Заключителна международна конференция
ПОДОБРЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
НОРВЕГИЯ И БЪЛГАРИЯ

София, 30-31.03.2011

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ И ГУТ В ОТРАСЪЛ
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” ЧРЕЗ ПРОЕКТ „ЗДРАВОСЛОВНИ, БЕЗОПАСНИ И
ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В БЪЛГАРИЯ”
Изследване на 202 представители в КУТ/ГУТ на синдиката в лечебни и
здравни заведения в страната

Основни рискови фактори на работното място:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Стрес от претоварване и работа
Полагане на нощен труд/работа на смени
Висок риск за здравето
Работа с биологични вещества
Стрес поради недостиг на време
Шум
Йонизиращи лечения
Непрекъснато повтарящи се движения
Насилие или заплаха от насилие
Тормоз или грубо отношение

ПРИЕТИ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КНСБ
В КУТ И ГУТ

¾

На семинар през месец декември 2009 год. съвместно с норвежки
представители беше представена методика и анализ на данните от
изследване на КУТ и ГУТ в здравеопазването
ПРИЕТИ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ФСЗ-КНСБ:
1. Повишаване на информираността на работниците и служителите
за значението на дейностите, свързани с БЗР и за важността на тяхната
подкрепа за техните представители в КУТ и ГУТ.
2. Активен социален диалог на всички равнища.
3. Изграждане на капацитета на представителите на работниците
чрез информиране, обучение, обмяна на опит и добри практики –
национални и европейски.

ПРИЕТИ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КНСБ
В КУТ И ГУТ
4. Разширяване на институционалната подкрепа на КУТ и ГУТ, в частност
от

страна

на

синдикалните

организации

и

органите

за

социално

сътрудничество в областта на условията на труд.
5. Предоставяне на годишен план и отчет за дейността на КУТ / ГУТ пред
общото събрание на лечебното или здравно заведение
6. Достъпен и лесно разбираем начин на информиране на работниците и
служителите за резултатите от дейността на КУТ и ГУТ, чрез електронната
страница на лечебното и здравното заведение, информационни табла, снимков
и друг материал.
7. Прозрачност на дейностите на КУТ и ГУТ до всяко работно място
8. Контрол по изпълнение на задълженията

Въздействие на проекта върху дейностите по безопасност
и здраве при работа в отрасъл “Здравеопазване”
Приет План за действие на КУТ в здравеопазването – 09.02.2010 год.
¾ В подписаният Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”
на 08.06.2010 год. е приет текст, с който в КУТ и ГУТ са длъжни да
предприемат

мерки

за

предотвратяване

на

всички

форми

на

дискриминация (пряка и непряка), на физически и психосоциален тормоз,
както и гарантиране на условия на труд, които да предпазват работещите
от хронични, физически и психически увреждания на работното място
¾ Изготвена и отпечатана дипляна в помощ на представителите на ФСЗ в
КУТ и ГУТ в лечебните заведения

Въздействие на проекта върху дейностите по безопасност
и здраве при работа в отрасъл “Здравеопазване”
•

Трима

представители

на

ФСЗ

обучени

да

предоставят

потребителски имена и пароли на представители на КУТ и ГУТ в
лечебните и здравни заведения
•

Проведено обучение на 17 и 18 март 2011 год. в гр. София на 45
представители на ФСЗ от цялата страна

•

Споделен опит от добрите практики на представители на
синдиката в КУТ и ГУТ в лечебните и здравни заведения

Въздействие на проекта върху дейностите по безопасност
и здраве при работа в отрасъл “Здравеопазване”

•

Териториалните

структури

на

ФСЗ

изграждат

регистър

на

представителите на синдиката в КУТ и ГУТ
-

Създаване

на

национален

регистър

за

броят

на

представителите на синдиката в ГУТ и КУТ в лечебните и здравни
заведения
- Организирани обучения на представителите на синдиката в КУТ
и ГУТ за шест икономически района на страната
- Популяризиране добрите практики на представителите на
синдиката в КУТ и ГУТ в лечебните заведения

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА
НА КУТ / ГУТ

•
•
•
•
•
•
•
•

Навременно решаване на проблемите по безопасност и
здраве при работа
Намаляване на конфликтите по безопасност и здраве при
работа
Подобряване условията на труд
Намаляване броя на трудовите злополуки
По-добро спазване на трудовите права на работниците
Повишено знание и информираност на работниците за
проблемите по безопасност и здраве при работа
По-добро съобразяване на политиката на работодателя със
законодателството
Намаляване на отсъствията по болест
Използвайте правата и знанията на членовете на КУТ,
за да помогнете на себе си и колегите!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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