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Kopsavilkums 
Eiropas veselības aprūpes nozarei ir būtiska nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, veicinot 
darbaspēka un visas sabiedrības kopējo veselību un labklājību. Turklāt veselības un sociālās aprūpes nozare 
ir arī ievērojams darba devējs, kura nozīme demogrāfisko izmaiņu kontekstā, visticamāk, pieaugs. Līdz ar to 
veselības aprūpes nozares darba devējiem jārēķinās ne tikai ar sabiedrības novecošanas tendencēm, kuru 
rezultātā palielinās pieprasījums pēc pakalpojumiem, bet jaunu darba tirgu kontekstā arī ar darbaspēka 
trūkumu dzimstības līmeņa pazemināšanās rezultātā. Līdz 2030. gadam darbspējīga vecuma iedzīvotāju 
skaits Eiropas Savienībā (ES) varētu samazināties no pašreizējiem 303 miljoniem līdz 280 miljoniem. Tas 
ietekmēs ne vien pensiju potenciālo pieaugumu un ilgtspēju, bet arī veselības un sociālās aprūpes nozares 
finansējumu un darbinieku pieņemšanu darbā, lai nodrošinātu šos pakalpojumus. Lai gan ir paredzams, ka 
pieprasījums pēc aprūpes darbiniekiem un darbinieku trūkums palielināsies, pētījumi liecina, ka šajā nozarē 
bieži tiek piedāvāti sliktāki darba apstākļi un atalgojums salīdzinājumā ar nozarēm, kurās vajadzīgs 
līdzvērtīgs prasmju un apmācības līmenis. Tas jau ir novedis pie ievērojamas darbinieku mobilitātes tiklab ES 
iekšienē, kā arī ārpus ES un nākotnē varētu saasināt prasmju deficīta problēmu. 

Veselības un sociālās aprūpes nozare ir viena no lielākajām nozarēm Eiropā. Tajā ir nodarbināti aptuveni 
10 % ES darba ņēmēju, no kuriem 77 % ir sievietes. Ievērojama daļa veselības aprūpes darbinieku ir 
nodarbināti slimnīcās, taču viņi strādā arī citās darbavietās, tostarp kopšanas un aprūpes namos, ārstu 
praksēs un citās ar veselību saistītās jomās. 

Šajā ziņojumā par pašreizējo situāciju ir aplūkotas darba aizsardzības problēmas veselības un sociālās 
aprūpes nozarē ES dalībvalstīs. Ziņojumā ir pētītas ar veselības aprūpi saistīti pasākumi iestādēs, piemēram, 
slimnīcās un aprūpes namos, kā arī tie pasākumi, ko veic pacientu mājās. Darbiniekiem, kuri ir nodarbināti 
veselības aprūpes nozarē, ir jāveic visdažādākie pienākumi un jāstrādā vidē, kas apdraud viņu veselību un 
pakļauj viņus arodslimību un ar darbu saistītu nelaimes gadījumu riskam. Daudzi no apstākļiem, kuros 
veselības aprūpes darbinieki pilda savus pienākumus, un dažādie uzdevumi, ko viņi veic, piemēram, ikdienā 
aprūpējot cilvēkus ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem, pārvietojot pacientus vai sniedzot uzkopšanas 
pakalpojumus, var radīt daudzveidīgus apdraudējumus. Veselības aprūpes darbinieki vienlaikus ir pakļauti 
daudziem riskiem, piemēram: 

 bioloģiskiem riskiem, piemēram, injekciju adatu ievainojumu radītām infekcijām un citām infekcijas 
slimībām; 

 ķīmiskiem riskiem, tostarp no pretvēža zālēm un dezinfekcijas līdzekļiem; 
 fiziskiem riskiem, piemēram, no jonizējošā starojuma; 
 ergonomiskiem riskiem, piemēram, pacientu pārvietošanas laikā; 
 psihosociāliem riskiem, tostarp vardarbībai un maiņu darbam. 

Šo dažādo risku apvienojums padara veselības aprūpi par augsta riska nozari darbiniekiem. 

Papildus labi zināmiem apdraudējumiem veselības un sociālās aprūpes nozarei Eiropā nākas saskarties ar 
vairākiem jauninājumiem un tendencēm, kuru rezultātā ir radušās vairākas jaunas darba aizsardzības 
problēmas, kas jārisina un jāpārvar. Te jāmin demogrāfiskas, epidemioloģiskas, sociālas, tehnoloģiskas un 
kultūras tendences, kas ir vērojamas ES valstīs un ietekmē pastāvošos aprūpes modeļus. Kā piemērus var 
minēt pieaugošu veselības aprūpes speciālistu trūkumu, novecojošu veselības aprūpes darbaspēku un 
nepietiekamu jaunu darbinieku skaitu, lai aizstātu tos, kuri dodas pensijā. Tiek radīti arī jauni veselības 
aprūpes modeļi, lai aprūpētu cilvēkus, kuri cieš no vairākām hroniskām slimībām, tāpat arvien plašāk tiek 
izmantotas tehnoloģijas, kas prasa jaunas prasmju kombinācijas. Jāuzsver arī prasmju līmeņu un darba 
modeļu nelīdzsvarotība. Šīs izmaiņas ietekmē veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus un gala 
rezultātā arī viņu labklājību un drošību. 
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Šā ziņojuma galvenais mērķis ir izpēte un pārskats par pašreizējiem un topošiem darba aizsardzības riskiem 
un problēmām veselības aprūpes nozarē ES, tostarp mājaprūpes un kopienas nodrošinātās aprūpes jomā. 
Galvenā uzmanība ziņojumā ir veltīta jautājumam par pašreizējiem un topošiem darba aizsardzības riskiem 
un problēmām, ar ko saskaras veselības aprūpes speciālisti, kā arī par šo problēmu ietekmi uz veselības 
aprūpes darbinieku drošību un veselību un kopējiem pakalpojumiem, kurus viņi nodrošina. 

Cenšoties rast atbildi uz šo jautājumu, ziņojumā ir sīkāk pētīti šādi aspekti: 

 galvenās atšķirības starp veselības aprūpes sistēmām Eiropā, uzsverot pašreizējās tendences; 
 galvenās veselības aprūpes speciālistu kategorijas veselības aprūpes nozarē Eiropā; 
 galvenās demogrāfiskās, sociālās un tehnoloģiskās tendences un izmaiņas, kas ietekmē darba 

aizsardzību veselības aprūpes nozarē Eiropā; 
 galvenie riski saistībā ar pasākumiem, ko veic veselības aprūpes speciālisti (tostarp nespeciālisti, kuri 

nodrošina mājaprūpi), un viņu darba vidi. Ziņojumā ir analizēta šo risku ietekme uz aprūpes speciālistu 
darbu un sniegtajiem pakalpojumiem; 

 visvairāk riskam pakļauto veselības aprūpes speciālistu apzināšana; 
 jaunu risku rašanās Eiropā, ievērojot kontekstuālās izmaiņas un pašreizējos riskus, kā arī analīze par šo 

risku iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes speciālistu darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ziņojumā ir uzsvērta mājaprūpes un kopienas nodrošinātās aprūpes nozīme, aplūkojot šādus aspektus: 

 atšķirības starp mājaprūpes darbinieku kategorijām Eiropā. Apmācības, algu un darba apstākļu 
atšķirības dažādās dalībvalstīs; 

 mājaprūpes darba organizācija Eiropā, apzinot pašreizējās struktūras (publiskas, jauktas un privātas) un 
mājaprūpes darbiniekiem nākotnē paredzamās problēmas; 

 aizsardzības līmenis, kas tiek nodrošināts neformālas un nereģistrētas mājaprūpes darbiniekiem, un vai 
kopš ILO Konvencijas Nr. 189 īstenošanas mājaprūpes darbinieku darba aizsardzības pārvaldībā ir 
notikušas izmaiņas; 

 darba aizsardzības riski, kam ir pakļauti darbinieki, kuri sniedz mājaprūpes pakalpojumus, un kā tie 
atšķiras no riskiem, ar kuriem saskaras citi veselības aprūpes speciālisti. 

Lai iegūtu informāciju, kas ļautu atbildēt uz pētāmajiem jautājumiem, tika izmantotas divas galvenās 
metodes: 

1) dokumentālo avotu izpēte (literatūras apskats); 
2) EU-OSHA (Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras) valstu kontaktpunktu aptauja 

(anketa). 
Dokumentālo avotu izpēte tika izmantota, lai izvērtētu visā ES publicēto literatūru par veselības aprūpes 
infrastruktūru, tendencēm, darba aizsardzības riskiem un to ietekmi uz aprūpes nodrošinātāju darbu un 
sniegtajiem pakalpojumiem. Ziņojumā analizētā informācija un dati tika iegūti no labi pazīstamām 
organizācijām, piemēram, Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Eiropas Komisijas, ekspertiem, 
strukturētām datubāzēm (piemēram, ES statistikas datubāzēm) un zinātniski recenzētu žurnālu (piemēram, 
Scopus, ScienceDirect, PubMed) datubāzēm. Citas būtiskas informācijas apzināšanai papildus tika izmantots 
Google. 

Tika izstrādāta anketa, lai ar EU-OSHA valstu kontaktpunktu starpniecību iegūtu valsts līmeņa informāciju 
no atsevišķām ES valstīm. Aptaujas galvenais uzdevums bija valstu līmenī apzināt pašreizējos un topošos 
darba aizsardzības riskus. Lielāko daļu atbilžu sniedza pārstāvji no valsts darba inspekcijām, par darba 
aizsardzību atbildīgajām ministrijām, darba aizsardzības institūtiem, darba ņēmēju organizācijām un 
veselības aprūpes nozares. Kopumā respondentiem bija vairāk nekā piecu gadu pieredze tādās ar darba 
aizsardzību saistītās jomās kā drošība, ergonomika, arodmedicīna vai psiholoģija. Pavisam tika saņemta 
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21 anketa no 16 valstīm: Albānijas, Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Čehijas Republikas, Francijas, Igaunijas, 
Itālijas, Īrijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Slovākijas, Šveices, Ungārijas un Zviedrijas. 

Dokumentālo avotu izpētē iegūtā informācija un rezultāti ir apvienoti ar aptaujas rezultātiem. 

Kādas ir galvenās atšķirības starp veselības aprūpes sistēmām Eiropā (ziemeļu, dienvidu, rietumu un 
austrumu daļā) un kādas ir pašreizējās norises? 

Eiropā ir ļoti liela veselības aprūpes sistēmu dažādība. Vairumā no tām notiek reformu process, ko ietekmē 
tendences vairākās jomās, piemēram, izmaiņas racionālajā medicīnā, izmaksu samazināšana, kvalitātes 
pārvaldība, sabiedrības novecošana (lielāka uzmanība integrētai aprūpei), lielāka uzmanība veselības 
veicināšanai un profilaksei, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmaiņas (klīniskajā un 
pārvaldības jomā). Ir ļoti sarežģīti salīdzināt veselības aprūpes sistēmas un to ietekmi uz darbinieku darba 
aizsardzību, jo trūkst atjauninātu un salīdzināmu datu. Turklāt vairums literatūras apskatā apzināto 
veselības aprūpes rādītāju ir saistīti ar kvalitāti un nav sevišķi objektīvi. Finansēšanas mehānismi dažādās 
valstīs atšķiras. Tomēr nav skaidras saistības starp šiem mehānismiem un efektivitāti. Lai gan varētu domāt, 
ka veselības aprūpes sistēmas darbība (piemēram, aprūpes pakalpojumu efektivitātes, kvalitātes un 
drošības ziņā) un darbinieku darba aizsardzība ir savstarpēji saistītas, netika apzināti pētījumi, kuros 
saistībai starp šiem raksturlielumiem un darba aizsardzības rādītājiem būtu veltīta īpaša uzmanība. Trūkstot 
jebkādiem pieejamiem datiem, dažādajās sistēmās tika mēģināts apzināt tendences, kā arī stiprās un vājās 
puses, kas kopumā varētu ietekmēt veselības aprūpes speciālistu darba aizsardzību. 

Veselības aprūpes nozare visā Eiropā tik tikko spēj segt izmaksas. Lai segtu izmaksas, tiek izmantotas 
neadekvātas līdzekļu piesaistīšanas metodes, turklāt — un tas rada vēl lielākas bažas — izmaksām ir 
tendence pieaugt. Eiropas veselības aprūpes nozares galvenais uzdevums ir atrast veidus, kā līdzsvarot 
budžetu un ierobežot tēriņus. Ja tas netiks izdarīts, drīz nepietiks finansējuma veselības aprūpes 
vajadzībām, un tas attiecas uz abām sistēmām, kas darbojas Eiropā. Piemēram: 

 Beveridža sistēmā veselības aprūpes ministrijai ir jācīnās ar citām politikas jomām par savu nodokļu 
ieņēmumu daļu. Turklāt demogrāfisko izmaiņu rezultātā palielināsies tiklab kvantitatīvais (lielāks gados 
vecu cilvēku skaits), kā kvalitatīvais (dārgāki veselības aprūpes pakalpojumi un tehnoloģijas) slogs uz 
nodokļu ieņēmumiem; 

 Bismarka sistēmā demogrāfisko izmaiņu dēļ sistēmai ir jāatbalsta stabili pieaugošs skaits pensionāru, 
kas vairs neveic iemaksas. Turklāt uzņēmumu finansiālie samazinājumi ekonomiskās krīzes iespaidā ir 
noveduši pie bezdarba līmeņa krasa kāpuma, līdz ar to mazāk darba ņēmēju veic iemaksas sistēmā. 

Šī nākotnē gaidāmā veselības aprūpes finansējuma krīze ir saistīta arī ar tādiem savstarpēji saistītiem 
faktoriem kā sabiedrības novecošana, vienlaicīgs hronisku slimību pieaugums un medicīnas tehnoloģiju 
pieaugošās izmaksas. 

Veselības aprūpes pārstrukturēšana un izmaiņas pacientiem paredzēto pakalpojumu nodrošināšanā 
neizbēgami ietekmē darba vidi. Ar darbu saistītas traumas, vardarbība darbavietā un stress darbā ir 
savstarpēji saistīti darba apstākļu aspekti, kas ir jutīgi pret izmaiņām — tiklab iekšējām (piemēram, 
darbinieku skaita samazināšanu), kā ārējām. Veselības aprūpes darbinieku drošība un veselība ietekmē 
pacientu aprūpi un izmaksas, jo kadru mainība un zaudētas darba dienas atstāj iespaidu uz aprūpes 
nepārtrauktību un apmācīta personāla pieejamību. Veselības aprūpes speciālisti allaž vēlas palīdzēt grūtībās 
nonākušiem cilvēkiem, taču aprūpes nodrošināšanas paplašinātā mēroga sarežģītā loģistika, esošais un 
pieaugošais personāla trūkums un jau tā pārslogotajās veselības aprūpes sistēmās pieejamie ierobežotie 
resursi rada šādas sekas: 

 nepietiekams pakalpojumu nodrošinājums, kas noved pie pastāvīgas nespējas apmierināt vietējo 
pieprasījumu pēc veselības aprūpes; 
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 neatbilstošs veselības aprūpes speciālistu un pacientu skaita samērs, kura dēļ ārstiem un medmāsām 
jāstrādā pagarinātās maiņās ilgāk par 12 stundām. Samazināta darbaspēka apstākļos ir sarežģīti 
saglabāt pietiekamu samēru, lai nodrošinātu vajadzīgo aprūpes līmeni. Piemēram, medmāsas, kuras 
strādā garākās maiņās, biežāk cieš no izdegšanas sindroma un izjūt neapmierinātību ar darbu, vienlaikus 
nespējot nodrošināt tādu pakalpojumu līmeni, kā gribētos; 

 izplatītāka strādāšana vienatnē. Tā kļūst par problēmu gadījumos, kad darbiniekiem manuāli jāpārvieto 
pacienti vai jākontaktējas ar pacientiem vai ģimenes locekļiem ar zināmu vardarbīgas vai agresīvas 
uzvedības vēsturi; 

 lielākas cerības un nereālas prasības. Ārsti un medmāsas strādā sasteigti, viņiem nepietiek laika, lai 
spētu sniegt labu aprūpi; 

 vajadzība pēc intensīvākas aprūpes. Tā kā vairāk pacientu cieš no hroniskām slimībām, palielinās labas 
aprūpes nodrošināšanai vajadzīgo papildu aprūpes stundu skaits; 

 lielāka vajadzība pēc mājaprūpes, līdz ar to vairāk veselības aprūpes speciālistu strādā ārpus 
tradicionālajām iestādēm. Speciālisti, kuriem jāierodas pie pacientiem mājās, ir vairāk pakļauti verbālas 
un fiziskas vardarbības riskam. 

Bez spēcīga un augoša darbaspēka, kas strādā labākos darba apstākļos, neuzlabosies ne veselības aprūpes 
speciālistu darba aizsardzība, ne sniegtās aprūpes kvalitāte. Darbs veselības aprūpē ir grūts arī ar 
pietiekamu personālu, bet kļūst vēl grūtāks, ņemot vērā paredzamo darbinieku trūkumu. Ar darbu saistītā 
stresa pieaugums ietekmē un pasliktina darbinieku garīgo un emocionālo veselību. Palielinās darba slodze, 
turklāt dramatiski, arvien lielākam skaitam pacientu Eiropā izmantojot veselības aprūpes sistēmu 
pakalpojumus. Samazināta darbaspēka apstākļos pārpūlei tiek pakļauti jau tā pārmērīgā stresā strādājošie 
medicīnas speciālisti. Darbiniekiem būs vairāk jāstrādā ar dokumentiem — arī tas ir saistīts ar 
prognozējamo personāla nepietiekamību —, bet šie pienākumi, kas samazina ar pacientiem pavadīto laiku, 
tiek uztverti kā slogs, jo darbinieki daudz labprātāk veltītu darba stundas tiešai pacientu aprūpei. 

Kādas ir galvenās darbinieku un speciālistu kategorijas veselības aprūpes nozarē Eiropā un kādas ir 
jaunākās tendences darba tirgū? 

Veselības aprūpes nozare ietver vairākas apakšnozares, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus un 
produktus. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautisko standartizēto visu ekonomiskās 
darbības veidu klasifikāciju veselības un sociālās aprūpes darbības ir klasificētas sadaļā “Veselība un sociālā 
aprūpe”. Šīs darbības ir plašas, sākot ar veselības aprūpi, ko nodrošina apmācīti medicīnas speciālisti 
slimnīcās un citās iestādēs, sociālo aprūpi ar izmitināšanu, kas ietver dažas veselības aprūpes darbības, un 
beidzot ar sociālo darbu, kurā veselības aprūpes speciālisti nav iesaistīti. Turklāt daudz cilvēku veselības 
aprūpes nozarē strādā netieši, tostarp tie, kuri ir nodarbināti ekonomikas un pakalpojumu nozarēs, kuras 
atbalsta veselības aprūpes nozari, piemēram, farmācijas rūpniecībā, medicīnas ierīču rūpniecībā, veselības 
apdrošināšanas, veselības pētniecības, e-veselības, arodveselības un kūrortu jomā. Darbinieki, kas nozarē ir 
nodarbināti netieši, šajā ziņojumā nav iekļauti. 

Veselības un sociālās aprūpes nozarē vērojamā nodarbinātības tendence turpināsies, bet vienlaikus ES 
valstīs tiek samazināti veselības aprūpes izdevumi. Valstis saskaras ar dažādām cilvēkresursu problēmām un 
vajadzībām, taču var izdalīt dažus vispārējus aspektus, tostarp nepieciešamību pēc informācijas sistēmām, 
lai uzraudzītu darba tirgu veselības aprūpes nozarē, un nepieciešamību apmierināt darbinieku vajadzības 
pēc jaunām prasmēm, veicinot apmācību un mūžizglītību. Veselības aprūpes sistēmu efektivitāte un 
kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšana ir atkarīga no atbilstoši izglītotu, kvalificētu un motivētu 
darbinieku snieguma, tāpēc ir svarīgi uzturēt pienācīgus darba apstākļus. 

Kopumā ir vērojama arvien pieaugoša tendence vairāk izmantot kopienas nodrošināto aprūpi, tāpēc pieaug 
pieprasījums pēc mājaprūpes darbiniekiem. Mājaprūpes darbinieku grupu neveido vienas konkrētas 
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profesijas pārstāvji — tajā varētu ietvert arī neformālus aprūpētājus un mājsaimniecības darbiniekus. 
Neformālie aprūpētāji, migrējošie darba ņēmēji un mājsaimniecības darbinieki ir neaizsargātas grupas, kam 
kopumā ir mazāk labvēlīgi darba apstākļi un mazāks sociālais nodrošinājums un kas saņem zemākas algas. 
ILO Konvencijas Nr. 189 mērķis ir nodrošināt mājsaimniecības darbinieku efektīvu aizsardzību. Nelabvēlīgi 
darba apstākļi ir viens no iemesliem, kāpēc pašlaik ir jūtams mājaprūpes darbinieku deficīts. Paredzams, ka 
šis deficīts palielināsies. Darba aizsardzības ekspertu atbildes uz aptaujas jautājumiem atklāja, ka darba 
aizsardzības tiesību akti mājaprūpes darbiniekus aizsargā mazāk nekā darbiniekus, kuri strādā veselības 
aprūpes iestādēs. 

Kādi ir galvenie riski veselības aprūpes speciālistu (tostarp mājaprūpes darbinieku) darbā un darba vidē? 

Lai gūtu pārskatu par galvenajiem riskiem veselības aprūpes jomā, tika vākti un analizēti ES līmenī pieejamie 
dati, tostarp Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) un Eiropas Savienības darbaspēka apsekojuma 
(DSA) dati. Statistika liecina, ka: 

 veselības un sociālās aprūpes darbinieku vidū pēdējos 12 mēnešos ir bijis ceturtais augstākais nopietnu 
ar veselību saistītu problēmu līmenis uzreiz aiz tādām nozarēm kā apstrādes rūpniecība un būvniecība. 
Nozares, kurās konstatēts lielākais arodslimību īpatsvars, ir apstrādes rūpniecība (38 %), būvniecība 
(13 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, remonts (7 %), kā arī veselība un sociālā aprūpe 
(5 %); 

 sievietes, kuras strādā veselības un sociālās aprūpes nozarē, biežāk nekā sievietes citās nozarēs ir 
cietušas vienā vai vairākos nelaimes gadījumos un slimojušas ar arodslimībām; 

 saskaņā ar piekto Eiropas darba apstākļu apsekojumu veselības aprūpes nozares darbinieki visbiežāk 
tiek pakļauti bioloģiskam un ķīmiskam riskam, jo ārstiem un medmāsām bieži ir jārīkojas ar infekcioziem 
materiāliem un ķīmiskām vielām, ko izmanto instrumentu un darba vietu dezinficēšanai; 

 saskaņā ar EWCS datiem ar ķermeņa pozu saistīta riska ziņā veselības aprūpes nozare ir piektajā vietā 
aiz būvniecības, lauksaimniecības, rūpniecības un vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, ēdināšanas 
un izmitināšanas nozares; 

 ar darbu saistīts stress, vardarbība un uzmākšanās ir atzītas par svarīgām darba aizsardzības 
problēmām. Vislielākās bažas visi šie psihosociālie riski rada veselības un sociālās aprūpes nozarē, kam 
seko izglītība un valsts pārvalde. 

Svarīgu informāciju par riska pārvaldības pasākumiem veselības aprūpes nozarē sniedz arī EU-OSHA Eiropas 
uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER), kuras rezultāti parādīja, ka lielas bažas 
sagādā tādi jautājumi kā prombūtne slimības dēļ un psihosociālie riski. Aptaujas rezultāti liecina, ka: 

 riska novērtēšanas un līdzīgu pasākumu piemērošanas ziņā veselības un sociālās aprūpes nozare 
atrodas nedaudz virs ES vidējā līmeņa, bet atpaliek no tādām nozarēm kā būvniecība un apstrādes 
rūpniecība; 

 veselības un sociālās aprūpes nozarē ir ES augstākais uzraudzības līmenis attiecībā uz prombūtni 
slimības dēļ; 

 veselības un sociālās aprūpes nozare ir nozare, kurā ar darbu saistīts stress un vardarbība vai 
vardarbības draudi rada vislielākās bažas. 

Pamatojoties uz savākto statistiku, literatūras apskatu un atbildēm uz aptaujas jautājumiem, tika atzīts, ka 
veselības aprūpes nozarē ir relatīvi augsts turpmāk minēto risku līmenis, tāpēc šie riski ir analizēti sīkāk. 

Riski Literatūras apskats Atbildes uz aptaujas 
jautājumiem 

Bioloģiskie riski  Ar asinīm pārnesami patogēni  Bioloģisku aģentu iedarbība 
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Riski Literatūras apskats Atbildes uz aptaujas 
jautājumiem 

 Pa gaisu pārnesami patogēni 

 Kontaktslimības 

 Saskare ar specifiskiem 
aģentiem, piemēram, 
Pseudomonas, Legionella, 
tuberkulozes, hepatīta un HIV 
ierosinātājiem 

 Asu priekšmetu radītas 
traumas 

 Vakcinācijas programmu 
trūkums 

 Pārpildītas slimnīcas 

 Biocīdu direktīvas grozījumi 

Ķīmiskie riski 

 Saskare ar ķīmiskām vielām, 
ko veselības aprūpes vidē lieto 

dažādu iemeslu dēļ, 
piemēram, pacientu ārstēšanā 
(zāles un anestēzijas līdzekļi), 
laboratorijas darbā vai virsmu 

un materiālu tīrīšanai, 
dezinficēšanai un 

sterilizēšanai 
(tīrīšanas/dezinfekcijas 

līdzekļi). Dažās situācijās zāles 
un citi medikamenti, ko 

izmanto pacientu ārstēšanā, 
var radīt nevēlamu ietekmi uz 

darbiniekiem, kuri ar tiem 
saskaras, gatavojot un ievadot 

šķīdumus, vai uz kuriem 
iedarbojas gāze, kas izdalās 
anestēzijas laikā un ārstējot 
elpošanas traucējumus ar 

aerosoliem 

 Saskare ar specifiskām 
ķīmiskām vielām, piemēram, 
kancerogēniem un 
citostatiskiem 
medikamentiem, 
nanomateriāliem, 
dezinfekcijas līdzekļiem, 
anestēzijas gāzēm un 
radioaktīviem materiāliem 

 Alerģijas 
 Mājaprūpes darbs 
 Apmācības trūkums 

Drošības riski 

 Troksnis 
 Starojums (jonizējošs un 

nejonizējošs) 
 Slīdēšana, klupšana un krišana 

 Slīdēšana, klupšana un krišana 
 Aprīkojuma drošība 
(lietošanas laikā un atteices 

gadījumos) 
 Specifiska fizikālu riska 

faktoru, piemēram, 
rentgenstaru vai cita 
starojuma iedarbība 

Ergonomiskie riski 

 Celšana 
 Stumšana 
 Neērtas pozas 

 Atkārtotas kustības 
 Ilgstoša stāvēšana un 

sēdēšana 

 Apmācības trūkums 
 Neatbilstošs darba vietas 

dizains un 
nepieejams/nepiemērots 
aprīkojums 

 Pāreja uz mājaprūpi 
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Riski Literatūras apskats Atbildes uz aptaujas 
jautājumiem 

 Liela darba slodze, kas 
palielina balsta un kustību 
aparāta slimību risku 

Psihosociālie riski 

 Darba laiks 
 Narkotisku vielu lietošana 
 Emocionālas prasības 
 Ar stresu un izdegšanas 

sindromu saistīti faktori 
 Vardarbība un agresija 

 Liela darba slodze un laika 
deficīts, kas rada stresu 

 Nespēja kontrolēt darba 
procesu 

 Vāja darba organizācija 
 Valodas grūtības, optimāla 

darba laika trūkums 
 Emocionāli pārdzīvojumi 
 Ekonomiskā krīze 
 Strādāšana vienatnē 
 Vardarbība un uzmākšanās 
 Vairāku darbu veikšana 

Specifiskie mājaprūpes riski 

Raugoties no drošības viedokļa, darba vide, kurā strādā mājaprūpes darbinieki, ir sarežģīta vairāku iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, mājas apstākļos darbiniekiem var nākties saskarties ar sadzīvē sastopamiem 
apdraudējumiem, piemēram, sliktu iekštelpu gaisa kvalitāti vai toksiskām vielām, kas daudzējādā ziņā 
negatīvi ietekmē veselību. Otrkārt, mājaprūpes vidē ir sastopami arī daudzi no tiem skaidri definētajiem 
apdraudējumiem, kas ir saistīti ar veselības aprūpi ārstniecības iestādēs, piemēram, infekciju izplatība, 
rezistentu organismu rašanās un zāļu lietošanas kļūdas. Treškārt, mājaprūpes darbiniekiem var nākties 
strādāt nekontrolējamos apstākļos. Ceturtkārt, veselības aprūpes nodrošinātājiem var būt nepietiekama 
kvalifikācija un zināšanas pacientu drošības jomā, un viņu darba tiešā uzraudzība bieži ir minimāla vai tās 
vispār nav. Visbeidzot, riska pārvaldība mājaprūpes gadījumā ir īpaši problemātiska, jo katra pacienta 
mājoklis pēc būtības ir darba vieta, taču visi vajadzīgie veselības aprūpes darba vietu aizsardzības pasākumi 
tiklab attiecībā uz darbiniekiem, kā pacientiem var nebūt ieviesti un brīvi pieejami. Šo iemeslu dēļ ar 
mājaprūpi saistīto apdraudējumu kontrole var būt sarežģīta. 

Institucionālās aprūpes un mājaprūpes darbinieki saskaras ar daudziem kopīgiem riska faktoriem. Tomēr 
mājaprūpes darbiniekiem, kas pārvietojas starp pacientu mājokļiem un tajos strādā, var rasties īpašas 
drošības problēmas. Galvenie zaudēta darba laika iemesli aprūpes darbinieku vidū ir ceļu satiksmes 
negadījumos gūtas traumas, pārpūle (un atkārtotas kustības), palīdzot pacientiem, kā arī slīdēšana, 
klupšana un krišana pacientu mājokļos un ārpus tiem. Citi nelaimes gadījumu un slimību cēloņi aprūpes 
darbinieku vidū ir bīstamu (sārmainu, kairinošu, toksisku un alergēnu) ķīmisku vielu iedarbība, triecieni ar 
priekšmetiem, uzbrukumi un vardarbīgi akti vai uzvedība. Turklāt mājaprūpes darbinieki var tikt pakļauti 
inficēšanās riskam (piemēram, ar hepatītu, HIV, gripu, tuberkulozi, masalām un vējbakām), sniedzot 
klientiem tiešu aprūpi, piemēram, ģērbjot un vannojot inficētus klientus vai veicot uzkopšanu un ēdiena 
gatavošanu inficētu klientu mājās. Dažādi darba apstākļi var novest arī pie aprūpes darbinieku garīga un 
emocionāla noguruma. Situācijas, kas šiem darbiniekiem var radīt stresu, ir piemēram, darbs ar klientiem 
un ģimenes locekļiem, kuri cieš no stresa un ar kuriem ir sarežģīti strādāt, un strādāšana vienatnē 
nepazīstamās un nekontrolējamās situācijās. 

Literatūras apskatā un atbildēs uz aptaujas jautājumiem ir apzināti šādi galvenie riski, ar kuriem saskaras 
mājaprūpes darbinieki. 
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Ergonomiskie riski 

 Telpas pacientu mājās bieži ir mazas vai pieblīvētas. Mājaprūpes darbinieki var pavadīt aptuveni 40–
48 % laika neērtu pozu kombinācijās, tostarp pozās, kurās ķermenis tiek noliekts uz priekšu un 
pagriezts, radot plecu, kakla un muguras problēmas. Pārāk maz vietas klienta nomazgāšanai 
dušā/vannā rada ergonomiskus un manuālas pacienta pārvietošanas riskus. 

 Lielākā problēma pacientu mājās ir neregulējamas gultas (problēmas ar gultu augstumu, platumu un 
novietojumu). Pacientu mājās parasti nav aprīkojuma pacienta pārvietošanas atvieglošanai; slimnīcās 
vienmēr pieejamie parastie palīgrīki un aprīkojums pacientu mājās nav pieejami. 

 Mājaprūpes darbiniekiem bieži nākas ilgstoši stāvēt un staigāt. 
 Smagu pacientu celšana, celšana neērtās pozās un celšana, neizmantojot palīdzību, ir būtiski 

prognostiski faktori mājaprūpes darbinieku paliekošai darbnespējai. Ar darbu saistītas balsta un kustību 
aparāta slimības, kas rodas, pārvietojot pacientus uz gultu un no gultas vai palīdzot staigāt vai stāvēt, 
veselības mājaprūpes nozarē ir nopietna problēma (specifisku risku piemēri šajā jomā ir klientu 
mobilitātes izmaiņas, kuru dēļ darbiniekiem ir pārmērīgi jāpiepūlas, neatbilstoša aprīkojuma 
izmantošana, pārāk maz vietas pacienta pārvietošanai un pacienta celšana bez palīdzības). Izmežģījumi 
un sastiepumi 2007. gadā ir bijušas visbiežāk sastopamās mājaprūpes darbinieku traumas, kuru dēļ ir 
zaudēts darba laiks, un salīdzinājumā ar citiem darbiniekiem mājaprūpes darbinieki biežāk ņem slimības 
atvaļinājumus ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību simptomu dēļ. 

 Palīdzība ikdienas norisēs (ģērbšanās, ēšana, staigāšana un tualetes apmeklēšana) var būt saistīta ar 
balsta un kustību aparāta slimību risku pacienta svara dēļ. 

Fizikālie riski 

 Fizikālā vide mājokļa iekšienē: sakopts mājoklis ir svarīgs faktors, lai uzturētu drošu darba zonu 
mājaprūpes darbiniekiem. Daudzi mājaprūpes darbinieki gūst traumas, jo paklūp, aizķeras vai uzkāpj uz 
ceļā esošiem priekšmetiem. Lai personāls varētu strādāt droši, jābūt pietiekamam apgaismojumam. 
Turklāt, ja mājoklis ir pārblīvēts un slikti apgaismots, mājaprūpes darbiniekam ārkārtas situācijā vai 
uzbrukuma gadījumā var būt sarežģīti ātri no tā izkļūt. 

 Skābeklis, ko nozīmē kā ārstniecisku līdzekli, vienlaikus rada ugunsbīstamību. Ugunsgrēki var izcelties 
pēkšņi, un smēķēšana ir biežākais māju ugunsgrēku cēlonis. 

 Klientu mājokļi ļoti bieži nav pielāgoti aprūpes darbinieku vajadzībām. Spānijā veiktā pētījumā, kurā tika 
apsekoti 500 pacientu mājokļi, konstatēja, ka tikai 6,5 % mājokļu ir regulējamas vairāku sekciju gultas 
un tikai 16,1 % mājokļu ir pielāgojamas dušas. Kopumā tikai 12,9 % apsekoto mājokļu bija atbilstoši 
apstākļi, lai apmierinātu aprūpes darbinieku vajadzības un viņi varētu strādāt, neapdraudot veselību un 
drošību. 

 Fizikālā vide ārpus mājokļa: fizikālā vide var radīt apdraudējumus. Slīdēšana, klupšana un krišana 
mājoklī un ārpus tā ir bieži negadījumu cēloņi mājaprūpes darbinieku vidū. Citus apdraudējumus, kas 
var būt par cēloni negadījumiem ārpus mājokļa, rada (jo īpaši nelīdzenas) ietves, pakāpieni, ar ūdeni, 
ledu, sniegu, lapām vai sūnām klātas koka rampas, uz ietvēm un takām atstāti priekšmeti un slikts 
apgaismojums. Turklāt, ja aprūpes darbinieks iziet no mājas kopā ar klientu, aprūpētājs un klients var 
tikt pakļauti daudz lielākam riskam nekā tad, ja aprūpētājs atrodas ārpus mājokļa viens pats. 

Drošības riski 

 Slīdēšana, klupšana un krišana: negadījumus var izraisīt, piemēram, celiņi, slapjas grīdas un slapji paklāji 
(mazāk kontrolējami apstākļi). 
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 Braukšana pie pacientiem uz mājām: ceļu satiksmes negadījumi ir viens no biežākajiem arodnegadījumu 
cēloņiem mājaprūpes darbinieku vidū un galvenais letālu nelaimes gadījumu cēlonis. Šo apdraudējumu 
un risku var mazināt, piemēram, izmantojot drošības jostu, pārbaudot riepu nolietojumu, rūpējoties par 
transportlīdzekļa tehnisko apkopi, samazinot ātrumu un faktorus, kuru dēļ tiek novērsta uzmanība, īpaši 
uzmanoties krustojumos un nevadot transportlīdzekli miegainā stāvoklī vai alkohola un citu narkotisku 
vielu ietekmē. 

 Apdegumi un applaucējumi: darbinieki, kuri strādā mājaprūpes vidē, bieži saskaras ar apdraudējumiem, 
kas var radīt apdegumus, piemēram, karstu ūdeni, tējkannām, elektroierīcēm un ķīmiskām vielām. 
Apdegumus visbiežāk rada liesmas, karsti priekšmeti, karsti šķidrumi, ķīmiskas vielas un starojums. 
Applaucējumi rodas, saskaroties ar mitru karstumu, piemēram, vārošu ūdeni vai tvaikiem. 

Bioloģiskie un ķīmiskie riski 

 Nesanitāri apstākļi rada īpašas bažas, jo ir pienācīgi dokumentēts, cik viegli mājsaimniecībās izplatās 
infekcijas slimības, un dažādas mājaprūpes procedūras var radīt inficēšanās risku. Mājaprūpes 
darbiniekus riskam var pakļaut krusteniskā kontaminācija, piemēram, patogēnu pārnešana tiešā vai 
netiešā kontaktā ar piesārņotiem nedzīviem objektiem. Nesanitāros mājokļos var ieperināties arī 
kaitēkļi, tostarp grauzēji, utis, kašķa ērces un termīti. 

 Bažas rada arī mājsaimniecību veļa, jo ir konstatēts, ka tā ir viens no slimību izplatīšanās ceļiem. 
Piemēram, Staphylococcus aureus izplatīšanās ar veļas starpniecību ir dokumentēta. Pārskatā par 
mājsaimniecību higiēnu ir minēts, ka mājsaimniecības veļas mazgāšanas prakses izmaiņas (piemēram, 
zemāka ūdens temperatūra, sadzīves balinātāju lietošanas samazinājums un mazāks ūdens patēriņš) 
kopumā negatīvi ietekmē veļas higiēnu. Šo izmaiņu dēļ mājaprūpes pacientiem un darbiniekiem varētu 
palielināties inficēšanās risks (Gershon u. c., 2007). 

 Pacientu veselības stāvoklis: mājaprūpes darbinieki var nonākt kontaktā ar tādām infekcijas slimībām kā 
hepatīts, HIV, gripa, tuberkuloze, masalas un vējbakas. Lielāko daļu ar asinīm pārnesamo arodinfekciju 
izraisa ievainojumi, kas gūti negadījumos un nedrošās darbībās ar asiem priekšmetiem, kas ir piesārņoti 
ar asinīm. 

 Bažas mājaprūpes vidē var radīt arī nepareiza atbrīvošanās no medicīniskajiem atkritumiem, jo tie var 
būt patogēnu mikrobu avots. 

 Mājaprūpes darbinieki var būt pakļauti dzīvnieku kodumu un dzīvnieku radītu traumu riskam. 
 Saskare ar asiem priekšmetiem: mājaprūpes darbinieki ir atbildīgi par asu priekšmetu lietošanu un 

iznīcināšanu. Tas, ka pacienti un viņu ģimenes bieži neatbrīvojas no asiem priekšmetiem pareizi 
(piesārņoti asi priekšmeti brīvi mētājas apkārt vai tiek iemesti atkritumu grozos), ir viens no galvenajiem 
riska faktoriem darbiniekiem. Turklāt bieži dažādās vietās mājoklī tiek atstātas šļirces un lancetes bez 
aizsargvāciņiem. 

 Vēl viens aspekts, kas rada bažas, ir dažu vienreizējas lietošanas priekšmetu atkārtota lietošana. 
Piemēram, ziņojumos ir minēts, ka daudzi diabēta slimnieki atkārtoti lieto nedezinficētas insulīna šļirces 
tik ilgi, līdz adata nodilst. Līdzīgā kārtā mājaprūpes vidē reizēm tiek izmantota slimnīcās reti sastopama 
prakse — urīna drenāžas maisu dezinficēšana un atkārtota izmantošana. 

 Ūdens trūkums: mājaprūpes darbiniekiem var nākties strādāt mājokļos bez ūdensvada vai ar sliktu 
ūdens kvalitāti. 

 Mājsaimniecības pienākumu darbinieki var būt pakļauti ķīmisku vielu iedarbībai: mājaprūpes vidē ir 
paaugstināts ķīmisku vielu iedarbības risks, jo ar ķīmiskām vielām ne vienmēr ir iespējams rīkoties, 
ievērojot pareizo procedūru. Turklāt daudzi mājaprūpes darbinieki nav informēti par medikamentiem, 
ko pacients lieto, un to iedarbības sekām. 
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Psihosociālie riski 

 Var pastāvēt neatbilstība starp klientam vajadzīgo palīdzību un pieejamo palīdzību, ko var sniegt 
aprūpes darbinieks. 

 Trūkst uzraudzības: mājaprūpes darbinieku darbs netiek tieši uzraudzīts, parasti viņi strādā vienatnē, 
viņiem var nākties šķērsot nedrošas apkaimes un saskarties ar alkoholiķiem un narkomāniem, ģimenes 
strīdiem, bīstamiem suņiem un intensīvu satiksmi. Daži pētījumi liecina, ka šo darbinieku stress darbā 
varētu būt lielāks nekā skolotājiem un bērnu aprūpes darbiniekiem, jo viņi ziņo, ka mazākā mērā spēj 
kontrolēt darba procesu un darbs viņus mazāk stimulē. Mājaprūpes darbinieki ņem visgarākos slimības 
atvaļinājumus (30 un vairāk dienu gadā) un ir otrajā vietā darba kavējumu biežuma ziņā. 

 Bīstama cilvēku uzvedība ārpus mājokļa: pacienta mājoklis var atrasties izteikti kriminogēnā vai nedrošā 
apkaimē vai nomaļā vietā. Šādās vietās mājaprūpes darbinieki var būt pakļauti uzbrukumu riskam. 
Bandu, narkomānu un alkoholiķu klātbūtne var radīt paaugstinātu ar darbu saistītu uzbrukumu risku. 

 Ģimenes locekļu un viesu vardarbība: pacienti un reizēm naidīgi noskaņoti ģimenes locekļi un viesi, kuri 
izjūt stresu, ir uzbudināti, neapmierināti, jūtas neaizsargāti vai ir zaudējuši savaldību, pret aprūpes 
darbiniekiem var izturēties vardarbīgi. Ģimenes locekļi var kļūt agresīvi, tādējādi izpaužot 
neapmierinātību ar klienta stāvokli vai aprūpes pasākumiem. 

Kādas ir galvenās demogrāfiskās, sociālās un tehnoloģiskās tendences un izmaiņas, kas ietekmē darba 
aizsardzību veselības aprūpes nozarē Eiropā? 

Pēdējās desmitgadēs darbavietās ir ieviesti daudzi tehnoloģiski sasniegumi, kas kopā ar strauju globalizāciju 
ir pārveidojuši daudzu cilvēku darbu visā pasaulē. Šīs izmaiņas ir ievērojami ietekmējušas arī darba 
aizsardzību veselības aprūpes nozarē. Dažos gadījumos ir samazināti vai likvidēti tradicionālāki 
apdraudējumi un riski, taču jaunās tehnoloģijas ir radījušas arī jaunus riskus. Vienlaikus daudzi darbinieki 
saskaras ar jauniem riskiem, ko rada mainīgi darba modeļi, piemēram, lielākām grūtībām tikt galā ar 
modernās darba dzīves prasībām. Daudzās darbavietās mainās arī darbaspēka vecuma profili un dzimumu 
līdzsvars. Šīs nodarbinātības modeļu izmaiņas ir radījušas acīmredzamus riskus, kas agrāk ir bijuši mazāk 
izplatīti vai mazāk uzkrītoši. 

Darbaspēku un līdz ar to darbinieku darba aizsardzību veselības aprūpes nozarē ietekmē vairākas tendences 
un izmaiņas. Literatūras apskatā ir konstatētas šādas galvenās Eiropā vērojamās tendences un izmaiņas, ko 
apstiprina atbildes uz aptaujas jautājumiem: 

 demogrāfiskās izmaiņas (pacientu kontingenta un darbaspēka novecošana); 
 ģimenes modeļu izmaiņas (neformālas aprūpes pieejamības samazināšanās); 
 dzīvesveida faktori (hroniskas slimības, piemēram, aptaukošanās); 
 lielāks skaits darbinieku, kas slimo ar hroniskām slimībām; 
 migrācija un darbaspēka mobilitāte (daudzkultūru un daudzvalodu darbaspēks); 
 ekonomiskā krīze (investīciju trūkums); 
 jaunas tehnoloģijas un inovācijas (biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, robotika, virtuālā realitāte, IKT 

attīstība); 
 globalizācija un ekonomiskā krīze (pārstrukturēšana, nodarbinātības nestabilitāte, darba intensifikācija, 

aprūpes kvalitātes pazemināšanās, lielākam skaitam cilvēku saņemot mazāku aprūpi, neaizsargātu 
pacientu skaita pieaugums); 

 lielāka pacientu mobilitāte; 
 atšķirīgi darba apstākļi darba ņēmējiem, kuri šķērso robežas. 
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Sabiedrības novecošana. Kopēja tendence gandrīz visās Eiropas valstīs ir sabiedrības novecošana. 
Paredzams, ka vecāka gadagājuma cilvēku (65 gadus vecu un vecāku) skaits nākamajos 50 gados teju 
divkāršosies, palielinoties no 87 miljoniem 2010. gadā līdz 152,7 miljoniem 2060. gadā. Tā kā lielākam 
skaitam cilvēku būs vajadzīga aprūpe, dramatiski pieaugs pieprasījums pēc veselības aprūpes 
pakalpojumiem. Par problemātisku tendenci strauji kļūst neatbilstība starp aprūpes pakalpojumu 
pieprasījumu un pieejamību. 

Darbaspēka novecošana. Lielais to darbinieku skaits, kuri nākamajos 10–20 gados dosies pensijā, krasi 
samazinās ES veselības aprūpes nozares darbaspēku. ES 2009. gadā aptuveni 30 % no visiem ārstiem bija 
vecāki par 55 gadiem, un ir paredzams, ka līdz 2020. gadam pensijā katru gadu dosies vairāk nekā 
60 000 jeb 3,2 % no visiem Eiropas ārstiem. Saskaņā ar dažu dalībvalstu savāktajiem datiem pašlaik 
nodarbināto medmāsu vidējais vecums ir 41–45 gadi un sistēmā neienāk pietiekams skaits gados jaunu 
darbinieku, lai aizstātu tos, kuri aiziet. Nodarbinātības līmenis veselības aprūpes nozarē palielinās jo īpaši 
gados vecāku darba ņēmēju vidū, un ārstu skaits palielinās galvenokārt vecākajās vecuma grupās. Gados 
vecāki darbinieki darbavietā kopumā ir pakļauti daudziem no tiem pašiem apdraudējumiem, ar ko saskaras 
citi darbinieki. Visizplatītākie notikumi, kas izraisa ar darbu saistītas traumas vai noved pie letāla iznākuma, 
ir kritieni, uzbrukumi, kaitīga iedarbība un transportēšanas incidenti. Gados vecāki darbinieki bieži cieš no 
smagākām traumām nekā gados jaunāki darbinieki. Salīdzinot ar gados jaunākiem kolēģiem, darba traumas 
guvušu gados vecāku darbinieku atveseļošanās periods bieži ir garāks. 

Ģimenes modeļu izmaiņas. Tas, ka gados vecāki cilvēki arvien biežāk vairs nedzīvo zem viena jumta ar 
bērniem, kā arī sieviešu nodarbinātības līmeņa kāpums un tādu ģimeņu skaita pieaugums, kurās strādā abi 
vecāki, ir galvenie faktori, kas novedīs pie ģimenē nodrošinātas neformālas aprūpes apjoma samazināšanās 
un lielāka pieprasījuma pēc formālas aprūpes. Ģimenes struktūrā notiekošo daudzo izmaiņu dēļ vecāka 
gadagājuma cilvēki vairs nevar tikpat lielā mērā kā agrāk paļauties uz ģimenes locekļu atbalstu. Viens no 
iemesliem ir migrācija. Cilvēki, kuri migrē lielākas algas vai nodarbinātības dēļ, bieži neņem līdzi savus gados 
vecos vecākus un reizēm arī bērnus. Ģimeņu nestabilitāte un tendence sievietēm veidot profesionālu 
karjeru ir iemesli, kuru dēļ vecāka gadagājuma cilvēkiem nākotnē būs vairāk vajadzīga formāla aprūpe. 
Atšķirībā no novecošanas sekām uz veselības aprūpi, kas ir labi paredzamas, pārējo demogrāfisko un sociālo 
izmaiņu ietekme uz nākotnes vajadzībām veselības aprūpes nozarē un saistītajām veselības aprūpes 
izmaksām principā nav analizēta un tai ir nepieciešama papildu izpēte, kā arī pētniecības un attīstības 
pasākumi (Eiropas Komisija, 2009a). 

Dzīvesveida izmaiņas. Ar vecumu saistītas slimības nav vienīgais faktors, kas veicina izmaiņas pieprasījumā 
pēc veselības aprūpes. Tā dēvētās civilizācijas slimības, ko izraisa uztura paradumu maiņa, neveselīga diēta, 
smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana un fiziskas aktivitātes trūkums, rada paaugstinātu pieprasījumu 
pēc tādu pacientu aprūpes, kuri sirgst, piemēram, ar aptaukošanos, diabētu vai koronāro sirds slimību. Šīs 
ar dzīvesveidu saistītās kaites ir atzītas par vienu no galvenajiem novēršamu slimību cēloņiem. 

Migrācija un darbaspēka mobilitāte. Pēdējās desmitgadēs visā pasaulē palielinās veselības aprūpes 
darbinieku migrācija, jo īpaši no valstīm ar zemākiem ienākumiem, kuru veselības aprūpes sistēmas jau tā ir 
trauslas. Pēdējos 30 gados migrējošo veselības aprūpes nozares darba ņēmēju skaits daudzās Eiropas valstīs 
ir pieaudzis par vairāk nekā 5 % gadā. Viens no darbaspēka mobilitātes pozitīvajiem aspektiem ir iespēja 
paaugstināt migrējošo darbinieku arodkvalifikāciju un personīgo kvalifikāciju. Taču šai parādībai ir arī 
negatīvas sekas, proti, valstis ar zemiem ienākumiem nespēj aizsargāt iedzīvotāju tiesības uz pienācīgu 
veselības aprūpi, jo kvalificēti darbinieki pamet valsti. Daudzkultūru un daudzvalodu darba vidē pacientu un 
darbinieku drošības uzturēšana var kļūt par papildu problēmu. Attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību, 
kā arī ar to saistīto pētniecību jāņem vērā šo darbinieku situācija, tostarp ar kultūru saistītā uztvere un 
attieksme pret darbu un arodriskiem. 
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Pārrobežu veselības aprūpe. Šī parādība ES ir kļuvusi izplatītāka. Pacientu un citu ieinteresēto personu un 
pakalpojumu “importa” un “eksporta” pieaugumu ir veicinājuši vairāki faktori. Tehnoloģiski sasniegumi 
informācijas sistēmu un komunikācijas jomā ļauj pacientiem un trešām personām, kuras pērk veselības 
aprūpes pakalpojumus, meklēt kvalitatīvu ārstēšanu (ar zemākām izmaksām un/vai ātrāk pieejamu) pie 
veselības aprūpes nodrošinātājiem citās valstīs. Pacientu mobilitāti vēl vairāk palielina arī lielākas veselības 
apdrošināšanas pārnesamības iespējas, pateicoties reģionāliem mehānismiem attiecībā uz publiskajām 
veselības apdrošināšanas sistēmām un norisēm privātās apdrošināšanas tirgū. Eiropā ir iespējams vēl lielāks 
pacientu mobilitātes pieaugums, ņemot vērā 2011. gadā pieņemto ES Direktīvu 2011/24/ES to pacientu 
atbalstam, kuri izmanto tiesības uz pārrobežu veselības aprūpi, kā arī veselības aprūpes sistēmu sadarbības 
veicināšanai. Direktīva attiecas uz atsevišķiem pacientiem, kuri vēlas saņemt veselības aprūpi dalībvalstī, 
kas nav viņu piederības dalībvalsts. Taču pārrobežu veselības aprūpe neaprobežojas ar pacientiem. Ārsti un 
medmāsas dodas uz ārvalstīm mācīties, īslaicīgi sniegt pakalpojumus vai sākt uzņēmējdarbību citā 
dalībvalstī. Atsevišķi ārsti un slimnīcas dažādās dalībvalstīs arvien biežāk savstarpēji sadarbojas. Dažos 
gadījumos pāri robežām dodas ne vien pacienti un veselības aprūpes nodrošinātāji, bet ar telemedicīnas 
starpniecību tiek sniegti arī veselības aprūpes pakalpojumi. 

Jaunas tehnoloģijas un inovācijas. Inovācijas veselības aprūpes nozarē galvenokārt ir saistītas ar jauniem 
pakalpojumiem, jaunām darba metodēm un/vai jaunām tehnoloģijām (jaunām zālēm vai ķirurģijas 
veidiem). Inovācijas veselības aprūpes nozarē ir virzītājspēks, kas palīdz līdzsvarot izmaksu samazinājumu 
un aprūpes kvalitāti. Šie jautājumi ir darba izpildes un konkurētspējas pamatelementi. Pēdējos gados par 
svarīgām prioritārām veselības aprūpes inovācijas jomām ir kļuvušas genomika un jaunās biotehnoloģijas, 
kas paredzamā nākotnē visticamāk nezaudēs savu prioritāro statusu. Tām tūlīt seko nanotehnoloģijas un 
robotika (reizēm kombinācijā ar genomiku un biotehnoloģijām). Izstrādātās inovācijas varētu 
revolucionarizēt veselības aprūpi, lai gan ir bažas par strauju izmaksu pieaugumu. Paredzams, ka attīstība 
šajās jomās cita starpā ļaus uzlabot tehnoloģijas un “tipisku”, ar vecumu saistītu slimību ārstēšanu, kā arī 
izstrādāt metodes, kas palīdz novērst un aizkavēt ar vecumu saistītu slimību un funkcionālo spēju zuduma 
rašanos. Citas būtiskas inovācijas tiek izstrādātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. 

Globalizācija un ekonomiskā krīze. Vispārējs mainīgās darba vides virzītājfaktors ir globalizācija un 
pakalpojumu nozares (tostarp veselības aprūpes nozares) pieaugums, kā rezultātā saasinās konkurence, 
pieaug ekonomiskais spiediens, biežāk notiek uzņēmumu pārstrukturēšana un darbinieku skaita 
samazināšana, palielinās nodarbinātība neprognozējamā darbā un nodarbinātības nedrošība, kā arī pieaug 
intensifikācija un laika deficīts darbā. Pašreizējā krīze Eiropā ir pastiprinājusi ekonomisko spiedienu uz 
uzņēmumiem, bet tas savukārt intensificē ietekmi uz ES darba ņēmējiem. Eiropas Slimnīcu un veselības 
aprūpes federācija (HOPE) ziņojumā “Krīze, slimnīcas un veselības aprūpe” apgalvo, ka ekonomiskās krīzes 
radīto resursu ierobežojumu galvenās sekas attiecībā uz veselības aprūpes speciālistiem ir redzamas 
lielākajā daļā dalībvalstu pieņemtajā nodarbinātības politikā un pensiju reformās. Vairākos gadījumos 
valdība ir atbalstījusi politiku, kuras mērķis ir bijis atlaist vai vismaz neaizstāt darbiniekus, kuri pensionējas, 
vai īstenot ierobežojošu politiku attiecībā uz jaunu darbinieku pieņemšanu un aizvietotāju iecelšanu. Vēl 
viens pasākumu kopums ietver algu samazināšanu, kas ir visam publiskajam sektoram kopīga tendence. 
Dažās valstīs samazināto algu dēļ (algas ir apcirptas pat par 25 %) veselības aprūpes speciālisti karjeras 
veicināšanas nolūkā ir pārcēlušies uz ārvalstīm. 

Kādus nākotnes riskus var gaidīt Eiropā, pamatojoties uz kontekstuālām izmaiņām un pašreizējiem 
riskiem, un kāda būs šo risku ietekme uz veselības aprūpes speciālistu darbu un sniegtajiem 
pakalpojumiem? 

Literatūras apskatā un atbildēs uz aptaujas jautājumiem ir apzināti šādi galvenie topošie un jaunie riski: 
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 ir paredzama lielāka relatīvi jaunu ķīmisku aģentu, piemēram, nanodaļiņu iedarbība, par kuru ietekmi uz 
darbiniekiem nav informācijas. Darbiniekiem, kuri strādā ar nanomateriāliem, jāievēro īpaša 
piesardzība, kā arī ir nepieciešama turpmāka izpēte par šo materiālu iedarbības sekām; 

 pacientu ceļošanas un mobilitātes pieauguma dēļ var palielināties bioloģisku aģentu iedarbība. Turklāt 
varētu palielināties aģentu (dzīvnieku daļiņu u. tml.) iedarbība cilvēku mājokļos, jo ir paredzams 
mājaprūpes darbinieku skaita pieaugums; 

 turpinoties jaunu ierīču izstrādei, jaunu medicīnas metožu (piemēram, MRA) izmantošanas rezultātā var 
palielināties trokšņa un fizikālu risku (piemēram, starojuma) iedarbība. Darbiniekiem tas var radīt 
jaunus riskus, un var rasties vajadzība veikt turpmāku izpēti par šīs iedarbības ietekmi; 

 imigrācijas dēļ papildu drošības risku var radīt valodas barjeras darbinieku starpā, kā arī starp 
darbiniekiem un pacientiem; 

 ekonomikas lejupslīde var palielināt aprīkojuma atteices risku, jo organizācijas iegulda mazāk līdzekļu 
aprīkojuma uzturēšanā, remontēšanā un jauna aprīkojuma iegādē; 

 aprūpes izmaksu pieaugums kopā ar publisko tēriņu ierobežojumiem ir palielinājis spiedienu uz 
sistēmu, liekot pilnveidot pakalpojumus, vienlaikus saglabājot uzsvaru uz augsta līmeņa aprūpes 
nodrošināšanu; 

 ekonomiskās situācijas dēļ ir slēgtas slimnīcas, līdz ar to ir mazāk slimnīcu, kas atrodas pacientu tiešā 
tuvumā. Turklāt, samazinoties darbinieku skaitam, ir jāpalielina pakalpojumu efektivitāte, un tas 
turpinās pakļaut spriedzei esošos darbiniekus; 

 problēma joprojām būs liela fiziska darba slodze, ko veicinās šādi faktori: ierīču (piemēram, celšanas 
palīgrīku) trūkums mājaprūpē un palielināts pieprasījums pēc ilgtermiņa aprūpes ar hroniskām 
slimībām, piemēram, aptaukošanos, sirgstošiem pacientiem. Arvien plašākā IKT rīku ieviešana arī 
ietekmē fiziskos aspektus. Citus ergonomiskus apdraudējumus rada mobilās ierīces; 

 problēma joprojām būs darba laiks, ja darbiniekiem (liela noslogojuma dēļ) būs jāstrādā garākas darba 
stundas un ja darba aizsardzības tiesību akti neaizsargās plašāku darba ņēmēju loku (piemēram, 
mājsaimniecības darbiniekus un mājaprūpes darbiniekus); 

 budžeta ierobežojumi, pārstrukturēšana, personāla trūkums, lielāks pacientu kontingents un lielāks 
pieprasījums pēc efektivitātes ir faktori, kuru dēļ var palielināties darba intensifikācija. To var ietekmēt 
arī plašāka IKT izmantošana, kā arī iespējamais tādu cilvēku skaita pieaugums, kuri strādā vairākos 
darbos. Ciest var arī mājaprūpes darbinieki un darbinieki citās apakšnozarēs, kurās izjūt darbinieku 
trūkumu. Nozarē notiekošās pārstrukturēšanas dēļ palielinās nodarbinātības nedrošība; 

 problēma joprojām varētu būt darba un privātās dzīves līdzsvarošana, kas īpaši ietekmē lielo skaitu 
sieviešu, kuras strādā veselības aprūpes nozarē; 

 nopietnas problēmas veselības aprūpē joprojām ir vardarbība un agresija kombinācijā ar emocionālu 
darbu. Eksperti, kuri piedalījās EU-OSHA ekspertu prognožu ziņojuma par topošiem psihosociāliem 
riskiem sagatavošanā, uzskata, ka, lai gan šie riski nav jauni, tie rada pieaugošas bažas, jo īpaši veselības 
aprūpes nozarē. Pieaugošā pacientu tiesību paplašināšana šos riskus tikai palielinās. 

 ES Direktīvai 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē dažās 
ES 28 dalībvalstīs būs negatīva ietekme. Lai gan teorētiski veselības aprūpes speciālistu sadarbība 
iniciatīvās, kas paver iespēju pacientu mobilitātei, ļauj speciālistiem mācīties vienam no otra, apgūstot 
zināšanas par jaunām medicīnas procedūrām un pieejām, tai būs arī virkne potenciālu seku, ko izjutīs 
veselības aprūpes darbinieki. Pacientu mobilitāte ietekmēs nodarbinātības izredzes un darba slodzes. 
Tas nozīmē, ka valstīm, kas uzņem pacientus, būtu jāpalielina kapacitātes, piesaistot papildu personālu, 
taču, ņemot vērā pašreizējo veselības aprūpes speciālistu (piemēram, medmāsu) trūkumu, tas drīzāk 
nozīmē darba slodzes palielināšanu. Veselības aprūpes speciālistiem turklāt var nākties saskarties ar 
citādām pacientu cerībām un attieksmi nekā viņu piederības valstī, un tas radīs ne vien komunikācijas 
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grūtības un ar kultūru atšķirībām saistītus sarežģījumus, bet var novest pat pie uzmākšanās un 
vardarbīgas uzvedības. Valstīs, kas zaudē veselības aprūpes speciālistus, esošie resursi tiks noslogoti līdz 
iespēju robežai, bet rezultātā darbinieki cietīs no izdegšanas sindroma un būs liela kadru mainība; 

 pāreja uz mājaprūpi: tā kā drīzumā tiks īstenotas politikas izmaiņas, kurās ir uzsvērta pāreja no 
institucionālās aprūpes uz kopienas nodrošinātu aprūpi, darba aizsardzībai veselības aprūpes nozarē 
būs jāpievērš lielāka uzmanība. Cilvēki ar patoloģijām uzturas ne vien slimnīcās, bet arī mājaprūpes vidē 
un veco ļaužu namos. Ģimenes ārsti un mājaprūpes darbinieki izjutīs pastiprinātu spiedienu pārņemt 
vairāk augstāka līmeņa veselības aprūpes iestāžu pienākumu. 

Papildus valstīs notiekošajām sociālajām un demogrāfiskajām izmaiņām ir paredzamas citas izmaiņas un 
tendences, kas nākotnē pozitīvi ietekmēs darba aizsardzību veselības aprūpes nozarē. 

Paredzamās pozitīvās izmaiņas 

Vairāk uzmanības asu priekšmetu radītām traumām 

 Valstu tiesību aktu grozījumos tiks vairāk ņemta vērā Padomes 2010. gada 10. maija Direktīva 
2010/32/ES, ar ko īsteno Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu 
un veselības aprūpes nozarē. 

 Paredzams, ka līdz ar šīs direktīvas īstenošanu uzlabosies darba aizsardzības prasību izpilde, pateicoties 
mērķtiecīgām pārbaudēm un iestāžu sadarbībai. Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz asu priekšmetu 
radītu traumu novēršanu veselības aprūpes nozarē, aptver arī citas profesijas veselības aprūpes nozarē 
(piemēram, uzkopšanas pakalpojumus, atkritumu iznīcināšanu u. tml.). Paredzams, ka šie pasākumi 
pozitīvi ietekmēs pakalpojumus un aprūpes kvalitāti. 

Darba aizsardzības pārvaldība 

 Veselības aprūpes nozarē ir paredzams lielāks arodveselības speciālistu skaits. Tā kā slimnīcās (un citās 
iestādēs) būs vairāk darba aizsardzības speciālistu, kuri būs pilnvaroti ieviest izmaiņas, piemēram, prasīt 
vakcinācijas programmu īstenošanu, sniegt palīdzību un atbalstu darbiniekiem ar invaliditāti, nodrošināt 
rehabilitācijas programmas u. tml., veselības aprūpes darbinieku darba aizsardzībai būtu ievērojami 
jāuzlabojas. 

 Turpinās diskusijas par to, kā panākt labāku veselības un sociālās aprūpes integrāciju, kuras rezultātā 
uzlabotos aprūpes kvalitāte. Pakalpojumu nodrošināšanu un rezultātus var uzlabot "virtuālu slimnīcu" 
ar koncepcijas īstenošanu, saskaņā ar kuru ievērojama daļa ārstēšanas pakalpojumu tiek sniegta vecāka 
gadagājuma cilvēku mājās. Klīnisku un darba aizsardzības risku ciešāka integrācija varētu uzlabot abu šo 
risku pārvaldību. 

Tiesību akti un pārbaudes 

 Paredzams, ka tiks īstenots tiesiskais regulējums, nostiprinātas pārbaudes struktūras un palielināsies 
informētība. 

Turpmākā pētniecība un prakse 

Lai gūtu priekšstatu par specifisku risku ietekmi uz cilvēku drošību un veselību un uz darbinieku un profesiju 
grupām, risku mijiedarbību, darba aizsardzības un aprūpes kvalitātes mijiedarbību un veselības aprūpes 
sistēmu iespējamo ietekmi uz riskiem, darba aizsardzības pasākumiem un rezultātiem, ir jāveic 
padziļinātāka izpēte. 

Ieteikumi pētniecībai 
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 Trūkst jaunu salīdzināmu ES līmeņa datu par darba apstākļiem, riska faktoru iedarbību un specifisku 
risku ietekmi uz cilvēku drošību un veselību un uz darbinieku un profesiju grupām veselības aprūpes 
nozarē. Vajag detalizētākus datus, lai būtu iespējams prioritizēt specifiskus riskus un riskam visvairāk 
pakļautās darbinieku grupas. 

 Informācija par pašreizējo tendenču un pastāvošo risku ietekmi uz pacientu aprūpes kvalitāti ir 
ierobežota. Būtu jāveic vairāk pētījumu par darba aizsardzības un aprūpes kvalitātes mijiedarbību. 

 Nav pietiekami pētīta kombinētu risku ietekme uz veselības aprūpes darbiniekiem. Būtu jāveic vairāk 
pētījumu par kombinēto ietekmi, piemēram, par ergonomisko un psihosociālo risku mijiedarbību. 

 Lai gan varētu domāt, ka veselības aprūpes sistēmas darbība un darba aizsardzības jautājumi, ar kuriem 
saskaras šīs sistēmas darbinieki, ir savstarpēji saistīti, netika apzināti pētījumi, kuros šai saistībai 
makrolīmenī būtu veltīta īpaša uzmanība. Interesi radītu plašāki pētījumi šajā jomā. Piemēram, būtu 
vērts dažādos līmeņos (organizācijas, valsts) izpētīt tiklab efektivitātes, kā profilakses pasākumu ietekmi 
uz aprūpes kvalitāti un darba aizsardzību. 

Norādījumi attiecībā uz praksi 

 Vajag vairāk praktisku valsts līmeņa iniciatīvu, lai uzlabotu mājaprūpes darbinieku darba apstākļus. 
Pamatojoties uz aptaujas atbildēm, tika apzināts samērā maz iniciatīvu. Tas attiecas tiklab uz formālās, 
kā neformālās aprūpes sniedzējiem. Par neformālo aprūpētāju grupu ir pieejama samērā trūcīga 
informācija. 

 Būtu jāturpina pētīt zināšanu apmaiņas iespējas (piemēram, paraugprakses piemēru veidā) 
arodveselības jomā. 

 Darbaspēka novecošanas dēļ varētu rasties lielāka vajadzība pēc darba aizsardzības pasākumiem, kuros 
būtu ņemti vērā gados vecāku darbinieku darba apstākļi un risku ietekme uz šiem darbiniekiem. Šie 
pasākumi varētu būt orientēti uz visām vecuma grupām. 

 Svarīga nozīme ir politikai ar mērķi uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un mazināt vīriešu un 
sieviešu algu atšķirības. 

 Palielinoties veselības aprūpes darbinieku migrācijai, darbavietās varētu rasties vairāk valodas un 
kultūras barjeru. Šiem jautājumiem būtu jāpievērš papildu uzmanība un būtu jānodrošina pienācīga un 
skaidra komunikācija par darba aizsardzības jautājumiem. Būtu vēlams rūpēties par vienlīdzīgiem darba 
apstākļiem un noteikt kvalitātes standartus. 

 Ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, pastāvīgi būtu jāuzsver darba aizsardzības priekšrocības, 
piemēram, izmantojot ekonomisko pamatojumu, lai demonstrētu pievienoto vērtību, ko rada laba 
darba aizsardzības pārvaldība. 

 Jaunu tehnoloģiju, piemēram, telemedicīnas un jaunas IKT sistēmas ieviešanai vajadzīga nepārtraukta 
darbinieku apmācība. Turklāt riska novērtējumos būtu jāiekļauj ar tehnoloģijām saistītie riski. Jaunu 
lietojumprogrammu un citu jaunu tehnoloģiju projektēšanas posmā varētu ņemt vērā darba 
aizsardzības aspektus. 

 Jaunu tehnoloģiju, piemēram, robotikas un eksoskeletu, ieviešana varētu palīdzēt uzlabot arī darba 
apstākļus. Interesanti varētu būt plašāki pētījumi par šīm iespējām, piemēram, mājaprūpes vidē. 

 

  



Pašreizējās un nākotnes problēmas veselības aprūpes nozarē, tostarp mājaprūpes un kopienas nodrošinātās aprūpes jomā 

 Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, EU-OSHA 17 

 

 

 

TE-RO
-14-004-LV-N 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra 

12 Santiago de Compostela 
(Edificio Miribilla), 5th Floor 
E-48003 Bilbao, SPĀNIJA 
Tālr.: + 34 944-358-400 
Fakss: + 34 944-358-401 
E-pasts: information@osha.europa.eu 

 
http://osha.europa.eu 

 

 

 

 

Eiropas Darba drošības un veselības 
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