Sundhedsbeviset - En fordel
Den fisker, der er i stand til at drive fiskeri i dag, vil også kunne gøre det fremover.
- Det nye sundhedsbevis er en fordel for fiskerne, for det ligestiller fiskeriet med søfarten. Nu
kan fiskere også få en lægeundersøgelse, der er gratis. Og det er godt. Samtidig er det
lykkedes os at forbedre det oprindelige udkast, Søfartsstyrelsen kom med. Det fortæller
Mogens Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste.
Han peger på et vigtigt punkt som ”fedme i væsentlig grad”, der eventuelt kan medføre
begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde. Det er nu blevet sat op fra et BMI
(Body Mass Index) på 35 til 40.
Det betyder, at en mand, der er 170 cm høj, må veje op til 115,6 kg, før han kommer i
risiko-gruppen. En mand på 180 cm må veje op til 129,6 kg, og en mand på 190 cm må veje
op til 144,4 kg.
- Hvis en mand er stor, er det ikke det samme som at han automatisk bliver kasseret.
Lægen skal undersøge, om det er muskler eller fedt, og om han kan bjærge sig selv og kan
komme i en redningsdragt på to minutter. Lægen skal også måle blodtryk og hjerterytme, for
fedme kan være et tegn på, at manden ikke er helt rask, forklarer Mogens Nielsen.
Han tilføjer, at manden og søfartslægen skal tage en stille snak med hinanden. Og at det er
et helt naturligt samarbejde mellem søfartslægen og mandens private huslæge, hvis det ikke
er en og samme læge.
Desuden er tidsfristen til at få et gyldigt sundhedsbevis blevet ændret. For fiskere på skibe på
15 meter eller derover var den tidligere sat til 1. januar næste år. Nu er den blevet forlænget
til 1. november. Derimod skal fiskere på skibe under 15 meter have sundhedsbeviset den 1.
november 202. Før var tidsfristen sat til 1. juli 2001.
Erhvervets sikkerhed
Mogens Nielsen er ikke bekymret for, at sundhedsbeviset kommer til at sætte en stopper for
nogle fiskeres mulighed for at fiske.
- Det er holdningen, at den fisker, der er i stand til at drive fiskeri i dag, også vil kunne gøre
det fremover, siger han.
Også Frantz Miller, der er kontorchef i Søfartsstyrelsen påpeger, at spillereglerne ikke er lavet
for at straffe fiskere.
- Reglerne er derimod blevet lavet for at give erhvervet større sikkerhed og ikke mindst
fiskeren selv, understreger han og uddyber:
- Princippet for undersøgelsen er, at lægen skal vurdere om fiskerens sundhedstilstand er OK.
Hvis den ikke er det, kan man i de fleste tilfælde sætte en behandling i gang. En eventuel
begrænsning er kun aktuel indtil man igen er fit for fight.
Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"
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