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Uvodnik 

Spoštovani,

tema rednega letošnjega srečanja zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) 
odstopa od običajnih strokovnih vsebin. Namen srečanja ni pridobivanje zgolj strokovnega znanja, 
ampak umestitev stroke v središče spreminjajočih se potreb naših partnerjev in družbe. Zaključki 
srečanja naj bi služili usmerjanju bodočih aktivnosti in nadaljnjem razvoju stroke. Ni naključje, da 
tema letošnjega srečanja sovpada z volilno skupščino, na kateri bomo člani Združenja medicine dela, 
prometa in športa izbirali novo vodstvo.

O potrebi po specifičnem znanju, ki ga imamo zdravniki specialisti MDPŠ, ne govori več samo stroka. 
Kljub temu nas ob načrtovanju in izvajanju aktivnosti nosilci in uradni izvajalci politike varnosti in 
zdravja pri delu radi prezrejo.

Čeprav potreba po našem znanju obstaja, se slednje ne uporabi in pogosto tudi ne ceni. Razlogov za 
takšno stanje je več in zanje smo deloma krivi tudi sami. Da bi sledili potrebam družbe in spremem-

bam, ki se od nas pričakujejo, moramo dobiti odgovor na vprašanje, kaj je danes medicina dela v očeh 
naših partnerjev. Ti so delodajalci, predstavniki delavcev, strokovni delavci varnosti in zdravja pri 
delu in naši sodelavci v zdravstvu. Na srečanju bi prepoznali razloge za njihovo zadovoljstvo pa tudi 
nezadovoljstvo. Želimo ugotoviti, ali in kako uspešno medicina dela sledi njihovim pričakovanjem in 
zahtevam.

Srečanje je priložnost za dialog, v katerem bomo z izmenjavo mnenj in izkušenj poskusili razumeti 
omejitve in potrebe vseh, ki smo povezani v procesu ohranjanja delazmožnosti, produktivnosti in 
nenazadnje tudi zadovoljstva zaposlenih.

Intenzivni poskusi sodelovanja z različnimi deležniki in iskanje podpore zunaj stroke žal niso imeli 
pričakovanega učinka. Pri pristojnih na obeh resornih ministrstvih (Ministrstvo za zdravje in Minis-

trstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) stroka pogosto naleti na nerazumevanje 
ali celo ignoranco. To si lahko razlagamo samo z nepoznavanjem našega dela in neznanjem pristojnih.

Prav takšen odnos govori v prid temu, da razvoja medicine dela ne moremo prepustiti (dnevni) poli-
tiki, temveč ga mora poustvarjati sami. Čakanje na pomoč drugih deležnikov in iskanje krivcev na 
drugi strani pomeni zgolj zapravljanje starih in novih priložnosti. Samo od nas je/bo odvisen položaj 
in ugled medicine dela v družbi. Verjamem, da si želimo, da bi bil ta boljši, kot je danes. Ali si ga bomo 
tudi prislužili, bo pokazal čas.

Pomembno je, da se vsak izmed nas zaveda, da je edino, na kar lahko računamo, naše znanje in 
zmožnost povezovanja in preseganja sporov. Suverenost in neodvisnost stroke od različnih in 
spreminjajočih se interesov sta ključna za obstoj. Čeprav se kdaj zdi, da temu ni tako, je znanje edino, 
ki omogoča samostojnost.

Vrhunsko znanje, profesionalno opravljeno vsakodnevno delo in kooperativnost zagotavljajo močno 
medicino dela. Stroke, ki temelji na tem, ni mogoče ignorirati. Imeli bomo takšno medicino delo, kot 
si jo zaslužimo. Zato prostora za pasivno držo ni. 

 

dr. Andrea Margan, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, 
predsednica ZMDPŠ
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IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: gospodarstvo, zdravstvo, medicina dela

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativna predstavnica delodajalcev, ki ima v svo-

jem članstvu čez 6000 gospodarskih subjektov, ki zaposlujejo skupaj 45 % vseh delovno 
aktivnih prebivalcev in ustvarijo 50 % vseh prihodkov gospodarstva. Na slovenskem trgu 
je velika večina malih in mikropodjetij ter samozaposlenih, ki so konstantno, skupaj z ve-

likimi in srednjimi podjetji, pred novimi izzivi, da bi lahko uspešno poslovali tako lokalno kot 
globalno. Delovna mesta se pod vplivom razvoja novih tehnologij ter spremenljivih gospo
darskih in socialnih razmer nenehno spreminjajo in razvijajo. In temu bi morali slediti tudi 
ostali podporni sistemi. Vendar se nam včasih zdi, kot da vse stoji na mestu! Zato že leta opo-

zarjamo na nujnost celovitih sistemskih sprememb v zdravstvu, invalidskem zavarovanju 
ter posledično tudi v sistemu varnosti pri delu in medicini dela. Gospodarstvo kot ključen 
plačnik v zdravstveno blagajno si želi vzdržen, solidaren in dostopen zdravstven sistem, ki 
postavlja človeka v središče. To pravilo mora veljati tudi za pristop podjetja k upravljanju 
varnosti in zdravja pri delu. Več sredstev je potrebno nameniti preventivi in izboljšanju var-

1 Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana; 
tatjana.cerin@gzs.si

Tatjana Čerin1

Kaj od medicine dela pričakuje 
gospodarstvo?

I.
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stvene kulture. Medicina dela mora postati konstruktiven partner delodajalca pri reševanju 
njegove problematike, ob izkoriščanju vseh razpoložljivih kapacitet in znanja ter upoštevanju 
najboljših globalnih praks.
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IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: kadrovik, medicina dela, zdravje delavcev, sodelovanje
 

Ob razmišljanju o pogledu kadrovika na medicino dela na osnovi dolgoletnih izkušenj na 
kadrovskem področju menim, da je formula za skupno uspešno in učinkovito delo precej 
enostavna – sodelovanje. Kaj pomeni beseda sodelovanje? Slovar slovenskega knjižnega 
jezika navaja: sò je predpona v sestavljenkah za izražanje vzajemnosti, medsebojne pov-

ezanosti; delováti pomeni imeti učinek na kaj. So-delovati torej pomeni vzajemno v med-

sebojni povezanosti učinkovati na nekaj. V povezanosti med kadrovsko stroko in medicino 
dela to pomeni vzajemno medsebojno učinkovanje na dolgoročno čim bolj zdrave delavce, 
primerne in ustrezne pogoje dela, boljšo organiziranost dela itd. Ob tem moramo biti re-

alni in upoštevati ekonomiko izvajanja delovnih procesov ter raznolikost posameznikov. A 
s sodelovanjem lahko skupaj najdemo najbolj učinkovito možnost. Prednosti, ki jih sodelo-

vanje daje, niso le opravljeni zakonsko zahtevani zdravstveni pregledi delavcev in stroko-

vno izdelani izjava o varnosti ter ocena tveganja. Bolj pomembna je priložnost preven-

tivnega delovanja, in sicer s strani vseh, ki smo v teh procesih udeleženi (tako kadrovskih 
strokovnjakov kot zdravnikov specialistov medicine dela ter nenazadnje delavcev). Za to so 

1 Brigita Aćimović, univ. dipl. psihologinja, Talum, d. d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo; brigita.acimovic@talum.si

Brigita Aćimović1

Pogled kadrovika na medicino dela

II.
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potrebne pravočasne in ustrezne informacije tako s strani medicine dela delodajalcu kot s 
strani delodajalca medicini dela. Za uspešno in učinkovito delo je nujno poznavanje dela 
in pogojev dela v posameznem podjetju. Ob tem je potrebno in pomembno informiranje 
kadrovikov, vodstev podjetij ter vseh zaposlenih o zdravem načinu dela ter najbolj primernih 
in stroškovno učinkovitih pogojih dela. Več kot nujna so poročila o opravljenih usmerjenih 
obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih. Na osnovi teh kadrovik vidi dejansko zdravs-

tveno stanje posamezne skupine zaposlenih in tako dobi informacije ter podatke, kje se lahko 
v bodoče pojavijo težave oz. problemi ter lahko pravočasno preventivno ustrezno ukrepa. Za 
dosego resničnega sodelovanja je treba vzpostaviti oz. doseči medsebojno zaupanje vseh, 
ki v teh procesih sodelujemo, kar pa ni enostavna naloga. Prednosti za kadrovika in s tem 
delodajalca so, da ima posledično zaposlene bolj zdrave ljudi, ki so manj pogosto v bolniškem 
staležu. Slednje ugodno vpliva na stroške poslovanja, hkrati pa so takšni delavci običajno bolj 
zadovoljni in zavzeti. Prednosti sodelovanja občuti tudi delavec, ki je posledično dlje časa v 
ustrezni psihofizični kondiciji ne samo za delo na delovnem mestu, ampak tudi za delovanje 
v zasebnem življenju. Ne nazadnje pa takšno sodelovanje prinaša prednosti tudi za zdravnika 
specialista medicine dela.
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Katja Gorišek1, Mateja Gerečnik2

Pogled sindikata na medcino dela

III.

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: pogled sindikata, poklicne bolezni, ocena tveganja, preventivni zdravs-

tveni pregledi, povezovanje

 

Prispevek predstavlja pogled sindikata na delovanje medicine dela skozi makro in mikro-

prizmo. Na kratko so predstavljene ugotovitve sindikata na državni ravni in pogled sindi-
kata v podjetju. Predstavljena so stališča o poklicnih boleznih, opravljenih preventivnih 
zdravstvenih pregledih, oceni tveganja in možnosti za sodelovanje in povezovanje medicine 
dela z delom sindikata na državnem nivoju in v podjetjih.

1 Katja Gorišek, svetovalka za varnost in zdravje pri delu, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 
1000 Ljubljana; katja.gorisek@sindikat-zsss.si
2 Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka, Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 
Ljubljana
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UVOD

Za Zvezo svobodnih sindikatov Sloveni-
je (ZSSS) je varstvo in zdravje pri delu 
področje, ki mu namenjamo veliko pozor
nosti. Zanj sta zadolženi dve sodelavki 
(izvršna sekretarka in svetovalka za var-

nost in zdravje pri delu), ki budno in stalno 
spremljata zakonodajo in vsa dogajanja na 
področju varstva pri delu. Tudi večina sindi-
katov dejavnosti ima področje varstva pri 
delu zapisanega kot enega od pomembnejših 
področij delovanja. Ustanovljene so komisi-
je za to področje, ki so v večini sestavljene 
iz inženirjev varstva pri delu, zaposlenih v 
podjetjih. To kaže, da področje obvladujemo 
in obravnavamo precej strokovno.

Naša moč in prepoznavnost na tem 
področju je včasih (pre)majhna. Mogoče 
tudi zato, ker Zakon o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju področje “dodeljuje” svetom 
delavcev. Ključ do uspeha je v sodelovanju 
predstavnikov delavcev, zdravnikov spe-

cialistov medicine dela in zaposlenih v pod-

jetjih, ki so pooblaščeni za področje zdravja 
pri delu.

Naloga sindikatov dejavnosti in ZSSS kot 
krovne organizacije pa je predvsem sodelo-

vanje pri oblikovanju zakonodaje s tega 
področja, opozarjanje na težave na terenu, 
priprava strokovnih stališč ter usposa-

bljanje, obveščanje in učenje sindikalnih 
zaupnikov/delavskih zaupnikov za varstvo 
in zdravje pri delu za delovanje na mikro 
področju.

Obveščanje in usposabljanje je utečena in 
dobra praksa. Sami vidimo težave predvsem 
v tem, da na terenu, kjer se stvari dogajajo 
in je potrebnega veliko znanja, nimamo več 
usposobljenega (profesionalnega) kadra. 
Omejeni smo namreč na delo z zaposlenimi 
v podjetjih (sindikalnimi zaupniki), ki pa so 
neprofesionalni.

POGLED SINDIKATA NA 
DELOVANJE MEDICINE DELA Z 
MAKRO RAVNI

Na spletni strani Združenja medicine dela, 
prometa in športa (ZMDPŠ) je zapisano: 
“Medicina dela je preventivna medicin-

ska specialnost, katere osnovna naloga je 
preprečevati (in zdraviti) poklicne bolezni 
in bolezni v zvezi z delom ter poškodbe pri 
delu.”

V Sloveniji se poklicnih bolezni ne od-

kriva. Kar pa ne pomeni, da slovenski de-

lavci poklicno ne obolevajo! Kot je znano, se 
poklicne bolezni, z izjemo azbestnih bolez-

ni, v Sloveniji praktično ne odkrivajo že od 
leta 1990. Po ocenah naj bi v Sloveniji let-
no poklicno zbolelo 800–1000 delavcev, po 
mednarodnih ocenah pa naj bi letno zaradi 
poklicnega raka umrlo 440 ljudi.1

Varnost in zdravje, tj. službo varstva pri 
delu in izvajalca medicine dela, v podjetju 
v celoti financira delodajalec. Medicina dela 
pravi, da gre za konflikt interesov, saj so 
razpeti med lojalnostjo do delodajalca, ki jih 
plačuje, in etičnimi standardi svojega pokli-
ca. Jasno je, da delodajalcem ni v interesu, 
da se pri njih odkrije poklicna bolezen. Ven-

dar ni etično, da izvajalci medicine dela na 
preventivnih zdravstvenih pregledih namer-

no prezrejo sum na poklicno bolezen. V letu 
2016 je bilo prezrtih 61 primerov poklicnih 
bolezni, ki so jih Invalidske komisije I. sto-

pnje prepoznale kot vzrok nastanka invalid-

nosti. Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo do leta 2016 (razen azbestnih) ni prejel 
nobene prijave potrjene poklicne bolezni. 
Koliko bolezni (npr. rakov) je bilo že prezr
tih, pa se zdravijo kot bolezen izven dela ali 
pa so ti ljudje že umrli? V čigav prid torej 
dela stroka medicine dela?
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PODLAGE ZA OCENO TVEGANJA, KI 
JIH PRIPRAVI IZVAJALEC MEDICINE 
DELA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu pravi, 
da mora izvajalec medicine dela opraviti  
strokovne podlage za izjavo o varnosti in 
oceniti zdravstvena tveganja za opravl-
janje dela na določenem delovnem mestu. 
Med drugim naj bi te podlage obsegale tudi 
seznam bolezni, povezanih z delom, ter 
pričakovane poklicne bolezni z oceno ver-

jetnosti, resnosti in ukrepi zoper njih. Če bi 
te podlage obstajale v ocenah tveganja slov-

enskih delodajalcev, bi se na preventivnih 
zdravstvenih pregledih pogosteje pojavljali 
sumi na poklicne bolezni.

Priložnost za inšpektorje za delo je, da 
pričnejo z usmerjenimi nadzori pregledo-

vati, ali je v ocenah tveganja slovenskih 
delodajalcev ocenjeno tudi tveganje za nas-

tanek poklicnih bolezni in ukrepi na podlagi 
tega. 

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI 
PREGLEDI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD1) določa, da mora delodajalec zago-

toviti zdravstvene preglede delavcev, ki us-

trezajo tveganjem za varnost in zdravje pri 
delu. Preventivni zdravstveni pregled torej 
ni splošni zdravstveni pregled, ki bi ga lahko 
opravil izbrani osebni zdravnik; kljub temu 
se v praksi (predvsem pri pisarniških de-

lavcih) pogosto izvajajo prav takšni pregl-
edi. V ocenah tveganja pisarniških delavcev 
je zelo redko zaslediti ocenjeno visoko tve-

ganje za npr. sindrom karpalnega kanala 
in tveganj, povezanih s psihosocialnimi de-

javniki. Posledica tega je, da se na usmer-

jenih zdravstvenih pregledih ne preverja, 
ali prihaja do zdravstvenih okvar zaradi teh 
tveganj.

Če je npr. za določeno delovno mesto ocen-

jeno nesprejemljivo tveganje zaradi hrupa, 
potem naj bi se na preventivnem zdravstve-

nem pregledu preizkušal sluh z avdiometrijo 
(ADG) in nikakor ne s šepetanjem. Primer-

java rezultatov testov iz ADG lahko dokaže, 
ali okvara sluha napreduje, kar je klic k 
ukrepanju, da se prepreči naglušnost delav-

ca. Rezultati preizkusa sluha s šepetanjem 
niso relevantni in jih ni moč primerjati, zato 
se ne ve, ali se je sluh delavca poslabšal ali 
ne.

OPREMA, KI ZAGOTAVLJA 
KAKOVOSTNE USMERJENE 
ZDRAVSTVENE PREGLEDE

Ugotavljamo, da imajo nekateri izvajalci 
medicine dela za izvajanje preventivnih 
pregledov na razpolago le opremo in nap-

rave za splošne medicinske analize (npr. pre-

iskave krvi in urina), zahtevnejše strokovne 
preiskave (ADG, analize bioloških vzorcev, 
psihofizično testiranje itd.) pa ne izvajajo 
sami, pač pa preko drugih specialističnih 
ordinacij in institucij. Zato se v praksi 
“zahtevnejše preiskave” pogosto ne izvajajo 
v zadostnem obsegu.

ZDRAVSTVENA OCENA 
TVEGANJA  –   KAJ JE TO?

Omeniti je treba, da so izvajalci medicine 
dela strokovne podlage ocene tveganja poi-
menovali “po svoje”, tj. “Zdravstvena ocena 
tveganja”. Ta podlaga pogosto ni del skupne 
ocene tveganja, ampak zgolj njen dodatek. 
Tudi inšpektorji za delo opozarjajo, da izraz 
“Zdravstvena ocena tveganja” ne obstaja, in 
jo kot tako sam ZVZD1 ne določa.

SODELOVANJE IZVAJALCEV 
MEDICINE DELA S STROKOVNIMI 
DELAVCI ZA VARNOST PRI DELU

Sodelovanje stroke medicine dela s stroko 
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varnosti in zdravja pri delu (na posvetih, 
konferencah, delavnicah, publicistični de-

javnosti itd.) je zaznati redko. Stroki delujeta 
vsaka zase, s tem pa se informacije, dobre in 
slabe prakse s posvetov, konferenc, delavnic 
ne prenašajo. Skupni program aktivnosti bi 
stroki zagotovo zbližal, informacije ter znan-

je pa bi zaokrožili v širši meri.

SEZNAM IZVAJALCEV MEDICINE 
DELA V SLOVENIJI

Na spletu ni najti seznama vseh izvajalcev 
medicine dela v Sloveniji. Na spletni strani 
ZMDPŠ sicer obstaja seznam le tistih izva-

jalcev medicine dela, ki so člani združenja. 
Predlagamo, naj stroka medicine dela da 
pobudo Ministrstvu za zdravje, da se omen-

jen seznam javno objavi. 

POGLED SINDIKATA Z MIKRO 
RAVNI NA DELOVANJE MEDICINE 
DELA

Vse se začne in konča pri delavcu, človeku, 
ki opravlja delo na nekem delovnem mes-

tu. Delodajalec je tisti, ki naj bi zagotavljal 
varne in zdrave delovne pogoje; delavec je 
tisti, ki naj bi upošteval navodila delodajalca.

Sindikat, ki je organiziran v podjetju, 
praviloma ni vključen v odločitve deloda-

jalca, ki jih sprejema na področju varstva 

in zdravja pri delu. Omenjeno je bilo, da je 
zakonsko to področje dodeljeno svetom de-

lavcev. V podjetjih, kjer je sindikat številčen 
in je lahko predsednik profesionalen, je 
delovanje in ukrepanje povsem drugačno 
kot tam, kjer tega ni. Dejstvo je, da je profe-

sionalcev v podjetjih malo.

Da se vzpostavi dobra praksa (so)delo-

vanja predstavnikov delavcev in zdravnikov 
specialistov medicine dela, mora biti izražen 
interes na obeh straneh. Predlagam, da 
pobuda pride s strani zdravnika specialista 
medicine dela. Predstavniki delavcev so po-

gosto nepoučeni o možnostih sodelovanja, 
hkrati pa se srečujemo s posamezniki, ki si 
kontakta ne upajo vzpostavit. Moja pobuda 
se nanaša na vas, ki delate za podjetja z na-

menom delovanja za ljudi. Sindikat v pod-

jetju ima informacije, ki vam jih delodajalec 
mogoče prikriva, tj. informacije, ki bi vam 
kdaj lahko tudi olajšale delo. Sindikat v pod-

jetju je tisti, ki ve, kako zaposleni razmišljajo 
in kako se obnašajo. Pomagamo lahko pri 
ozaveščanju in informiranju,  naš vpliv pa se 
čuti tudi pri pogajanjih z delodajalcem. Če 
bomo določena tveganja ovrednotili v nji-
hovem jeziku, bomo uspešnejši. 

Naše poslanstvo je popolnoma enako, tj. 
delati v dobro zaposlenih. 

LITERATURA

1. Takala J. Eliminating Occupational Cancer in Europe and Globally. Brussels: ETUI aisbl; 2015.
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Pomen psihologa na področju medicine 
dela in pomembnost sodelovanja med 

zdravniki in psihologi

IV.

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: varovanje zdravja delavcev, ocena tveganja, vozniki, psihodiagnostična 
sredstva, sodelovanje

 

Psihologi v sklopu medicine dela pri svojem delu ugotavljamo, ali posameznik izpolnjuje 
posebne psihološke pogoje za specifične pogoje dela oz. udeležbo v prometu kot voznik. 
Obravnava je individualna in v skladu s sprejetimi smernicami. Pri pregledu uporablja-

mo poglobljeni intervju ter standardizirana psihodiagnostična sredstva, ki so objektivna, 
zanesljiva, veljavna in občutljiva. Pozorni smo na prisotne osebnostne tendence, ki povečajo 
verjetnost prometne nesreče v specifični situaciji v prometu. Čutimo potrebo po dobrem 
poznavanju delovnih mest in željo sodelovanja pri oblikovanju ocene tveganja. Kljub potre-

bam po konkurenčnosti želimo pri svojem delu ohraniti strokovnost in tako v sodelovanju z 
zdravnikom poiskati najboljšo rešitev.

1 Sara Dajčman, mag. psih., Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 
Maribor; sara.dajcman@zd-mb.si
2 Simona Medved, univ. dipl. psih., Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
3 Iris Keršič Veingerl, univ. dipl. psih., Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
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Psihologi smo že več kot petdeset let 
kot sodelavci vključeni pri ocenjevan-

ju delazmožnosti delavcev in voznikov 
v prometu. Od prvih začetkov, ko so se 
diagnostični postopki opravljali v velikih 
skupinah, saj so npr. psihološko diagnostiko 
opravljali na vseh kandidatih za voznike, se 
je ocenjevanje, ali posameznik izpolnjuje 
posebne psihološke pogoje za specifične po-

goje dela ali udeležbo v prometu kot voznik, 
usmerilo na individualno obravnavo. Le 
tako lahko psiholog informacije pridobi tudi 
iz neverbalnega vedenja ob pregledu; te so 
včasih ob simulirajočih oz. disimulirajočih 
ključne. Psihološki pregled je tako stroko-

ven, celovit in kompleksen pregled, v kate
rem apliciramo tako psihodiagnostična 
sredstva kot poglobljen razgovor oz. in-

tervju. Trajanje pregleda je odvisno od ap-

likacije psihodiagnostičnih sredstev kot tudi 
od posameznika in njegovih odzivov.

Psihodiagnostična sredstva uporabljamo 
za namen psihodiagnostike, ko želimo ugo-

toviti, kakšne so sposobnosti ali osebnost-
na struktura posameznika. Z njimi lahko 
dostopamo do različnih psiholoških funkcij, 
kot so splošne sposobnosti (inteligentnost), 
vizualnomotorična koordinacija, zazna-

vanje, hitrost reagiranja, sposobnost vizual-
noprostorske orientacije, grafomotorika, 
izvršilne (eksekutivne) funkcije in vztrajnost 
pozornosti ter vzdrževanja koncentracije. S 
pomočjo vprašalnikov pa ocenimo osebnost 
posameznika, njegove trenutne težave in 
aktualno simptomatiko. Psihodiagnostična 
sredstva lahko uporabljamo tudi za napove-

dovanje vedenja posameznika v prihodnosti, 
torej lahko napovedujemo, kako uspešno se 
bo posameznik lahko prilagodil zahtevam 
delovnega mesta.

Situacija v prometu je nekoliko specifična. 
Vožnja je bila še pred nekaj desetletji privi-
legij za izbrance, sedaj pa je samoumevno, 
da si vsak želi pridobiti vozniško dovoljenje. 
Vsaka prometna nezgoda je kot nekakšen 

nesporazum med človekom in strojem, zato 
je zanje več vzrokov, in sicer pomanjkanje 
mentalnih in psihofizičnih sposobnosti 
ter socialna, emocionalna in osebnostna 
neuravnoteženost. Med vožnjo prihaja do 
nepretrganega toka informacij, ki jih mora 
voznik predelati in ustrezno odreagirati. 
Pri večjih hitrostih in bolj gostem prometu 
je tudi število informacij večje. Neustrezna 
predelava informacij je najpogostejši vzrok 
za prometne nezgode. Ljudje si za prido-

bitev občutka varnosti lastimo prostor okoli 
sebe. Bolj kot smo osebnostno, socialno in 
emocionalno stabilni, manjši prostor si 
lastimo. V prometu imamo avtomobil kot 
nekakšen trden ščit. Marsikdo se tako počuti 
bolj pogumnega, kar se še poveča ob moči 
motorja, ki ga upravljamo in se nam ne 
upira. Torej pri izbiri avtomobila in vožnji 
ne gre le za statusni simbol, temveč tudi za 
poskus kompenzacije določenih deprivacij. 
Nevarni so agresivni vozniki, ki vzrokov 
za svoje nezadovoljstvo pogosto ne pozna-

jo. Da bi ohranili samospoštovanje, iščejo 
vzro ke neuspeha zunaj sebe. Navzven se 
tako vedenje kaže kot agresivno obnašanje, 
v prometu kot nespoštovanje predpisov, 
izsiljevanje prednosti ter tvegano prehite-

vanje. Tako smo pri psihološkem pregledu 
voznikov posebno pozorni na prisotnost oz. 
odsotnost nevrotskih tendenc ter na njihovo 
vrsto, tj. odnos do sebe in samokritičnost, 
odnos do drugih ter frustracijsko toleranco.

Psihodiagnostična sredstva, ki jih pri 
pregledu apliciramo, so standardizirana na 
slovenskem vzorcu. Prav standardiziranost 
nam omogoča njihovo uporabnost, saj lahko 
vsako vrednost spremenimo v obliko, ki je 
primerljiva z rezultati drugih oseb, ki so si 
podobni po neki bistveni lastnosti (npr. spol, 
starost in raven izobrazbe).

Psihodiagnostična sredstva so veljavna, 
zanesljiva, objektivna in občutljiva:

• veljavnost (testni rezultat je povezan s 
tem, kar želimo, da psihodiagnostično 
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sredstvo meri; rezultate lahko upo-

rabimo za sprejemanje pravilnih in 
natančnih odločitev);

• zanesljivost (določena oseba bo 
dosegla enak ali zelo podoben re-

zultat tudi ob naslednji aplikaciji 
psihodiagnostičnega sredstva, tj. “čez 
nekaj dni torej ne bo nobene razlike”);

• objektivnost (psiholog, ki aplicira in 
interpretira psihodiagnostična sredst-
va, ne vpliva na rezultate, tj. pri vseh 
psihologih je rezultat enak);

• občutljivost (izmerimo lahko majhne 
razlike v merjeni lastnosti).

Pri svojem delu psihologi tako vedno de-

lujemo strokovno in se ravnamo po smer-

nicah Sekcije psihologov v medicini dela, 
prometa in športa pri Društvu psihologov 
Slovenije in po etičnem kodeksu psihologov. 
Vsak posameznik je obravnavan indi-
vidualno (individu alno prilagodimo izbor 
psihodiagnostičnih sredstev, razgovor ter 
kasneje oblikujemo tudi mnenje in izvid). Pri 
našem delu včasih naletimo tudi na ponovni 
psihološki pregled pri drugem psihologu, 
ki ga zahtevajo zdravniki. Menimo, da je 
to popolnoma nesmiselno, saj se, kot ome
njeno zgoraj, ravnamo po objektivnih krite
rijih in naša ocena psihološkega funkcioni
ranja posameznika nikakor ni subjektivna. 
Rezultat psihološkega pregleda ni odvisen 
od psihologa, ki je pregled opravil, temveč 
od celostnega psihičnega funkcioniranja 
posameznika. V krajšem časovnem obdob-

ju rezultati ostajajo stabilni, enake rezu
ltate pa potem tudi interpretiramo na enak 
način, tako da ponoven pregled pri drugem 
psihologu ne more dati bistveno drugačnih 
rezultatov. Pomeni pa nezaupanje v delo 
psihologa, njegovo strokovnost in ga tako 
razvrednoti. Ponovni pregled je smiselno 
ponoviti šele po nekem daljšem obdobju 
(npr. po letu dni), saj se v tem času psihično 
funkcioniranje že lahko toliko spremeni, da 
lahko posameznika ponovno pregledamo.

Pri psiholoških pregledih je izredno 
pomembno, da psiholog dobro pozna delov-

no mesto, na katerem je posameznik zapo
slen oz. se bo zaposlil. Strokovno sporno in 
neetično je odločati o posamezniku in nje-

govi zaposlitvi na podlagi nepopolnih infor-

macij. Zato je bistveno, da se psihologom 
omogoči sodelovanje pri ocenah tveganja (v 
primeru zdravnikov na medicini dela, pro-

meta in športa v Zdravstvenem domu dr. 
Adolfa Drolca v Mariboru posluha za to žal 
ni bilo). Tudi sedaj mora pobuda za sodelo-

vanje pri ogledih delovnih mest priti od 
psihologa, čeprav menimo, da bi določene 
karakteristike delovnega mesta, predvsem 
kar se tiče komunikacij med zaposlenimi, z 
vodilnim kadrom in doživljanja avtonom-

nosti in spodbujanja kreativnosti lahko bile 
ključen prispevek psihologa pri oceni tve-

ganja. Varovanje zdravja delavcev je kom-

pleksen pojem in poleg urejenega delovnega 
okolja je za pozitivno doživljanje delovne 
situacije ključen emocionalni odziv delavca. 
Ob negativnih aspektih doživljanja lahko 
posameznik beži z delovnega mesta (zateka 
se v bolniški stalež ali pa si poišče drugo 
delovno mesto). Tako so problemi visokega 
bolniškega staleža in fluktuacije lahko tudi 
odraz negativnega doživljanja delovne situ
acije, pri čemer bi bila večja vključenost 
psihologa lahko primeren način reševanja 
problemov.

Kar se nam zdi zelo pozitivno, je poenotena 
doktrina, da zdravniki vsakega starostnika 
obvezno pošljejo še na pregled k psihologu. 
Ti so v prometu posebna skupina, ki ji je 
potrebno dati malo več pozornosti, je pa to 
v prometu tudi vedno številčnejša skupina. 
Opažamo, da so med osemdesetletniki v 
psihičnem funkcioniranju velike razlike, 
nekateri imajo kognitivne sposobnosti v ve-

liki meri še vedno ohranjene, pri drugih je 
že zaznati težave v različnih področjih funk-

cioniranja. S psihološkim pregledom sta-

rostnika lahko zdravniku podamo natančno 
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mnenje o morebitnem kognitivnem upadu, 
demenci itd. ter s tem povečamo varnost v 
prometu.

Trend višanja starosti pa ni prisoten samo 
pri voznikih, temveč ga opažamo tudi pri za-

poslenih. Delovna doba se podaljšuje, mnogi 
posamezniki pa tudi odlagajo svoj odhod v 
pokoj. Menimo, da je tudi pri starejših de-

lavcih potrebno pogostejše spremljanje oz. 
več pregledov v nekem časovnem obdobju v 
primerjavi z mlajšimi delavci.

Pomembno je, da zdravniki ločijo “kvalitet-
nega” psihologa od “nekvalitetnega”. Za-

vedamo se, da si trg dela delimo z zaseb-

niki, kar pogosto pomeni za nas več dela 
in zniževanje cene pregledov, da bi ostali 
konkurenčni. Na samo postavljeno ceno mi 
ne moremo vplivati, ne želimo pa pristati 
na manjšo strokovnost pri delu. Psihologi, 

ki opravljajo večje število pregledov, sled-

nje večinoma opravljajo nekakovostno, v 
nesklad ju s smernicami Sekcije pa tudi v 
neskladju z etičnim kodeksom psihologov 
Slovenije. Takšni psihologi pri svojem delu 
uporabljajo psihodiagnostična sredstva in 
vprašalnike, ki so pogosto pomanjkljivi v 
smislu objektivnosti, veljavnosti in zane
sljivost, ali pa določenih sredstev, ki bi bila 
nujno potrebna za celotno oceno psihičnega 
funkcio niranja, sploh nimajo ali jih ne 
aplicirajo.

Zaključimo lahko, da se nam sodelovan-

je med zdravniki in psihologi zdi izredno 
pomembno. Kot strokovni sodelavci lahko 
namreč z zdravniki sodelujemo kot del tima, 
ki se nato skupaj odloča za najboljšo možno 
rešitev za posameznika.
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IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: tveganje, družinska medicina, medicina dela, sodelovanje
 

Področje družinske medicine in področje medicine dela sta stroki, ki vsaka na svojem 
področju skrbita za zdravje pacientov, še posebej na preventivnem področju in področju 
varovanja zdravja. Sta stroki, ki se medsebojno prepletata, (ne)poznavanje medsebojnih 
kompetenc in pristojnosti pa pomembno vpliva na potek obravnave pacientov. Finančno sta 
področji različno vpeti v slovenski zdravstveni sistem – družinska medicina je del javnega 
zdravstvenega sistema, financiranega s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
medtem ko je medicina dela samoplačniška dejavnost, na primarnem nivoju zdravstvenega 
varstva plačevana s strani delodajalcev. Ocenjevanje tveganja delovnega mesta, ki vpliva na 
delazmožnost, je pomembno pri vseh vidikih ohranjanja zdravja in vračanju delavca nazaj v 
delovni proces, vendar to tveganje pozna le medicina dela, medtem ko vse ostale zdravstvene 
težave bolje pozna zdravnik družinske medicine. Sodelovanje ni razvito, dopolnjevanje po-

gledov pri zdravstveni obravnavi posameznika pa tudi ne. Medsebojno obveščanje s pomočjo 

1 Izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. družinske medicine, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 
9, 1000 Ljubljana; ZZMM, Tehnološki park 22 a, 1000 Ljubljana; Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana; antonija.poplas-susic@zd-lj.si

Antonija Poplas Susič1

Pogled specialista družinske medicine 
na medicino dela

V.
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medicinske dokumentacije ali obvestil kolegu zdravniku ne more nadomestiti osebne komu-

nikacije in sodelovanja. Težnja po ureditvi področij obstaja obojestransko, vendar morajo 
biti vodilni predstavniki ene in druge stroke soglasni ter konstruktivno iskati tako pot, ki bo 
najboljša za paciente. Odločevalci v zdravstvu pa bodo morali slediti predlogom stroke, da bo 
vsak pacient obravnavan celovito in integralno s povezovanjem znanj in področij.

UVOD

Področje varovanja zdravja in preventiva sta 
dva najpomembnejše ukrepa za ohranitev 
zdravja populacije. Preprečevati je vedno 
ceneje, kot zdraviti – ob dejstvu, da je tudi 
kakovost življenja populacije, ki bolezni 
nima, večja. Preventiva je ena od ključnih 
dejavnosti primarnega zdravstvenega nivo-

ja, kamor spadajo zdravniki družinske med-

icine, pediatri, zobozdravniki in ginekologi 
na primarnem nivoju.1,2 Drugo pomembno 
področje, ki se prav tako ukvarja s preven-

tivo in varovanjem zdravja na delovnih 
mestih, je medicina dela, prometa in športa 
(MDPŠ).3 Obe stroki imata podobno nalogo, 
vendar med seboj ne sodelujeta in se ne 
dopolnjujeta, kot bi bilo verjetno smiselno. 
Umestitev v zdravstveni sistem je za stroki 
različna – medtem, ko je družinska me-

dicina del javnega zdravstvenega sistema 
in posledično financirana s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 
je MDPŠ na primarnem nivoju dejavnost, ki 
je odvisna od trga (plačniki so delodajalci) 
in torej ni del javnega zdravja, ki ga plačuje 
ZZZS.

Sodelovanje zdravnikov družinske medi-
cine in zdravnikov MDPŠ kot seveda tudi 
ostalih članov zdravstvenih timov v procesu 
obravnave pacientov je pomembno, vendar 
trenutno omejeno bolj ali manj na izmen-

jevanje informacij o zdravstvenem stanju 
pacientov v obliki pisnih obvestil zdravniku 
ali izmenjevanju zdravstvenih kartotek.4

 

Taka komunikacija zgolj obvešča o rezul-
tatih pregleda in preiskav ter daje navodila o 

nadaljnjih ukrepih; kaj se s posameznikom 
v njegovem delovnem okolju in z njegovimi 
zdravstvenimi težavami v resnici dogaja, pa 
ne moremo razbrati.5

Področje sodelovanja zdravnikov družinske 
medicine in zdravnikov MDPŠ bo v nadalje-

vanju orisano z nekaterimi praktičnimi 
primeri.

RAZPRAVA

Navodila za kontrolo pri izbranem 
zdravniku

Izvidi in obvestila zdravnikov MDPŠ so 
natančna in jasno usmerjajo pacienta, kaj 
storiti v nadaljnjem koraku. Običajno je 
svetovana kontrola odstopajočih (najpo-

gosteje laboratorijskih) parametrov. Slednje 
je koristno, v kolikor je ugotovljen rezultat 
lahko izraz določenega novega zdravstvene
ga dogajanja, po drugi strani pa popolnoma 
nepotrebno, kadar je v zdravstveni kartoteki 
zabeležena kronična bolezen, katere po
sledica so patološki laboratorijski parametri. 
Najpogosteje se izkaže za popolnoma nepo-

trebno naročena kontrola urina, ko število 
eritrocitov v urinu pri pregledu na MDPŠ 
minimalno presega referenčno vrednost, to 
pa še zdaleč ne kaže na patologijo. Verjetno to 
odstopanje prav tako ne vpliva na dokončno 
mnenje o delazmožnosti. V kolikor je na vol-
jo medicinska kartoteka, ki zdravniku MDPŠ 
omogoči vpogled v zdravstveno stanje, takih 
navodil ne bi pričakovali, saj za pacienta ne 
pomenijo dodane vrednosti.
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Smiselno bi bilo, da zdravnik MDPŠ z oceno 
zdravja in skladnosti slednjega z delovnim 
mestom opozori in predlaga kontrolo tis-

tih dejavnikov, ki so pomembni za podajo 
svoje ocene, ter ostalo prepusti v presojo 
izbranemu zdravniku, ki ima dolžnost in 
strokovno zavezo spremljati in voditi pa-

cienta. Vztrajanje pacientov na udejanjanju 
danih priporočil je včasih neprijeten do-

godek v ambulanti družinske medicine.

Predlogi za diagnostično napotitev

Za dokončno podajo mnenja o delazmožnosti 
zdravnik MDPŠ potrebuje dodatno mnenje 
določenega specialista. Ker sam ne more 
napotiti pacienta na specialistični pregled, 
poda ta predlog izbranemu zdravniku. Pred-

log je velikokrat slabo obrazložen – na na-

potnici specialistu je treba, če želimo dobiti 
želen odgovor, jasno napisati, kakšne težave 
pacient ima, kaj je razlog napotitve in kaj 
pričakujemo od specialističnega pregleda. 
Obenem pa je pomembno, kakšno delo 
dotični posameznik opravlja, saj je ocena 
potrebna ravno zaradi slednjega. Pacient 
svojemu izbranemu zdravniku opiše, kaj vse 
mora na delovnem mestu delati; smiselneje 
pa bi bilo, da zdravnik MDPŠ priloži opis 
delovnega mesta in tveganje za zdravje, ki 
iz tega izhaja. V nasprotnem primeru napo-

titev ne bo dosegla svojega cilja.

Nerazumljive odločitve zdravnika 
medicine dela, prometa in športa

Pacienti se pogosto, ko dobijo dokončno 
mnenje zdravnika MDPŠ, zglasijo pri izbra-

nem zdravniku in želijo pojasnilo:
• Kmet dobi priporočilo, da lahko delo 

opravlja v skrajšanem delovnem 
času (štiri ure dnevno) ali da ne sme 
dvigovati bremen, težjih od 5 kg. Od 
zdravnika družinske medicine želi po-

jasnilo, kako naj to izvede. 
• Oseba je sposobna za svoje delo, 

vendar mu zdravnik MDPŠ svetuje 

uporabo stola Spinalis; delodaja-

lec predlogu ne ugodi. Od zdravnika 
družinske medicine želi dotična oseba 
dodatno potrdilo, da stol res potre-

buje. Zdravnik družinske medicine 
po literaturi išče članke, ki bi potrje-

vali svetovanje uporabe stola Spinalis, 
vendar jih ne najde.

• Prvi pregled na MDPŠ (pred prvo 
zaposlitvijo) za zobozdravnika poda 
delodajalcu sledeče mnenje: je sposo-

ben opravljati svoje delo, vendar naj 

ne dela z ljudmi (psihiatrična dia
gnoza).

• Zdravnik MDPŠ oceni, da ima tele
fonist glasovno obremenitev in da je 
določeno delo z vidika zdravja zanj 
tvegano. Delodajalec se pritoži, ker 
MDPŠ dotično delovno mesto ni oce-

nila kot glasovno tvegano za zdravje. 
Zdravnik MDPŠ ugotovi slednje tudi 
sam, se z delodajalcem strinja ter v 
nadaljevanju odgovori delodajalcu, 
da bo predlagal spremembo ocene 
tveganja in dodal, da obstaja tudi gla
sovna obremenitev.

• Teden dni po pregledu na MDPŠ pa-

cient dobi izvid, kjer prebere, da naj se 
nujno zglasi pri osebnemu zdravniku, 
ker bi glede na EKG lahko imel infarkt. 
Pacient priteče ves prestrašen, ponov-

ni EKG sicer pokaže spremembe, ven-

dar ne infarktnih. Zdravnik MDPŠ 
se ne želi pogovoriti z zdravnikom 
družinske medicine.

• Naštevanje diagnoz na izvidu, ki jih 
dotični nima več (verjetno avtomat-
sko kopiranje z enega od predhod-

nih pregledov oz. izvidov pri istem 
zdravniku MDPŠ) razburi pacienta, ki 
se zglasi pri izbranemu zdravniku po 
pojasnilo, zakaj ima še vedno naštete 
diagnoze, ki ne obstajajo več.

Medsebojno sodelovanje

Zdravnik družinske medicine ne ve, kdo so 
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izbrani zdravniki MDPŠ za posameznega pa-

cienta. Ker MDPŠ ni del javnega zdravstve
nega sistema, financiranega s strani ZZZS, 
ime ni zavedeno na kartici zdravstvenega za-

varovanja (KZZ). Lažje se orientira zdravnik 
MDPŠ, saj na KZZ prebere zapis imena iz-

branega osebnega zdravnika, prav tako pa 
ima na voljo medicinsko dokumentacijo, ki 
je tudi označena z imenom in priimkom iz-

branega zdravnika.

Le redko se zgodi, da eden ali drugi naveže 
medsebojni stik z namenom pojasnitve 
določene problematike. Ocena tveganj 
delovnih mest je za zdravnika družinske 
medicine neznanka; slednje pomembno 
vpliva na (ne)vračanje pacientov nazaj na 
delovno mesto, če so v bolniškem staležu, 
zlasti dolgotrajnem. Prav tako pisanje pred-

loga za invalidsko komisijo zahteva pozna-

vanje delovnega mesta, ki pa ga zdravnik 
družinske medicine nima, ima pa ga 
zdravnik MDPŠ. Postopek je sicer prirejen 
tako, da mora ob vlogi izbranega zdravnika 
svoje mnenje podati tudi MDPŠ, vendar se 
zdi, da gre za podvojevanje dela, ki bi ga 
ustrezno strokovno lahko opravil zdravnik 
MDPŠ sam.

Bolniški stalež (absentizem) je po podat-
kih ZZZS v Sloveniji relativno visok. Pa-

cient z enako zdravstveno težavo zagotovo 
določena dela opravlja lažje (ali celo z lahko-

to) kot druga. Vključevanje zdravnika MDPŠ 
ali celo prenos kompetenc vodenja bolniških 
staležev na področje MDPŠ bi bila odločitev, 
ki bi verjetno pomembno vplivala na stopnjo 
absentizma, zlasti dolgotrajnega.

Zagotovo bi bilo smiselno, da bi imel 
zdravnik MDPŠ sam možnost napotiti pa-

cienta na dodatne preiskave, če so slednje 
za oceno delazmožnosti potrebne, saj bi tako 
lahko navedel poglavitni razlog, zakaj to 
mnenje potrebuje.

ZAKLJUČEK

Družinska medicina je v obsegu storitev v 
celoti financirana s strani ZZZS, medtem ko 
je medicina dela v finančnem pogledu odvis-

na od trga, cen in obsega ponudbe. Slednje 
lahko vpliva na odločanje zdravnika MDPŠ 
zlasti v zasebnem sektorju, kjer je pomem-

ben obseg naročnikov storitev, verjetno pa 
manj v javnem sektorju, kjer so plače sledn-

jih določene v skladu z veljavno zakonodajo. 
Delodajalci se lahko odločijo tudi zamenjati 
zdravnika MDPŠ, če ocenijo, da ne dela v 
skladu z njihovimi pričakovanji, kar pomeni, 
da interes delodajalca ne želi slediti stroko-

vni oceni MDPŠ, pač pa potrebam kapitala. 
Vsaj na področju, kjer se sferi družinske 
medicine in medicine dela prepletata in 
dopolnjujeta (npr. bolniški stalež in invalid-

ska ocena), je verjetno smiselno, da sta obe 
področji stvar obveznega zdravstvenega za-

varovanja, torej bi moral biti plačnik storitev 
ZZZS.

Kot so že pred desetletji pisali številni av-

torji, kaj naj ustrezna napotitev vsebuje, 
da bo učinkovita, da se mora o tem dogo-

voriti stroka (konkretno napotni in napoto-

vani zdravnik), bi tudi sodelovanje MDPŠ in 
družinske medicine morali dogovoriti stroki 
sami ter definirati komunikacijske poti ter 
načine sodelovanja; istočasno pa predlagati 
plačniku način financiranja, ki bo omogočil 
ustrezen in smiseln način reševanja zdravst-
venih težav zaposlenih.6

Za potrebe obravnave in vračanja pacien-

ta z dolgotrajnega staleža nazaj v delovni 
proces in napotovanje pacienta na invalid-

sko oceno bi moralo biti področje MDPŠ 
del javnega zdravstvenega sistema, pravica 
pa plačljiva s strani ZZZS. Možnost razvoja 
protokola obravnave teh pacientov bi lahko 
z namenom sodelovanja in vodenja pacien-

tov po vzoru dela referenčnih ambulant pri-
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pravili sodelujoči obeh vpletenih strokovnih 
področij.7

Povezovanje in sodelovanje med MDPŠ in 
družinsko medicino zagotovo lahko pozitiv-

no vpliva na zdravstveni izhod delovno ak-

tivnega posameznika, kar pa je pomembno 
za celotno družbo.8
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Zdravstveni absentizem je širši družbeni problem, katerega celovito obvladovanje pre-

sega pristojnosti in zmožnosti imenovanega zdravnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Naraščanju zdravstvenega absentizma se ni mogoče izogniti brez širših sis-

temskih ukrepov, ki zahtevajo stalno medresorsko in interdisciplinarno sodelovanje. Organi-
zacija dejavnosti medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) v Sloveniji trenutno ne zagotavlja 
aktivnejše vloge zdravnika specialista MDPŠ v procesu obvladovanja naraščajoče začasne 
nezmožnosti za delo v breme ZZZS. Imenovani zdravniki se zavedajo, da se le z ustreznim 
oblikovanjem in prilagajanjem delovnega mesta, okolja in procesa zdravstvenemu stanju 
obolelega ali poškodovanega delavca lahko zagotovi njegova čimprejšnja vrnitev na delo. 
Zato je ZZZS v svojem naboru ukrepov za obvladovanje zdravstvenega absentizma predlagal, 
da bi se v obvezno oceno preostale delazmožnosti delavcev po daljši začasni zadržanosti od 
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UVOD

V Sloveniji je v letu 2016 znašal odstotek 
izgubljenih koledarskih dni na enega zapo
slenega delavca v breme delodajalcev in Za-

voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) 4,16 %, v letu 2017 pa 4,26 %, kar 
bistveno ne odstopa od večletnega povprečja. 
Ne glede na dolgoročni trend upadanja 
slednjega pa od druge polovice leta 2015 
opažamo povečanje odstotka izgubljenih dni 
v breme ZZZS (v letu 2008 je slednji znašal 
45,9 %, v letu 2016 pa že 52,6 %). Prav tako 
od druge polovice leta 2015 beležimo izrazit 
porast števila staležnikov nad enim letom 
trajanja bolniške odsotnosti. Z naraščanjem 
odstotka izgubljenih dni v breme ZZZS, 
zlasti od druge polovice leta 2015, izjemno 
naraščajo tudi stroški za nadomestila zaradi 
začasne zadržanosti z dela. Ti so v letu 2013 
znašali 224.694.620 EUR, v letu 2017 pa že 
314.190.843 EUR.1,2

Zaradi izjemnega naraščanja stroškov za 
nadomestila zaradi začasne zadržanosti z 
dela v letih 2015 in 2016 je ZZZS v letih 2016 
in 2017 na osnovi podatkov Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in lastnih poda
tkov opravil več analiz bolniške odsotnosti 
po vzrokih in razlogih zadržanosti, spolu, 
starosti zavarovanih oseb ter dejavnosti za-

vezancev.

Na osnovi izsledkov navedenih raziskav je 
strokovna služba ZZZS pripravila obsežno 
analizo bolniške odsotnosti z dela po posa-

meznih vzrokih s predlogom ukrepov za 
njihovo obvladovanje. Med drugim v nabo-

ru ukrepov predlaga tudi aktivnejšo vlogo 
zdravnika specialista medicine dela, prome-

ta in športa (MDPŠ) v procesu obvladovanja 
naraščajoče začasne nezmožnosti za delo v 
breme ZZZS. Imenovani zdravniki se namreč 
zavedajo, da se le z ustreznim oblikovanjem 
in prilagajanjem delovnega mesta, okolja in 
procesa zdravstvenemu stanju obolelega ali 
poškodovanega delavca lahko zagotovi nje-

govo čimprejšnjo vrnitev na delo. 

DISKUSIJA

Delazmožnost je opredeljena kot zmožnost 
človeka, da svoj delovni potencial uporabi 
za pridobivanje. Zmožnost za delo je tako 
psihofizično stanje, ki človeku omogoča 
uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim 
delovnim učinkom in brez škode za njegovo 
zdravje, in sicer od prvega delvnega dne do 
konca delovne dobe oz. do starostne upoko-

jitve. Na delazmožnost vplivajo psihofizične 
lastnosti delavcev, njihove telesne, duševne 
in okoljske obremenitve na delovnem mestu 
ter širši dejavniki okolja.

Bolniški stalež ali zdravstveni absentizem 
je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, 
poškodb, nege in drugih vzrokov. Zdravs-

tveni absentizem nikakor ne izhaja le iz 
zdravstvenega stanja zaposlenega, temveč je 
posledica delovnih, socialnih, ekonomskih, 
ekoloških in drugih dejavnikov, ki so jim 
delavci izpostavljeni, in je zaradi tega ne le 
zdravstveni, temveč ekonomski, socialni ter 
splošni družbeni problem. Z vidika ekonom-

skih, socialnih, zdravstvenih in drugih pos-

ledic je bolniški stalež veliko breme tako 
za zaposlene, njihove delodajalce, izvajalce 
zdravstvenih storitev in zavarovanj, kot tudi 
za družbo v celoti.3

dela v breme ZZZS vključil zdravnik specialist MDPŠ, kar bi nedvomno prispevalo k hitrejši 
vrnitvi delavcev po bolezni ali poškodbi na ustrezno delovno mesto.
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Zdravstveni absentizem je pomemben ka-

zalnik zdravstvenega stanja delavcev. Redno 
spremljanje absentizma je nujen pogoj za 
obvladovanje tega pojava.4 Od leta 2015 dalje 
se povečuje odstotek izgubljenih dni, zlasti 
pa se povečuje odstotek izgubljenih dni v 
breme ZZZS, s tam pa rastejo tudi stroški 
za nadomestila zaradi začasne zadržanosti z 
dela.1  Povečanje bolniškega staleža v Sloveni-
ji je mogoče povezati z različnimi dejavniki, 
predvsem pa z rastjo števila zaposlenih, 
staranjem in posledično večjo obolevnostjo 
aktivnega prebivalstva, prezentizmom v 
preteklih letih, dolgotrajnejšimi postopki di-
agnostike in zdravljenja, kasnejšim upoko-

jevanjem, spremenjenimi razmerami na 
delovnih mestih itd.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem var-

stvu in zdravstvenem zavarovanju izbrani 
osebni zdravniki, imenovani zdravniki in 
zdravstvena komisija presojajo o začasni 
nezmožnosti za delo na podlagi izkazane-

ga zdravstvenega stanja posameznika ter 
dela, ki ga zavarovana oseba opravlja.5

 

Presoja absolutne začasne nezmožnosti za 
delo običajno ni vprašljiva, saj je v teh pri
me rih bolniški stalež izključno posledica 
zdravstvenega stanja zavarovane osebe.3,4

 

Pri presoji začasne nezmožnosti za delo s 
strani imenovanih zdravnikov oz. zdravstve
ne komisije se težave pojavijo takrat, ko se 
pri posamezniku pojavijo obdobja relativne 
nezmožnosti za delo, ki so odvisna od obre-

menitev na delovnem mestu. Pri oceni rela-

tivne začasne nezmožnosti za delo je namreč 
treba dobro poznavati delovno mesta ter 
možnosti umestitve posameznika v njegovo 
delovno okolje glede na njegovo trenutno 
zdravstveno stanje. Imenovani zdravniki 
oz. zdravstvena komisija največkrat s temi 
podatki ne razpolagajo, poleg tega pa tudi 
nimajo strokovnih kompetenc in zakonskih 
pooblastil za podajo “stvarnih” omejitev 
na delovnem mestu in posledično ustrezno 
prilagoditev delovnega procesa.5,6

 Organi-

zacija dejavnosti MDPŠ v Sloveniji trenutno 

ni ustrezna, saj ne zagotavlja aktivnejše 
vloge specialista MDPŠ v procesu obvlado-

vanja zdravstvenega absentizma v breme 
ZZZS.

Tudi sama sistemska ureditev glede ob-

vladovanja začasne nezmožnosti za delo 
odstopa od evropskih držav, saj zaenkrat ne 
podpira čimprejšnje vrnitve zdravega de-

lavca na delovno mesto po zgledu številnih 
držav članic Evropske unije. V Sloveniji 
imamo po eni strani časovno neomejeno 
trajanje bolniškega staleža in neomejeno 
absolutno višino nadomestila, hkrati pa se 
srečujemo s pomanjkanjem individualne 
medicinske rehabilitacije ter pomanjkanjem 
možnosti hitrega prehoda v prerazporeditev 
in poklicno rehabilitacijo delavcev po 
bolezni ali poškodbi. Tudi postopki pred 
invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije se po-

gosto začnejo (pre)pozno in so dolgotrajni, 
(ne)zaključenost zdravljenja pa se razlaga 
preozko.

ZAKLJUČEK

Zdravstveni absentizem je širši družbeni 
problem, katerega celovito obvladovanje pre-

sega pristojnosti in zmožnosti imenovanih 
zdravnikov ZZZS. Naraščanju bolniškega 
staleža in posledično nadomestil v breme 
ZZZS se ni mogoče izogniti brez širših sis-

temskih ukrepov, ki bodo izšli iz socialnega 
dialoga. Mnogi ukrepi zahtevajo stalno me-

dresorsko in interdisciplinarno sodelovanje. 
Potrebno je poudariti, da je ZZZS samo eden 
od deležnikov, ki pa ima omejeno možnost 
ukrepanja.

Učinkovito obvladovanje zdravstvenega 
absentizma je moč zagotoviti le v okviru si
stema z ukrepi:

• usmerjenimi v preventivne ukrepe 
za varovanje in krepitev zdravja de-

lavcev,
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• usmerjenimi v obvladovanje psihoso-

cialnih tveganj na delovnem mestu,
• za stalno prilagajanje delovnih mest 

spreminjajočim in novim zahtevam 
dela s posebnim poudarkom na prila-

goditvah delovnih mest starajoči se 
populaciji,

• usmerjenimi v preprečitev oz. 
zmanjšanje obsega poškodb pri delu 
in bolezni, povezanih z delom,

• ki bodo v primeru bolezni ali poškodbe 
zagotovili čimprejšnjo vrnitev zdravih 
in motiviranih delavcev na delovna 
mesta.

Za obvladovanje naraščajočega bolniškega 
staleža je v prvi vrsti potrebno predvsem 
izboljšati in intenzivirati postopke poklicne 
rehabilitacije in postopke prekvalifikacije in 

prerazporeditve na drugo delo ter v zvezi s 
tem zagotoviti zakonsko podlago za hitrejše 
in aktivnejše vključevanje zdravnika specia
lista MDPŠ v proces izvajanja sistema na-

vedenih ukrepov pri obvladovanju absen-

tizma v breme ZZZS. Zato je ZZZS v svojem 
naboru ukrepov predlagal, da bi se zdravnik 
specia list MDPŠ vključil v obvezno oceno 
preostale delazmožnosti delavcev po daljši 
začasni zadržanosti od dela v breme ZZZS 
(npr. po treh ali največ šestih mesecih), kar 
bi ne dvomno prispevalo k hitrejši vrnitvi 
delavcev po bolezni ali poškodbi na delo oz. 
individualno prilagojena delovna mesta ali 
delovni proces.
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Boris Kramžar1

Vloga medicine dela pri delu invalidske 
komisije

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: specialist medicine dela, prometa in športa, invalidska komisija, 
medicinsko izvedenstvo

Delo zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) v medicinskem iz-

vedenstvu po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije (ZPIZ2) je 
opredeljeno v Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov ZPIZ2, 
ki navaja specializacijo iz medicine dela, prometa in športa kot prednostno specializacijo 
za delo predsednika invalidske komisije. Vsebinsko podlago za delo zdravnika specialista 
MDPŠ v izvedenskem delu po ZPIZ2 pa v ožjem pomenu opredeljuje definicija invalidnosti, 
ki pomeni zmanjšano zmožnost ali nezmožnost opravljanja poklica zavarovane osebe. Poleg 
ocenjevanja invalidnosti izvedenski organi ZPIZ podajajo mnenja tudi o potrebi po pomoči in 
postrežbi druge osebe, prišteti dobi, telesni okvari in mnenja v skladu z zahtevki centrov za 
socialno delo na podlagi pogodbe z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

1 Boris Kramžar, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Sektor za izvedenstvo, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana; boris.kramzar@zpiz.si

VII.
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možnosti. Zdravnik specialist MDPŠ naj bi bil pri izvedenskem delu v okviru navedenih 
pravnih in vsebinskih podlag usmerjen predvsem v ocenjevanje invalidnosti oz. preostale 
delovne zmožnosti. Dojemanje in poznavanje dela zdravnika specialista MDPŠ v medicin-

skih izvedenskih postopkih po ZPIZ2 je zaradi nepoznavanja vseh predpisov, ki se nanašajo 
na podajo izvedenskih mnenj, pogosto nerazumljeno s strani zavarovancev, delodajalcev in 
predlagateljev invalidskih postopkov. Pričujoči prispevek je usmerjen v pregled aktivnosti 
zdravnika specialista MDPŠ pri ocenjevanju invalidnosti, v zadnjem delu pa so navedena 
stališča deležnikov glede poznavanja vloge zdravnika specialista MDPŠ; izpostavljena je tudi 
potreba po ustanovitvi samostojnega organa za medicinsko izvedenstvo.

Postopek ocenjevanja invalidnosti po Za-

konu o pokojninskem in invalidskem za-

varovanju Slovenije (ZPIZ2) je opredeljen 
v 63. členu ZPIZ2, Pravilniku o organizaciji 
in načinu delovanja izvedenskih organov 
ZPIZ ter organizacijskem navodilu o voden-

ju pripravljalnega postopka in poklicni re-

habilitaciji.1,2 Dodatno so opredeljeni tudi 
kriteriji za ocenjevanje delovne zmožnosti. 
Uvajanje postopka za oceno invalidnosti 
lahko sproži izbrani zdravnik, zavarovanec, 
izvajalec medicine dela v sodelovanju z iz-

branim zdravnikom, imenovani zdravnik ali 
zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS) na predpisa-

nem obrazcu IZ1 s priloženo medicinsko 
dokumentacijo. Po prejetju zahteve za oce-

no invalidnosti se na ZPIZ začne priprav-

ljalni postopek, ki pomeni pridobivanje 
delovne dokumentacije o sedanji, zadnji in 
vseh zaposlitvah zavarovanca. Obenem se 
preverjajo pravice zavarovanca iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovan-

ja. Po pridobitvi delovne dokumentacije in 
proučitvi obsega pravic zavarovanca se do-

kumentacija posreduje invalidski komisiji 
zavoda. Slednja prouči popolnost delovne 
in medicinske dokumentacije ter zahteva 
morebitne dopolnitve oz. v primeru popol-
nosti dokumentacije uvede postopek za oce-

no invalidnosti. Uvedba postopka za oceno 
invalidnosti je možna, ko so izpolnjeni vsi 
kriteriji glede popolnosti delovne in medicin-

ske dokumentacije, upoštevajoč obseg pred-

pisane obvezne medicinske dokumentacije 
v Pravilniku. V primeru predvidene ocene 
nezmožnosti za opravljanje poklica ali 
izražene želje zavarovanca, pri katerem so 
predvidene omejitve delovne zmožnosti, se 
v okviru pripravljalnega postopka preverja 
možnost poklicne rehabilitacije pri izvajalcu 
zaposlitvene rehabilitacije. V tem primeru 
se postopek ocenjevanja invalidnosti uvede 
po prejemu mnenja izvajalca poklicne re-

habilitacije. Od uvedbe postopka je določen 
40 dnevni rok za podajo izvedenskega 
mnenja. 

Invalidska komisija se pri proučevanju 
delovne dokumentacije pogosto srečuje 
z neustreznimi podatki v obrazcu DD1. 
Neskladja so pogosto med opisom delovnih 
opravil ter označenimi obremenitvami in 
obremenjenostmi pri delu. Zdravnik spe-

cialist medicine dela, prometa in športa 
(MDPŠ), praviloma predsednik invalidske 
komisije, mora v teh primerih zahtevati 
dopolnitve opisa delovnega mesta in/ali 
dejanskih obremenitev ter obremenjenosti 
pri delu. Pri tem so aktivnosti s strani iz-

vajalca medicine dela zelo skromne, saj v 
večini primerov dodatna pojasnila podaja 
kadrovska služba delodajalca brez kon
kretnih odgovorov na zastavljena vprašanja. 
Na tem področju bi lahko sodelovanje izva-

jalca medicine dela z izvedencem invalidske 
komisije bistveno pospešila in objektivizira-

la postopek ocenjevanja invalidnosti. Kljub 
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večkratnemu poudarjanju s strani ZPIZ o 
potrebi po sodelovanju med izvajalci medi-
cine dela in izvedenci invalidske komisije 
do sedaj še ni ugotovljenega izboljšanja 
stanja na tem področju. Zdravniki specialisti 
MDPŠ, ki nastopamo v vlogi izvedencev in-

validske komisije, opažamo, da se določene 
storitve v okviru 33. člena Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu (ZVZD1) prenašajo na 
invalidsko komisijo v poteku ocenjevanja in-

validnosti in po ocenitvi invalidnosti.3

Pri proučevanju medicinske dokumentaci-
je izvedenci invalidske komisije upoštevamo 
dejansko stanje in preostalo funkcionalno 
zmožnost posameznih organskih sistemov. 
Zdravniku specialistu MDPŠ je že od začetka 
specializacije “privzgojena” metoda teht-
nice, tj. ravnovesja med obremenitvami in 
obremenjenostmi zavarovanca (na delov-

nem mestu in v poklicu) ter zdravstvenimi 
okvarami (preostali delovni zmožnosti). 
S tega vidika se v medicinski dokumen
taciji ob predstavitvi na invalidski komisiji 
upoštevajo zgolj objektivne ugotovitve 
posameznih specialistov (klinični statusi, 
izvidi slikovnih in funkcijskih preiskav itd.). 
Zdravniki specialisti MDPŠ na invalidski 
komisiji ne moremo upoštevati “navodil” 
lečečih specialistov glede opravljanja dela 
in delovne zmožnosti, saj anamnestični 
podatki zavarovancev o obremenitvah na 
delovnem mestu velikokrat ne odražajo de-

janskega stanja, niso pa niti objektivna glede 
na prisotne obremenitve in obremenjenosti 

na delovnem mestu. Od lečečih specialistov 
(in izbranih zdravnikov) invalidska komisija 
pričakuje zgolj opis funkcionalnega stanja 
prizadetih organskih sistemov.

V okviru pripravljalnega postopka pred 
oceno na senatu invalidske komisije je 
možno uveljavljanje pravice do poklicne 
rehabilitacije. Slednja je predvidena pri za-

varovancih do 55. leta starosti, ki niso več 
zmožni za opravljanje svojega poklica (do 
50. leta starosti tudi v krajšem delovnem 

času) in pri vseh zavarovancih, pri katerih 
so predvidene omejitve delovne zmožnosti 
v okviru njihovega poklica. Zdravnik spe-

cialist MDPŠ mora v okviru pripravljalnega 
postopka po proučitvi delovne in medicin-

ske dokumentacije podati mnenje o predvi-
deni delovni zmožnosti zavarovanca za 
opravljanje dela in poklica. Mnenje vsebuje 
natančno opredeljene omejitve delovne 
zmožnosti, tudi predvideno kategorijo in-

validnosti (upoštevaje zmožnost za oprav
ljanje poklica). S tem mnenjem sta zavaro-

vanec in delodajalec v okviru predstavitve 
možnosti poklicne rehabilitacije seznanjena 
pred obravnavo na senatu invalidske komisi-
je. S strani ZPIZ se v primeru pozitivnega 
stališča do poklicne rehabilitacije izvede 
napotitev k pogodbenemu izvajalcu zaposli
tvene rehabilitacije, ki po timski obravnavi 
poda mnenje, kakšna oblika rehabilitacije 
je za zavarovanca najprimernejša. Izdajatelj 
napotnice za obravnavo je predsednik in-

validske komisije, ki je kontaktna oseba z 
izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije med 
obravnavo zavarovanca. Glede na dejstvo, 
da je v timu institucije za zaposlitveno reha-

bilitacijo vedno prisoten zdravnik specialist 
MDPŠ, je komuniciranje med institucijo in 
invalidsko komisijo bistveno olajšano v pri-
meru, da je predsednik invalidske komisije 
zdravnik specialist MDPŠ. 

Na senatu invalidske komisije se preverja 
zdravstveno stanje zavarovanca, ki je že 
razvidno iz razpoložljive medicinske doku-

mentacije; ne izvaja pa se diagnostika ali 
svetuje terapija bolezenskih stanj, kot to 
pogosto pričakujejo zavarovanci. Preverja 
se tudi stališče delodajalca glede bodoče za-

poslitve oz. delovnega mesta zavarovanca. 
Senat invalidske komisije torej predsta vlja 
zaključno dejanje pripravljalnega postopka 
invalidske komisije, v katerem so že pred-

hodno ugotovljene objektivne motnje z 
zdravstvenega vidika in razjasnjene obre-

menitve in obremenjenosti na sedanjem 

(ali zadnjem) delovnem mestu ter interes in 



VI. SUŠNIKOVI DNEVI

30

zmožnosti zavarovanca glede poklicne reha-

bilitacije. V tej obravnavi bi moral s strani in-

validske komisije vedno sodelovati zdravnik 
specialist MDPŠ, kar pa glede kadrovske 
strukture ni mogoče. Zato mora zdravnik 
specialist MDPŠ, ki je praviloma predsednik 
invalidske komisije, dodatno seznaniti vse 
izvedence drugih specialnosti in nemedicin-

ske izvedence s postopki in vsebino ocenje-

vanja invalidnosti.

KAKŠNO JE DOJEMANJE DELA 
ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDI-
CINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA S 
STRANI UDELEŽENIH V POSTOPKU 
OCENJEVANJA INVALIDNOSTI?

Zavarovanci obravnavo na invalidski komisi-
ji doživljajo kot pričakovano izpolnitev nji-
hovih želja, delodajalci kot formalni posto-

pek, v katerega se aktivno redko vključujejo, 
izvajalci medicine dela pa praviloma v teh 
postopkih aktivno ne sodelujejo. Doje-

manje dela zdravnika specialista MDPŠ na 
invalidski komisiji ostaja tako prepuščeno 
njemu samemu, njegovemu angažiranju v 
pripravljalnem postopku pred senatom in-

validske komisije in postopkih glede poklic-

ne rehabilitacije. V postopkih po oceni na 
invaliski komisiji in izdaji odločbe ZPIZ, ki 
je zavezujoči akt glede delovne zmožnosti 
zavarovanca, se pogosto s strani izvajalcev 
medicine dela in delodajalcev začnejo pojav-

ljati vprašanja, ki bi sodila že v pripravljalni 
postopek in bi, tako s finančnega kot tudi 
vsebinskega vidika, bistveno pripomogla h 
korektni rešitvi nadaljnje zaposlitve zavaro-

vanca z omejeno delovno zmožnostjo.

KAJ SE CENI PRI DELU ZDRAVNIKA 
SPECIALISTA MEDICINE DELA, PRO-
META IN ŠPORTA NA INVALIDSKI 
KOMISIJI?

Delo zdravnika specialista MDPŠ na inva-

lidski komisiji cenijo kolegi, izvedenci in-

validske komisije, ki imajo drugo ustrezno 
specialnost in so z MDPŠ seznanjeni zgolj 
posredno. Zdravnik specialist MDPŠ jih 
seznanja s potrebo po uporabi “tehtnice” 
med poklicem zavarovanca in obremeni
tvami na delovnem mestu kot primarne me-

todologije ocenjevanja invalidnosti. Pri tem 
je na strani zdravstvenih okvar oz. omejitev 
delovne zmožnosti, ki so prisotne v konkret-
nem primeru, pomemben izbor izvedenca 
invalidske komisije, ki je specialist za “svo-

je” področje obolenj ali stanj ter poškodb, 
potrebna pa je priučitev glede nastanka in 
vpliva teh okvar na invalidnost po veljavni 
zakonodaji in podzakonskih aktih. Zavaro-

vanci, ki se ocenjujejo na invalidski komisi-
ji, manj cenijo vlogo zdravnika specialista 
MDPŠ, saj slednji poglobljeno ocenjujemo 
nastanek težav in korelacijo med zdravst-
venimi okvarami ter zmožnostjo za oprav
ljanje dela oz. poklica. S tega vidika večkrat 
niso izpolnjena pričakovanja zavarovancev.

ALI OBSTAJA POZNAVANJE DELA 
ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDI-
CINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA 
NA INVALIDSKI KOMISIJI?

Z izjemo izvedencev invalidske komisije, 
ki niso zdravniki specialisti MDPŠ, je delo 
zdravnika specialista MDPŠ kot poklicnega 
izvedenca ali predsednika invalidske komisi-
je relativno nepoznano. Izbrani zdravniki, 
zdravniki specialisti kliničnih specialnosti in 
celo izvajalci medicine dela pri delodajalcih 
praviloma ne poznajo zakonskih in podza-

konskih predpisov s področja pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja, ki določajo 
delo izvedencev invalidske komisije ter vseh 
ostalih strokovnih stališč in izvedenske 
prakse za delo na invalidski komisiji. Kljub 
promocijski dejavnosti glede izvedenstva in 
zlasti poklicne rehabilitacije v okviru posto
pkov ocenjevanja invalidnosti, ki je bila v 
zadnjih letih izvedena s strani ZPIZ, ni bilo 
s strani zavarovancev, delodajalcev in izva-
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jalcev medicine dela doseženega bistvene
ga napredka glede urejevanja zaposlitve 
zavarovancev ob in po nastanku invalid-

nosti. Ne nazadnje na nepoznavanje dela 
zdravnika specialista MDPŠ na invalidski 
komisiji kaže tudi stališče Zdravniške zbor-

nice Slovenije, ki predpisuje poklicnim iz-

vedencem, zdravnikom specialistom MDPŠ 
na invalidski komisiji dodatna izobraževanja 
za podaljšanje licence za delo na področju 
MDPŠ.

ZAKLJUČEK

Zdravniki specialisti MDPŠ pri delu v 
medicinskem izvedenstvu po ZPIZ2 
upoštevamo vsa strokovna stališča medicine 

dela in smo pri delu povsem samostojni. Pri-
zadevamo pa si za ustanovitev samostojnega 
organa za medicinsko izvedenstvo, v okviru 
katerega bi delovali še bolj neobremenjeno 
in predvsem racionalno z vidika ocenjevanja 
delovne zmožnosti. 
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Grega Avgust Sušnik1, Tadej Jug2

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: medicina dela, medicina prometa, medicina športa, specializacija, 
znanje

Predstavljamo rezultate kratke ankete med mladimi zdravniki – specializanti in specialisti 
medicine dela, prometa in športa. Anketo je popolno rešilo 34 zdravnikov. Odgovori so poka-

zali, da je izbira specializacije premišljena. Razlogi za izbiro so: interes za stroko, ugoden 
delavnik, celostna obravnava zdravja oseb (zaposlenih) in razgibano ter tudi terensko delo. 
Presenetil je rezultat, da večini zdravnikom ni znano, katera znanja je potrebno osvojiti niti 
literatura, od koder bi črpali znanje. Moti jih tudi odsotnost enotne doktrine v stroki. Mladi 
zdravniki pa so se pripravljeni udeležiti usmerjenih izobraževanj in aktivno sodelovati pri 
izboljšanju stroke. Rezultate ankete bi bilo potrebno upoštevati pri bodočih spremembah pri 
specializaciji.

1 Grega Avgust Sušnik, dr. med., Zdravstveni dom dr. Julija Polca, Novi trg 26, 1241 Kamnik; grega.a.susnik@gmail.com
2 Tadej Jug, dr. med., Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

VIII.

Zakaj smo izbrali specializacijo iz 
medicine dela, prometa in športa?
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UVOD

V mesecu aprilu in maju 2018 smo med spe-

cializanti in mladimi specialisti medicine 
dela, prometa in športa (MDPŠ) izvedli krat-
ko spletno anketo z naslovom: “Zakaj smo 
izbrali specializacijo MDPŠ?”. Anketa je bila 
zasnovana z namenom vpogleda v razloge 
za izbiro specializacije MDPŠ in osvetlitve 
pozitivne vidike stroke ter probleme, s ka
terimi se srečujemo pri svoji specializaciji in 
stroki nasploh.

PREDSTAVITEV REZULTATOV

Anketo je izpolnilo 34 zdravnikov, od tega 19 
žensk in 15 moških. Med anketiranci je bilo 
8 specialistov ter 26 specializantov. Glede 
na to, da je bilo vabilo za anketo poslano na 
naslove 52 kolegov, je odziv (65,4 %) pod 
pričakovanji, saj smo mladi pregovorno 
zelo odzivni. Vseeno udeležba zadostuje, da 
smo se lotili tudi analize dobljenih po datkov. 
V anketi smo kolege najprej povprašali, v 
katero smer znotraj stroke so usmerjeni. 
Od ponujenih odgovorov jih je 11 izbralo 
fiziologijo dela z ergonomijo, 8 medicino 
športa, 4 toksikologijo in patologijo dela, 3 
medicino prometa, nihče pa ni usmerjen v 
epidemiologijo dela. Ostalih osem je izbralo 
kategorijo drugo. Ker je v naši stroki relativ-

no veliko kolegov, ki dela izven javne mreže, 
nas je zanimalo tudi, kakšen je delež takšnih 
med mladimi. Izkazalo se je, da specializira 
oz. je specializiralo za javni zavod 23 kole-

gov, 11 pa za zasebnika oz. privatno prakso.

Sledila so vprašanja, ki so se nanašala na 
stike z MDPŠ in razloge za izbiro omenjene 
specializacije. Vsi, razen dveh, so bili v stiku 
z MDPŠ že pred izbiro specializacije. Večina 
je v stik prišla preko predmeta na fakulteti 
in kot stranka (zaposlen, šofer itd.), ena ose
ba je delala že raziskavo na področju MDPŠ, 
13 jih je delalo v ambulanti MDPŠ – bodisi 
kot prostovoljec bodisi kot študent ali sobni 

zdravnik. Kar 19 jih je svojo izkušnjo z MDPŠ 
označilo kot pozitivno, 11 kot bežno, 1 oseba 
pa je imela negativno izkušnjo ob stiku s 
stroko. Razlogi za izbiro specializacije so na-

vedeni v tabeli 8.1.

Razvidno je, da je večino prepričal interes 
za medicino dela in ugoden delavnik, na 
tretjem mestu pa sta zanimanje za medicino 
športa ter delo z ljudmi. Na četrtem mestu 
je želja po izboljšanem zdravju zaposlenih 
in na petem celostna obravnava človeka. 
Nihče ni izbral stroke MDPŠ, ker bi ime
la ugled v družbi. Pri natančni primerjavi 
odgovorov anketirancev glede na različne 
spremenljivke ni bilo večjih odstopanj. 
Omembe vredne razlike so pri odgovorih 
“ker ni časovnih pritiskov” in “ker je dokaj 
enostavna možnost odprtja oz. nadaljevanje 
zasebne prakse”. Pri obeh odgovorih nihče 
od kolegov, ki jim specializacijo plačuje 
zasebnik, ni izbral navedenega razloga, je 
bil pa pogosto izbran med kolegi, ki jim spe-

cializacijo plačuje javni zavod.

Zanimalo nas je, ali kolegi vedo, katera 
znanja se pričakuje od specialista MDPŠ. 
Kar 11 anketirancev je na to vprašanje odgo-

vorilo negativno, od tega 4 specialisti in 7 
specializantov. Na vprašanje “Katera znanja, 
ki jih boste oz. ste jih že pridobili tekom pro-

grama specializacije, so po vašem mnenju 
najbolj uporabna?”, pa so anketiranci odgo-

vorili z znanjem na področju zakonodaje in 
patologije dela (slika 8.1).

Odgovori specializantov in specialistov se 
očitno razlikujejo le pri oceni tveganja, ki 
jo je kot uporabno ocenilo 17 specializantov 
(71 %) in 1 specialist (12,5 %). Velika večina, 
tj. 26 anketirancev (77 %) ne pozna litera-

ture, kjer bi potrebna znanja pridobili.

Anketiranci so navedli tudi znanja, ki 
bi jih želeli pridobiti, a jih ni v programu 
specializacije. Ta so (razvrščeno od bolj do 
manj želenih): komunikacija s poslovnimi 
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partnerji (podjetji, sindikati, inšpektorati 
itd.), izdelava ocene tveganja, organizaci-
jska znanja (vodenje timov, uvid v organi-
zacijo poslovnih sistemov itd.), spoznavanje 
delovnih procesov, izvajanje biološkega in 
ekološkega monitoringa, nujna stanja na 
delovnem mestu, ekonomska znanja, osnove 
procesov treninga športnika, etična načela v 
medicini dela ter informacijska znanja. Ker 
je vprašanje puščalo tudi odprte odgovore, 
je nekaj anketirancev navedlo še: analize 
prometnih nesreč, motivacijski intervju, 
ekotoksikologijo, raziskovalno delo, epide-

miologijo dela, ocenjevanje delazmožnosti 
in poklicno rehabilitacijo. 

Odgovori na vprašanje “Bi bili pripravljeni 
investirati čas in denar za podiplomski tečaj, 
kjer bi bila zbrana esenca MDPŠ?” so zelo 
pomenljivi. Kar 23 anketirancev je odgovori
lo pozitivno, od tega bi se ga udeležilo 18 an-

ketirancev, če strošek ne bi bil previsok.

Povprečne vrednosti odgovorov na 
vprašanje “Razvrstite po pomembnosti 
od 1 (najbolj pomembna) do 10 (najmanj 

Odgovor Število odgovorov

Ker me zanima medicina dela. 22

Zaradi ugodnega delovnika. 20

Ker me zanima medicina športa. 19

Ker si želim delati z ljudmi. 19

Ker želim izboljšati zdravje zaposlenih. 15

Celosten pogled/obravnava človeka. 14

Ker me zanima medicina prometa. 11

Ker specializacija medicine dela, prometa in športa ponuja povezovanje teorije s prakso. 9

Zaradi dela s športniki. 9

Ker je služba zagotovljena. 8

Ker ni časovnih pritiskov. 7

Ker je specializacija intelektualni izziv. 6

Dokaj enostavna možnost odprtja oz. nadaljevanja zasebne prakse. 5

Zaradi lastnih izkušenj (kot pacient ali dijak). 5

Ker poklic zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa omogoča profesion-
alno neodvisnost.

5

Ker so me k odločitvi za specializacijo medicine dela, prometa in športa spodbudili 
prijatelji ali sorodniki.

4

Ker ni v sklopu javnega zdravstva. 3

Ker so me k odločitvi za specializacijo medicine dela, prometa in športa spodbudili 
starši.

3

Ker se dobro zasluži. 2

Ker so se tudi moji prijatelji in/ali znanci odločili za specializacijo medicine dela, prometa 
in športa.

1

Ker ima specialist medicine dela, prometa in športa ugled v družbi. 0

Tabela 8.1. Odgovori na vprašanje "Kateri dejavniki so prispevali k vaši odločitvi za izbiro speciali-
zacije medicine dela, prometa in športa". (Izbranih je bilo lahko več odgovorov.)
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Slika 8.1. Razvrstitev uporabnosti znanj, pridobljenih tekom programa specializacije. (Številka na grafikonu 
označuje število anketirancev, ki je izbralo dotični odgovor.)

Slika 8.2. Povprečne vrednosti podanih odgovorov o pomembnosti posameznih lastnosti specializacije 
medicine dela, prometa in športa. (1 – najbolj pomembna, 10 – najmanj pomembna.)
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pomembna) sledeče lastnosti specializacije 
MDPŠ” prikazuje slika 8.2.

Anketirance smo povprašali tudi po sla-

bih straneh specializacije. Od naprej ponu-

jenih odgovorov so anketiranci izbrali (od 
najpogostejšega do najredkejšega): speciali-
zacija nima izdelanih doktrin, pomanjkanje 
posodobljene literature v slovenščini, us
tvarjanje socialnih problemov (ob zavrnitvi 
spričeval), omejitve dela zaradi zakonoda
je, veliko opravljenega dela ni ustrezno 
finančno ovrednotenega in prevelik obseg 
dela. Tudi to vprašanje je dopuščalo odprte 
odgovore, kjer so anketiranci navedli še: 
nepoznavanje namena in nalog posameznih 
kroženj, rigidnost kroženja, nejasno opre-

deljena zahtevana znanja in literaturo, 
preve liko količino specializantov hkrati, 
slabo napisane pravilnike in zakone, delo 
na način izpred 30 let, pomanjkanje vizije 
stroke, izključenost iz Zavoda za zdravstve
no zavarovanje Slovenije in posledično delo 
brez napotnic ter slab ugled med ostalimi 
specialisti.

Spodbudni pa so odgovori na vprašanje 
“Ali bi si želeli aktivno sodelovati pri 
izboljševanju stroke?”, saj je kar 90 % anke-

tirancev odgovorilo pritrdilno.

ZAKLJUČEK

Pred komentiranjem odgovorov ne moremo 
mimo dejstva, da anketa ni zajela vseh spe-

cializantov in mladih specialistov. Glede na 
rezultate povzamemo, da je anketiran pod
mladek MDPŠ zelo uravnotežen po spolu, 
kar v medicini ni pogosto. Blizu polovice 
kolegov je pred izborom specializacije pre-

izkusilo delo MDPŠ preko prakse oz. pros-

tovoljnega dela, kar kaže na to, da je bila iz-

bira premišljena. Pri dejavnikih, ki so mlade 
prepričali v izbor stroke, ne preseneča 
zanimanje za stroko. Ker specializacija vs-

ebuje tri veje, je zanimivo razmerje med 

njimi. Največji delež zanimanja so izkazali 
za medicino dela, zelo blizu za njo je zani-
manje za medicino športa, na tretjem mestu 
pa za medicino prometa. Zanimanje mla-

dih za medicino športa tako ne bi smelo 
biti zanemarjeno. V specializacijo prepriča 
tudi udoben delavnik, delo z ljudmi, skrb 
za zdravje zaposlenih, celostna obravnava 
človeka in povezovanje teorije s prakso. 
Pomenljivi so tudi odgovori na repu razlogov. 
Prav nihče ni izbral specialnosti MDPŠ zara-

di ugleda v družbi. Na mestu je razmislek, 
ali menimo, da stroka MDPŠ nima ugleda 
ali pa se anketiranci ne ozirajo na ugled. 
Preseneča tudi redkost razloga “ker se dobro 
zasluži”, saj je to v nasprotju s percepcijo, ki 
jo kot opazko pogosto slišimo v družbi. Ko 
so morali razvrstiti lastnosti specializacije 
od najpomembnejše do najmanj pome-

mbne, so kot najpomembnejšo izpostavili 
reden delavnik, za njim je pestrost dela in 
spoznavanje različnih poklicev ter delo na 
terenu. Slednje dokazuje, da mladi cenijo 
delo na terenu, kar tudi po mnenju avtorjev 
našo stroko dela edinstveno. Med negativne 
pa so, podobno kot pri vprašanjih o speciali-
zaciji, izpostavili pomanjkanje doktrin, lite
rature, pogosto obremenjujoč socialni vidik 
naše stroke in omejenost zaradi zakonodaje.

Katastrofalno je, da tako velik delež anke-

tirancev ne ve, katera znanja se pričakuje od 
specialista MDPŠ, na podlagi česar bi mor-

alo vodstvo stroke in izobraževalnega pro-

grama takoj ukrepati. Ponovna kritika glede 
izobraževanja specializantov se pojavi tudi 
v drugih vprašanjih, kjer večina ne pozna 
literature in meni, da stroka nima doktrine 
ter ni v koraku s časom. Od obstoječega 
programa specializacije oce njujejo za 
najpomembnejše poznavanje zakonodaje in 
patologije dela, na tretjem mestu pa je ocen-

jevanje tveganja. Po rezultatih sodeč razisk-

ovalne metode niso predmet zanimanja za 
večino anketirancev. Navedenih je bilo tudi 
veliko dodatnih znanj, ki bi si jih želeli mla-

di zdravniki MDPŠ. Med njimi naj omenim 
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veščine komunikacije, izdelave ocene tve-

ganja in organizacijska znanja. Na koncu 
lahko zaključimo z zelo pozitivnima dejstvo-

ma, da je večina pripravljena sodelovati pri 
t. i. podiplomskem tečaju, kjer bi bilo zbrano 
bistvo medicine dela, prometa in športa ter 
da so se mladi odločno izrekli za sodelovanje 
pri izboljšanju stroke.

PREDLAGANI UKREPI

Stroka MDPŠ ima trenutno t.i. “babyboom” 
generacijo in velik zagon ter številne mlade 
zdravnike, ki so željni sodobnih in kvalitet-
nih napotkov, usmeritev in virov znanja, za 
kar bi morali priskrbeti vsi za to poklicani, 
če želimo popraviti, kar nas pri naši stroki 
“žuli”.
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Alenka Škerjanc1

Problemi medicine dela v tujini

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: medicina dela, Evropska unija, problemi

Specialisti medicine dela, povezani v Sekciji za medicino dela pri Union Européenne des Mé-

decins Spécialistes smo med državami članicami izvedli anketo o tem, katere so aktivnosti in 
problemi v stroki medicine dela. Čeprav smo domnevali, da se med seboj zelo razlikujemo, je 
anketa pokazala tri temeljna področja, ki so skupna vsem – to so staranje delavcev, povratek 
na delo in poklicne bolezni. V zvezi z reševanjem težav so bile poudarjene temeljne vrednote 
medicine dela. Na skupnem evropskem trgu pa žal prostemu pretoku delovne sile ni sledila 
v enaki meri tudi skrb za zdravje evropskih delavcev.

1 Asist. dr. Alenka Škerjanc, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Klinični inštitut za medicino dela, pro-
meta in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana; alenka.skerjanc@kclj.si

IX.
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UVOD

Evropska sekcija za medicino dela je leta 
2014 med svojimi državami članicami za 
informacijo in interno uporabo izvedla an-

keto, v kateri smo bili povprašani, katere 
so naše najbolj razširjene aktivnosti in ka-

teri so problemi, s katerimi se srečujemo v 
medicini dela, pa s sistemskimi ukrepi niso 
zadovoljivo rešeni.

Odgovori naj bi pripomogli k oblikovanju 
evropskega izpita iz medicine dela pa tudi k 
predlogu ukrepov evropskim inštitucijam, 
zlasti komisarki za zaposlovanje, socialne 
zadeve, strokovno usposobljenost in mobil-
nost delovne sile.

REZULTATI

Po sledeh ankete, katere rezultati so objav-

ljeni na spletni strani Sekcije za medicino 
dela pri Union Européenne des Médecins 

Spécialistes (UEMS), se v državah članicah 
Evropske unije srečujemo s težavami, ki jih 
navajamo v tabeli 9.1.1

DISKUSIJA

Medicina dela je stroka, ki vpeta med 
klinično medicino in pravni sistem zlasti s 
preventivnimi ukrepi in zgodnjim odkri-
vanjem bolezni lahko najbolj vpliva na ka-

zalnike zdravja delovne populacije. Države 
Evropske unije imamo zelo različno tradicijo 
in zato tudi različne prioritete pri svojih ak-

tivnostih.

Na severu Evrope so v ospredju vre dnote 
delovnega mesta, organizacija dela in 
preprečevanje poklicnih bolezni. Na zahodu 
so prav tako zaskrbljeni zaradi poklicnih 
bolezni, staranja delovne sile in organi-
zacije medicine dela v okviru zdravstvenega 
sistema. Bivše socialistične države srednje 
in vzhodne Evrope se še vedno največ uk-

varjamo z oceno zmožnosti za delo, zaskr-

bljeni smo zaradi podcenjenosti poklicnih 
bolezni in staranja delovne sile. Vsem pa je 
skupno poudarjanje vrednot medicine dela, 
promocija zdravja, neustrezno poročanje 
poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z de-

lom, ter skrb za izobraževanje in problema-

tiko staranja delovne sile.

Tabela 9.1. Težave, s katerimi se srečujejo države Evropske unije.1

Država Težave

Avstrija

1. aktivno in zdravo staranje,

2. integracija migrantskih delavcev,

3. povratek na delo delavcev po daljšem bolniškem staležu ter invalidov,

4. položaj medicine dela med drugimi medicinskimi strokami in v znanosti 
ter

5. izboljšanje delovnih pogojev.

Hrvaška

1. povratek na delo delavcev po daljšem bolniškem staležu ter invalidov,
2. duševne motnje in delovno mesto,
3. aktivno in zdravo staranje,
4. brezposelnost ter
5. položaj medicine dela med drugimi medicinskimi strokami in v znanosti.
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Država Težave

Češka

1. minimalni standardi v diagnostiki poklicnih bolezni,

2. minimalno znanje izvajalcev medicine dela,

3. vloga specialista medicine dela pri izdelavi ocene tveganja,

4. ocena delazmožnosti rizičnih skupin delavcev ter

5. jasna razmejitev delovnih področij zdravnikov specialistov medicine dela 
in zdravnikov specialistov družinske medicine.

Danska

1. razvoj medicine dela in okoljske medicine,

2. raziskave v medicini dela in okoljski medicini,

3. nezadostno poročanje o boleznih, povezanih z delom,

4. prognoza in svetovanje delavcem s poklicnimi boleznimi ter

5. sodelovanje z mednarodnimi revijami s področja medicine dela in 
okoljske medicine.

Estonija

1. sprememba zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu,

2. integracije zasebnih in državnih izvajalcev medicine dela,

3. izboljšanje organizacijskih pogojev in statusa za zdravnike specialiste 
medicine dela,

4. motivacija vseh deležnikov za medicino delo ter

5. spodbujanje vseh deležnikov za medicino dela.

Finska

1. bolniški stalež in izboljšanje delazmožnosti,

2. ohranjanje delovne zmožnosti in odkrivanje bolezni, povezanih z delom,

3. zdravstvena ocena tveganja in vzpodbujanje delavcev za preglede na 
medicini dela,

4. kurativno delo za delavce v medicini dela ter

5. preprečevanje poškodb pri delu in promocija zdravja.

Nemčija

1. staranje delavcev,
2. izboljšanje vodenja,
3. psihosocialni problemi na delovnih mestih,
4. podcenjenost bolezni, povezanih z delom, ter
5. organizacija dela.

Madžarska

1. neskladnost praks v medicini dela z veljavno zakonodajo,
2. etika in neodvisnost medicine dela,
3. medicina dela za samostojne podjetnike ter
4. starajoča delovna sila.
5. /

Irska

1. položaj medicine dela med drugimi medicinskimi strokami,
2. usklajevanje medicine dela z evropskimi direktivami ter
3. uporaba predlaganih evropskih orodij v medicini dela.
4. /
5. /
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Država Težave

Italija

1. poklicne bolezni, bolezni, povezane z delom, in okoljska medicina,
2. vloga zdravnikov specialistov medicine dela pri oceni tveganja,
3. nasveti za promocijo zdravja na delovnem mestu,
4. vpliv novih tehnologij na zdravje ter
5. aktivno in zdravo staranje.

Luksemburg

1. promocija zdravja in učenje mladih zdravnikov,
2. multidisciplinarni timi v medicini dela,
3. duševno zdravje,
4. medicina dela v srednje velikih in majhnih podjetjih ter
5. sodelovanje z drugimi deležniki v medicini dela.

Nizozemska

1. vpliv ekonomske krize na medicino dela,
2. promocija zdravja na delovnem mestu,
3. aktivno in zdravo staranje,
4. brezposelni, nezaposleni, samozaposleni in medicina dela ter
5. invalidi, stigmatizirani delavci in njihovo duševno zdravje.

Norveška

1. promocija zdravja na delovnem mestu,
2. ravnotežje delo/osebno življenje in ekonomija 24/7,
3. specializacija medicine dela v bolnišnicah in ambulantah medicine dela,
4. izpiti v medicini dela in druga preverjanja znanja ter
5. promocija neodvisnega dela zdravnikov specialistov medicine dela.

Poljska

1. zdravje delavcev,
2. preventiva bolezni in promocija zdravja,
3. aktivno in zdravo staranje,
4. izboljšanje kakovosti dela v medicini dela ter
5. financiranje dejavnosti medicine dela.

Portugalska

1. neodvisnost v medicini dela,
2. dostopnost vseh delavcev do medicine dela,
3. promocija zdravja na delovnem mestu,
4. povezanost medicine dela med evropskimi državami ter
5. skupno priznavanje poklicnih bolezni v Evropi.

Španija

1. brezposelni in medicina dela,
2. starajoča delovna sila,
3. javno zdravje in medicina dela,
4. sodelovanje z družinsko medicino ter
5. nova tveganja v medicini dela.

Švica

1. deregulacija medicine dela,
2. sprememba sistema poročanja poklicnih bolezni,
3. raziskava o nezadostnem poročanju poklicnih bolezni,
4. izboljšanje financiranja raziskav v medicini dela ter
5. povečanje privlačnosti medicine dela za mlade zdravnike.
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ZAKLJUČEK

Evropska celina je politično skupni ime
novalec našla v Evropski uniji s skupnim 
trgom, na katerem je zagotovljen prost pre-

tok ne le dobrin, temveč tudi delovne sile. 
Opustitev carin in vzpostavitev konkurence 
je za materialne dobrine in njihovo dosto-

pnost državljanom Evropske unije prinesla 
veliko prednosti. Žal pa prostemu pretoku 

delovne sile ni sledila v enaki meri tudi skrb 
za zdravje evropskih delavcev. Stroka medi-
cine dela je to prepoznala in poskuša vplivati 
na odločujoča evropska telesa, da bi se skrb 
za delavce in priznanje poklicnih bolezni na 
velikem skupnem trgu poenotilo. 

LITERATURA

1. UEMS Section of Occupational Medicine [internet]. Belgija: Union Européenne des Médecins Spécialistes; c2018 
[citirano 2018 Maj 06]. Dosegljivo na: http://uems-occupationalmedicine.org/

Država Težave

Velika Britanija

1. standardi v poučevanju medicine dela,
2. povezanost z drugimi deležniki za krepitev moči medicine dela,
3. tveganja novih delovnih okolij,
4. širjenje dobrih praks v medicini dela ter

5. promocija zdravja na delovnem mestu in povečanje vpliva medicine dela 
na odločitve politike.
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Marjan Bilban1

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: medicina dela, težave, razvoj, perspektive, strategija

Med posameznimi članicami Evropske unije v združenjih zdravnikov medicine dela ugo-

tavljajo številne razlike na področju politike varnosti in zdravja pri delu, kar je posledica 
tudi različnih zgodovinskih pristopov. V želji po poenotenju sistemov varnosti in zdravja pri 
delu zato potrebujemo skupno in enotno politiko tega področja ter enoten evropski program 
usposabljanja. Ključni izzivi evropske medicine dela za prihodnost so proces globalizacije, 
prezentizem, staranje delovne populacije, medgeneracijsko sodelovanje, stres in izgorelost 
v delovnem okolju, bolezni gibal, poškodbe pri delu, delo po dolgotrajni odsotnosti z dela, 
delovna invalidnost, poklicna rehabilitacija, vpliv dela na zasebno življenje in obratno, zu-

nanje izvajanje dejavnosti (angl. outsourcing), samozaposlitev, prekarno delo, podaljševanje 
delovne dobe, promocija zdravja za zdravo življenje po upokojitvi itd. Evropsko združenje 
medicine dela zato predlaga, da se v novi skupni strategiji pripravi lista prioritet in ciljev 

1 Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu, Chengdu-
jska 25, 1260 Ljubljana-Polje; marjan.bilban@zvd.si

X.

Razvoj in perspektive medicine dela v 
slovenskem prostoru
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s časovnicami. Nova strategija mora načrtovati sodelovanje med vsemi deležniki (tj. delav-

ci, delodajalci, strokovnimi delavci in vlado), zdravniki specialisti medicine dela pa morajo 
postati (neodvisni) zaupniki delavcev glede tveganj v delovnem okolju.
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Metoda Dodič Fikfak1

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: zdravstveno varstvo delavcev, specialist medicine dela, zdravstveni na-

dzor, delazmožnost

O preureditvi zdravstvenega varstva delavcev v Sloveniji je leta 1992 pisal prof. Sušnik. Pred-

log sistema zdravja in varnosti pri delu je bil izdelan v projektu Phare ob vstopanju Slovenije 
v Evropsko unijo. Dva Zakona o varnosti in zdravju pri delu nista vključila vsebin pred-

hodno sprejetih predlogov ureditve sistema, tako da sistem ostaja nedorečen. Primerjava 
vlog zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa v slovenski zakonodaji in vloge, 
ki jo opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija, kaže na bistvene razlike. Tako Svetovna 
zdravstvena organizacija kot tudi evropska praksa govorita o tem, da specialist medicine dela 
ne opravlja le dela zdravstvenega nadzora (angl. medical surveillance), pač pa je tudi nosilec 
odločanja o delazmožnosti delavca in nosilec tima zdravja pri delu.

1 Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Klinični inštitut za medicino dela, pro-
meta in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana; metoda.dodicfikfak@kclj.si

XI.

Sistem zdravja pri delu v Sloveniji s 
posebnim ozirom na vlogo zdravnika 
specialista medicine dela, prometa in 

športa
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UVOD

O viziji preureditve zdravstvenega var-

stva delavcev v Sloveniji je leta 1992 pisal 
prof. Sušnik. Ministrstvo za zdravje mu je 
takrat plačalo šestmesečno delo, ki ga je 
dokončanega predstavil državni sekretarki 
na ministrstvu za zdravje in ministrici za 
delo. Govoril je pretežno o medicini dela, 
vendar je vključil tudi druge deležnike 
zdravja pri delu (npr. inšpekcijo za delo, ki ji 
je med drugim svetoval, naj bo vsakokrat, ko 
pride inšpektor na inšpekcijski nadzor, pris-

oten tudi “pooblaščeni” specialist medicine 
dela).1 Odlična zamisel, ki bi bila tudi danes, 
posebej ob pomanjkanju kadra v inšpekciji, 
predvsem pa znanja s področja zdravja pri 
delu, v veliko pomoč pri razvoju zdravja pri 
delu in sodelovanju med strokama. Predlog, 
kljub vztrajanju o njegovem pomenu, do 
danes ni zaživel.

V procesu oblikovanja predloga sistema 
medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) 
je prof. Sušnik obiskal uspešne slovenske 
direktorje, zdravnike specialiste MDPŠ in 
nekatere inštitucije MDPŠ v Evropi. Sistemi 
se ne spreminjajo pogosto, zato bi v glav-

nem njegov predlog lahko veljal še danes. 
Sušnikov predlog je bil pozneje upoštevan 
pri projektu Phare, ki sem ga vodila: Raz-

voj sistema zdravja in varnosti pri delu 
v Sloveniji, ki je še danes dober, ni pa bil 
sprejet na ministrstvu za delo, predvsem 
zaradi osebnih razlogov nekaterih takrat-
nih odločevalcev.2 Tako imamo danes rela-

tivno slabo učinkovit sistem. Pogost vzrok 
za neučinkovitost sistema so odločevalci, ki 
področja ne poznajo, diktirajo pa sistem z več 
ali manj nepreizkušenimi členi pravilnikov 
in zakonov (npr. nov pravilnik o pregledih 
operativnih prostovoljnih gasilcev, ki jih  
lahko opravljajo zdravniki družinske medi-
cine itd.). Neprofesionalno in neodgovorno 
je tudi, da stroko MDPŠ trenutno vrednotijo 
raziskovalci Fakultete za sociologijo, ki o si
stemih zdravja in varnosti pri delu ter medi-

cini dela v svetu in pri nas ne morejo vedeti 
veliko O tem se namreč pri nas ne uči, ne 
predava, niti ni snov dostopna v literaturi ali 
na spletnih straneh. Sisteme zdravstvenega 
varstva, kamor sodi tudi sistem zdravja in 
varnosti pri delu, sicer v svetu obravnavajo 
strokovnjaki angl. occupational policy, ven-

dar gre za šole, katerih raziskovanje in učenje 
je vezano na proučevanje zdravstvenih si
stemov. Kakšne bodo posledice znanstvene 
ocene dela MDPŠ, ne vem. Ministrstvo za 
zdravje napoveduje ukrepe, ki naj bi sledili 
tej raziskavi. Vsekakor upam, da bodo vse 
institucije stroke – Klinični inštitut za medi-
cino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), 
razširjeni strokovni kolegij (RSK), katedra in 
Združenje medicine dela, prometa in športa 
(ZMDPŠ) – raziskavo kritično preučile in se 
nanjo ustrezno odzvale.

Vizijo razvoja medicine dela (govorila bom 
le o viziji razvoja medicine dela in zdravja 
pri delu) vidim v kontekstu zgodovine, kon-

tinuitete tistega, kar je (bilo) dobro, tistega, 
čemur želimo slediti (državam, ki so v tej 
smeri zelo razvite), in tistega, čemur mo-

ramo slediti – zahteve Svetovne zdravstvene 
organizacije (SZO), Mednarodne organizaci-
je dela (angl. International Labour Organi-

sation) in Evropske unije (EU).

Moje mnenje je, da so glavne dileme medi-
cine dela v Sloveniji:

• prepuščenost stroke potrebam trga, 
na čemer je vztrajalo ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, 

• še vedno premajhna specifičnost 
stroke in posledično zahajanje na 
področje družinske medicine,

• usmerjenost večine aktivnosti medi-
cine dela v preventivne zdravstvene 
preglede in bistveno manj v preostale 

naloge 33. člena Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD); načeloma 
sicer vse te naloge zdravnik specialist 
MDPŠ izvaja, vendar je njihov obseg 
in pomen glede na preventivne zdra
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vstvene preglede podcenjen; medtem, 
ko naj bi pregled v skrbi za delavca 
postal orodje, je prepogosto postal 

cilj, ter
• etična vprašanja dvojne lojalnosti.

Cilj tega članka je predstaviti vlogo spe-

cialista medicine dela, kot jo opisuje SZO in 
prakse EU v luči aktualnih diskusij o potrebi 
po hudo reduciranem delu in vlogi specia
lista MDPŠ.

NASLONITEV NA ZGODOVINO

Generacijo, ki počasi odhaja s področja, sta 
vzgojila predvsem prof. dr. Janko Sušnik 
in prof. dr. Samo Modic. Pomagali so jima 
številni strokovnjaki nemedicinskih strok. 
Ocene tveganja, ki je pri našem delu ključna, 
nismo dobili s prehodom v EU, pač pa je bila 
napisana že leta 1983.3 Specializacija je tra-

jala štiri leta, plačevanje pa je bilo urejeno 
preko zavarovalnice. Specialisti MDPŠ smo 
lahko delavca napotili na preglede. Sodelo-

vanje z drugimi specialisti si je določal spe-

cialist MDPŠ sam, čas, preživet v tovarni, 
je bil v njegovi domeni. Poklicne bolezni so 
verificirali specialisti MDPŠ, konec 90. let 
prejšnjega stoletja jih je bilo okrog 900. 
Naučeni smo bili, da brez naše prisotnosti 
na delovnem mestu ni medicine dela. Nare-

jena je bila mreža dispanzerjev po Sloveniji. 
Inštrukcijske nadzore je opravljal inštitut.

Vtis, da je bila medicina dela idealno ure-

jena, je napačen. Šlo je pač za socialistično 
medicino dela, ki ni bistveno skrbela za iz-

postavljenost; zdravniki smo zgolj odkrivali 
posledice izpostavljenosti na človeku in 
ogroženega delavca odstranjevali z delovne-

ga mesta, izpostavljali pa drugega; nismo pa 
imeli nobenega vpliva na preprečevanje iz-

postavljenosti. Brez dvoma pa bi bila lahko 
ureditev, ki je trajala do 90. let prejšnjega 
stoletja, odlično izhodišče za sodobne spre-

membe sistema, česar pa nismo naredili. Prvi 

ZVZD je vsaj deloma upošteval priporočila 
stroke; prof. Sušnik se je odločil, da postane 
poslanec državnega sveta s ciljem, da na 
ZVZD aktivno vpliva, s številnimi lobiranji 
pri poslancih v državnem zboru pa smo 
uspeli zdravnika specialista medicine dela 
obdržati kot vodjo tima zdravja pri delu. 
Tudi prva Resolucija o varnosti in zdravju 
pri delu, ki jo sicer država v skoraj ničemer 
ni uresničila, je bila strokovno delo pred-

vsem zaradi naše aktivne udeležbe v svetu 
za varnost in zdravje pri delu. Pri nastajanju 
drugega ZVZD in Resolucije o varnosti in 
zdravju pri delu, ki je ravno izšla, smo bili 
izločeni, vendar so svoje nestrinjanje izrazili 
KIMDPŠ, RSK in ZMDPŠ. 

ČEMU ŽELIMO SLEDITI?

Leta 1996 je SZO s politiko “globalne strate-

gije medicine dela za vse” (angl. global strat-

egy for occupational health for all) začela 
vplivati na uvajanje sprememb v zakonodajo 
in prakso zdravja pri delu v številnih evrop-

skih državah. Cilj politike je bil, da se v vseh 
državah okrepi koncept multidisciplinarnih 
enot medicine dela ter da pri tem delavci ak-

tivno sodelujejo pri izboljševanju delovnega 
okolja in svojega zdravja. To bi se naj dose-

glo s širitvijo zdravja pri delu tudi na skrb za 
življenjski slog s ciljem ohranjati delavčevo 
delazmožnost.4

Nov model zdravja pri delu tako vključuje 
v multidisciplinarnih preventivnih enotah 
(dispanzerjih, ambulantah itd.) številne 
strokovnjake zdravja pri delu in druge spe-

cialiste, ki so skupaj sposobni preprečevati, 
odkrivati in kontrolirati poklicna, nepokli
cna in okoljska tveganja.

Cilj dela teh enot je, da se izboljša delovna 
zmožnost in zdravje delavca, njegovo dobro 
počutje ter delovno in življenjsko okolje. 
Ustrezen dostop do teh ambulant oz. enot 
mora biti zagotovljen vsem delavcem. Tako 
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bo zagotovljena tudi enakost znotraj in med 
državami.

Zdravnik specialist medicine dela je 
ključen strokovnjak v tej enoti. Njegova 
naloga je varovati, zagovarjati in krepiti 
zdravje in delovno sposobnost delavca. 
Tako pripomore k dobremu menedžmentu 
zdravih podjetij, posledično pa prispeva k 
zmanjševanju incidence bolezni in poškodb 
pri delu ter zmanjšanju trpljenja ljudi. Je 
tudi del stalnega menedžmenta podjetja 
in je sposoben sodelovati pri planiranju 
sprememb delovnih procesov z ozirom na 
zdravje in varnost, zakonske okvire in dobro 
poslovno prakso.

V Sloveniji za navedenimi usmeritvami 
zaostajamo – menedžment slovenskih po
djetij in sindikati oz. sveti delavcev ne vedo 
prav dobro, kaj bi počeli z nami, mi pa os-

tajamo preveč pasivni. Inšpektorat za delo 
zadnja leta ne išče dialoga, pač pa razlike, ki 
prepogosto prehajajo v strokovni konflikt. 
Delodajalec prepogosto zdravnika speciali
sta MDPŠ razume kot nujno zlo, od katerega 
je potrebno pridobiti podpis na spričevalu in 
nič več, drugi deležniki pa specialiste medi-
cine dela vidijo kot zaslužkarje, ki jim je za 
vsako ceno treba zmanjšati zaslužek. Kljub 
vsemu pa imamo vedno več primerov do-

bre prakse, ko zdravniki specialisti MDPŠ 
razvijajo s podjetji odlično sodelovanje, kjer 
zdravnik ocenjuje in skrbi za delazmožnost 
delavca, v primeru poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni postavi diagnozo in daje 
nasvete, kako preprečiti z delom povezane 
bolezni (tako fizične kot psihične), njegov 
socialni profit pa se sčasoma kaže v večji 
enakosti v zdravju, večjem številu delavcev 
z omejeno delazmožnostjo, ki so vključeni v 
delovni proces, daljši dobi brez invalidnosti 
in večjemu številu upokojenih delavcev, ki 
so sposobni živeti samostojno še dolgo v sta-

rost.

Tako temeljito delo pa zahteva sodoben tim 
strokovnjakov, ki vključuje zdravnika spe-

cialista MDPŠ, sestro z izobrazbo iz medi
cine dela, psihologa dela, fizioterapevta, er-

gonoma, higienika dela, epidemiologa dela, 
varnostnega inženirja, toksikologa, mikro
biologa, kemika, informatika, statistika, 
raziskovalca, organizatorja dela in speciali
sta za promocijo zdravja. Delo takega tima 
pa lahko izpolni priporočilo SZO, da naj spe-

cialist medicine dela s svojo ekipo dela na 
številnih determinantah zdravja in ne samo 
na tistih z delovnega mesta. 

ZAKLJUČEK

Če povzamem zgodovinsko podlago ključnih 
vsebin slovenske medicine dela in jih prime
rjam z evropsko usmeritvijo in usmeritvami 
SZO, lahko zaključim, da:

• evropska medicina dela ne vključuje 
le zdravstveni nadzor (angl. medical 

surveillance), pač pa tudi ocenjevanje 
delazmožnosti ter

• je uspešno delo specialista medicine 
dela vezano na uspešno podjetje in 
polno vključevanje specialista medi-
cine dela v “življenje” organizacije, 
za katero skrbi. Koliko bo dejansko 
vključen v “življenje” organizacije, je 
odvisno od delodajalca (predvsem od 
njegovega znanja), specialista medi-
cine dela samega, ki mora znati po-

nuditi svoje znanje in kompetence, 
zakonodajalca, ki omogoči polno 
vključevanje specialista medicine dela 
v “življenje” organizacije, ter sodelo-

vanja z nadzornimi organi, kamor 
sodi predvsem inšpekcija za delo. 
Cilj vseh pa mora biti ohranjanje in 
krepitev zdravja delavcev.



MEDICINA DELA V SREDIŠČU

51

LITERATURA

1. Sušnik J. Preureditev zdravstvenega varstva delavcev v Sloveniji. Ljubljana: UZZSV; 1992.

2. Dodič Fikfak M. Development of the Slovenian system of occupational health and safety. Final report. Phare pro-
ject number 9704.05.01. Ljubljana; 2000.

3. Sušnik J. Ocenjevalna analiza delovnega mesta. Ljubljana: ČGP Delo, TOZD Gospodarski vestnik Ljubljana; 1983.

4. World Health Organisation: WHO global strategy for occupational health for all (the way to health at work). 1996 
[citirano 2018 Maj 16]. Dosegljivo na: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/172811/1/EB97_R6_eng.pdf



VI. SUŠNIKOVI DNEVI

52

PROSTOR ZA ZAPISKE





RIMSKE TOPLICE, MAJ 2018



1

SLIKE PREZENTACIJE

1 Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana; 
tatjana.cerin@gzs.si

Tatjana Čerin1

Dodatek: Kaj od medicine dela pričakuje 
gospodarstvo?

a1



VI. SUŠNIKOVI DNEVI - DODATEK K ZBORNIKU

2



MEDICINA DELA V S EDIŠČU  - DODATEK K ZBO NIKU

3



VI. SUŠNIKOVI DNEVI - DODATEK K ZBORNIKU

4



MEDICINA DELA V S EDIŠČU  - DODATEK K ZBO NIKU

5



VI. SUŠNIKOVI DNEVI - DODATEK K ZBORNIKU

6



MEDICINA DELA V S EDIŠČU  - DODATEK K ZBO NIKU

7



VI. SUŠNIKOVI DNEVI - DODATEK K ZBORNIKU

8



9

Marjan Bilban1

IZVLEČEK

KLJUČNE BESEDE: medicina dela, težave, razvoj, perspektive, strategija

Med posameznimi članicami Evropske unije v združenjih zdravnikov medicine dela ugo-
tavljajo številne razlike na področju politike varnosti in zdravja pri delu, kar je posledica 
tudi različnih zgodovinskih pristopov. V želji po poenotenju sistemov varnosti in zdravja pri 
delu zato potrebujemo skupno in enotno politiko tega področja ter enoten evropski program 
usposabljanja. Ključni izzivi evropske medicine dela za prihodnost so proces globalizacije, 
prezentizem, staranje delovne populacije, medgeneracijsko sodelovanje, stres in izgorelost 
v delovnem okolju, bolezni gibal, poškodbe pri delu, delo po dolgotrajni odsotnosti z dela, 
delovna invalidnost, poklicna rehabilitacija, vpliv dela na zasebno življenje in obratno, zu-
nanje izvajanje dejavnosti (angl. outsourcing), samozaposlitev, prekarno delo, podaljševanje 
delovne dobe, promocija zdravja za zdravo življenje po upokojitvi itd. Evropsko združenje 
medicine dela zato predlaga, da se v novi skupni strategiji pripravi lista prioritet in ciljev 

1 Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 
25, 1260 Ljubljana-Polje; marjan.bilban@zvd.si

a2
Dodatek: Razvoj in perspektive medicine 

dela v slovenskem prostoru
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s časovnicami. Nova strategija mora načrtovati sodelovanje med vsemi deležniki (tj. delav-
ci, delodajalci, strokovnimi delavci in vlado), zdravniki specialisti medicine dela pa morajo 
postati (neodvisni) zaupniki delavcev glede tveganj v delovnem okolju.

UVOD

Strateški cilj za Evropsko komisijo je zago-
tavljanje varnega in zdravega delovnega 
okolja za več kot 216 milijonov delavcev v 
Evropski uniji (EU). Preprečevanje tveganj 
ter spodbujanje varnejših in bolj zdravih po-
gojev dela na delovnem mestu sta ključnega 
pomena za izboljšanje kakovosti delovnih 
mest in delovnih pogojev, pa tudi za spod-
bujanje konkurenčnosti. Ohranjanje zdravja 
delavcev ima neposreden in merljiv pozi-
tiven vpliv na produktivnost ter prispeva 
k izboljšanju vzdržnosti sistemov socialne 
varnosti. Preprečevanje resnih nezgod ali 
poklicnih bolezni delavcev in spodbujanje 
njihovega zdravja skozi njihovo celotno 
delovno življenje, tj. od njihove prve za-
poslitve naprej, je ključnega pomena za 
omogočanje daljšega delovnega življenja. 

“Zdravnik je prvenstveno dober človek, ki 
nekaj malega ve o medicini.” (J. Milčinski) 
Zdravnik medicine dela pa mora poleg tega 
poznati tudi delovno okolje, tj. obremen-
itve, škodljivosti in tveganja ter pozitivno 
zakonodajo področja varnosti in zdravja za-
poslenih.

Zgodovina človeštva je zgodovina 
človekovega dela. Delo je smotrna, k cilju us-
merjena aktivnost. V sodobni družbi je delo 
izrazito racionalna dejavnost, kjer prevladu-
je programirana dejavnost, ki sledi vnaprej 
postavljenim ciljem. Delo ni vselej le pozi-
tiven zdravstveni in socialni dejavnik, lahko 
je tudi prenaporno in zdravju škodljivo, če 
ne ustreza sposobnostim posameznika, če 
ni prekinjano s primernim počitkom ali če 
se opravlja v posebej škodljivih okoliščinah, 

kot so npr. izpostavljenost neugodnim kemi-
jskim, fizikalnim, biogenim ali psihosocial-
nim vplivom. 

Osnovna naloga medicine dela je varovanje 
življenja, zdravja in delovne zmožnosti de-
lavcev. Za uresničevanje teh ciljev mora 
zdravnik specialist medicine dela, prometa 
in športa (MDPŠ) dobro poznati vrste in 
stopnje obremenitev ter škodljivosti pri 
delu, stopnjo obremenjenosti v celoti in po 
posameznih organskih sistemov ter na os-
novi tega oceniti vrsto in stopnjo teže dela, 
stopnjo zdravstvene ogroženosti in tveganje 
za nezgode.

Poklicno delo naj bi potekalo v stanju 
dinamičnega ravnotežja, tj. v stanju ho-
meostaze. Posledica obremenitev je obre-
menjenost, modificirana s človekovimi 
dispozicijami. Pri poklicnem delu naj bi 
med obremenitvami in obremenjenostjo 
prevladovalo ravnovesje. Razlikovati mo-
ramo obremenitev organizma, ki povzroča 
prizadetost zdravja zaradi izpostavljenosti 
“stresu” iz delovnega okolja, od obremen-
itev, ki se kažejo s spremembo funkcije or-
ganizma v procesih prilagajanja in kompen-
zacije. Organizem, izpostavljen delovnemu 
stresu, najprej preide fazo homeostatske 
prilagoditve, sledi faza kompenzacijskih 
procesov, pri čemer pride do sprememb 
nekaterih funkcij, vendar brez pomembnega 
zmanjšanja “integralnega nivoja zdravja”. 
Šele ko so fiziološki obrambni mehanizmi 
izčrpani, pride do “zloma” sistema in kot na-
daljnja posledica tudi do pravih sprememb 
zdravja.

Medicina dela je multidisciplinarna de-
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javnost, ki proučuje vpliv dela in delovnega 
ter širšega okolja na zdravje in delazmožnost 
delavcev in je usmerjena k:

• varovanju in izboljšanju zdravja za-
poslenih,

• preprečevanju in obvladovanju poklic-
nih bolezni,

• preprečevanju in obvladovanju 
poškodb pri delu,

• odpravljanju poklicnih tveganj in 
pogojev dela, ki ogrožajo varnost in 
zdravje pri delu,

• razvoju in napredku varstva pri delu,
• razvoju in napredku organizacije dela,
• razvoju in napredku pogojev dela,
• izboljšanju fizičnega in materialnega 

statusa zaposlenih,
• ohranjanju in razvoju delazmožnosti 

zaposlenih, ter
• omogočanju socialno in ekonomsko 

produktivnega življenja.

PROBLEMI SODOBNE MEDICINE 
DELA

Klasične probleme, kot so težko fizično delo, 
hrup, vibracije itd., so v novejšem času za-
menjali novi, kot so:

• statične obremenitve pri delu na 
tekočih trakovih,

• monotonija,
• delovni stres in “izgorelost”,
• staranje delovne populacije,
• vedno nove in morda s strani varnosti 

za zdravje še ne dovolj raziskane ne-
varne snovi ter

• zahteve po humanizaciji dela z 
različnimi ergonomskimi ukrepi, 
boljši organizaciji itd.

Glavni strokovni problemi, s katerimi se 
srečuje slovenska (in evropska) medicina 
dela, so torej:

• staranje delovne populacije,
• stres in izgorelost v delovnem okolju 

(duševne bolezni),

• bolezni gibal (predvsem dorzalgije), 
• poškodbe pri delu in
• v slovenskem prostoru nedorečena 

verifikacija poklicnih bolezni.

STARANJE DELOVNE POPULACIJE

Prebivalstvo EU se stara, pri čemer se število 
ljudi, starejših od 60 let, vsako leto poveča 
za več kot dva milijona. Ob tem se stara tudi 
aktivno prebivalstvo; glede na demograf-
ske napovedi Eurostata se bo v EU aktivno 
prebivalstvo, staro 55–64 let, v obdobju 
2010–2030 predvidoma povečalo za okoli 
16 %.

Uspešno podaljševanje delovnega življenja 
je močno odvisno od ustrezne prilagoditve 
delovnih mest in organizacije dela, vključno 
z delovnim časom, dostopnostjo delovnih 
mest in intervencijami na delovnem mestu, 
namenjenimi starejšim delavcem. Obrav-
navati bi bilo treba tudi vseživljenjsko 
zaposljivost, da se upoštevajo razlike v 
delovnih zmožnostih, ki se s staranjem 
spreminjajo. Poleg tega so potrebni ukrepi 
za ponovno vključevanje in rehabilitacijo, ki 
bi omogočali hitro vrnitev na delo po nez-
godi ali bolezni, kar bi preprečilo trajno 
izključitev delavca s trga dela. 

Staranje prebivalstva je resen evropski 
problem. Prebivalstvo držav članic EU se bo 
po predvidevanjih precej povečalo: medi-
ana starosti prebivalstva naj bi se v obdobju 
2008–2060 dvignila s 40,4 leta na 47,9 let. 
Delež starejših od 65 let naj bi se tako povečal 
s 17,1 % na 30,3 %, kar pomeni, da se bo 
število prebivalcev starih nad 65 let povišalo 
s 84,6 na 151,5 milijonov. Po oceni Eurostata 
naj bi se v Sloveniji delež starejših od 65 let 
do leta 2060 povečal za 16 % (na 33 %) oz. 
iz 325.300 na 589.900.

Eden od pomembnih kriterijev zaposlitve 
starostnikov je delež zaposlenih, starejših 
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od 55 let: stopnja delovne aktivnosti v EU 
je bila po navedbah Eurostata v letu 2012 
v povprečju 63 %, od tega najvišja na 
Švedskem (82 %), sledita Nemčija in Estoni-
ja. V Sloveniji znaša okoli 45 % , najnižja pa 
je na Malti (43 %).

Splošno razširjeno mnenje je, da delovna 
sposobnost v poznih srednjih letih popušča, 
vendar to ni dokazano. Res se veliko de-
lavcev predčasno upokoji, a predvsem zara-
di neustreznih delovnih pogojev, bolezni, ki 
so posledica nezdravega načina življenja, 
doseženega želenega standarda ipd., le v 
manjši meri pa zato, ker jim je zaradi no
rmalnih procesov staranja opešala delovna 
sposobnost.

Prednosti pri starostnikih lahko združimo 
v naslednje točke:

• sposobnost vztrajanja na delu, ki 
zahteva visoko stopnjo natančnosti,

• izkušnje, ki kompenzirajo nekatere 
negativne aspekte,

• odgovornost,
• majhna fluktuacija in
• redki kratkotrajni absentizmi.

Najpomembnejše pomanjkljivosti pri sta-
rostnikih pa so:

• zmanjšana sposobnost konstantne 
večje hitrosti dela,

• zmanjšana sposobnost memoriranja 
in kombinacije novih informacij,

• več časa za učenje novih metod dela,
• slabšanje vida na bližino in adaptacija 

na temo ter
• zmanjšanje maksimalne fizične 

delovne kapacitete.

Najpogosteje se kot problem pri zaposlo-
vanju starostnikov pojavljajo:

• pospešitev mnogih procesov dela,
• zmanjšanje efektivne delovne moči v 

določenih panogah in delih,
• integracija določenih operacij in nji-

hovo pretvarjanje v krajše in hitrejše,

• vse večje število polavtomatskih del, 
ki zahtevajo povečan mentalni pritisk 
pri starih delavcih,

• slabša organizacija dela, da se ritem 
dela in odmorov določa glede na 
zdrave in popolnoma delazmožne de-
lavce, ter

• običaj, da so lažja dela rezervirana za 
rehabilitirane mlade delavce.

STRES V DELOVNEM OKOLJU

Stres je definiran kot sindrom, ki vključuje 
nespecifično reakcijo organizma na doživljaj 
iz okolja. Če prilagodimo pojem, da ustreza 
shemi delovnega okolja, lahko definiramo 
stres kot opaženo porušeno ravnotežje med 
zahtevami delovnega mesta ter posamezni
kovimi zmožnostmi, da jih izvede, ko so 
pomembne tudi posledice neuspeha. Rezu
ltati raziskav kažejo, da preko 35 % zapo
slenih nima nadzora nad svojim delom, 55 
% jih ne more vplivati na razpored delovne-
ga časa, 60 % pa jih poroča o pritisku, ki ga 
doživljajo zaradi prenapetih časovnih rokov. 
Vire delovnega stresa po Cooperju in Ma
rshallu lahko razdelimo v šest skupin:

• stres, ki izhaja iz dela (delovne obre-
menitve, dolgotrajen delovnik, izme
nsko delo, fizično delovno okolje itd.),

• stres, ki izhaja iz vloge odgovornosti 
(dvoumnost vloge, stopnja odgovor-
nosti za druge, konfliktnost vlog itd.),

• stres, ki izhaja iz odnosov na delo
vnem mestu,

• stres, ki izhaja iz kariernega odnosa,
• stres, ki izhaja iz organizacijske stru

kture, klime, kulture itd., in
• stres, ki izhaja iz dela in družine.

Izgorelost je sindrom telesne in duševne 
izčrpanosti, ki zajema razvoj negativne pred-
stave o sebi, negativen odnos do dela, izgubo 
občutka zaskrbljenosti in izostajanje čustev 
do strank. Poklicno izgorelost povzroča: 

• nenehen, četudi zmeren pritisk na 
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delovnem mestu, pa naj izhaja iz 
odnosov ali poslovnih okoliščin,

• prevelik obseg dela, pri čemer so 
lahko delovne naloge zahtevne in 
raznolike, a ker jih je preveč, ne zbudi-
jo več zanimanja, ampak zgolj občutek 
monotonije. 

Pri poklicni izgorelosti gre za psihološke 
delovne okoliščine, povezane s šestimi 
področji dela v podjetju: 

• delovna obremenitev,
• nadzor nad delom,
• nagrada za opravljeno delo,
• delovna skupnost, pravičnost in 
• vrednote. 

Za obvladovanje stresa moramo najprej 
poskusiti določiti glavne dejavnike stresa. 
Nato opredelimo, kaj nas pri delu vzpodbu-
ja in kaj nas spravlja v nelagodje. Ponovno 
preverimo tudi svoja pričakovanja, ki jih 
imamo o delovnem mestu, in zadolžitve. 
Pomembne pa so tudi naše izkušnje uspeha 
(varovalni dejavnik), na kar ne smemo kar 
pozabiti.

Analiza podatkov o stresu za obdobje 2001–
2008 kaže, da se je pomembno povečal 
delež tistih, ki doživljajo stres vsak dan ali 
pogosteje, in tistih, ki se tvegano stresno ve-
dejo, kar pomeni, da pogosto doživljajo stres 
in imajo težave z njegovim obvladovanjem.

Kot bolj ranljive izstopajo naslednje sku-
pine: 

• ženske (po pogostosti doživljanja stre-
sa in tveganem stresnem vedenju), 

• stari 40–45 let (najpogosteje doživljajo 
stres, ga slabo obvladajo, se tvegano 
stresno vedejo, doživljajo največ stre-
sa na delovnem mestu, s sodelavci in 
zaradi slabih materialnih pogojev),

• nižje izobraženi in predstavniki 
nižjega socialnega sloja (imajo največ 
težav pri obvladovanju stresa, višje 
izobraženi in pripadniki višjega sre

dnjega in zgornjega sloja pa stres po-
gosteje doživljajo),

• prebivalci mestnih okolij,
• prebivalci vzhodne in osrednje regi-

je (saj se je povečalo vsakodnevno 
doživljanje stresa in znižalo težavno 
obvladovanje stresa).

Povečanje deleža pogostega občutenja 
stresa lahko pripišemo številnim spremem-
bam vsakdanjega življenja, ki so se pojavile 
v zadnjih letih. Spreminjajo se splošne 
življenjske razmere – pojav gospodarske 
krize, naraščajoča brezposelnost, povečanje 
ravni materialne prikrajšanosti, tveganje 
revščine. Posledično se v življenju posa-
meznikov pojavi ekonomska negotovost, 
ambivalentnost in negotovost načrtovanja 
prihodnosti. Z naraščajočim vzponom 
industrializacije, razvojem znanosti in 
tehnologije si družba ustvarja čedalje več 
samoproizvodnih nevarnosti in negotovosti. 
Ni splošnih pravil, nihče nima zagotovlje
nega mesta v družbi, posameznikova vloga 
ni več v naprej določena npr. s tradicijo ali 
pripadnostjo družbenemu razredu, posa-
meznikova identiteta ni končen dosežek, 
potreben je nenehen razvoj. Življenje ne 
poteka več na ustaljeni način, prihodnost je 
negotova in pomeni stalno tveganje. Ženske 
vseh starosti so pogosteje obremenjene 
zaradi problemov v družini, starejše ženske 
pa izstopajo po občutenju stresa zaradi 
osamljenosti. Ženske so zaradi družbenih 
pričakovanj veliko bolj obremenjene s skrbjo 
za druge, svoje splošno zdravstveno stanje 
redkeje ocenjujejo kot dobro, stres pa po-
gosteje doživljajo kot čustveno obremenitev. 
Svoja čustva pogosteje izražajo, lažje pri
znavajo svoje težave in poiščejo pomoč ob 
preobremenjenosti. Moški težje priznavajo 
težave, zlasti na področju duševnega zdra
vja, doživljanje stresa pa je pogosto prikrito 
s preusmeritvijo k drugim, pogosto tve-
ganim vedenjem (intenzivno ukvarjanje s 
športom, nezdravo prehranjevanje, kajenje, 
alkohol itd.). V tem obdobju se je predvsem 
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povečalo doživljanje stresa zaradi obremen-
itev na delovnem mestu.

BOLEZNI GIBAL (DVIGOVANJE 
BREMEN)

Bolezni in stanja kostnomišičnega sistema 
in vezivnega tkiva predstavljajo v Sloveniji 
velik javnozdravstveni problem. Težave s 
kostnomišičnim sistemom se začnejo po-
javljati zgodaj, z obremenitvami in degen-
erativnimi spremembami pa pri starejših 
skokovito naraščajo. Z naraščanjem deleža 
starejšega prebivalstva in debelosti ter z 
upadanjem telesne aktivnosti se bo izrazite-
je povečal vpliv te skupine zdravstvenih 
težav na posameznika in družbo. Dolgotra-
jne bolečine in zmanjšanje sposobnosti za 
vsakdanja opravila zelo slabšajo kakovost 
življenja in povečujejo odvisnost od pomoči 
drugih. Največje družbeno breme predsta
vljajo veliki stroški zaradi odsotnosti z dela 
in predčasnega upokojevanja.

Vsak deseti obiskovalec ambulant izbranih 
osebnih zdravnikov v Sloveniji se pritožuje 
zaradi težav kostnomišičnega sistema. 
Zaradi slednjega je v Sloveniji vsak dan 
odsotnih z dela povprečno 0,9 % zapo
slenih. Prvi vzrok za odsotnost z dela pos-
tanejo kostnomišične bolezni pri moških 
in ženskah v starostni skupini nad 45 let. 
Posledično prihaja do dolgih odsotnosti z 
dela, ki povprečno trajajo skoraj 30 dni.

V letu 2012 je bil po podatkih Nacional-
nega inštituta zdravja dnevni odstotek izos-
tanka z dela skupno 4,23 %, zaradi bolezni 
kostnomišičnega sistema in vezivnega tkiva 
(BMSVT) pa 0,85 %, zato je bila ta skupi-
na bolezni med vsemi vzroki za bolniški 
stalež na prvem mestu. V istem letu je bilo 
79.150 primerov odsotnosti zaradi BMSVT 
z 2.496.767 izgubljenimi delovnimi dnevi. 
Indeks onesposabljanja (število izgubljenih 
delovnih dni na enega zaposlenega delavca) 

je za BMSVT znašal 3,12, indeks frekvence 
(število primerov bolniškega staleža na 100 
delavcev) 9,98, indeks resnosti (povprečno 
trajanje ene odsotnosti z dela) pa 31,54 dni. 
Največje število izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega znotraj 13. skupine (BMSVT) 
po Mednarodni klasifikaciji bolezni šlo na 
račun bolečin v hrbtu (1,48), lete pa pred-
stavljajo tudi največji delež dnevnega ods-
totka izostanka z dela (0,40 %) in v številu 
primerov odsotnosti z dela na 100 zapo
slenih (1,48). Le če obravnavamo povprečno 
trajanje odsotnosti, ugotovimo, da po številu 
dni povprečne odsotnosti niso na prvem 
mestu bolečine v križu, ampak druge okvare 
medvretenčne ploščice (85,5 dni).

V povprečju je letno okrog 30 % vseh 
ocen na invalidskih komisijah s področja 
13. skupine (BMSVT). V obdobju 2012–2014 
je bilo skupno največ (43,66 %) ocen in-
validnosti te skupine zaradi bolečin v hrb-
tu, sledile so okvare medvretenčne ploščice 
(18,76 %), artroze (18,08 %), spondiloze 
(5,86 %), motnje mišic in veziva (5,38 %) in 
deformirajoče bolezni hrbta (3,64 %). Ver-
jetnost, da bodo šle delavke v bolniški stalež 
zaradi BMSVT, je nekoliko večja kot za de-
lavce (1,16krat). Iz obremenitev na delovnih 
mestih se lahko pričakuje večja obreme
njenost ledvene hrbtenice pri moških in 
vratne hrbtenice pri ženskah. Dorzopatije 
ledvene hrbtenice pri moških predstavljajo 
kar 49,18 %, pri ženskah pa 39,93 % vseh 
diagnoz 13. skupine. Verjetnost, da bo de-
lavka odšla v bolniški stalež zaradi težav z 
ledveno hrbtenico, je nekoliko nižja kot pri 
moških (0,92krat). Ta verjetnost se poveča 
v škodo žensk po 40. letu, verjetno zaradi 
sprememb po menopavzi, po 50. letu pa je 
že manjša, saj se v tem času ženske začnejo 
upokojevati in ostanejo aktivne le še najbolj 
zdrave delavke (“učinek zdravega delavca”). 
Pogosteje so v bolniškem staležu nekvalifici-
rani delavci.

Delovne razmere vplivajo na odsotnost z 
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dela zaradi težav z BMSVT. Poznavanje te 
povezave je velikokrat zanemarjeno, čeprav 
so delovne razmere lahko glavni vzrok 
težav, hkrati pa tudi idealno področje za 
izvajanje preventivnih dejavnosti. Ob diag-
nostiki in terapiji pacienta (delavca) je zato 
treba razmišljati tudi o diagnostiki in tera-
piji delovnega mesta, še posebno, kadar se 
težave ponavljajo, ne pa, da se bolnega de-
lavca začasno pošilja v bolniški stalež, na 
dolgi rok pa invalidsko upokoji.

Dviganje bremen je le ena od številnih 
fizičnih, psiholoških in drugih obremenitev, 
ki lahko po krajšem ali daljšem času delo-
vanja prispevajo k nastanku najrazličnejših 
poškodb in degenerativnih sprememb struk-
tur hrbtenice in nekaterih drugih členov 
mišičnoskeletnega sistema. V Evropski 
skupnosti so bolezni gibal najpogostejša 
zdravstvena težava delavcev – 62 % delavcev 
več kot četrtino delovnega časa opravlja dela 
s ponavljajočimi se gibi, 46 % v nefizioloških 
in prisilnih položajih telesa, več kot 35 % pa 
jih prenaša težka bremena. Ženske so manj 
izpostavljene ročnemu prenašanju bremen, 
ostalim obremenitvam pa enako pogosto 
kot moški. V nekaterih službah, posebno 
še na področju zdravstvenega in socialnega 
varstva, so ženske bistveno bolj kot moški 
izpostavljene tudi dviganju in prenašanju 
težkih bremen. V letu 2005 je 25 % delavcev 
Evropske skupnosti tožilo zaradi bolečin v 
križu. Od delavcev v proizvodnji jih 18 % ves 
delovni čas prenaša težka bremena.

Dejavniki tveganja pri dvigovanju bremen 
v zvezi z delovnim mestom: 

• težko fizično/ročno delo (veliko de-
lavcev z bolečinami v križu opravlja 
težka fizična dela),

• dviganje bremen (dviganje bremen, 
posebno če je pogosto, če so bremena 
težka, če mu je pridruženo prenašanje 
bremen in če je tehnika dviganja in 
prenašanja neustrezna, je povezano z 
večjim tveganjem za bolečine v križu),

• pripogibanje in rotacija trupa (video 
analize delavcev so pokazale, da oba 
zgornja dejavnika povečujeta tveganje 
za bolečine v križu, tem bolj, če jima je 
pridruženo težje breme v rokah ter če 
je pripogib globlji in mu je pridružena 
še rotacija),

• splošne vibracije (splošne vibracije, ki 
delujejo na telo med vožnjo motornih 
vozil ali pri drugih opravilih, so de-
javnik tveganja za bolečine v križu),

• poškodbe (poškodba hrbta ima lahko 
dolgoročne mehanske in psihološke 
posledice še dolgo po umiritvi aku
tnih posledic poškodbe. Študije so 
pokazale, da ima v splošni populaciji 
približno 1/6 bolnikov z ishiadično 
bolečino in 1/7 bolnikov z mehansko 
bolečino v hrbtu leto na račun pred-
hodne poškodbe) in

• psihosocialni faktorji (nizko 
spoštovanje svojega poklica, velika 
časovna obremenjenost, monotono 
delo, nizka stopnja nadzora nad svojim 
delom in pritiski s strani nadrejenih 
so pomembni dejavniki tveganja, ki 
so povezani z bolečinami v križu, prav 
tako pa s slabšimi izidi poklicne reha-
bilitacije).

Dejavniki tveganja se med seboj prepletajo – 
v določeni situaciji prevladujejo psihosocial-
ni dejavniki tveganja, v drugih primerih pa 
so vodilni fizični dejavniki. V vsaki situaciji 
se dejavniki tveganja na drugačen način 
prepletajo, da dosežejo kritično stopnjo tole
rance, ki je nesprejemljiva za osebo, in s tem 
povzročajo bolečine v hrbtu. Slabe delovne 
razmere na delovnem mestu, nezadovoljstvo 
z delom, slabo vzdušje na delovnem mestu, 
majhna podpora pri delu in slabi ergonom-
ski pogoji dela povečajo možnost za težave z 
gibali, še posebej v vratni in ledveni hrbte
nici. Številne raziskave potrjujejo pome
mbno povezanost med zahtevami pri delu in 
težavami v hrbtenici (delavci, ki imajo večje 
zahteve pri delu imajo več težav v hrbtenici), 
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med podporo pri delu (tako sodelavcev kot 
predpostavljenih) in težavami v hrbtenici 
(delavci z manj podpore pri delu imajo več 
težav v hrbtenici) in odločanjem o svojem 
delu (delavci z manj odločanja o svojem delu 
imajo več težav z gibali, predvsem z vratno 
in ledveno hrbtenico). 

ERGONOMIJA DELOVNEGA 
OKOLJA

Cilj ergonomskega oblikovanja delovne-
ga okolja ne prispeva le k ekonomski 
učinkovitosti proizvodnje, ampak hkrati 
tudi: 

• zmanjšuje psihofizične obremenitve 
delavcev in s tem deluje kot ukrep za 
preprečevanje utrujenosti,

• preprečuje zdravstvene posledice 
nefiziološke prisilne drže in omili 
učinek enostranskih obremenitev ter 
s tem prispeva k zniževanju kazalcev 
negativnega zdravja, odsotnosti z dela, 
poškodb in invalidnosti ter poklicnih 
bolezni in bolezni, povezanih z delom,

• povečuje varnost pri delu ter
• pozitivno vpliva na odnose delavcev 

do dela in konkretne delovne naloge 
ter proizvodnje in podjetja v celoti.

Delovno mesto je zato potrebno po obliki 
in merah prilagoditi človeškemu telesu in 
gibljivosti kostnomišičnega sistema. Ob-
likovano mora biti tako, da delavec dela 
v telesni drži, ki je najmanj naporna in da 
pri tem uporablja mišične skupine najnižje 
stopnje. Delovno mesto mora biti opre
mljeno z delovnimi sredstvi, ki so prilago-
jena fiziološkim in psihološkim lastnostim 
človeškega telesa.

Ergonomska načela pomenijo pri obliko-
vanju delovnega okolja dejansko humani-
zacijo dela, kamor sodijo: 

• antropometrično oblikovanje delovne-
ga okolja, katerega cilj je prilagoditev 

razsežnosti delovnega mesta in ele
mentov za upravljanje s strojem tele
snim meram človeka,

• psihološko oblikovanje delovnega 
okolja zagotavlja delavcu prijetno 
okolje (barve, zelenje, glasba itd.),

• ekološko oblikovanje delovnega okolja 
obsega prilagajanje delovnih pogojev 
(toplotni dejavniki, razsvetljava, hrup, 
vibracije, plini in pare, aerosoli, ek-
splozije, ionizirajoče in neionizirajoče 
sevanje, fizične obremenitve itd.),

• fiziološko oblikovanje obsega prilaga-
janje metod dela človeškemu telesu,

• oblikovanje, ki omogoča najugodnejše 
zajemanje vidnih in slušnih infor-
macij ter informacij, ki jih človek dobi 
s tipom (ustrezna vidnost, glasnost 
itd.),

• organizacijsko oblikovanje, katerega 
namen je prilagajanje delovnega časa,

• biološkemu dnevnemu nihanju 
učinka z organizacijo režima odmorov 
in usposabljanja za delo, oblikovanje 
delovnih mest v skladu z zahtevami 
varnosti ter

• pri delu, ki obsega ukrepe za 
preprečevanje poškodb in nezgod pri 
delu.

Človek delo lahko opravlja dobro le, če se 
počuti zdrav. V raziskovanju zdravja delavcev 
se za prikaz obolevanja delavcev najpogoste-
je uporablja bolniški stalež, ki prikazuje od-
sotnost z dela zaradi bolezni in/ali poškodbe. 
Spremenjen vzorec ravnanja zaposlenih v 
času gospodarske krize in z njo povezanega 
naraščanja brezposelnosti so skandinavski 
avtorji opazovali že konec osemdesetih in v 
začetku devetdesetih letih prejšnjega stole
tja. Opisali so znižanje bolniškega staleža, 
več neplačanega dela preko polnega delovne-
ga časa in prisotnost delavcev na delu tudi v 
primeru bolezni. Ta pojem so poimenovali 
prezentizem in ga definirali kot pojav, “da 
gredo delavci na delo kljub zdravstvenim 
težavam, čeprav bi zaradi bolezni lahko odšli 
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v bolniški stalež”. Vendar pa v takem prim-
eru razpoložljivost za delo upade, delavčeva 
učinkovitost se zmanjša, za izvedbo nalog 
potrebuje več časa, pri delu naredi več na-
pak itd. Ker se prezentisti ne zdravijo in ne 
okrevajo zadovoljivo, škodujejo lastnemu 
zdravju in ogrožajo tudi zdravje klientov 
in sodelavcev. Gospodarske spremembe so 
tudi v Sloveniji ob znižanju osebnega do-
hodka v času bolniškega staleža pripeljale do 
spreme njenega ravnanja ljudi, ki bolniškega 
staleža ne koristijo tudi tedaj, ko so resnično 
bolni. Izrazit padec bolniškega staleža se je 
pokazal zlasti na področju duševnih in vede
njskih motenj. Menimo, da je prav ta padec 
posledica prezentizma, zaradi katerega pa 
glede na ugotovitve skandinavskih raziskav 
pričakujemo porast bolniškega staleža v na-
slednjih letih.

Predpogoj za prezentizem je slabo zdrav
stveno stanje, velja pa tudi obratno, prezen-
tizem predstavlja tveganje za slabšanje 
zdravstvenega stanja v prihodnosti. Na-
jbolj ogrožena skupina za prezentizem so 
kronični bolniki in med njimi delovni inva-
lidi, zato je treba delovna mesta ergonomsko 
urediti.

POŠKODBE PRI DELU

Vsak dan se v EU pripeti 11 delovnih nezgod 
s smrtnim izhodom, torej več kot 4000 sm-
rti na leto zaradi delovnih nezgod. Več kot 
tri milijone delavcev letno utrpi delovno 
nezgodo.

Vsako leto več kot 4000 delavcev umre 
zaradi nezgod pri delu, več kot tri milijone 
delavcev pa je žrtev resnih nezgod pri delu, 
ki so vzrok za več kot tridnevno odsotnost 
z dela. Kar 24 % delavcev EU meni, da sta 
njihova varnost in zdravje ogrožena zaradi 
njihovega dela, 25 % pa jih meni, da delo 
večinoma negativno vpliva na njihovo 
zdravje. 

V Sloveniji se je po podatkih Inšpektorata 
za delo Republike Slovenije v letu 2014 pri 
delu pripetilo 9333 poškodb, ki so zahte
vale več kot tri dni bolniške odsotnosti, od 
tega 429 težjih in 8719 lažjih poškodb. Po-
leg tega je bilo še 15 kolektivnih in žal tudi 
23 delovnih nezgod z smrtim izidom (v letu 
2013 jih je bilo 22).

Po podatkih Nacionalnega inštituta za ja vno 
zdravje Slovenije je bilo v letu 2013 13.150 
poškodb pri delu. Po podatkih bolniškega 
staleža je bilo leta 2013 kar 15.534 primerov 
poškodb in zastrupitev na delu (izven dela 
pa 53.203). Razmerje med poškodbami na 
delu in izven dela je 1 : 3,4 – to razmerje se 
v zadnjih petih letih precej povečuje, toda 
poškodb na delu je še vedno bistveno preveč.

Poškodbe pri delu so poleg poklicnih 
bolezni najpomembnejši negativni kaza
lnik zdravstvenega stanja. Pomembne so 
za spremljanje trenutnega stanja varnosti 
in zdravja pri delu ter za načrtovanje pre-
ventivnih aktivnosti, s katerimi bi lahko 
izboljšali zdravstveno stanje. Poškodbe pri 
delu so eden glavnih človeških, družbenih in 
gospodarskih problemov sodobne družbe. 
Posledice poškodb pri delu ne prizadenejo 
samo posameznika v fizičnem in psihičnem 
smislu, temveč tudi njihove družine, organi-
zacije in celotno družbo.

Ekonomski vidik varstva pri delu je poleg 
etičnega, tehničnega, zdravstvenega, so-
cialnega, psihološkega in pravnega vidika 
za uveljavljanje varstva brez dvoma med 
najpomembnejšimi. Ekonomski vidik je 
namreč tisti mehanizem, ki v praksi sam 
po sebi in ne glede na različne deklaracije, 
predpise in nadzor najbolje in samodejno 
uravnava, do katere stopnje se v praksi 
uveljavi varstvo. Čisto ekonomski vidik 
namreč vzpodbuja varstvo toliko časa, do
kler je ekonomski učinek varstva večji, kot 
so stroški za varstvo. Pogosto štejejo, da je 
z ekonomskega vidika zagotovljen interes za 
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varnost sam po sebi, če sta izpolnjena na-
slednja dva pogoja:

• stroški za zagotavljanje varstva ne 
smejo biti večji, kot je škoda zaradi 
slabe varnosti, torej nezgod, in

• cena poškodbe in zdravstvene okvare 
mora biti ocenjena dovolj visoko.

Nezgode in zdravstvene okvare pri delu 
povzročajo stroške državi, podjetju in de-
lavcu. V končni fazi vse posledice in stroške 
v zvezi z nezgodami in zdravstvenimi okva
rami pri delu nosijo davkoplačevalci. Skriti 
stroški v zvezi z nezgodo ali zdravstveno ok-
varo oz. stroški, ki jih ni mogoče neposredno 
evidentirati, so običajno nekajkrat večji od 
neposredno evidentiranih izdatkov v zvezi z 
nezgodo.

V Republiki Sloveniji še ni bilo narejenih 
podrobnih raziskav na ravni podjetij iz 
različnih panog, ki bi ugotovile, kolikšni 
so dejanski stroški v zvezi z nezgodami in 
zdravstvenimi okvarami (zavarovani in 
nezavarovani stroški, oportunitetni stroški, 
razmerje med eksplicitnimi, tj. knjigovodsko 
evidentiranimi stroški in implicitnimi, tj. 
skritimi, stroški). Prav tako tudi ni na voljo 
natančnejših podatkov o kazalcih negativne-
ga zdravja in posledicah v zvezi z delom, ki 
jih spremljata (financirata) Zavod za zdra
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Za-
vod za pokojninsko in invali dsko zavarovanje 
Slovenije (konkretni stroški zaradi poškodb 
na delu, invalidnosti zaradi poškodb na delu 
in poklicnih bolezni, tj. bolezni v zvezi z de-
lom, poklicne rehabilitacije, prekvalifikacije 
itd.). Zato morajo biti naše aktivnost v ob-
vladovanju poklicnega travmatizma usmer-
jene v: 

• načrtovanje politike varnosti in zdrav-
ja v vodstvu podjetja,

• ustrezno informiranje delodajalcev in 
delavcev ter predstavitev problema-
tike stroškov v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu,

• izobraziti oz. podučiti je treba deloda-

jalce in delavce, kako ugotoviti vse 
stroške, ki so povezani z neko ne
zgodo; delodajalci in delavci morajo 
razumeti in dojeti, kakšne stroške 
povzročajo nezgode in zdravstvene 
okvare in kako te vplivajo na poslo-
vanje podjetij,

• razviti in objaviti je treba metodologi-
jo za natančno identificiranje stroškov 
nezgod, zdravstvenih okvar ter os-
talih stroškov zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu (predhodno je 
treba urediti in posodobiti monitoring 
vseh kazalcev negativnega zdravja ter 
spremljanja in transparentnosti ostal-
ih stroškov za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu),

• stroške je treba zmanjšati z 
zmanjšanjem števila nezgod in 
zdravstvenih okvar,

• izvesti je treba raziskave v posa-
meznih panogah (npr. gradbeništvo, 
kmetijs tvo itd.), tako da se ugotovi, 
kolikšni so dejanski stroški v zvezi z 
nezgodami, zdravstvenimi okvara-
mi pri delu ter ostali stroški zagota
vljanja varnosti in zdravja pri delu 
in kaj ti stroški pomenijo za državo, 
posamezne občine, podjetje, kjer se je 
zgodila nezgoda, in delavca, ki je utr-
pel nezgodo oz. zdravstveno okvaro, 
ter

• preventivno ukrepati na ravni delavca, 
delovnega mesta ali na ravni države 
kot promocija zdravja (ergonom-
ski ukrepi, organizacija dela, aktivni 
odmor, programirana rekreacija, 
vzgoja in izobraževanje, ukrepi va
rstva in varnosti pri delu itd.).

PROMOCIJA ZDRAVJA

Zakonsko promocijo zdravja ureja Za-
kona o varnosti in zdravju pri delu. Iz 6. 
člena slednjega izhaja, da mora delodajalec 
načrtovati in izvajati promocijo zdravja na 
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delovnem mestu (temeljna načela). Gre za 
dolžnost delodajalca v zvezi z zagotavlja
njem zdravja delavcev v delovnem okolju, 
ki je sestavni del preventivnega ravnanja. Ta 
nova delodajalčeva obveznost je prav tako 
utemeljena z njegovo obveznostjo, ki obsega 
razvoj celovite preventivne politike, v katero 
spadajo tudi programi promocije zdravja 
na delovnem mestu. Ti programi vplivajo 
na izboljšanje zmogljivosti posameznika, 
storilnost, konkurenčnost ter pozitivno 
razpoznavnost delodajalca kot družbeno 
odgovornega, torej na poslovni uspeh. Pro-
mocija zdravja na delovnem mestu posega 
na vsa področja človekovega življenja – na 
njegovo fizično in psihično dobro počutje, 
obnašanje in navade in posredno tudi socia
lnoekonomski status.

Kaj mi pomeni zdravje?
• Vsako jutro se zbudim spočit in poln 

energije.
• Ob zadnjem zdravniškem pregledu so 

mi povedali, da sem popolnoma zdrav.
• Čutim, da sem v formi in motiviran za 

delo in za aktivnosti v prostem času.
• Počutim se zmožnega za spopad s 

spremembami v mojem življenju z 
zaupanjem v lastne sposobnosti.

• Čutim, da sem v psihofizičnem 
ravnovesju in imam dober odnos do 
sebe in drugih ljudi.

Promocija zdravja na delovnem mestu 
zajema skupna prizadevanja delodajalcev, 
delavcev in družbe za izboljšanje zdravja 
in dobrega počutja na delovnem mestu ter 
vključuje: 

• izboljšanje organizacije dela (uskla-
jevanje dela in zasebnega življenja, 
zagotavljanje socialne podpore, tj. 
otroške jasli, bližina šol in telesno 
kulturnih zmogljivosti, uvedba gi-
bljivega delovnega časa, ponudba 
delovnih mest, ki omogočajo delo 
na domu, tj. delo na daljavo, zago-
tavljanje možnosti za vseživljenjsko 

izobraževanje, izmenjavanjem za-
poslenih pri podobnih delih, širitvijo 
profila delovnih mest, omogočanje de-
lavcem, da sodelujejo pri izboljšavah 
organizacije dela in delovnega okolja 
itd.),

• izboljšanje delovnega okolja (spodbu-
janje podpore med sodelavci, spodbu-
janje sodelovanja zaposlenih v pro-
cesu izboljševanja delovnega okolja, 
ponudba zdrave prehrane med delom 
itd.),

• skrb za zdravje zaposlenih z usme
rjenimi preventivnimi zdravstvenimi 
pregledi ter kontrolo nad običajnimi 
dejavniki splošnih civilizacijskih 
bolezni (povišan krvni tlak, hiper
lipidemija, debelost, sladkorna 
bolezen, rak itd.),

• spodbujanje delavcev za udeležbo na 
zdravih aktivnostih (ponudba pro-
gramov telesne vadbe, tj. med delom 
kot aktivni odmor ali kritje stroškov 
telesne aktivnosti zunaj delovnega 
časa, organizacija športnih dogo dkov 
v podjetju, zagotavljanje koristnih 
rekreativnih aktivnosti, tj. kolesa za 
prevoz na krajše razdalje med delom 
itd.),

• spodbujanje osebnostnega razvoja 
(ponudba izobraževanj za prido-
bitev kompetenc za obvladovanje 
stresa, sprostitve in svetovanja, ko-
munikacijo v delovnem okolju itd.), 
izboljševanje in ohranjaje duševnega 
zdravja (pomoč zaposlenim pri odva-
janju kajenja, urejanju telesne mase, 
sprejemljivega uživanja alkoholnih 
pijač, možnostih zdravljenja itd.), 
priprava “zdrave in uravnotežene” 
prehrane itd.

Poglavitna pozornost dejavnosti 
pospeševanja zdravja je usmerjena v vzpo
stavitev politike zdravja, tj. oblikovanje in-
tegralno povezane javne politike različnih 
področij s ciljem izboljšati zdravje v 
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skupnosti z:
• ustvarjanjem vzpodbudnega oko

lja, tudi delovnega (oblikovanje 
takšnih ekosocialnih razmer, ki bodo 
omogočale ohranjanje dobrega zdra
vja),

• zagotovitvijo sodelovanja sku pnosti 
(organiziranih skupnosti in posa-
meznikov pri snovanju politike in 
akcij za boljše okolje in zdravje),

• razširjanjem osebnih veščin (potre
bnih za reševanje problemov poveza-
nih z zdravjem) ter

• podporo preusmeritvi zdravstvene 
službe k preprečevanju bolezni in 
pospeševanju zdravja (in ne le zgolj k 
zdravljenju).

Promocija zdravja na delovnem mestu ima 
številne posebnosti:

• nanaša se na vse skupine delavcev,
• usmerjena je v zdravje in ne v bolezen,
• usmerjena je v področja, za katera 

vemo, da so v smislu vzdrževanja 
zdravja problematična,

• za svoje uresničevanje uporablja zelo 
različne, vendar komplementarne 
metode,

• pomembno je aktivno sodelovanje de-
lavcev, ter

• ni primarno medicinska dejavnost, 
ampak mora biti del organizacije 
delovnega procesa in delovnih razmer 
v podjetju.

Promocija zdravja na delovnem mestu je 
zato globalno kombinacija dveh strategij:

• večanja znanja in veščin posamezni-
ka, da se bolje in uspešneje zoperstav-
lja obremenitvam in škodljivostim 
v delovnem in domačem ter širšem 
okolju, in

• optimalne ureditve delovnega, 
družbenega ter naravnega okolja tako, 
da se zmanjša tveganje zaradi obre-
menitev in škodljivosti.

Vedno mora biti usmerjena v tiste težave, 
ki jih imajo delavci v podjetju in proti tistim 
obremenitvam in škodljivostim, ki jih de-
lavci občutijo kot težavo in jih kot take tudi 
ocenimo v analizi tveganja.

Pomembno je, da se delavci poistovetijo 
z načeli promocije zdravja in programov 
v njihovem podjetju ter da je temeljita in 
da poseže na vsa področja, ki se ob analizi 
pokažejo kot pomembna. Sposobni pa mo-
ramo biti dokazati, da so naša priporočila in 
programi dosegli cilje in to na ekonomsko 
najbolj racionalen način.

Prednosti za podjetja/organizacije/ustan-
ove so zlasti:

• znižanje stroškov, povezanih z bolezn-
imi in slabim počutjem zaposlenih 
(dolgoročno znižanje kazalnikov 
negativnega zdravja, kot so kazalniki 
bolniškega staleža, poškodb pri delu, 
poklicnih bolezni, invalidnosti),

• promocija zdravja pri delu poveča 
motivacijo zaposlenih in izboljšuje 
delo vno ozračje (izboljšan odnos sle-
hernega zaposlenega do dela, delovne-
ga okolja, managementa, podjetja 
itd.); posledica je večja fleksibilnost, 
bolj odprta komunikacija in večja 
pripravljenost sodelovati in prispevati 
v organizaciji,

• promocija zdravja pri delu vodi do 
večje dodane vrednosti na način, da  
prispeva k večji kakovosti izdelkov in 
storitev, večji inovativnosti in  ustva
rjalnosti ter večji delovni storilnosti,

• promocija zdravja pri delu pa je tudi 
dejavnik prestiža, saj prispeva k  
izboljšani javni podobi podjetja (hu-
manizacija dela in delovnega okolja, 
večja skrb za zaposlene in okolje).

Promocija zdravja zato ni le akcija, ki je 
oblikovana za ljudi, temveč deluje skupaj z 
njimi. Cilje dosega preko komplementarnih 
strategij promocije zdravja: 
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• komunikacija v zdravju (uporaba ko-
munikacijskih tehnik in pristopov, ki 
vzpodbujajo zdravje posameznikov, 
populacije ali organizacije),

• zdravstvena vzgoja (povečevanje 
zdravstvene osveščenosti, znanja in 
razvijanja sposobnosti, ki vodijo v 
zdravje posameznika in družbe),

• samopomoč in medsebojna pomoč,
• organizacijske spremembe (obliko-

vanje podpornega okolja, ki vzpo
dbuja zdrave izbire),

• mobilizacija in razvoj družbe v smeri 
povečevanja nadzore nad determi-
nantami zdravja,

• zagovorništvo (dejavnosti, ki so na-
menjene podpiranju ciljev na področju 
zdravja) ter

• politični razvoj (razvijanje pravil in 
meril, ki varujejo zdravje družbe in 
posameznikom olajšujejo zdrave iz-
bire).

Pri izvajanju promocije v praksi velja 
upoštevati naslednje temeljne dejavnike us-
peha programov promocije zdravja:

• predanost vodstva in odgovornih 
oseb, vključenih v izvajanje programa, 
kot tudi zaposlenih,

• kvalitetna analiza, ki pokaže realno 
stanje v organizaciji, ter omogoča 
določitev ključnih potreb zaposlenih,

• redna vzajemna komunikacija, ki 
pomaga vzpostaviti občutek pomem-
bnosti in nujnosti za ukrepanje, ter 
zagotavlja informacije in spodbude za 
ukrepanje,

• pozitiven pristop, pohvale in spod-
bude, ki spodbujajo sodelovanje,

• skupinsko delo, pravičnost in 
spoštovanje vseh,

• sistematičen in fokusiran program, ki 
upošteva obstoječe stanje, potrebe za-
poslenih, strukturo in delovanje orga
nizacije itd.,

• hitri dobitki, saj dajo zagon programu 
in utišajo skeptike,

• kvalitetna izvedba ukrepov, ki zago-
tovi, da so z rezultati zadovoljni tako 
delavci kot delodajalec, ter

• kontrola rezultatov glede na vnaprej 
znane ključne kazalnike uspeha in 
ukrepi za zasidranje trajnosti spre-
memb.

Pri izvedbi projektov promocije zdravja so 
pomembni tudi materialni okviri, ki na pod-
lagi več raziskav kažejo:

• prihranek zaradi zmanjšanja abse
ntizma 1:2,5–4,9 EUR,

• prihranek zdravstvenih stroškov 
1:2,3–5,9 USD (ENWHP, Baicker, Bau-
er itd.).

Pomembno je tudi, da lahko delodajalec 
stroške zaradi promocije zdravja prišteva 
med davčno priznane odhodke (če je iz iz-
jave o varnosti z oceno tveganja na delov-
nem mestu z vključeno promocijo zdravja 
določeno, da je potrebno določenemu delo-
jemalcu z namenom obvladovanja tveganj in 
nevarnosti pri delu zagotoviti npr. določene 
telesno kulturne aktivnosti v predvidenem 
obsegu, so ti odhodki lahko davčno priznani 
itd.).

ETIČNE DILEME V DELU 
SPECIALISTA MEDICINE DELA

Zdravnik specialist MDPŠ se pri svojem 
delu srečuje s podobnimi dvomi kot vsak 
drug zdravnik. Poleg svoje poklicne vloge 
zdravnika pogosto prevzema tudi drugačne 
vloge, kot so npr. medicinski izvedenec, 
delojemalec, delodajalec, javni delavec itd. 
V takih primerih je njegov pogled zdravni-
ka prežet še z drugimi interesi, ki niso 
nujno vedno v smislu bolnikovega zasto-
pnika. Vloge specialista medicine dela se 
lahko marsikdaj tudi prepletajo – tako je 
lahko specialist medicine dela tudi izbrani 
zdravnik (t. i. zdravnik prvega kontakta) ali 
pa zdravnik, kamor je bil pacient poslan na 
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oceno delazmožnosti (pooblaščeni zdravnik) 
ali celo izvedenec. Ob tem se njegova vloga 
nenehno spre minja, v vseh primerih pa mora 
jasno vedeti, kakšna so neobhodna etična 
načela njegovega dela, kdaj je v ospredju 
korist pacienta in kdaj širša družbena korist 
(npr. ocenjevanje delazmožnosti osebe z epi
lepsijo ali ocenjevanje vozniške zmožnosti 
osebe z dokazanimi izgubami zavesti). Pri 
tem je lahko zdravnik v dilemi, kako ravnati, 
še posebej, če je v več vlogah hkrati. Ob tem 
je pomembna tudi vloga konziliarnih spe-
cialistov oz. dosledno izpolnjevanje vloge 
slehernega člena timske obravnave. Pri tem 
pa se je treba zavedati, da je konziliarni spe-
cialist le konzultant specialista medicine 
dela, ki marsikdaj vidi določen problem po
vsem drugače kot mi. V končni fazi pa se je 
treba zavedati, da breme zadnje odločitve 
in seveda tudi podpisa (odgovornosti) nosi 
zdravnik specialist MDPŠ in ne konziliarni 
specialist. Specialist medicine dela je vezni 
člen med tehnologijo in zdravjem, ki zajema 
tehnične, medicinske, socialne in pravne 
aspekte ter zato vključuje tudi številne 
strokovnjake. Pri skupnem delu pa morajo 
ti različni strokovnjaki vse svoje postopke 
temeljiti na enakih etičnih principih, sku
pnem razumevanju obvez, odgovornosti in 
poklicnih norm. Področje dela medicine dela 
je obremenjeno z etičnimi problemi in dvo-
mi, ki niso lahko rešljivi. Posebno pozornost 
je treba posvetiti etičnim aspektom, še pose-
bej, ko je govora o konfliktu pravic, kot je 
npr. pravica do zaščite zaposlitve in zaščite 
zdravja, pravica do informacij in pravica do 
zaupnosti ter kadar je govora o individua
lnih in kolektivnih pravicah. Treba je boljše 
poznati zapletene in občasno kompetitivne 
odgovornosti, ki jih imajo strokovnjaki za 
varovanje varnosti in zdravja v delovnem 
okolju v odnosu do delavcev, delodajalcev, 
javnosti, upravnih organov in drugih.

Mednarodni etični kodeks za strokovnjake 
s področja varnosti in zdravja pri delu je 

upo raben za mnoge poklicne skupine, ki so v 
podjetjih ter v zasebnih in javnih ustanovah 
zadolženi in odgovorni za varnost, higieno, 
zdravje in okolje v povezavi z delom. Izraz 
“strokovnjaki s področja varnosti in zdravja 
pri delu” v tem Kodeksu opisuje široko sku-
pino ljudi, katerim je skupno poklicno ukva
rjanje s področjem varnosti in zdravja pri 
delu. Kodeks ni bil in ne bo učbenik etike 
varnosti in zdravja pri delu. Omeniti je tre-
ba, da so podrobnejša navodila za številne 
posebne primere zapisana v nacionalnih 
etičnih kodeksih oz. smernicah za posa-
mezne poklice.

Ta kodeks predstavlja poskus prenosa vre
dnot in etičnih načel na področje varnosti in 
zdravja pri delu. Njegov namen je vodenje 
vseh tistih, ki delujejo na področju varnosti 
in zdravja pri delu ter priprava priporočil, na 
katerih bo temeljila ocena njihovih storitev.

Namen varnosti in zdravja pri delu je 
služiti zdravju in socialnemu blagostanju 
posameznika in kolektivov. Dejavnost va
rnosti in zdravja pri delu mora potekati v 
skladu z najvišjimi strokovnimi doktrinami 
in etičnimi načeli. Strokovnjaki s področja 
varnosti in zdravja pri delu morajo prispe-
vati k zdravju okolja in skupnosti.18

Med dolžnosti strokovnjakov s področja 
varnosti in zdravja pri delu sodijo varovanje 
življenja in zdravja delavcev, spoštovanje 
človeškega dostojanstva in promocija 
najvišjih etičnih načel v politiki in programih 
zdravja pri delu. Del teh obveznosti je tudi 
neoporečno strokovno delo, nepri stranost 
in varovanje zaupnosti zdravstvenih in ose
bnih podatkov delavcev.

Strokovnjaki s področja varnosti in zdravja 
pri delu morajo biti pri opravljanju svojih 
nalog popolnoma neodvisni. Biti morajo us-
trezno usposobljeni in stalno vzdrževati vi-
soko strokovno raven za opravljanje svojih 
obveznosti v skladu z načeli dobre prakse in 
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poklicne etike.

Primarni cilj dejavnosti varnosti in zdravja 
pri delu je varovanje in promocija zdravja 
delavcev, varnega in zdravega delovnega 
okolja, varovanje delazmožnosti in zaposlo-
vanja delavcev. Da bi dosegli ta cilj, morajo 
strokovnjaki s področja varnosti in zdravja 
pri delu uporabljati preverjene metode za 
ocenjevanje tveganja, predlagati učinkovite 
preventivne ukrepe in spremljati njihovo 
izvajanje. Delodajalcem morajo zagotavljati 
ustrezne nasvete v zvezi z njihovo odgovo
rnostjo na področju varnosti in zdravja pri 
delu, delavcem pa svetovati glede varovanja 
in promocije zdravja v zvezi z delom. Stro
kovnjaki s področja varnosti in zdravja pri 
delu morajo vzdrževati neposreden stik z 
delavskimi zaupniki ali odbori za varnost in 
zdravje, kjer ti obstajajo.

Stalno si morajo prizadevati, da poznajo 
naravo dela in delovno okolje, razvijajo svoje 
sposobnosti in poznajo novosti na znanstve-
nem in tehničnem področju, poklicna tve-
ganja in najučinkovitejše ukrepe za odstran-
jevanje ali zmanjševanje določenih tveganj. 
Poudarek je na primarni preventivi, ki jo 
določa politika, na oblikovanju in izbiri čiste 
tehnologije, vzpostavitvi kontrolnih meha-
nizmov ter prilagoditvi organizacije dela 
in delovnega okolja delavcem. Zato morajo 
strokovnjaki s področja varnosti in zdravja 
pri delu redno obiskovati delovna mesta in 
se o delu posvetovati z delavci in vodstvom, 
kadarkoli je to mogoče.

Vodstvu in delavcem morajo svetovati o 
dejavnikih, ki lahko vplivajo na zdravje de-
lavcev. Oceni poklicnih tveganj mora slediti 
priprava politike varnosti in zdravja pri delu 
ter preventivni program, prirejen potrebam 
podjetij in delovnih mest. Strokovnjaki s 
področja varnosti in zdravja pri delu morajo 
predlagati tako politiko in programe, ki te-
meljijo na trenutno veljavnem znanstvenem 
in tehničnem znanju ter poznavanju or-

ganizacije dela in delovnega okolja Pri delu 
morajo biti ustrezno usposobljeni za sveto-
vanje preventivnih programov, ki morajo 
vsebovati primerne ukrepe za nadzor in 
upra vljanje z varnostjo pri delu in tveganji 
za zdravje ter ukrepe za zmanjšanje posledic 
v primeru napake.

PERSPEKTIVE RAZVOJA MEDICINE 
DELA

Poleg poznanih problemov in tveganj 
delovnega okolja ocenjujemo, da je vsaj 
tretjina zaposlenih izpostavljenih novim 
oblikam tveganj v pogojih spremenjenih 
delovnih procesov in delovne tehnologije. 
Tu predvsem mislimo na nove kemijske sno-
vi in materiale z novimi nepoznanimi ne-
varnostmi, nove biotehnološke kancerogene 
snovi, alergogene substance, delci PM10, 
nanodelci, visokofrekventno neionizirajoče 
sevanje, psihosocialni stres, ergonomsko 
neustrezno oblikovano delovno okolje itd.

Najnovejše ocene Mednarodne organizacije 
dela navajajo okrog 160.000 smrtnih bole
zni, povezanih z delom, pri katerih je bila 
glavni vzrok smrti rak (95.000 primerov). 
Ocenjuje se, da je 4,0–8,5 % vseh primerov 
rakavih obolenj mogoče pripisati poklicni 
izpostavljenosti. Smrtni primeri, povezani 
s kemičnimi snovmi, so predstavljali skoraj 
polovico vseh smrti, povezanih z delom.

Industrijska uporaba novih tehnologij vodi 
do novih proizvodov in postopkov, ki morajo 
biti dovolj preskušani in preverjeni, da se 
zagotovi, da so varni in ne pomenijo večje 
nevarnosti za potrošnike in delavce. Eden od 
primerov so nanomateriali, saj imajo lahko 
edinstvene lastnosti, ki lahko zahtevajo nove 
metode preskušanja toksičnosti in orodja za 
napovedovanje tveganja od stopnje razvoja 
proizvoda naprej, da se ustrezno upoštevajo 
varnostni vidiki. Obravnavati je treba tudi 
nastajajoča tveganja, povezana z razvo-
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jem biotehnologij in okoljsko neoporečnih 
tehnologij.

Vedno večja sta tudi raznolikost delavcev, 
kar kažejo nove neznačilne pogodbene ure-
ditve in delovni vzorci ter fluktuacija de-
lavcev, povezana s krajšimi zaposlitvami, 
zlasti za mlajše delavce. Prekarnost nastopa 
v več oblikah. Gre za delovne aktivnosti, ki 
se večinoma ne opravljajo v okviru delovne-
ga razmerja, ki torej ne temeljijo na pogodbi 
o zaposlitvi. Prekarne oblike dela pa se lahko 
pojavijo tudi v delovnih razmerjih, če je po-
godba o zaposlitvi sklenjena za določen čas 
ali pa s krajšim delovnim časom. Prekarno 
delo ne pomeni nujno tudi nizkih prihodkov. 
Prekarni delavci so opredeljeni kot ljudje, ki 
nimajo vseh oblik z delom povezane varno
sti. Pri tem ni pomembno, ali določeno ob-
liko varnosti delavci dojemajo kot pomem-
bno ali ne. Te oblike varnosti zaposlitve so:

• varnost na trgu dela (zadostne 
priložnosti zaslužka, na makro ravni 
se to odseva v zavezi države za polno 
zaposlenost),

• varnost zaposlitve (zaščita pred arbi
trarno odpustitvijo, regulacija za-
poslovanja in odpuščanja, kazni za 
delodajalce, ki se ne držijo pravil itd.),

• varnost službe (sposobnost in 
priložnost obdržati nišo v zaposli
tvi, ukrepi za ohranjanje spretnosti, 
priložnosti za zvišanje statusa in pri-
hodka),

• varnost dela (varnost pri delu, ki za-
jema npr. preprečevanje nesreč in 
bolezni pri delu s pomočjo pravil o 
varnosti in zdravju, omejitev delovne-
ga časa, samotnega dela, nočnega dela 
za ženske, kot tudi s kompenzacijami 
za delovne nezgode),

• varnost razvijanja spretno
sti (priložnost za pridobivanje 
novih spretnosti skozi vajeništvo, 
izobraževanje ob delu itd., kakor tudi 
priložnosti za uporabo kompetenc),

• varnost prihodka (zagotovljen stabilen 

dohodek, ki ga ščiti, indeksacija plač, 
obsežna socialna varnost, progresivno 
obdavčevanje, ki zmanjšuje neenakost 
in dopolnjuje nizke dohodke), ter

• varnost zastopanja (imeti skupen 
glas na trgu dela, ki ga predstavljajo 
npr. neodvisni sindikati s pravico do 
stavke).

Pomanjkanje teh zagotovil je značilno za 
različne oblike zaposlitev, ki so v Sloveniji 
opredeljene v zakonodaji – zaposlitev s 
krajšim delovnim časom, delo za določen 
čas, avtorska pogodba, podjemna pogo
dba oz. pogodba o delu, samozaposlitev, 
študentsko delo, pripravništvo, agencijsko 
delo oz. delo pri delodajalcu, ki posreduje 
delovno silo in tako zagotavlja delavce dru-
gemu uporabniku.

Prav tako ne moremo mimo spremenjenih 
in dinamičnih družbeno ekonomskih po-
gojev, fluktuacije delovne sile, mobilnosti 
delovnega mesta, psihofizičnih pritiskov in 
nasilja na delovnem mestu, slabe organi-
zacije dela in izmenskega dela, nestalnih in 
rastočih zahtev dela, nastalih kot rezultat 
tržne globalizacije, ki pomembno spreminja 
ekonomsko strukturo in pogoje dela gotovo 
na vseh področjih dela.

Ob analizi obstoječega stanja lahko 
zaključimo, da so posamezne kategorije 
zaposlenih bolj izpostavljene tveganjem na 
delovnem mestu (mladi ali stari delavci, 
delovni migranti itd.). Posamezne vrste 
in tipi gospodarskih subjektov so bolj vu
lnerabilni (majhna in srednja podjetja im-
ajo manjše možnosti za uvajanje in imple-
mentacijo kompleksnih sistemov napredka 
zdravja in varnosti zaposlenih). Nekateri 
sektorji so še posebej rizični (gradbeništvo, 
kmetijstvo, gozdarstvo in transport itd.).

Identificirani so določeni novi izzivi s tren-
dom nadaljne rasti: 

• demografske spremembe in staranje 



MEDICINA DELA V S EDIŠČU  - DODATEK K ZBO NIKU

25

delovne populacije,
• novi trendi v pogledu zaposlova

nja, vključevanje samozaposlovanja,  
dogovorno izvajanje aktivnosti in 
nudenje uslug (angl. outsourcing), 
povečanje števila zaposlenih v malih 
in srednjih podjetjih,

• priliv delavcev migrantov itd.

Glavne slabosti stroke medicine dela v 
slovenskem prostoru:

• nepovezanost stroke v smisli horizo
ntalne in vertikalne komunikacije,

• odsotnost multidisciplinarnega 
sodelovanja med ključnimi partnerji 
aktivnosti  varnosti in zdravja v delo
vnem okolju,

• neobstoječa kontrola (nadzor) nad 
delom stroke (svetovalna in tudi vsaj 
deloma “represivna”),

• nerazvit informacijski sistem (za ce-
lotno stroko in posamezne dejavno
sti),

• neustreznost sedanjega modela fi-
nanciranja stroke (materialna soodvi
snost od naročnika in nepopolna ne-
odvisnost izvajalcev), ter

• nepopolno usklajena zakonodaja in 
podzakonski akti za polno impleme
ntacijo  direktiv EU (poklicne bolezni, 
bolezni povezane z delom itd.).

Zato so glavni cilji stroke v naslednjem ob-
dobju:

• ureditev statusa ter mesta stroke 
medicine dela v slovenski zakonodaji,

• uvrstitev stroke na sekundarni nivo 
zdravstvenega varstva,

• ureditev sodelovanja z stroko 
družinske medicine (komunikacija 
preko napotnice),

• ureditev sodelovanja stroke v 
ocenjevanju začasne in trajne 
delanezmožnosti,

• ureditev sodelovanja stroke v reha-
bilitacijskih postopkih oz. vračanju 
delavcev nazaj v delovni proces,

• ureditev sistema zavarovanja za va
rnost in zdravje pri delu,

• ureditev financiranja vseh dejavnosti 
medicine dela (analiz, ergonomskih 
predlogov, rehabilitacijskih usme
ritev, izobraževanj, delavnic itd.) in ne 
le preventivnih dejavnostih,

• povezovanje stroke medicine dela z 
stroko tehnične varnosti v delovnem 
okolju (strokovni tim),

• krepitev strokovnega sodelovanja z 
delovno inšpekcijo,

• poudarek najširši promociji zdravja v 
delovnem okolju, prometu in športu 
(zdravo in varno delo itd.),

• poudarek proučevanju konkretnih tve-
ganj v delovnem okolju (ne splošnih 
neprepoznavnih in neuporabnih ocen 
tveganja po sedanjem modelu),

• poudarek verifikaciji poklicnih tve-
ganj in bolezni ter ukrepov za obvla-
dovanje (ureditev zakonodaje),

• poudarek vseživljenjskemu 
izobraževanju za varnost in zdravje 
pri delu delavcev, delodajalcev in de-
lavskih predstavnikov itd.,

• najširše sodelovanje stroke pri za-
konodajnih aktivnostih področja va
rnosti in zdravja v delovnem okolju, 
prometu in športu,

• ureditev strokovnoinstuktažnega 
in vzpostavitev vsaj deloma tudi 
dorečenega “represijskega” nadzora v 
stroki,

• vzpostavitev ustreznega informaci-
jskega sistema za celotno področje 
varnosti in zdravja pri delu, prometu 
in športu z namenom raziskovanj, 
planiranja, izgradnje doktrine, priori
tet itd.

• onemogočanje strokovnega in ceno-
vnega angl. dumpinga stroke, ki jo že 
desetletje uničuje, ter

• oblikovanje centrov strokovne moči, 
ki se povezujejo v mrežo odličnosti itd.

Zavzemamo se za uvedbo posebnega za-



VI. SUŠNIKOVI DNEVI - DODATEK K ZBORNIKU

26

varovanja za zdravje in varnost pri delu, ki 
bo:

• obvezno za vse zaposlene,
• temeljilo na načelih neprofitnosti 

in vzajemnosti in bo financirano s 
prispevki delodajalcev, ter

• bo samostojno in ločeno od obveznega 
zdravstvenega in invalidskega zavaro-
vanja; bo zasledovalo cilj izboljšanja 
ravni varnosti in zdravja pri delu in 
temeljilo na oblikovanju prispevkov 
glede na raven tveganja in po načelih 
“bonusmalus” ter tako vzpodbu-
jalo delodajalce za boljšo varnost in 
zdravje pri delu (iz obstoječih dajatev 
zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni).

MDPŠ je tako v Sloveniji kot tudi v sveto
vnem merilu uveljavljena in spoštovana 
stroka. V sedanjem trenutku je pred 
številnimi novimi izzivi. Le usklajena akti
vnost politike in stroke pa sta lahko ga-
rancija uspešne skrbi za varnost in zdravje 
zapo slenih, udeležencev v prometu in 
športnikov. Pri tem pa seveda ne smemo 
pozabiti tudi naše odgovornosti za razvoj 
stroke, za delo po najvišjih strokovnih in 
etičnih merilih, kajti le tako lahko skupaj z 
ostalimi akterji varnosti in zdravja pri delu 
prispevamo k boljšemu zdravju, zadovoljst-
vu in posledično tudi večji produktivnosti in 
blaginji vseh nas.

ZAKLJUČEK

Pri nastajanju nove Resolucije plana 
zdravstve nega varstva v Republiki Sloveniji 
smo kot cilj izpostavili umestitev zdrav
stvenega varstva delavcev v resolucijo 
z  namenom ohranjanje zdravja aktivne 
populacije, katerih usmerjeno preventivno 
zdravstveno varstvo izvaja izključno stroka 
medicine dela.

Na podlagi Konvencij 155. in 161. Medn-

arodne organizacije za delo in direktive 
EU 391/89, na podlagi katerih je nastala 
slo venska zakonodaja s področja varnosti 
in zdravja pri delu, medicina dela skrbi za 
akti vno zdravstveno varstvo celotne aktivne 
populacije – v Sloveniji za okrog 800.000 
delavcev, ki s svojim delom zagotavljajo ma-
terialno osnovo za delovanje celotne države. 
Ker ravno ta stroka odloča o sposobnosti 
za delo, menimo, da njene vloge v slove
nskem zdravstvenem sistemu in posledično 
resoluciji ter zakonodaji ni mogoče prezreti. 
Ocenjujemo tudi, da lahko s svojim delom 
pomembno prispevamo k zdravju in zado-
voljstvu aktivne populacije in s tem celotne 
države.

Glavni predlogi, ki smo jih posredovali za-
konodajalcu:

• MDPŠ sodi v področje javnega zdravja. 
• Potrebno je opredeliti in sprejeti 

mrežo MDPŠ, ki se trenutno stihijsko 
razvija v večjih centrih, kjer je spe-
cialistov že sedaj preveč, na obrobju 
pa ostajajo cela področja izrazito 
deficitarna. Prav tako je nedopustno 
podeljevanje dovoljenj za dejavnost 
medicine dela vsakomur, ki to želi. 
Posebej je nedopustno “prilepljan-
je popoldanskih ambulant” MDPŠ 
številnim drugim koncesionarjem. Na 
ta način ni mogoče opravljati stroko-
vnega dela in poslanstva MDPŠ; spe-
cialist MDPŠ mora biti vpet v življenje 
in delo organizacije, podjetja, tovarne 
itd. Osnovna enota medicine dela 
mora torej imeti redno zaposlenega 
vsaj enega specialista medicine dela 
(ne le pogodbenega ali upokojenca), 
ustrezen delež ostalega medicinskega 
kadra ter psihologa. 

• Treba je ustanoviti zavarovanje za va
rnost in zdravje pri delu, kjer bi plačilo 
in cene storitev urejala zavarovalnica, 
s katero bi sklepali pogodbe, izvajala 
pa bi tudi nadzor nad cenami. Šele 
tako bo mogoče zagotoviti popolno 
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strokovno neodvisnost in spoštovanje 
pravila o zaupnosti pri opravljanju 
svojih nalog. Pod nikakršnimi pogoji 
ne smejo dovoliti, da bi na njihovo 
oceno ali izjavo vplival konflikt in-
teresov, še posebej takrat, ko svetujejo 
delodajalcu, delavcem ali njihovim 
predstavnikom v podjetju o poklicnih 
tveganjih in stanjih, ki predstavljajo 
očitno nevarnost za zdravje ali va
rnost.

• Treba je urediti strokovno komu-
nikacijo s specialistom družinske 
medicine, tako kot jo ima specialist 
družinske medicine z vsemi ostalimi 
specialisti, kamor lahko napoti pa-
cienta v nadaljnjo diagnostično obde-
lavo in morebitno terapijo. 

• Resolucija bi morala poudariti in po d
pirati pomen ustreznega strokovnega 
nadzora našega dela, ki sedaj ni dobro 
urejen in ne prinaša večje kvalitete 
dela.

Področja dela MDPŠ, ki bi jih po našem 
mnenju resolucija še morala zajeti, so:

• preventivni zdravstveni pregledi, 
ocene tveganja in promocija zdravja 
na delovnem mestu ter

• odkrivanje, verifikacija in registracija 
poklicnih bolezni, poškodb pri delu, 
invalidnosti (v mislih imamo pred-
vsem na invalide II. in III. kategorije, 
ki se vračajo na delovno mesto) ter 
bolniški stalež; vsak stalež, daljši od 
šestih mesecev, bi moral obravnavati 
specialist MDPŠ in delavca čim prej 
vrniti na isto ali prilagojeno delovno 
mesto. 

V Sloveniji je aktivnih približno 200 spe-
cialistov medicine dela, ki letno opravijo 
okrog 250.000 preventivnih zdravstvenih 
pregledov (svojo zaenkrat večinsko de-
javnost). Iz tega na grobo ocenjujemo, da je 
celotni strošek delodajalcev za delo MDPŠ 
letno okoli 30 milijonov evrov. Iz zavaroval-

nih premij za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni pa ZZZSju po njenih izračunih letno 
ostaja nenamensko razporejenih okrog 70 
milijonov evrov.

Ti podatki kažejo na to, da imamo ustrezne 
kadre (tudi prostore in opremo), zagoto
vljena (in že zbrana) materialna sredstva 
za naše delo, potrebno je torej le po zgledu 
razvitejših zahodnoevropskih držav us-
trezno strokovno prilagoditi zakonodajo 
področja varnosti in zdravja pri delu, pono
vno vzpostaviti sistem medicine dela, ki smo 
ga pred reformo v precejšnji meri že imeli in 
ki bo zagotavljal boljše zdravje, zadovoljst-
vo in ne nazadnje tudi večjo produktivnost 
delovne populacij, ki bo prispevala k razvoju 
in blaginji celotne družbe.

Tudi med posameznimi članicami EU v 
združenju zdravnikov medicine dela ugo-
tavljajo številne razlike na področju poli-
tike varnosti in zdravja pri delu, kar je tudi 
posledica različnih zgodovinskih pristopov. 
V želji po poenotenju sistemov varnosti in 
zdravja pri delu zato potrebujemo skupno 
in enotno politiko tega področja ter enoten 
evropski program usposabljanja. Vsi delavci 
bi morali imeti varno in zdravju neškodljivo 
delo, dostop do strokovnih sodelavcev 
področja medicine dela, varnosti in zdravja 
pri delu, ki bi morali sodelovati kot multi-
disciplinarni tim sodelavcev. Ključni izzivi za 
prihodnost so: 

• proces globalizacije,
• prezentizem,
• nove generacije delavcev in komuni-

kacija med staro in novo generacijo,
• delo po dolgotrajni odsotnosti z dela,
• razlike v spolu, stres, vpliv dela na 

zasebno življenje in obratno,
• invalidni delavci, psihološki in 

psihiatrični problemi zaposlovanja in 
dela,

• angl. outsourcing, samozaposlitev, 
prekarno delo,

• podaljševanje delovne dobe, pro-
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mocija zdravja za zdravo življenje po 
upokojitvi itd.

Evropsko združenje medicine dela zato 
predlaga:

• da se napravi lista prioritet in ciljev s 
časovnicami v novi strategiji,

• nova strategija mora načrtovati 
sodelovanje med vsemi deležniki (de-
lavci, delodajalci, strokovni delavci in 
vlado),

• nujno je aktivno sodelovanje vseh 
deležnikov pri pripravi strategije in 

politike varnosti in zdravja pri delu ter
• specialisti medicine dela morajo 

postati (neodvisni) zaupniki delavcev 
glede tveganj v delovnem okolju.
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