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СЕМИНАР
„Превенция на здравето и безопасността при работа“
14.06.2019 г.
Хотел Империал, гр. Пловдив

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
Организатори: Асоциация на индустриалния капитал в България, Център за
превенция на здравето и Национално сдружение за здравословни и безопасни
условия на труд
С участие на лектори от: АИКБ, ИА ГИТ, ЦПЗ, Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд, представители от институти и
центрове от Германия, Австрия и Македония.
Семинарът „Превенция на здравето и безопасността при работа“ е посветен на
проблемите и опита от прилагането на съвременните европейски подходи в
предприятията в България.
В семинара ще вземат участие представители на ИА ГИТ, синдикални
организации, неправителствени организации и предприятия, гости от Германия,
Австрия и Македония.

09:30

10:10
10:30

РЕГИСТРАЦИЯ, кафе-пауза
ПЪРВИ ПАНЕЛ
Превенция на здравето и безопасността при работа – подход и
методи.
Превенция на здравето и безопасността при работа – подход,
методи и добри практики.
Здравето на работещите – индикатор за ефективност на
превантивните мерки в предприятието.
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10:50

Функции на центровете за превантивна и трудова медицина в
Германия.
11:10
Функции на инженерите-консултанти в предприятията в
европейските страни.
Функции на инженерите-консултанти в предприятията в
Македония.
Подход при наблюдение на условията на труд и оценка на
предприетите мерки.
ВТОРИ ПАНЕЛ
Превенция на здравето на хората с увреждания
11:40
Социално приобщаване и ефективно включване в трудовия процес
на хората с увреждания.
12:00
Представяне на добри практики за адаптиране на работната среда
за хората с увреждания в предприятия
12:30-13:45 Обяд
ТРЕТИ ПАНЕЛ
Наблюдение и оценка на здравето на работещите
13:45
Профилактични прегледи – европейски стандарти за ранна
диагностика
14:15
Представяне и демонстриране на методи, апаратура, чек-листове,
документиране на резултатите и препоръки към работещия и
работодателя:
- при експозиция в среда с наднормен шум;
- при експозиция на вибрации;
- при шофьори на автомобили над 12 т.;
- при работещи с видеодисплеи;
- при експозиция на прах/опасни химични агенти.
15:00
Оценка на риска за здравето при експозиция на множество фактори
– пример: сменен режим с нощен труд, шум и физическо
натоварване
Дискусия
15:15
Закриване на семинара
16:00

