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Промени и предизвикателства

◼ Социално-политически и икономически преход

◼ Засегнати от военни конфликти и политическа 

криза

◼ Присъединяване към ЕС

◼ Ориентация към сериозни реформи във всички 

сектори

◼ Промени в света на труда ↔ Промени в живота на 

хората



Отправни точки

◼ Човешки ресурси

◼ Инфраструктура на ТМ

◼ Законодателство

◼ Опит

◼ Традиция

◼ Мотивация

ДОСТАВЧИЦИ И ПЕРСОНАЛ

Общ брой на специалистите по ТМ - 92

Специфични дейности по ТМ, Проверки, 

Застрахователни фондове, Комисии, 

Министерство на здравеопазването, 

Първични здравни грижи

(общопрактикуващи лекари)

ВИСОКООБРАЗОВАН И 

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ
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Служби по трудова медицина в страната

87 екипи по ТМ

1 екип по ТМ / 7218 работници

Функции:

◼ Оценка на риска (условия на труд)

◼ Здравно наблюдение (профилактични медицински прегледи) 

◼ Управление на ПУ и свързаните с работата заболявания (лечебни 

дейности)

◼ Спешна намеса

◼ Справяне с уврежданията

◼ Справяне с отсъствията

◼ Професионална рехабилитация

◼ Обучение на работниците

◼ Подпомагане на служителите и застъпничество

◼ Дейности за популяризиране на здравето

◼ Консултант на работниците, управителите, синдикатите, и обществото

Регистрация на СТМ - залагане на минимални критерии (Закон за здравеопазването)

Упълномощаване на СТМ от МЗ –(Закон за безопасност и здраве при работа)



Институт по трудова медицина на РСМ

-Профил-

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Конкретни 

дейности

НАЦИОНАЛНИ

МЕЖДУНАРОДНИ

ДЕЙСТВИЯ

Традиция, над 40 години

Национална институция от най-високо ниво

Работа на екип от експерти

Мултидисциплинарен подход

Сътрудничество и партньорство



WHO Collaborating Center/

СЗО Колаборативен център  

Институтът по трудова медицина на 

РСМ е определен за Център за 

сътрудничество на СЗО в областта на 

професионалното здраве, на 19

септември 2003 г.

“Във всичко, което прави, СЗО разчита на опита на стотици официални 

Центрове за сътрудничество на СЗО, във вашите държави, и на хиляди от 

най-добрите мозъци в науката, медицината и общественото здраве, във 

вашите страни. Те ни дават щедро своето време и имам силно впечатление, 

че го правят с гордост."

Д-р Маргарет Чан, Генерален директор, обръщение към Шестдесет и 

четвъртата Световна здравна асамблея, 16 май 2011 г.



Направления на действие - политика, разпоредби, 

документи

• Национална политика в областта на здравеопазването

o Здравна стратегия 2020 

o Стратегия и План за действие за безопасност и здраве при

работа 2020

• Документи на СЗО

o Глобален план за действие на СЗО относно здравето на работниците

2008-2017

o Дейности на СЗО в РМ (2-годишно споразумение за съвместна работа):

СЗО ЕВРО – Министерство на здравеопазването

o Здраве 2020 (Рамка на европейската политика на СЗО)

o Програма на ООН 2030 – цели за устойчиво развитие

• Програма на ЕС

Рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд

2014-2020

Здравето на работниците като приоритет в националните стратегически 

рамки за здраве и развитие: Програма H2020 & 2030



Постижения на политиката и системата: 

Във фокуса е здравето на работниците

Реформа в законодателството, политиката и системата за професионално 

здраве: 

◆ Нова Национална стратегия по безопасност и здраве при работа и План за 

действие 2020  (приети от правителството), 2017

◆ Укрепване на връзките между общественото здраве, здравето на работното 

място и околната среда и здравето

◆ Хармонизирано с ЕС национално законодателство

◆ Създаден Национален институт по ТМ (координатор на мрежата на СТМ), 

2008

◆ Създадена мрежа на СТМ (45 упълномощени СТМ в страната), 2012

Професионално образование и основни компетенции на СТМ:

◆ Създадени нови програми за специализация по ТМ

◆ Обучени нови специалисти (22 нови специалисти по ТМ и 18 резидента)

Междусекторно сътрудничество за здравето на работещите

Принос на Института по ТМ, Център за сътрудничество на СЗО



Разработване на стратегически документи по 

въпросите на ТМ

Експертна подкрепа и принос

- Министерство на здравеопазването, Министерство на труда 

и социалната политика

Активно участие на ЦС на СЗО, Института по ТМ на РМ

• Стратегии и Планове за действие (безопасност и здраве при работа,

изменение на климата, топли и студени вълни, обществено здраве, 

здраве и околна среда, неинфекциозни болести)

• Методологии, регулаторни актове (Списък на професионалните 

болести, Правилник за профилактичните медицински прегледи, 

Правилници в областта на БЗР и др.)

http://www.tradingstandards.gov.uk/northsomerset/


Доказателства от практиката:

Няколко положителни национални примера

◆ Национално изследване за идентифициране на уязвимите работници

и наличието на СТМ (методология, анализ, препоръки за политиката) 

2009/2010

◆ Универсално здравно покритие: Справяне със слабото покритие в 

селскостопанския и неформалния сектор и сред незаетите лица

◆ Действия в областта на общественото здраве за подобряване 

осигуряването на СТМ (Институт по ТМ, КЦ на СЗО, финансиран от МЗ 

чрез държавния бюджет) от 2007 г. в Програмата за общественото здраве!

◆ Програма за превенция за оценка на работоспособността на незаетите 

лица (5 000 лица)

◆ Програма за превенция за селскостопански работници –

професионални рискове и условия на труд и живот (около 8 000 лица)



Как да подобрим универсалното здравно покритие от 

СТМ сред непокритите групи работници? 

• Институтът провежда няколко свързани с интервенциите и предпроектни 

проучвания за нов подход в СТМ

• Подобряване на покритието от СТМ (превантивни медицински дейности)

Предложение за Национален план за действие за разширяване на покритието и подобряване качеството 

на действията и услугите при ТМ, фокусирани върху непокритите работници (селско население, 

неформален сектор) в РМ



Примери от приноса на глобалната мрежа на СЗО

Центрове за сътрудничество за здраве на работното място, 2016

Национален институт за безопасност и здраве при работа (NIOSH), Финландски институт по трудова медицина (FIOH) [2016]. Подобряване на 

здравето на работниците по целия свят. Хелзинки, Финландия: FIOH. Цинцинати, ТМ: Министерство на здравеопазването и услугите за 

човека в САЩ, Центрове за контрол и превенция на болестите, NIOSH, DHHS (NIOSH) Публикация No. 2016 -118. 

Разработване на базисни Служби по 

Трудова Медицина (БСТМ) за групи с 

недостатъчно обслужване в Бивша 

югославска република Македония. 

Здравната стратегия на Република 

Македония, 2020 включва като приоритет 

разработването на БСТМ, особено за 

работниците с недостатъчно обслужване. 

Проектът за Базисни Служби по Трудова 

Медицина, реализиран от Института по 

ТМ на РМ, ЦС на СЗО, Скопие за 

селскостопански работници, започна с 

подвижна клиника сред 200 работници в 

различни селскостопански дейности. …….

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Усъвършенстване на Глобалния план на действие за здравето на работещите



Здравни работници
j

Стрес на работното място, Синдром на изгарянето, Насилие
дългогодишен опит

Дейности в национален мащаб

• Национален проект “Специфични рискове при здравните работници –

инфекциозни и психосоциални опасности” 2001-2004 г. (Министерство на науката 

и образованието)

• Влияние на психосоциалните опасности на работното място върху лекарите в Р 

Македония, 2015 (Македонска медицинска камара)

• Здравно наблюдение сред здравните работници – непрекъсната дейност

Международна дейност

• ORCAB  РП7 – Подобряване на качеството и безопасността в болницата: 

Връзката между организационната кулпура, “изгарянето” и качеството на грижите

• План за действие на ЦС на СЗО, Мрежа за здраве на работниците в Югоизточна 

Европа, Мрежа на СЗО от експерти в областта на психосоциалната работна 

среда на развиващите се страни 

• Връзки между стресовите фактори на работната среда и качеството на грижите от гледна 

точка на здравните работници – македонския опит.  Br J Health Psychol. 11 март 2013 г.

• Насилие на работното място сред лекарите в Р Македония, Vox Medici, 2015

http://www.toxikon.com.br/LOGOS/EU.gif


◆ Национален профил във връзка с азбеста (NAP), октомври 2014 г.

◆ Политически информационни бюлетини, основани на доказателства, юни 2015 г.

• Продължаване на дейностите за знания и информиране относно азбеста, 

с различни заинтересовани страни

• Установяване на добро междусекторно сътрудничество, чрез дейности, 

подкрепяни от правителството

• Среща на работна група за околната среда и здравето (EHTF), 24-25ти

ноември, 2015 г., Скопие, Р Македония

• Шеста Министерска конференция за околната среда и здравето, 13–15 

юни 2017 г., Острава, Република Чехия - ИТМРМ, ЦС на СЗО материал –

Информационен лист 4 – Премахване на свързаните с азбеста болести

(2017) http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-

conference-on-environment-and-health/factsheets-on-priority-areas

Азбест: Доказателства за отстояване на национално ниво

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 

СВЪРЗАНИТЕ С АЗБЕСТА БОЛЕСТИ (NPEARD)

Представена на Министерство на здравеопазването, 

октомври 2015 г.

Офис

на СЗО в 

страната

техническа 

и 

финансова 

подкрепа



Изменение на климата и здраве на работниците

Постижения на политиката и системата: Здравето на работниците – на фокус (активно участие 

на ИТМРМ и СТМ) Национална стратегия и Планове за действие – гореща и студена вълна и 

здравето на работниците

 Обобщен доклад за политиката във връзка с изменението на климата и здравето на 

работниците 

 Доказателства за промяна: Публикации (доклади, оригинални научни публикации)

Отражение на топлинната вълна върху здравето на работниците

Проучване сред приблизително 400 субекта – изследвани лица (I група – изложени на 

въздействие работници, II група – ключови заинтересовани страни)

 Изменение на климата, температура, полени, респираторни алергии (проучване)

поленови алергени и респираторни алергии, свързани с полен в сравнение с изменението на 

климата

• UV радиация и здраве на работещите

Превенция, ранно предупреждение и справяне с UV радиацията в РМ, с фокус върху здравето на 

работниците – ситуационен анализ, 2014 г.

Национален комитет за изменение на климата – представител на 

ИТМРМ, ЦС на СЗО

ГПД относно здравето на работниците 2008-2017, цел 5



Център за сътрудничество Ga2len (Глобална мрежа 

във връзка с алергии и астма)- мрежа от върхови постижения

Изследване

• Европейско проучване на алергичните болести

• Последващо проучване Ga2len

• Аеропалинология – Карта и календар на полените

в РМ (уникална за страната)

Публикации
• Dokic D(ed) et all. Алергология, университетски учебник, Matica makedonska, 2018

• Makowska JS, Burney P, JarvisD, Tomassen P, Bislimovska J. Реакции на респираторна 

свръхчувствителност към НСПВЛ в Европа: Проучване на Глобалната мрежа във връзка с 

алергии и астма (GA2LEN). Алергия 2016 Minov J. ХОБЗ и работното място. New York: Nova 

Science Publishers, Inc., 2016; 1-83

• Minov J. ХОБЗ и работното място. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016; 1-83.

• Minov J. Астма, свързана с работата. В: Eлектронна книга Астма , www.smgebooks.com.    

• Изследователски проект “Европейски Регистър за бронхиоктази” ;

Проект IRAS ID 165833) (2015 продълж)

• Hastan D, Fokkens WJ,Newson RB, Bislimovska J. Хроничен риносинузит в Европа -- едно

подценено заболяване. Проучване GA²LEN. Алергия. септември 2011;66(9):

▪ Основан на доказателства подход в действие и практика

www.ga2len.net

http://www.informaworld.com/ampp/image?path=/713648917/779217322/sgra_a_230186_o_f0005g.png


Действие ISCH COST TD1206 Разработване и внедряване на 

Европейски стандарти за превенция на професионални кожни 

болести (Stan Derm)
Европейско сътрудничество в науката и технологията

• Действието има за цел да координира дейности, свързани с
превенцията на ПКБ, в т.ч. основни науки, епидемиологично
наблюдение, транснационални и приложни клинични изследвания.
Това включва регулаторни въпроси, разработване на концепции за
интердисциплинарно обучение на работниците, идентифициране на
отделни маркери за чувствителност, позволяващи превенция,
съобразена с конкретните нужди, и консултиране преди започване на
работа.
Резултатът е: Общи европейски стандарти за превенция на

професионалните кожни болести и подход към пациентите.
Това ще осигури по-безопасна работна среда и целенасочена ранна

намеса за работниците в цяла Европа
• Участници и партньори: 26 държави

• Институт по трудова медицина на РМ, Център за сътрудничество 
на СЗО 

www.standerm.eu

http://www.cost.eu/service/glossary/Action
http://www.standerm.eu/


Европейска седмица

Безопасно начало!Спрете този шум

Световен ден на здравето

Дейности по популяризиране на БЗР, 

разпространение на информация

Облекчете товара

Работни срещи, семинари, брошури – за различни целеви групи

СЗО, ЕАБЗР, 

МОТ, ЕС, МКТМ

Световен ден на здравето 2014:

малка хапка, голяма заплаха

Световен ден на здравето 2017

Световен ден на здравето 2018, 2019

../../../../info


Международно сътрудничество

Финландско-македонска работна среща по ТМ

Изследване 2010, Скопие, Р Македония, Подвижна 

клиника - дарение

ИТМРМ и Финландския институт по ТМ –

Меморандум за разбирателство

Милано, Италия, 2015 г.

Милано, Италия, 2014 г.



Мрежа на СЗО за Югоизточна Европа относно здравето на работниците

Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Турция

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНА ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ

ОБМЯНА НА ОПИТ

И ИНФОРМАЦИЯ

WORKING TOGETHER FOR WORKING

СЪВМЕСТНА РАБОТА ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ!


