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Ekspertu prognozes par aktuāliem fi zikāliem riska faktoriem 
saistībā ar darba drošību un veselības aizsardzību

Kāpēc jāpievērš uzmanība aktuāliem riska faktoriem?

Jaunas tehnoloģijas, kā arī mainīgie saimnieciskie, sociālie

un demogrāfi skie apstākļi pastāvīgi ietekmē darba vidi. Šajā 

kontekstā Kopienas stratēģija 2002.–2006. gadam (1) ietver 

aicinājumu Aģentūrai “izveidot riska observatoriju” un “prognozēt

jaunus un topošus riska faktorus”. Riska observatorijas mērķis ir 

identifi cēt un prognozēt attīstības tendences darba drošības 

un veselības aizsardzības (DDVA) jomā Eiropā, lai varētu labāk 

izmantot mērķresursus, kā arī savlaicīgāk un efektīvāk veikt

pretpasākumus.

Kas ir aktuālie riska faktori?

Kā identifi cēt aktuālos riska faktorus?

Prognozes formulējums ietvēra trīs posmu Delfi  pētījumu.

Delfi  metode balstās uz atkārtošanas procesu, kad iepriekšējo

posmu rezultāti tiek iesniegti ekspertiem jaunai izvērtēšanai. 

Riska novērtēšanai tika izmantota piecu punktu Likerta (Likert)
skala. No 137 ekspertiem, kas tika uzaicināti piedalīties pētījumā, 

66 iesniedza anketas, kuras aptvēra 14 Eiropas valstis un ASV.

Kādi ir galvenie aktuālie fi zikālie riska faktori DDVA jomā?

Šajā prognozē identifi cētie riska faktori atspoguļo pieaugošas 

bažas par daudzfaktoru parādībām.

Nepietiekama fiziska aktivitātefi

Šo apdraudējumu rada arvien biežāka displeju (Visual display units 
– VDU) un automatizētu sistēmu izmantošana, kas noved pie ilg -

stošas sēdēšanas darba vietā, kā arī pagarina laiku, ko cilvēki pavada

sēdus komandējumos. Literatūras pārskats liecina, ka profesijas ar

ļoti zemu fi zisku aktivitāti un palielinātu balsta un kustību sistēmas 

traucējumu (BKT) biežumu parasti ir saistītas ar ilgstošu sēdēšanu, 

tomēr bažas rada arī darba vietas, kurās darbinieki ilgu laiku

pavada stāvus. Šiem faktoriem ietekmējot veselību, attīstās augšējo 

ekstremitāšu un muguras BKT, varikozas vēnas un dziļo vēnu trom-

boze, aptaukošanās un daži ļaundabīgo audzēju veidi.

Balsta un kustību sistēmas traucējumu (BKT) riska faktoru iedarbība kopā 
ar psihosociāliem riska faktoriem

Uzskata, ka nelabvēlīgi psihosociāli faktori pastiprina fi zikālo riska fak-

toru iedarbību un veicina balsta un kustību sistēmas traucējumu (BKT)

attīstību. Literatūrā ir analizēts darbs ar VDU un darbs telefonu centrālēs, U
kā arī veselības aprūpes nozarē. Kā psihosociālie riska faktori tiek minēti 

pārāk augsta vai pārāk zema darba slodze, sarežģīti uzdevumi, pārāk 

ierobežots uzdevumu veikšanai atvēlētais laiks, nepietiekama darba

kontrole, zems lēmumu pieņemšanas līmenis, kolēģu atbalsta trūkums,

drošības trūkums darbā un ārpusreglamenta attiecības. Balsta un kustību 

sistēmas riska faktoru iedarbība kopā ar psihosociāliem riska faktoriem

darbinieka veselību ietekmē smagāk nekā viena riska faktora iedarbība.

Jauno tehnoloģiju un cilvēka/mašīnas saskarņu sarežģītība

Darba vietu fi zikālās īpašības, piemēram, ergonomiski vāji vei-

dotas cilvēka/mašīnu saskarnes, palielina darbinieku intelektuālo 

un emocionālo slodzi, līdz ar to palielinot cilvēku izdarīto kļūdu 

skaitu un nelaimes gadījumu draudus. “Gudras”, bet sarežģītas 

cilvēka/mašīnas saskarnes izmanto gaisa pārvadājumos, veselības

aprūpes nozarē (datorizēta ķirurģija), kravas mašīnās un zemes

rakšanas mehānismos (piemēram, kabīnes vadības sviras), kā arī 

sarežģītos ražošanas procesos (koboti).
(1) “Pielāgojoties izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija veselības 

aizsardzības un darba drošības jomā 2002.–2006. gadam”, KOM(2002) 118 galīgā versija.

http://osha.europa.eu
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Pieaugošais darba vietu skaits telefonu centrālēs Vācijā

HVBG, Vācija – Pressebilder

http://osha.europa.eu

Daudzfaktoru risks

Eksperti īpašu uzmanību pievērsa daudzfaktoru riskam. Literatūrā 

galvenokārt analizētas zvanu centrāles, kuru skaits aug un kas rada

jauna tipa darba vietas, ko raksturo: ilgstoša sēdēšana, fona troksnis, 

nepiemērotas austiņas, slikta ergonomika, nepietiekama darba kontrole, 

pārāk ierobežots uzdevumu veikšanai atvēlētais laiks, augsts garīgais un

emocionālais spiediens. Zvanu centrāļu darbiniekiem ir novērojami bal-

sta un kustību sistēmas traucējumi, varikozas vēnas, deguna un rīkles 

slimības, balss traucējumi, nogurums, stress un nomākts garastāvoklis.

Nepietiekama augsta riska grupu aizsardzība pret ilgstošiem ergonomiskiem
riska faktoriem

Šī parādība ir vairākkārt pieminēta prognozē. Uzskata, ka īpaši apdraudēti

ir darbinieki ar zemu nodarbinātības statusu un sliktiem darba apstākļiem,

kas dīvainā kārtā ir mazāk apmācīti un nav izbaudījuši tik daudz izpratni 

veicinošu pasākumu kā pārējie. Kā piemēru var minēt lauksaimniecībā un 

būvniecībā nodarbinātos strādniekus ar zemu izpratni par temperatūras 

radītajiem riska faktoriem, kas saistīti ar darbu aukstā vai karstā vidē.

Temperatūras radīts diskomforts

Ir uzsvērts tādu līdzekļu trūkums, kas aizsargātu pret temperatūras 

radītu diskomfortu rūpnieciskās darba vietās, kurās līdz šim tika 

pievērsta uzmanība tikai temperatūras radītam stresam. Piemērotas

temperatūras ietekme uz darbinieku stresa līmeni un labsajūtu tiek 

uzskatīta par nepietiekami izvērtētu. Temperatūras radīts diskomforts 

var negatīvi ietekmēt darbinieku sniegumu un spēju ievērot drošības 

noteikumus, tādējādi palielinot nelaimes gadījumu skaitu darbā.

Vispārējs ultravioleto staru (UVS) iedarbības pieaugums

Respondenti ir pārliecināti, ka ultravioletais starojums ir uzskatāms 

par aktuālu riska faktoru. UVS iedarbība uz organismu uzkrājas: jo 

vairāk darbinieki ir pakļauti šai iedarbībai darba laikā un arī ārpus 

tā, jo jutīgāki pret UVS viņi ir darbā. Tādēļ, iespējams, pieaugs 

nepieciešamība īstenot aizsardzības pasākumus darba vietā.

 Vibrācijas iedarbība kopā ar neērtu pozu un fizisku darbufi

Vibrācija, lai arī to uzskata par “tradicionālāku” risku, ir ieguvusi

lielāku uzmanību Eiropas Direktīvas 2002/44/EK dēļ (2).

Papildu informācija

Ekspertu prognozes par cilvēku radītiem sociālajiem un organizato-

riskajiem, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem riska faktoriem papildina 

prognozi par fi zikālajiem riska faktoriem, lai sniegtu pēc iespējas 

pilnīgāku priekšstatu par topošiem riska faktoriem darba vidē.

Visi Riska uzraudzības centra rezultāti ir pieejami:

Aģentūras ziņojums “Ekspertu prognozes par aktuālajiem 

darba drošību“ (Expert forecast on emerging physical risks related to
occupational health and safety):yy

Aģentūras darba dokuments “Mainīgās darba pasaules pētījums” 

(Research on changing world of work):kk

Aģentūras ziņojums “Jaunas nelaimes gadījumu novēršanas ten-

dences mainīgajā darba pasaulē” (New trends in accident prevention 
due to the changing world of work): kk

Aģentūras interneta mājas lapa nodrošina saiknes ar pētījumiem par

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/44/EK par

obligātajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu ris-

kiem, ko rada fi zikāli faktori (vibrācija) (OV L 177, 6.7.2002.).
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Pētījumā identifi cētie desmit izplatītākie fi zikālie riska faktori DDVA jomā 

(Y ass: vērtības no viens līdz pieci pēc Likerta skalas un standartnovirzes; X ass: riska faktori)
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c. Nepietiekama izpratne par temperatūras radītiem riska 

faktoriem tādu zema statusa darbinieku vidū, kas pakļauti 

nelabvēlīgai temperatūrai

d. Daudzfaktoru risks

e.  Balsta un kustību aparāta traucējumu riska faktoru iedarbība kopā ar 
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g. Vibrācijas iedarbība apvienojumā ar fi zisku darbu
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sarežģītība

i.  Nepietiekama augsta riska grupu aizsardzība pret ilgstošiem

ergonomiskiem riska faktoriem
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ārpus darba laika
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fi zikāliem riska faktoriem saistībā ar veselības aizsardzību un

http://riskobservatory.osha.europa.eu

mainīgo darba pasauli: http://osha.europa.eu/research/rtopics/change/

e-pasts: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu/reports/208

http://osha.europa.eu/publications/reports/6805478

http://osha.europa.eu/publications/reports/205

http://osha.europa.eu

