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Uvodna beseda SPGS
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je edini reprezentativni sindikat v
dejavnosti gasilstva v Sloveniji. Je eden od 23 sindikatov, povezanih v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). V pogajanjih z Vlado RS v pogajalski skupini
sindikatov javnega sektorja Slovenije uveljavlja interese svojega članstva pri nastajanju zakonodaje in kolektivnih pogodb. Proti poizkusom slabšanja delovnopravnega in socialnega položaja svojih članov ter kratenju in kršenju pravic svojih članov
uporablja vsa zakonita sredstva.
SPGS si med drugim prizadeva za:
•
•
•
•
•
•

sklepanje kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in nadzor
nad njenim izvajanjem,
zaščito svojih članov in zagotavljanju brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja,
zagotavljanje ustreznih delovnih in življenjskih pogojev poklicnih
gasilcev ter ravni varnosti in zdravja pri delu,
ustrezno vrednotenje dela v gasilstvu,
varovanje svobode sindikalnega delovanja in varovanju sindikalnih zaupnikov pri izvajanju sindikalnih nalog,
povezovanje vseh slovenskih poklicnih gasilcev v SPGS, edini reprezentativni sindikat poklicnega gasilstva v Sloveniji!

Varnost in zdravje pri delu sta pravici zaposlenih in odgovornost delodajalcev. Zaradi številnih nepredvidljivih situacij med opravljanjem delovnih obveznosti je tveganje poškodb pri delu in poklicnih bolezni v naši (gasilsko-reševalni) dejavnosti
visoko. Za naše članstvo bo torej dragocena publikacija Evropskega sindikalnega
inštituta, ki je rezultat posvetovanj evropskih sindikatov poklicnih gasilcev o sodobnih pristopih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti in zdravja pri delu poklicnega
gasilca. Prepričani smo, da bodo informacije o evropski dobri praksi pripomogle k
bolj varnemu in zdravemu delovnemu okolju, zadovoljnemu posamezniku in uspešnejšemu kolektivu tudi v Sloveniji. Publikacijo je za nas prevedla in založila Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, ki z njo nadaljuje serijo prevodov o evropski sindikalni politiki za varnost in zdravje pri delu.
RAZUMEN VLOŽEK V PREVENTIVO, PAMETNI ENAČIJO NAJMANJ Z DOBIČKOM NA KVADRAT!

Sekretar SPGS				

Predsednik SPGS

David Švarc				

Aleksander Ogrizek
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Uvod
Večina nas malokrat pomisli na delovne
razmere gasilcev. Pozornost vzbujajoči signali
in zvoki, ko škrlatna vozila ekipo, odeto v
zelo vidna oblačila, bliskovito prevažajo na
prizorišča požarov, zasenčijo vse tisto, kar
gasilci delajo pred tem, med tem in tudi po tem.
Ker rešujejo življenja, se praviloma podcenjuje
tveganja in zanemarja prevencija.

Gasilstvo je tvegan posel, in čeprav se nekaterih tveganj v naprej ne da pravilno oceniti, se življenje in zdravje gasilcev vendarle lahko bolje zaščiti. Iskanje ravnotežja
med učinkovitim odzivom in zaščito zdravja delavcev je dober razlog za aganžma
sindikatov. To je edini način za boljšo izrabo izkušenj gasilcev. Izkušnje delovne
skupnosti so lahko temelj izboljšanja delovnih razmer brez škode za učinkovito odzivanje, če so le na voljo finančni, materialni in človeški viri.
Namen te publikacije je celosten pregled delovnih razmer gasilcev in predstavitev nekaj misli o prednostnih nalogah za boljšo preventivo. Publikacija je skupen
projekt Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev (EPSU) in Evropskega sindikalnega inštituta (ETUI). Povratni informaciji predstavnikov sindikatov iz različnih
držav, ki so na dveh evropskih konferencah pregledali delovne razmere, je dodan
pregled obstoječe literature in informacij iz številnih sindikalnih stikov gasilcev v
okviru Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev.
Upajmo, da bo poročilo o rezultatih te naloge na evropski sektorski ravni pripomoglo k boljši skrbi za povezavo med zdravjem in delovnimi razmerami. Za ETUI
je to nov pristop, ki bo zagotovo vodil k drugim podobnim projektom. Za EPSU pa
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sta to informacija in pripomoček za usposabljanje, ki bosta nadalje razvijala njeno
mrežo gasilcev. Visoke stopnje sindikalnega članstva med gasilci (od 40 do 95 odstotkov) v vseh evropskih državah pomenijo, da se lahko spoprimemo z izzivi. Mreža
gasilcev znotraj EPSU je ključno orodje za začrtanje sindikalnih strategij in izkušenj
ter za razvijanje skupnega evropskega pristopa k izboljšanju delovnih razmer gasilcev in kakovosti požarnih služb.
— Carola Fischbach-Pyttel
Generalna sekretarka Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev
— Laurent Vogel
Direktor Oddelka za delovne razmere, zdravje in varnost pri ETUI
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1. del
Zaposlitvene in delovne
razmere v evropskih
požarnih službah

Na delovne razmere poklicnih in prostovoljnih gasilcev zelo vplivajo organizacija,
struktura in financiranje njihovih služb, številčno stanje, metoda novačenja, usposabljanja in urjenja, naloge, ki so jim poverjene, in ne nazadnje oprema, ki jim je na
voljo. Preden obravnavamo vprašanja zdravja in varnosti gasilcev, moramo opisati
ne le njih ampak tudi velike razlike med njimi po Evropi.

Kako delujejo požarne službe
Postopek alarmiranja
Za učinkovit in ustrezen odziv na požar, prometno nesrečo ali poplavo je treba sprožiti »postopek alarmiranja«. Ta je sestavljen iz več enako pomembnih delov. Če je le
eden pomanjkljiv ali izpuščen, to lahko s katastrofalnimi posledicami ogrozi celoten
odziv. Na primer, pri požaru lahko zapoznel izvoz gasilske enote povzroči večjo izgubo premoženja in/ali življenj, enako so lahko tragične posledice, če manjka za dane
okoliščine prava oprema.
Kateri so členi v verigi alarmiranja, katere organizacija je v vseh okoliščinah tako
odločilna za zagotavljanje ustreznega odziva?
— Klic: Prvi člen je nadzorni prostor. To je prostor, kjer se sprejemajo klici prič
in/ali, če je mogoče, žrtev situacije, za katero klicalec meni, da je potrebno
posredovanje gasilcev. Z informacijami, ki jih je posredoval klicalec, nadzorno osebje analizira in obdela klic ter umesti nesrečo v eno od kategorij s
seznama. S standardnim postopkom je mogoče določiti ustrezno kategorijo
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intervencije ter človeške in materialne vire, ki bodo uporabljeni (npr. vrsto naprav,
posebne opreme). Namen te predintervencijske obdelave je standardiziranje odziva
na tipične intervencije (Boullier & Chevrier 2000: 64). Nadzorno osebje nato oceni razpoložljivost naprav in ekipe. Standardni operativni postopek, ki opredeljuje
kraj nesreče in vsebuje seznam naprav ter število gasilcev, ki jih je treba sklicati1, se
pošlje v gasilski dom2, da se sproži drugi člen v verigi. Posebej usposobljeno osebje
nadzornega prostora nato svetuje klicalcu, kaj naj najprej stori (npr. prva pomoč,
evakuacija, začetni varnostni ukrepi) do prihoda gasilcev na kraj nesreče.
— Koordinacija naprav/ekip in odhod: Standardni operativni postopek, ki je
določen za vsak dogodek posebej, podrobno določa najmanjše število moštva in
vrsto naprav, ki se pošljejo na kraj nesreče. "Ti operativni postopki so hrbtenica
intervencije." (Boullier & Chevrier 2000:64). Za ustrezno interveniranje mora vsako gasilsko vozilo imeti določeno število moštva. (Boullier & Chevrier 2000: 21;
Graham 1992: 39) Za vsako napravo se določi ekipa, upoštevajoč čine in potrebne
kvalifikacije za njeno upravljanje3. Ekipe, ki so na delu, so nato opozorjene z izbranimi službenimi sredstvi: sireno, zvočnikom, optičnim signalom ali osebnim
pozivnikom. Člani ekipe takoj prenehajo opravljati trenutno delo, oblečejo osebno
zaščitno opremo (OZO) in zavzamejo dodeljeno mesto v vozilu. Ko je ekipa zbrana,
vozilo odpelje: ekipa ima določen čas (»odzivni čas«), da pride do kraja nesreče*.
Nacionalni predpisi navadno določajo standardni odzivni čas za vsako vrsto intervencije in vsako vrsto območja (razvrščene po stopnji tveganja).
Ti praktični vidiki se med državami lahko zelo razlikujejo. Na primer, z avtomobilsko lestvijo s košaro lahko odide reševat samo en človek na Finskem, v Italiji in na Norveškem,
vendar najmanj dva človeka v Nemčiji, Belgiji, na Hrvaškem, Danskem, v Španiji, Estoniji,
Franciji, na Nizozemskem, Slovaškem in Švedskem. Podobno lahko na Norveškem4 odpelje
gasilska avtomobilska cisterna z ekipo treh ljudi, v Franciji in na Nizozemskem pa mora biti
v njej šest ljudi. Predpisani odzivni čas se razlikuje tudi po državah in celo po regijah – npr.
v Franciji, Španiji in na Finskem. Upošteva se namreč teritorialna pokritost in specifična
organizacija požarnih služb: npr. za isto vrsto klica se pričakuje hitrejši odziv poklicnih kot
pa prostovoljnih ali pomožnih gasilcev (tj. v Belgiji). Naslednja preglednica kaže razlike v
teh praktičnih vidikih po Evropi.
Te ureditve lahko vplivajo na varnost gasilcev. K uspešno vodeni intervenciji, ki gasilcem zagotavlja največjo varnost, prispeva navzočnost izkušenega gasilca s činom5, ki oceni
tveganje in uskladi posredovalce, zadostno število gasilcev, ki posredujejo v nesreči, in takojšen prihod na kraj nesreče.
*
1.
2.

3.
4.

5.

V Sloveniji so določeni časi izvozov, od prejema klica. Za poklicne enote je izvozni čas, za običajne vrste intervencij, 1
minuta po prejetem pozivu.
Običajni termin za poziv ene od intervencijskih služb je »klic«.
Nadzorni prostori so lahko na lokalni ravni (npr. na Hrvaškem in Danskem ter delno v Španiji in Nemčiji), na
regionalni, provincijski ali departmajski (npr. v Belgiji, Franciji, na Finskem, Norveškem, Nizozemskem in delno
v Nemčiji, Španiji, Italiji, na Švedskem in Slovaškem) ter še na nacionalni ravni (npr. v Estoniji in delno Italiji, na
Slovaškem in Švedskem).
V številnih državah vozilo lahko odpelje z vodjem ekipe, ki mora imeti najmanj čin desetarja ali podoficirja, kot na
primer v Belgiji, na Hrvaškem, v Španiji, Franciji, Italiji, na Norveškem, Nizozemskem in Švedskem. Na Slovaškem
lahko vozilo na klic v sili odpelje samo z oficirjem v vozilu. To pravilo se v praksi vedno ne upošteva.
Gasilska brizgalna, opremljena s črpalko, ki jo poganja motor vozila, s cisterno za vodo, cevnimi koluti in gasilsko
opremo. Gasilska avtomobilska cisterna je podobna veliki škatli za orodje: poleg same opreme za gašenje požara
vsebuje še opremo za raziskovanje (npr. neodvisni dihalni aparat, shranjen v kabini vozila), reševanje (npr. lestve, vrvi
in škripci) in čiščenje (npr. sekire in težka kladiva).
Poveljevanje in nadzor zahtevata mnoge lastnosti, ki jih samo čin ne more jamčiti. Poveljnika lahko v intervenciji
čakajo zelo velike odgovornosti.
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Tabela 1 Razlike med državami EU glede na zahtevano opremo in moštvo ter odzivni čas
Država

Zahtevano število
oseb za avtomatsko
vrtljivo lestev

Zahtevano število oseb
za gasilsko avtomobilsko cisterno

Odzivni čas za požar v mestnih
območjih

Nemčija

2 ali 3

4 ali 5

8 minut

Belgija

2

Od 4 do 6

Odhod v 1 minuti za poklicne gasilce.
Odzivni čas od 8 do 15 minut za
poklicne gas. in od 13 do 20 za prostovoljce.

Hrvaška

2

4 ali 5

15 minut

Danska

2

6 v Københavnu, 4 v
manjših mestih, kot je
Roskilde

Odhod mora biti v 1 minuti od prejema klica. Odzivni čas je 15 minut.

Španija

2 ali 3

5 ali 6

Različno od regije

Estonija

2

4

5 minut v mestnih območjih.

Finska

1

4

Odvisno od regije: od 6 do 20 minut.

Francija

2 ali 3

Od 6 do 8

Odvisno od departmaja. Npr.: Ain: 20
minut; Sever: 15 minut6.

Italija

1 ali 2

5

Odvisno od teritorialnega območja,
vendar ne sme nikoli preseči 20 minut.
Leta 2009 je bil odzivni čas v povprečju
15 minut v osrednji Italiji in 13 minut
na severu in jugu7.

Norveška

1 v majhnih občinah,
2 v mestih

Najmanj 3

Odhod mora biti v 1 minuti od prejema klica.
Odzivni čas v mestnih območjih z
visokim tveganjem mora biti največ 10
minut; 20 minut v mestnih območjih
z nizkim tveganjem in 30 minut na
podeželju.

Nizozemska 2

6

Od 8 do 10 minut

Slovaška

2 ali 3

najmanj 5

8 minut

Švedska

2

5

11½ minute

Vir: ETUI – EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev) anketa 2010-2011.

— I ntervencija: Tretji člen alarmnega postopka je sama intervencija. Na kraju nesreče poveljnik intervencije analizira nesrečo in oceni intervencijsko tveganje. Na
tej podlagi določi najustreznejšo taktiko posredovanja in izda ukaze različnim članom ekipe. V sili ni mesta za omahovanje ali zmedo: uspešna reševalna intervencija
zahteva usklajeno ravnanje in napor ekipe. S ponavljajočim se urjenjem se je vsak
gasilec dobro seznanil, katero orodje in opremo potrebuje ter katero operativno
6.
7.

Prefekti departmajev težijo k podaljševanju odzivnega časa, da se izognejo pritožbam.
MINISTERIO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFENSA CIVILE, Annuario statistico del corpo nazionale vigili del fuoco, Roma, 2009, 54 strani. Na spletu.
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nalogo bo izvedel. Čeprav niti dve nesreči nista enaki, se naloge gasilcev izvajajo
po standardnem operativnem postopku. Posnemajo vzorec in postopke, ki se lahko prilagajajo posebnim razmeram, ne da bi bilo treba improvizirati. (Boullier &
Chevrier 2000: 24, 58, 89-90) Ko je prva pomoč nudena, ranjenci evakuirani in
požar obvladan, je treba prizorišče nesreče narediti varno, bodisi s posutjem ceste
s peskom, zagotovitvijo, da se pod ruševinami ne skrivajo tleči ogorki, ki se lahko
znova vžgejo, bodisi z označitvijo varnostnega perimetra.
—V
 rnitev v bazo: Toje zadnja sestavina intervencije. Z vrnitvijo v gasilski dom
se naprave, oprema in gasilci pripravijo na naslednji poziv. Gasilske brizgalne se
očistijo, preverijo, znova napolnijo (polni tank goriva, polna gasilska avtomobilska
cisterna, dopolnitev medicinskega materiala za prvo pomoč itd.). Oprema se preveri in po potrebi popravi ali nadomesti (npr. cevi se odvijejo, posušijo, preverijo
in zvijejo). Umazana osebna zaščitna oprema se očisti. Dihalni aparati se očistijo in
preverijo. To je tudi čas za poročanje in povratne informacije z intervencije: ekipa
oceni ravnanje v intervenciji, da bi ugotovila probleme, ki jih je treba odpraviti do
naslednjega klica. Ne nazadnje je to oziroma bi moral biti tudi čas za psihološko
podporo gasilcem, ki so bili udeleženi v travmatski nalogi.
Slika 1 Štirje členi postopka alarmiranja pri gasilcih

Koordinacija/
odhod
— Sprejeti klic v sili
— Izbrana operativna
strategija,
utemeljena na
prejeti informaciji

Klic

— Ekipa na delu,
določena za
naprave
— Opremljena ekipa
(nosi ustrezna
osebna zaščitna
oblačila)

Vrnitev v bazo
— Prihod na delovišče
— Ocena nesreče in
tveganja
— Koordinacija veščin
in nalog
— Reševanje in/ali
obvladovanje požara
— Upravljanje po
požarnem dogodku

— Vrnitev v gasilski
dom: Pripravljanje/
popravljanje
opreme, poročanje
in povratne
informacije
— Svetovanje, če je
potrebno

Intervencija

Vir: ETUI, 2011

Ob klicu v sili se mora vsak od teh členov v verigi takoj optimalno aktivirati. V praksi to pomeni, da mora v obdobju, ko ni dejanskih intervencij, vsak člen ohranjati vse sestavne
dele ves čas v pripravljenosti, da opravi svojo nalogo v vseh okoliščinah, tudi najbolj
kritičnih. Za prvi člen to pomeni, da morajo centri za sprejem in obdelavo klicev imeti ves
čas točno sprotno informacijo o številčnosti osebja in razpoložljivih naprav. Za drugi člen v
verigi – odhod – to pomeni pripravljenost naprav (tj. vzdrževanje) in opreme (tj. preverjanje
in/ali ponovna napolnitev) ter samih gasilcev (tj. ustrezno usposabljanje in urjenje ter redna
fizična vadba). In nazadnje, ker gasilci za uspešno intervencijo potrebujejo teoretično znanje
in praktične spretnosti, se morajo vnaprej usposobiti (tj. teoretično usposabljanje) in redno
obnavljati svoje znanje (tj. urjenje korakov usklajenih postopkov različnih vrst intervencij in
ravnanja z opremo).
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Postopek alarmiranja, ki je širše orisan zgoraj, je najmanjši skupni imenovalec strukturiranih nalog različnih evropskih požarnih služb in je seveda lahko v nekaterih okoliščinah dosti bolj zapleten. Na primer, osebje nadzornega prostora mora redno odpošiljati več
standardnih operativnih postopkov na različne gasilske domove hkrati, da zberejo opremo in
človeške vire, potrebne za dano vrsto nesreče. Na osnovni postopek verige alarmiranja se vežejo še koordinativne naloge posredovalcev iz različnih gasilskih enot pred intervencijo (tj. pri
obdelavi klica) in na delovišču. Enako se, če gasilske enote ob posebni nesreči nimajo zadosti
gasilcev, postopek alarmiranja razširi z mobilizacijo sosednjih gasilskih enot in z upoštevanjem časa, ki ga potrebujejo, da prispejo do svojega gasilskega doma.
Medtem ko je postopek alarmiranja na splošno strukturiran enako v vseh evropskih
državah, pa se njegova izvedba razlikuje v več stvareh: v upravljanju človeških virov (v širokem smislu – vključno z delovnim časom, številom in statusom gasilcev, usposabljanjem),
financiranju, vrsti nalog itd.
Dodatna literatura:
BOULLIER, D., CHEVRIER, S., Les sapeurs-pompiers. Des soldats du feu aux
techniciens du risque, Pariz, Presses Universitaires de France, zbirka "Sciences sociales
et sociétés", 2000.

Število in status
Gasilci se razvrščajo v različne zaposlitvene kategorije. Poklicni in prostovoljni gasilci javnega sektorja sestavljajo večino človeških virov, čeprav se odstotki po državah zelo razlikujejo.
Požarne službe so večinoma poklicne na Hrvaškem, v Španiji, Franciji in Italiji, prostovoljni
gasilci pa so številnejši v Nemčiji, Belgiji, na Danskem, v Estoniji, na Finskem, Nizozemskem,
Portugalskem in Slovaškem. Potem so še vojaški gasilci, ki so lahko poklicni (v Franciji) ali
prostovoljni (v Belgiji). Nazadnje so tu še gasilci zasebnega sektorja, zaposleni zlasti na občutljivih krajih, kot so letališča, kemične tovarne in jedrske elektrarne, ter sezonski gasilci, ki jih
vpokličejo kot okrepitev v sredozemskih državah, kadar poletni gozdni požari zahtevajo večje
število gasilcev. Spodnja preglednica povzema število gasilcev v različnih evropskih državah.
Tabela 2 Število moštva po različnih evropskih državah
Država

Poklicni gasilci
Prostojavnega sektorja voljni
gasilci
javnega
sektorja

Vojaški gasilci

Druge kategorije

Nemčija

35 000

Nad 1 000
000

3 000

40,000 poklicnih gasilcev v poslovnem
sektorju

Belgija

Cca 5 000

12 000

Večinoma prostovoljci (npr.
v belgijskih
vojaških bazah).
Tu so še vojaški
gasilci v bazah
NATO in SHAPE.

Komercialna letališča: s požarno službo,
večinoma poklicni gasilci. Podjetja
imajo le malo poklicnih gasilcev, vendar
z obvezno intervencijsko ekipo iz
delavcev prostovoljcev. Mnoga imajo
gasilski dom in naprave, medtem ko
druga najamejo zunanje izvajalce pri
podjetjih za varovanje. Nobeden od teh
nima statusa poklicnega gasilca.
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Hrvaška

24 000

60 000,
170
vendar
samo 5
000 operativnih

1 575 (vključno 1000 sezonskih gasilcev,
500 gasilcev in 75 industrijskih)

Danska

1 217

2 952

694

4 775 (od teh 3221 zaposlenih pri FALCK
in 1554 neplačanih prostovoljcev)

Španija

Cca 19 886

3 437

4 082

1 390 večinoma na letališčih + 2,260
sezonskih gasilcev

Estonija

1 600

100

0

0

Finska

2 940

19 400

50

600-700

Francija

39 200

197 800

12 000

Ni podatka

Italija

Uradno 31 000,
dejansko 26 000

pribl. 7 000 /

Ni podatka

21 000

1 000

Nizozemska 4 000

Portugalska Uradno cca 58
0
000. Po podatku
sindikata manj kot
29 000. Po oceni
je samo 3 000
poklicnih gasilcev

500
5000

Slovaška

4 296

cca 10 000 0

1 546

Švedska

Cca 5 000

9 000

100 (na letališčih)

0

Viri: ETUI (Evropski sindikalni inštitut) - EPSU anketa 2010-2011.

Predstavniki sindikatov so v preteklosti večkrat izrazili zaskrbljenost zaradi na splošno nezadostnega števila gasilcev v dejavnosti, kadar je bilo število gasilcev premajhno, da bi vseskozi zagotavljali ustrezno, kakovostno storitev. Zaskrbljujoč je trend v Španiji in Franciji,
da upokojene poklicne gasilce zamenjajo prostovoljni gasilci z začasnimi pogodbami. Zaskrbljujoče je tudi staranje delovne sile v dejavnosti na Finskem.
Novačenje gasilcev je zelo selektivno: njihove delovne razmere zahtevajo visoko fizično in fiziološko čilost. V delovni karieri se te zmožnosti deloma zaradi staranja in deloma
zaradi poklicne izgorelosti praviloma zmanjšujejo. Delo gasilcev je fizično naporno. Upokojitvena starost to na splošno potrjuje. Spodnja preglednica povzema upokojitveno starost v
različnih evropskih državah.
Tabela 3 Upokojitvena starost po različnih evropskih državah
Država

Zakonsko določena upokojitvena starost gasilcev

Nemčija

60 – 62

Belgija

60 za poklicne in 55 za prostovoljne gasilce.

Hrvaška

Najpozneje 65 let. Starost, ko je gasilec upravičen do upokojitve, se zmanjša za 1 leto za
vsakih 5 let službe. Tako se lahko gasilec s 30 leti službe upokoji pri starosti 59 let.

Danska

60

Španija

60

Estonija

65

15

Finska

Med 65 in 68

Francija

Od starosti 57 let naprej, odvisno od let službe. Najpozneje v starosti 67 let.

Italija

Teoretično v starosti 53 let z 38 leti službe. Povprečje: starost 58 let.

Norveška

Lahko se upokoji v starosti 57 let. Uradna starost: 60 let.

Nizozemska

Najpozneje v starosti 59 let.

Slovaška

Po 15 letih službe. Dejansko po 25 letih službe.

Švedska

Pri starosti 58 let ali po 30 letih službe.

Vir: ETUI - EPSU 2010-2011.

Uradno ženske lahko postanejo gasilke. Dejansko pa v evropskih požarnih službah še naprej
zelo prevladujejo moški. Zlasti v Združenem kraljestvu in na Švedskem spodbujajo ženske,
da bi postale gasilke, vendar njihovo število ostaja obrobno. V vseh evropskih državah gasilke
predstavljajo manj kot 4 % poklicne delovne sile. Delni razlog za pomanjkanje zanimanja so
delovne razmere in fizične zahteve poklica. Študije kažejo na ustaljeno mačistično kulturo v
požarni službi, kar ovira ženske, da bi vstopile v poklic.
Dodatna literatura:
- CAPLEN, K.C., "Women firefighters: comparing and contrasting recent employment
experiences in the UK and the U.S.A.", Master of Arts dissertation, University of Exeter,
marec 2003, str. 79. Na spletu.
- COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT, "Fire and Rescue Service: Operational
Statistics Bulletin for England 2008/09", London, 2009, str. 9. Na spletu.
- MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP, "Programme for
action for increased equality and diversity in municipal safety work", Karlstad, 2009,
str. 5. Na spletu.
- PFERFFERKORN, R., "Des femmes chez les sapeurs-pompiers", Cahiers du Genre,
40, 2006, str. 203–230.

Delovni čas
V skladu s členom 17 Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa
lahko požarne službe, podobno kot druge dejavnosti, kjer je treba zagotoviti neprekinjenost
storitve (tj. 24/24, 7/7), ne upoštevajo določenih minimalnih zahtev iz Direktive (npr. dnevni počitek /člen 3/, tedenski počitek /člen 5/ in trajanje nočnega dela /člen 8/). Razlog je
v tem, ker se zaradi neprekinjenosti službe od požarne službe zahteva, da je vedno na voljo
zadosti osebja za izvajanje nalog, tudi ponoči in ob koncu tedna. Zato požarne službe običajno delujejo po sistemu dežurstva v okviru delovnega časa, pri čemer pa so gasilci v stanju
pripravljenosti praviloma za obdobje 24 ur. Direktiva zahteva, da temu takoj sledi ustrezno
nadomestno obdobje počitka.
Evropsko sodišče je večkrat potrdilo (sodbe SIMAP, Jaeger in Pfeiffer), da se šteje
za delovni čas celoten čas dežuranja, ki ga delavec prebije na delovnem mestu na voljo delodajalcu. Iz tega sledi, da mora biti celoten čas dežuranja gasilca, vključno s časom, ko ni
aktiven, vštet v izračun njegovih tedenskih delovnih ur.
Direktiva o delovnem času za delavce požarnih služb ne določa posebnih izjem glede

16

najdaljšega tedenskega delovnega časa. Kot za druge evropske delavce, povprečni tedenski
delovni čas za gasilce, vključno z nadurami, ne sme presegati 48 ur (člen 6(b) Direktive
2003/88). To povprečje se izračuna za referenčno obdobje štirih mesecev (člen 16(b) Direktive), razen če se od te določbe odstopa ali se referenčno obdobje podaljša s kolektivnimi
sporazumi ali sporazumi med dvema socialnima partnerjema (člen 18 in 19). Spodnja preglednica kaže, da se maksimalni tedenski delovni čas upošteva v evropskih požarnih službah. Vendar je treba opozoriti, da nekatere države (npr. Belgija, Danska, Francija in Slovaška) vzamejo za izračun povprečja referenčno obdobje dvanajstih mesecev – zgornja meja,
določena za odstopanja od referenčnih obdobij (člen 19 Direktive)8.
Tabela 4 Najdaljši tedenski delovni čas evropskih požarnih služb
Država

Tedenski delovni čas

Nemčija

48 ur (od leta 2007)

Belgija

38 ur9

Hrvaška

42 ur

Danska

48 ur, toda 42 ur v Københavnu

Španija

42 ur

Estonija

42 ur

Finska

42 ur

Francija

35 – 48 ur, odvisno od departmaja

Italija

36 ur

Norveška

42 ur, vendar 38 ur v Oslu

Nizozemska

36 ur ali 48 ur

Slovaška

37 ½ ure

Švedska

42 ur

Vir: ETUI - EPSU anketa 2010-2011

V resnici pa se zdi, da je maksimalni tedenski delovni čas daleč presežen v državah, kot sta Nemčija in Nizozemska, kjer sektor protipožarne obrambe stremi k uporabi klavzule o izvzetju v
obliki soglasja posamičnega delavca, da dela več kot 48 ur tedensko (člen 22 Direktive).
Več predstavnikov evropskih sindikatov je podvomilo o skladnosti ureditve delovnega
časa, ki prevladuje v požarnih službah v njihovih državah, navajajoč prakse, s katerimi se nedopustno izkrivlja izračun delovnih ur. Kljub odločitvi Evropskega sodišča o dežurstvu, nekatere
države še vedno ne upoštevajo kot delovni čas vsega časa, ko je delavec na razpolago delodajalcu.
Če bi se, kot bi bilo prav, zapisale vse ure, ki jih gasilci prebijejo na razpolago delodajalcu na
delovnem mestu, bi bil v mnogih primerih maksimalni tedenski delovni čas presežen. Potrebno
bi bilo vsesplošno individualno soglašanje gasilcev z izvzetjem, kot se sicer že dogaja v nekaterih
državah. Vendar se tudi izračuni za pomožne gasilce sistematično zmanjšujejo z odštevanjem ur,
ki jih ti opravijo v svoji siceršnji službi. Nezadostna delovna sila pomeni, da se gasilcem verjetno
redno odreka ustrezni nadomestitveni počitek, ki si ga zaradi dolgih delovnih ur zaslužijo.

8.
9.

Glej EPSU, »EPSU Evropsko omrežje za gasilce: Poročilo o delovnem času in upokojevanju«, julij 2006, str. 2. Na
spletu: http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_Firefighters_Working_Time.pdf
Z izjemami. Gasilci v nekaterih belgijskih požarnih službah delajo 42 ali do 52 ur, vendar so plačani samo za 38 ur
dela.
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Škodljivi učinki na zdravje in varnost delavcev zaradi dolgih delovnih ur, nočnega in izmenskega
dela ter pomanjkanja počitka so zdaj dobro dokumentirani. Z določitvijo minimalnih standardov za delovni čas Direktiva 2003/88/ES ščiti evropske delavce pred temi učinki. Posvetovanje socialnih partnerjev na pobudo Evropske komisije za pregled Direktive je bila priložnost za
Evropsko zvezo sindikatov javnih uslužbencev (EPSU), da znova potrdi svojo zavezanost temu
ključnemu delu evropske zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu in se odločno opredeli proti
različnim, zgolj finančno naravnanim predlaganim spremembam, ki bi standarde razvodenile.
EPSU se je posebej uprl predlaganim spremembam, s katerimi bi klavzulo o izvzetju vzeli za
privzeto pravilo10, izključili iz opredelitve delovnega časa čas dežurstva, ko delavec ni aktiven
na delovnem mestu, a je na razpolago delodajalcu, in podaljšali referenčno obdobje. Februarja
2011 je mreža gasilcev v okviru EPSU na sestanku v Elewijtu sprejela skupno izjavo in podprla
Direktivo, ki se nanaša na vse gasilce, ne glede na njihov status (npr. poklicni, prostovoljni in za
krajši delovni čas).
Dodatna literatura:
- DELOITTE, Study to support an Impact Assessment on further action at European
Level regarding Directive 2003/88/EC and evolution of working time organisation,
Diegem, december 2010, str. 17. Na spletu.
- EPSU ima spletno stran, namenjeno najnovejšemu razvoju glede direktive o delovnem
času. Glej http://www.epsu.org/r/152 .
- Glej povzetek poročila seminarja, ki je bil 10. in 11. februarja 2011 v Elewijtu. http://
www.epsu.org/IMG/pdf/Minutes_FR-5.pdf .

Usposabljanje in urjenje
Evropske požarne službe zahtevajo od kandidatov, da opravijo zdravstveni pregled in naredijo
določen preizkus telesne pripravljenosti. Ko nastopijo službo, se začne njihovo usposabljanje.
Vsebino usposabljanja za gasilce običajno določi državni organ, pristojen za požarne službe. Usposabljanje je lahko enotno za vse gasilce v državi ali pa se razlikuje glede na
regijo. Španija nima državno predpisanih standardov usposabljanja, medtem ko jih npr.
Italija ima. Usposabljanje v Franciji urejajo državne smernice, pa tudi departmajski predpisi. Sindikati menijo, da je usposabljanje sorazmerno zadovoljivo in na splošno prilagojeno
tveganjem službe. Nekateri pa menijo, da je prešibka praktična komponenta, tj. praktično
učenje v simulacijskih scenarijih. Nekateri sindikalni zaupniki poudarjajo, da varnostni vidiki zasenčijo zdravstvene vidike, kar očitno ni primerno za pospeševanje »kulture zdravja«
v evropskih požarnih službah.
Tudi trajanje osnovnega usposabljanja gasilcev po Evropi ni usklajeno. Nekatere države ga računajo v urah, kot na primer v Belgiji, kjer so ga nedavno povečali na 150 ur. Drugje (npr. na Slovaškem in v Italiji) pa poteka več mesecev. V večini držav se gasilci neprestano poklicno usposabljajo, za aktivno osebje so zagotovljeni moduli za ohranjanje spretnosti
ali usposabljanje na nova tveganja. Požarne službe urijo usklajene tehnike v različnih vrstah
intervencij. Uradno potekajo urjenja dnevno, toda ni redko, da morajo biti zaradi pomanjkanja osebja preklicana, da se posvetijo nesrečam.
10. Prvotno je bila klavzula samo začasna.
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Usposabljanje se lahko razlikuje glede na status gasilca. V nekaterih državah se poklicni
in prostovoljni gasilci usposabljajo enako in morajo izpolnjevati enake zahteve, v drugih,
npr. Franciji in Italiji, pa se vsebina in dolžina razlikujeta glede na to, ali gre za poklicne
ali prostovoljne gasilce. Ker so naloge enake za obe skupini in so za obe enako tvegane, je
vprašljivo, zakaj bi to moralo biti tako, zlasti kjer prostovoljni gasilci dobijo manj prakse,
ker je njihov delovni čas, ko potekajo urjenja in intervencije, dosti krajši od delovnega časa
poklicnih gasilcev.

Financiranje
Kdo plačuje za požarne službe?
Na splošno obstajajo trije viri financiranja požarnih služb: osrednja vlada, regionalna in/
ali lokalna oblast in zasebni sektor. Ti viri financiranja se medsebojno ne izključujejo in
požarne službe se v večini držav financirajo iz kombinacije dveh ali več virov. V mnogih
primerih tekoče stroške požarne službe (tj. plače, stroške intervencij itd.) plačujejo lokalne
oblasti iz namenskih lokalnih ali regionalnih davkov, medtem ko usposabljanje, del opreme
(zlasti požarne naprave) in reševalne intervencije širšega obsega subvencionirajo pristojna
državna ministrstva. Tako mešano javno financiranje najdemo med drugim v Belgiji, na Hrvaškem, Danskem, Češkem, Nizozemskem, Portugalskem in Veliki Britaniji. Ni pa ga v Španiji, kjer je bila z decentralizacijo prenesena vsa pristojnost na regionalne in lokalne oblasti.
V Estoniji nasprotno požarne službe v celoti financira država. Kadar so požarne službe pod
osrednjo vlado na splošno spadajo pod notranje ministrstvo, toda mnoge so lahko tudi pod
ministrstvom za obrambo – kot na Hrvaškem in Finskem – ali pod ministrstvom za pravosodje, npr. na Danskem in Švedskem. (Nuessler 1999, Graham in drugi 1992: 14, 17)11
V nekaterih državah lokalne oblasti lahko v okviru svojih lokalnih meja uporabijo
zunanje vire, to je zasebno požarno službo. To je zlasti razširjeno na Danskem, kjer več
kot 50 % občinskih oblasti uporablja storitve Falcka12, največjega evropskega zasebnega
podjetja za gasilske storitve in reševalne intervencije. Najem, kar omogoča prenos javnih
sredstev na zasebne izvajalce in odpira pot privatizaciji požarnih služb, ostaja v EU zaenkrat relativno obroben. (Lethbridge 2009: 5)
Čeprav se večina požarnih služb v Evropi financira iz javnih sredstev, pa morajo
zasebna podjetja v visoko rizičnih sektorjih (npr. naftna, plinska in jedrska industrija
ter letališča) obvezno ali na podlagi odločnega priporočila na kraju obratovanja izvajati
lastno požarno službo. Nekatere države imajo v predpisih določbe, da morajo imeti gasilske enote13 podjetja, katerih dejavnost pomeni nevarnost za javno zdravje. Znane so pod
imenom industrijske gasilske brigade in so precej običajne v mnogih evropskih državah.
Najdemo jih na Finskem, v Nemčiji, na Portugalskem, v Belgiji, Španiji, na Nizozemskem
ter na Slovaškem in Češkem. Nasprotno pa jih je zelo malo v Britaniji. (Graham 1992:
31) Ni presenetljivo, da storitve podjetja Falck več uporablja zasebni kot pa javni sektor.
11. Francoski primer je s tega stališča nekakšen hibrid. V Parizu in Marseillu so vojaški gasilci. Upravno spadajo pod
obrambno ministrstvo, toda v praksi so na voljo notranjemu ministrstvu (Demory 1997).
12. Čeprav danske lokalne skupnosti lahko najamejo zunanje službe, pa na zunanjega izvajalca ne morejo prenesti svoje
odgovornosti na tem področju. Tudi v primeru najema ostajajo odgovorne za upoštevanje nacionalnih standardov in
delovanje požarnih služb. Zato Falckovim gasilskim brigadam vedno poveljuje častnik, zaposlen pri lokalni oblasti.
(Graham in drugi 1992: 15–16)
13. Nizozemska na primer v oddelku 13 Zakona o požarnih službah 1985. Država ima najmanj 1000 industrijskih gasilskih
brigad. (Graham in drugi 1992: 12; Nuessler 1999)
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Stroški požarnih služb se po državah zelo razlikujejo, na kar vpliva veliko dejavnikov
(npr. celotna masa za plače14, prevladujoča prostovoljska ali poklicna služba, organizacijska struktura, obseg odgovornosti in nalog, dodeljenih požarni službi, organizacija
delovnega časa, ali obstajajo industrijske gasilske brigade15, geografske in okoljske značilnosti območja, ki se pokriva, itd.). Zaradi različnosti evropskih požarnih služb je težka
ali celo tvegana vsaka mednarodna primerjava na podlagi celotnega stroška nacionalnih
požarnih služb. Kadar obstajajo nacionalne statistike, se običajno izračunavajo relativni
stroški, tj. strošek te javne službe na prebivalca. To merilo, ki je za nekatere kazalnik relativne učinkovitosti požarnih služb, je treba uporabljati z največjo previdnostjo.

Oprema: od starinske do najsodobnejše
Gasilci potrebujejo za uspešno izvajanje različnih nalog in za ohranitev svojega zdravja in
varnosti veliko vrst opreme. Gasilski domovi so opremljeni z veliko vrstami orodja in materiala, kar je običajno povezano z različnimi vozili za intervencije. Dolžnost delodajalca
je tudi ocenjevanje tveganja, povezanega z njegovo dejavnostjo, in da delavcem zagotovi
osebno zaščitno opremo (OZO), ustrezno tveganjem, ki jih je ugotovil in ocenil za vsako aktivnost. Na primer: za intervencijsko nalogo mora biti gasilec zaščiten od glave do peta, torej
mora imeti najmanj čelado s tilničnim ščitnikom in podkapo, zaščitno obleko (tj. ognjevarni
jopič in hlače), dihalni aparat, par rokavic, par škornjev, varnostni pas z vrvno kolutno zavoro in varovalni oprtnik za delo na višinah16. Podobno mora imeti za intervencijo, ki vključuje
ali je možno, da vključuje izpostavljenost kemičnim snovem, posebno zaščitno obleko in
škornje, odporne proti kemikalijam.
Standard opreme v Evropi je med državami zelo različen. Različen pa je tudi znotraj
držav, če jih ne financira nacionalno ministrstvo (npr. departmaji v Franciji) ali če gre za
različne kategorije osebja (npr. poklicna ali mešana požarna služba ter prostovoljna požarna
služba v Belgiji). Medtem ko so nekatere evropske požarne službe opremljene z najboljšo
opremo na trgu, pa drugi s težavo nadomestijo okvarjeno opremo in manjkajočo osebno
zaščitno opremo (npr. obleko, ki ni več vodoodporna ali odporna proti dimu).
Tabela 5 Sedanje stanje opreme in stopnja zadovoljstva na evropski ravni
Država

Sedanje stanje opreme na splošno

Stopnja zadovoljstva

Nemčija

Zelo sodobna

Sprejemljivo zadovoljstvo

Belgija

Precej sodobna za poklicne brigade; stara pri nekaterih prostovoljnih brigadah

Zmerno

Hrvaška

Precej sodobna

Sprejemljivo

Danska

Zelo sodobna

Popolnoma

Španija

Zelo sodobna

Sprejemljivo

Estonija

Zelo sodobna

Popolnoma

Finska

Zelo sodobna

Popolnoma

14. Ocenjuje se, da stroški osebja znašajo od 60 do 80 odstotkov stroškov požarne službe. (Graham in drugi. 1992: 22)
15. Obstoj industrijskih gasilskih brigad zmanjša javno porabo za požarne službe. (Graham in drugi. 1992: 2)
16. Osebna zaščitna oprema za gašenje je obravnavana v tretjem delu te brošure.

20

Francija

Zelo sodobna ali precej sodobna, odvisno od financiranja
departmaja

Odvisno od departmaja

Italija

Precej sodobna

Sprejemljivo

Nizozemska Precej sodobna

Popolnoma

Norveška

Zelo sodobna

Sprejemljivo

Slovaška

Precej sodobna

Popolnoma

Švedska

Zelo sodobna

Sprejemljivo

Vir: ETUI-EPSU, 2011

Kdo izbira in nabavlja opremo, se razlikuje od države do države: to je lahko osebje požarne službe, kot na primer na Danskem, nacionalno ministrstvo ali lokalne oblasti. V večini
evropskih držav so postopki nabave predmet posvetovanja s predstavniki osebja. V Nemčiji,
Belgiji, Španiji in na Finskem pa takih posvetovanj ni vedno. To je škoda, ker so delavci z
vsakodnevnimi izkušnjami iz intervencij najbolj primerni za ocenjevanje svojih potreb ter
dobrih in slabih strani različne opreme. Lahko opozorijo na težave pri uporabi posameznega orodja ali na prezgodnjo izgubo vodotesnosti ter odpornosti uporabljenih ognjevarnih
oblačil proti prediranju. Oni tudi lahko razložijo, da lahko prekomerna zaščita nove generacije požarno–zaščitnih oblačil onemogoča pravočasno zaznavanje nevarnosti. Na kratko,
prav gasilci so pri nujnem ocenjevanju tveganja sposobni navesti potrebne lastnosti opreme
tako za vsakodnevno uporabo kot za predvidljive primere napačne uporabe. Zagotavljanje
varnosti in zdravja osebja požarne službe je draga naložba; po vsej verjetnosti bi bilo stroškovno učinkoviteje, če bi temeljilo na posvetovanjih s tistimi, ki lahko poročajo na podlagi
lastnih izkušenj.
Tabela 6 Izbira in nabava opreme po EU
Država

Organ za izbiro in nabavo opreme

Posvetovanje predstavnikov delavcev o
nabavi opreme

Nemčija

Občinska oblast.

Ne.

Belgija

Občine, province ali ministrstvo za
notranje zadeve, odvisno od tega, kaj se
kupuje. Kjer je vključeno ministrstvo, se
opravi skupinska nabava in financira 75
% dejanskega stroška nabave.

Zahteva po posvetovanju, določena s kraljevim
odlokom (predpisi). V resnici pa gasilci niso
vedno vprašani za nasvet o pripravi tehničnih
specifikacij naročil notranjega ministrstva.

Hrvaška

Občine, pokrajina ali ministrstvo za
notranje zadeve, odvisno od tega, kaj se
kupuje.

Da

Danska

Osebje vsake požarne službe

Da

Španija

Občine ali regije

Polovica

Estonija

Požarna služba

Da

Finska

Lokalne oblasti

Ne

Francija

Departma (tj. upravna enota)

Da. Zahtevano posvetovanje. Mnenje dajo
skupni odbori sindikatov in delodajalcev.

Italija

Občine, regije ali ministrstvo, odvisno od Da. Obstaja znanstveni odbor, ki vključuje
tega, kaj se kupuje
predstavnike sindikatov.

Norveška

Požarna služba

Da
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Nizozemska Poveljnik požarne službe

Da, posvetuje se z osebjem službe.

Slovaška

Nacionalno ministrstvo

Da, a samo za čelade in obleko.

Švedska

Lokalne oblasti

Da. Izbiro opravijo skupni odbori sindikatov in
delodojalcev.

Source: ETUI-EPSU survey, 2011

Gasilsko opremo je mogoče izboljšati v predhodni fazi v okviru evropskega standardizacijskega
procesa. Ta proaktivna strategija, na voljo sindikatom, je obravnavana v tretjem delu te brošure,
kjer so našteta tudi priporočila in »dobre prakse« glede združljivosti in čiščenja osebne zaščitne
opreme (OZO). Glavni poudarek je na posebni gasilski OZO, vendar se podoben pristop zlahka
uporabi tudi za drugo opremo.
Dodatna literatura:
- DEMORY, J.-C., Pompiers militaires de France, Boulogne Billancourt, Éditions Etai,
1997.
- GRAHAM, J., et al., A comparative study of firefighting arrangements in Britain,
Denmark, The Netherlands and Sweden, London, Home Office Research Study, št. 127,
1992, str. 12.
- LETHBRIDGE, J., "Privatisation of ambulance, emergency and firefighting services in
Europe — A growing threat? - A report commissioned by the European Federation of
Public Service Union (EPSU)", London, Public Services International Research Unit/
University of Greenwich, 2009, 22 str.
- NUESSLER, D., FEUCARE: Career of professional fire fighters in Europe, Leonardo
project D/99/1/052159/PI/III.3.a/FPC, 1999. Na spletu.

Naloge: povsod vse bolj raznovrstne
Gasilca si običajno predstavljamo kot junaka podobnega vojaku, z gasilsko cevjo v rokah ali visoko na lestvi, ko rešuje žrtve iz peklenskega ognja. Kot vsi stereotipi tudi ta poenostavlja. Desetletja novih izzivov in ponavljajočih se reform požarne službe so povsod razširila obseg gasilčevih
nalog. Tradicionalna protipožarna obramba je danes le ena od mnogih stvari, ki jih opravljajo
evropski gasilci. V Franciji, na primer, gašenje požarov znaša le še 10 % pozivov požarni službi.
(Boullier & Chevrier 2000: 11) To pomeni, da je protipožarna obramba danes samo del širšega
poslanstva gasilcev: to je zaščite ljudi, živali in okolja. Je poslanstvo, ki lahko obsega širok razpon intervencij: nujno zdravstveno pomoč, iskanje in reševanje po površini, iskanje v ruševinah,
odstranjevanje ruševin itd. Zdi se, da predstavo o »bojevniku z ognjem« nadomešča predstava o
»inženirju za nevarnosti«. (Boullier & Chevrier 2000: 11)
Čeprav so se v vseh evropskih požarnih službah odgovornosti razširile, pa se naloge gasilcev med državami še vedno razlikujejo. V državah, kot so Nemčija, Belgija, Danska, Španija,
Francija, Norveška, Portugalska in Švedska, na primer, je razpon nalog, dodeljenih gasilcem,
izredno širok, od obvladovanja nezgod s kemikalijami do preventive z izobraževanjem in osveščanjem javnosti ter nujne zdravstvene pomoči. V drugih državah, kot so Hrvaška, Italija in
Slovaška, pa nujna zdravstvena pomoč ni del gasilske službe. Povzetek preglednice prikazuje
naloge gasilcev v štirinajstih evropskih državah.
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Tabela 7 Naloge gasilcev v štirinajstih evropskih državah
Belgija
Hrvaška
Danska
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Italija
Nizozemska
Norveška
Portugalska
Slovaška
Španija
Švedska

Naloge

Gašenje
Preventiva z izobraževanjem in ozaveščanjem
Preventiva z nadzorom usklajenosti in inšpekcijo
Nujna zdravniška pomoč
Reševanje žrtev prometnih nesreč
Okoljska zaščita / okoljske nesreče
Pomoč v sili in tehnična pomoč
Krizni menedžment
Obvladovanje nezgod s kemikalijami
Iskanje in reševanje v višinah
Obvladovanje poplav in naravnih nesreč
Iskanje in reševanje na morju
Obvladovanje bioloških, bakterioloških, kemičnih in jedrskih nesreč
Da

Ne

Po regiji

Viri: NUESSLER 1999 in anketa ETUI – EPSU, 2010–2011.

±
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2. del
Zdravstvena in varnostna
tveganja pri gašenju
požara

Razen preventivnih dejavnosti nobena od nalog, ki jih izvajajo požarne službe, ni
brez tveganja za zdravje in varnost gasilcev (gašenje požara, reševanje poškodovanih iz vozil v prometnih nesrečah, reševanje na morju itd.). Na splošno se delo poklicnih in prostovoljnih gasilcev brez dvoma uvršča med dejavnosti z visokim tveganjem. Podatki o smrtnih nezgodah na delu govorijo sami zase. Na primer v Franciji
je v obdobju med letoma 1992 in 2002 letno v povprečju pri opravljanju dela umrlo
dvajset gasilcev (Pourny 2003: 2). V Veliki Britaniji uradni podatki kažejo od leta
1978 po eno smrt gasilca na četrtletje (Oddelek za raziskavo dela /Sindikat gasilske
brigade 2008: 21). Temu mračnemu pregledu je treba dodati še številke o poškodbah pri delu in poklicnih boleznih, ki jih je težko odkriti in za katere so priporočila
v tretjem delu te brošure.
Ker je narava tveganja odvisna od vrste intervencije in zaradi širitve nalog
požarnih služb v zadnjih desetletjih celovit zajem vseh tveganj te službe močno presega domet te brošure17. Odločiti se je bilo treba, katere naloge požarnih služb bodo
v njej pregledane. Gašenje je bilo izbrano zaradi več razlogov. Prvič, čeprav zaradi
drugih dodanih nalog ne terja več toliko časa gasilcev, še vedno ostaja njihova značilna dejavnost, po kateri se razlikujejo od drugih služb za ukrepanje ob nesrečah.
Drugič, protipožarna obramba zadeva največje število gasilcev: v nasprotju z drugimi nalogami je skupna vsem evropskim požarnim službam ter ne zahteva nobene
specializacije ali posebnega statusa. In končno je ta izbira upravičena tudi zaradi

17. Izčrpnejše opise tveganj najdemo v obsežnem španskem poročilu o poklicnih boleznih pri gasilcih (Sanz Gonzales
2006: 191).
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raznovrstnosti tveganj18, ki jih gašenje povzroča gasilcem, resnosti nesreč, povezanih s to
nalogo, ter bolezni, ki jih povzroča.
Glede na britansko poročilo, objavljeno leta 2008 (Oddelek za raziskavo dela/Sindikat gasilskih brigad 2008:21), ni dokazov, da bi se zdravje in varnost gasilcev pri gašenju
zadnja leta izboljšala. Medtem ko se je število intervencij gašenja med letoma 1996 in 2006
znatno zmanjšalo, pa se je število smrti na delu v istem obdobju še povečalo.
Katerim tveganjem so gasilci izpostavljeni zaradi ognja? Za lažji pregled so glavna
tveganja pri požarni obrambi razvrščena v štiri skupine: povezana z vročino, dimom, fizičnimi lastnostmi gorišča in ne nazadnje psihosocialne obremenitve, povezane z dejavnostjo.
Nekatera od teh tveganj, npr. večina tveganj pri izpostavljenosti vročini, so značilna samo
za požarno obrambo, medtem ko se druga, kot so psihosocialna tveganja, pojavljajo tudi pri
drugih vrstah nalog.
Dodatna literatura:
- FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA
CONFEDERACÍON SINDICAL DE COMISSIONES OBRERAS (CCOO) / INSTITUTO
SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS), "Estudio sobre enfermedades
profesionales en el colectivo de Bomberos", documentos fsap, n°10, Madrid, 2004, 45
str. Na spletu.
- SANZ GONZALES, J., Estudio de salud laboral en relación con el deterioro psycofísico
asociado a la edad y las enfermedades de origen professional en el colectivo de
bomberos, Plataforma Unitaria de Bomberos (PUB), januar 2006, str. 191. Na spletu.
- LABOUR RESEARCH DEPARTMENT/THE FIRE BRIGADES UNION, In the line of
duty: Firefighter deaths in the UK since 1978, Kingston Upon Thames, november 2008,
55 str.
- POURNY C., Rapport de mission sur la sécurité des pompiers en intervention :
objectif de la mission, méthode de travail, constat, Ministère de l’Intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, 8 str. Na spletu.

Tveganja zaradi vročine
Z vročino sta povezani dve glavni vrsti tveganja. Po eni strani vročina, ki se razvije pri ognju
v zaprtem ali polzaprtem prostoru, lahko povzroči hude učinke ognja (včasih poimenovane
termični pojav), ki so za gasilce posebej nevarni. Tudi brez njih pomeni delo v okolju z visoko
temperaturo veliko tveganje za zdravje in varnost gasilcev, saj povzroči specifične in potencialno hude okvare.

Termični pojavi
Posebno nevarna za gasilce sta dva huda požarna dogodka (termična pojava). Prvi je tako
imenovani povratni udar (backdraft). To je eksplozija dima. Dim je poleg drugih
18. Kljub mnogim tveganjem pri protipožarni obrambi ta ne zajemajo vseh tveganj, ki so jim gasilci pri delu izpostavljeni.
Potrebne bodo še nadaljnje študije o drugih tveganjih, ki niso obravnavana v tej brošuri, kot so izpostavljenost hrupu,
biološki agenti in ročno prenašanje težkih bremen (CCOO/ISTAS 2004).
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lastnosti tudi vnetljiv in eksploziven. Povratni udar se zgodi, ko v pregreto okolje, kjer manjka kisika, nenadoma znova vdre zrak. To se zgodi na primer, kjer je ogenj omejen v prostoru,
ki je dobro izoliran ali zatesnjen od zunanjega okolja, tako da je v njem malo ali nič povzročitelja gorenja (tj. vsebnost kisika v zraku). Zaradi tega je gorenje nepopolno: ogenj tli, ni
več plamenov, vsebuje veliko delcev saj. Pri tem pa se sproščajo znatne količine nezgorelih
plinov, ki povzročijo presežek pritiska v prostoru. Ob dvigu temperature se plini širijo in
prekomerni pritisk se povečuje. V takih razmerah pride s prezračenjem prostora, npr. z
odprtjem vrat, v prostor zadostna količina povzročitelja gorenja, kar sproži hitro obogatitev
gorljivega vročega dima in nezgorelih plinov s kisikom, ter povzroči eksplozijo. Z odprtjem
vrat ali razbitjem okna se območje požara obogati s kisikom in tako povzroči eksplozijo.
Za povratni udar je značilna eksplozija, spremljata pa ga tudi udarni in vročinski val. Izpostavljene osebe lahko utrpijo poškodbe organov, znane pod imenom »sunek«. Začetni sunek
povzroči notranje poškodbe, ki jih je v telesu neposredno povzročil udarni val (to so: pnevmotoraks, akutna poškodba pljuč ali akutni respiratorni distresni sindrom - ARDS, raztrganje bobniča, možganska krvavitev, poškodba srčne mišice, peritonitis itd.). Sekundarni učinek sunka
obsega poškodbe zaradi razletelih razbitin v eksploziji. Žrtve lahko dobijo številne površinske ali
globoke rane. Poškodbe terciarnega učinka sunka nastanejo, ker žrtev v prostoru s požarom vrže
(npr. padec, trčenje). Kvartarni učinek sunka so opekline, poškodbe zaradi vdihavanja dima in
poškodbe zaradi zasutja pod ruševinami. Resnost poškodbe je odvisna od intenzivnosti eksplozije, pogojev širitve udarnega vala (npr. eksplozijo v zaprtem prostoru spremlja vročinski val in
odboj toplote) in od individualnih dejavnikov (npr. položaj in teža izpostavljene osebe) (Naudin
in Oualim). Ni potrebno omenjati, da je izpostavljenost udarnemu valu lahko smrtna.
Drugi termični pojav, ki ni nič manj nevaren, je požarni preskok (flashover)
– gre za skoraj istočasni vžig vseh vnetljivih plinov, ki so se nabrali pod stropom, kjer je zračenje na meji zadostnosti. Do tega pojava pride, ko se požar razvije v polodprtem prostoru.
V začetku ima ogenj zadosti zraka za širitev. Proizvaja se dim. Dim, ki ga segreva žarišče
ognja, povzroča dvig temperature, kar sproži pirolizo vseh gorljivih snovi v sobi (npr. pregradne stene, pohištvo, okrasje). Nezgoreni plini, ki se destilirajo iz gorljivih snovi v okolje,
se pomešajo z dimom in ustvarijo »plast plina« v zgornjem delu sobe. V tej točki se gorišče
ognja v spodnjem delu sobe še vedno napaja s kisikom in tako temperatura še naprej raste.
Plast plinov tako doseže temperaturo vžiga (tj. temperaturo samovžiga) ali pride v stik z gorečo snovjo, ki prihaja iz gorišča, kar povzroči, da se ogenj razširi na celotni destilirani dim
in pline v gorečem prostoru. To je požarni preskok.
Izpostavljenost požarnemu preskoku je vedno usodna, ker se temperatura dvigne
nad 1 000 stopinj Celzija (tj. od 1 280 do 1 300 stopinj, ko se prostor vname).
Glede na resnost teh pojavov, ki se lahko razvijejo med katerim koli požarom v zaprtem
ali polzaprtem prostoru, mora poveljnik intervencije pred vsako protipožarno obrambo od
zunaj oceniti tveganje. Najprej mora ugotoviti, ali obstajajo kazalniki teh termičnih pojavov
(npr. ali je steklo na oknih počrnelo ali motno; ali dim pod pritiskom uhaja skozi ventilacijo
ali čez streho; ali so plameni vidni) in ali je treba sprejeti ukrepe, da se pogorišče zavaruje
(npr. določitev varnostnega perimetra). Glede na oceno tveganja bo vodja intervencije določil
najustreznejšo tehniko napada na ogenj (tj. ofenzivno ali defenzivno). Če je treba angažirati
reševalno osebje ali izvidnico, bo vodja intervencije sprejel različne preventivne in zaščitne
ukrepe za zagotovitev njihove varnosti. Ti ukrepi bodo vključevali najmanj zagotovilo, da ima
osebje celotno osebno zaščitno opremo, da obstaja neovirana pot za izhod v sili, če je vhod/
izhod postal nevaren, da je rezervna ekipa pripravljena za posredovanje ob najmanjšem znaku
nevarnosti in da je pri roki zadostno število naprav, napolnjenih z vodo.
Odločilno je, da vodja intervencije usklajuje taktične dejavnosti, ki jih izvajajo
različni člani ekipe, ter da je zagotovljena učinkovita komunikacija med člani notranje
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napadalne ekipe z rezervno ekipo zunaj. Ob pogojih, ki lahko povzročijo termične pojave,
ima lahko pomanjkanje komunikacije in usklajevanja tragične posledice. Na primer, če se
gasilec zunaj goreče zgradbe neodvisno odloči za prisilno prezračitev zgradbe (npr. z odprtjem vrat, razbitjem okna), ne da bi obvestil vodjo intervencije ter ekipo znotraj zgradbe, lahko v nekaterih okoliščinah s tem izboljša zadeve, vendar jih lahko tudi poslabša s
povzročitvijo povratnega udara ali požarnega preskoka in s tem ogrozi življenja kolegov
v zgradbi.
Bistveno je, da se gasilci v napadu, soočeni z začetnimi termičnimi pojavi, odzivajo
ustrezno, hitro in mirno. To pomeni, da morajo znati v celoti razumeti požar, vključno s
posebnimi kazalniki.
Tabela 8 Pogoji in kazalniki povratnega udara in požarnega preskoka
Termični pojav Pogoji

Nekateri kazalniki

Povratni udar

— Zaprt prostor (ni
prezračevanja).
— Ogenj tli, ni vidnih
plamenov (samo žareči
ogorki).

— Vrata in/ali kljuke vrat so vroče – znak za visok
energetski naboj znotraj.
— Okna rahlo vibrirajo.
— Okna so rjava ali črna.
— Hrup in zvoki so pridušeni.
— Zdi se, da dim izhaja v izpuhih skozi vrzeli, zlasti pod
vrati (najprej uide ven in je nato navidez posrkan
nazaj).
— Dim je gost in ponavadi obarvan.

Požarni
preskok

— Prostor je prezračen.
— Znaki pirolize vnetljivih plinov stran od gorišča –
Plameni in gosta plast
emisije plinov (običajno bel dim, podoben pari).
plina se lahko razširijo po — Močno izžarevanje vročine v zgornjem delu prostora –
hodnikih, stopniščih in
težko je stati pokonci.
drugih prostorih.
— Plameni se valijo pod stropom (se obračajo) – to je
znak, da se bo požarni preskok vsak čas zgodil.
— Nenadni spust plasti plinov je znak spremembe v
prezračevanju in/ali gostote plina – požarni preskok se
bo verjetno vsak čas zgodil.

Vir: PERSOGLIO in drugi, 2003: 103–111.

Teh znakov se je mogoče naučiti pri teoretičnem usposabljanju in poznati jih mora vse
osebje požarne in reševalne službe. Da pa bi to znanje uporabili v praksi, morajo izprašanci te znake znati prepoznati in jih identificirati, kadar jih vidijo. Praktično usposabljanje
je bistveno. Obstajajo posebni kontejnerji, zgrajeni za usposabljanje gasilcev, kjer iščejo
in prepoznavajo tipične indikatorje termičnih pojavov ter vadijo ustrezne operativne tehnike (npr. tehnike odpiranja vrat, napredovanje in napad s curkom, pulzirajoči curek, kot
curka, reguliranje toka, razpršen vodni curek za takojšnje reševanje, tehnike ventiliranja).
Kljub veliki verjetnosti teh termičnih pojavov med gašenjem požara in resnosti njihovih
posledic je očitno, da v mnogih evropskih državah ni takih naprav za usposabljanje. Treba
je poudariti, da obstajajo orodja in tehnologije, s katerimi se lahko občutno zmanjša izpostavljenost gasilcev tem termičnim pojavom, toda evropske požarne službe o tem zaenkrat
ne dajejo izjav.
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Dejavniki stresa zaradi vročine: posledice za zdravje
Očitno je, da gasilci tvegajo hude opekline. Celo zrak in dim, ki se segrejeta na gorišču,
lahko z žarčenjem vročine povzročita take poškodbe. Razvoj zaščitne obleke iz sintetičnih
vlaken, ki je termično stabilna in odporna proti visokim temperaturam, gorenju in termičnemu žarčenju, je pripomogel, da so gasilci in reševalno osebje bolj zaščiteni pred temi
vrstami poškodb.
Delo v vročini, tudi kadar ne pride do poškodb kože, pomeni večje tveganje za zdravje
gasilcev. Na kraju požara gasilci gasijo v okolju, kjer temperature lahko zelo presegajo temperaturo človeškega telesa, ki je običajno med 36,5 in 37,5 stopinje Celzija. Zaradi izpostavljenosti ekstremni vročini se lahko pojavita dve glavni okvari, ki sta različno resni. Prva od
teh je izčrpanost zaradi vročine, opisana spodaj.
Slika 2 Stopnje, ki vodijo k izčrpanju zaradi vročine

Napor
(vzpenjanje
po stopnicah,
prenašanje težke
opreme itd.) v
vročih razmerah

Povišan pulz
srca, močno
znojenje –
izguba tekočine
in mineralov

Dehidracija

Vročinska
izčrpanost

Vir: ETUI, 2011

Obstajajo mnogi simptomi izčrpanosti zaradi vročine: povišan srčni utrip, glavobol, slabost
v želodcu, vrtoglavost ali omotičnost, bruhanje ali celo nezavest. Telesna temperatura se ne
poveča. Zdravljenje obsega počitek v hladnem prostoru in nadomeščanje izgubljene tekočine s pitjem vode.
Dosti resnejša druga bolezen je vročinska izčrpanost ali vročinska kap. Do nje
pride, ko v telesu zaradi daljše izpostavljenosti izredni vročini sistem uravnavanja toplote
preneha pravilno delovati. Znoj ne zmore zadosti hitro odstranjevati energije, zato se telesna temperatura poveča. Prvi znaki vročinske kapi so zelo vroča koža brez potenja, zmedenost, iracionalno obnašanje in izguba zavesti. Takrat je potrebna nujna medicinska pomoč.
Centralni živčni sistem, ledvice in srce lahko utrpijo trajno okvaro. Telo je treba ohladiti s
katerim koli sredstvom, da se prepreči dvig temperature, drugače lahko vročinska kap povzroči smrt. (OSHA US 2005: 2; Raffel 2011)
Med daljšo intervencijo mora biti gasilcem omogočeno, da nadomestijo izgubljeno
tekočino, ko zapustijo kraj nesreče, npr. zaradi zamenjave dihalnih aparatov19. Pred intervencijo v vročem okolju in po njej se morajo gasilci oskrbeti z vodo. Poleti, ko so zunanje
temperature visoke, je pomembno, da imajo dostop do hladnega prostora, kjer se lahko
ohladijo (npr. prostor v vozilu s klimatsko napravo). Vsako neobičajno vedenje ali znak
šibkosti, ki ga opazimo pri prvem posredovalcu po intervenciji v vročem okolju, je treba
obravnavati kot možen znak izčrpanosti zaradi vročine ali celo vročinske kapi. Na kraju
intervencije morajo biti vedno na voljo pripomočki za zdravljenje.
19. Povprečno se jeklenka s stisnjenim zrakom izprazni v pol ure. Ni priporočljivo, da se jeklenka zamenja več kot enkrat,
ne da bi gasilec počival eno uro v hladnem prostoru pred vnovično vrnitvijo na intervencijo.
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Dodatna literatura:
- NAUDIN, P., OUALIM, K., "Le blast. Lésions provoquées par une explosion". Na
spletu http://www.urgence-pratique.com/2articles/medic/Blast.htm
- OSHA U.S., "Protecting Workers from Effects of Heat", OSHA Fact Sheet, Washington
D.C., 2005, 2 str. Na spletu.
- PERSOGLIO, M., et al., L’intervention des sapeurs-pompiers lors des feux en volume
clos ou semi-ouverts, Rapport du Groupe de travail "Accidents thermiques", annexé au
rapport de mission du colonel Christian POURNY Ministère de l’Intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, 249 str. Na spletu.
- RAFFEL, S., "Understanding heat stress", 10 str. na spletu.

Tveganje zaradi dima
V požaru se zaradi gorenja ali pirolize20 snovi sproščajo velike količine dima, kar je zlasti
škodljivo za žrtve in gasilce, saj je dim strupen, sprošča sevajočo vročino, ovira vidljivost, se
premika, je vnetljiv in celo eksploziven21.

Nevarnosti dima zaradi strupenosti in sevajoče vročine
Dim, ki nastane z gorenjem ali pirolizo, sestavljajo trdni delci, plini in aerosoli. Njihova
kemična sestava je odvisna od snovi, prisotnih pri gorenju, stanja gorenja (npr. popolno
nasproti nepopolnemu) in koncentracije kisika (Brandt-Rauf in drugi 1988: 606).
Dim, ki se sprošča pri hišnem požaru, lahko vsebuje 200 ali več toksičnih plinov.
Najbolj običajni so ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2), vodikov klorid (HCI),
vodikov cianid (HCN), dušikovi oksidi (NOx) in delci saj. Ne tako redko vsebuje tudi benzol, toluen, žveplov dioksid (SO2), aldehide, akrolein, trikloroetilen in druge pline. Učinki
zaradi stika s temi plini in delci ali njihovega vdihavanja so seveda odvisni od njihove koncentracije v zraku in časa izpostavljenosti. Spodnja preglednica kaže lastnosti in simptome,
povezane s plini in delci, katerim so gasilci običajno izpostavljeni med gašenjem.
Tabela 9 Lastnosti in simptomi, povezani s plini in delci
Strupena
snov

Lastnosti in simptomi

Ogljikov
monoksid

— Vedno se sprošča pri požaru (produkt nepopolnega izgorevanja).
— Plin, ki povzroča zastrupitev, ker se CO veže na hemoglobin in preprečuje prenos
kisika.
— Povzroča ohromelost, ker se CO veže na mioglobin v mišicah, kar onemogoča gibanje
in torej pobeg.
— Simptomi: nevrološke motnje, kot so glavobol, vrtoglavost, slabost v želodcu,
utrujenost, izguba zavesti, koma.
— Daljša izpostavljenost in/ali izpostavljenost visokim koncentracijam CO povzroči
smrt.

20. Piroliza je proces, ko trdna snov, ki je izpostavljena zelo visoki temperaturi, sprošča destilirane pline (paro)
(PERSOGLIO in drugi 2003: 44).
21. Ta zadnja lastnost dima je obravnavana v naslednjem razdelku o termičnih pojavih.
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Ogljikov diok- — Produkt popolnega izgorevanja.
sid (ogljikov
— Plin, ki povzroča zadušitev.
kisli plin)
— CO2 ima lasten toksičen učinek (narkoza), vendar deluje tudi kot »katalizator
zadušitve«, tj. njegova navzočnost pripelje do povečanja ritma dihanja (frekvenca
dihanja), kar drugim toksinom omogoča lažji vdor v dihalne poti.
— Simptomi: nevrološke motnje (glavobol, vrtoglavost, nezavest, koma) in srčno-žilne
motnje.
Vodikov
klorid

—
—
—
—

Vodikov
cianid

— Zelo strupen plin nastane pri gorenju naravnih polimerov (npr. svile in volne) ali
sintetičnih polimerov z vsebnostjo dušika (npr. poliuretanov, poliamidiov).
— Ovira celično dihanje.
— Simptomi: smrt (smrtna koncentracija je od 100 ppm).
Zastrupitev je mogoče zavreti, če takoj damo protistrup.

Nastane z gorenjem navadne plastike, kot je PVC (polivinil klorid).
Dražeč, strupen in razjedajoč.
Učinki: draženje sluznice.
Visoka izpostavljenost (1000 do 2000 ppm) lahko povzroči smrt zaradi akutnega
pljučnega edema.

Dušikov oksid — Simptomi: v nizkih koncentracijah (20 do 50 ppm) povzroča draženje. V višjih
koncentracijah (90 ppm) lahko pride do pljučnega edema. Pri koncentracijah, višjih
od 250 ppm, pa v nekaj minutah povzroči smrt.
Saje

— So trdni delci z visoko vsebnostjo ogljika, ki se sproščajo pri nepopolnem izgorevanju
fosilnih in biomasnih goriv.
— Saje se prilepijo na celične stene in mašijo bronhialno pot (sapnik).
— Kadar so vroče, lahko povzročijo opekline dihalnih poti.
— So jedke: napadajo telesna tkiva.
— Simptomi: spremembe glasu, oteženo dihanje, zadušitev.

Benzol

—
—
—
—
—

Monocikličen aromatičen ogljikovodik.
Topilo, ki se uporablja za kemično sintezo plastike.
Dražeč za oči in kožo.
Karcinogen.
Je lahko smrten, če prodre v dihalne poti.

Toluen

—
—
—
—

Aromatični ogljikovodik, ki se uporablja kot topilo.
Škodljiv, strupen za okolje in reprotoksin (tj. škodljiv za razmnoževanje).
Dražeč za kožo, oči in dihalni sistem.
Pri vdihavanju v visokih koncentracijah je lahko smrten ali povzroči trajno
možgansko poškodbo.

Žveplov
dioksid

— Zelo strupen plin.
— Povzroča hude opekline kože in poškodbo oči.
— Povzroča nepopravljive poškodbe pljučnih mešičkov.

Akrolein

—
—
—
—

Tekočina, ki nastane pri gorenju plastike, gnilega sadja, razkrajajoče se maščobe.
Izredno strupena, če se vdihava ali zaužije.
Povzroča opekline.
Povzroči smrt zaradi zadušitve.

Acetaldehid

—
—
—
—

Brezbarvna, hitro hlapljiva tekočina, topljiva v vodi in vseh organskih topilih.
Povzroča hudo vnetje oči.
Zadušljiv v visokih koncentracijah.
Sum na karcinogenost.

Trikloroetilen —
—
—
—
—

Organska sestava, topilo.
Povzroča resne opekline kože in poškodbe oči.
Lahko povzroči genetske okvare in raka.
Strupen za centralni živčni sistem: lahko povzroči komo ali smrt v nekaj minutah.
Pod določenimi pogoji hlapi lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom (Institut
National de Recherche et de Sécurité 2011: 2).

Viri: Støttrup Hansen 1990: 805; Cuttelod 2004: 17.
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Učinki zaradi izpostavljenosti nekaterim kemikalijam se pokažejo šele dosti kasneje, ker
imajo bolezni, kot je rak, dolgo latentno dobo. Za gasilce je ključen zdravniški nadzor tako
med vso delovno dobo kakor tudi po njenem koncu.
Dim, ki so mu gasilci izpostavljeni, če ne nosijo izolirnega dihalnega aparata (IDA),
vsebuje različne strupene snovi in dražila ter privede do številnih zastrupitev. Izolirni dihalni aparat lahko prepreči vdihavanje teh strupenih snovi. Njegova uporaba bi morala biti
obvezna, kadar je dim viden in tudi med pregledovanjem kraja požara, ker ostanki ogorkov
oddajajo velike količine ogljikovega monoksida in drugih toksičnih plinov, ki so nevidni in
brez vonja.
Temperatura dima še pripomore k strupenosti. Vroč dim oddaja sevajočo vročino, ki
pri določenih temperaturah lahko vžge vnetljive snovi. Te lahko človeku povzročijo resne
poškodbe. Ko vroč dim pride v dihalne poti pri nižji temperaturi od tiste, ki povzroči usodne
opekline, uniči naravni obrambni sistem pljuč ter poveča delovanje vsebovanih strupenih
snovi in preide v krvni obtok (Cuttelod 2004: 17).

Poslabšanje vidljivosti zaradi dima
Stopnja zmanjšanja vidljivosti zaradi požarnega dima je odvisna od koncentracije trdnih delcev
in aerosolov. Gosta in debela plast dima tvori zaveso, ki včasih vidljivost zmanjša na ničlo, in zlasti zaduši zvočne valove. Zvoki in glasovi so pridušeni. Presoja razdalje je zato otežena. Vse vizualne in zvočne orientacijske točke so v dimu izgubljene (ali manjkajo). Gasilci morajo dejansko
najti pot skozi prostor, ki ga običajno ne poznajo, kot da bi bili slabovidni ali slepi ter naglušni ali
gluhi. V takih okoliščinah je napredovanje po prizorišču ali njegovo spoznavanje zelo tvegano:
gasilec lahko izgubi čut za orientacijo in se vrne k gorišču ognja misleč, da gre proti izhodu. Taka
napaka lahko ogrozi življenje, če so zaloge zraka v izolirnem dihalnem aparatu (IDA) premajhne
za povratek ali če se razvija termični pojav. Lahko se tudi spotakne ob predmete in rani ali izgubi
stik s sodelavcem v bližini, ker ne more več slišati njegovih klicev ali ugotoviti, iz katere smeri
prihajajo. Prav zaradi dima je ogrožena varnost gasilcev in oteženo reševanje na delovišču.
Dodatna literatura:
- BRANDT-RAUF, P. W., et al., "Health hazards of firefighters: exposure assessment",
British Journal of Occupational Medicine, 1988, 45, str. 606–612.
- CUTTELOD, D., "Les fumées", Version 1.0, Swiss Firefighters, 2004, str. 17. Na
spletu.
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ, "Fiche Toxicologique :
Trichloroéthylène", 2011, str. 2. Na spletu.
- STØTTRUP HANSEN, E., "A cohort study on the mortality of firefighters", British
Journal of Industrial Medicine, 47, 1990, str. 805–809.

Fizične nevarnosti
Pri obvladovanju požara so gasilci izpostavljeni velikemu številu fizičnih in strukturnih nevarnosti glede na značilnosti kraja požara. Prvič: napredovanje skozi prostor, kjer zaradi nepredirnega dima ni videti meje, velikosti in višinskih razlik, je nevarno zaradi možnih padcev, zdrsov in trčenja s predmeti. Dalje požar v zgradbi (npr. hiši, baraki) poveča tveganje
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njene zrušitve, saj gorenje ali daljša izpostavljenost vročini spreminjata in zmanjšata strukturno moč materialov. Glede na potencialno resnost poškodb zaradi zrušitve zgradbe na
gasilsko osebje je treba za oceno tveganja pred vsako intervencijo zbrati vse razpoložljive
podatke o odpornosti uporabljenih materialov zgradbe in poteku izgubljanja njihove trdnosti v požaru. In končno, gasilske intervencije so tvegane zaradi energetskih virov v zgradbi, kot so elektrika, plin itd., ki ne smejo priti v stik z vodo ali ognjem, saj lahko pride do
potencialno smrtne nevarnosti zaradi električnega udara in eksplozije. Pred dovoljenjem
napadalnim skupinam za vstop je treba pri oceni tveganja ugotoviti energetske vire, da se
izključi njihov dovod. (Persoglio 2003: 121–122) Na tem mestu je treba omeniti nova tveganja pri protipožarni obrambi. Fotovoltaični paneli, ki so v zadnjem času čedalje pogosteje
na strehah hiš, vse bolj skrbijo reševalne in gasilske službe, saj kljub izključenemu dovodu
elektrike ostajajo pod napetostjo, tako da nevarnost električnega udara ni odpravljena (Thill
& Gouzou 2010).
Mnoge nesreče se dogodijo tudi na nujnih vožnjah na intervencijo. Podatki o prometnih nesrečah služb za ukrepanje ob nesrečah so vse bolj zaskrbljujoči. Njihovo število bi
lahko zmanjšali z boljšo označitvijo vozil. Dobra zamisel bi bili tudi moduli usposabljanja za
voznike posebnih intervencijskih vozil v težkih ali nevarnih pogojih.
Dodatna literatura:
- PERSOGLIO, M., et al., L’intervention des sapeurs-pompiers lors des feux en volume
clos ou semi-ouverts, Rapport du Groupe de travail "Accidents thermiques", annexé au
rapport de mission du colonel Christian POURNY Ministère de l’Intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, 249 str. Na spletu.
- THILL, M., GOUZOU, D., "Note d’information du SDIS 47 : Recommandations
relatives aux risques des installations photovoltaïques", 2010, Foulayronnes, 7 str. Na
spletu.

Psihosocialna tveganja
Zaradi prej obravnavanih tveganj in prevladujoče mačistične kulture v mnogih požarnih
službah, ki zanemarja čustva in občutke, je pogosto premalo pozornosti posvečene psihosocialnim tveganjem pri protipožarnih nalogah.

Stres: gasilčev vsakdanjik
Razmere, v katerih delajo gasilci, dobesedno ustvarjajo stres. Različni viri stresa so tako pri
delu samem kot pri organizaciji dela. Nujni primeri, v katerih se dela pod časovnim pritiskom, so zelo stresni. Alarm pretrese ustaljeno delovanje gasilskega doma: vse dejavnosti,
vključno s spanjem v nočnem dežurstvu, se v trenutku nehajo. (Guidotti 2002: 95.7; De
Soir 1997: 43) Dežurni gasilci prekinejo, kar delajo in se pripravijo na odhod. Ura tako rekoč tiktaka od predintervencijske faze in pritisk alarma poneha šele s koncem intervencije.
Časovni pritisk povečujeta narava naloge in z njo povezani postopki. K stresu med osebjem
na delovišču pripomore zlasti seštevek izčrpavajočih delovnih razmer z vidika fizičnih, fizioloških in čustvenih obremenitev ter zavesti o prevzetih tveganjih in nevarnostih. Organizacijski in medčloveški vidik dela gasilcev je lahko prav tako stresen. Skrb zbujajoče je
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zlasti morebitno pomanjkanje močnega in pomirjujočega vodenja ali slabo sporazumevanje
na delovišču. Kar zadeva organizacijo dela, predstavniki sindikatov opozarjajo na delodajalčevo zanemarjanje različnih komponent organizacije dela požarnih služb (npr. delovni
čas, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, upravljanje usposabljanja in vadbe
osebja, razporeditve delovnih obremenitev, sporazumevanje med gasilci različnih činov in
statusov, družbeno priznanje), kar je še zlasti škodljivo za psihosocialno počutje gasilca.
Gasilci niso odporni proti z delom povezanemu stresu (Murphy in drugi 1999: 179196), kar se lahko izraža somatsko (npr. bolezni srca, visok krvni tlak), psihosomatsko ali
psihološko (npr. depresija, izgorelost). Težave z alkoholom in zlorabo drugih vrst snovi v
požarnih službah (npr. pomirjeval, drog), na katere so opozorile nekatere študije, bi moralo
spodbuditi preprečevanje. Vsaj deloma pa bi jih bilo treba obravnavati kot možen vedenjski
vzorec odziva na kronični stres. Evropski okvirni sporazum o stresu, povezanem z delom
(2004)22, zahteva od delodajalcev, da za gasilce sprejmejo ukrepe za preprečevanje, odpravo
ali zmanjšanje stresa, povezanega z delom. Izpostavljanje gasilcev prekomernemu stresu,
češ da je neločljivo povezan z njihovimi nalogami, je nesprejemljivo. Če že ničesar ni mogoče
narediti glede značilnosti samih po sebi zelo stresnih nesreč, pa je povsem mogoče, da se
upoštevajo pri predintervencijski oceni tveganj, tako da se intervencija ustrezno prilagodi.
Toda mnogi dejavniki stresa so povezani z organizacijskimi in medosebnimi vidiki dela. Če
že ničesar ni mogoče narediti glede stresne organizacijske ureditve zaradi obveznega zagotavljanja neprekinjene storitve (npr. nočno delo), pa na drugi strani obstaja precej posebnih
ukrepov, zlasti tistih določenih v kolektivnih pogodbah, ki se lahko uporabijo za zmanjševanje mnogih virov stresov organizacijske in medosebne narave.
Zdi se, da delodajalci v nekaterih državah prepoznavajo problem stresa pri gasilcih
in nekateri iščejo rešitve tako, da ponujajo osebju usposabljanje za obvladovanje stresa. Ta
ukrep, usmerjen na posameznika, se lahko izkaže za dobrega za obvladovanje virov stresa,
na katere je težko vplivati. Vendar ni čudežnega zdravila za vse.
Kolektivni preventivni pristop, usmerjen k odpravi stresa pri viru, bo gotovo dal bolj
prepričljive rezultate.

Post-travmatski stres
Gasilci so vajeni zelo zahtevnih intervencij. Njihova zavezanost nalogi, tj. znanje, da vedo,
kaj in kako narediti ob prihodu na delovišče, jim običajno omogoča, da se osredotočijo na
delo, ohranijo zdravo distanco glede trpljenja žrtev (Boullier & Chevrier 2000: 59) in da
se izognejo negativnim čustvom (npr. nemoč, zaskrbljenost, negotovost, krivda). Nekateri
dogodki pa lahko zlomijo to bistveno psihološko obrambo. Sem sodijo nesreče, kjer so na
kocki življenja na primer otrok ali znancev. Enako se gasilci na delovišču soočajo z večjim
emocionalnim pretresom ali travmo, ki lahko povzroči post-travmatsko stresno motnjo, ob
poškodbi ali smrti sodelavcev.
Sindrom posttravmatskega stresa je danes dobro dokumentiran (npr. De Soir 1992:
139-152; Bryant in drugi. 1996: 51–62) in z njim povezani simptomi so dobro poznani. Resnost duševnega in fizičnega počutja delavcev, ki trpijo za sindromom posttravmatskega
stresa, zahteva posebno podporo. Tako kot gasilci dobijo pomoč za telesne rane, potrebujejo ustrezno psihološko pomoč tudi gasilci, ki se soočajo s travmatskim ali potencialno
22. Uradno besedilo sporazuma in njegov prevod v različne jezike EU obstaja na spletni strani Evropske konfederacije
sindikatov: http://www.etuc.org/a/587 . Glej tudi spletno stran Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: http://www.
sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=604&Itemid=209.
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travmatskim dogodkom. Psihologi so razvili posebne psihološke svetovalne tehnike (npr.
sproščanje napetosti, poročanje po dogodku o vseh podrobnostih) za preprečevanje razvoja sindroma pri osebju služb za ukrepanje ob nesrečah. Da bi bila pomoč učinkovita, je treba
zagotoviti svetovanje takoj po izpostavljenosti (podpora na delovišču). Ugotovljeno je bilo
tudi, da je uspešnost svetovanja gasilcem odvisna od upoštevanja načela primerjanja znotraj iste skupine. (De Soir 1999: 28, 32) Zaradi teh zahtev in ugotovitev so bile ustanovljene
ekipe gasilcev v nekaterih evropskih državah, kot na primer v Belgiji Gasilske ekipe za stres
pri posredovanju v sili (Firefighters Emergency Stress Teams - FiST). Usposobljene za preprečevanje in obvladovanje posttravmatskega stresa se odzovejo hitro, razporejene so bolj
ali manj po vsej državi in delajo po načelu primerjanja znotraj iste skupine, tako da kolegi
dajejo podporo kolegom.

Napadi na gasilce
Napad na gasilce je relativno nov pojav v nekaterih evropskih državah. Opažen je bil na primer
v Franciji, najpogosteje v povezavi z nemiri v središčih mest. Zgodil pa se je tudi v Združenem
kraljestvu (Oddelek za raziskave dela/Sindikat gasilske brigade 2008), o podobnih primerih
so poročali še iz Italije, Finske in Švedske. Kakršni koli so že razlogi – običajno se navaja, da
gasilce enačijo s policijo – napadi ogrožajo fizično varnost in duševno zdravje gasilcev. Povzročijo lahko tudi posttravmatsko stresno motnjo in privedejo do tega, da se gasilci sprašujejo
o svoji motivaciji in smislu opravljanja poklica, torej o smiselnosti svojega dela.
Leta 2007 so evropski socialni partnerji podpisali okvirni sporazum o nadlegovanju
in nasilju pri delu, ki potrjuje možnost nasilja na delovnem mestu od tretjih oseb ter določa,
da je delodajalčeva dolžnost zaščititi svoje delavce pred takimi sistematičnimi napadi. Tu
je bistveno sekundarno preprečevanje. Za sprejem ustreznih zaščitnih ukrepov mora biti
tveganje predvideno, upoštevaje vse informacije o družbenem in okoljskem kontekstu intervencije. Kjer pa je bilo gasilsko in reševalno osebje napadeno, je bistveno, da delodajalec
izvaja terciarni preventivni sistem (npr. sproščanje napetosti, poročanje po dogodku o vseh
podrobnostih) za preprečitev psiholoških učinkov na napadene delavce, in zlasti, da se preprečijo reakcije posttravmatskega stresa. (Pourny 2003: 297–309)
Dodatna literatura:
- BRYANT, R. A., et al., "Posttraumatic Stress Reactions in Volunteer Firefighters",
Journal of Traumatic Stress, 9(1), 1996, str. 51–62.
- DE SOIR, E., "La gestion du stress traumatique chez les pompiers et les ambulanciers.
Expériences avec le debriefing psychologique en Belgique", Médecine de catastrophe –
Urgences collectives, 2, 1992, str. 139–152.
DE SOIR, E., "Stress, prévention, prise en charge", ANPI Magazine, n°137, 1997, p. 43.
- DE SOIR, E., "Debriefing psychologique chez les pompiers et les ambulanciers", ANPI
Magazine, 146, 1999, str. 27–36.
- GUIDOTTI, T. L., "Chapitre 95: les services d’urgence et de sécurité", in STEELMAN,
J. M. (ur.), Encyclopédie de sécurité et de santé au travail, Genève, Organisation
Internationale du Travail, vol. III, 2002, str. 95.7.
- LABOUR RESEARCH DEPARTMENT/THE FIRE BRIGADES UNION, Easy Targets?
Tackling attacks on fire crews in the UK, Kingston Upon Thames, februar 2008, 55 str.
Na spletu.
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- MAURO, C., "Clinique d'un métier à risques, dans le quotidien d'un sapeur-pompier",
L'Esprit du Temps, št. 136, 2009, str. 131–136.
- MURPHY, S. A., et al., "Occupational Stressors, Stress Responses, and Alcohol
Consumption Among Professional Firefighters: A Prospective, Longitudinal Analysis",
International Journal of Stress Management, 6(3), 1999, str. 179–196.
- POURNY, C., Rapport général : 3e partie ― Documents relatifs à la connaissance
d’un domaine particulier et à la formation/information, Ministère de l’Intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, str. 297–393. Na
spletu.

Dodatna literatura:
Uradno besedilo okvirnega sporazuma o nadlegovanju in nasilju pri delu in njegov
prevod v različne jezike EU obstaja na spletni strani Evropske konfederacije sindikatov:
http://www.etuc.org / a/3575 . Glej tudi spletno stran Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije: http://www.sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&
id=604&Itemid=209
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3. del
Sindikalne strategije in
priporočila

Ocenjevanje in obvladovanje tveganja:
načini za varnejše intervencije
Ocena tveganja in poveljevanje
Poslanstvo gasilce izjemno zavezuje: intervenirati morajo v situacijah, ki ogrožajo
njihovo lastno varnost. Ta zaveza je izjemna tako za poklicne kot prostovoljne
gasilce. Da bi reševali življenja, prostovoljno spravljajo v nevarnost svoje lastno
življenje – v kar se podajajo s sprejemanjem visoke ravni tveganja.
Tako kot pri vsakem drugem delu mora biti tveganje tudi tu ocenjeno, da bi
se mu izognili ali pa ga vsaj zmanjšali. Pri gasilcih je to ocenjevanje opravljeno v
več stopnjah, sledeč zaporedju postopka alarmiranja. Takoj po prejetem klicu sledi predhodna ocena na podlagi podatkov, dobljenih od prič dogodka, da bi določili
človeške in materialne vire, potrebne za reagiranje. Bistvena je ustrezna ocena
dogodka in potrebnih virov za njegovo obvladanje, saj intervencija s premajhnim
številom gasilcev ali pa z nezadostno opremo lahko poveča tveganje za osebje na
intervenciji. Toda šele na samem območju intervencije se lahko napravi res pravilna ocena potencialnih in dejanskih tveganj in s tem določijo preventivni ukrepi
in strategije, ki naj se izvedejo.
Zaradi narave poslanstva gasilcev rezultati ocene tveganja sami po sebi še
ne določajo intervencijske taktike. Poleg ocene tveganja mora vodja intervencije
upoštevati tudi, kaj je ogroženo: ali so ogrožena življenja ali le lastnina in koliko
smo lahko gotovi glede tega? Če so ogrožena življenja, to v določenih okoliščinah
vodi k premišljeni izbiri za gasilce bolj tvegane strategije z vstopom v gorečo stavbo namesto varnejše akcije zunaj nje. To je edinstvenost tega poklica: to, kar je
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ogroženo, pretehta tveganje za delavca. Visoko tveganje se lahko presodi kot sprejemljivo,
če je sorazmerno tistemu, kar je ogroženo. Z drugimi besedami, presoja se, da predvidena
korist intervencije pretehta njeno ceno – tj. izpostavljenost tveganju. (Grimwood 2008:
8–15; Perret 2009: 4)
To zahtevno odločanje, pogosto temelječe na oceni tveganja in bliskovitem tehtanju
okoliščin, sprejme vodja intervencije, ki je potem tudi odgovoren za vse posledice odločitve. Tehtanju sledi izbira intervencijske strategije, ki bo narekovala ukrepe za zaščito
razvrščene ekipe (tj. vzpostavitev zunanje ekipe, ki krije hrbet notranji skupini). Na vodji
intervencije je nato, da usklajuje in prilagodi odziv glede na spreminjajoče se okoliščine in
tveganje. Glede na odgovornost in zahtevnost nalog vodij intervencije je pomembno poudariti, kako pomembni sta izbira teh vodij in njihovo usposabljanje. Ta položaj res zahteva trdno teoretično znanje ter obvladovanje veščin iz prakse in medčloveških odnosov:
poznavanje strukturne trdnosti in odpornosti materialov, ognja (njegovega obnašanja in
dinamike), operativnih tveganj in tehnik, analitične veščine, zmožnost določanja prioritet, odločanja, veščine vodenja in sporazumevanja v kritičnih situacijah, itd. (Grimwood,
2008:29). Pogosto je ta ključni položaj dodeljen le častnikom. Vendar pa so udeleženci
iz mnogih držav na seminarjih o zdravju in varnosti evropskih gasilcev, ki sta jih organizirala ETUI (Evropski sindikalni inštitut) in EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih
uslužbencev), omenjali povišanja na častniška mesta po hitrem postopku, brez poprejšnje
izkušnje na terenu ali brez veščin, potrebnih za obvladovanje vseh odgovornosti vodje.
Vendar pa sta na intervenciji, kjer ljudje vedo, da tvegajo lastno kožo, spoštovanje vodje in zaupanje v njegove sposobnosti vitalnega pomena. Če je vodstvo šibko, ga ni ali je
preprosto izgubilo verodostojnost, bodo gasilci zaradi domnevnih ali dejanskih napak pri
upravljanju začeli zaradi pomanjkljive koordinacije delovati po lastni presoji, kar se lahko
konča katastrofalno.

Nova operativna funkcija: varnostni častnik
Med priporočili, ki so jih izdelali panožni strokovnjaki za izboljšanje varnosti ter fizičnega
in duševnega zdravja gasilcev, je naletelo na široko odobravanje oblikovanje nove operativne funkcije, ki se osredotoča na te vidike. Zamišljeno je, da bi vodji intervencije pomagal tehnični svetovalec – varnostni častnik – katerega naloga bi bila opazovati intervencijo izključno z vidika varnosti in zdravja ekipe. Najprej bi k tehtanju vodje intervencije
med tem, kar je ogroženo, in varnostjo gasilcev dodal svoje strokovno mnenje o »varnosti
razvrščene ekipe«. Med intervencijo samo pa bi bil varnostni častnik odgovoren za izvedbo vseh preventivnih in zaščitnih ukrepov za »varno« delovanje gasilcev. Prav tako bi zagotovil, da bi vsak gasilec po končani intervenciji dobil potrebno zdravniško, telesno in/ali
psihološko pomoč in podporo. Nazadnje bi opravil kritično analizo intervencije in izdelal
povratno poročilo, kar bi omogočalo upoštevanje pridobljenih spoznanj pri usposabljanju
za nove intervencije. (Grimwood 2008: 20; Pourny 2003: 6, 9, 13)
Dodatna literatura:
- GRIMWOOD, P., Euro Firefighter, West Yorkshire, Jeremy Wills Publishing, 2008.
- PERRET, A., Note d’orientation sur la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers en
service, Paris, Direction de la sécurité civile, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des Collectivités Territoriales, 28. julij 2009, str. 19.
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- POURNY, C., Mission sécurité des pompiers: note de synthèse, Ministère de
l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, str. 24.
- GRIMWOOD, P., Euro Firefighter, West Yorkshire, Jeremy Wills Publishing, 2008.
- PERRET, A., Note d’orientation sur la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers en
service, Paris, Direction de la sécurité civile, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des Collectivités Territoriales, 28. julij 2009, str. 19.
- POURNY, C., Mission sécurité des pompiers: note de synthèse, Ministère de
l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, str. 24.

Osebna zaščitna oprema in druga oprema
Standardizacija: pridobiti mnenje sindikata
Po Okvirni direktivi o varnosti in zdravju delavcev iz leta 1989 mora delodajalec oceniti
poklicno tveganje in delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo (OVO), ustrezno ugotovljenemu in ocenjenemu poklicnemu tveganju. Pri gasilstvu zgoraj opisano toplotno, kemično in fizično tveganje pomeni, da ocena tveganja na splošno vodi k temu, da delodajalec
priskrbi gasilcem najmanj:
— čelado s svetilko in podkapo,
— izolirni dihalni aparat (IDA),
— zaščitno obleko (ognjevarni jopič in vrhnje hlače),
— rokavice,
— škornje,
— pozicijski pas z vrvno kolutno zavoro,
— varovalni oprtnik za delo na višinah.
Delodajalec skuša po ocenitvi tveganj le-ta kar se da zmanjšati ali odpraviti z nabavo te
opreme na tržišču. Toda kaj ponuja trg?
Evropska unija ureja oblikovanje in proizvodnjo osebne zaščitne opreme z direktivo, ki predpisuje bistvene varnostne lastnosti osebne zaščitne opreme23. Te lastnosti mora
oprema izpolnjevati, da bi bila lahko dana na evropski notranji trg. Ta direktiva, pripravljena v skladu z »novim pristopom« na področju standardizacije, ponuja proizvajalcem poenostavljen postopek za zagotavljanje ustreznosti njihovih proizvodov: če zadostujejo tako
imenovanim harmoniziranim standardom, velja, da so v skladu z Direktivo. Posledično so
kakovost osebne zaščitne opreme in torej delno tudi delovne razmere gasilcev (raven stresa, udobja in zaščite) neposredno določeni s kakovostjo teh harmoniziranih standardov. Te
standarde so zasnovali tehnični odbori in delovne skupine pri Evropskem odboru za standardizacijo (CEN). Čeprav ne dvomimo glede vestnosti večine proizvajalcev osebne zaščitne
opreme za gasilce, pa je le treba postaviti ključno vprašanje: Ali glede na to, da praviloma ni
predstavnikov gasilcev v organih, pooblaščenih za razvoj harmoniziranih standardov, morda ne obstaja tveganje, da so neprimerni, neustrezni in/ali neučinkoviti, ker ne upoštevajo
dejanskih razmer, v katerih gasilci uporabljajo osebno zaščitno opremo? Ali ni to zamujena
23. Direktiva Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno
opremo.
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priložnost, da bi bile vgrajene v opremo resnične potrebe pri delu, še posebno ergonomski
dejavniki, in s tem priložnost za izboljšanje zdravja in varnosti gasilcev?
Vzemimo za primer čelade za protipožarno obrambo v stavbah in drugih zgradbah.
Te čelade so oblikovane po standardu EN 443, ki ga je razvil Tehnični odbor CEN TC 158
»Zaščita glave«. V tem odboru ni niti enega predstavnika gasilcev, tako da je vprašljivo, ali
ni zanje škodljivo, ker v razvoj teh standardov ne morejo vložiti vsega svojega znanja o normalni uporabi in predvidljivi napačni rabi – o čemer nedvomno največ vedo. Rezultat pa je
ta, da gasilci niso popolnoma zadovoljni z dodeljenimi zaščitnimi čeladami. Če jih vprašate,
se bodo hitro pritožili nad njihovo udobnostjo, močjo in zaščito, ki jih dajejo v dejanskih
pogojih uporabe.
Podobno se pritožujejo tudi nad drugo osebno zaščitno opremo. Isto vprašanje se
torej lahko postavi za vso osebno zaščitno opremo, pokrito s harmoniziranimi standardi.
Spodnja preglednica prikazuje glavno osebno zaščitno opremo, ki je namenjena protipožarni obrambi, harmonizirane standarde, ki urejajo njeno proizvodnjo, tehnični odbor, ki jih je
razvil, in nekaj najpogostejših pritožb glede njih.

Tabela 10 Glavna osebna varovalna oprema gasilcev: harmonizirani standardi, tehnični odbori in
najbolj pogoste pritožbe
OZO

Committee

Pritožbe

Čelada (opcija s til- EN 443: 2008
ničnim ščitnikom24)
in svetilka

CEN TC 158

— Ne zdrži dovolj visokih temperatur (vključno z
notranjo zaščito proti udarcem od spredaj – deli
se vdrejo).
— Nekateri novi modeli pomembno zmanjšajo
zmožnost sluha.

Čeladna obrazna
zaščita in naličnik

EN 14458:
2004

CEN TC 85

— Naličnik brez zaščite proti vročinskemu sevanju
na nekaterih novih modelih čelad.

IDA25

EN 137: 2006
Odprti krog

CEN TC 79

— Pretežak, če so tlačne posode jeklene namesto
iz kompozitnih materialov.
— Nezadostna toplotna odpornost, še posebno
jermeni, ki so pritrjeni na nosilni plošči.
— Vprašanje kompatibilnosti s čelado.

EN 145: 1997
Zaprti krog

CEN TC 79

— Ohlajevalni zračni sistem nezadosten.
— Maska se zarosi (z izjemo modelov, ki so
opremljeni s sredinskim brisalcem).
— Odvisno od modela se razlikujejo njegov
obseg, gibljivost tistega, ki nosi, udobje,
ergonomičnost.
— Pretežak (okoli 15 kg).

EN 13911:
2004

CEN TC 162

Podkapa

Standard

24. Tilnični ščitnik je odstranljivo pokrivalo, ki je dodano na čeladi zadaj, da bi zaščitilo gasilčev tilnik.
25. Obstajata dve različici IDA v uporabi pri gasilcih: odprti krog (IDA na stisnjen - komprimiran zrak) in zaprti krog (IDA
na kisik). Komplet odprtega kroga je daleč najbolj razširjen. Kompleti zaprtega kroga se uporabljajo le takrat, kadar
je potrebna daljša oskrba z dihalnim plinom (npr. pri požarih v predorih, večnivojskih garažah, podzemnih postajah,
pri daljšem razgledovanju in okolju, nasičene z dimom). Večina IDA z zaprtim krogom na trgu ima teoretično delovno
trajanje okoli štiri ure. Glede na omejitve njene uporabe IDA na kisik uporablja le posebno izurjena in usposobljena
ekipa.
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Oblačila

EN 469: 2005

CEN TC 162

EN 15614:
2007

— Pretirana zaščita, ki
• preveč zmanjšuje zaznave (pomembno za
gasilce, da ocenijo svojo lastno varnost),
• omejuje gibljivost, svobodo gibanja.
— Oblačilo neustrezno pri uporabi popolnega
varnostnega pasu (uporablja se za delo na
prostem na višini nad 2 metra)
— Pretežka (ognjevarna oblačila praviloma tehtajo
več kot 4,5 kg).
— Vprašanje vidnosti pri nekaterih modelih.

Visoko vidni
telovniki s svetlobo odbijajočimi
trakovi

EN 471: 2003
+ A1 2007

CEN TC 162

Rokavice

EN 659: 2003
+ A1: 2008

CEN TC 162

— Slaba vodoodpornost (posebno usnjene
rokavice).
— Izguba toplotne zaščite, ko so mokre (tveganje
opeklin).
— Omejeno gibanje dlani in prstov.

Čevlji

EN 15090:
2006

CEN TC 161

— Na splošno premalo prožni.
— Niso neprepustni.
— Pretežki, kadar so mokri.

Pozicijski gasilski
pas

EN 358: 1999
EN 354: 2010

CEN TC 160

Varovalni oprtnik
(za delo na višini) s
kolutno zavoro

EN 361: 2002 CEN TC 160
EN 353-1: 2002
EN 353-2: 2002

— Se ne da uporabiti z dolgim jopičem.

Vir: ETUI - EPSU anketa 2010-2011

Tehnični odbor CEN TC 162 »Zaščitna oblačila« pa vendarle vključuje po enega gasilca iz
norveškega gasilskega sindikata in po enega gasilca iz danskega gasilskega sindikata.
Podobno bi lahko vrsto vprašanj postavili tudi glede harmoniziranih standardov, ki
urejajo obliko druge opreme, ključne za delo gasilcev, na primer opreme za reševanje na
višini, naprav za evakuacijo ali cevi in cevne armature. Podobno kot osebna zaščitna oprema
je tudi ta oprema urejena v skladu direktivo, pripravljeno z »novim pristopom« na področju standardizacije. To pomeni, da obliko narekujejo različni harmonizirani standardi. Vzemimo za primer gasilska in reševalna vozila, katerih oblikovalske specifikacije je zasnoval
Tehnični odbor CEN TC 192 »Oprema požarne službe« in so kodificirane v Standardih EN
1846-1-2 in -3. Predstavniki gasilcev niso vključeni v razvoj harmoniziranih standardov za
to opremo, zato se postavlja vprašanje, ali zaradi te odsotnosti ne bodo prezrte potrebe za
normalno dnevno uporabo kot tudi za predvidljivo napačno rabo. Te pa realno lahko poznajo le izkušeni gasilci.
Standardizacija se res tiče tehnične stroke, vendar pa je tudi zelo učinkovit način za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev z zagotovitvijo, da kakovost izdelkov in
opreme na trgu ustrezata zahtevam gasilskega dela. Sindikati morajo biti vključeni v
ta proces razvoja standardov. ETUI (Evropski sindikalni inštitut) je zavezan k podpori
gasilskih sindikatov, ki želijo po tej poti. Na zahtevo je ETUI pripravljen tudi omogočiti
aktivno navzočnost predstavnikov delavcev v tehničnih odborih, ki jih ta sektor ocenjuje
kot prednostne.
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Standardizaciji mora biti posvečena večja pozornost kot priložnosti za doseganje višje varnosti in zdravja delavcev. Napotilo v sedmem poglavju26 Gasilske listine EPSU (Evropske
zveze sindikatov javnih uslužbencev) je pri tem prav gotovo v pomoč.

Usklajenost osebne zaščitne opreme
Gasilci morajo imeti osebno zaščitno opremo, ki je usklajena s harmoniziranimi standardi. Da
pa bi ta oprema ob požaru res ščitila, morajo biti različni deli celotne opreme med seboj združljivi. Na primer: za zaščito podlakti pred sevajočo vročino, ki lahko povzroči hude opekline,
morajo biti rokavi zaščitnega jopiča prilagojeni ščitnikom zapestja pri rokavicah. Prav tako
Direktiva EU 2001/45/ES zahteva, da se delo na višini izvaja z uporabo skupinskih zaščitnih
sistemov in če teh ni z ustrezno osebno zaščitno opremo. Gasilci zelo pogosto gasijo požar ali
izvajajo reševalne akcije na višini, zlasti če delajo na dvižni platformi in na avtolestvi. Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v takšnih okoliščinah imajo gasilci dve ločeni osebni zaščitni opremi: varnostni pas z vpeto vrvjo in varnostni pas s sistemom kolutne zavore27. Mnogi
gasilci pa poročajo, da ni mogoče varnostnih pasov zlahka namestiti čez službeno ognjevarno
obleko (ki sega do sredine stegen) in precej omejujejo in ovirajo njihovo gibanje28.
Združljivost opreme se zdi samoumevna zahteva, vendar pa kaže, da je v finančnih
in upravljalskih presojah pogosto na drugem mestu. Naslednji primer: belgijsko notranje
ministrstvo je pripravilo skupni razpis za novo generacijo zaščitnih čelad, da bi dobili najugodnejše cene od dobavitelja opreme. Čeprav so bile čelade v skladu s harmoniziranimi
standardi in pogodbenimi določbami, je pri uvajanju novih čelad kmalu prišlo do težav v
mnogih požarnih službah po državi.
Preden gasilci začnejo uporabljati izolirni dihalni aparat (IDA) na stisnjen zrak, testirajo njegove funkcije, vključno s kontrolo tlaka v tlačni posodi (odčitamo na manometru).
Tlačna posoda mora biti napolnjena vsaj 280 barov, da bi zagotovil 20- do 40-minutno
nepretrgano delovanje, odvisno od tistega, ki ga uporablja, in od stopnje napora. O težavah
pri uporabi IDA so začeli poročati od prvih intervencij, na katerih so uporabili novo čelado: nenaden padec preostalega zraka je povzročil, da se je opozorilni signal za nizek tlak29
sprožil po manj kot tretjini normalnega časa uporabe. Težava pa pravzaprav ni bila v slabem
delovanju IDA. Natančnejša preiskava gasilcev je pokazala, da stranske ročice obrazne maske IDA niso bile povsem združljive s sponkami na novih čeladah, kar je povzročilo slabo
tesnjenje (tj. uhajanje zraka). Toda gasilec, ki se nepričakovano sooči s premajhno količino
zraka, da bi se lahko vrnil po isti poti in se umaknil pred ognjem, se lahko usodno ujame.
Nasprotno pa obstajajo tudi poročila, da so nekatere belgijske požarne službe pridobile nove
obrazne maske IDA, opremljene z novimi stranskimi ročicami, ne da bi hkrati uvedle tudi
novo generacijo čelad. V tem primeru se je ugotovilo, da bi zaradi nezdružljivosti dveh osebnih zaščitnih oprem ob udarcu lahko prišlo nič manj kot do tega, da bi se obrazni del IDA ob
straneh odtrgal. Možne tragične posledice tovrstne nezdružljivosti so jasne!

26. Obravnava predvsem usposabljanje in opremo. Gasilska listina je na voljo v različnih jezikih na spletni strain EPSU:
http://www.epsu.org/a/3464.
27. Pas se največ uporablja za pozicioniranje in za nošenje orodja. Ne priporoča se za delo na višini, saj v primeru padca
lahko povzroči hude poškodbe hrbta, ledvic in vranice. Za delo na višini je najboljši varnostni pas s sistemom kolutne
zavore, saj sile pospeška razprši na celotno telo.njene uporabe SCBA zaprtega kroga uporablja le posebno izurjena in
usposobljena ekipa.
28. Obstaja rešitev za to vprašanje združljivosti: ognjevarna obleka z vgrajenim pozicijskim pasom, ki jo ponujajo nekateri
proizvajalci, vendar pa so z njo oskrbljeni le redki evropski gasilci.
29. Signal se oglasi, kadar preskrba z zrakom pade na 50-60 barov (piščalka stalno piska do popolne izpraznitve). Gasilec
takrat ve, da ima pet do šest minut časa za umik z območja, kjer je potreben IDA.
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Upajmo, da bodo te ugotovitve vodile k vnaprejšnjemu pregledu združljivosti čelad in
IDA v belgijskih požarnih službah. Če denarna sredstva ne dovoljujejo, da bi bili gasilci
oskrbljeni s čeladami in opremo IDA iste generacije, potem je treba zamenjati varnostne sponke pri čeladah ali pa stranske ročice pri IDA, da bi s tem zagotovili, da bi bila
združljiva ta za zdravje in varnost gasilcev na terenu tako pomembna osebna zaščitna
oprema.

Potrebno je pospeševati razvoj standardov o združljivosti med IDA in drugo osebno
zaščitno opremo, ki se običajno uporablja skupaj z njo in od katere je odvisno dobro
tesnjenje (npr. čelada, podkapa). Takih standardov še ni kljub določilu v členu 4.2
Direktive 89/656/EGS o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno
varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu, da »kadar mora
delavec zaradi več hkratnih tveganj istočasno nositi več delov osebne varovalne opreme,
mora biti takšna oprema združljiva in še vedno učinkovita pri varovanju pred tveganjem
ali tveganji«.

Vzdrževanje in čiščenje osebne zaščitne opreme: skrb za zdravje
Pri požaru so gasilci izpostavljeni plinom in dimu, ki se sproščajo iz gorečih materialov.
Zaradi strupenosti teh plinov in dima je treba IDA nositi ne samo med gašenjem požara,
ampak – čeprav večkrat ni tako30 – med celotno intervencijo. Ali je to dovolj za ohranjanje
zdravja gasilcev?

IDA je treba nositi v času celotne intervencije
Dejavnost gasilcev na delovišču ne preneha s
pogasitvijo požara. Napadalnim postopkom sledi
natančen pregled in nadzor pogorišča. V času, ki
lahko traja dlje kot sama pogasitev požara, gasilci
natančno pregledajo zoglenele ruševine, pri čemer,
če jim je na voljo, uporabljajo termovizijsko kamero, s katero odkrivajo in ugašajo žarišča, ki bi lahko
ponovno vžgala ogenj.

na pogled ocenijo, ali je v tej fazi intervencije potrebna IDA. Ob popolnem ali izrazitem pojemanju
dima ter zaradi neudobja ob nošnji IDA se mnogi
gasilci odločijo, da pregledujejo pogorišče brez
dihalne zaščite. (IARC 2007: 441-443)

Ameriški raziskovalci so z merjenji, ki so jih izvedli
na različnih stopnjah razvoja požara na različnih
stavbah, pokazali, da se nastajanje ultradrobnih
delcev – ki so po definiciji s prostim očesom
nevidni – ne samo nadaljuje, potem ko je ogenj
Medtem, ko je treba IDA nositi med napadalno
pogašen, ampak celo povečuje. Posledično gasilce
fazo gašenja požara in zlasti med ofenzivno opeto, da ne nosijo IDA med postopki pregledovanja,
racijo, se precej manj sistematično nosi pri pregle- izpostavlja posebno visokim stopnjam ultradrobdovanju in običajno je to prepuščeno preudarnosti nih delcev, za katere avtorji študije trdijo, da so dečlanov ekipe. Razen z napravami za odkrivanje
javnik, ki prispeva k pojavnosti srčno-žilnih bolezni
plina in hlapljivih organskih zmesi31 gasilci lahko le med gasilci. (Baxter in drugi, 2010: 791–796) Drugi

30. Preglednica o pomembnosti nošnje IDA med celotno intervencijo.
31. Čeprav obstoječe naprave ne morejo odkrivati celotnega nabora delcev in plinov, ki se sproščajo iz ruševin in drobirja
pogorišča.
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raziskovalci so pokazali, da neposredno izpostavljanje snovem na pogorišču med pregledovanjem
lahko učinkuje na rezultate testov dihalne funkcije
– tj. na kapaciteto pljuč – ter zmanjša prepustnost
pljuč. (Brandt-Rauf in drugi, 1989: 209–211; Burgess in drugi 2001: 467–473)
Veliko število primerov bolezni in odpovedi dihal
(Banauch in drugi, 2006: 313–319; Reibman in
drugi, 2009: 534–541; Aldrich in drugi, 2010:

1263–1272) in rakavih obolenj (Moline in drugi,
2009: 896–902; Goldenberg&Edelman 2001) med
gasilci, ki so delali brez dihalne zaščite (Buisson
2010) pri dolgotrajnem pregledovanju »Točke nič«
v New Yorku, ni nič manj vznemirljivo. Tragične
posledice za zdravje gasilskega in reševalnega
osebja pri teh izjemno dolgotrajnih in obsežnih
postopkih pregledovanja govorijo za to, da je
treba IDA preventivno nositi v vseh postopkih
pregledovanja.

Pojavnost slabega zdravja (rakava obolenja, neplodnost ipd.) pri gasilskem osebju je gasilce
iz švedskega mesta Skellefteå napeljala k temu, da so se posvetili problemu posredne izpostavljenosti strupenim snovem ob gasilskih aktivnostih. Spoznali so, da IDA res ščiti med
samo intervencijo, vendar pa je material zaščitnih oblačil in obuval prepojen z drobnimi
delci (tj. sajami, derivati cianida, žveplovimi spojinami ipd.), ki onesnažujejo pline in dim,
ter da običajna uporaba ter ravnanje s temi oblačili povzročata posredno izpostavljenost, ki
jo je treba obravnavati. Ko so razčlenili običajno postopanje po intervenciji na posamezne
korake, so ugotovili, da so z umazanimi oblačili ravnali ter jih vrnili v kabino vozila in v gasilski dom brez karkšnih koli varnostnih ukrepov, kar je razširilo onesnaženost. V sodelovanju z delodajalci32 so razvili nov postopek za upravljanje osebne zaščitne in druge opreme po
intervenciji ter njeno vzdrževanje. Ta postopek, ki je poznan kot model skellefteå, je aprila
2011 prejel priznanje evropske dobre prakse agencije Bilbao. (Evropska agencija za varnost
in zdravje pri delu, 2011: 12)
Katere praktične korake priporoča model za zmanjševanje izpostavljenosti potencialnim strupenim snovem in onesnaženju po dogodku? V spodnjem diagramu številke označujejo zaporedje, ki ga model skellefteå dodaja k običajnemu gasilskemu intervencijskemu
postopku. Zaporedje, označeno z zvezdicami, kaže korake, ki so sicer običajni, vendar jih
model sistematizira za vsak posamezen krog intervencije.

32. Model podpirata in ob njem sodelujeta dva gasilska sindikata (Kommunal in Brandmannens RiskForbund) in
delodajalci (Švedska zveza lokalnih in regionalnih oblasti).
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Slika 3 Model skellefteå: pravilno ravnanje z opremo za preprečevanje kontaminacije po nesreči

Požar
Alarm
Intervencija
Postopek,
narejen
z masko
(filtrirna
polmaska) in
rokavicami

Torbe s
čistimi
oblačili

Parkiranje vozila na
nekontaminiranem
območju

Čiščenje in
dekontaminacija
naprav

(uporaba IDA
skozi celotno
intervencijo)

Zaključek
intervencije
— odstranijo

Vrnitev

Kontaminirano
opremo prinesejo
nazaj v gasilski
dom ločeno

Čisto, zdravo in funkcionalno

Tveganje kontaminacije

Postopek, narejen
z masko in
rokavicami

kontaminirano
osebno
zaščitno
opremo
— nadenejo si
čiste in suhe
uniforme
— sperejo
škornje

Visoko tveganje kontaminacije

Gasilci se običajno odzovejo na klic v zaščitnih oblačilih (ognjevarni jopič in hlače). Zdaj
imajo ob odhodu pripravljeno tudi torbo s čistimi oblačili. Ob prihodu na prizorišče parkirajo vozilo na območju, ki ni onesnaženo z dimom in plini. V času celotne intervencije,
* vključno z natančnim pregledom, nosijo svoj IDA. Ko je intervencija zaključena,
odstranijo zaščitna oblačila (jopič in hlače) ter
si nadenejo čista in suha oblačila ter tudi
sperejo škornje.
Zaščitna oblačila, ki so onesnažena s plini in dimom, skupaj s IDA,
odložijo v plastične vreče, ki so zdaj nameščene v zadnjem delu vozila namesto v kabini za
ekipo. Osnovna zamisel je ta, da mora biti vrnitev v gasilski dom opravljena v čistem in neonesnaženem okolju. Ob vrnitvi v gasilski dom * se plastične vreče z onesnaženimi oblačili
in IDA odnesejo v podtlačni prostor za dekontaminacijo33. Oblačila se operejo v pralnem
stroju in nato osušijo34. Gasilci iz Skellefteå so prilagodili industrijski pomivalni stroj za
čiščenje IDA. Ta se po čiščenju vsakič testira in ponovno nastavi. Ko je vsa ta osebna zaščitna oprema očiščena, se ponovno vrne v intervencijski krog, pripravljena za uporabo brez
tveganja za zdravje. Gasilska vozila in oprema so prav tako skrbno očiščeni. Če se cevi in
cevni nastavki ne morejo neposredno očistiti, jih potopijo v zbiralnike vode, da se prepreči
zasušitev in hlapljivost trdnih ostankov gorenja. Opozoriti je treba tudi, da so vsi postopki,
ki vključujejo ravnanje z onesnaženo opremo (
*) , opravljeni z rokavicami in polmasko za filtracijo drobnih delcev35.
Razvijalci modela so trdo delali, da so ga predstavili švedskim požarnim službam, ki
ga zdaj široko uporabljajo. Pred kratkim so ga predstavili tudi drugim evropskim državam,

33. Prostori za čiščenje so pod podtlakom (zrak iz prostora je iztisnjen s pomočjo ventilacijskega sistema), tako da
strupeni delci z intervencij ne morejo uiti iz prostora in se razširiti po celotni stavbi gasilskega doma.
34. Frekvenca čiščenja pomeni, da morajo biti vsa zaščitna oblačila očiščena hitro in vsa naenkrat, tako da morajo imeti
pralni stroji in sušilci veliko zmogljivost bobnov.
35. Po standardih EN 149: 2001.

44

kjer je vzbudil veliko zanimanja36. Ne glede na vprašanje izpostavljenosti gasilcev strupenim
snovem je model skellefteå dragocen tudi zaradi dvigovanja zavesti požarnih služb glede
celovitosti pristopa k zdravju in varnosti. Njegova uporaba spodbuja doslednost: bolj malo
smisla je v dodatnih, včasih obremenjujočih preventivnih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenjosti strupom, če se gasilci istočasno lahkomiselno izpostavljajo drugim poklicnim tveganjem. Tam, kjer so model uvedli, so opazili tudi spremembo miselnosti: ekipa
skuša biti bolj proaktivna in pozitivna v ugotavljanju morebitnih tveganj in pri
razvijanju protiukrepov. To napeljuje k sklepu, da je uvedba modela skellefteå
gasilcem omogočila, da bolj odkrito izražajo skrb za vse vidike svojega zdravja
in varnosti.
Model skellefteå je prav tako dragocen za usmerjanje pozornosti k dvema drugima
pomembnima in jasno medsebojno povezanima vidikoma uporabe osebne zaščitne opreme
– vzdrževanju in nadomeščanju.
Nova generacija gasilskih zaščitnih oblačil je usnje nadomestila s tehničnimi tekstili
(npr. Kevlar, Nomex II, Kermel, Gore-Tex, Protex, FiTek), ki so narejeni iz sintetičnih vlaken z dragocenimi lastnostmi za gasilske intervencije: visoka toplotna stabilnost, ugodna
temperatura, odpornost proti gorenju in vročinskemu sevanju, dobra prožnost, dobra sposobnost vpijanja potu, dobra nepremočljivost, udobje nošenja, itd. Nekatere od teh lastnosti nastanejo po kemijski površinski začetni obdelavi vlaken. Vendar pa prevleka začne s
čiščenjem postopno razpadati (npr. izgubi nepremočljivost). Tekstil tako izgubi nekaj svojih
posebnih lastnosti in s tem tudi zmanjša zaščito, ki jo daje osebna zaščitna oprema. Kako in
kako pogosto se lahko čistijo? Kdaj jih je treba zamenjati z novimi?
Najcenejši odgovor na vprašanje, ki ga uporabljajo mnoge požarne službe, je odlaganje čiščenja celotne opreme v neskončnost in s tem podaljševanje zaščitne lastnosti oblačil
ter odlaganje časa zamenjave. Vendar pa je tako ravnanje dvorezen meč za zdravje gasilcev:
s tem ko se ohranja zaščita med požarom, pa se podcenjuje učinek onesnaženja po samem
dogodku, na kar je pokazal model skellefteå.
Seveda ni potrebno zahtevati intenzivnega in pogostega čiščenja celotne opreme
–upoštevati je pač treba pogostost uporabe in izpostavljenost. Kakor koli že, izgubljanje
zaščitnih lastnosti tekstila se lahko »oceni« z doslednim upoštevanjem priporočil proizvajalca. Odstavek 2.4 Priloge II Direktive 89/686/EEC37 zahteva od proizvajalcev osebne zaščitne opeme, ki je podvržena staranju, da zagotovijo informacijo o priporočljivem čiščenju
(tj. izdelke, programe in temperature itd.) in označijo najvišje število čiščenj, ki so lahko
opravljena, preden je treba opremo pregledati ali zamenjati. Dalje je po členu 4.6 Direktive
89/656/EEC38 ravnanje z zaščitno opremo, njeno čiščenje in končna zamenjava odgovornost delodajalca. Delodajalec se ne more izogniti nobeni od teh odgovornosti s tem, ko se
za čiščenje tekstila OZO pogodi s podizvajalcem. Vseeno mora zagotavljati, da podizvajalec
lahko in v praksi tudi dejansko upošteva proizvajalčeve priporočene metode čiščenja.

36. Izobraževalna gradiva za promocijo modela vključujejo prezentacijo v powerpointu o njegovih zaporednih ukrepih, na
voljo v švedščini in angleščini na spletni strani “Friskabrandmän” (»Healthy Firefighters" = “Zdravi gasilci”) – projekt
z ambicijami po celovitosti, ki bo v prihodnosti morda vključeval še druge pobude za prevencijo zdravja gasilcev:
http://www.friskabrandmän.nu/.
37. Direktiva o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo.
38. Direktiva o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah pri uporabi osebne zaščitne opreme na delovnem mestu.
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Promocija nabave opreme, ki zmanjšuje tveganja na delovišču
V zadnjih desetletjih izumitelji in proizvajalci na trg nenehno pošiljajo čedalje bolj izpopolnjeno opremo, stroje in orodja, da bi izboljšali ne samo učinkovitost gasilskih intervencij,
pač pa tudi zaščito gasilcev med gašenjem. Ena od teh je naprava za prikaz temperatur (tj.
termovizijska kamera), ki so jo požarne službe uvedle z izjemnim uspehom. Pomembno
olajšuje razgledovanje in iskanje v gostem dimu in temi ter omogoča hitro odkrivanje kritičnih točk, torej žrtev ali skritih ognjev. Zaradi boljšega pregleda delovišča omogoča ustreznejšo in varnejšo razvrstitev ekipe in opreme. S skrajševanjem potrebnega časa pomaga
zmanjšati človeške žrtve in materialne stroške nesreče.
Številne tehnološke inovacije, ki izboljšujejo učinkovitost intervencij in varnost udeleženih. Med njimi je, čeprav v Evropi še razmeroma neuradno uporabljan, na Švedskem
razvit sistem za gašenje COBRA™. Sistem sestavlja razpršilec, ki proizvaja vodni curek,
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pomešan z brusilnim peskom, pod visokim pritiskom, ki omogoča preluknjanje stene ali
druge konstrukcije. Potem se uporabi ročnik za vodno meglo (s hitrostjo 200 metrov na
sekundo pri tlaku 300 barov za tok 50 litrov na minuto). To nemudoma ohladi vroče pline,
ki povzročajo najpogostejše in najbolj nevarne požarne dogodke (povratni udar in požarni
preskok). Varno se lahko uporablja na zunanji strani stavbe – torej brez nevarnega prezračevanja – in s tem zmanjša izpostavljenost notranje napadalne skupine, saj ta vstopa v goreči prostor šele, kadar je temperatura plinov zmanjšana do točke, ko je tveganje požarnega
preskoka ali eksplozije dima odpravljeno.
Nekatere sodobne tehnologije torej bistveno izboljšujejo varnost posredovalcev.
Toda njihova cena delodajalce odvrača od tega, da bi jo kupili, ne glede na srednje- ali dolgoročne prihranke tako pri materialu kot tudi pri ljudeh zaradi izboljšane učinkovitosti in
varnosti med gasilskimi intervencijami.
Tudi z dostopnostjo take opreme bi se sindikati morali ukvarjati, na primer s promocijo najuglednejše opreme in orodij pri organih za standardizacijo – glede na to, da standardizacija ne izboljšuje samo kakovosti, pač pa tudi odpira trg zdravi konkurenci in posledično
znižuje cene.

Pomembnost urjenja in posebnega usposabljanja
Samozavedanje za optimalno delovanje delovne enote
Zaradi skrajnih razmer pri gašenju požarov je bistveno popolno zavedanje fizičnih in psiholoških zmožnosti ne le gasilcev, ampak tudi njihovih nadrejenih in drugih članov ekipe. Ko
gre za varnost, je poznavanje lastnih zmožnosti vsaj tako pomembno, kot so te zmožnosti
same po sebi. Precenjevanje fizičnega stanja ali psihičnih zmožnosti posameznika med požarom lahko ogrozi ne le njegovo varnost, ampak tudi varnost drugih članov ekipe. Preprosto povedano, najpomembnejše pri gasilskem delu je samozavedanje. Urjenje in praksa sta
odločilna za razvoj takšnega samozavedanja.
Redno telesno urjenje je najpomembnejše za vzdrževanje ali celo izboljšanje telesne
pripravljenosti. Ta mora zadostiti visokim zahtevam požarnih intervencij (prenašanje težkih bremen, vzpenjanje po stopnicah, premagovanje ovir itd.). Vendar pa vzdrževanje in
izboljšanje fizičnih zmogljivosti ni edini namen takšnega urjenja. Izvedeno mora biti pravilno39, da gasilci pridobijo zanesljivo informacijo o lastnih »rezervah«, na katere smejo računati med intervencijo (tj. vzdržljivost, potreben čas za počitek po naporu ipd.), ter o lastnih
skrajnih zmogljivostih in spreminjanje le-teh skozi delovno dobo.
Gašenje gasilce izpostavlja tudi izrednemu fiziološkemu stresu. Dolga izpostavljenost
nenormalno visokim temperaturam je pri tem zagotovo najbolj očitna. Fiziološke zmožnosti
se z vajo v nasprotju s telesno zmogljivostjo ne morejo izrazito izboljšati, čeprav urjenje za
prilagoditev na vročino, ki je zagotovljeno gasilcem v nekaterih evropskih državah, lahko
pripomore k razvijanju uporabnih dihalnih tehnik v zelo vročem okolju. Ko gre za fiziološke
zmožnosti, so bistveni posebni zdravstveni testi, da se gasilci seznanijo z lastno toleranco za
različne fiziološke strese, tipične pri gašenju požara. Rezultati teh testov bi morali biti upoštevani pri dodeljevanju vlog na delovišču. Na primer, gasilec s podpovprečnimi fiziološkimi
39. Nekateri predstavniki gasilcev trdijo, da bi za bolj motivirano fizično urjenje moral biti vsakomur na voljo osebni
poklicni športni trener – tj. z osebnim programom urjenja, prilagojenim posameznemu gasilcu. Tudi zato, da bi vsak
gasilec dobil objektivno informacijo o stanju in razvoju svojih telesnih zmogljivosti.
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odzivi ne bi smel biti razporejen v notranjo napadalno skupino, ki je tipično najbolj izpostavljena.
Spremembe telesnih zmogljivosti in fizioloških zmožnosti gasilca so v teku delovne dobe neizogibne. Vendar bi bilo smešno, če bi to uporabili kot izgovor za njegovo izločitev iz delovne
enote. Zdrav razum nam pove, da starejši gasilci ne morejo tekmovati z mladimi rekruti
v smislu fizične zmogljivosti in fizioloških zmožnosti, vendar pa sta njihova izkušenost in
izjemna sposobnost »razumevanja« požara poglavitni prednosti v zelo tveganih situacijah.
Gasilska delovna enota je lahko okrepljena le, če se veščine prvih združijo z močjo drugih.

Razumevanje požara: praktično urjenje rešuje življenje
Za učinkovit odziv na požar je brez dvoma potrebno temeljito razumevanje ključnih tehničnih pojmov: različnih procesov gorenja, metod prenosa toplote (konvekcija, kondukcija,
sevanje), trdnost materialov in zgradb, zračni tok in prezračevalne tehnike, pogoji za nastanek požarov, zdravstveno in varnostno tveganje, značilnosti opreme itd. (Persoglio in
drugi, 200). Gasilci morajo biti torej teoretično podkovani, vendar samo to ni dovolj40. Za
spoprijemanje s požarom ga morajo biti gasilci sposobni »prebrati«. Nedvomno to zahteva
teoretično znanje, a še bolj od tega sposobnost zaznavanja okolice, ki se lahko pridobi edinole s prakso. Zaznavanje okolice se seveda izboljšuje z izkušnjami na prizoriščih nesreč:
sčasoma se kazalci nevarnih požarnih dogodkov (ali termičnih pojavov) prepoznajo hitreje
– ali se celo lahko predvidijo v naprej – in pravilni odzivi postanejo refleksni. Dokler se ta
sposobnost ne izbrusi z izkušnjo, je za gasilce novince potrebno praktično varnostno urjenje
v realističnih pogojih. Zabojniki za posnemanje požarov so za ta namen pravi blagoslov.
Omogočajo vadbo v tako rekoč realnih razmerah pod nadzorom certificiranih inštruktorjev.
Te vaje učijo osnove branja požara in novince privajajo na druge postopke pri dušenju požara: kako nadeti IDA in drugo opremo, timskega dela, na napor v razgretem okolju, zmanjšano čutno zaznavo, stresa, da strahu niti ne omenjamo.
Pogostost in resnost nevarnih požarnih dogodkov, tako imenovanih »tihih ubijalcev«
v tem poklicu, je v 70. in 80. letih 20. stoletja spodbudila razvoj namensko oblikovanih
zabojnikov za opazovanje in usposabljanje. Temeljijo na ladijskih zabojnikih – zato so tudi
primerno nizkocenovni – in se lahko uporabljajo za ustvarjanje razmer, ki sprožajo požarni
preskok in povratni udar. Ti simulatorji gasilcem ponujajo usposabljanje in prakso pri razpoznavanju opozorilnih znakov teh dogodkov (tako imenovane »ognjene kače« ali »plešoči
angeli« – tj. izbruhi plamenov, ki napovedujejo »kotaljenje ognja«) in ustrezne tehnike obvladovanja. V nekaterih državah – na primer na Švedskem in v Veliki Britaniji – že desetletja uporabljajo to vrsto simulatorja za dopolnitev praktičnega usposabljanja gasilcev. Presenetljivo pa mnoge evropske države takšnih simulatorjev nimajo ali pa jih imajo premalo,
da bi lahko na ustrezen način urili vse osebje (npr. Belgija). Glede na to, da tak požarni pojav vsako leto ubije veliko evropskih gasilcev, zaskrbljuje pomanjkanje naložb delodajalcev
v te specializirane pripomočke za urjenje. Še posebno zato, ker člen 12 Direktive 89/391/
EGS obvezuje delodajalca, da delavcem zagotovi primerno usposabljanje o tveganjih pri
njihovem delu. Trenutno so takšni zabojniki za opazovanje in urjenje najboljše sredstvo za
ustrezno urjenje o takšnih požarnih dogodkih, ki se lahko sprožijo v katerem koli požaru, v
katerem koli odprtem ali polodprtem prostoru.

40. To se zdi samoumevno. Vendar so imeli do leta 2004 francosko govoreči gasilci v Belgiji le usposabljanje v razredu.
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Usposabljanje voznikov za zmanjšanje pogostnosti prometnih nesreč
Glede na tveganja na cesti, povezana z odzivi na klice v sili, in na zaskrbljujoče število prometnih nesreč, v katere so vpletena vozila za pomoč v sili, so lahko vozniški tečaji za hitro
vožnjo41 prav tako koristen dodatek k ukrepom za izboljšanje varnosti v teh vozilih.
Dodatna literatura:
- PERSOGLIO, M., et al., L’intervention des sapeurs-pompiers lors des feux en volume
clos ou semi-ouverts, Rapport du Groupe de travail "Accidents thermiques", annexé au
rapport de mission du colonel Christian POURNY Ministère de l’Intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, str. 249.
- POURNY, C., Mission sécurité des pompiers: note de synthèse, Ministère de l’Intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz, december 2003, str. 24. Na spletu.
- POURNY, C., Rapport général : 1re partie ― les problématiques et solutions
communes, Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pariz,
december 2003, str. 75. Na spletu.
- SOLDATS DU FEU MAGAZINE, "Phénomènes thermiques : se parer au risque",
Soldats du Feu Magazine, n°19, marec/april 2007, str. 1.

Ponovni razmislek o stalnem zdravstvenem nadzoru pri delu
Zelo nepopolne podatkovne zbirke
Preprečevanje in nadzor posebnih poklicnih tveganj pomenita, da imamo na voljo res obsežne informacije o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih. Okvirna direktiva Evropske
unije 89/391/EGS določa odgovornost delodajalca, da organizira dokumentacijo o varnosti
pri delu s seznamom poškodb pri delu (člen 9 te direktive) in o zdravju pri delu z organizacijo zdravstvenega nadzora (člen 14). Zbiranje in združevanje teh podatkov sta bistvena za
ugotavljanje pojavnosti in razširjenosti nezgod in bolezni v določenem poklicu42 ter s tem
za ustreznejše preventivne ukrepe glede na značilne delovne razmere in izpostavljenosti na
delovnem mestu.
Literatura o epidemiologiji, povezani z delom, kaže, da so sistemi za zbiranje podatkov o nezgodah pri delu in zdravstveni nadzor v številnih evropskih državah neustrezna in
pomanjkljiva. Zelo pogosto so analitikom, ki raziskujejo mortaliteto (stopnja smrtnosti) in
morbidnost (stopnja obolevnosti) gasilcev, na voljo le nepopolni podatki. Poleg tega obstaja
tudi vprašanje zanesljivosti teh podatkov. (Oddelek za raziskovanje dela/Sindikat gasilskih
brigad 2008, str. 23) Zato ni presenetljivo, da je epidemiološka literatura o gasilcih, čeprav
so izpostavljeni očitnim poklicnim tveganjem, veliko revnejša kot pri drugih poklicih. To se
lahko spremeni, na kar kaže primer iz Francije.

41. Priporočila za usposabljanje voznikov so bila na primer izdelana v Franciji. (Pourny 2003: 11, 75)
42. Če se pri enem ali dveh posameznikih v požarni službi razvije posebno zdravstveno stanje (npr. krvni rak), to samo po
sebi še ni dokaz, da je bolezen posledica poklicne izpostavljenosti. To je mogoče dokazati le, če je stanje občutno bolj
razširjeno v značilnem vzorcu gasilcev kot pa v primerjanih neizpostavljenih skupinah.
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Francoska študija smrtnosti
Leta 2002 po dveh velikih nesrečah, ki sta bili v
razmiku dveh tednov usodni za deset gasilcev, je
francosko ministrstvo za notranje zadeve naročilo
polkovniku Christianu Pounryju, naj pripravi predloge za izboljšanje varnosti posredovalcev. Leta
2003 je polkovnik Pourny ministru izročil posebej
obsežno in podrobno poročilo43 s številnimi
priporočili. Poročilo opozarja na pomanjkanje
epidemioloških podatkov o nezgodah pri delu in
o poklicnih boleznih. Poziva k pripravi »zanesljive
nacionalne zbirke podatkov kot edinem sredstvu,
ki omogoča epidemiološke študije, bistvene za /.../
katero koli preventivno politiko«. (Pourny 2003: 6)
To priporočilo je bilo upoštevano. Leta 2009 so se na
oddelku za civilno zaščito odločili pripraviti in izvesti
epidemiološko študijo o smrtnosti gasilcev.

podlagi študije kohorte. Prostovoljni gasilci so bili iz
kohorte izključeni, da bi se izognili mešanju učinkov
poklicnih nevarnosti gasilcev in drugih poklicev.
Vključeni so le poklicni gasilci. Da bi zaznali bolezni,
ki imajo dolgo latentno dobo (nekatere oblike rakavih obolenj se razvijejo šele več let po izpostavljenosti), vključuje kohorta vse poklicne gasilce v službi
od 1. januarja 1979 dalje. Tako oblikovana kohorta
se imenuje »kohorta C. Prim« .
Kohorta je bila določena za študijo v treh fazah. V
pilotski fazi med letoma 2008 in 2010, ko se je še
vedno ocenjevala izvedljivost študije, je bila kohorta
sestavljena iz poklicnih gasilcev, ki so 1. januarja
1979 delali v požarnih in reševalnih službah v 10
francoskih departmajih. Leta 2011 se je začela druga
faza, ki je razširila zbiranje podatkov na vse francoske požarne in reševalne službe. V tretji fazi bodo
zbrani ti podatki za vsa leta.

Cilj študije je analiza vzrokov smrti in starosti ob
smrti gasilcev ter določitev bolezni z značilno previsoko pogostnostjo v primerjavi z osnovno populaci- Dolgoročno želijo partnerji pri projektu »vzpostaviti
jo (tj., splošna populacija in druge poklicne skupine). obsežnejši sistem stalnega nadzora tveganja za
Analitični epidemiološki pristop je bil izveden na
obolevnost«.

Dodatna literatura:
- LABOUR RESEARCH DEPARTMENT/THE FIRE BRIGADES UNION, In the line of
duty: Firefighter deaths in the UK since 1978, Kingston Upon Thames, november 2008,
str. 64. Na spletu.
- PERRET, A., Note d’orientation sur la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers en
service, Paris, Direction de la sécurité civile, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des Collectivités Territoriales, 28. julij 2009, str. 8.

Smrtnost in obolevnost gasilcev: znanje in prepričanje
Čeprav je epidemiološka literatura o gasilcih redka, je vendarle na voljo manjše število študij o smrtnosti (stopnje smrtnosti) in obolevnosti (stopnje pojavljanja bolezni) pri gasilcih.
Kaj trenutno vemo o smrtnosti in obolevnosti pri gasilcih? Epidemiološke študije
o smrtnosti in obolevnosti pri gasilcih so se osredotočile na tri tipe bolezenskih stanj: rak,
pljučne bolezni in bolezni srca. Čeprav ima vsaka teh bolezni svoje posebnosti (ki niso nujno povezane z istimi dejavniki tveganja) in kompleksne vzroke (tj. etiologijo – lahko so
43. Zdaj je znano kot “Pournyjevo poročilo”. V celoti je na voljo (v francoščini) na uradni spletni strain francoskega
ministrstva za notranje zadeve, čezmorsko Francijo, lokalne oblasti in imigracije.
44. Kohortna študija C. Prim ima spletno stran v francoskem jeziku: http://www.cohorte-cprim.fr/
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posledica izpostavljenosti kombiniranim dejavnikom tveganja), pa je njihov razvoj tesno
povezan z značilnostmi tveganj pri gasilskem delu.
Rakava obolenja. Raziskovalci iz ZDA so napravili meta analizo 32 epidemioloških študij, da bi ocenili tveganje za raka med gasilci (Lemasters in drugi, 2006: 1189–1202; Hansen 1990: 805–809). Statistične vrednosti pojavljanja, izračunane za gasilce v primerjavi
s kontrolnimi populacijami (neizpostavljenimi skupinami), so avtorje vodile k zaključku,
da imajo gasilci zaradi svoje poklicne izpostavljenosti verjetno povečano tveganje za razvoj
kostnega raka, ne-Hodkinovega limfoma, raka prostate in testisov. To pomeni, da obstaja
značilna verjetnost, da se bo pri gasilcih razvil eden od teh rakov. Rezultati študije so na
primer pokazali, da je pri gasilcih verjetnost za razvoj raka testisov dvakratna v primerjavi s
splošno populacijo. Rezultati študije so pokazali tudi na možno zvezo med gasilskim delom
in razvojem osmih drugih rakov: kožnega raka, malignega melanoma, raka na možganih,
raka danke, ustne votline in žrela, raka na želodcu ter črevesju in levkemije. Druge študije
pa prav tako navajajo, da pri gasilcih obstaja značilno tveganje za raka ledvic, sečevoda
in mehurja. (Guidotti 2002: 95.7) Leta 2008 so strokovnjaki Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC), dela Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), prepoznali poklicno
izpostavljenost gasilcev kot »možno karcinogeno«. (Mednarodna agencija za raziskave raka
2008: 49–50)
Konec koncev te ugotovitve niso presenetljive. Za gasilce je znano, da so pri požaru
izpostavljeni nekaterim strupenim snovem, za katere je dovolj dokazov, da so za ljudi karcinogene (npr. benzen). Statistično podprte epidemiološke ugotovitve torej preprosto potrjujejo zdravstvene posledice izpostavljenosti gasilcev karcinogenim snovem.
Pljučne bolezni. Različne epidemiološke študije kažejo na to, da izpostavljenost dražečim
snovem med gasilsko intervencijo povečuje tveganje gasilcev za pojemanje funkcije pljuč
(pljučne kapacitete) (Musk in drugi, 1979: 29–34; Brandt-Rauf 1989: 209–211) in razvoj
kronične obstruktivne pljučne bolezni. (Rosenstock, Demers, Heyer, Barnhart 1990: 462–
465)
Bolezni srca. Medtem ko so nekatere študije izključile srčne bolezni kot tveganje pri gasilcih
(Dibbs in drugi, 1982: 943–946; Guidotti 1995: 1348–1356), pa pregled in meta analiza 23
epidemioloških študij srčnih bolezni prepričljivo zavračata tak zaključek in trdita, da so gasilci
dejansko izpostavljeni povečanemu tveganju za razvoj bolezni srca (Choi 200: 1021–1034).
Epidemiološka študija iz ZDA je ugotovila, da so srčno-žilne bolezni povzročile 45 % smrti
med gasilci med opravljanjem dolžnosti – veliko višja stopnja, kot je na primer med policisti
(22 %) ali med vsemi poklici (15 %). Ista študija je tudi pokazala, da se je večina smrti zaradi
srčno-žilnih bolezni med opravljanjem dolžnosti (32 %) zgodila med gašenjem požara. (Kales
2007: 1207–1215) V nasprotju s splošnim mnenjem se zdi torej srčni infarkt glavni vzrok smrti pri tovrstnih intervencijah. Povečani napor srca zaradi telesnega naprezanja in fiziološkega
napora v izrednih razmerah, značilnih za gasilsko delo, v kombinaciji s prisotnostjo ogljikovega monoksida (Hansen 1990: 807) – zelo strupenega plina, ki se sprošča pri nepopolnem
izgorevanju – so med najpogosteje navajanimi vzroki za takšno pogostnost.
Nezgode. Gasilci poleg bolezni tvegajo tudi nezgode, katerih posledica je lahko začasna ali
trajna nezmožnost ali celo smrt. Dejavnosti gasilcev so lahko vzrok za vrsto poškodb različne resnosti: opekline, zadušitve, poškodbe pri padcih, poškodbe zaradi zasutja ob zrušitvi
predmeta ali zgradbe, dezorientiranosti ali udara električnega toka ipd. Ni presenetljivo, da
je »stopnja smrtnosti zaradi teh vzrokov pri gasilcih značilno višja kot pri drugih delavcih«.
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(Guidotti 2002: 95.9) Stopnja prometnih nezgod je posebno zaskrbljujoča. V Veliki Britaniji
je bilo na primer med letoma 1978 in 2008 kar 24 % smrti gasilcev med opravljanjem dolžnosti posledica prometnih nesreč. (Oddelek za raziskovanje dela/Sindikat gasilskih brigad
2008: 16–17). V Franciji ocenjujejo, da je bilo med letoma 1998 in 2007 kar 38 % smrti
gasilcev zaradi nezgod na poti na intervencijo ali z nje in zaradi nesreč v prometu, iz česar
sledi, da so prometne nesreče glavni vzrok smrti med francoskimi gasilci (Direction de la
Défense et de la Sécurité Civiles/Dexia Sofcap 2008: 5). Tudi zunaj Evrope, kakor v ZDA,
podatki o prometnih nesrečah čedalje bolj vznemirjajo. (Bercik 2003: 2)

Verjetno prenizka ocena zaradi »učinka zdravega delavca«
Pojavnost teh bolezni pa je vendarle lahko prenizko ocenjena zaradi dobro znane pristranskosti pri selekciji v epidemiologiji poklicnih tveganj, ki se ji reče »učinek zdravega delavca«
(Bourgkard, Demange & Aubry 2008: 183). In kaj naj bi ta bil …? Ko primerjamo smrtnost (stopnjo smrti) ali obolevnost (stopnjo pojavljanja bolezni) kohorte (izpostavljenih)
delavcev s splošno populacijo, se pri delavcih običajno kažeta nižji splošna smrtnost in obolevnost. To izvira iz značilne selekcije na trgu dela, da se pri zaposlovanju daje prednost
zdravim posameznikom (zdravstveni pregledi ali preizkusi telesne vzdržljivosti), in pa časovnega učinka (delavci, katerih zdravje se slabša, so običajno izločeni iz zaposlitve). (Choi
2000: 1021–1034) Če se ta učinek ne upošteva, lahko povzroči prenizko oceno smrtnosti
in obolevnosti poklicnih skupin, ki se kljub izpostavljenosti znanim tveganjem statistično
bolje odrežejo kot splošna populacija. Z drugimi besedami, ta učinek verjetno zakrije visoko
smrtnost in obolevnost zaradi poklicne izpostavljenosti in onemogoči pravilno povezavo
med dejavniki tveganja in njihovim vplivom na zdravje. Epidemiologi upoštevajo različno
raven tega učinka, ki je bolj izražen, če je za poklice, zajete v študiji, značilen posebno zahteven kriterij selekcije. Upoštevajo tudi to, da je med njimi gasilski poklic podobno kot na
primer vojaški poklic (Rosénstock, Demers, Heyer, Barnhart 1990: 464; Choi 2000: 1021–
1034; Guidotti 2002: 95.6; Wagner in drugi 2006: 9). Zato morajo epidemiološke študije
nevtralizirati pristranskost z uporabo referenčnih skupin, ki si delijo podobne fizične zahteve, a različne izpostavljenosti. (Shah 2009: 79) Če to metodološko svarilo ni upoštevano, sta
lahko smrtnost in obolevnost med gasilci prenizko ocenjeni.

Boljše ocenjevanje tveganj in njihovih posledic za boljšo preventivo:
možnosti
Kot prvo je treba nekaj narediti glede napak pri spremljanju in dokumentiranju nezgod, bolezni in smrti med gasilci, preden bi bili lahko izvedeni preventivni ukrepi, ki ustrezajo tipičnim
delovnim razmeram in izpostavljenostim na delu. Kriteriji sistemov za zbiranje podatkov o
smrtnosti in obolevnosti gasilcev morajo biti poenoteni, da bi omogočili njihovo zbiranje na
enem mestu in primerjavo in bi bile lahko narejene zanesljive epidemiološke študije.
Drugo, zaradi narave tveganj pri delu je bistveno stalno nadzorovanje zdravja po
končani zaposlitvi (Perret, 2009: 13). To najprej zagotavlja časovni okvir, ki je potreben
pri boleznih z dolgo latentno dobo (nekateri raki, ki se pojavijo pri upokojenih gasilcih),
da se pokažejo in so diagnosticirane. Upoštevajoč dokazano izpostavljenost nekaterim karcinogenom bi bilo dosledno, da bi se uvedli zdravstveni pregledi po zaključku zaposlitve.
Vsak poskus raziskave z delom povezanih tveganj, ki bi izločil gasilce, ki običajno zaradi
zdravstvenih razlogov zgodaj zapustijo svoje delo (Musk in drugi. 1977: 629; Rosénstock,
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Demers, Heyer, Barnhart 1990: 464; Wagner in drugi 2006: 8), bi temeljil na zelo pristranski selekciji. Strokovnjake za prevencijo bi prikrajšal za ključne podatke o zdravju delavcev,
ki izkazujejo dobre fizične in psihične pogoje ob prvi zaposlitvi, a požarno službo zgodaj
zapustijo. Opustitev zdravstvenih pregledov gasilcev po zgodnji prekinitvi zaposlitve bi bilo
enako kot odkrito zaničevanje tistih, ki fizično trpijo zaradi posledic svojega preteklega dela.
Trenutno v Evropi le Slovaška zagotavlja upokojenim gasilcem zdravstvene preglede na dve
leti. Predstavniki vseh sindikatov, ki so se udeležili seminarjev v organizaciji ETUI in EPSU,
so pozvali k pozaposlitvenemu stalnemu zdravstvenemu nadzoru.
In končno, medtem ko je jasno, da mora biti več narejenega za dokaze o učinkih z
delom povezane izpostavljenosti na zdravje gasilcev, je prav tako nujno izboljšati znanje o
sami izpostavljenosti. To je bistveno za pojasnitev vzrokov bolezni, povezanih z delom. Brez
natančnih podatkov o izpostavljenostih je težko potrditi vzročno povezavo. Zato in tudi zaradi dolgotrajnih pritožb epidemiologov (Musk 1977: 629; Wagner 2006: 6; Lemasters in
drugi 2006: 1201) morajo biti izpostavljenosti merjene in dokumentirane. Koristno bi bilo
na primer, če bi imeli informacijo o tipični izpostavljenosti ali o posamičnih izpostavljenostih (npr. pogostost in trajanje intervencij, služba, ali je bil uporabljen izolirni dihalni aparat
ipd.). Tak sistem bi bilo sicer zahtevno vzdrževati, vendar bi bili rezultati posebno informativni tako za epidemiologijo kot za preventivo.
Dodatna literatura:
- BERCIK, R. V., "The reduction of injury/fatality accidents involving fire department
apparatus and civilian vehicles within the Los Angeles fire department", Los Angeles,
National Fire Academy, 2003, str. 2. Na spletu.
- BRANDT-RAUF, P. W. in drugi, "Health Hazards of firefighters: acute pulmonary
Effects after toxic exposure", British Journal of Industrial Medicine, 46, 1989, str.
209–211.
- CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER, Rapport biennal
2006–2007, Lyon, 2008, str. 49–50. Na spletu.
- CHOI, B. C. K., "A technique to re-assess epidemiologic evidence in light of the healthy
worker effect: the case of firefighting and heart disease", Journal of Occupational and
Environmental Medicine, 42(10), 2000, str. 1021–1034.
- DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES/DEXIA SOFCAP,
"Sapeurs pompiers : état des lieux des accidents", Analyse et Conjoncture, junij 2008, str.
5. Na spletu.
- DIBBS, A., in drugi, "Fire Fighting and Coronary Heart Disease", Circulation, 65(5),
1982, 943–946.
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1348–1356.
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- WAGNER, N. L., in drugi, “Mortality and life expectancy in professional fire fighters in
Hamburg, Germany: a cohort study 1950–2000”, Environmental Health Journal, 5(27),
2006, str. 9.
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Zaključek
Gasilsko delo je polno poklicnih tveganj. Tega
nihče ne oporeka. Gasilci so spoštovani, ker se
ljudje zavedajo, kakšna tveganja sprejemajo,
in zaradi poguma, da dobro poznavajoč
nevarnosti vsakega požara sprejemajo
možnost, da bodo morda sami ogrozili svoje
življenje pri reševanju življenj drugih.

Drugače kot pri poslu, kjer se pogosto tvega zaradi večje produktivnosti in dobička,
je gasilsko delo tehtanje med nujnostjo in osebno ceno, ki jo gasilci plačajo pri vsaki
intervenciji. Torej, ko gre za reševanje, je visoko tveganje razumljeno kot »sprejemljivo«. Toda takšnemu tveganju morajo biti postavljene meje in uporabljeni morajo biti vsi preventivni in zaščitni ukrepi za preprečitev nesreč. Sprejemanje tveganja ne sme nikoli pomeniti zanikanja tveganja na račun zanašanja na predanost
gasilcev. Moto »Reši ali umri med reševanjem«45 je preživet: ne potrebujemo kulture tveganja, potrebujemo varnostno kulturo. Niti v panogi, kakršna je gasilstvo, ni
potrebno, da se dogajajo nesreče.
Zdravstvena kultura naj bi bila v tej panogi prav tako trdno uveljavljena. Pogosto tragične posledice nesreč, ki se zgodijo pri gasilskih intervencijah, bi lahko
spodbudile podcenjevanje zdravstvenih tveganj, ki so jim izpostavljeni posredovalci. Rutinski stalni zdravstveni pregledi tako aktivne kot tudi upokojene populacije gasilcev so ključnega pomena za objektivno merjenje učinka izpostavljenosti,
dvigujejo ozaveščenost gasilcev in razvijajo primerne preventivne ukrepe. Pot nam
kaže sistem čiščenja osebne zaščitne opreme, ki so ga oblikovali švedski gasilci za
odpravo onesnaževanja po dogodku. Glede na trenutno dostopne epidemiološke
kazalnike lahko upamo, da bo še več takšnih projektov v evropskih požarnih službah in da bo zdravje gasilcev postalo prednostna naloga tako gasilcev samih kot tudi
njihovih delodajalcev.

45. Moto pariške požarne službe
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