ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Почитувани,
Со цел непречно извршување на здравствено-хигиенскиот преглед, а воедно
почитувајќи го функционирањето на работната организација, Ве замолуваме да се
почитува долунаведениот протокол за работа при извршување на здравствено–
хигиенски преглед;
1. Да се наведе точна бројка на вработени кои ќе се опфатат со теренски преглед.
2. Доколку вработените го прават здравствено-хигиенскиот преглед во просториите на
ИЈЗ на РСМ, да се наведе точна бројка на вработени кои ќе бидат опфатени.
Претпријатието може да испрати електронски список по електронска пошта или да се
даде испечатен список со податоци (име, презиме, ЕМБГ и работна позиција) од
вработените, или, да испечати потврда за секој вработен посебно (со горенаведените
податоци), а потврдата да е потпишана од претпоставениот на работник во
претпријатието.
3. Доколку здравствено-хигиенскиот преглед предвидува примерок од фецес,
примерокот се става во флаконот во сосема мала количина (само на лажичката).
Задолжително треба да е направен пред да се пристапи на преглед, независно дали
станува збор за теренски или преглед во простириите на ИЈЗ. Флаконите може да се
подигнат од Одделението за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи при ИЈЗ на
РСМ во просторија со број А-8.
4.

Доколку здравствено-хигиенскиот преглед предвидува перианален (целофански

брис), примерокот се зема во домашни услови на следниот начин:
- Се одлепува селотејпот од стакленцето, но не до крај,
- Се залепува селотејпот на анусот,
- Селотејпот се враќа повторно назад на стакленцето (како што било на
почеток, со тоа што, делот на стакленцето каде се враќа селотејпот не треба да се фати
со рака, односно прст).
Стакленцата за оваа намена може да се подигнат од Одделението за исхрана и
здравствено-хигиенски прегледи при ИЈЗ на РСМ во просторија со број А-8.

Доколку станува збор за теренски преглед, перианалниот (целофанскиот) брис се
извршува на терен (на лице место). Доколку прегледот се извршува во просториите на
ИЈЗ, перианалниот (целофанскиот) брис треба да се направи во домашни услови пред
да се пристапи на прегледот.
5. При пристигнување на екипата која ќе го изврши здравствено-хигиенскиот преглед,
одговорното лице на претпријатието да ја упати екипата до просторијата каде што ќе се
изврши прегледот.
6. Просторијата во која се извршува здравствено-хигиенскиот преглед, треба,
претходно да е исчистена, добро проветрена и дезинфицирана. Впрочем, да има
најмалку две маси и три столици.
7. Сите лица на кои треба да им се изврши преглед, да се присутни во просториите каде
што ќе се извршува прегледот со чиста и уредна облека. Ноктите да им бидат кратки,
нелакирани, да не се намачкани со гел за нокти или пак да имаат вештачки нокти.
8. Доколку здравствено-хигиенскиот преглед налага и примерок од фецес, флаконите
со фецес да им се спремни пред да дојде екипата која ќе го изврши прегледот, а истите
да им се одделени во посебно ќесе или хартија. Никако овие материјали да не им се
ставени заедно со санитарната книшка или во џеб. Претпријатието треба да има
обезбедено место за диспозиција на материјалите (салфетка, хартија, ќесе и слично) со
кои вработените го донеле флаконот со фецес.
9. Секој вработен треба да е обезбеден со сопствена санитарна книшка пред да
пристапи на прегледот. Вработените на кои првпат им се прави здравствено-хигиенски
преглед треба да понесат со себе документ за идентифкација (лична карта, здравствена
книшка, пасош, возачка дозвола и слично).
10. Здравствено-хигиенскиот преглед започнува со лекарски преглед. Доколку при овој
преглед се утврди дека вработениот ги исполнува здравствено-хигиенските услови од
Правилникот за здравствено-хигиенски прегледи, медицинската сестра му зема брис од
нос и грло, а доколку прегледот налага и примерок од фецес и перианален
(целофански) брис, ги обележува флаконот и стакленцето соодветно и со тоа
здравствено-хигиенскиот преглед е завршен.

