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Таблица 1
Структура на заболеваемостта от експозиция на рискови
за здравето фактори от работната среда

Таблица 2
Брой преминали пациенти по фонд “Условия
на труд”

Таблица 3
Брой месеци за периода 2017-2019 на фонд
“Условия на труд”
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За таблици 1,2 и 3 са използвани данните от окончателните общи доклад‐анализи за извършените в Отделението по професионални болести към УМБАЛ„Свети.Георги“ ЕАД‐
Пловдив диагностични и лечебни процедури по съответните нозологични единици до управителя на Фонд „Условия на труд“ и изпълнителния директор на УМБАЛ„Свети Георги“
ЕАД, гр. Пловдив за 2017, 2018 и 2019г г. Резултатите онагледени на таблица 1 дават възможност да се направи сравнителен анализ на преминалите пациенти с професионални
заболявания по различните нозологични единици през трите обследвани години.Таблица 2 и 3 показват броя преминали пациенти и броя месеци по които е работил ФУТ 2017‐
2019г. Изводите които можем да направим са ,че извършените дейности от стационарните програми сключени по силата на договори с фонд “Условия на труд” съдействат да се
повишава медицинската ефективност на диагностично‐лечебните процедури при пациенти ,които имат призната или подозирана етиология на заболяванията от професионален
характер.За клинични структури които не могат да изпълняват самостоятелно клинични пътеки за диагностика и лечение на професионални болести финансирани от бюджета на
НЗОК,използването на ФУТ е от голямо значение. По този начин се повишава и достъпът до специализирани медицински услуги по професионални болести на нуждаещите се от тях
лица. Това е възможност за динамичен клиничен и параклиничен мониторинг при професионално експонирани на вредности от работната среда пациенти.

