OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ НАДЗОРУ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Промењен је Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених
категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и
препорученим здравственим прегледима (санитарни прегледи) којима подлежу
одређене категорије запослених (сл. Гласник бр. 3, од 18 јануара 2017.).
Наиме, по новом првилнику (чл. 7), лицима која су запослена на пословима
здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене заштите ради се
преглед на гнојна и гљивична обољења коже, ноктију и длака и преглед видљиве
слузокоже (клинички преглед) и то једном годишње. За особе које треба да ураде
санитарни преглед, а не учествују у нези и исхрани болесника, потребно је у
обрасцу „Потврда о адреси радног места са личним подацима“, у делу посао који
лице обавља недвосмислено навести да лице не учествује у нези и исхрани
болесника. У супротном сматраћемо да лице ради на поменутим пословима и тако
га и сагледати.
Такође, по овом правилнику у члану 8, наводи се да лицима запосленим на
пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у
здравственим установама, ради преглед на туберкулозу плућа, гнојна, паразитарна
и гљивична обољења коже, ноктију и видљиве слузокоже, као и лабораторијски
преглед бриса носа и ждрела и лабораторијски преглед столице (комплетни
преглед) и ради се на шест месеци.
Исто тако, скрећемо вам пажњу на члан 17. новог Правилника у коме се
наводи да приликом обављања санитарног прегледа, лице код ког се ради преглед
коже, ноктију и длака, не сме имати на ноктима лак, гел, а да нокти, брада, бркови
и коса морају бити подрезани, чисти и уредни. У супротном, лекар приликом
прегледа, може вратити лице да евентуалне недостатке у овом смислу отклони.
На овај начин моћи ћeмо да одредимо коју врсту прегледа требамо да
радимо, за одређена лица која су код Вас запослена. У супротном, свим
здравственим техничарима радићемо комплетни преглед, јер здравствени
техничари углавном учествују у нези болесника.
Са надом да ћемо наставити са успешном сарадњом

