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съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Като част от изпълнението на проект „Персоналът на МБАЛ ”Св.Петка” Видин АД
с по - добри условия на труд” болницата получи Сертификат за съответствие на
внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУ
ЗБУТ) в МБАЛ ”Св.Петка” с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Той е издаден от
акредитирана сертифицираща организация.
Получаването на сертификата е предшествано от извършване на поредица от
дейности:
 диагностика на управлението за съответствието му с изискванията на BS
OHSAS 18001:2007 и на действащата нормативна база;
 анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на
изискванията на ЗБУТ;
 обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на
BS OHSAS 18001:2007, на нормите, процеса на разработване, внедряване,
сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ;
 изграждане, с участието на специалисти от здравното заведение, на Комитет
по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и
разработване на СУ ЗБУТ;
 извършване на анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ.
Разкриване на слабите места и определяне необходимите документация, средства,
персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ)
ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките
ресурси. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори болницата ще дефинира своите
цели за подобрение, управленската програма за тяхното постигане и система за
контрол от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване.
Изпълнението на проект „Персоналът на МБАЛ ”Св.Петка” Видин АД с по - добри
условия на труд” ще доведе до изграждане на нов подход при регламентирането и
нормирането на труда, въвеждане на съвременна система от трудови стандарти,
повишаване на производителността на заетите в МБАЛ «Св.Петка» Видин АД и
превенция и намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания.

Проектът се съществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За съдържанието на настоящия
документ МБАЛ „Св. Петка” АД гр.Видин носи цялата отговорност и при никакви обстоятелства той не може да
се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта

