POSTOPKI , KI SO ZAKONSKO DOLOČENI
ZA POTREBE SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV
MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA
1. Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
•

na osnovi varnostnega inženirja oz.revizija le te.

2. Zdravstveni del ocene tveganja
•

dodatek specialista medicine dela k izjavi o varnosti z oceno tveganja. Specialist medicine dela, namreč določi
obremenitve za vsako delovno mesto oz. skupino podobnih, ZAPIŠE NA KOLIKO ČASA SE MORAJO IZVAJATI
OBDOBNI - preventivni pregledi za posamične skupine delovnih mest, ter oceni in zapiše zdravstveno stanje, ki je
potrebno za nastop posameznega dela.

3. Za posebej obremenjene vodstvene kadre
•

(kar je v dosedanjih izjavah o varnosti običajno izpuščeno) pa je potrebno izdelati revizijo zdravstvenega dela
ocene tveganja, kjer posebej ovrednotimo obremenitve vodstvenih delovnih mest z vrsto specialističnih
pregledov, ki so nujno potrebni za nabolj stresno obremenjena delovna mesta, za katera izdamo tudi spričevala o
delazmožnosti.

PRIPOROČAMO:
Za top managment:
•
•
•

Managerski pregled Diamantni Clarus (15 zdravnikov specialistov),
Managerski pregled Enodnevni Clarus (11 zdravnikov specialistov )ali
Srčni Clarus (6 zdravnikov specialistov).

Za middle managment
•
•

Managerski pregled Zlati Clarus (8 zdravnikov specialistov) in
Managerski pregled Srebrni Clarus (7 zdravnikov specialistov).

Za manj stresno obremenjen nižji vodstveni kader:
•

Managerski pregled Modri Clarus (5 zdravnikov specialistov).

*Vse preglede in preiskave managerskih programov opravite v enem dnevu.
Preventivne managerske preglede prilagajamo glede na specifična delovna mesta oz. posebne zahteve posameznika ali podjetij
(škodljivi fizikalni ali kemijski vplivi ter druge obremenitve).
Revizijo zdravstvenega dela izjave o varnosti pri nas izdela zdravnica specialistka medicine dela prometa in športa.

CENA:
za eno delovno mesto oz. skupino delovnih mest s podobnimi obremenitvami znaša 85 EUR.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na:
tel.: 01/2000 910, e-mail: diagnostika@diagnostika-clarus.si ali mdps@diagnostika-clarus.si
Delovni čas od pon. do pet. v času: 7.00–19.00, Diagnostika Clarus d.o.o., Grška ulica 13 (hala 9), 1000 Ljubljana
www.diagnostika-clarus.si

