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Annex 5 
 

PAAIŠKINIMAI NELAIMING Ų ATSITIKIMŲ DARBE IR SU DARBU SUSIJUSI Ų SVEIKATOS 
PROBLEMŲ TYRIMO ANKETAI  NAD-01 VIENKARTINEI  PILDYTI 

 
 
 
 Nelaimingų atsitikimų darbe anketa NAD-01 pildoma  visiems 15 metų ir vyresniems 
gyventojams, kurie dalyvauja 2007 m.  antrojo ketvirčio gyventojų užimtumo tyrime. 
Nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų tyrimo anketa sudaryta iš  3 
dalių: 
 Pirmojoje anketos dalyje  nagrinėjama, kokį poveikį respondento psichinei savijautai 
ir fizinei sveikatai, turi darbe patiriami stresai, kenksmingos darbo sąlygos, vibracija, triukšmas ir 
kiti veiksniai. 
 Antrojoje dalyje  (113–117 klausimai) klausimai apie paskutiniųjų metų  darbe 
patirtus nelaimingus atsitikimus. 
 Trečiojoje dalyje  (118–124 klausimai) klausiamai apie ligas, profesinius susirgimus, 
kurių priežastis – darbo sąlygos. 
 

Pirma dalis. Veiksmai darbe, neigiamai veikiantys  psichin ę savijaut ą 
arba fizin ę sveikat ą. 
 Į anketos pirmosios dalies klausimus atsako visi apklausos metu dirbantys 
respondentai. 
 
 109 klausimas. Ar darbo vietoje susiduriate su veiksniais, kurie neigiamai veikia  
Jūsų psichin ę savijaut ą? 

 Darbas, darbo vieta  – tai ne tik ta vieta, kurioje asmuo dirba ar privalo dirbti darbo 
sutartyje sulygtą darbą, arba atlieka viešojo administravimo funkcijas, bet ir ta vieta, kurioje jis atlieka 
pagrindinį darbą (pvz., žemės ūkio darbininkams – laukas, gaisrininkams – gaisro vieta, miško 
darbininkams – miškas ir pan.). Dirbdamas savo darbo vietoje respondentas gali susidurti su tokiais 
veiksniais kaip: 

 Priekabiavimas – nepagarbus elgesys, kai dėl asmens lyties, amžiaus siekiama įžeisti 
arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar 
įžeidžiančią aplinką. Priekabiavimas laikomas šiurkščiu žmogaus teisių pažeidimu. Žmogaus orumą 
gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. 

 Smurtas arba smurto gr ėsmės sąvoka apima įžeidinėjimus, grasinimus, fizinę ir 
psichologinę agresiją, nukreiptą į dirbantį asmenį, kuris gali sukelti pavojų jo sveikatai, saugai ar 
gerovei. Smurtautojais gali būti ir nedirbantys įmonėje asmenys, t.y. vartotojai ir klientai. Smurtas taip 
pat gali būti rasinio arba seksualinio pobūdžio. Smurtas gali pasireikšti agresyviais ar grasinamaisiais 
veiksmais tokiais kaip: šiurkštus elgesys, fizinė arba žodinė agresija, užpuolimas – ketinant sužaloti 
kitą asmenį. Nemažai darbuotojų yra nukentėję nuo grasinimų ir įžeidinėjimų arba kitokių 
psichologinės agresijos formų tiek darbovietėje tiek už jos ribų. Didžiausia smurto rizika yra 
mažmeninės prekybos įmonėse bei paslaugų sektoriuje, ypač sveikatos apsaugos, transporto, 
maitinimo, finansų ir švietimo įmonėse ir įstaigose. Kontaktai su klientais padidina smurto riziką. 

 Per didelis darbo kr ūvis sukelia stresą ir turi neigiamą poveikį psichinei savijautai. 
Stresas yra viena iš labiausiai paplitusių su darbu susijusių sveikatos problemų. Stresą darbe 
dažniausiai sukelia per dideli reikalavimai atliekamam darbui, darbo kontrolė, bauginimai ir net 
smurtas darbe. Itin greitas darbo tempas, daug besikeičiančių ir iš anksto nenumatomų aplinkybių, 
nedarnūs santykiai kolektyve ir pan., jeigu darbo krūvis viršys galimybes, darbuotojas fiziškai ar 
protiškai pervargs, jo darbas nebus efektyvus. 

Atsakydamas į šį klausimą respondentas turi pagalvoti ir atrinkti tik vieną veiksnį. 
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 110 klausimas.  Ar darbo vietoje tiesiogiai susiduriate su veiksniais, kurie neigiamai 
veikia Jūsų fizin ę sveikat ą? 
Šiuo klausimu norima išsiaiškinti, kokiose sąlygose dirba respondentas, nes ilgametis darbas 
kenksmingoje darbo aplinkoje, sąlygoja susirgimus profesinėmis ligomis. Klausime akcentuojama 
darbo vieta, darbo sąlygos, įtakojančios respondento fizinę sveikatą. 
 Atsakymas 1  „daugiausia dėl cheminių medžiagų, dulkių, dūmų arba dujų“ žymimas 
kenksmingose darbo sąlygose dirbantiems respondentams. 
 Atsakymas 2 „daugiausia dėl triukšmo ir vibracijos“ žymimas, kai darbo vietoje 
padidintas triukšmas, vibracija, viršijanti leistinas higienines normas ir neigiamai veikianti 
darbuotojų sveikatą. Į padidinto triukšmo rizikos ekonomin ėse veiklose s ąrašą patenka: 
žemės ūkis, žvejyba ir miškininkyst ė, pramon ė, transportas ir ryšiai, statyba.  Švietimo 
įstaigose dirbantys mokytojai ir vaikų priežiūros specialistai ikimokyklinėse vaikų įstaigose, dėl 
triukšmo turi pakelti balsą, o tai betarpiškai veikia jų sveikatą. 
 Atsakymas 3  „daugiausia dėl nepatogios padėties, judesių dirbant, darbo su sunkiais 
kroviniais“, tai darbas nepatogia darbo poza ir sunkių krovinių kilnojimas, nešiojimas ir pan. gali 
būti profesinės ligos priežastimi. 
 Atsakymas 4  „daugiausia dėl nelaimingo atsitikimo pavojaus“, nesaugios darbo 
sąlygos, kai gresia nelaimingas atsitikimas. 
 
 
Antra dalis. Nelaimingi atsitikimai darbe patirti p er pastaruosius 12 
mėnesių. 
 Į šį klausimą turi atsakyti tik tie respondentai, kurie dirbo per pastaruosius 12 
mėnesių. Jei respondentas apklausos metu nedirba, bet praėjusiais metais dirbo kokį nors 
atsitiktinį, laikiną ar sezoninį darbą arba darbą pagal žodinį susitarimą, jis turi atsakyti į šios dalies 
klausimus. Dvylikos mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo apklausos dienos t.y. jei respondentas 
apklausiamas 2007 m. balandžio 10 dieną, tai apims laikotarpį iki 2006 m. balandžio 10 dienos. 
 113 klausimas.  Ar per pastaruosius 12 mėnesių patyrėte nelaimingą atsitikimą darbe 
ar dirbdami? (Nelaimingi atsitikimai vykstant į darbą arba iš darbo neįtraukiami). 

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, kurio padarinys – darbuotojo trauma, sužeidi mas . 
Šiame klausimyne nelaimingu atsitikimu, skirtingai nei Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
nelaikomas nelaimingas atsitikimas važiuojant į (iš) darbo, arba sugr įžimai namo pvz. piet ų 
pertraukos metu pavalgyti. Nelaimingiems atsitikima ms nepriskiriami nelaimingi atsitikimai 
namuose laisvalaikio metu,  transporto įvykiai bei kiti nelaimingi atsitikimai kelyje ne da rbo 
metu. Nelaimingiems atsitikimams nepriskiriama ir p rofesiniai susirgimai bei profesin ės ligos. 

Nelaimingu atsitikimu reikia žym ėti  ir tuos atvejus, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta kelyje pvz. 
gydytojui vykstant pas ligonį, inspektoriui vykstant į patikrinimą, policininkui važiuojant keliu darbo 
metu ir pan. Kadangi ne visi gyventojai, patyrę nelaimingą atsitikimą darbe, kreipiasi į gydytojus ir jų 
traumos neatsispindi administraciniuose duomenyse, nelaimingų atsitikimų darbe skaičius tyrimo 
duomenimis, palyginti su oficialiai skelbiamais skaičiais, skiriasi. 

 114 klausimas.  Kiek nelaimingų atsitikimų darbe patyrėte per pastaruosius 12 
mėnesių? 

Nurodomi visi per metus įvykę nelaimingi atsitikimai 

 Klausimas 115 . Reikia nurodyti kur įvyko paskutinis nelaimingas atsitikimas. 
 „Kelyje ( tik darbo metu)“–  kelių eismo įvykiai susiję ne tik su asmenimis, kurių 
darbo vieta yra viešuosiuose keliuose pvz. sunkvežimių ar autobusų vairuotojų, bet ir asmenims, 
kuriems pagal darbo pobūdį dažnai arba retkarčiais tenka keliauti viešaisiais keliais. Tokia darbo 
veikla apima pvz., remonto, komercinę veiklą arba kitą paslaugų teikimo veiklą atliekamą kliento 
patalpose. Čia priskiriamos ir automobilių avarijos pvz. vadovas darbo metu dažnai važinėjantis į 
susitikimus už savo biuro ribų patenka į avariją. Toks nelaimingas atsitikimas vis tiek bus 
priskiriamas prie nelaimingų atsitikimų darbe net jei įvykio vieta yra jo arba kliento įmonėje, kitoje 
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įmonėje ar instancijoje. Prie pirmiau aprašytų kelių eismo įvykių priskiriami ir incidentai, įvykę 
automobilių stovėjimo aikštelėse ir įmonės teritorijų vidaus transporto keliuose. 
 „Nelaimingas atsitikimas darbo vietoje“  apibrėžiamas kaip „atskiras įvykis darbo 
metu, sukeliantis fizinę arba psichinę traumą“. Čia priskiriami ūmaus apsinuodijimo atvejai ir 
tyčiniai kitų asmenų veiksmai, bei įvykiai vykstantys darbo metu. Jeigu nelaimingas atsitikimas su 
autokrautuvu įvyko įmonės teritorijoje, tai nelaimingas atsitikimas priskiriamas atsitikimui darbo 
vietoje. 
 116 klausimas.  Darbas, kuriame patirtas paskutinis nelaimingas atsitikimas. 
 „Pagrindinis dabartinis darbas“  – darbas, kuriame respondentas dirba daugiausia 
valandų. 
 „Ne pagrindinis dabartinis darbas“  darbas papildomame kitame darbe t.y. po 
pagrindinio darbo. 
 „Paskutinis darbas“ darbas, kurį dabar nedirbantis asmuo (bedarbis) dirbo, kai 
patyrė nelaimingą atsitikimą 
 ,,Darbas prieš vienerius metus“  – žymimas asmenims, kurie negali pasakyti kada ir 
kur įvyko nelaimingas atsitikimas. 
 ,,Kitas darbas“  – žymimas jei nelaimingas atsitikimas įvyko dirbant kitus darbus 
(buities, žemės ūkio darbus ir pan.). 
 117 klausimas.  Kada pradėta dirbti po paskutinio nelaimingo atsitikimo – nurodoma 
kalendorinių dienų  skaičių, kai darbuotojas nukentėjęs nelaimingo atsitikimo metu negali dirbti. Į 
kalendorinių dienų skaičių įskaičiuojami  šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos. 
 
Trečia dalis. Su darbu susijusios sveikatos problemos, patirtos per 
pastaruosius 12 m ėnesių. 
 
 Į trečios dalies klausimus atsako visi dirbantys ir anksčiau dirbę respondentai, kurie 
per pastaruosius 12 mėnesių sirgo. Šios dalies klausimų tikslas išsiaiškinti ar darbas, darbo 
sąlygos, turėjo poveikį respondento sveikatai. 
 120 klausime nurodyti keliomis ligomis respondentas sirgo per praėjusius metus 
 121 klausime būtina pažymėti tik vieną pačią sunkiausią ligą, kurios priežastis buvo 
darbas, arba kai sveikatos būklė pablogėjo dėl darbo. 
 122 klausimas . Ar ši liga, riboja(-o) galimybes darbe arba po darbo užsiimti įprasta, 
kasdienine veikla? Atsakydamas respondentas turi gerai pagalvoti ar kasdieninė veikla, labai ar tik 
iš dalies ribojama šio susirgimo. 
 123 klausimas . Kiek laiko per pastaruosius 12 mėnesių Jūs nedirbote dėl ligos, 
kurios priežastis buvo darbo sąlygos?  
Atsakydamas į šį klausimą respondentas turi nurodyti visas kalendorines dienas t. y įskaitant 
šeštadienius ir sekmadienius bei švenčių dienas, kai jis sirgo ir nedirbo. Respondentams, kurie 
paskutiniuoju metu nedirbo – pensininkai, moterys vaiko priežiūros atostogose ir kt. žymimas 10 
atsakymas „Per paskutiniuosius 12 mėnesių nedirbau, tačiau dėl priežasčių, kurios nebuvo 
susijusios su darbe sukeltomis sveikatos problemomis“. 
 124 klausimas . Nurodyti, kuriame darbe respondentas patyrė darbo sąlygų poveikį, 
kuris darbas buvo pačios sunkiausios ligos priežastis arba dėl kurio pablogėjo būklė (žymimas 
vienas atsakymas). 
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