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 За HOSPEEM накратко … 
 

Европейската асоциация на работодателите в болничния сектор и 
здравеопазването /HOSPEEM/ е създадена през 2005 г. 

 

Мисия 

 HOSPEEM представлява интересите на националните здравни организации на 
работодателите на европейско ниво по въпросите на работната сила и 
индустриалните отношения. 

 

Членство 

 Понастоящем HOSPEEM представлява 18 национални организации на 
работодателите от 15 европейски държави. 

 

Активна роля в европейския социален диалог 

 HOSPEEM е призната за секторен социален партньор от Европейската комисия 
през м. юли 2006 г. 

 На 20 септември 2006 г. съвместно с  EPSU /Европейска федерация на работещите в 
сектора на  обществените услуги/ е учреден Комитет за секторен социален 
диалог за сектора на здравеопазването и болниците (SSDC HS)  

 Отбелязване на 10я юбилей на SSDC HS през м. декември 2016 г. 
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 Нормативна рамка за социалния диалог на ЕС и скорошни 
инициативи 

 

Правна основа 

Членове 151-156 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Член 154 от ДФЕС предоставя на европейските социални партньори правото да бъдат 
консултирани по всяка нова европейска инициатива, отнасяща се до областта на действие на 
тяхната политика. 
 

Нов старт на социалния диалог 

Комисията „Юнкер“ желае да даде нов импулс на социалния диалог и да обнови 
партньорството между социалните партньори и институциите на ЕС: 

 Конференция на високо равнище за нов старт за социалния диалог – 5 март 2015 г., 
Брюксел 

 Ангажираност с: 

• По-съществено участие на социалните партньори в европейския семестър: засилено 
консултиране на социалните партньори 

• По-силно ударение върху изграждането на капацитета на националните социални 
партньори 

• Засилено участие на социалните партньори в политиката на ЕС и създаването на 
закони 

• По-ясна връзка между споразуменията на социалните партньори и Програмата за 
по-добро регулиране. 
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 Създаване на условия на равнопоставеност и отсъствие на  
нелоялна конкуренция 

 

Приемане от HOSPEEM и EPSU на Кодекс на поведение и последващи 
стъпки за етичното трансгранично наемане на работа и задържане на 
кадри 
 

 Подписан на 7 април 2008 г. (Световния ден на здравето) 

 Предприемане на последващи стъпки и изпълнение от членовете на 
HOSPEEM и EPSU в рамките на три години 

 Основни принципи и задължения за насърчаване на етичното 
трансгранично наемане на работа и задържане на кадри 

 Основаващ се на солидарност и равни права 

 Ангажиран с планирането на работната сила и сътрудничество  

 Ангажиран с прозрачност и лоялно договаряне/условия на 
равнопоставеност 

 Урежда ролята на външните агенции 
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 Създаване на безопасни работни условия /среда 

Рамково споразумение на НOSPEEM-EPSU за превенция на нараняванията с 
остри инструменти в сектора на здравеопазването и болниците (2009 г.). 
Транспонирано в Директива 2010/32/EС: 

 Осигурява възможно най-безопасна работна среда 

 Предотвратява нараняванията на работници, причинени от остри 
медицински инструменти 

 Установява интегриран подход 
 

Основни принципи:  

• Оценка на риска (технология, организация на работата, работни условия, ниво на 
квалификации, свързани с работата психо-социални фактори, работна среда) 

• Елиминиране, превенция и защита (процедури за безопасност, медицински 
изделия с механизми за защита и безопасност, забрана на повторното използване 
на предпазната капачка, безопасно унищожаване) 

• Информация, повишаване на осведомеността 

• Обучение 

• Докладване 
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 Създаване на безопасни работни условия /среда 

Съвместен проект на HOSPEEM-EPSU относно мускулно-скелетните 
смущения (МСС) и психо-социалните рискове и стреса на работното място 
(ПСРСРМ): 

 2 конференции: конференция по МСС на 25 март 2015 г. в Париж / 
конференция по ПСРСРМ на 10 ноември 2015 г. в Хелзинки 

 Последващ проект на HOSPEEM-EPSU, 2017-2018 г.: конференция по 
въпросите на безопасността и здравето на работното място през 
пролетта на 2018 г. в Литва. 
 

Официални партньори на кампаниите „Здравословни работни места“ на 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа /EU-OSHA/: 

 Кампания „Здравословни работни места – Управлявай стреса“, 2014-
2015 г. 

 Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“, 2016-
2017 г.  
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 Подобряване на условията за наемане на работа и задържане на 
работната сила в здравния сектор 

 

Рамка за действия на HOSPEEM-EPSU по наемане на работа и задържане на кадри (17 декември 
2010 г.) и последващ доклад (м. декември 2015 г.)   

Важна основа за социалните партньори на европейско и национално равнище с оглед 
разработването на конкретни действия за справяне с недостига на персонал и нуждите от 
квалификация. 
 

Основни елементи: 

 Оказване на подкрепа за наемането и задържането на работници 

 Подобряване на организацията на работа 

 Разработване и прилагане на механизми за планиране на работната сила 

 Поощряване на многообразието и равенството на половете сред работната сила в 
здравния сектор 

 Насърчаване на първоначалното обучение, обучението през целия живот и 
продължаващото професионално развитие 

 Изграждане на възможно най-безопасни работни условия /среда 

 Създаване на платформа за обмен на примери на добри практики 
 
 

Последващ Съвместен доклад за нейното използване и прилагане, м. декември 2015 г. 
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 Насърчаване и осигуряване на достъп до продължаващо 
професионално развитие (ППР) 

 

Съвместна декларация на HOSPEEM-EPSU относно продължаващото 
професионално развитие (ППР) и ученето през целия живот (УЦЖ) за всички 
здравни работници в ЕС, м. ноември 2016 г. 
 

Цел на съвместната декларация:  

 Да предоставя вдъхновение, насоки и подкрепа за социалните 
партньори в областта на ППР и УЦЖ в различните държави-членки 

 Да насърчава инициативи и инвестиции в ППР и УЦЖ 
 

Идентифициране на основните принципи, които следва да ръководят 
дейностите, предприемани в областта на ППР и УЦЖ: 

 Поддържането и повишаването на качеството на грижите и 
безопасността на пациентите са от първостепенно значение. 

 ППР и УЦЖ следва да бъдат на разположение за всички здравни 
работници по равнопоставен начин във всички възрастови групи, 
професионални групи, работни режими и всички видове договори 
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 Инициативите в областта на ППР и УЦЖ да се считат за дългосрочна инвестиция в 
(производителността на) работната сила в здравния сектор, а не за разходен 
фактор. 

 Осъществяването на ППР е споделена отговорност на работодатели и работници.  

 Финансирането и предоставянето на задължително ППР е първостепенна 
отговорност на работодателите и компетентните органи. 

 Социалните партньори следва да играят важна роля в сътрудничество с компетентните 
органи и други заинтересовани страни. 

 ППР трябва да бъде вградено в планирането на екипното и персоналното развитие.  

 Групи, по-слабо представени в ППР и УЦЖ (работници над 45 г., работници на 
непълно работно време …), следва да се възползват в по-голяма степен от тези дейности. 

 ППР води до подобрено наемане на работа и задържане на персонала в сектора на 
здравеопазването. 

 От значение е да се взема под внимание местната специфика при проектирането на 
системите за ППР и да се съблюдават различните национални правни и нормативни 
рамки. 

 Оценяването на плановете за ППР и УЦЖ е важно с оглед на непрекъснатото 
усъвършенстване.  
 

Организиране на конференция на HOSPEEM-EPSU по въпросите на ППР на 19 и 
20 юни 2017 г. в Амстердам:  “Да работим и учим заедно – Да превключим в режим на 
учене” 
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 В заключение… 
 

 Необходимо е да бъдат намерени творчески решения за справяне с 
предизвикателствата, които стоят пред здравния сектор и работната сила в 
здравния сектор. 

 

 Ефективният социален диалог е крайъгълният камък на европейския 
социален модел. 

 

 Европейският социален диалог цели създаването на структурирана 
платформа за обмен на знания и споделяне на примери на добри 
практики, които могат да бъдат пренасяни и внедрявани в други държави. 

 

 С такава платформа за обмен ролята на социалните партньори може само 
да бъде още по-ефективна. 
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Благодаря за вниманието! 
 

Тьите Алкема   t.alkema@hospeem.eu 
 

Тел.: +32 2 229 21 58 

За повече информация относно HOSPEEM: 
 

www.hospeem.org / hospeem@hospeem.eu 
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