Medicina Muncii

ABONAMENT BASIC

În conformitate cu Hotărârea de Guvern 355/2007 supravegherea sănătăţii
lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea,
depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie,
precum si menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de munca a lucrătorilor (Art.
I)" ..Angajatorii din orice domeniu de activitate, atăt din sectorul public, căt şi
din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările in vigoare privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Art. 6 )"

Servicii Medicina Muncii
1. Serviciile medicale profilactice oferite prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt:


Examenul medical la angajarea în muncă.

Se face la solicitarea angajatorului şi are drept obiectiv nu numai aprecierea aptitudinii lucră¬torului pentru viitorul Ioc de
muncă, ci şi depistarea unor afecţiuni (examene clinice, para-clinice şi de laborator-conform legislaţiei în vigoare) care pot
pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi angajaţi, securitatea unităţii dar şi calitatea serviciilor prestate precum şi
eventualitatea unui risc pentru populaţia căreia i se adreseză aceste servicii.



Examenul medical - de adaptare, (la indicaţia medicului de medicina muncii)



Examenul medical - periodic, în vederea aprecierii aptitudinii în muncă pentru profesia



Examenul medical - la reluarea activităţii în muncă:

şi locul de muncă, depistării precoce a bolilor profesionale ale lucratorului precum şi a
acelor afecţiuni cu posibil impact asupra celorlalţi lucrători sau pentru populaţia cu care
lucrătorul vine în contact (examene clinice, paraclinice şi de laborator- conform
legislaţiei în vigoare.
Evaluare - clinică ( anamnaza profesională şi antecedentele medicale, examen clinic de medicina muncii precum şi de alte
specialităţi), paraclinică şi de laborator în funcţie de factorii de risc profesional şi caracteristicile locului de muncă în
conformitate cu prevederile legale.

2. Întocmirea dosarelor medicale în care se vor consemna rezultatele tuturor consultaţiilor clinice şi a investigaţiilor
efectuate în perioada în care lucrătorul se află în supravegherea Centrului.

3. Consiliere de adaptare a postului de muncă la profilul psihologic şi starea de sănătate a lucrătorului.
4. Consiliere de reorientare profesională.
5. Completarea fişelor de aptitudine si predarea lor către angajator.
6. Promovarea sănătăţii la locul de muncă.
7. Programe de informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă (la cererea
angajatorului).

8. Activitate de consiliere privind strategia de promovare a sănătăţii şi de supraveghere a stării de igiena
ocupaţională a lucrătorilor (la cererea angajatorului).
9. Evaluarea riscului de sarcina pentru saláriatele care notifica angajatorul ca sunt insarcinate(Ordonanta de urgenta
privind protectia maternitatii la locurili de munca 96/14 oct 2003, publ M.O.750/27 oct 2003).
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