските граждани имат право на достъп до медицински услуги при
условията и по реда на чл. 82 от Закона за здравето. Българските граждани имат право на
достъп до медицинска помощ въз основа на договори за медицинска застраховка по чл. 82,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и на медицински услуги срещу заплащане. Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на медицинска помощ, не могат
да определят цени и да изискват и приемат плащания/доплащания от задължително здравноосигурените лица за предоставяната им медицинска помощ от пакета от здравни дейности, за която лицата имат съответното направление, издадено по реда на тази наредба. На
всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал.
1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При
всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което
потвърждава оказаната му медицинска помощ.
***
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
април - юни 2016 г.

НАРЕДБА № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 24 от 29 март 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 24 от 29 март 2016 г., е обнародвана Наредба № 2
от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в сила от 1 април 2016 г.
Наредбата е издадена от Министерството на здравеопазването на основание чл.
45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 11 от 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2015 г.).
Отменя се и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; ... посл. изм.
и доп., бр. 51 от 2015 г.).
Съгласно чл. 1 от наредбата основният пакет медицинска помощ, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и
12 към нея.
В случай, че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31 и 38,
се установи от медицински специалист необходимост от наблюдение на пациента в
стационарни условия с цел предотвратяване на медицински риск от усложнения в резултат на проведената амбулаторна процедура, той може да бъде хоспитализиран по
клинична пътека с наименование и съдържание съгласно приложение № 10, но за период не по-дълъг от 48 часа.
Клинична пътека с договорен с националния рамков договор за медицинските
дейности минимален престой до 3 дни може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура с наименование и съдържание съгласно приложение № 11 в случай, че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение на него са изпълнени всички задължителни
дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния
рамков договор, и е налице писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за
пациента от приключването на дейността по клиничната пътека.
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За заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение
(осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение).
Противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и
хелиращата терапия, бифосфонатите и другите лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение
на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ.
В допълнителните разпоредби на наредбата са дадени определения на следните
основни понятия:
1. "Клинична пътека" е система от определени с националния рамков договор
за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по
отношение на пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат
болничен престой не по-кратък от 48 часа.
2. "Клинична процедура" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове
медицински специалисти в специализирани структури на лечебни заведения за болнична помощ при изпълнението по отношение на пациента на определени по вид и обхват
дейности самостоятелно и/или преди, по време на или след болнично лечение по клинична пътека. Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.
3. "Амбулаторна процедура" е система от определени с националния рамков
договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни
видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове,
центрове за кожно-венерически заболявания и лечебни заведения за извънболнична
помощ с легла, съответно с диализни постове (диализни места) по отношение на пациенти, чието състояние не налага непрекъснат престой в лечебното заведение.
4. "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и
на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона
за лечебните заведения, както и организирана на функционален принцип на базата на
сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на наймалко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност
оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод
остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ
не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.
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Съгласно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата всеки здравноосигурен български гражданин има право на следните безплатни дейности от
ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване при първо посещение и при поискване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение за първична извънболнична медицинска
помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване при първо посещение и при поискване/възникване на необходимост на
пациента със съдържанието на здравните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:
2.1. вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания и отговорността при
неявяване на профилактичен преглед;
2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при неимунизиране;
2.3. начина за заявяване на първичен преглед по конкретен медицински проблем, в т. ч.
за посещение в дома;
2.4. начина за диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на диспансеризация;
2.5. начина за насочване към лекар специалист в извънболничната медицинска помощ и
медико-диагностично изследване;
2.6. начина за насочване към болнично лечение;
2.7. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане;
2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на
здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни
здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност,
режим на труд и почивка и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от
нездравословните навици - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, ниска
двигателна активност, нездравословно хранене и други.
2. Семейно здраве:
2.1. комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството;
2.2. преконцепционна консултация;
2.3. семейно планиране.
3. Детско здраве:
3.1. промоция на кърменето;
3.2. правилно отглеждане на децата.
4. Групи с повишен медико-социален риск (обособени по възрастов, полов или друг
признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица):
4.1. здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.), в това число:
1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един
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или повече от следните начини - информационно табло, поставено на общодостъпно място в
лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;
1.2. по желание на родителя или настойника насочване на деца към лекар с придобита
специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания в случаите, когато
общопрактикуващият (личният) лекар няма придобита специалност по детски болести;
1.3. по желание на бременната насочване на бременни към лекар с придобита специалност по акушерство и гинекология от лечебно заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания;
1.4. формиране, на базата на резултатите от профилактичните прегледи на лицата над 18
години, на рискови групи от населението с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания - сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и злокачествени
новообразувания, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.5. За рисковите групи по т. 1.4:
1.5.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;
1.5.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;
1.5.3. оценка на риска;
1.5.4. насочване по преценка на общопрактикуващия лекар на лицата, включени в рисковите групи по т. 1.4, за профилактичен преглед веднъж годишно при съответния лекар специалист.
2. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство:
2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:
2.1.1. превенция на безплодието;
2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;
2.1.3. превенция на нежелана бременност;
2.1.4. превенция на инфекциозни болести и паразитози;
2.1.5. превенция на зависимости;
2.1.6. превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
2.1.7. превенция на психичните разстройства.
2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, съобразно съответните програми.
IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
2. Анализ на резултатите от проведената диспансеризация за диспансеризираните от тях
лица със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.
V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните
нормативни актове
1. Карантина на заразно болен и контактни лица.
2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.
3. Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на Р
България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или
реимунизация, за вида и срока на имунизацията чрез един или повече от следните начини - информационно табло, поставено на общодостъпно място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и др.
4. Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад в имунизационното покритие, съгласувани с РЗИ - финансират се от бюджета на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 82, ал. 5 от Закона за здравето.
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5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане
на Закона за семейни помощи за деца.
6. Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт
със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република
България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
VI. Диагностично-лечебна дейност
1. Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента.*
2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем).
3. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).*
4. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените
функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна
медицинска помощ или хоспитализация на пациента:
4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на
въздуховод, трахеална пункция);
4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;
4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;
4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.
5. Манипулации:
5.1. венозна пункция и вземане на кръв;
5.2. подкожна инжекция;
5.3. мускулна инжекция;
5.4. венозна инжекция;
5.5. венозна инфузия;
5.6. инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж;
5.7. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп.
6. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар:*
6.1. Самостоятелно:
6.1.1. първичен преглед при нов медицински проблем;
6.1.2. вторичен преглед при същия медицински проблем;
6.1.3. манипулации по т. 5.
6.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична
медицинска помощ.
6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.
7. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.
8. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:
8.1. Самостоятелно:
8.1.1. Изследване на урина с тестленти:
8.1.1.1. протеин;
8.1.1.2. глюкоза;
8.1.1.3. уробилиноген/билирубин;
8.1.1.4. кетонни тела;
8.1.1.5. pH.
8.1.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).
8.1.3. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.
8.2. Определяне на индикациите и обхвата на изследванията и насочване към съответно
лечебно заведение за медико-диагностична дейност.*
8.3. Интерпретация на резултатите.
9. Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):
9.1. Нервни болести:
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9.1.1. клинично изследване за менингиален синдром;
9.1.2. клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;
9.1.3. клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;
9.1.4. ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;
9.1.5. изследване на мускулни рефлекси;
9.1.6. проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;
9.1.7. проби за равновесие.
9.2. Детски болести:
9.2.1. оценка на физикалния статус;
9.2.2. ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;
9.2.3. оценка на растежа и развитието при децата (0 - 18 г.) с насоченост към: телесна
маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система
(изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;*
9.2.4. вземане на биологични материали за микробиологично изследване.*
9.3. Ушни, носни и гърлени болести:
9.3.1. ориентировъчно изследване на слух;*
9.3.2. ориентировъчна отоскопия;
9.3.3. ориентировъчна риноскопия;
9.3.4. оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
9.3.5. предна тампонада на носа;
9.3.6. екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход;
9.3.7. промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен.
9.4. Очни болести:
9.4.1. определяне зрителна острота при възрастни и деца - ориентировъчно, без определяне на диоптри;*
9.4.2. оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;
9.4.3. ориентировъчно изследване на зрителен периметър;
9.4.4. общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка;
9.4.5. изследване на цветно зрение;
9.4.6. промивка на конюнктивален сак.
9.5. Кожни и венерически болести:
9.5.1. оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;
9.5.2. оглед на външни гениталии.
9.6. Хирургия, ортопедия и травматология:
9.6.1. хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;
9.6.2. ано-ректално изследване - оглед, ректално туширане, палпация на простата;
9.6.3. клинично изследване на опорно-двигателен апарат;
9.6.4. клинично изследване на пациенти с травми;
9.6.5. превръзки (всички видове, включително имобилизация);
9.6.6. механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;
9.6.7. първична обработка на рана;
9.6.8. опресняване и шев на ръбове на рана;
9.6.9. хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);
9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;
9.6.11. отстраняване на хирургичен шевен материал;*
9.6.12. отстраняване на акари;
9.6.13. поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода;
9.6.14. стомашна промивка;
9.6.15. промивка на пикочен мехур;
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9.6.16. катетеризация на пикочен мехур;
9.6.17. вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен.*
9.7. Анестезиология и интензивно лечение:
9.7.1. топикална аналгезия;
9.7.2. инфилтрационна аналгезия.
9.8. Психиатрия:
9.8.1. Снемане на общ психичен статус - ориентираност, интелект, памет, емоционална
сфера, психомоторика;
9.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:
9.8.2.1. оценка на депресивност;
9.8.2.2. оценка на тревожност;
9.8.2.3. оценка на суициден риск.
9.8.3. Откриване на зависимости.
9.9. Акушерство и гинекология:
9.9.1. мануално изследване на гърди;
9.9.2. оценка на вторични полови белези;
9.9.3. интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност;
9.9.4. антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите);*
9.9.5. мануално асистиране при спонтанно раждане;
9.9.6. вземане на биологични материали за микробиологично изследване;
9.9.7. изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се провежда наблюдение на бременността.
9.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.
VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение
1. Насочване за консултация:
1.1. определяне на индикации;
1.2. разясняване целите на консултацията;
1.3. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т. ч:
1.3.1. при необходимост - обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря
от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията.
2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:
2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;
2.2. във връзка с нов медицински проблем.
3. Насочване за хоспитализация:
3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
3.1.1. подготовка на необходимата документация;
3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.
4. Прием на пациент след дехоспитализация:
4.1. запознаване с епикризата и определения следболничен режим/медико-социален
план;
4.2. преглед;
4.3. при необходимост обсъждане от личния лекар на състоянието с лекар от лечебното
заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.
VIII. Дейност по медицинска експертиза
1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.
2. Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до
18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи:
3.1. издаване на първичен болничен лист;
3.2. издаване на вторичен болничен лист;

гр. София, ул. „Триадица” 5А

10

www.nahsw.com

3.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна
лекарска комисия (ТЕЛК) ( приложения № 4 и № 5).
IX. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица извън обявения работен график на практиката
1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по
един от следните начини:
1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в
която е съучредител;
1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на сключен
договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения с други лечебни заведения за
първична извънболнична медицинска помощ и утвърден от лечебните заведения график за осигуряване на дейността на кабинета.
1.3. По договор с най-близко разположеното:
1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;
1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или
"г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет;
1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали за спешна медицинска помощ;
1.4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултации по телефона, осъществяване на необходимите дейности в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на общопрактикуващия лекар.
2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по
т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3 трябва да се намират на отстояние не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар
(относимо за всеки един от адресите на практиката едновременно).
3. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по т. VI, с
изключение на маркираните със знака "*".
4. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат да бъдат
извършвани от дежурни кабинети.

Съгласно Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1 от наредбата всеки здравноосигурен български гражданин има право на следните безплатни дейности от
ДЕНТАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното
заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:
2.1. вида и обема на заплащаните от НЗОК зравни дейности по пакет "Дентална извънболнична медицинска помощ";
2.2. начина за заявяване на обстоен преглед със снемане на зъбен статус;
2.3. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие.
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II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на денталното здраве, развитие на позитивни здравни навици и умения, в това число грижи за устната
хигиена, начин на хранене и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за денталното здраве и вредата от нездравословните навици - тютюнопушене, нездравословно хранене и други.
III. Диагностично-лечебна дейност
А. Първична дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т. ч. еднократен допълнителен
преглед за бременни;
1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица над 18 години:
2.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т. ч. еднократен допълнителен
преглед за бременни;
2.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
2.3. екстракция на постоянен зъб с анестезия.
Б. Специализирана дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години - детска дентална помощ:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т. ч. еднократен допълнителен
преглед за бременни;
1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица до и над 18-годишна възраст - хирургична дентална помощ:
2.1. специализиран обстоен преглед;
2.2. инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията;
2.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия;
2.4. контролен преглед след някоя от горните две дейности;
2.5. двадесет и четири часово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия;
3. Медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
IV. За лица под 18-годишна възраст с психични заболявания дейностите по т. III се
извършват под обща анестезия след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия. Двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост
след обща анестезия.

***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ШЕСТО ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД,
2015 Г.
През 2015 г. Eurofound проведе шестото Европейско проучване на условията на
труд (EWCS).
В рамките на шестата вълна на проучването Eurofound интервюира в сътрудничество с Ipsos повече от 43 000 работници в 35 европейски държави. Личните интервюта се провеждаха в домовете на респондентите и обхващаха широк набор от въпроси
относно условията на труд на интервюирания. Цялата събрана информация се обработва при условия на най-строга поверителност, а анонимността на всеки интервюиран е
гарантирана. Респонденти в проучването са работещи, които са подбрани случайно от
статистическа извадка (която е представителна за обществото) с численост между 1000
и 3300 души във всяка страна.
Проучването има за цел да изследва въпроси, свързани с качеството на труда, и
да предостави информация по редица теми като:
- излагане на физически и психосоциални рискове,
- продължителност и организация на работното време,
- статут на заетостта и трудови договори, месторабота, организация на работата,
- баланс между работата и личния живот и преливане между работата и живота
извън работното място,
- обучение и учене на работното място,
- право на глас на работника на работното място,
- здраве и благосъстояние, трудово възнаграждение.
Шестата вълна на проучването бележи важен етап за Eurofound, като надгражда
извлечените поуки от предходните пет проучвания и хвърля светлина върху разнообразната картина на тенденциите във връзка с работните места в Европа през последните
25 години.
Досега Eurofound е провела пет европейски проучвания на условията на труд:
през 1991, 1995, 2000—2001, 2005 и 2010 г. Развитието на EWCS отразява постепенното разширяване на ЕС през последните 25 години. През 1991 г. проучването обхваща
само 12 държави, през 1995 г. обхванатите държави са 15, а през 2000 г. — 16 (държавите от ЕС-15 и Норвегия). Тази вълна на проучването е разширена през 2001 г., за да
обхване и десетте страни кандидатки за членство в ЕС.
Четвъртото проучване (2005 г.) обхваща всичките 27 държави членки на ЕС,
както и Хърватия, Турция, Швейцария и Норвегия, а петото проучване (2010 г.) обхваща същите държави (без Швейцария), плюс Албания, бивша югославска република Македония, Косово и Босна и Херцеговина — общо 34 държави.
Шестото проучване обхваща 35 държави (28 държави членки на ЕС, пет страни
кандидатки за членство в ЕС (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция), както и Швейцария и Норвегия, и следователно тази вълна
на проучването е с най-широк обхват до момента, що се отнася до броя на включените държави.
Първите резултати от шестото Европейско проучване на условията на труд са
достъпни до края на 2015 г.
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За допълнителна информация относно Европейското проучване на условията на
труд се обръщайте към г-жа Sophia MacGoris на адрес: smg@eurofound.europa.eu

Първи констатации:
Шесто европейско проучване на условията на труд
(резюме)
„Платеният труд оказва както положително, така и отрицателно въздействие върху качеството на живот. Платеният труд осигурява доходи, както и идентичност и социални взаимодействия, но той може да бъде и източник на отрицателни преживявания и рискове. ...Това подчертава колко е важно да се събере посистематична информация относно качеството на платения труд…"
Доклад на Комисията относно измерването на постиженията в икономиката
и социалния напредък (имащ за цел да се определят границите на БВП като показател
за икономическа ефективност и социален напредък)
Joseph Stiglitz, Amartya Sen и Jean-Paul Fitoussi, 2010 г.
В шестото европейско проучване на условията на труд (ЕWCS) е представена
разнородната картина на трудеща се Европа в течение на времето и за различни държави, професии, полове и възрастови групи.
Констатациите подчертават сложната реалност, пред която са изправени лицата,
вземащи политически решения в Европа, в усилията си да изградят справедлива и конкурентоспособна Европа.
Констатациите привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за посрещане на днешните предизвикателства.
ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
Положителни развития в няколко области
• Според доклада излагането на рискове, свързани с позата, е все още значително (43%), но е намаляло.
• Девет от всеки десет работници съобщават, че са добре или много добре информирани относно рисковете за здравето и безопасността, свързани с изпълнението на
трудовите им задължения.
• Голям процент от работниците (58%) съобщават, че техният ръководител ги
подкрепя през цялото или през повечето време, а много голям процент (71 %) получават подкрепа от колегите си през цялото или през повечето време.
• Делът на работниците, чийто пряк началник е жена, е нараснал от 24% през
2000 г. до 33% през 2015 г.
• Преобладаващата част от работната сила (58 %) съобщават, че са доволни от
работното време и основното си платено работно място, с висока степен на свобода на
действие при изпълнение на задачите и висока степен на организационно участие.
• Почти две трети от работниците са съгласни, че организацията, за която работят, ги мотивира да изпълняват по-най-добрия начин трудовите си задачи: 39% са „поскоро съгласни“ и 24% са „напълно съгласни“.
Проблеми, свързани със специфични групи работници
• Свързаните с пола различия остават значителни както на работното място, така и извън него.
• Работниците на възраст над 50 години съобщават за по-слаби изгледи за напредък в професионалното развитие и недостатъчно възможности за обучение.
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• Мъжете по-често работят повече часове (48 часа или повече, по-специално самостоятелно заетите работници), а жените по-често работят на по-късо работно време
(по-малко от 20 часа).
• Мъжете съобщават за повече платени часове, но общият брой на работните часове (платен труд на основно и допълнително работно място, време на път между работното място и дома и ежедневен неплатен труд) е по-голям при жените, отколкото
при мъжете.
• Работниците в по-малките предприятия не са толкова често информирани относно рисковете за здравето и безопасността, свързани с изпълнението на трудовите им
задължения.
• Младите работници са по-често изложени на интензивност на труда, работа на
смени, анормално социално поведение и несигурност на работното място, отколкото
другите работници.
Въпроси, будещи загриженост
• През периода 2010—2015 г. имаше ръст на степента на излагане на работа с
химикали (от 15% на 17%) и заразни материали (от 11 % на 13%).
• Много работници в производството остават изложени на високи нива на интензивност на труда, съобщавайки същевременно за ниски степени на автономност,
сигурност на работното място и сигурност на заетостта.
• Почти един от всеки шест работници (16%) съобщава, че е бил обект на анормално социално поведение — като актове на насилие, тормоз и нежелано сексуално
внимание — с потенциално тежки отрицателни последици за засегнатите работници и
оставането им на работа.
• Делът на работниците, които винаги изпитват чувството за добре свършена
работа, е намалял значително до 40 %.
• Половата сегрегация все още доминира, като две трети от всички работници
(67%) и 85% от работниците мъже имат пряк началник мъж.
• През 2015 г. 16 % от работниците са „съгласни“ или „напълно съгласни“, че е
възможно да загубят работата си през следващите шест месеца — същият процент, както през 2010 г.
• Някои работници съобщават за лошо качество на работните места в малко или
в няколко области и считат, че са необходими мерки за подкрепа на работниците през
целия им професионален живот.
ВЪВЕДЕНИЕ
Трудът е основна дейност за постигането на една от ключовите цели на Европейския съюз, а именно да се стреми към „устойчивото развитие на Европа на базата
на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо
равнище на защита и подобряване качеството на околната среда...“. (Член 3 от Договора за Европейския съюз.) Подновеният неотдавна акцент на политиката върху измерване на благосъстоянието показа и значението на труда за формиране на напредъка на
обществото.
Успехът на настоящите приоритети на политиката на заетост - повишаване на
равнищата на заетост, удължаване на професионалния живот, увеличаване на участието
на жените, развитие на производителността и иновациите и адаптиране към цифровото
предизвикателство - зависи не само от промените на външния пазар на труда, но и от
създаване на добри условия на труд и добро качество на работните места. Това означа-
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ва по- конкретно, че през целия живот има практики, подкрепящи съвместяването на
професионалния и личния живот и професионалното развитие както на работното място, така и в обществото в по- широк смисъл. Както заявява Международната организация на труда (МОТ): „...бъдещето на труда е такова, каквото ние го направим. Предизвикателството е да го направим такова, каквото искаме то да бъде.1“ Предварителните констатации на Еurofound от шестото издание на ЕWCS допринасят за разбиране на тези жизненоважни предизвикателства.
Положението на пазара на труда
Промените в структурата на професиите в заетостта, в условията на заетост и в
работната сила имат водеща роля при формиране на условията на труд на работниците
в Европа.
Според Европейското проучване на работната сила (ЕU-LPS) обобщените равнища на заетост в ЕС през 2014 г. са още по-ниски, отколкото в началото на кризата.
Равнищата на заетост отбелязаха значителен спад в Гърция, Португалия и Испания.
Мъжете и жените бяха засегнати от кризата и възстановяването по много различни начини.
С течение на времето делът на жените в общата заетост в ЕС продължава да нараства, докато работната сила, общо взето, застарява.
Делът на специалистите в общата заетост в ЕС нарасна от 13% през 2005 г. до
19% през 2014 г., докато делът на работниците в търговията и услугите нарасна от 13%
до 17%. От друга страна, делът на занаятчиите, както и на операторите на стационарни
машини и съоръжения, отбеляза спад: съответно от 14% до 12% и от 9% до 7%.
През периода 2010—2014 г. беше отбелязан спад и в дела на ръководителите в
общата заетост от 8% на 6%.
През последните 10 години работата на непълно работно време е станала редовна практика на пазарите на труда във всички държави. Делът на самостоятелно заетите
и временните работници в ЕС е останал на същото равнище: съответно 15% и 12% от
общата заетост (ЕU-LFS).

1

„Инициатива по случай стогодишнината за бъдещето на труда“, Международна конференция на
труда, 15 май 2015г.
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Застаряване и устойчивост на работните места
Със застаряването на населението и по-дългия трудов живот е по-важно от всякога участието в пазара на труда да се свърже с качеството на работните места. Наблюдението и по-доброто разбиране на връзките между условията на труд и хората по време на професионалната им дейност са от решаващо значение. Особено съществени в
този контекст са онези тежки условия на труд, които могат да доведат до преждевременно излизане от пазара на труда или до непълно използване на потенциала на работниците. От друга страна, устойчивата работа допринася за развитието на работниците
и, в крайна сметка, до задържането им за по-дълго време на пазара на труда.
Постигането на устойчивост на работата за работниците представлява
гаранция,
че по-възрастните работници могат да продължат да отговарят на изискванията на своето работно място и че начинът, по който е организиран трудът им, им
дава възможност да работят здравословно, защитава ги от уязвимост и използва оптимално техния опит и знанията им. То означава също така, че във всички възрасти условията на труд и пътищата за професионално развитие помагат на работниците да запазят своето физическо и психично здраве,
мотивацията и производителността си.
Политиките за управление на човешките ресурси и практиките на предприятията дават
възможност на по-възрастните работници да продължат по най-добрия начин при тези
условия.
В шестото ЕWСS са посочени условията на труд, които представляват особено
големи предизвикателства за устойчивостта през целия живот, тъй като излагането на
такива условия може да окаже отрицателно въздействие върху здравето. На таблица 1
са представени данни за разпространението на някои от тези тежки условия на труд,
разбити по възраст.
Полова сегрегация
Начините, по които жените и мъжете на различни възрасти участват на пазара на
труда и извършваната от тях работа, са много различни. Половата сегрегация е постоянна характеристика на европейските пазари на труда. Въпреки постигнатия напредък,
жените и мъжете продължават да изпитват трудности при работа в много отношения —
от професия и сектор до вид на договора, заплащане и работно време. Повече от половината от всички работници съобщават, че заемат една и съща длъжност главно с работници от същия пол (58% от мъжете и 54% от жените), докато само една пета (21 %)
от работниците съобщават, че заемат една и съща длъжност с еднакви дялове на жените
и мъжете.
По отношение на йерархичната сегрегация делът на работниците изобщо, които
съобщават, че имат пряк началник жена, нарасна от 24% през 2000 г. до 33% през 2015
г. Две трети от работниците (67%) обаче имат все още пряк началник мъж. Поподробният анализ разкрива допълнителни различия, свързани с пола: половината от
работниците жени имат пряк началник жена, в сравнение със само 15% от мъжете.
Използване на времето и съвместяване на професионалния и
личния живот
Постигането на целевия показател на „Европа 2020“ за заетост 75% на лицата на
възраст от 20 до 64 години зависи до голяма степен от по-голямото участие на жените в
пазара на труда. За да се постигне по-голямо участие на жените, е необходимо да се
разбере взаимодействието между работното време и другите сектори от времето, като
времето на път между работното място и дома и времето за неплатен труд. Констатациите потвърждават, че задълженията за полагане на грижи и неплатената работа в до-

гр. София, ул. „Триадица” 5А

17

www.nahsw.com

машни условия са неравномерно разпределени между жените и мъжете, като жените
поемат по-голям дял от неплатения труд.
Комплексният показател на ЕWCS за платеното и неплатеното работно време —
който включва платения труд на основната и на втората работа, времето на път между
работното място и дома и неплатения труд (свързан главно с грижи за деца и други лица на издръжка), показва, че, общо взето, работните часове на жените са повече, ако се
съберат платените и неплатените работни часове (фигура 1).
Фигура 1: Комплексен показател за платеното и неплатеното
работно време на жените и мъжете

Качество и практики на работните места
Качеството на работните места е важен политически проблем в европейската
програма, като то се формира от по-широки практики на работното място. Показателите за качеството на работните места, разработени от Еигоюипф включват доходи, перспективи, вътрешно присъщо качество на работното място (използване на уменията и
свобода на действие, социална среда, физическа среда и интензивност на труда) и качество на работното време.
Перспективи
Сигурността на работното място и перспективите за напредък в професионалното
развитие са важни измерения на качеството на работните места. През 2015 г. 16% от работниците са „по-скоро съгласни“ или „напълно съгласни“, че е възможно да загубят работата си през следващите шест месеца — същият процент, както през 2010 г. От тази група
процентът на работниците, които заявяват, че ако загубят настоящата си работа, ще им
бъде лесно да намерят работа с подобна заплата, нарасна от 32% през 2010 г. до 37% през
2015 г. Общо взето, 39% от работниците са „по-скоро съгласни“ или „напълно съгласни“,
че тяхното работно място им предлага добри перспективи за професионално развитие ръст спрямо 32% през 2010 г.
Работниците, които имат късо работно време, съобщават по-често от другите работници, че ще им бъде лесно да намерят подобна работа, ако загубят настоящата; същевременно тази група съобщава за по-голяма несигурност на работното място и полоши перспективи за професионално развитие от средната стойност.
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Има добре изразени разлики между професиите по отношение на сигурността на
заетостта (увереност в способността да се намери работа) и несигурността на работното
място (страх от загубване на своето работно място), като работниците с по-висока квалификация съобщават за по-високи равнища на сигурността на работното място (фигура 2).
Фигура 2: Сигурност на заетостта и несигурност на
работното място по професии (%)

Промени на работното място
Промените на работните места на работниците могат да включват заплащане,
работни часове, степен на влияние върху работата и задачи и задължения. Следва да се
отбележи, че по време на рецесията намаления на работните часове и заплащането бяха
договаряни или налагани в замяна на запазване на работните места.
Повечето работници не съобщават за промени на своето работно място. Що се
отнася до заплащането, 32% от работещите съобщават за увеличение през последните
12 месеца, а 11 % съобщават за намаление. Същевременно 21 % съобщават за ръст на
работните часове, а 8% за спад, докато 34% съобщават за ръст на задачите и задълженията си, а 3% съобщават за спад. По отношение на степента на влияние на работещите
върху тяхната работа 22 % съобщават за ръст, а 4% — за спад.
Умения и развитие
Ключов аспект на инициативата на Европейската комисия „Нови умения за нови
работни места“ е да се осигури, че работниците имат възможност да развиват своите
умения през целия си професионален живот. Достъпът до обучение, както и степента, в
която лицата имат възможност да усвояват нови умения при извършване на своята работа, са изключително важни фактори в това отношение.
Има значителни различия в достъпа до обучение през последните 12 месеца както за работниците (обучението се осигурява от техния работодател), така и за самостоятелно заетите лица, в зависимост от трудовоправния статут. Почти половината от работниците с безсрочни договори (45%) са получили обучение, в сравнение с 31 % от
работниците със срочен договор — сходен дял със самостоятелно заетите лица с работници (32%). Самостоятелно заетите лица, които нямат работници, съобщават за най-
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ограничения достъп до обучение (19%). Следва да се отбележи обаче, че продължителността и съдържанието на обучението не са взети предвид в случая.
Възможностите за работниците да научат нови неща и да разнообразят работата
си показват смесени резултати. Възможността за изпълнение на сложни задачи е нараснала слабо през последните 10 години (от 60 % през 2005 г. до 63 % през 2015 г.), както
и възможността за научаване на нови неща (от 69% през 2005 г. до 72% през 2015 г.).
Същевременно делът на работниците, съобщаващи, че изпълняват монотонни
задачи, е нараснал: от 43 % през 2005 г. до 46 % през 2015 г.
Работно време
Разлики в зависимост от пола и трудовоправния статут
Работното време намалява от десетилетия. Но докато по-малко работници работят 48 часа или повече, броят на работниците, работещи значителен брой часове на непълно работно време (между 21 и 34 часа седмично), както и на работещите по-малко
часове (не повече от 20 часа седмично), се е увеличил. Общо взето, делът на работниците със „стандартно“ работно време е намалял с течение на времето, но все още е значителен.
Както е показано на фигура 3, самостоятелно заетите лица работят средно повече часове от работниците, като жените и мъжете имат различни профили. Разликата по
пол в седмично заплащаните работни часове в ЕС е намаляла слабо от 2005 г. поради
факта, че платените работни часове на мъжете са намалели по-бързо от тези на жените.
Въпреки това разликата по пол остава значителна, като мъжете работят средно 39 часа,
а жените 33 часа седмично на основната си платена работа.
Фигура 3: Работни часове по трудовоправен статут и пол

Работни часове и предпочитания относно работното време
По-голямата част от работната сила (58%) съобщават, че работното време на основната им работа отговаря на техните предпочитания (фигура 4), 13% биха искали да
се увеличи работното им време, а 28% биха искали да се намали. Това е при условие, че
работниците ще имат възможност да определят собствените си работни часове в зависимост от икономическите си потребности.
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Фигура 4: Предпочитания относно работното време
по обичайни работни часове (%)

Договорености за работното време
Редовността в броя на работните часове на ден или на седмица, в броя на работните дни в седмицата и един и същи час на започване и свършване остават правило за
повечето работници, въпреки че има малък спад на броя на работните часове на седмица или на ден. Еurofound изготви показател на редовност, който показва, че 43% от работниците имат много редовни работни часове и договорености, 28% имат средна редовност и 30% имат малка редовност. Повече жени (46%) отколкото мъже (40%) имат
работно място с голяма редовност на работните часове.
Нетипичните работни часове — работа в събота и неделя, дълги работни дни
(над 10 часа), работа на смени и нощен труд — са характерни за професионалния живот
на значителен дял от работниците в ЕС (фигура 5). Повече от половината от всички
работници работят поне една събота месечно (52%), докато една трета (32%) работят
дълги дни от 10 часа или повече поне един път месечно. Работата в неделя отбелязва
малък ръст (30%), както и работата на смени (21 %), а 19% от работниците извършват
нощен труд.
Фигура 5: Нетипични работни часове 2000-2015 г. (%)
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Констатациите показват, че за повечето работници именно работодателите вземат решение относно работните им графици. Две трети от работниците (64%) не могат
да променят своя график, а само един от всеки десет (10%) може да избира между различни графици, определени от предприятието. Повече жени отколкото мъже работят в
предприятия, които предоставят набор от фиксирани работни графици, които могат да
бъдат избирани от работника.
Един от всеки пет работници (20 %) може свободно да избира началния и крайния час на работното си време в определени граници (гъвкаво работно време), а 6% от
работниците определят сами работните си часове. Изменения в договореностите за
продължителността и разпределението на работното време стават за 31 % от работниците, често с кратко предизвестие; 5% съобщават, че узнават за изменението в същия
ден, а 8%, че узнават от предишния ден. Освен това от 11 % от работниците е поискано
да дойдат на работа с кратко предизвестие няколко пъти в месеца, предхождащ проучването, а за 2% от работниците това е станало няколко пъти през седмицата, предхождаща проучването.
Заличаване на границите между професионалния и личния живот
Констатациите показват до каква степен са взаимосвързани професионалния и
личния живот: 14% от работниците казват, че продължават да се тревожат за работата
през свободното си време „винаги“ или „през повечето време“; 21 % казват, че „винаги“
или „през повечето време“се чувстват твърде уморени, за да свършат някоя от работите
в домакинството, който трябва да се свършат; и 11 % съобщават, тяхната работа не им
пречи да посветят време на семейството си „винаги“ или „през повечето време“. И накрая, 3% от работниците съобщават, че задълженията към семейството и за полагане на
грижи оказват отрицателно въздействие върху работата им. Напредъкът в областта на
интелектуалния труд, както и на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ),
дава възможност на работниците да се адаптират към изискванията
на личния живот, като е довел и до заличаване на границите между професионалния и
личния живот: 45 % от работниците казват, че са работили през свободното си време, за
да отговорят на трудовите изисквания през последните 12 месеца, като 3% правят това
ежедневно, 7% - няколко пъти седмично и 13% - няколко пъти месечно. На въпроса за
възможността да се договорят за един или два свободни часа в работно време за уреждане на лични или семейни въпроси, 25% от работниците отговарят, че е „много лесно“,
а 40 %, че е „доста лесно“ за тях да го направят.
Социална и физическа среда
Информация относно здравето и безопасността на работното място
Един от всеки десет работници (10 %) съобщава, че „не е много добре информиран“ или „изобщо не е информиран“ относно рисковете за здравето и безопасността,
свързани с изпълнението на трудовите му задължения. Работните места с различни
размери се различават в това отношение: 12 % от работниците в работни места с помалко от 10 работници съобщават, че „не са много добре информирани“ или „изобщо
не са информирани“, 10 % в малки и средни работни места (от 10 до 249 работници) и
9% в големи работни места (250 или повече работници).
Общо взето, процентът на работниците, съобщаващи, че здравето им е изложено
на риск поради работата им, е намалял: 23% от работниците в ЕС през 2015 г. спрямо
31 % през 2000 г. Мъжете съобщават за това по-често от жените: 27% от мъжете в
сравнение с 19% от жените.
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Излагане на физически рискове с течение на времето
На фигура 6 са показани измененията в излагането на физически рискове след
2000 г. Излагането на повтарящи се движения на ръката или рамото и на изморителни
или болезнени пози е доста често явление, като съответно 61 % и 43% от работниците
съобщават, че са изложени на такива рискове най-малко през една четвърт от времето.
За тези рискове се съобщава малко по-малко през 2015 г., отколкото през 2010 г.
Излагането на силен шум и излагането на вибрации, дължащи се на машини, намалява от 2005 г. насетне.
Обратната тенденция е установена за работата с химикали, работата със заразни
материали и вдигане или преместване на хора. Въпреки че излагането на тези рискове
не се наблюдава много често, като от 10% до 17% от работниците съобщават, че са изложени на тях най-малко през една четвърт от времето, процентите на излагане постоянно се увеличават от 2005 г. насетне.
Процентите на излагане са по-високи за мъжете, отколкото за жените, по отношение на повечето от тези физически рискове. Изключенията са повтарящите се движения, където процентите на излагане са до голяма степен едни и същи, и работата със
заразни материали и повдигането и преместването на хора, които се наблюдават почесто при жените, отколкото при мъжете.
Фигура 6: Излагане на физически рискове с течение на времето
(% на изложени през една четвърт от времето или повече)

Тези резултати следва да се тълкуват предпазливо.
През последните десетилетия структурата на заетостта по отношение на професиите и секторите се е променила: сега по-малко хора работят в преработвателните
промишлености и повече хора работят в услугите.
Тази промяна може поне отчасти да обясни описаните по-горе модели на излагане, което ще рече, че степента на риска, свързана със самите трудови дейности, може
съвсем да не се е променила много.
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Управление на психосоциалните рискове
Психосоциалните рискови фактори са свързани с начина, по който работата е
проектирана, организирана и ръководена, както и с икономическите и социалните условия на трудовата дейност. В допълнение на несигурността на работните места и заетостта, психосоциалните рискове включват високи изисквания и интензивност на труда, емоционални натоварвания, липса на автономност, лоши социални взаимоотношения и слабо ръководство.
Трудови изисквания
Констатациите показват, че значителна част от работниците са изложени на много високи трудови изисквания. Трудовите изисквания могат да бъдат високи по няколко
причини: работата е станала по- концентрирана (работи се в кратки срокове), трябва да
се извърши по-бързо (работа на висока скорост), има чести смущаващи прекъсвания
или просто има много работа (недостатъчно време за свършване на работата).
С помощта на всички тези показатели проучването потвърждава, че интензивният труд е доста разпространен: 36% от работниците в ЕС работят „през цялото време“
или „през почти цялото време“ при кратки крайни срокове, а 33% съобщават, че работят на висока скорост (фигура 7). Една трета от работниците (33%) съобщават, че са
изложени на действието на три или повече определящи темпа на работа фактори. Същият процент съобщават за чести смущаващи прекъсвания и че никога нямат или рядко
имат достатъчно време за извършване на работата. Работещите на дълго работно време
също съобщават, че трудът им е интензивен.
Фигура 7: Високи трудови изисквания по професии (%)

* Факторите, определящи темпа на работа, са: работата, извършвана от колегите, преки изисквания от хора (клиенти, пътници, ученици, пациенти и пр.), числени
целеви показатели или показатели за ефективност, автоматична скорост на машината или движение на продукта, пряк контрол на прекия началник.
Емоционалните изисквания, като скриване или потискане на чувства, могат да
доведат до психическо натоварване. Над една четвърт от всички работници — 28% от
мъжете и 35% от жените, съобщават, че крият чувствата си през повечето или през цялото време, докато работят.
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Много интензивният труд води до отрицателни последици за физическото и
психичното здраве и до отсъствие от работа. От друга страна, високата интензивност на
труда може да е свързана с повишени финансови резултати за предприятията и повисоко заплащане за работниците, и някои може да я разглеждат като отплащаща се
или интересна.
Автономност върху труда
Автономността или свободата да се вземат решения — възможността за промяна
на реда на задачите, методите на работа и скоростта или темпа на работата, е важна за
работниците, тъй като им дава възможност да се адаптират в максимално възможна степен към поставяните им трудови изисквания. Високата степен на автономност се насърчава и заради очаквания положителен ефект върху творческата нагласа, както и върху
мотивацията. Автономността - особено когато е съчетана със социална подкрепа от колегите и ръководителите, може да компенсира високите трудови изисквания, но само до
известна степен. Както се вижда от фигура 8, възможността на работниците да избират
или променят поредността на задачите си, методите на работа и скоростта или темпа на
работа се е увеличила малко както за жените, така и за мъжете в ЕС от 2005 г. насетне.
Социални взаимоотношения на работното място
Добрите социални взаимоотношения на работното място могат да допринесат за
повишаване на ефективността, както и на благосъстоянието и чувството за принадлежност. Лошите или оскърбителните отношения могат да станат причина за неефективност, което води до отсъствие от работа и намерения за напускане, както и до отрицателни последици за здравето и благосъстоянието на работниците. Равнището на подкрепа от колегите, оказвана на работниците в Европа, остава високо: 36% съобщават, че
колегите им помагат и ги подкрепят „през цялото време“, а други 36% съобщават, че
това става „през повечето време“. Подкрепата от ръководителите също е голяма: 28%
от работниците съобщават, че техният ръководител им помага и ги подкрепя „през цялото време“, а 31 % съобщават, че това става „през повечето време“.
Фигура 8: Автономност на работниците по пол, 2005—2015 г. (%)
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Качественото ръководство е важен компонент на взаимоотношенията на работното
място: 56% от работниците са „напълно съгласни“, че прекият им началник ги уважава
като хора. Около 4% от работниците съобщават, че случаят не е такъв. Малко под една
трета от работниците (31 %) са напълно съгласни, че прекият им началник насърчава и
подкрепя развитието им, а сходен процент (32%) са напълно съгласни, че получават похвала и признание от прекия си началник, когато вършат добре работата си.
Анормално социално поведение на работното място
Насилието на работното място може да приеме различни форми и е особено важен рисков фактор за депресия, тревога и самоубийство. Трудно е да се съберат надеждни данни по този въпрос, особено в рамка, даваща възможност за сравнение.
Проучването си поставя за цел да обобщи съобщените данни за разпространението на различните видове анормално социално поведение, като словесни нападки,
нежелано сексуално внимание, заплахи и унизително държане в месеца преди проучването и проявите на физическо насилие, сексуален тормоз и нагрубяване/тормоз през
предходните 12 месеца.
През 2015 г. 17% от жените и 15% от мъжете съобщават, че са били изложени на
анормално социално поведение, а 7% от всички работници съобщават, че са били подложени на някакъв вид дискриминация (ръст от 5% през 2005 г. и 6% през 2010 г.).
Място на работа
Повечето работници — 62 % от мъжете и 78 % от жените, имат само едно място
на работа, където работят почти през цялото време, обикновено работните помещения
на работодателя им (или техните собствени, ако са самостоятелно заети лица). Почти
една трета от работниците (30 %) разделят работното си време между няколко места,
като работят поне няколко пъти седмично на всяко различно място на работа. Въпреки
популярния имидж на „мобилните работници“ като млади интелектуални работници,
пишещи на лаптопите си в парка или в кафето, притежаването на повече от едно редовно място на работа е най-често в секторите на строителството (57 %), транспорта (49 %)
и селското стопанство (50 %).
Активно участие на работниците
Много изследвания, и по-специално последният анализ на проучването на европейските дружества (ПЕД) на Еurofound, потвърждават, че активното участие на работниците може да подобри ефективността и да повиши качеството на професионалния
живот, тъй като то използва подразбиращото се умение на работниците и допринася за
повишаване на творческата нагласа и ангажираността. Освен това, в контекста на все
по-квалифицираната работна сила, смислената работа придобива ново значение. Организационното участие е свързано с влиянието, което работниците имат върху начина на
организиране на техния труд. Повечето работници в ЕС имат донякъде думата в това
отношение: 67% от тях поне „понякога“ вземат участие при подобряване на организацията на труда или на работните процеси на своя отдел или на своята организация. Също така 69 % от работниците чувстват, че могат да влияят върху решенията, които са
важни за работата им.
Организационното участие, заедно със свободата на действие при изпълнение на
задачите (възможността за променяне на реда на изпълнение на задачите, методите на
работа или скоростта и темпа на работа, обсъдени в предходния раздел), определят в
съчетание степента, в която работниците участват активно в своите организации.
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Въз основа на рамка, създадена за анализиране на петото ЕWCS2, настоящото
проучване показва, че 31 % от всички работещи в ЕС работят в организации с висока
степен на свобода на действие при изпълнение на задачите и високи равнища на организационно участие;
18% от работниците работят в организации, предоставящи
такава свобода, където имат висока степен на свобода на действие при изпълнение на
задачите, но по-малко влияние върху организационните решения; 17% от работниците работят в консултативни организации (ниска степен на свобода на действие при изпълнение на задачите, но високи равнища на организационно участие); и 34% работят
организации с ниско участие, които имат малка свобода на действие при изпълнение на
задачите, както и слабо организационно участие. Както става ясно от фигура 9, организациите с висока степен на участие се намират по-често в секторите на услугите, напр.
финансови услуги и образование.
Организациите с ниска степен на участие преобладават по-скоро в секторите,
свързани с производството, напр. транспорт и промишленост.
Фигура 9: Участие на работниците в икономическата дейност (%)

Добре свършена работа
Постигането на съгласие относно качеството на продукта или на извършената
работа не е прост процес в предприятията. Той изисква съгласуване на различни гледни
точки (работник, колеги и йерархия). От гледна точка на отделния работник способността да извършва работата си качествено и следователно да има чувството за добре
свършена работа е важен фактор, като се има предвид, че неспособността да направи
това може да представлява психосоциален риск.
Делът на работниците, които „винаги“ имат чувството за добре свършена работа,
е намалял през последното десетилетие: от 51 % през 2005 г. до 45% през 2010 г. и 40%
през 2015 г. Учудващо е, че 5% от работниците „никога“ нямат това чувство или го
имат „рядко“.
***
2

Организация на труда и участие на работниците и служителите в Европа, Еurofound, 2013 г.
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ISO 31000 Управление на риска.
Практически наръчник за малки и средни предприятия
Българският институт за стандартизация Ви предоставя възможност да закупите ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия (книжно издание на английски език).
Това е съвместно издание на Международната организация за
стандартизация
(ISO),
Международния
търговски
център
(International Trade Centre - ITC) и Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). Това издание е разработено като допълнение към основния стандарт ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания. То е структурирано като контролен списък с поредица от въпроси и
свързаните с тях дейности, които водят потребителите към създаването на успешна
система за управление на риска.
Чрез предоставянето на изчерпателни принципи и насоки ISO 31000:2009 може
да помогне на всички организации да въведат стабилни процеси за идентифициране на
възможностите и заплахите, както и ефективно да управляват, да се възползват и да се
адаптират към риска.
Подробна информация за наръчника е достъпна на линк :
www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref2034
Цената на наръчника е 38 CHF, като допълнително се заплащат и банковите
такси.
***

Подобряване на маркировката „зелено” –
ново издание на ISO 14021:2016

гр. София, ул. „Триадица” 5А

28

www.nahsw.com

Да направиш „малък жест” към околната среда сега е рефлекс за много потребители, които се грижат за въздействието върху околната среда на продуктите, които купуват. Надписите, символите или графиките върху продуктите или етикетите на опаковката се увеличават, което доведе до необходимостта да се разработят стандарти за
етикетиране на продуктите по отношение на околната среда, като се вземат предвид
всички аспекти на жизнения цикъл на продукта.
Новото издание на ISO 14021:2016 Етикети и декларации, свързани с околната среда. Лично декларирани искове/претенции по отношение на околната среда (Eтикетиране по отношение на околната среда, тип II) (Environmental labels
and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
ще помогне за по-добро ориентиране в хаоса на етикетирането.
Стандартът се отнася за твърдения, декларирани доброволно от компаниите по
отношение на техните продукти. Тези декларации се срещат често върху продукти
и/или техните опаковки и включват всякакви твърдения по отношение на околната среда, включително такива, които се използват за реклама, в интернет или в търговски документи.
Този стандарт е основен инструмент за производители и фирми, които искат да
отправят по възможно най-добрия начин своите послания относно въздействието на
продуктите им върху околната среда.
Той предоставя списък на общите изисквания, които трябва да се спазват при
прилагането на стандарта, определя избрани термини, използвани в декларациите по
отношение на околната среда, и описва общата методология за оценяване и верификация на декларираните на своя отговорност твърдения. Стандартът не поставя условия и
се фокусира върху това как най-добре да се изразяват подобни твърдения, така че те да
бъдат смислени и полезни за потребителя.
„ISO 14021:2016 е особено важен документ, който съдържа препоръки за
всяка компания, която иска да изрази претенция по отношение на околната среда,
но няма желание или възможност това да бъде направено от трета страна”,
обяснява Джени Хилард, експерт от подкомитет 3 на ISO/TC 207 „Етикетиране по отношение на околната среда”, отговорен за разработването на стандарта. – „Това важи
особено за малките и средните предприятия и компании в развиващите се държави,
които желаят да изнасят своите продукти.”
Разработен от експерти, с участието на потребителски групи и неправителствени организации за защита на околната среда, този международен стандарт цели да хармонизира доброволните декларации по отношение на околната среда, от което се очакват следните ползи:
точни и неподвеждащи твърдения, които подлежат на проверка;
предотвратяване или минимизиране на негарантираните твърдения;
намаляване объркването на пазара;
улесняване на международната търговия;
по-големи възможности за купувачи и потребители да направят информиран
избор.
Този стандарт може да бъде поръчан чрез БИС.
Източник: Български институт за стандартизация.
***
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