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Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų 
naudojimas ES valstybėse narėse

Agentūros ataskaitos santrauka
Darbuotojų saugos ir sveikatos 
(DSS) valdymo sistemos plačiai 
pripažįstamos kaip esminis 
sveikesnės ir saugesnės darbo 
aplinkos kūrimo elementas, 
bet koks būdas yra pats 
efektyviausias? Tarptautinė 
darbo organizacija išleido DSS 
valdymo sistemų vadovą (ILO-
OSH 2001), kuriame skatinamas 
jų integravimas į kitas valdymo 
sistemas ir numatoma, kad 
DSS turi būti integruota verslo 
valdymo dalis (1) . Tačiau dabar 
dar nėra standartizuotos, 
visuotinai priimtos sistemos. 

Į v a i r i o s  o r g a n i z a c i j o s 
naudoja skirtingus modelius, 

atspindinčius darbo procesų ir sąlygų kompleksiškumą ir įvairovę. 
Tačiau daugeliu atvejų šios sistemos nėra baigtinės. Pavyzdžiui, kai 
kurios įmonės skiria didelį dėmesį nelaimingų atsitikimų prevencijai, bet 
nepakankamai jo skiriama su darbu susijusioms ligoms, kitos įmonės 
turi aiškias strategijas ir tikslus, bet nepakanka komunikacijos kanalų 
integruoti DSS gerą praktiką į kasdieninę darbo aplinką. 

Agentūros ataskaitą parengė Helmut Hägele, ISG, Vokietija ir joje numatyti 
penki svarbiausi idealios DSS valdymo sistemos elementai bei pateikiama 
11 ES kompanijų pavyzdžių, kaip joms sekėsi tai įgyvendinti. Visose šiose 
įmonėse buvo įdiegta arba pagerinta DSS valdymo sistema. Jų patirtis – 
formuluojant tikslus, rengiant sistemą ir ją įgyvendinant – aiškiai išryškina 
įvairių požiūrių stiprybes ir silpnybes bei ko reikia, norint sukurti efektyvią, 
integruotą sistemą. Bendrai, jos demonstruoja gerąją praktiką ir pabrėžia 
būtinybę mąstyti naujoviškai šiandieninėje darbo aplinkoje. 

Penki idealios DSS valdymo sistemos elementai 

1. Inicijavimas – DSS indėlis
Svarbiausi indėliai apima:

vadovų įsipareigojimą ir resursus, įskaitant organizacines struktūras, 
remiančias DSS programų plėtrą ir integravimą;

teisinių reikalavimų laikymąsi;

atskaitomybę, atsakomybę ir įgaliojimus;

darbuotojų dalyvavimą, dalyvaujant tiesiogiai atskiriems 
darbuotojams arba jų atstovams, pvz., saugos komitetams. 

2. Formulavimas ir įgyvendinimas – DSS procesas
Pagrindiniai DSS sistemos formulavimo reikalavimai:

DSS tikslai;

veiklos priemonės;

vertinimas ir pavojų/rizikų vertinimas;

sistemos planavimas ir plėtra;

DSS valdymo vadovas ir procedūros.

Sistemos įgyvendinimui reikalingi šie elementai:

mokymas, ypač techninių ekspertų ir personalo kvalifikacija;
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pavojų kontrolės sistema, įskaitant avarinius planus, skirta profesinės 
rizikos mažinimui ir prevencijai;

prevencinės ir koreguojamosios sistemos, skirtos darbuotojų 
apsaugai  atsitikus problemai;

prekių ir paslaugų, atitinkančių įmonės saugos standartus, 
pirkimas.

3. Poveikis – DSS rezultatai
DSS sistemos efektyvumo priemonės turi būti įvertinamos ir praktinės. 
Yra keletas galimų variantų:

sėkmė įgyvendinant DSS tikslus;

ligų ir traumų lygis, galimai palyginant su kitomis to paties sektoriaus 
įmonėmis;

bendroji darbuotojų sveikata ir gerovė;

organizacijos efektyvumo pasikeitimai, vertinami pagal pvz., 
pagerėjusį našumą;

bendroji organizacijos veikla.

4. Vertinimas – DSS grįžtamasis ryšys 
Komunikacijos sistema, skirta rengti, atnaujinti ir platinti DSS 
informaciją visoje organizacijoje;

vertinimo sistema DSS standartų auditavimui, tiriant ir analizuojant 
nelaimingų atsitikimų priežastis, teikiant sveikatos ir medicininę 
priežiūrą. 

5. Tęstinis tobulinimas ir integravimas – atviros sistemos 
elementai

Procesai, garantuojantys nuolatinį tobulėjimą, įskaitant reguliarius 
vertinimus ir mokymosi iš bet kurio incidento procedūras;

reguliari valdymo peržiūra siekiant įvertinti DSS sistemos efektyvumą 
ir užtikrinti, kad ji atitinka teisės aktų reikalavimus;

DSS valdymo sistemos integravimas į visus verslo aspektus.

Įvairūs DSS valdymo ‘stiliai’

Ataskaitos autoriai nurodo  keturias galimas DSS valdymo  sistemas:

Tradicinė struktūra ir rengimas: DSS specialistai arba vadovai 
nustato reikalavimus, darbuotojams mažai arba visai nedalyvaujant, 
ir dėmesys skiriamas pavojų kontrolei fiziniame jų atsiradimo 
šaltinyje. 

Nesaugių veiksmų mažinimas: Iš viršaus į apačią požiūris, skirtas 
skatinti darbuotojus mažinti riziką. 

Pavojų valdymas: Pagrindinis dėmesys skiriamas pavojų sumažinimui 
jų šaltinyje, į šią veiklą įtraukiant darbuotojus ir vadovus.

Sudėtingas behevioristinis: Didelis dėmesys darbuotojų saugumui, 
pagrįstas aktyviu darbuotojų dalyvavimu. DSS prioritetai suderinti 
su valdymo ir verslo tikslais.

11 ES įmonių analizė

Dauguma ataskaitoje nagrinėjamų 11 įmonių atliko esamos DSS valdymo 
sistemos (DSSVS) patobulinimus, siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų 
skaičių bei kitas problemas, bet keletas iš jų pirmą kartą įdiegė šias 
sistemas tam, kad būtų laikomasi DSS teisės aktų reikalavimų. Toliau 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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pateikiama santrauka, kaip įmonės priėmė pokyčius, apibendrinama 
pasiekta sėkmė, taikytų įvairių metodų stiprybės ir silpnybės.

DSSVS diegimo priežastys 
Dažniausias visų įmonių tikslas buvo pagerinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą, bet dar išskiriamos kitos potemės:

skatinti darbdavių atsakomybę;

pagerinti darbuotojų ir jų atstovų dalyvavimą;

motyvuoti vadovus bei darbuotojus;

pagerinti gaminių ir paslaugų kokybę bei darbo aplinką;

sumažinti veiklos kaštus;

išnaudoti potencialų suderinamumą su kitomis valdymo sistemomis, 
pvz., ISO 9000;

didinti organizacijos skaidrumą. 

DSSVS formulavimas ir įgyvendinimas

Visos įmonės pasirinko DSS valdymo sistemas, kurios galėtų būti tiesiogiai 
susietos su kitomis valdymo funkcijomis. Pavyzdžiui, įmonė Agfa-Gevaert 
Belgijoje susiejo savo sistemą su ISO9002, o Liuksemburgo statybų ir 
civilinės inžinerijos firma Sermelux įtraukė DSSVS į įmonės filosofiją, 
pateikiant detalias instrukcijas, kaip tai turėtų būti susiję su sveika ir netgi 
estetiškai patrauklia aplinka. Vokietijos kasybos kompanija MIBRAG irgi 
suteikė DSS svarbų vaidmenį, skirdama DSS tokį patį prioritetinį vaidmenį 
kaip ir kitiems įmonės tikslams. Su darbuotojais tartasi dėl naujų sistemų 
įgyvendinimo, bet labai nedaug kompanijų patarimų kreipėsi į išorės 
konsultantus. Vienas iš stebinančių dalykų yra tai, kad nors naujos 
sistemos buvo vertinamos palankiai, jų įgyvendinimas dažnai buvo ilgas 
ir sudėtingas procesas.  

DSSVS poveikis 

Keletas organizacijų turėjo tikslus, išreikštus skaičiais ir siekė įgyvendinti 
nulinio nelaimingų atsitikimų darbe lygio strategiją. Įdomu tai, kad 
įmonėse,  kurios turėjo numačiusios konkrečius, išmatuojamus tikslus, 
nelaimingų atsitikimų lygis sumažėjo. 

Agfa-Gevaert, MIBRAG ir Austrijos Berglandmilch pieno perdirbimo 
įmonė yra trys pavyzdžiai. Dauguma organizacijų teigė, kad įdiegus 
naujas DSSVS padidėjo darbuotojų motyvacija ir našumas, nors tai 
nebuvo empiriškai patikrinta. 

Taikytų sistemų stiprybės ir silpnybės

Įmonėse taikytose DSS valdymo sistemose pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas nelaimingų atsitikimų prevencijai, o ne su darbu susijusiems 
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sveikatos klausimams. Daugumoje sistemų sėkmės garantas buvo tai, kad 
rūpinimasis darbuotojų sauga ir sveikata laikoma vadovų pareiga. Visose 
kompanijose veikė stipri DSS valdymo sistema. 

Silpnybės daugiausiai susijusios su DSS principų komunikavimu, praktika 
darbo vietose ir tinkamos kvalifikacijos darbuotojų DSS funkcijos vykdyti, 
trūkumas. Tai ypač pasireiškė įmonėse, kuriose darbuotojų dalyvavimas 
buvo savanoriškas, ir darbuotojai  dalyvavo neaktyviai. Kita problema 
buvo dideli pradiniai kaštai. Kai kuriais atvejais, struktūrinis sistemų 
nelankstumas irgi trukdė jų kasdieniniam įgyvendinimui. 

Visos tirtos įmonės pripažino, kad naujosios valdymo strategijos yra 
pranašesnės už  tradicines. Nurodomi pranašumai:

galima sistemiškai analizuoti pavojus, rizikas ir incidentus;

didesnis informuotumas apie pavojus ir rizikas;

geresnis vidinių procesų skaidrumas;

geresnis komunikavimas tarp darbuotojų;

didesnis darbuotojų motyvavimas ir kompanijos rėmimas;

labiau integruotas požiūris į darbo aplinką;

geresnės DSS įgyvendinimo priemonės.

Pagrindinis kelias į sėkmę, kaip apibendrinama ataskaitoje, yra atidus DSS 
valdymo sistemos planavimas ir konkrečių įmonės sąlygų įvertinimas. 

Kur gauti ataskaitą 
Pilną ataskaitos tekstą anglų kalba galima rasti Agentūros tinklalapyje 
adresu: 

http://agency/osha/eu.int/publications/reports/ 

Spausdintą ataskaitą – „Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų 
naudojimas ES valstybėse narėse“, Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra, 2002, ISBN 92-95007-59-X galima užsisakyti EK leidinių biure 
EUR-OP Liuksemburge (http://eur-op.eu.int/), arba pas jo prekybos 
agentus. Kaina – 7 eurai (be PVM).
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Atvejo tyrimas - Sermelux
Sermelux numatė keturis pagrindinius žingsnius tam, kad būtų 
pasiektas nulinis nelaimingų atsitikimų darbe lygis. Pirmiausiai buvo 
atlikta detali rizikų analizė. Antra, vykdomas nuolatinis mokymas, 
kurį veda du išorės konsultantai, taip pat koordinuojantys DSS veiklą 
bei užtikrinantys, kad įmonė laikosi nustatytų reikalavimų. Trečia, 
paskirti darbuotojai, atsakingi už DSS. Bet tai nereiškia, kad tai DSS 
yra tik jų funkcija. Visi darbuotojai kviečiami dalyvauti programoje 
ir teikti pasiūlymus. Visos iniciatyvos, kurios yra įgyvendinamos, 
pristatomos ir išaiškinamos labai suprantamai. Į visas įmonės 
veikloje atsirandančias rizikas yra nedelsiant reaguojama. Visos 
šios priemonės padėjo sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe bei 
sergamumo lygį. 

Atvejo tyrimas - MIBRAG

MIBRAG turi naujovišką ir į darbuotojus orientuotą DSSVS, kuri 
ne tik žymiai sumažino nelaimingų atsitikimų skaičių, bet ir pelnė 
aukščiausiąjį JK Karališkosios nelaimingų atsitikimų prevencijos 
draugijos apdovanojimą. Palaikant įmonės vadovybei, sistema 
paremta ‘nulinio nelaimingų atsitikimų lygio’ vizija ir specialia DSS 
programa, skatinančia aktyvų darbuotojų dalyvavimą kuriant 
saugią ir sveiką darbo aplinką bei nustatant potencialias rizikas. 
Svarbus šios programos bruožas yra griežtas visų vertinimų, rizikų, 
nelaimingų atsitikimų ir pan. dokumentavimas. Tai padeda įmonei  
priderinti nuolatines DSS mokymo programas prie naujausių verslo 
pokyčių. MIBRAG taip pat turi gerai organizuotą komunikavimo 
sistemą, galinčią greitai platinti darbuotojams su DSS susijusią 
informaciją. Visos šios ir kitos iniciatyvos yra aiškiai aprašytos 
detaliame trijų metų plane. 


