ANKETA ZSSS: »Ocena tveganja in poklicne bolezni« (marec - april 2018)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v marcu 2018
pripravila kratko anketo »Ocena tveganja in poklicne
bolezni«, z namenom, da od slovenskih delavcev izve:
-

katerim obremenitvam so izpostavljeni pri svojem
delu in ali menijo, da delo, ki ga opravljajo škodi
njihovemu zdravju;

-

ali ima njihov delodajalec v oceni tveganja ocenjeno
tveganje za nastanek katere koli poklicne bolezni;

-

ali je bila pri njihovem delodajalcu kadarkoli potrjena
poklicna bolezen in katera;

-

iz katerih dejavnosti prihajajo delodajalci pri katerih
so bile uradno potrjene poklicne bolezni.

Informacije o anketi:
Anketa je bila dostopna preko sledeče povezave: https://www.1ka.si/a/161042, od
29.03.2018 do 15.04.2018 (18 dni).
Obsegala je 18 vprašanj.
Na anketo je do konca odgovorilo 179 ljudi, od tega 106 (59%) žensk in 73 (41 %) moških.
Rezultati ankete:
1. Anketirani poročajo, da so pri svojem delu najbolj izpostavljeni: prisilni drži (72 %),
ponavljajočim se gibom (64 %), ročnemu dvigovanju in premeščanju bremen (46% ) pa
tudi psihosocialnim obremenitvam pri delu (57%).
O izpostavljenosti močnemu hrupu poroča vsak tretji (36%), nevarnim kemikalijam pa
vsak četrti (27%). Vsak peti (20 %) poroča, da je pri svojem delu izpostavljen prahu. 12
% anketiranih je izpostavljenih biološkim agensom. 11% anketiranih poroča o
izpostavljenost ionizirajočemu sevanju, enak procent tudi izpuhom dizelskih motorjev.
8% anketiranih poroča o delu na soncu.
2. 74 % anketiranih meni, da delo, ki ga opravljajo škodi njihovemu zdravju, od tega 32 %
moških in 42 % žensk.
3. 35 % anketiranih poroča, da jih delodajalec na usposabljanju za varno opravljanje dela
opozori na tveganje za nastanek poklicne bolezni.
4. 31 % anketiranih poroča, da jih izvajalec medicine dela na preventivnih zdravstvenih
pregledih seznanja s tveganji za nastanek poklicnih bolezni.

5. Zgolj 37 % anketiranih poroča, da so seznanjeni z delodajalčevo Oceno tveganja, kot
to zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
6. Zgolj 10% anketiranih poroča, da je v Oceni tveganja ocenjeno tudi tveganje za
nastanek poklicnih bolezni, zaradi izpostavljenosti: hrupu, prahu, dvigovanju težkih
bremen in prisilnim držam, nevarnim kemikalijam. Anketirani poročajo o ocenjenih
tveganjih za poškodbe hrbtenice, karpalnega kanala, poškodbe vida, izgubo sluha.
Anketirani, ki poročajo o tem prihajajo iz dejavnosti:
- Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ter
- Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil.
7. 6 % anketiranih poroča, da je bila pri njihovem delodajalcu uradno potrjena poklicna
bolezen, in sicer: poklicna astma (V predelovalni dejavnosti), silikoza (Predelovalna
dejavnost, Druge dejavnosti), azbestoza (Gradbeništvo), bolezen dihal (Predelovalna
dejavnost), bolezen gibal (Predelovalna dejavnost), revma (Predelovalna dejavnost),
stres (Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti).
Anketiranec, ki je poročal, da je bila pri njegovem delodajalcu uradno potrjena
azbestoza je hkrati poročal, da ima njegov delodajalec v oceni tveganja ocenjeno
tveganje za nastanek poklicne bolezni. Ostali anketiranci, ki so poročali potrjene
poklicne bolezni pri svojih delodajalcih so poročali, da tega tveganja nimajo
opredeljenega v oceni tveganja.

