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Необходимо е тотално да се преразгледа начина на осъществяване на периодичните медицински
прегледи. Задължително е медицинските прегледи да се извършват в медицинско заведение, а не да
се оборудва канцелария за лекарски кабинет с подръчни средства, да извършва изследване на
урина на работното място и лекарския екип да не събира отпадните материали по съответния ред.
Въобще не може да се говори за надеждност на прегледите. Периодичните прегледи трябва
задължително да се извършват в медицинско заведение по местонахождение на работното място.
Голям цирк настава, когато гастролиращ лекарски екип, без информация за критериите по които е
избран е командирован примерно от Свищов в Разград, за да извърши периодични прегледи за
определено време. Често то се оказва недостатъчно за подобни прегледи и служителите биват
претупвани. Всички периодични прегледи трябва да завършват с амбулаторен лист, копие от който
да се връчва на служителя /работника. Необходимо е преди извършване на подобни прегледи
същите да бъдат регистрирани в Здравната инспекция или Здравна каса, която да може да
осъществи контрол върху тяхното провеждане, в случаите когато не се извършват в поликниника, а
от пътуващ лекарски екип. Да се разпишат изисквания към мобилни кабинети за профилактични
прегледи , като същите се допускат по изключение, когато по местоработата на служителите или
работниците няма налична поликниника или болница. Службите по трудова медицина не могат да
осъществяват лекарски прегледи по смисъла на Закона за здравето, тъй като не са здравни
заведения. Необходимо е да се създаде профил на задължителните периодични прегледи /изведен
от най-масовите болести/ и специфичен такъв съобразно оценката на риска на работното място.
Изрично да се запишат ангажиментите на Здравната инспекция и Здравната каса. Другото е начин да
се оправдаят средствата, които работодателите или администрацията плаща на някого, за нещо с
недостатъчна надежност свършено. ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ от профилактични прегледи да бъдат
обобщавани по ЕИК на работодателя и предавани на контролните органи за тяхната обработка и
следене на заболеваемостта, както и за изработване на мерки и препоръки към работодателите за
подобряване условията на труд. Към момента няма и не се събира подобна информация. В крайна
сметка целта на периодичния преглед е ПРЕВЕНЦИЯ на заболяванията, откриването им в ранен
етап и запазване здравето и работоспособността на трудещите се. Инвалидността в България не е
резултат от неправомерна дейност на ТЕЛК, както се опитват да ни убедят, а от инвалидизирането
на хората в резултат не неполагане на грижи от самите лица и техните работодатели. Когато
работодателят се ангажира с ниво на прегледите, ще се удължи работоспособността и живота на
неговите служители

