HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

STANJE I PERSPEKTIVA HRVATSKOG ZAVODA
ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA i SIGURNOST NA RADU

Marija Zavalić

1

Početak rada 2009. godine

U potpunosti preuzeo
funkcije HZMR
(u zdravstvenom dijelu
zaštite zdravlja)

Zavod za zaštitu na radu (po
Zakonu iz 1996. godine Zavod bio
organizacijska jedinica
Ministarstva rada i socijalne skrbi)

Očekuje se veća uloga u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u
području RH –zadovoljavanje mjerila iz Poglavlja 19.

Sredstva za financiranje rada Zavoda osiguravaju se
iz državnog proračuna ( Članak 90. ZZR-a)

UPRAVA

Služba za
zdravlje na radu

Poliklinika

Služba za
sigurnost na
radu

Služba za
izobrazbu i
informiranje

Znanstvena jedinica

ZAVOD –nastavna baza MEF-a u Zagrebu

Služba za zaštitu zdravlja
popisi radnika izloženih:
 ionizirajućim zračenjima,
antineoplastičnim lijekovima,
radnika pomoraca,
zaštitara i čuvara,
karcinogenim i mutagenim
tvarima
izrađuju prijedlozi sadržaja
pregleda

na osnovi rezultata liječničkih
pregleda, (dostavljaju specijalisti
medicine rada) analiziraju se podaci
o radnoj sposobnosti radnika

Analiziraju se ozljede na radu i
njihove posljedice u odnosu na
privremenu i trajnu sposobnost za
rad na dosadašnjem radnom
mjestu

drugostupanjsko liječničko povjerenstvo

Služba daje stručna mišljenja tijelima državne uprave i pojedincima
iz svog djelokruga.
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Izazovi na stručnom planu
Stavljanje u rad Poliklinike
za profesionalne bolesti i
ocjenu radne sposobnosti
Poliklinika će 2010/2011.
godine biti opremljena
aparatima (iz sredstava
EU),
Skratiti će se vrijeme
čekanja na obavljanje npr.
EMNG, ergometrije i
alergoloških testiranja

Davanje stručnih mišljenja o djelovanju
pojedinih štetnosti, kojima radnici mogu
biti izloženi u pojedinim tehnološkim
procesima -podatke Zavod crpi iz
Tomesove baze podataka čiji je
pretplatnik
-Baza sadrži i podatke o osobnim
zaštitnim sredstvima

Služba za sigurnost na radu
Vodi popis stručnjaka za zaštitu na radu

izrađuje smjernice za rad na
siguran način na radnim mjestima
s pojačanim opasnostima
štetnostima i naporima

analizira ozljede na radu po načinu
nastanka, vremenu nastanka i radnom
mjestu na kojem su nastale
daje smjernice za smanjenje njihovog
broja

izrađuje smjernice za poslodavce i radnike koji rade izloženi fizikalnim
štetnostima sa svrhom smanjenja opasnosti od oštećenja zdravlja

Služba daje stručna mišljenja tijelima državne uprave i
pojedincima.

BUDUĆNOST
-Nabava aparature potrebne za određivanje razine fizikalnih i
kemijskih štetnosti u radnom okolišu (sredstva MZiSS i EU).
Zavod će kao neovisna institucija
Moći vršiti uvid u radna mjesta i napraviti mjerenja na radnim
mjestima i u radnom okolišu kada se god pojavi sumnja da je
do oštećenja zdravlja radnika došlo zbog uvjeta na radnom
mjestu.

kontrola radnih uvjeta
posredno će se
smanjiti broj profesionalnih bolesti i ozljeda na radu
prvenstveno izazvanih kemijskim štetnostima.

BUDUĆNOST
 nosioci izrade smjernica o:
sigurnom radu u pojedinim tehnološkim procesima
i pojedinim zanimanjima,
nosioci izrade predložaka za samoprocjenu
opasnosti u malim i srednje velikim poduzećima,

Služba za edukaciju i informiranje
Vodi registar profesionalnih
bolesti,
Registar bolesti izazvanih
azbestom

analizira uzroke profesionalnih
bolesti i izrađuje smjernice za
njihovu prevenciju

zaposleni u službi kreiraju Web
stranicu Zavoda
preko Web stranice informiraju sve
sudionike zaštite na radu o:
primjerima dobre prakse
izmjenama propisa važnim za ovo
područje i skupovima koji se
održavaju u zemlji i inozemstvu

Organizira i provodi edukaciju sudionika zaštite na radu
Sudjeluje u diplomskoj nastavi na MEF-u Sveučilišta u Zagrebu

BUDUĆNOST
 nosioci izrade i publiciranja priručnika za
pojedine sudionike zaštite na radu.
Publikacije će biti dostupne u elektroničkom te
papirnatom obliku.

EDUKACIJA - BUDUĆNOST
Zaposlenici zavoda sada educiraju liječnike na specijalizaciji iz
medicine rada i športa i specijaliste medicine rada/rada i sporta.
Zavod je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, u budućnosti sudjelovati i u edukaciji studenata
medicine iz predmeta medicina rada i zdravstvena ekologija.
Zavod će nastojati postati nastavna baza i drugih fakulteta i
Veleučilišta u edukaciji studenata u području zaštite na radu i
zaštite okoliša.

Znanstvena i stručna istraživanja
Uloga zavoda je provoditi i aplikativna i stručna
znanstvena istraživanja iz područja zaštite zdravlja i
sigurnosti na radu.
Zavod će istraživanja usmjeriti na sve aspekte rada na siguran način što
uključuje:
 istraživanja o prisutnosti i djelovanja pojedinih fizikalnih, kemijskih i
bioloških štetnosti na radnom mjestu,
uzroka stresa na radnom mjestu
te uloge produženog rada na učestalost bolesti mišićno -zglobnog i
srčano- žilnog sustava.

Onome tko zna čekati, vrijeme
otvara vrata.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Radoslava Cimermana 64a, Zagreb
www.hzzzsr.hr
e-mail: hzzzsr@hzzzsr.hr
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