Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје
Association of Safety Engineers TUTELA, Skopje

Наш арх.бр. 0305/1, од 24.06.2020 г.
До
Министерство за здравство
Копија
Влада на Република С.Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Скопје
Дата: 24.06.2020 г.
Предмет: Решението
то бр.17-2614/1 од 19.03.2020 г., донесено од Министерство за
здравство
Почитувани,
Како Здружение на стручни лица за безбедност при работа, во кое моментално
членуваат 126 стручни лица, индиректно сме засегнати со Решението бр.17-2614/1 од
19.03.2020 г, донесено од Министерството за здравство, со кое се одлага спроведувањето
на превентивните здравствени прегледи, односно со неговото, според нас „предолго“
одложување на еден многу важен сегмент во безбедноста и здравјето при работа (БЗР) –
превентивните здравствени прегледи.
Имајки ја во предвид ситуацијата со КОВИД-19, би напоменале дека колективното
здравје и за нас како Здружение е приоритет, но со олабавувањето на мерките за заштита
од КОВИД-19 во разни сегменти и области, на ниво на целата држава, сметаме дека е
важно да се измени и ова Решение, барем во делот на здравствените прегледи кои се
однесуваат на вработените по основ на Законот за безбедност и здравје при работа.
Согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник на РМ бр. 92/07, 136/11,
23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15, 30/16 и 18/20) и Уредбата за
видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените
(Сл.весник на РМ бр.60/13 ), здравствените прегледи на вработените кои се вршат од
страна на овластените здравствени установи од областа на медицината на труд, при што
се користат податоците од изјавата за безбедност на работодавачот, се вршат како
претходни, периодични, насочени и систематски.
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Првите три вида на здравствени прегледи се за работни места каде има зголемен
ризик, односно работни места на кои од голема важност е здравствената состојба на
вработениот, поточно, дали вработениот е способен за работни задачи за соодветни
ризици или дали кај некој од вработените има промена на здравствената состојба која
произлегува од работните активности.
Согласно погоре наведеното Решение, скоро три месеци е ограничена можноста
работодавачите своите вработени да ги упатат на превентивни здравствени прегледи, со
што во континуитет се зголемува ризикот по здравјето на вработените(следење на
нивната здравствена состојба). Како стручни лица по безбедност при работа кои работат
во правни субјекти или нудат услуги за правни субјекти од областа БЗР, потенцираме дека
поголемиот број на работотдавачи имаат од порано утврдена динамика за редовно
организирање и упатување на своите вработени на здравствен преглед согласно ризикот
на работното место (12 или 24 месеци).
Имајки во предвид дека со ова Решение се наруши/пролонгира тој континуитет и
се поголем број на вработени остануваат без извршен редовен здравствен преглед
(посебен акцент даваме на периодичните здравствени прегледи), се доведуваме во
ситуација да:
-во услови кога очекуваме зголемени температури во летниот период, каде што
ризикот по здравјето на вработените кои работат на отворено и на висина е голем, дел од
работодавачите да немаат можност да ја утврдат моменталната здравствена состојба на
вработените, со што може да дојде до негативни последици по здравјето на самите
вработени од една страна, како и прекршочни казни за неисполнување на Законските
одредби по самите работодавачи, посебно во случај на настанување на повреда при
работа
-се подолгото пролонгирање на здравствените прегледи во моментот кога ќе се
укине ова Решение, ако не се обрне внимание на роковите во кои работодавачите треба
да ги исполнат Законските обврски за упатување на здравствен преглед на своите
вработени, може да додведе до состојба на преоптовареност на овластените здравствени
установи за медицина на труд (неможност да одговорат капацитативно на потребите) со
што ќе се создадат дополнителни проблеми и кај работотдавачите и кај здравствените
организации кои нудат услуги од областа на медицина на труд.
Со цел ублажување на последиците од вакуум периодот кој е предизвикан од
актуелната состојба со КОВИД-19 и Решението бр.17-2614/1 од 19.03.2020 г., како
Здружение на стручни лица кои работат на полето безбедност и здравје при работа
предлагаме измена на решението бр.17-2614/1 од 19.03.2020 г. или донесување на ново
Решение со што ќе се овозможи вршење на здравствените прегледи на вработените
согласно одреден Протокол со примена на мерките за заштита од КОВИД-19, односно:
-при спроведување на здравствените прегледи, ке се даде приоритет на
претходните прегледи за сите работни места со зголемен ризик, периодичните прегледи
кои се однесуваат на работа на отворено и насочените прегледи и истите да се спроведат
веднаш, но не подоцна од 1 месец по донесувањето на ново решение.
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-периодичните прегледи за другите работни места со зголемен ризик на кои им е
истечен или им истекува периодицитетот на прегледот да се спроведат во рок од 3
месеци по донесувањето на решението.
-систематските прегледи за работните места без зголемен ризик на кои им е
истечен или им истекува периодицитетот на прегледот да се спроведат во рок од 6
месеци од донесувањето на ново решение.

Во очекување на Ваша правилна рекација, во интерес на областа БЗР, со искрени
желби за успешна соработка,

Со почит,
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