
На 12-14 октомрви 2016 година се проведе Втори Македонски конгрес по трудова 

медицина с международно участие. Мотото на конгреса беше „Да работим заедно за 

здравето на работещите“. Бяха представени актуалните новини и презентации на 

трудовата медицина в пленарни заседания, устни презентации, кръгли маси, форуми и 

постери. Катедрата по трудова медицина към МУ – София, ФОЗ, взе активно участие със 

следните презентации: 

Специфични здравни рискове сред лекари в България 

К. Любомирова, Н. Цачева, М. Самунева 

Медицински университет – София, ФОЗ 

Лекарите са подложени на специфични рискове на работното място, които зависят от 

специалността на доктора. Демографската характериситка сред лекарите в България 

показва, че нараства възрастта на работещите в тази област и честотата на хроничните 

социално значими заболявания е висока. В настоящото проучване, здравните рискове 

бяха изследвани сред 1500 лекари, работещи в най – големите университетски клиники 

в България. Целта на проучването беше да се открият и анализират водещите рискови 

фактори и да се предложат превантивни програми за намаляване на влиянието на 

рисковите фактори за здравето на работещите. Източниците на информация са: 

попълнени анкетри карти, както и данните от личната здравна информация на 

работещите – резултати от профилактичните прегледи, както и от болничните листове. 

Въз основа на анализираните данни, психосоциалните рискови фактори  бяха 

идентифицирани като основен рисков фактор сред лекарите във всички отделения – 

хирургично, терапевтично и др. Анализите на здравното състояние показват по – висока 

честота на сърдечно – съдови  и неврологични заболявания сред изследваната група, в 

сравнение с националните статистически данни сред служители от други сектори на 

икономиката. Предложихме превантивни програми на работодателите и на 

Министерството на здравеопазването, с цел да се намалят рисковете за здравето сред 

изследваната група. 

Ключови думи: лекари, университетски болници, оценка на здравния риск, преванитвни 

програми. 

 

 



Перспективите на младите работещи за активен и здравословен живот в 

напреднала възраст, преглед на литературата 

Табанска-Петкова M, Я Проданова, Р Николова 

Катедра "Трудова медицина", Факултет по обществено здраве, Медицински 

университет - София, София, България 

 

Резюме 

Въведение: Опазването на здравето и работоспособността на работещите от първия ден 

на работното място е основа за бъдещото им активно стареене. Ролята на трудовата 

медицина е от решаващо значение за обучението на най-уязвимите работници - младите. 

Цел: Целта на проучването е да се сравнят и да се очертаят различията между 

европейските страни по отношение на перспективите на младите работници за активен 

и здравословен живот и в напреднала възраст. 

Материали и методи:  Беше направен документален сравнителен анализ на 

минималната трудоспособна възраст, на младежката заетост, разпределението на 

трудовите злополуки и професионалните заболявания, специалните условия при 

наемането на млади хора и техните перспективи за активен живот като възрастни хора и 

пенсиониране в добро здраве сред европейски държави. 

Резултати: В повечето европейски страни минималната работна възраст е 15 или 16 

години, обаче има и изключения за деца, заети във филми, спортисти и др. За 16-18 - 

годишните има ограничения за работното време, нощни смени, тип дейности. Делът на 

младите работещи в ЕС-25 за 2005 г. е 10,53%. Младите работещи трябва да запазват 

своята работоспособност в продължение на повече от 55 години; годините на 

пенсиониране, са много близки до тези на продължителността на живота. Комбинацията 

между интелектуални и физически дейности може да добави години към живота. 

Заключение: Служите по трудова медицина трябва да работят по-тясно с младите 

работещи, за да се постигне устойчива работоспособност през целия им живот. 

Ключови думи: минимална трудоспособна възраст, трудова медицина, млад работещ, 

активен живот на възрастните хора, работа 

 

 

 



Eпидемиологични подходи, методи и анализи в полза на общественото здраве и 

трудовата медицина 

Цачева  Н, М Стойчева, Т Кундуржиев 

Факултет по обществено здраве, Медицински Университет - София, Катедра „Трудова 

медицина“, гр. София, България 

 

Резюме 

Въведение: През последните години все повече се налагат епидемиологичните подходи 

и методи за аналитичен преглед на здравните последици от рискове на работното място. 

Разработихме Единна информационна система за обществено здраве и трудова 

медицина, с единно интегрално здравно досие на работещия - Национален Регистър на 

Професионалната Заболяемост, официален източник на данни за България в ЕК, 

ЕВРОСТАТ в периода 2000-2007 година.  

Цел: Целта на проучването е демонстриране възможностите на специално разработения 

от нас софтуерен продукт за анализ на връзката между рисковете на работното място и 

здравните последици и по-специално със социално-значимите заболявания и 

професионалната заболеваемост.  

Материал и методи: Разработен е софтуерен вариант на електронното здравно досие, с 

възможност за анализ на връзката между условията на труд и социално-значимите и 

професионална заболеваемост, както и икономически анализ на стойността на 

временната заболеваемост, инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, 

с всичките им последствия. 

Резултати: Катедрата по Трудова медицина при Факултета по обществено здраве на 

Медицинския Университет София разработи и ще внедри с обединените усилия на 

Българското академично дружество по трудова медицина, Българска Асоциация "Труд 

Здраве Безопасност", Сдружение на службите по трудова медицина и с експерти, 

софтуерен продукт, представящ бърз икономически анализ на връзката "здраве на 

работещите - условия на труд" и проект за медицински стандарт по трудова медицина. 

Заключение: Промоцията на професионалното здраве и превенцията на социално-

значимите болести, използвайки разработената от нас софтуерната система, е основа за 

ефективното и лесно изпълнение на стратегията за обществено здраве на България за 

периода 2014-2020. 



Ключови думи: трудова медицина, здраве, превенция, единно интегрално здравно досие 

на работещия, медицински стандарт по трудова медицина 

 

Трудова медицина, спортна трудова медицина  и медицинска екология – 

академично обучение 

Митева И., Л. Христова, Г. Трайкова 

Катедра „Трудова медицина“, Факултет по обществено здраве, 

Медицински Университет - София, гр. София, България 

 

Резюме 

Въведение:Трудовата медицина  като клон на профилактичната медицина е най-

активна в областта на професионалното здраве. Нейната основна роля е да осигури 

здравни съвети и да подпомага организации и индивиди, с което да подсигури високи 

стандарти на здраве и безопасност. 

Цел: Свързване на  проблемите и предизвикателствата от трудовата с тези на околната 

среда за по - добро опазване и укрепване на здравето при академичното обучение по  

„Медицинска Екология” и "Спортна трудова медицина". 

Материал и методи: Внедрени са знания и умения по медицинска екология, които 

включват планиране и изпълняване на програми за разпознаване, мониторинг и контрол 

на екологични фактори,които представляват опасност за човешкото здраве и 

същевременно са важни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

открито. Разработен е нов раздел на трудовата медицина - спортна, за промоция на 

професионалното здраве и превантивни подходи при трудови злополуки при 

професионално заетите със спорт. 

Резултати: Академичното обучение по двете учебни дисциплини протича при повишен 

интерес и много добри резултати от тестовете при студентите - бакалаври и магистри от 

специалности "Трудова медицина и работоспособност" и "Лекарски асистенти" , които 

трябва да притежават знания относно трудовомедицинската и екологична диагностика и 

профилактика. 

Заключение: За изпълнение на многостранните и отговорни задачи от образователната 

политика  на МУ София в областта на трудовата медицина и работоспособност са от 

значение разкритите нови учебни специалности и дисциплини за промоция на здравето 

и профилактика на болестите. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Ключови думи: академично обучение, трудова медицина и работоспособност, 

профилактика, екология, спорт. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


