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Предварителните данни от комплексните трудово-физиоло-

гични изследвания, проведени от НЦЦХМЕ и Катедрата по Хи-

гиена, екология и професионални заболявания при ВМИ - София,

на оперативния персонал V-ти и VI-ти блок на АЕЦ - Козлодуй

показват.

I. Оперативният персонал притежава високо чувство за

кохерентност и силно изразено чувство за дълг и сигурност в

работата. Оперативният персонал има високо положително

отношение към работата. Макар тези качества на личностните

ресурси да не изчерпват всички необходими за професията

физиологични и психологични качества на личността, до

известна степен те показват, че професоналния подбор е

ефективен.

В комплекса методи и тестове за оценка на професионално

значимите качества на оперативния персонал влизат и следните

разработени и реализирани от нас апарати:

1. Реакционер - за изследване на сензо-моторните

реакции.

2. Мнемоперцепциоскоп - за изследване на краткотрайната

памет.

3. Апарат "Средец" - за изследване на оперативната памет



С тях се изследват следните качества:

1. Краткотрайна памет:

обем на краткотрайната памет по програма I на

мнемоперцепциоскоп.

- обем на краткотрайната памет по програма 11,

- обем на краткотрайната памет по програма III.

2. Оперативна памет в условия на дефицит от време:

- брой грешки по програма II на прибор "Средец".

3. Време за възпроизвждане на краткотрайната памет:

време за възпроизвеждане по програма I на

мнемоперцепциоскоп.

- време за възпроизвеждане по програма II,

- време за възпроизвеждане по програма III.

4. Подвижност на психичните процеси в наложен лимит и в

дефицит от време:

- брой грейки по програма I на прибор "Средец",

- брой пропуски по програма I на "Срдец",

- брой грешки по програма III на прибор "Средец",

- брой пропуски по програма III на "Срдец",

- брой грешки по програма IV на прибор "Средец",

- брой пропуски по програма IV на "Срдец".

5. Бързина на сензо-моторните реакции:

- време на простата зрително-моторна реакция,

- време на сложната зрително-моторна реакция,

- време на простата слухово-моторна реакция,

- време на диференцировъчната бимодална реакция.

6. Точност на сензо-моторните реакции:

- брой грешки при простата зрително-моторна реакция,

- брой грешки при сложната зрително-моторна реакция,

- брой грешки при простата слухово-моторна реакция,



- брой грешки при диференцировъчната бимодална реакция.

I I. Работата на оперативния персонал протича при голямо

нервно напрежение. Оценено чрез промените във физиологични,

психологични и биохимични показатели, то е най-голямо в

сравнение с десетки професии оценявани със същите методи.

За подържане на висока работоспособност и бдителност и

избягването на комулацията на трудовата и битова умора

(особено във втора смяка 16 - 24 ч.) е необходимо

разработването и внедряването на:

1. Апарати и методи за бърз скрининг на изходното

функционално състояние при постъпването на най-отговорните

длъжности ( ДИС. ДИП, оператори на реактор).

2. Бързи методи и апарати за текущ контрол на функцио-

налното състояние на оперативния персонал ( инцидентен

контрол, при необходимост)

3. Методи и средства за оценка на процесите на

възстановяване във връзка със сменния режим на работа.


