PSYCHOLOGIA PRACY

Zagro˝enia psychospo∏eczne
na stanowisku kontrolera ruchu
ocena ryzyka zawodowego
lotniczego

Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
kontrolera ruchu lotniczego wykonana zosta∏a
metodà wskaênikowà RISK SCORE, w której poziom
ryzyka szacuje si´ w oparciu o trzy elementy,
tj. ekspozycj´ na zagro˝enie (E),
prawdopodobieƒstwo wystàpienia zdarzenia (P) oraz
mo˝liwe skutki zdarzenia (S), wed∏ug zasad
przedstawionych w Ramce nr 1. èród∏a stresu
w pracy kontrolerów ruchu lotniczego zosta∏y
przeanalizowane na podstawie pracy Jana
F . Terelaka, Gra˝yny Podolak i Adama Rudzkiego1
oraz obiektywnej oceny cech pracy dokonanej
w oparciu o Kwestionariusz do oceny cech pracy2 .
Skutki zagro˝eƒ oceniane by∏y z uwzgl´dnieniem
w∏aÊciwoÊci dzia∏ania stresu na organizm cz∏owieka,
tj. kumulowania si´ obcià˝enia oraz zró˝nicowania
ludzi pod wzgl´dem ujawnianych reakcji na stres.

Psychospo∏eczna charakterystyka
stanowiska pracy
Kontroler ruchu lotniczego uwa˝any jest za jeden z trudniejszych
zawodów, zwiàzany z bardzo du˝à odpowiedzialnoÊcià i stresem. Praca kontrolera ruchu lotniczego polega na zapewnieniu bezpiecznego
ruchu lotniczego w okreÊlonej przestrzeni powietrznej. Zapewnienie
tzw. bezpiecznej separacji (w∏aÊciwych odleg∏oÊci miedzy samolotami, zarówno w pionie, jak i w poziomie) wymaga udzielania pilotom
wytycznych dotyczàcych zmian kursu i pu∏apów wysokoÊci lotu oraz
informowanie ich o sytuacji w powietrzu, warunkach meteorologicznych oraz ewentualnych ograniczeniach. Kontroler prowadzi zazwy-
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czaj kilkanaÊcie samolotów równolegle. Zazwyczaj samoloty te charakteryzujà si´ ró˝nymi w∏aÊciwoÊciami, co dodatkowo komplikuje
jego prac´. Musi on bowiem nie tylko bezb∏´dnie identyfikowaç samoloty w przestrzeni powietrznej oraz posiadaç aktualne informacje
o stanie ich lotu (bie˝àcej pozycji, kursie, wysokoÊci, dalszej trasie),
ale tak˝e na bie˝àco przewidywaç kilka kolejnych dzia∏aƒ, w szczególnoÊci analizowaç, czy dzia∏anie podejmowane w celu unikni´cia
jednej niebezpiecznej sytuacji nie spowoduje wystàpienia innej.
J. B. McKinley i R. Jago (1984, za: J. F. Terelak 2007) wskazali najwa˝niejsze czynnoÊci operatorskie na stanowisku kontrolera ruchu
lotniczego i odpowiadajàce im funkcje psychiczne osoby wykonujàcej prac´ na takim stanowisku. Do czynnoÊci tych zaliczyli:
– ocen´ danych i sytuacji pojawiajàcych si´ na ekranie radarów
i wnioskowanie na ich podstawie o problemach, które pojawià si´
w bli˝szej przysz∏oÊci (tj. w ciàgu najbli˝szych 5 minut),
– ocen´ danych i sytuacji na ekranie oraz wprowadzanie konsekwencji obserwowanej sytuacji w okresie 5-20 minut,
– wywo∏ywanie danych o samolotach poza swoim sektorem dla porównania ich z sytuacjà w kontrolowanym przez siebie obszarze oraz
porównywanie uzyskanych danych z sytuacjà, która wystàpi w ciàgu
nast´pnych 20 minut,
– ocen´ informacji z ekranów lub wydruków oraz ˝àdanie informacji od osób odpowiedzialnych – w celu oceny problemów, które mogà pojawiç si´ w d∏u˝szej ni˝ 20 minut przysz∏oÊci,
– konsultacj´ z odpowiednimi operatorami i prze∏o˝onymi problemów, które mogà wystàpiç w przestrzeni powietrznej w okresie d∏u˝szym ni˝ 20 minut,
– tworzenie wzorców umys∏owych dotyczàcych pozycji samolotów
w kontrolowanym przez siebie obszarze w celu identyfikacji potencjalnych sytuacji konfliktowych, które mogà pojawiç si´ w ciàgu najbli˝szych 5 minut,
– porównywanie w myÊli planów lotów, w celu identyfikacji skrzy˝owania torów lotów samolotów lecàcych na tej samej wysokoÊci,
– konstruowanie w myÊlach na bie˝àco scenariuszy alternatywnych
w celu unikni´cia sytuacji awaryjnych.
W∏aÊciwa realizacja opisanych powy˝ej zadaƒ wymaga bardzo wysokich kompetencji percepcyjnych (pami´ç, koncentracja, zdolnoÊci
analityczne, doskona∏a podzielnoÊç uwagi i wysoka efektywnoÊç
funkcjonowania równolegle we wzrokowym i s∏uchowym kanale percepcyjnym), umiej´tnoÊci decyzyjnych (zarówno w aspekcie czasowym, jak i „trafnoÊciowym”) oraz regulacji emocjonalnej (du˝a odpornoÊç emocjonalna w warunkach presji czasowej i groênych nast´pstw pope∏nionych b∏´dów).
Kontrola ruchu lotniczego jest procesem ciàg∏ym realizowanym
przez siedem dni w tygodniu, tak˝e w niedziele i Êwi´ta. Kontrolerzy
pracujà w systemie zmianowym, w formie 12- lub 24-godzinnych dy˝urów. Polecenia kontroli ruchu lotniczego wydawane pilotom sà nagrywane.
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Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego

èród∏o zagro˝enia
(sytuacje zagra˝ajàce)

Czynniki zagra˝ajàce

Mo˝liwe skutki zagro˝eƒ

Ârodki ochrony
przed zagro˝eniami

1. Przecià˝enie iloÊciowe
pracà

– zbyt du˝o pracy do wykonania
(okresowo)
– nierównomierne tempo pracy
(uzale˝nienie od fluktuacji w ruchu lotniczym oraz warunków atmosferycznych)

2. Przecià˝enie jakoÊciowe
pracà

– bardzo du˝e konsekwencje b∏´du
w pracy (mo˝liwa Êmierç wielu
osób)
– koniecznoÊç sta∏ego uczenia si´
– koniecznoÊç zachowania sta∏ej
czujnoÊci (tak˝e podczas pracy
w nocy – zaburzony cykl chronobiologiczny)
– koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych
potrzeb i reakcji (pokonywanie
sennoÊci, t∏umienie emocji w sytuacjach trudnych)

3. Przecià˝enie roli

– koniecznoÊç wspó∏pracy z wieloma osobami (tak˝e w sytuacji
trudnej)
– konflikt praca-dom b´dàcy skutkiem pracy zmianowej

4. Fizyczne warunki pracy

–
–
–
–

ha∏as
klimatyzacja
sztuczne oÊwietlenie
nara˝enie na promieniowanie
monitorów

– regularna konserwacja klimatyzacji
– zapewnienie odpowiedniej temperatury
barwowej oÊwietlenia
– zapewnienie Êrodków ochrony indywidualnej (okulary ochronne)
– mo˝liwoÊç oddalenia si´ w czasie przerwy
do miejsc pozwalajàcych odpoczàç od ha∏asu (pomieszczenie wyg∏uszone)
– bezwzgl´dne przestrzeganie przepisów
o badaniach okresowych

5. Ograniczony zakres
kontroli nad pracà

– brak mo˝liwoÊci kontroli czasu
i sposobu wykonania zadania (zadania wynikajà z jakoÊci i cz´stoÊci potrzeb sytuacji – plan lotów,
zmiana warunków atmosferycznych etc.)
– brak wp∏ywu na fizyczne warunki
pracy
– niewielki wp∏yw na podejmowane
decyzje wp∏ywajàce na organizacj´
pracy

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnianie opinii
pracowników przy ustalaniu sk∏adu zespo∏u pracujàcego na tej samej zmianie
– pozostawienie pracownikom marginesu
swobody w decydowaniu o warunkach
pracy
– uwzgl´dnianie indywidualnych w∏aÊciwoÊci psychofizycznych pracownika przy podziale pracy
– regularny monitoring poziomu satysfakcji
z pracy

6. Niski poziom wsparcia
spo∏ecznego

– praktyczny brak mo˝liwoÊci konsultacji w przypadku trudnej sytuacji – konieczne jest podejmowanie b∏yskawicznych decyzji
– ciàg∏a ekspozycja na ocen´ (monitorowanie i nagrywanie rozmów)

– zapewnienie sta∏ego doskonalenia w zakresie kompetencji osobistych (zdolnoÊci
decyzyjne – strategiczne gry symulacyjne)
– konstruowanie i aktualizowanie bazy wiedzy dost´pnej na stanowisku pracy w taki
sposób, aby zawiera∏y tak˝e opis radzenia
sobie w sytuacjach trudnych lub nietypowych przypadkach
– szkolenia z asertywnoÊci (umiej´tnoÊç radzenia sobie w sytuacji ciàg∏ej oceny)
– tworzenie warunków do wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy pracownikami (mentoring)

W zale˝noÊci od ekspozycji
i zasobów jednostki (odpornoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie, a tak˝e zdolnoÊci regeneracyjnych) wystàpiç mogà:
a) zaburzenia somatyczne:
– bezsennoÊç
– migreny
– obni˝enie odpornoÊci organizmu (os∏abienie, zwi´kszona podatnoÊç na infekcje)
– zaburzenia metabolizmu
i choroby uk∏adu trawiennego
– zaburzenia gospodarki hormonalnej
– choroby naczyniowe:
– nadciÊnienie t´tnicze
– choroba wieƒcowa
– zawa∏ serca
– udar mózgu
– przecià˝enie uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego
– zwi´kszona podatnoÊç na
choroby
nowotworowe
(np. przez wzmo˝one palenie tytoniu)
b) zaburzenia natury psychicznej:
– deficyty poznawcze, w tym
obni˝enie koncentracji uwagi i k∏opoty z pami´cià
– podniesienie poziomu agresji, dra˝liwoÊç
– nerwice (zaburzenia od˝ywiania, obsesje, kompulsje,
fobie)
– depresje,
– alkoholizm,
– narkomania (w tym lekomania)
– wypalenie zawodowe (wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, utrata satysfakcji z pracy)

– w∏aÊciwe ustalanie liczby osób potrzebnych
do wykonania zadaƒ (z uwzgl´dnieniem dajàcych si´ przewidzieç dobowych i sezonowych fluktuacji w ruchu lotniczym)
– staranna selekcja w procesie rekrutacji,
uwzgl´dniajàca tak˝e indywidualnà odpornoÊç na stres (badanie psychologiczne)
– przestrzeganie norm czasu pracy (w tym
tak˝e udzielanie dni wolnych po pracy
w nadgodzinach lub w dni wolne, przestrzeganie udzielania urlopów, przestrzeganie wykorzystania przys∏ugujàcych
przerw co godzina)
– zapewnienie odpowiednich warunków realizacji przerw w pracy (separacja od ha∏asu lotniska, np. wyg∏uszone pomieszczenie
do odpoczynku)
– bezwzgl´dne przestrzeganie przepisów
o profilaktycznych i okresowych badaniach lekarskich
– przestrzeganie norm czasu pracy (w tym
tak˝e przerw w pracy, dni wolnych za prac´
w godzinach nadliczbowych oraz urlopów)
– rygorystyczne przestrzeganie obowiàzku
okresowych badaƒ lekarskich, a w razie
potrzeby tak˝e kierowanie na badania
cz´Êciej ni˝ wynika to z przepisów
– Êcis∏e przestrzeganie obowiàzków zwiàzanych ze szkoleniem z zakresu bhp
– rozwijanie systemów motywacyjnych
opartych o jakoÊciowe aspekty pracy
– szkolenia merytoryczne odpowiadajàce
potrzebie doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w tym powtarzane szkolenia
z umiej´tnoÊci mi´kkich oraz z radzenia
sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu
zawodowemu
– szkolenia z umiej´tnoÊci spo∏ecznych
(g∏ównie asertywnoÊci) oraz technik radzenia sobie ze stresem – okresowo powtarzane
– wspieranie wi´zi rodzinnych
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Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego
Zagro˝enie
/rodzaj ryzyka
Skrajne przecià˝enie
(Êmierç na skutek
przecià˝enia pracà)

Chroniczne
przecià˝enie (powa˝na
choroba somatyczna
lub psychiczna)

Przecià˝enie
okresowe (l˝ejsze

dolegliwoÊci somatyczne
lub zaburzenia stanu
psychicznego)

Mo˝liwe skutki

praca i zdrowie

Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia

Ryzyko
poczàtkowe

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu
Êrodków ochrony)

Powa˝na
katastrofa
(wiele ofiar
Êmiertelnych)
S=100

Cz´sta
(codzienna)
E=6

Ma∏o
prawodopodobne
mo˝liwe
P=1

Bardzo du˝e
Rp=60

S=100 E=6 P= 0,2
R=120
Istotne
Potrzebna poprawa
(sta∏a kontrola warunków
pracy, ciàg∏e stosowanie
Êrodków zapobiegawczych

Du˝e
(ci´˝kie
uszkodzenie cia∏a)
S=7

Cz´sta
(codzienna)
E=6

Praktycznie
mo˝liwe
P=3

Istotne
Rp = 126

S=7 E=6 P=1
R=42
Ma∏e
Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

Ârednie
(absencja)
S=3

Cz´sta
E=10

Ca∏kiem
mo˝liwe
P=6

Istotne
Rp=180

S=3 E=6 P=3
R=54
Ma∏e
Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

Kontroler ruchu lotniczego, oprócz wspomnianych wy˝ej wysokich kompetencji psychologicznych, musi biegle w∏adaç przynajmniej j´zykiem angielskim, poniewa˝ ca∏a komunikacja z pilotami odbywa si´ w tym w∏aÊnie j´zyku, posiadaç umiej´tnoÊç obs∏ugi
komputerów i urzàdzeƒ radarowych, dobrà
wymow´, zdolnoÊci komunikacyjne i ponadprzeci´tnà odpornoÊç na stres i zm´czenie.
Od osób pracujàcych w tym zawodzie wymaga si´ tak˝e wysokich umiej´tnoÊci w zakresie spostrzegawczoÊci i zdolnoÊci szybkiej
adaptacji do nowych sytuacji. Do podstawowych wymagaƒ w zawodzie kontrolera ruchu
lotniczego zalicza si´ tak˝e: samokontrol´,
umiej´tnoÊç post´powania z ludêmi, umiej´tnoÊç podejmowania szybkich i trafnych
decyzji, samodzielnoÊç, a jednoczeÊnie zdolnoÊç dostosowania si´ do ÊciÊle wytyczonych
ram oraz dok∏adnoÊç i podzielnoÊç uwagi ze
wzgl´du na ciàg∏à koniecznoÊç realizacji kilku czynnoÊci równoczeÊnie. Konieczna jest
równie˝ umiej´tnoÊç pracy w szybkim tempie
i pod presjà.
Psychospo∏eczne czynniki szkodliwe
i ucià˝liwe na stanowisku:
 wymagana sta∏a, pe∏na sprawnoÊç psychofizyczna – wymagany dobry wzrok i s∏uch,
pami´ç, zdolnoÊç koncentracji i podzielnoÊç
uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 praca zmianowa,
 wymuszony i cz´sto nierównomierny
rytm pracy (fluktuacje w ruchu lotniczym),
 praca pod presjà i w poÊpiechu,
 bardzo du˝e konsekwencje b∏´du
w pracy,
 praca w klimatyzowanym pomieszczeniu (zbyt ciep∏o lub zbyt ch∏odno, zaburzona
wilgotnoÊç powietrza, nara˝enie na infekcje
roznoszone drogà kropelkowà),
 ha∏as i promieniowanie urzàdzeƒ, klimatyzacja, sztuczne oÊwietlenie,
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 sta∏a koniecznoÊç wspó∏pracy z innymi
ludêmi,
 koniecznoÊç ciàg∏ego uczenia si´,
 znikomy wp∏yw na plan pracy,
 ciàg∏y monitoring jakoÊci pracy (sta∏a
ekspozycja na ocen´).

Uwagi koƒcowe
Ryzyko zawodowe jest zawsze ÊciÊle
zwiàzane z konkretnym Êrodowiskiem pracy. Takie samo stanowisko, ale w ró˝nych
warunkach pracy, mo˝e si´ ró˝niç poziomem ryzyka. Dla przyk∏adu inne b´dà warunki pracy kontrolera ruchu lotniczego
na ma∏ym lokalnym lotnisku, a inne w mi´dzynarodowym porcie lotniczym (np. ró˝ne obcià˝enie lotnisk powoduje ró˝nà ekspozycje np. na ha∏as, ró˝na jakoÊç urzàdzeƒ radarowych powoduje zmiany
w komforcie pracy etc.). Dlatego dokonujàc oceny ryzyka, nale˝y zawsze braç pod
uwag´ konkretne warunki pracy. Szacujàc
stopieƒ szkód, przyjmuje si´ zawsze mo˝liwe najwi´ksze skutki. Dla stresu zawodowego najwi´kszym mo˝liwym, a jednocze-

Ênie prawdopodobnym skutkiem jest
Êmierç cz∏owieka, przy czym w przypadku
kontrolerów ruchu lotniczego Êmierç pracownika podczas wykonywania zadaƒ mo˝e spowodowaç katastrof´ lotniczà
i Êmierç wielu innych osób.
Szacujàc prawdopodobieƒstwo wystàpienia skutków, warto przeanalizowaç równie˝
histori´ absencji chorobowych pracowników
oraz wziàç pod uwag´ warunki pracy, w których te absencje wystàpi∏y. Po wiedz´ mo˝na
te˝ si´gnàç do wyników badaƒ naukowych
prowadzonych w zakresie zwiàzków stresu
z ró˝nego rodzaju chorobami i zaburzeniami
(np. badaƒ dotyczàcych zaburzeƒ chronobiologicznych u pracowników zmianowych na
przyk∏adzie kontrolerów ruchu lotniczego3),
a tak˝e do danych statystycznych o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.
Zawód kontrolera ruchu lotniczego nale˝y
do grupy szczególnego ryzyka pod wzgl´dem
nara˝enia na niekorzystne zdrowotne skutki
stresu, dlatego w organizacjach zarzàdzajàcych lotniskami powinny byç rozwijane kompleksowe systemy zarzàdzania stresem
w miejscu pracy.
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Ramka nr 1
METODA RISK SCORE jest jakoÊciowà, wskaênikowà metodà oceny ryzyka, w której
ryzyko szacowane jest oddzielnie dla ka˝dego zidentyfikowanego zagro˝enia. Poziom ryzyka (R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom
zdarzenia (S), ekspozycji na zagro˝enie (E) i prawdopodobieƒstwu zaistnienia okreÊlonego zdarzenia (P), zgodnie z poni˝szym wzorem:

R = S x E x P, gdzie:

S – potencjalne skutki to Êrednia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych
WartoÊç

Strata

Straty ludzkie

Straty materialne

100

powa˝na katastrofa

wiele ofiar Êmiertelnych

ponad 30 mln PLN

40

katastrofa

kilka ofiar Êmiertelnych

10-30 mln PLN

15

bardzo du˝a

ofiara Êmiertelna

300 tys.-1 mln PLN

7

du˝a

ci´˝kie uszkodzenie cia∏a

30-300 tys. PLN

3

Êrednia

absencja

3-30 tys. PLN

1

ma∏a

udzielenie pierwszej pomocy poni˝ej 3 tys. PLN

E – czas ekspozycji oddzia∏ywania szkodliwych czynników na pracownika
WartoÊç

Oddzia∏ywanie

10

sta∏e

6

cz´ste (codzienne)

3

sporadyczne (raz na tydzieƒ)

2

okazjonalne (raz na miesiàc)

1

minimalne (kilka razy rocznie)

0,5

znikome (raz do roku)

P – prawdopodobieƒstwo wystàpienia zagro˝enia dla pracownika
WartoÊç

Zagro˝enie

Szansa

10

bardzo prawdopodobne

50 proc. (1 na 2)

6

ca∏kiem mo˝liwe

10 proc. (1 na 10)

3

praktycznie mo˝liwe

1 proc. (1 na 100)

1

ma∏o prawdopodobne, mo˝liwe

0,1 proc. (1 na 1000)

0,5

tylko sporadycznie mo˝liwe

0,01 proc. (1 na 10 000)

0,2

mo˝liwe do pomyÊlenia

0,001 proc. (1 na 100 000)

0,1

tylko teoretycznie mo˝liwe

0,0001 proc. (1 na 1 000 000)

Prawid∏owe szacowanie ryzyka wynikajàcego ze stresu zawodowego z wykorzystaniem metody Risk Score wymaga przyj´cia
nast´pujàcych za∏o˝eƒ:
 czynniki zagra˝ajàce i sytuacje zagro˝enia sà w istocie elementami zwyk∏ej, codziennej pracy,
 skutki muszà uwzgl´dniaç kumulatywnà w∏aÊciwoÊç stresu, stàd okreÊlanie ich oddzielnie dla ka˝dego czynnika zagra˝ajàcego
nie jest mo˝liwe; oceniaç je zatem nale˝y
∏àcznie dla wszystkich wyst´pujàcych czynników zagra˝ajàcych,
 rzeczywistym zagro˝eniem dla pracownika jest ryzyko utraty zdrowia, a wi´c szacowanie ryzyka odbywaç si´ powinno na poziomie zdarzeƒ szkodliwych,
 ze wzgl´du na ró˝nice prawdopodobieƒstwa wystàpienia okreÊlonych skutków
zdrowotnych konieczne jest oddzielne szacowanie okreÊlonych rodzajów ryzyka utraty
zdrowia wskutek stresu.
Przyj´cie tych za∏o˝eƒ pozwala zdefiniowaç zagro˝enia jako:
 przecià˝enie okresowe, powodujàce
wzgl´dnie l˝ejsze dolegliwoÊci somatyczne
lub zaburzenia stanu psychicznego, których
skutkiem jest krótkotrwa∏a absencja,
 przecià˝enie chroniczne, niosàce ryzyko powa˝nej choroby somatycznej (np. choroba wrzodowa, nadciÊnienie t´tnicze, choroba wieƒcowa) lub powa˝ne zachwianie stanu psychicznego (depresja, nerwica), skutkujàce jednorazowà absencjà d∏u˝szà ni˝ 28
dni albo absencjà powtarzalnà,
 skrajne przecià˝enie organizmu, niosàce ryzyko wystàpienia choroby zagra˝ajàcej
˝yciu (np. udar mózgu, zawa∏ serca, nag∏e zatrzymanie krà˝enia) albo trwa∏ej choroby psychicznej, skutkujàce Êmiercià lub kalectwem.
Prawid∏owe oszacowanie poziomu ryzyka
wynikajàcego z tych zagro˝eƒ wymaga tak˝e
uprzedniej, szczegó∏owej analizy czynników
zagra˝ajàcych (tj. przecià˝enie iloÊciowe i jakoÊciowe, niedocià˝enie, konfliktowoÊç, warunki fizyczne, poziom kontroli, poziom
wsparcia) oraz sytuacji zagra˝ajàcych, b´dàcych êród∏em tych czynników na danym stanowisku w konkretnych warunkach pracy.
Katarzyna Orlak
Menad˝er i psycholog, Stowarzyszenie Zdrowa Praca
konsultacja: Liliana Gudalewicz
g∏ówny specjalista bhp, firma LIWAX

R – ryzyko zawodowe, wartoÊç liczbowa
WartoÊç R

Kategorie ryzyka

Dzia∏anie zapobiegawcze

R†20

pomijalne

wskazana kontrola

Terelak J. F., Podolak G., Rudzki A., Kontrolerzy
Ruchu Lotniczego, w: Terelek J. F., Stres
zawodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego, Warszawa 2007, s. 141-155
2
Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., Hanke,
W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami
stresu zawodowego, IMP, ¸ódê, 2004
3
Kwarecki K., Zu˝ewicz K., Charakterystyka snu
i dobowego wzoru aktywnoÊci lokomotorycznej
u pracowników zmianowych, nocnych, Medycyna
Pracy, 2002; 53; 1; 79-84
1

20<R<70

ma∏e

potrzebna kontrola

70<R<200

istotne

potrzebna poprawa

200<R<400

du˝e

potrzebna natychmiastowa poprawa

R>400

bardzo du˝e

wskazane wstrzymanie pracy

èród∏o: Romanowska-S∏omka I., S∏omka A., Poradnik Ocena ryzyka zawodowego w zak∏adach s∏u˝by zdrowia, Stowarzyszenie Inspektorów Sanitarnych RP, Wroc∏aw 2001, s. 34-35

praca i zdrowie
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