КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ 21 ВЕК
/Десетгодишно сборно интервю за Катедра"Трудова медицина, ФОЗ, МУ София /
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Какво наложи създаването на катедра "Трудова медицина"?
1. Необходимостта от компетентности за трудовия живот чрез знания за
здравословните и безопасните условия на труд и за качество на работните места, чрез

умения за прилагането им при конкретни професии и икономически дейности, както и
за ефективни решения за опазване и укрепване на професионалното здраве, включени в
изискванията на ЕВРОСТАТ, ЕК и специално Генерална дирекция F5 от 2004г.за
консолидиране на данните за трудовите злополуки и професионалните болести и
другите, свързани с труда здравни проблеми, както и насоките на СЗО.
2. Развитието на системата от служби по трудова медицина в страната от 2000г.
се нуждаеше от академична структура за обучение, научен инструментариум за
развитие на методики за оценка на риска и на здравния статус на работещите, както и
от иновативни практики за контрол, организация и управление, съчетано с ежедневното
взаимодействие със социалната медицина и общественото здраве.
3. Благоприятни предпоставки бяха развитите до 2008г. катедри във ФОЗ, с
отворени възможности за включване в учебните им програми, както за магистрите, така
и за бакалаврите по специалностите: "Обществено здраве и здравен мениджмънт",
"Управление на здравните грижи", по - късно в " Стратегически мениджмънт на
фармацевтичната дейност", "Медицински сестри", "Акушерки" ,"Лекарски асистенти" и
др. на:учебните дисциплини: "Основи на трудовата медицина", "Роля на здравния
мениджър в трудовата медицина", "Здравословни и безопасни условия на труд ",
"Оценка на риска при екстремни ситуации" и т.н. един букет от теми с иновативни
образователни практики.
Малко история....
Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е създадена през 2008 г. с решение № 45
от 1 октомври 2008г. на Факултетния Съвет и утвърдена на заседание от 21 октомври
2008г. на Академичен Съвет на Медицинския Университет, София. Катедра „Трудова
Медицина” е първата и досега единствена за Република България, както е и първата в
историческото развитие на висшето вкл. медицинско образование в нашата страна. Със
заповед от 2008г. на Ректора на Медицински Университет - София, Членкореспондент/тогава/ сега Акад. Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн, се сформира първия
състав на Катедрата. Първи ръководител е Проф. Д-р Невена Цачева като усилено през
2009 - 2010 създава набор от учебни програми и оформя кадровия потенциал на
катедрата. През 2011 г. към катедрата се формира секция по „Токсикология” с
ръководител Проф. Д-р Каролина Любомирова, дм.
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Място и връзки на катедра "Трудова медицина" с редица институции от
страната и СЗО, МОТ, ЕВРОСТАТ, ЕК
Създаването на Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е свързано със
съзидателната идея за първия ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, София
възникнала преди 20 - на години, като единство на теория, методология и практика за
опазване, укрепване и възстановяване общественото здраве и работоспособност на
населението, на трудещите се чрез целенасочена и модерна образователна политика и
здравен мениджмънт.

Школата за обучение и наука основана от създателя през 2001г. и Декан на ФОЗ
до 2019г. Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, ДМН допринесе съществено за
основаването на катедрата чрез безрезервна подкрепа в начинанията за актуализиране и
развитие на знанията, теоретичната основа и методологията на медицината, базирана на
доказателства, с европейските политики за здраве и безопасност при работа.

През 2012г. след успешно реализиран инфраструктурен проект с ръководител
проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн в катедрата се създава комплексния лабораторен
център /КЛЦ/за изследвания и обучение по „Оценка на риска, условия на труд и
работоспособност ”. Модерната апаратура в своята цялостна функция за обучение и
наука ще бъде разположена и в бъдеще време когато има нова инфраструктура от
подходящи помещения.

Многофункционален уред за оценка на
микроклимат в КЛЦ
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Комбиниран апарат за измерване на запрашеност, калибриране в КЛЦ

КЛЦ разполага с апаратура, която е обособена в три основни направления - за
измерване факторите на работната среда, за оценка на здравния риск и за
определяне на нивото на работоспособност при различни условия на труд и бит.
На базата на КЛЦ, наличието на Националния регистър на професионалната заболяемост
който от 2004-до 2007 г. подава официалните данни за България на ЕВРОСТАТ за

професионално болните лица, както и разработените учебни програми по редица
специалности на ФОЗ и оформената структура от кадри стават реална база за обучение и
повод за създаване през 2012 на образователната - квалификационна степен "Магистър"'
по "Трудова медицина и работоспособност ".

Завършване на пълния цикъл от обучения по трудова медицина във ФОЗ на МУ
София стана възможен при акредитация на катедрата по научната специалност
"Хигиена /трудова, комунална, училищна, радиационна и др./” от професионални
направления 7.1. “Медицина” и 7.4. "Обществено здраве " от НАОА/ с протокол № 20
от 04. 10. 2012г. и писмо № 1179 / 31.10.2012г. и писмо 1595 / 12.11.2012г. с оценка
9,77 за 6 години. Тази висока оценка е и за дейността на катедрата получила наградата
за:най - успешна научна разработка в медикосоциалната област за проект на Съвета по
медицинска наука на МУ София.

Комисията
от
експерти на НАОА 2012г. с въодушевените млади асистенти, работили
безкористно за тази много висока оценка и признание от НАОА.
Развитието на катедрата включва от 2013г. и студентска секция по „Трудова
медицина и работоспособност”. През 2014 се създаде Българското академично
дружество по трудова медицина, което инициира и създаде Националния експертен
специализиран лекарски борд по Трудова медицина към БЛС. Като гражданско
сдружение с идеална цел, в което взимат участие изявени специалисти, експерти,
практически деятели, специализанти, докторанти и дипломанти от областта на
трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд дружеството е член
на Съюза на българските медицински специалисти и на Международната комисия по
трудова медицина – ICOH. Обучението на магистри по "Трудова медицина и

работоспособност" върви със средни темпове като досега има завършили близо 150
експерти в областта на здравословните и безопасните условия на труд и реализирали се
в редица общински фирми, РЗИ, СТМ, ОД "ИТ", ТП на НОИ и много предприятия.
На 15.05.2015 г. се проведе Първата национална научна конференция по трудова
медицина, работоспособност и безопасност при работа. Проф. д-р Цекомир
Воденичаров, ДМН - Декан на ФОЗ и организатор на конференцията, отбелязва със
задоволство постигнатото от катедрата, обучените кадри – магистри по трудова
медицина и работоспособност, докторанти , специализанти и реализираните проекти, за
кратък период от създаването на катедрата през 2008г. както и приносът й към общата
мисия на Факултета по обществено здраве като генератор на идеи, стратегии и
концепции за едно по- добро обществено здраве.

В този ред на мисли не пропусна да отбележи „младежкия ентусиазъм”на
ръководителя на катедрата при създаването й и изграждане на учебните програми,
научноизследователски проекти, създаването на комплексния лабораторен център за
изследвания и обучение по оценка на риска, условията на труд и устойчива
работоспособност.
Присъствалите над 200 участника от цялата страна с интерес изслушаха
специално подготвените доклади и материали от видни изследователи и практически
деятели на здравословните безопасните условия на труд, дадоха се предложения, които
се оформиха в Декларация в края на този изключително натоварен ден, посветен на
трудовата медицина, на профилактика на социалнозначимите болести и на промоция
на здравето.

Деловият президиум при
откриване на конференцията: Проф. д-р Веселин Борисов, дмн, зам.председателя
на комисията по труда и социалната политика в НС г-н Георги Гьоков,
Председателят на синдиката на българските учители г-жа Янка Такева, Д-р Иван
Иванов, дм СЗО, Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн,Проф. д-р Каролина
Любомирова, дм, Акад.Проф. д-р Ваньо Митев,дб. дмн, Акад. Проф. Владимир
Овчаров, дмн и Проф. д-р Невена Цачева, дмн.

Участниците...

През 2016г. катедрата активно участва в Световен ден на биоетиката като една
от най-успешните реализирани идеи на ФОЗ с инициатор проф. д-р Сашка Попова,дмн

и с приемственост и възходящо развитие и до днес от екип с ръководител зам декана на
ФОЗ доц. Александрина Воденичарова, дм - International Forum of Teachers (IFT)
UNESCO Chair of Bioethics.

Световен ден на биоетиката 2016 – достойнство и права на човека 19.10.2016,
хотел ХИЛТЪН, София
/Следва продължение в следващия брой/

