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Promovarea sănătăţii în sectorul transportului rutier 
 

1. Introducere 
Promovarea sănătăţii la locul de muncă necesită o abordare globală. Orice iniţiative ar trebui să ia în 
considerare viaţa privată a lucrătorului, viaţa sa profesională şi interacţiunea dintre cele două. 
Condiţiile de lucru sunt cunoscute ca influenţând starea generală de sănătate a lucrătorilor; de 
exemplu, munca sedentară poate contribui la obezitate. În mod similar, obiceiurile personale, 
atitudinile şi alegerile lucrătorilor legate de stilul de viaţă le afectează sănătatea şi bunăstarea şi pot 
avea, la rândul lor, un impact asupra desfăşurării activităţii. 

Promovarea sănătăţii la locul de muncă (PSLM) poate fi definită drept „eforturile combinate ale 
angajatorilor, angajaţilor şi societăţii de a îmbunătăţi sănătatea şi bunăstarea oamenilor la locul de 
muncă. Acest lucru se poate realiza prin:  

 îmbunătăţirea organizării muncii şi a mediului de lucru;  

 promovarea participării active a angajaţilor în activităţile legate de sănătate; şi  

 încurajarea dezvoltării personale.” [1] 

PSLM include introducerea unor măsuri care să sprijine comportamentele şi atitudinile de 
îmbunătăţire a sănătăţii, promovarea sănătăţii mintale şi bunăstării, precum şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi viaţa privată, şi abordarea problemelor referitoare la stresul legat de muncă, 
îmbătrânire şi perfecţionarea personalului.  

Sectorul transporturilor este dominat de bărbaţi (83 % dintre lucrătorii din sector sunt bărbaţi). 
Lucrătorii din acest sector sunt expuşi la şederi prelungite, poziţii obositoare sau dureroase, program 
de lucru prelungit (în medie peste 48 ore pe săptămână) şi non-standard (seara şi pe timp de noapte, 
în week-end şi peste 10 ore de lucru pe zi). Aşa cum era de aşteptat, acest sector are rezultate relativ 
nefavorabile în ceea ce priveşte echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată [2] [3]. În plus, şoferii 
au posibilităţi limitate de a mânca sănătos şi de a face pauze de exerciţii atunci când sunt pe drum.  

Cele mai frecvente probleme de sănătate raportate de şoferi sunt durerile lombare, excesul de 
greutate [4], afecţiunile cardiovasculare şi respiratorii [5] [6] şi stresul asociat locului de muncă. S-a 
dovedit că aceste probleme sunt asociate unor factori ce ţin de mediul de lucru (cum ar fi slaba 
organizare a muncii), de condiţiile de muncă (muncă statică), precum şi de factori individuali de risc 
(cum ar fi lipsa exerciţiilor, alimentaţia nesănătoasă, abuzul de alcool, fumatul, vârsta şi bolile 
preexistente) [7] [8]. Atunci când sunt elaborate programe de promovare a sănătăţii la locul de muncă 
(PSLM), este extrem de important să se ţină seama de rolul şi impactul factorilor atât la nivel 
organizaţional, cât şi la nivel individual asupra sănătăţii şi bunăstării şoferilor, precum şi de abordarea 
acestor factori. 

Analiza studiilor de caz bazate pe dovezi [9] ale intervenţiilor privind promovarea sănătăţii la locul de 
muncă (PSLM) a constatat existenţa mai multor factori-cheie pentru succesul acestora: 

 angajamentul organizaţional pentru îmbunătăţirea sănătăţii la locul de muncă; 

 informaţii adecvate şi strategii complexe de comunicare către angajaţi; 

 implicarea angajaţilor pe tot parcursul procesului;  

 organizarea sarcinilor şi proceselor de lucru care contribuie la sănătate, nu aduc atingere 
acesteia; 

 implementarea practicilor care consolidează alegerile sănătoase drept cele mai uşoare alegeri.  

Cu toate acestea, programul de promovare a sănătăţii la locul de muncă nu poate înlocui gestionarea 
riscurilor pentru sănătate şi securitate la locul de muncă. În schimb, acesta este complementar 
gestionării adecvate a riscurilor. 
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2. Aspecte de sănătate legate de ocupaţia şoferilor  
În sectorul transporturilor, factorii de risc profesional se împart în trei grupe: cei care se referă la (a) 
muncă; (b) mediul de lucru; şi (c) factorii individuali.  

 

Principalele grupe de factori de risc pentru sănătatea şi securitatea şoferilor 

Factori legaţi de 
muncă  

Vibraţii la nivelul întregului corp, zgomot, şedere prelungită, poziţii 
obositoare şi dureroase, orare stricte, munca în schimburi şi 
conducerea pe timp de noapte, pauze şi somn insuficient, sarcini 
repetitive şi rutina monotonă, mese neorganizate, accidente 
rutiere, transport de substanţe inflamabile, explozive şi toxice, aer 
condiţionat, mişcare neergonomică la intrarea şi ieşirea din cabină 
etc. 

Factori legaţi de 
mediul de lucru 

Monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO2), monoxid de azot 
(NO)x, azbest, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), benzen, 
pulberi în suspensie, condiţii climatice, polen, violenţă fizică etc. 

Factori legaţi de 
individ 

Gen, vârstă, etnie, educaţie, personalitate, atitudini, percepţia 
riscurilor, experienţă şi accidentele anterioare ale autovehiculului, 
evenimente din viaţa privată, oboseală, boli preexistente (alergii, 
astm, diabet, infarct miocardic etc.), consum de medicamente 
(antihistaminice, tranchilizante), stil de viaţă (inactivitate fizică şi 
alimentaţie nesănătoasă) şi comportamente periculoase (fumat, 
abuz de alcool, consum de droguri puternice sau slabe) etc.  

Sursa: Lentisco, F., Baccolo, T.P., Gagliardi, D., Factorii de risc pentru sănătatea şi securitatea şoferilor, 2009 

 

Întrucât factorii de risc individuali enumeraţi mai sus pot afecta atitudinile şi comportamentele şoferilor 
faţă de percepţia riscurilor şi sănătatea lor, aceşti factori trebuie luaţi în considerare împreună cu 
factorii de risc organizaţionali în elaborarea măsurilor de promovare a sănătăţii la locul de muncă.  

 

3. Intervenţii de promovare a sănătăţii la locul de muncă 
Pot fi implementate mai multe intervenţii practice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării şoferilor. Ori de câte ori este posibil, planificarea şi intervenţiile 
privind promovarea sănătăţii la locul de muncă ar trebui asociate activităţilor de prevenire a riscurilor. 

 

3.1. Analiza şi instruirea în materie de sănătate 
Organizaţiile ar trebui să efectueze analize ale riscurilor pentru sănătate şi instruiri periodice pentru 
şoferi drept componentă centrală a oricărei iniţiative de promovare a sănătăţii la locul de muncă. 
Analiza riscurilor pentru sănătate este un proces bazat pe dovezi care contribuie la identificarea 
factorilor de risc cheie pentru sănătate şi a problemelor legate de stilul de viaţă: de exemplu, apneea, 
diabetul, hipertensiunea arterială şi problemele consumului de tutun. În plus, profesionişti instruiţi ar 
trebui să ofere consiliere şoferilor cu privire la abordarea directă a acestor probleme. O atenţie 
deosebită ar trebui acordată alimentaţiei, activităţii fizice, gestionării greutăţii, obiceiurilor de somn şi 
responsabilităţii personale pentru comportamentele de sănătate. Ar trebui utilizată formarea tematică 
în cadrul sesiunilor de educaţie pentru sănătate. În general, sesiunile de educaţie ar trebui să se 
axeze pe consolidarea competenţelor şi a încrederii pentru a motiva şi susţine comportamentele 
sănătoase ale şoferilor.  
Participarea activă a angajaţilor pe parcursul analizei sănătăţii şi a procesului de instruire pe tema 
sănătăţii s-a dovedit a spori adoptarea de către şoferi a unor comportamente sănătoase. Numeroase 
programe de succes au utilizat, la rândul lor, îndrumarea pentru a încuraja angajaţii să adopte 

http://osha.europa.eu/


Promovarea sănătăţii în sectorul transportului rutier 

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă – http://osha.europa.eu 3 

comportamente şi atitudini mai sănătoase. Sesiunile de instruire sau programele de îndrumare ar 
trebui să accentueze angajamentul activ, responsabilitatea personală şi consolidarea încrederii 
şoferilor, sprijinind, astfel, dezvoltarea schimbărilor recomandate legate de stilul de viaţă. 

 

3.2. Sprijinul axat pe stilul de viaţă  
Şoferilor ar trebui să li se ofere sesiuni educaţionale tematice care să vizeze consolidarea 
competenţelor şi încrederii pentru încurajarea şi susţinerea comportamentelor sănătoase. În plus, 
angajatorul ar trebui să organizeze munca şi mediul de lucru în aşa fel încât alegerile sănătoase să 
fie sprijinite şi încurajate, de exemplu, prin introducerea pauzelor periodice, suficient de lungi încât să 
permită şoferilor să aibă un program corespunzător de masă şi să efectueze o serie de exerciţii. 

 

3.3. Îndrumarea privind sănătatea personală  
Angajatorii ar trebui să ofere programe de îndrumare care să ajute şoferii să îşi îmbunătăţească 
starea de sănătate prin schimbări comportamentale. Aceste sesiuni ar trebui să accentueze 
angajamentul activ, responsabilitatea personală şi consolidarea încrederii şoferilor, pentru a-i încuraja 
să pună în aplicare schimbările recomandate legate de stilul de viaţă.  

 

4. Implementarea intervenţiilor de promovare a sănătăţii 
la locul de muncă 

Câteva principii cheie ar trebui avute în vedere în momentul punerii în aplicare a măsurilor de 
promovare a sănătăţii la locul de muncă: 

 Promovarea sănătăţii ar trebui să fie un proces continuu şi în curs. Ar trebui utilizate 
mesajele de sănătate şi campaniile coordonate de sensibilizare pe tema sănătăţii pentru a 
consolida mesajele de sănătate şi a susţine schimbările de comportament şi atitudine ale 
şoferilor faţă de sănătate. De asemenea, ar trebui subliniat suportul locului de muncă şi al 
mediului pentru şoferi în vederea selectării şi aplicării opţiunilor sănătoase. 

 Suportul activ şi vizibil din partea directorilor pentru promovarea sănătăţii la locul de 
muncă. Acest lucru a fost demonstrat pentru a spori succesul pe termen lung şi durabilitatea 
intervenţiilor. 

 Participarea lucrătorilor pe tot parcursul procesului de intervenţie (elaborare, punere în 
aplicare şi evaluare) este esenţială. Cu cât programul PSLM corespunde mai bine necesităţilor 
şoferilor, cu atât mai interesaţi vor fi aceştia din urmă să ia parte la program. Stimulentele 
adaptate companiei pot fi utile pentru promovarea unei culturi sănătoase în cadrul acesteia 
[10]. 

 Înţelegerea demografiei forţei de muncă, a beneficiilor angajaţilor şi a obiectivelor gestionării 
sănătăţii sunt importante atunci când intervenţia este adaptată la nevoile directe ale 
lucrătorilor. Acest lucru va spori eficienţa intervenţiei şi a programului de sănătate [1]. 

 Este important să se evalueze programul dezvoltat de sănătate la locul de muncă. Aceasta 
înseamnă examinarea eficacităţii de ansamblu a intervenţiei, impactul acesteia asupra 
abordării factorilor mediului de lucru şi ai organizării muncii, asupra schimbării 
comportamentelor şi atitudinilor şoferilor faţă de sănătate. Evaluarea ar trebui planificată şi 
sistematică în abordarea sa şi ar trebui considerată o componentă-cheie a procesului general 
de intervenţie. Evaluarea ar trebui, de asemenea, asociată obiectivelor şi scopurilor 
intervenţiei, şi problemelor identificate, şi ar trebui să utilizeze o varietate de măsuri privind 
rezultatele (de exemplu, înregistrările absenteismului, rapoartele privind concediile medicale şi 
feedbackul subiectiv din partea şoferilor). Informaţiile rezultate din evaluarea intervenţiei ar 
trebui utilizate pentru informarea dezvoltării ulterioare a intervenţiei în vederea sprijinirii 
îmbunătăţirii permanente a acesteia [11]. 
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5. Bune practici: studii de caz  
Natura competitivă a sectorului transporturilor conduce la un potenţial conflict de interese între 
promovarea sănătăţii la locul de muncă şi presiunile comerciale cu care se confruntă companiile. Cu 
toate acestea, unele companii de transport recunosc că promovarea eficientă a sănătăţii la locul de 
muncă nu numai că poate preveni problemele de sănătate, ci şi determină economii semnificative, de 
exemplu, prin reducerea absenteismului. Această secţiune evidenţiază trei studii de caz ale unor 
companii din sectorul transporturilor care au implementat un program de promovare a sănătăţii.  

 

5.1. „Spatele meu este extrem de important”, Belgia 

Van Dievel este o companie de transport cu sarcină maximă care livrează bunuri pe o rază de 500 
km de Bruxelles, către şi din Ţările de Jos, Luxemburg, Germania şi Franţa. Compania are 
aproximativ 90 de şoferi angajaţi şi deţine aproximativ 60 de camioane şi 120 de remorci 
specializate. 

În 2001, directorul companiei a iniţiat acest proiect deoarece lucrătorii se plângeau adesea de 
probleme de spate. Van Dievel a acordat prioritate sănătăţii şi securităţii în muncă o lungă perioadă 
de timp şi are angajat un medic specializat în medicina muncii, care supune lucrătorii unui examen 
medical anual. Întrucât medicul cunoaşte foarte bine compania şi şoferii, lucrătorii au încredere în el. 
Acestuia i s-a solicitat să instruiască lucrătorii şi conducerea cu privire la problemele şi bolile 
musculo-scheletale. Acesta a reprezentat punctul de pornire al proiectului de promovare a sănătăţii. 
Împreună cu un serviciu extern de sănătate în muncă (ergonomişti), compania a analizat condiţiile 
de muncă ale şoferilor şi apoi a căutat metode de îmbunătăţire a acestora. Medicul specializat în 
medicina muncii, în strânsă colaborare cu un ergonomist extern şi opt şoferi ai companiei, a elaborat 
un program special de instruire şi o broşură pentru şoferi pentru a le arăta acestora cum să lucreze 
sănătos şi cum să prevină afecţiunile musculo-scheletale.  

Această broşură oferă, de asemenea, recomandări generale legate de o nutriţie echilibrată, poziţiile 
corecte de aşezat şi întins pe pat, exerciţii pentru prevenirea vătămărilor musculo-scheletale şi 
sfaturi speciale pentru şoferi, cum ar fi poziţia adecvată la volan, intrarea şi ieşirea corectă din 
vehicul, precum şi metoda de ridicare şi manevrare a mărfurilor grele. Broşura, care conţine 
numeroase ilustraţii menite să o facă uşor de utilizat, este oferită noilor şoferi în momentul în care 
aceştia încep să lucreze pentru companie. 

După un an, compania a evaluat proiectul şi a constatat că, de la introducerea broşurii şi instruirii, au 
fost înregistrate mai puţine probleme. În 2002, compania a câştigat premiul „Sănătate şi Antrepriză” 
din partea Clubului European de Sănătate pentru măsurile sale. Cultura sănătăţii şi securităţii pe 
termen lung a companiei a constituit fundamentul proiectului. Conducerea a sprijinit şi promovat 
proiectul, iar şoferii au fost îndeaproape implicaţi [12]. 

 

5.2.  „Trim Truckers”, Finlanda 
Proiectul „Trim Truckers” a urmărit abordarea mai multor factori de risc şi probleme de sănătate, 
inclusiv promovarea sănătăţii, în rândul şoferilor, cu ajutorul furnizorului multi-profesional de servicii 
de sănătate în muncă al angajatorului. În primul rând, compania a asigurat examinarea stării de 
sănătate a şoferilor. Această evaluare a sănătăţii a fost efectuată de medicul specializat în medicina 
muncii din cadrul companiei şi a avut ca scop identificarea unor problemele-cheie în rândul şoferilor 
legate de sănătatea fizică şi obezitate; de exemplu, apneea. După identificarea problemelor, şoferul 
a beneficiat de consiliere preliminară de sănătate din partea medicului şi a fost trimis la un specialist 
pentru efectuarea altor analize de diagnostic şi pentru tratament. Pentru a aborda în continuare 
obezitatea şi a promova sănătatea generală în rândul şoferilor, compania a demarat şi un serviciu 
pentru cutia de prânz a fiecărui şofer. Cutia de prânz oferită include o selecţie de alimente 
sănătoase; compania oferă, de asemenea, informaţii şi recomandări cu privire la principiile unei 
alimentaţii sănătoase. Cea de a treia componentă a acestui program PSLM este implicarea unui 
psiholog ocupaţional în planificarea schimburilor şi rutelor, cu scopul principal de a îmbunătăţi 
programarea pentru a oferi şoferilor timp suficient de odihnă. O evaluare a acestei intervenţii a 
dezvăluit un nivel extins de satisfacţie atât în rândul membrilor conducerii, cât şi al şoferilor. Proiectul 
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a promovat, de asemenea, o mai bună atmosferă la locul de muncă, o atitudine de lucru mai pozitivă 
şi o cultură a securităţii sporite în rândul şoferilor [12]. 

 
5.3. Sănătatea la locul de muncă: o abordare globală, Italia 

ATM prestează servicii de transport public în Milano şi în alte 72 de oraşe apropiate. Organizaţia 
numără peste 8 700 de angajaţi în 28 de locaţii diferite şi deserveşte o zonă cu o populaţie totală de 
2,6 milioane de locuitori.  

Compania recunoaşte că toţi angajaţii, de la şoferi la lucrătorii la birou, şi indiferent dacă lucrează 
program normal sau în schimburi, trebuie să prezinte un echilibru optim între viaţa profesională şi 
viaţa privată. Aceasta presupune axarea pe factori precum stilurile de viaţă sănătoase, alimentaţia 
echilibrată şi cultura generală a sănătăţii. 

Din acest motiv, ATM a creat o unitate specială (DRU-S) în cadrul departamentului său de resurse 
umane, alcătuită dintr-un director şi doi experţi: un psiholog şi un nutriţionist care oferă şedinţe de 
consiliere, cu recomandări şi orientări practice referitoare la o alimentaţie sănătoasă, exerciţii fizice şi 
managementul stresului asociat locului de muncă.  

Începând din 2005, această unitate a promovat sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor printr-o serie de 
iniţiative integrate de comunicare, elaborate în colaborare cu instituţiile publice din domeniul 
securităţii. Un exemplu ar fi un jurnal intern, expediat la domiciliul fiecărui angajat, care să conţină 
informaţii clare şi interesante privind alimentaţia şi stilurile de viaţă sănătoase.  

Aşa-numitul „sistem social” al ATM se bazează, în principal, pe cercetarea nevoilor lucrătorilor 
companiei şi pe analiza calitativă/cantitativă a evenimentelor periculoase care se produc la locul de 
muncă. Aceste evenimente sunt documentate într-un raport intern lunar, care descrie şi măsurile 
puse în aplicare pentru corectarea problemelor, precum şi în rapoartele privind tendinţele emergente 
în materie de sănătate şi securitate.  

Sistemul social al ATM dovedeşte în mod clar că nevoile lucrătorilor reprezintă forţa motrice pentru 
luarea măsurilor în domeniul sănătăţii şi securităţii.  

În zona „operativă”, punctul de plecare îl reprezintă relatările fiecărui lucrător, care sunt transmise 
unităţii operative de gestionare a resurselor umane din cadrul ATM.  

Printr-o abordare globală a resurselor umane, ATM adoptă măsuri ce vizează sporirea autorităţii 
lucrătorilor şi crearea unei responsabilităţi reciproce între companie şi angajaţii individuali. Compania 
analizează şi conectează dimensiunile individuale, sociale şi profesionale ale angajaţilor săi, 
abordând necesităţile exprimate prin informare, consiliere şi cooperare cu instituţiile locale.  

Un exemplu ar fi cursurile de instruire organizate de companie şi destinate şoferilor recent recrutaţi, 
dar şi lucrătorilor şi şoferilor existenţi. Cursurile abordează teme ca alimentaţia sănătoasă, 
prevenirea bolilor cronice şi a factorilor de risc, precum şi stilurile de viaţă sănătoase, cu accent 
deosebit pe echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată. Cursurile speciale de instruire privind 
prevenirea abuzului de droguri şi alcool sunt susţinute pentru angajaţii a căror activitate poate 
prezenta un pericol pentru părţile terţe.  

În zona „strategie” se află politicile sociale inovatoare, sponsorizate şi susţinute de conducerea la 
vârf a companiei. 

Aceste politici răspund situaţiei companiei prin dezvoltarea unor strategii anticipative şi prin 
conceperea unor intervenţii preventive şi de promovare a sănătăţii având drept scop îmbunătăţirea 
condiţiilor personale şi de muncă ale angajaţilor. Principalele obiective ale acestor politici sunt: 
promovarea sănătăţii, organizarea programului, egalitatea de şanse, locuinţe sociale (în special 
pentru grupurile vulnerabile de lucrători, cum ar fi lucrătorii migranţi sau persoanele separate în mod 
legal), implicarea personalului, gestionarea socială a cazurilor de boală, prevenirea accidentelor, 
măsurile inovatoare de reconversie profesională pentru lucrătorii inapţi, gestionarea diferenţelor de 
gen, vârstă şi etnie şi echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată.  
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