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Руководство и сви запослени у Заводу за  физикалну медицину и рехабилитацију ’’Др

Мирослав Зотовић’’ ( у даљем тексту Завод) су одлучни у постизању високих

стандарда у контроли  заштитите здравља, безбједности на раду, управљања ризиком и

подржавају потребу за континуираним унапређењем праксе у овим областима.  

Политика  заштите здравља и безбједности на раду је једна од потврда да Завод

препознаје и разумије значај и допринос контроле заштите здравља и безбједности на

раду на укупно пословање. Циљ ове Политике је да омогући и одржава здраво и

сигурно радно окружење те смањи ризик за запослене, као и за све остале на које

активности Завода могу  утицати, уз истовремено испуњавање очекивања пацијената и

корисника услуга Завода везаних за квалитет и безбједност. Стратегије везане уз

подручје заштите здравља и безбједности на раду постају дио процеса годишњег

планирања пословања чиме се осигурава да ово питање буде саставни дио пословања

Завода. 

  Начела заштите здравља и безбједности на раду која омогућавају преданост пружању

здравог и сигурног окружења су: 

1. Спречавање повреда на раду - стварање амбијента у којем се здравствени и

безбједносни ризици контролишу у циљу спрjечавања повреда на раду, 

професионалних обољења и обољења у вези са радом. 

2. Усклађивање са свим условима и захтјевима регулативе везане за заштиту здравља и

безбједности на раду, релевантним међународним нормама и континуираном

спровођењу програма унапређења; 

3. Провођење ефикасног програма за управљање заштитом здравља и безбједности на

раду  који ће бити саставни дио текућих активности а којим се: 

• Идентификују, оцјењују и контролишу ризици од познатих узрока повреда, 
професионалних обољења и обољења у вези са радом, повезаних са процесима на

радном мјесту и радном окружењу;  

• Обезбјеђује разумијевање и преданост свих запослених за спровођење политике и
праксе Завода у подручју заштите здравља и безбједности на раду; 

• Развија стручност свих запослених Завода у подручју заштите здравља и
безбједности на раду путем ефикасне обуке, сталног информисања и

консултација; 

• Проводе интерне и екстерне ревизије и потврђивање система, поступака и
резултата везаних за заштиту здравља и безбједности на раду

• Истражују, документују и анализирају узроци повреда на раду, професионалних
оболења и болести у вези са радом, те предузимају активности за спречавање

њиховог понављања; 
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• Усклађују захтјеви везани уз подручје заштите здравља и безбједности на раду са  
свим другим пословним активностима Завода и обезбјеђује мјерење учинка и

непрестано унапређење; 

• Разматрају питања заштите здравља и безбједности на раду приликом планираља
нових дијагностичко-терапијских услуга те набавке нове опреме;  

• Постављају мјерљиви циљеви везани уз подручје заштите здравља и безбједности
на раду у сврху осигурања сталног напретка у складу са свим нормама. 

Сврха ове Политике је да идентификује ризике по здравље и безбједност радника

Завода, да се утврде потенцијални узроци неког нежељеног инцидента који могу

довести до повреде на раду, професионалног обољења и болести у вези са радом, 

прихватљивим управљањем ризицима, планирањем и провођењем превентивних мјера

и активности. 

Политика треба да је у сагласности са другим стандардима и документима Завода, 

укључујући: 

• Стандард ISO 18001 (заштита здравља и безбједности на раду) 

• Законску регулативу коју третира подручје рада Завода; 

• Документа система менаџмента и система квалитета; 

Руководство Завода има  главну одговорност за планирање, имплементацију и

ревизију свих аспеката Политике заштите здравља и безбједности на раду  унутар

Завода. Сви запослени имају обавезу да пруже подршку руководству Завода које је

прописало Политику и правила.����������������������
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