ПОКАНА ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:
ОСНОВНИ ПОИМИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА
ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ
29 мај, 2018 година
09:30 – 16:30 часот
Машински факултет – Скопје
Ергономијата претставува наука која ги опфаќа биолошката антропологија,
генетиката, анатомијата, физиологијата, биомеханиката, дизајнот и уште ред
други науки и низа научни дисциплини. Како толку опширна и богата наука,
многу е тешко за неа да се даде едноставна дефиниција. Сепак, може да
се каже дека сите знаења и информации од наведените науки и научни
дисциплини ги користи при креирањето работни системи, со кои се овозможува
намалување на професионалните болести, заболувања, повреди, а воедно
зголемување на безбедноста и олеснуваање на работењето. Сето тоа во
насока на постигнување ефикасно и ефективно искористување на човечкиот
труд. Како таква наука, има огромно позитивно влијание врз задоволството
на работниците, нивното психо-физичко здравје и нивната благосостојба.
Докажано е дека само таквите работници можат да постигнат најдобри
резултати при работењето. Ерономијата е во тесна врска со безбедноста и
здравјето при работа, која пак, се дефинира како наука за предвидување,
препознавање, проценување и контрола на опасностите кои се јавуваат во
или од работното место.
Ергономијата, благодарение на брзиот технолошки развој, постојано се
надградува и менува, со цел да остане во тек со најновите трендови и
сознанија.
Со цел присутните да се стекнат со подетални и поспецифични познавања
и методологии кои ергономијата ги нуди, Машински Факултет-Скопје и
Македонското здружение за заштита при работа на 29 мај вторник 2018 година
со почеток во 09:30 часот, во просториите на МФС, новата зграда за атести,
училница K3-9, спрат 3, организира работилница на тема: „Основни поими на
ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците‘‘
согласно годишната програмата за стручно усовршување од областа на
безбедноста и здравјето при работа
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ЦЕЛТА НА РАБОТИЛНИЦАТА:

Целта на работилницата е стекнување со особено важни познавања од областа на
ергономијата кои се во насока на зголемување на на безбедноста и здравјето при
работа, како и зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на
БЗР. Со анализа на проблемите со кои се соочуваат работниците и работодавачите,
како и со анализа на моменталната состојба при имплементацијата на ергономските
принципи, ќе се развие модул кој ќе го олесни процесот на спроведување на
ергономските правила при креирањето на работните системи, во насока на
д-риЈованка
Караџинска
професор, до
подобрување на Проф.
безбедноста
здравјето на
работниците иБислимовска,
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Колаборативен центар, Скопје, Шеф на катедра за медицина
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА
РАБОТИЛНИЦАТА?
Медицински
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, С
•
•

Менаџери, управители
и директори на сите нивоа и сектори во организациите;
Теми на сесиите:
Раководители и стручни лица за БЗР, вработени од сите нивоа во сектор за
човечки ресурси, правен сектор, финансии, производство, и сите останати кои
сесија: своите
Дефиниција
и последици
мусколоскелетни за
сакаат да гиI усовршат
вештини и знаења
по дадената за
проблематика.

II сесија:

ПРОГРАМА:

III сесија:

I ДЕЛ:

Дијагностицирање и справување со мусколоске
заболувања поврзани со работата.
Вештини за активно вклучување во спроведувањ
принципите на безбедност и здравје на работа в
актуелниот проблем на МСЗ.

- Вовед во ергономијата и нејзината врска со БЗР
Д-р Јасмина Чалоска, редовен професор
- Ергономски принципи (когнитивни и физички)

II ДЕЛ:

на Машински факу
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во св
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и стручните лица за БЗР. Член на Националниот совет за бе
здравје при работа, Национално контакт лице за Рамковнат
на Европската Унија за истражување и иновации Хориз
раководител наТелото за безбедност при работа на Машински
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Предавач:
I сесија:
Управување со професионален ризик (Поим за р
Докторанд Билјанауправување
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факултет,
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ризик )
Стратегии за управување со ризикот
Идентификација, анализа и квантификација на р
евалуација и документирање на ризиците, Проц
на ризик и процедури,Алатки за проценка на ри
Проценка на ризик при променливи услови на р
Планирање, политика, цели и програми во систе
Стручна компетентност, документација и евиден

III ДЕЛ:
- Антропометријата, кинезиологијата, биомеханиката и
психомоториката во улога на ергономијата
- Физички вежби за истегнување
Предавач:
Проф. Д-р. Серјожа Гонтарев, професор на факултетот за физичко
образование, спорт и здравје

Според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се бодува
со 10 бода за пасивно учество на истиот.
Цена на чинење на обуката:
- 4.570,00 денари за сите заинтересирани страни
- 4.070,00 за членови на Македонско здружение за заштита при работа
- Секој втор и нареден учесник од иста организација добива 10% попуст на
котизацијата;
Во цената се вклучени: материјали од предавањата, консултации со презентерите,
ручек и освежување за време на работилницата.
Краен рок за пријавување 25. 05. 2018 до 16 часот
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