Novice

Posvet Varstvo pri delu, varstvo pred požari
in medicina dela 2014
Vsakoletni posvet Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela je bil tudi letos v
Portorožu, letošnja tematika pa je bila namenjena evropski kampanji: Obvladajmo stresza zdrava delovna mesta.

Besedilo pripravil organizacijski
odbor posveta
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Vodilna tema posvetovanja v organizaciji FKKT – OTV in v sodelovanju z Zbornico varnosti in zdravja pri delu, Ministrstvom za delo
družino, socialne zadeve in enake
možnosti RS, Inšpektoratom RS
za delo, Kliničnim inštitutom za
medicino dela, prometa in športa
in Združenjem za medicino dela,
prometa in športa je bila skladna
z dvoletno evropsko kampanjo
2014/2015 EU OSHA Obvladujmo
stres za zdrava delovna mesta.
Poleg te so bile v šestih sekcijah
vključene tudi vsebine iz aktualne problematike in dobre prakse.
Ob okrogli mizi so bile na zaključ-

ku zbrane temeljne misli posveta
in predlogi za bodoče usmeritve.
Posvetovanju sta zaželela uspešno delo Peter Pogačar, generalni
direktor direktorata za delovna
razmerja in pravice iz dela, ter dr.
Mladen Markota v imenu IRSD, ki
sta uvodoma predstavila pomen
psihosocialnih tveganj kot vodilne teme in normativni okvir izvajanja ukrepov v praksi.
Vsebina prve sekcije so bila predvsem psihosocialna tveganja, zlasti s pravnega stališča, in različne
oblike, ki jih ta tveganja lahko zavzamejo. Obravnavana so bila z
vidika inšpektorjev dela. Opozorili
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Novice

Peter Pogačar, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti

so, kako lahko zagotavljamo boljše varstvo pri delu skozi politiko
vodstva podjetja in kako lahko
uporabimo nove standarde procesne varnosti tudi pri obravnavi
varnosti in zdravja pri delu. Organizacija podjetij je lahko taka, da
so organizacije visoko zanesljive,
za kar morajo imeti določene prepoznane značilnosti. Sekcija se je
končala s praktično predstavitvijo informatizacije službe varnosti
in zdravja pri delu.
Druga sekcija je bila vsebinsko
pestra, od desetletne analize vpliva gospodarske krize na varnost
pri delu, pereče problematike
varnosti pri gozdnih delih, opisa
organizacijskega zgleda vodenja
varnosti na primeru velike čistilne naprave, nevarnosti pri strojni
obdelavi do premalo upoštevane
problematike visokoenergetskega impulznega hrupa.
Vsebina tretje sekcije je bila vloga
miselnega procesa človeka, zlasti v povezavi s psihosocialnimi
tveganji in premagovanjem teh
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tveganj ter stresa, ki ima pomemben delež tudi pri pedagoških
poklicih. Opozorili so na zadnje
ugotovitve o vplivu onesnaženega zraka na zdravje, zlasti z delci
MP10.
Četrta sekcija je bila namenjena požarni varnosti: vprašanjem
požarne varnosti pri stavbah kulturne dediščine, dinamičnemu
modeliranju gorenja, razvoju požara v prostorih z odprtino, študiji
evakuacije iz avtobusov mestnega javnega prometa in stresu pri
gasilcih, požarnemu tveganju zaradi uporabe prenosnih elektronskih naprav v letalski kabini.
Peta sekcija je bila namenjena
predvsem zdravstvenim vsebinam: analizi zdravja delavcev v
javnem sektorju, varovanju dostojanstva zaposlenih kot prioriteti tudi med krizo, izkušnjam z
vplivom prestrukturiranja javnega sektorja na stres in psihosocialnim obremenitvam zaposlenih
ter zlorabi drog zaposlenih.
Šesta sekcija se je navezovala na

»človeški faktor« in organiziranost sistema ter na upravljanje
psihosocialnih tveganj. Opozorili
so na vprašanje vpliva samopodobe na ogrožanje varnosti in na
načine zmanjševanja tveganih
ravnanj zaposlenih.
Okroglo mizo so vodili doc.dr. Mitja Kožuh, prof.dr. Metoda Dodič
Fikfak, mag. Nataša Drnovšček
in Mirko Vošner. Na njej je bila
izpostavljena potreba po večjem
sodelovanju stroke in upravnih
organov kot tistih dejavnikov,
ki lahko v največji meri sodelujejo pri identifikaciji in blaženju
vzrokov ter posledic teh tveganj.
Poudarek je bil na spodbujanju
komunikacije med vsemi udeleženci delovnega procesa, da
ne bi prihajalo do situacij, ki delavce silijo k skrivanju posledic
teh tveganj in s tem povezanega
slabšega psihičnega in telesnega
zdravja zaposlenih. Poudarjen je
bil tudi že izkazan pomen promocije zdravja kot preventive na tem
področju. Med živahno debato je
bilo opozorjeno na nekatere zakonsko neurejene razmere v povezavi z ugotavljanjem in uporabo psihoaktivnih snovi – drog in
alkohola.
Splošna ugotovitev o posvetovanju je bila, da so se organizatorji
in predavatelji primerno potrudili, za kar jim gre posebna zahvala,
tako da so bili udeleženci s posvetovanjem v celoti zadovoljni in so ga ocenili kot uspešno
usmeritev varnosti in zdravja pri
delu in kot interdisciplinarno dopolnitev znanj.
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