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Straipsnyje nagrinėjami traumatizmo prevencijos tobulinimo klausimai. Gerinant konkrečių ergonsistemų funkcionavimo kokybę, didinant 

komfortiškumą ir saugą yra svarbu suderinti ţmonių, dalyvaujančių gamybiniuose procesuose, psichofiziologines galimybes ir darbo aplinkos 

ergonomines charakteristikas. Tyrimais nustatėme, kad ţmonėms, kurių psichofiziologinės savybės atitinka jų profesijai reikšmingas charakteristikas, 
traumavimai įvyksta apytikriai 2 kartus rečiau, negu tiems, kurie dirba atsitiktinai jiems duotą darbą. Šiame darbe parengta kompleksinės 

psichofiziologinės profesinės atrankos grafiniai modeliai bei rekomenduojama profesinės atrankos komisijos sudėtis, aptartos neigiamų įvykių ir pavojų 

prieţastys. 
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Įvadas 

 
Traumatizmo prevencijos problema aktuali ir sudėtinga 

tiek moksliniu, tiek praktiniu aspektais. Šios problemos 

sprendimui dar nepakanka moksliškai pagrįstų būdų ir 

priemonių. Dėl to traumatizmas tampa dėsningu, daro 

socialinę ir ekonominę ţalą ţmogui, valstybei ir įmonėms. 

Šioje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje atliekami 

įvairūs tiriamieji ir taikomieji darbai, teikiamos išvados ir 

rekomendacijos. Tačiau praktinėje veikloje lemiamą 

vaidmenį vaidina teisės normomis nustatytų įvairių 

privalomų „saugos ir sveikatos reikalavimų“ vykdymo 

procedūros. Tokiais traumatizmo profilaktikos esmei ir 

turiniui neadekvačiais būdais neįmanoma pasiekti tikslo, 

kurio, tarsi, siekiama. 

Mūsų tyrimų paskelbtais duomenimis (Serbenta ir kt., 

2008), ţmonių traumavimų, avarijų darbe prevenciją 

tinkamai galima atlikti tik nustačius „tikrąsias šių neigiamų 

įvykių prieţastis“. Traumų, taip pat pavojingų situacijų ir 

mikrotraumų prieţastims pašalinti turi būti naudojamos 

joms adekvačios priemonės, uţkertančios galimybę 

analogiškoms prieţastims pasireikšti ateityje. 

Ekonominių paskaičiavimų duomenimis traumatizmo 

išvengimo kaina daug kartų maţesnė uţ jo pasėkmių kainą. 

Mirtinų traumų darbe atvejais socialinė ţala netgi 

neišmatuojama, nors atskirais įstatymais numatytos 

ţuvusiųjų darbe šeimų nariams riboto dydţio piniginės 

kompensacijos ir galimybė gauti socialines pašalpas.  

Atliekant šį tyrimą buvo atsiţvelgiama į darbo santykių 

bei saugos ir sveikatos valstybinio reguliavimo ypatumus ir 

pokyčius. Spręsdami šias problemas nagrinėjome 

traumatizmo priklausomybę nuo ţmonių, kartu vienoje 

vietoje atliekančių darbines operacijas, suderinamumo, jų 

pačių ir aplinkos ergonominių charakteristikų sąveikas. 

Tokią priklausomybę autoriai jau buvo pradėję tirti 

anksčiau, kai buvo parengta Traumavimų darbe tikrųjų 

prieţasčių klasifikacija (Serbenta ir kt., 2008). Tyrimų 

objektu pasirinkta statybos ir ţemės ūkio darbai, kuriuose 

vyrauja kintamų parametrų mobilios darbo vietos. Jose 

ganėtinai sudėtinga panaudoti standartinėms nuolatinėms 

darbo vietoms reglamentuotų darbo sąlygų normas, spręsti 

jų ergonominį aprūpinimą, atsiţvelgiant į darbuotojų 

antropometrinius, fiziologinius duomenis ir erdvės bei laiko 

atţvilgiais nuolat konkrečiose darbo zonose specifiškai 

kintančias darbo ir atraminių paviršių padėtis. Statybos ir 

ţemės ūkio darbams taip pat būdingos aplinkos sąlygos, 

kuriose veikia nevaldomi, nuo ţmogaus valios 

nepriklausantys, įvairūs gamtiniai veiksniai. Šioms veiklos 

sritims tenka daugiausia traumavimų darbe (Martinkus, 

2009). 

Vykdant kompleksinę darbuotojų atranką reikalinga 

surinkti informaciją apie įmonėje atliekamus darbus, 

gamybos procesus, būsimus darbuotojus, apsaugos 

priemones, uţregistruotas traumas, sveikatos patikrinimus, 

darbuotojų sergamumą ir kitus duomenis. („Asmenų ..., 

2009).  

Pasirinktas pagrindinis tyrimų tikslas – nustatyti 

kompleksinės psichofiziologinės profesinės atrankos sudėtį, 

struktūrą, esminių jos elementų panaudojimo būdus, 

siekiant patobulinti traumatizmo darbe prevenciją. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimams panaudota ekspertinis, teorinės prieţastinės 

analizės metodai, ţmogaus ir techninės aplinkos 

ergonominių charakteristikų nustatymo metodikos. 

Profesinė atranka grindţiama materialistine teorija apie 

tipines ir individualias ţmonių savybes, kurių didţioji dalis 

yra įgimtos ir nepriklauso nuo socialinės aplinkos veiksnių. 

Todėl traumatizmo prevencijos atţvilgiu labai svarbu, kad 

ţmonės dirbtų mėgstamą, jiems visapusiškai priimtiną 

darbą aplinkoje, atitinkančioje jo pagrindines ergonomines 

charakteristikas. Tik esant optimaliam ţmogaus ir aplinkos 

charakteristikų jo veiklos zonoje konkrečiu laikotarpiu 

suderinamumui pasiekiamas tos zonos komfortas. Ir tik 

komfortiškoje darbo vietoje įmanoma racionaliai panaudoti 

tiek darbuotojo, tiek darbo priemonių ir objektų resursus, 

pasiekti tinkamus saugos, darbo našumo, efektyvumo ir 

kokybės rezultatus. Trumpai tariant – garantuoti 

ergonsistemos „Ţmogus – Aplinka“ optimalų 

funkcionavimą (Serbenta ir kt., 2009). Dėl to būtinas 

tinkamas darbuotojo ugdymas ir profesinis orientavimas. 

Pagal pavojingų situacijų tyrimams skirto prietaiso 

„SOS-3M“ pagalba surinktus ir ekspertinių apklausų būdu 

gautus anketinius duomenis galima nustatyti ţmonių – 

operatorių klaidų pagrindines prieţastis bei jų asmenybinių 

ir dalykinių savybių neatitikimą aplinkos techninių objektų 

charakteristikoms konkrečiais darbinių operacijų atlikimo 

momentais. 
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Tyrimų rezultatų patikimumą patvirtina taip pat ţinomų 

mokslininkų darbų rezultatai (Котик, 1989), (Котик, 

Емельянов, 1985). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Nustatėme, kad dviejų įvykių prieţastinį ryšį 

atskleidţia vieno įvykio skatinamasis poveikis kito įvykio 

toje pačioje ergonsistemoje atsiradimui (kilimui). Jei yra 

prieţastis ir būtinos jai pasireikšti sąlygos, tai būtinai 

atsiranda ir pasekmė. Jei yra pasekmė – reiškia ją sąlygojo 

prieţastis. Be prieţasties nebūna pasekmės. Prieţastys 

gimdo viena kitą ir sudaro prieţasčių grandinę, kurioje tarp 

pirmosios ir paskutinės įvykio prieţasties, paties įvykio ir jo 

pasekmės yra sudėtinis (kompleksinis) ryšys (1 pav.). 
 

Pavojų atsiradimo šaltiniai

Prieţasčių veiksniai Sąlygų veiksniai

SąlygosPrieţastys Ergonsistema

Neigiami įvykiai 
 

1 pav. Pavojų ir neigiamų įvykių tarpusavio ryšys 
Fig.1. Relation of hazards and negative events  

 

Šioje prieţasčių grandinėje lemiamas vaidmuo 

priklauso ţmogui, kurio veiksmų kokybę (ţmogaus klaidas) 

apsprendţia ţmogaus psichofiziologinis patikimumo 

rodiklis F, o jo lygio išlaikymą (nekintamumą) laiko 

atţvilgiu – sociologinis patikimumo rodiklis S. Šie du 

rodikliai yra susiję ir priklausomi nuo ţmogaus individualių 

savybių ir jo laikinosios psichofiziologinės būklės (būsenos) 

ypatybių. 

Ţmogaus psichofiziologinis patikimumo rodiklis F yra 

tikimybė, kad i tipo ţmogus atliks be klaidų j tipo darbines 

operacijas. Šią tikimybę išreiškėme lygtimi: 

F= 
nji , (1)                     
njiS 

čia 

njiS – j tipo operacijų, kurias atliko i tipo ţmogus tam tikru 

laiko intervalu, kiekis; 

nji – tų pačių operacijų, kurias atliko tas pats ţmogus be 

klaidų, kiekis. 

 

Sociologinis patikimumo rodiklis S yra i tipo ţmogaus 

tinkamumo (sugebėjimo) tikimybė atlikti be klaidų j tipo 

operacijas, kuri išreiškiama lygtimi: 

S = 
mji ,   (2) 
mjiS 

čia 

mjiS – j tipo darbinių operacijų, atliktų i tipo ţmogaus per tam 

tikrą laiko intervalą, kiekis; 

mji – tinkamo tipo ţmogaus tinkamai (vienodai) atliktų 

darbinių operacijų kiekis. 

 

Dėl klaidų, kurios priklauso nuo ţmogaus – 

operatoriaus tinkamumo konkrečių operacijų atlikimui, 

galimas traumavimas (traumavimasis) bet kurioje 

gamybinio proceso stadijoje. Tyrimais nustatėme, kad 

ţmonėms, kurių psichofiziologinės savybės atitinka jų 

profesijai reikšmingas charakteristikas, traumavimai įvyksta 

apytikriai 2 kartus rečiau, negu tiems, kurie dirba atsitiktinai 

jiems duotą darbą, nepaisant ergonomiškumo lygio ir 

profesinės atrankos. 

Apibendrinę traumatizmo profilaktikos tyrimų 

rezultatus padarėme pagrindines išvadas apie ţmonių, 

dalyvaujančių technologiniuose procesuose, traumavimų 

priklausomybę nuo šiuose procesuose daromų klaidų ir 

klaidų priklausomybę nuo ţmonių individualių savybių bei 

pasirengimo atlikti konkrečias darbines operacijas lygio 

(Deikus, 2008).  

Atlikus pavojingų situacijų tyrimus ir pagal surinktus 

ekspertinių apklausų anketinius duomenis buvo nustatyta 

ţmonių – operatorių klaidų prieţastys. Pagrindinės iš jų yra 

asmenybinių ir dalykinių savybių neatitikimas aplinkos 

techninių objektų charakteristikoms konkrečiais darbinių 

operacijų atlikimo momentais. 

Šie tyrimai parodė būtinybę atlikti ţmonių, 

dalyvaujančių ergonsistemose vykstančiuose procesuose 

kompleksinę psichofiziologinę profesinę atranką ir 

specialiųjų komisijų, kurios pateiktų išvadas apie ţmonių 

tinkamumą konkretiems darbams, sudarymą. Šioje 

komisijoje įmonei privalo atstovauti kompetentingi 

asmenys – turintys reikiamų įgūdţių, ţinių, patirties ir teisės 

aktų nustatytą ir įgytą kvalifikaciją (saugos ir sveikatos 

darbe specialistas, profesinės sveikatos specialistas).   

Apibendrinant gautus tyrimų rezultatus siūlome tokios 

kompleksinės komisijos sudėtį (2 pav.). Šios komisijos 

darbe privalo dalyvauti profesinės sveikatos specialistas, 

darbo medicinos gydytojas, sveikatą tikrinantys gydytojai, 

psichologai - fiziologai  ir esant reikalui kiti kompetentingi 

įmonės darbuotojai. 

MEDIKAI 

(gydytojai)

Darbo medicinos gydytojas, 

nefrologas, psichiatras, 

oftalmologas, chirurgas, 

otorinolaringologas ir kt. esant 

reikalui pagal tikrinamojo 

ţmogaus būsimą veiklos rūšį 

PSICHOLOGAS

FIZIOLOGAS
Psichofiziologas

ERGONOMISTAS 

(saugos ir sveiaktos 

darbe specialistas)

Profesinės sveikatos 

specialistas, inţinierius ir kiti 

esant reikalui

 
 

2 pav. Kompleksinės psichofiziologinės profesinės atrankos 

komisijos sudėtis 
Fig.2. Composition of commission for integrated psychophysiological 

occupational selection  

 

Tokios sudėties kompleksinės psichofiziologinės 

profesinės atrankos komisija, spręsdama ţmogaus 

tinkamumo konkrečiam darbui klausimą, privalo turėti 

duomenis ne tik apie ţmogaus sveikatos būklę (duomenis iš 

sveikatos prieţiūros įstaigų), bet ir vadovautis darbuotojų 

profesinei saugai reikšmingomis charakteristikomis, 

duomenimis apie asmenybines ir dalykines savybes ir 

atsiţvelgti į darbo, kuriame konkretus ţmogus dirba ar 

dirbs, ypatumus, konkrečių darbo vietų ergonomines 

charakteristikas  (3 pav.). Duomenis apie būsimą darbo 

vietą turėtų pateikti įmonės saugos ir sveikatos tarnybos 
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specialistas, kuris dėl to ir privalo dalyvauti profesinės 

atrankos ir sveikatos tikrinimo komisijoje. Tuo būdu būtų 

galimybė suţinoti daugiau apie pasirinktą darbuotoją, apie 

jo profesinį pasirengimą ir įgūdţius, darbo staţą ir kitas 

dalykines savybes. Tokie duomenys turėtų būti visada 

reikalinga įmonės vadovui ar personalo tarnybos 

darbuotojams. Be šių sprendimų įgyvendinimo neatliekama 

traumatizmo prevencija, susijusi su darbuotojų tinkamumo 

ir profesinės atrankos dalykais, kurie daţniausiai lemia 

ergonsistemų funkcionavimo kokybę ir ţmonių 

traumatizmą darbe. 
 

DARBUOTOJO (DARBININKO – OPERATORIAUS), 

TARNAUTOJO SAUGAI REIKŠMINGŲ ERGONOMINIŲ 

CHARAKTERISTIKŲ KLASIFIKACIJA

Asmenybinės 

charakteristikos

Psichofiziologinės 

charakteristikos

Darbo vietos (zonos, aplinkos) pagrindinių ergonominių 

charakteristikų nomentaklatūra

Dalykinės 

charakteristikos

Antropometrinės 

charakteristikos

Kompleksinės psichofiziologinės profesinės atrankos komisijos išvadų 

apie tinkamumą konkrečiam darbui (veiklai) struktūra 
 

3 pav. Darbuotojo ergonominių charakteristikų ir profesinės atrankos 

duomenų klasifikacija 

Fig.3. Classification of Employee ergonomic characteristics and 
occupational selection information  

 

Traumatizmo prevencijos tobulinimo tikslu nustatėme 

prioritetus pagal darbuotojų saugai reikšmingų ergonominių 

charakteristikų grupes: 1) psichofiziologinai ţmogaus 

duomenys; 2) antropometriniai ţmogaus duomenys; 3) 

asmenybinės savybės; 4) dalykinės savybės. Nurodytus 

darbuotojų duomenis ir savybių charakteristikas reikėtų 

ţinoti formuojant darbo kolektyvus, organizuojant jų veiklą, 

kontroliuojant saugą darbe. 

Tęsdami pradėtus kompleksinės psichofiziologinės 

profesinės atrankos panaudojimo traumatizmo prevencijai 

tobulinti tiriamuosius ir taikomuosius darbus, autoriai gautų 

rezultatų pagrindu planuoja parengti Darbuotojų saugai 

reikšmingų ergonominių charakteristikų vertinimo 

rekomendacijas ir metodikas. 

 

Išvados 

 

1. Traumatizmas, ypač mobiliose darbo vietose, 

priklauso nuo darbuotojų individualių ir lavinimo procesų 

metu įgytų dalykinių savybių. 

2. Bet kurioje ergonsistemoje traumatizmo, prevencijos 

tikslu būtina panaudoti darbuotojų kompleksinę 

psichofiziologinę profesinę atranką. 

3. Parengta kompleksinės psichofiziologinės profesinės 

atrankos komisijos sudėtis bei Darbuotojo profesinei saugai 

reikšmingų ergonominių charakteristikų klasifikacija.  
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Development of injuries prevention in the way of integrated occupational selection  
 

Summary 

 
Questions of development of injuries prevention are analysed in the article. It is important to harmonise human psychophysiological possibilities 

and work environment ergonomic characteristics for betterment of concrete ergo systems functioning quality, comfort and safety.  It is estimated that 

injuries happen 2 times less for humans which psychophysiological characteristic match for theirs occupation meaningful characteristic than for humans 

who are working episodically work. In this article it is prepared integrated psychophysiological occupational selection graphic models and 
recommended composition of commission for occupational selection, also discussed negative events and hazards reasons.    

 Ergo system, causal analysis, trustiness index, ergonomics characteristics   
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