Saugiose darbo
vietose

MAŽESNIS
KRŪVIS

KVIETIMAS Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ
2021 gegužės 5 d. 10 val. Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovus
maloniai kviečiame dalyvauti Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijai
„Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ skirtame nuotoliniame seminare:

„Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“
Pagrindinė 2020–2022 m. kampanijos tema – su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija ir
valdymas. Šie sutrikimai vis dar yra labiausiai paplitęs su darbu susijęs negalavimas Europoje.
Su laikysena susiję rizikos veiksniai, kartotiniai judesiai, varginanti arba skausmą sukelianti darbo padėtis, krovinių
tvarkymas, – visa tai yra labai dažni darbo vietos rizikos veiksniai, kurie gali sukelti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.
Kampanijos metu bus išsamiai apžvelgiamos šios niekaip neišsprendžiamos problemos priežastys. Įgyvendinant šią
kampaniją siekiama skleisti kokybišką informaciją šia tema, skatinti visapusišką požiūrį į šios problemos sprendimą ir
pasiūlyti praktines priemones ir sprendimus, galinčius padėti darbo vietose.

Seminarą organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktas,
veikiantis Valstybinėje darbo inspekcijoje, bendradarbiaudamas su Higienos institutu.
Renginio data: 2021 m. gegužės 5 d.
Renginys vyks virtualiai
PRELIMINARI PROGRAMA
10.00 – 10.20

Dalyvių registracija

10.20 – 10.30

Atidarymas. Sveikinimo žodis
Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose
mažesnis krūvis“ prioritetinės sritys

10.30 – 11.10

Kaulų-raumenų sistemos sutrikimų darbe (KRSS) statistika
Kaulų-raumenų sistemos sutrikimų ir psichosocialinių rizikos veiksnių ryšys
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos
skyriaus vyr. specialistė

11.10 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.15
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Psichosocialinės rizikos vertinimo įmonėse ypatumai: bendradarbiavimas su
Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurais
Lolita Pilipavičienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos
inovacijų skyriaus specialistė
Pertrauka
Lietuvoje nustatomų kaulų-raumenų sistemos profesinių ligų tendencijos
Rita Zubkevičiūtė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė

12.15 – 12.30

12.30–12.50
12.50 – 13.00

Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose/ įmonėse
Jūratė Tamašauskaitė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos
tyrimų skyriaus specialistė
Psichosocialinės rizikos vertinimas ir profesinės gerovės tobulinimas mokykloje
Vida Juškelienė, Skaistė Dreskinytė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro
Profesinės sveikatos tyrimų skyrius
Diskusijos

Dalyvavimas seminare nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina. Seminaro dalyviai
gaus dalyvio pažymėjimus.
Norinčius dalyvauti, maloniai prašome iki š. m. balandžio 30 d. registruotis pasinaudojant šia nuoroda:
https://forms.gle/PXQWyfZfxnE2JxVRA
Apie sėkmingą registraciją dalyviams bus pranešta atskiru laišku per 1 d.d.
Sėkmingai užsiregistravusiems dalyviams prieš renginį el. paštu atsiųsime instrukcijas ir
prisijungimus.
Jeigu internetu užsiregistruoti nepavyksta ar negavote registracijos patvirtinimo, galite kreiptis el. paštu
gintate@integrity.lt ir suteiksime jums daugiau informacijos.
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į:
EU-OSHA ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot tel. +370 616 55899 arba el.paštu nerita.sot@vdi.lt arba
Higienos instituto atstovę Anetą Abromavičiūtę, tel. +370 635 51371 arba el.paštu:
aneta.abromaviciute@hi.lt.
Maloniai kviečiame dalyvauti!
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