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35.Člen ZVZD
 Strokovni delavec, kateremu je delodajalec poveril
opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri
delu ter izvajalec medicine dela morata pri izvajanju
nalog varnosti in zdravja pri delu sodelovati.

Definicija Evropskega združenja specialistov
medicine dela
Medicinska stroka, se ukvarja: s preprečevanjem in
obvladovanjem poklicnih poškodb, bolezni in invalidnosti
ter s promocijo zdravja delavcev.
Zdravnik specialist medicine dela ima posebna znanja:
v preprečevanju, ocenjevanju in obvladovanju škodljivih
dejavnikov v delovnem okolju, ki predstavljajo tveganje za
zdravje delavcev.
Znanja, ki se nanašajo na iskanje ustreznega dela oseb z
invalidnostjo.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS,
1.6.2011)
Izvajalec medicine dela (33.člen):
 Sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o

varnosti
 Izvaja preventivne preglede delavcev
 Delavce seznanja s tveganji
 Spremlja, analizira poklicne bolezni,
 Sodeluje pri poklicni rehabilitaciji in izbiri drugega
ustreznega dela
 Sodeluje z drugimi zdravniki, pridobi
dokumentacijo

17.Člen ZVZD (4)
 V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi
posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem
procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo,
na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Strokovne podlage za izjavo o
varnosti za podjetje …
 V nadaljevanju so opredeljena najbolj izrazita zdravstvena








tveganja, ki so pogojena z obremenitvami na delu (in ki bi jih z
ocenami v oceni tveganja označili s 3 ali več).
Na podlagi tega so opredeljeni obsegi in roki preventivnih
zdravstvenih pregledov in predvideni dodatni ukrepi, ki so
fakultativne narave in se jih poslužujemo samo v primeru
individualnih zapletov in težav.
V primeru zmanjšane zmožnosti za delo, se obravnava vsak
delavec individualno glede na vrsto zdravstvenih težav in
delovno mesto.
Opredeli se varnost delovnega mesta za noseče in doječe delavke
Priporočijo se ukrepi za izboljšanje zdravstvenega stanja
(promocija zdravja na delovnem mestu)

Delovno mesto krovec klepar
Zdravstvena tveganja:
- večja nevarnost nezgod pri delu (delo na višini, delo z nevarnim orodjem)
-obremenitev gibal (premeščanje bremen, opravljanje dela v prisilnih držah)
- obremenitve sluha (delo v hrupnem okolju)
- obremenitev dihal (izpostavljenost azbestu, delo v neugodnih klimatskih razmerah)
- obremenitev kardiovaskularnega sistema (težko fizično delo)
Predhodni pregled:
Pregled zdravstvene dokumentacije in klinični pregled
EKG
Spirometrija
Vidne funkcije, globinski vid
Laboratorij: hemogram, sladkor, jetrni testi
ADG
Za delo na višini:
BFV
Psiholog

Obdobni pregled je na 3 leta. Obseg obdobnega pregleda:
Pregled zdravstvene dokumentacije in klinični pregled
EKG po 40. letu starosti ali ob težavah
Spirometrija
Vidne funkcije
Laboratorij: hemogram, sladkor, jetrni testi
Za delo na višini na 6 let:
BFV
Psiholog in ADG se opravi le, kadar so nove težave.
V primeru težav z vidom je potrebno opraviti pregled pri okulistu.
Ukrepi za izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja: dodatni laboratorijski pregledi (maščobe v krvi) ,
CDT% (ob sumu na zlorabo alkohola), droge v urinu (ob sumu na zlorabo drog).
Delo ni primerno za noseče in doječe ženske.
Po izpostavljenosti azbestu se priporoča
Rentgensko slikanje pljuč na 5-10 let (odvisno od ekspozicije v skladu s Pravilnikom o varovanja zdravja delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti azbestu (Ur.list RS 93/2005)

Izjema:
 Ocena tveganja za kemijske snovi-zdravstvena ocena
 Biološki dejavniki tveganja

36.Člen ZVZD
 Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede
delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje
pri delu.

 Zmožnost za delo je takšno psihofizično stanje

človeka, ki mu omogoča uspešno opravljanje
poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in
brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega
dne pa do konca delovne dobe.
Vir: Bilban M.: Medicina dela

Odgovori ob ocenjevanju zmožnosti za delo:
 Delavec dela brez nevarnosti za svoje zdravje in

zdravje drugih
 Dela lahko normalno učinkovito
 Dela lahko vso delovno dobo, krajši čas
 Prilagajanje dela lahko izboljša delavčevo zmožnost
 Prilagajanje delavca lahko izboljša njegovo
delazmožnost

Vir: Bilban M.: Medicina dela

TEHNIČNE IN ETIČNE SMERNICE ZA ZDRAVSTVENI NADZOR
DELAVCEV (TES)
(Mednarodna organizacija dela, Geneva, 1998)

 Ustrezati morajo poklicnim

tveganjem v podjetju.
Razvijati je potrebno ustrezno
strategijo, da dobimo vpogled
v zdravstveno stanje celotne
skupine in posameznika.
Zdravstveni nadzor morajo
spremljati številni varnostni
ukrepi, ki se nanašajo na
resničen namen, kakovost,
zaščito delavčevih interesov in
še posebej na zbiranje, prenos
in uporabo zdravstvenih
podatkov.

Zdravniški pregledi lahko služijo za preprečevanje in
zaščito,ki se ne nanaša le na zaščito in promocijo
delavčevega zdravja, ampak zagotavlja delavcu tudi
zaščito pri dostopnosti do dela, pri zahtevkih za
nadomestila, pri zagotavljanju ugodnosti iz
zdravstvenega zavarovanja in socialnem varstvu.
Pod nobenim pogojem ne smejo biti zdravniški
pregledi za zaposlitev nadomestilo za ukrepe
preprečevanja in nadzora tveganja zaradi
izpostavljenosti. Zdravniški pregledi se morajo
uporabljati v smislu izboljševanja delovnih pogojev
na ta način, da se delo prilagaja delavcu.
Vir: TES

Zdravniško spričevalo
 to je priporočilo specialista medicine dela

delodajalcu
 ne more prepovedati dela na določenem delu
(izjema: varnost drugih)
 Opozori na:
- možne škodljive učinke na zdravje delavca
-možnost škode povzročene na zdravju drugih
delavcev, na opremi, proizvodih

VRSTE PREVENTIVNIH
PREGLEDOV

1. predhodni pregledi:
Vsebina: anamneza, pregled, osnovne preiskave krvi, urina,
EKG, mala spirometrija, krvnega sladkorja, testiranje
vidnih funkcij, sluh s šepetom, drugo glede na
obremenitve na delovnem mestu

Predhodni zdravstveni pregledi
• TES: V večini primerov zadostuje usmerjen

vprašalnik
• Prilagojeni morajo biti vsebini dela, poklicnim
zahtevam in škodljivostim na delovnem mestu
• Diskriminacija invalidov je prepovedana
• Vedno je treba imeti v mislih možnost
izboljševanja delovnega mesta z ergonomskimi
posegi, inovacijami delovnega procesa, uvajanju
manj škodljivih snovi…

Zakon o PIZ
 272.člen ZPIZ, 2 alineja…Zavod zahteva povrnitev
škode od delodajalca > delovno razmerje je bilo
sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z
osebo, ki zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje
določenega dela
 Mnenje invalidske komisije:…. gre za stanje izpred
nastanka zavarovanja
 Ali
 …zavarovanec že ob nastopu dela ni bil zmožen za to
delo….

Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi
 Predvideni morajo biti v oceni tveganja

 Obseg v skladu s prilogo ena pravilnika:

obremenitve se seštevajo
 Roki se predpišejo glede na največjo obremenitev,
krajši roki možni, če gre za slabo ureditev
delovnega mesta ali slabše stanje delavca (pisna
utemeljitev)

 obvezni drugi usmerjeni preventivni pregledi: po

poškodbi pri delu, ob sumu na poklicno bolezen, 3 in
večkrat poškodovani, po trajnem prenehanju dela z
mutageni, rakotvornimi snovmi, s poznimi,
kumulativnimi učinki, druge zahteve, pred
usposabljanjem.
 možni drugi usmerjeni preventivni pregledi: pri
zmanjšani delovni zmožnosti, dvom o delavčevi
zmožnosti po bolezni, sum na bolezni odvisnosti,
bolniški stalež več kot 5 krat, po prenehanju določenega
dela

Možni drugi usmerjeni preventivni
pregledi
 Pregledi delavcev, ki so v dolgotrajnem bolniškem staležu
 Pričakuje se vračanje na delo

 Pričakuje se predstavitev na invalidski komisiji

• Izvede se usmerjeni

(ciljani pregled)- brez preiskav,
razgovor z zaposlenim in pregled medicinske
dokumentacije
•Izda se spričevalo za delodajalca in mnenje za izbranega
osebnega zdravnika-NAČRT POSTOPNEGA VRAČANJA
NA DELO?

Prilagoditev delovnega mesta






Delovna oprema
Prostor, kjer delavec dela
Organizacija dela
Pomožni prostori, dostop do delovnega mesta
Potreba po pomoči druge osebe (sodelavca, asistenta)
VSAK UKREP JE VEZAN NA TOČNO DOLOČENO
OVIRANOST OSEBE

PRILAGODIMO DELOVNO MESTO DELAVCU IN
NE DELAVCA DELOVNEMU MESTU

➢Delavce seznanja s tveganji
Na preventivnih pregledih, predavanjih,
razgovorih

➢Spremlja, analizira poklicne bolezni
V okviru letnih poročil o preventivnih
zdravstvenih pregledih
Kaj pa v izrednih stanjih? COVID-19

➢Sodeluje pri poklicni rehabilitaciji in
izbiri drugega ustreznega dela
Možnosti sodelovanja v okviru pravice do
poklicne rehabilitacije po Zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Izhodišča za poklicno rehabilitacijo
 Ocena zdravstvenega stanja delavca
 Značilnosti delavca
 Značilnosti delodajalca
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Ocena zdravstvenega stanja delavca
 ocena preostalih funkcionalnih zmogljivosti

delavca

 ne govorimo o diagnozi, uporaba MKF ne MKB
 vključevanje in vrednotenje izvidov specialistov
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Značilnosti delavca*
 Starost
 Izobrazba
 Osebno stališče o zdravstvenem stanju
 Motivacija za vračanje na delo

Vir: Fatur-Videtič A. Poklicna rehabilitacija, Medicina dela za zdravnike družinske27
medicine, Priročnik, Ljubljana 2002, 203-17.

Značilnosti delodajalca
 Dejavnost
 Število zaposlenih
 Etična merila?

Vennov diagram
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Pravica do poklicne rehabilitacije
Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se
zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za
drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in
ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za
opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi
delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki. (70.člen
ZPIZ-2)
Dve obliki poklicne rehabilitacije:
• pridobitev novega poklica (usposobitev za drug poklic ali
delo),
• usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela z ustrezno
prilagoditvijo delovnega mesta (tehnični pripomočki).

Kratkotrajno usposabljanje in
izobraževanje
 Zavarovanec se:

 usposablja ~ tečaj (npr. za varnostnika, 3 tedne),
 izobražuje ~ tečaj (npr. tuj jezik, 40 ur).

+
 prilagoditev delovnega mesta: načrt prilagoditve
prostorov in delovnih sredstev

Praktično delo na ustreznem delovnem
mestu
 Zavarovanec sam pozna in predlaga delo na drugem

delovnem mestu-izbira usklajena s predsednikom IK
 Program usposabljanja pripravi delodajalec, mentor
(nagrada v višini 20% bruto plače), n.pr. Voznik
tovornjaka-administrativni delavec v logističnem centru
 Brezposelni, s težjimi okvarami zdravja se usposabljajo v
specializiranih organizacijah (invalidska podjetja, centri
za poklicno usposabljanje invalidov, zavodi…) n.pr. mizar
+
 prilagoditev delovnega mesta: načrt prilagoditve prostorov
in delovnih sredstev

Izobraževanje na ustreznih šolah
 interes po izobraževanju, nedokončane učne ali študijske

obveznosti, v poštev pridejo vsi izobraževalni programi
šolskega sistema na različnih ravneh do zaključitve
diplomskega študija
 zavarovanec ob neizpolnjenih obveznostih pogodbe o
poklicni rehabilitaciji na podlagi iste invalidnosti ne more
pridobiti nobenih pravic po ZPIZ-2.
 izobraževanje ob delu-premestitev na ustrezno delovno
mesto, zavarovanec se s tem strinja
+
prilagoditev delovnega mesta: načrt prilagoditve prostorov in
delovnih sredstev

Opravljanje istega poklica ali dela na
delovnem mestu, ki se ga prilagodi z
ustreznimi tehničnimi pripomočki
 niso osnovna delovna sredstva, temveč pripomočki, ki

zavarovancu pomagajo pri opravljanju njegovega dela.
 gre za prilagoditev delovnega mesta, kar je pogoj za
opravljanje istega poklica ali istega dela sploh.
 zavarovancu se prilagodi njegovo delovno mesto (npr. z
dvižnim vozičkom, ergonomskim stolom,… ).
 Iz poročila oz. iz priloge mora biti razvidno: trije predračuni
različnih ponudnikov (cene z DDV) za posamezni tehnični
pripomoček s katerim se prilagodi delovno mesto.

PROJEKT ZPZR
PILOTNI PROJEKT PR (predlog URI – Soča)

IMENOVANI
ZDRAVNIK na ZZZS

(strokovni
tim)

VIKTOČKA

ZAVAROVANEC
je zadržan iz dela 3 mesece
in je v postopku zdravljenja

IZVEDENEC IK ZPIZ
I. stopnje

ZPM
Predlog nadaljnjih
postopkov oz. status
v primeru da zaradi zdravstvenega stanja PR še
ni smiselna

ZZZS

v primeru da je, glede na zdravstveno stanje,
smiselna takojšnja PR

začasna zadržanost od dela (BS) –
POSTOPNO VRAČANJE NA DELO
- pooblaščeni SMDPŠ

PR po ZPIZ
vključitev k izvajalcu ZR

ZPIZ

- izvajalci ZR (kompleksnejši primeri)
PR

kompleksnejši primeri
enostavnejši primeri

PRED LO G PR
(predlog PR obravnava IK ZPIZ)

VIK točka → vstopna koordinacijsko-inf ormativna točka
ZPM → zgodnje preliminarno mnenje
ZR → izvajalci zaposlitvene rehabilitacije
VSTOPNA TOČKA → inf ormacijsko – koordinacijska točka. Končen naziv bomo opredelili tekom projekta, glede na smiselnost.

Izvajalec MDPŠ
 Sodeluje z usposobljenim timom
 Pripravi načrt vračanja na delo s časovnimi in
vsebinskimi razbremenitvami na delovnem mestu
 Načrt predstavi zavarovancu
 Načrt predstavi delodajalcu in strokovnemu delavcu s
področja VZD
 KAJ JE S PRILAGODITVAMI DELOVNEGA MESTA?

Pot posameznika proti vrnitvi na delo ali invalidski upokojitvi
2
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MEDICINSKA REHAB

BOLEZEN ALI POŠKODBA
POŠKODBARY
NA DELU (brez simptomov)
simptomov)AT WORK(with
symptoms)
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MEDICINSKA OSKRBA

1

REHABILITATCIJA
4b POKLICNA REHAB
MEDICINSKA n.pr.:g
Multidisciplinarni
program vračanja
na delo
NEMEDICINSKA:
_
Sistem zavarovanja,
delodajalci,
Zavod za zaposlovanje
Socialne službe
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VRAČANJE
NA TRG
DELA

?
INVALIDSKA
UPOKOJITEV

Vir: modificirano po EkholmJ, et al., Report to Ministry of Social Welfare, Mid
Sweden University , Östersund, CSF Reports No 2003:1)

➢Sodeluje z drugimi zdravniki, pridobi
dokumentacijo
 Posvet z izbranimi osebnimi zdravniki v primeru
dolgotrajnih bolniških staležev
 Posvet s specialisti
 Posvet z izvedenci na ZPIZ
 Sodelovanje z ZZZS

Kurativni karton
• Posreduje ga izbrani osebni
•
•
•
•

zdravnik
Delavec se mora s tem strinjati
Vrniti ga je potrebno takoj
Upoštevajo se izvidi krvi, ki
niso starejši od enega meseca
Zadostuje tudi dosleden izpis
pomembnih bolezenskih stanj,
ki ga opravi osebni zdravnik -?

35.Člen ZVZD
 Strokovni delavec, kateremu je delodajalec poveril
opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri
delu ter izvajalec medicine dela morata pri izvajanju
nalog varnosti in zdravja pri delu sodelovati.

Sodelovanje
 Redni sestanki
 Skupni ogledi delovnih mest

 Skupno izpolnjevanje obrazcev DD1
 Konstruktivne razprave o tveganjih
 Skupno načrtovanje prilagoditev delovnih mest

 Skupno načrtovanje vračanja na delo
 Skupno načrtovanje promocije zdravja

Hvala za pozornost !

