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Santrauka
Darbuotojų pasitenkinimui darbo aplinka bei darbo re-
zultatams įtakos turi mikroklimatinės darbo aplinkos 
sąlygos. PSO duomenimis, 30 proc. visų pastatų turi vi-
daus patalpų kokybės problemų. ES valstybėse 14 proc., 
Lietuvoje 17 proc. darbuotojų yra nepatenkinti darbo 
aplinkos mikroklimato parametrais. Siekiant užtikrinti 
darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, atliekami objekty-
vūs patalpų mikroklimato parametrų matavimai bei iš-
klausoma darbuotojų nuomonė, nustatomos probleminės 
darbo zonos, padedančios sukurti veiksmingą prevencijos 
priemonių planą, kaip išvengti arba sumažinti veikian-
čių veiksnių įtaką darbuotojų sveikatai. Šiame tyrime 
buvo atliktas sveikatos priežiūros įstaigos darbo vietų 
rizikos vertinimas. Apklausos metu buvo siekiama išsi-
aiškinti darbuotojų nuomonę apie mikroklimatinių darbo 
sąlygų sąsajas su darbuotojų sveikata. Apklausoje daly-
vavo X sveikatos priežiūros įstaigos visi darbuotojai, 
atsako dažnis 90,5 procento. Nustatyta, kad darbuotojai 
skundėsi sausu oru, gryno oro trūkumu, triukšminga ir 
per šilta darbo aplinka bei darbo aplinkos temperatū-
ros svyravimu. Moterys dažniau nei vyrai jautė darbo 
aplinkos pokyčius, daugiau nusiskundimų darbo aplinka 
turėjo 40–60 m. amžiaus grupės respondentai, turintys 
6–15 metų darbo stažą. Visą darbo dieną patalpose pra-
leidžiantys darbuotojai dažniau skundėsi temperatūrų 
pokyčiais, gryno oro trūkumu, per šiltomis patalpomis, 
akių sausumu bei nuovargiu, galvos skausmu. Respon-
dentai, nurodę jog jų patalpose yra kompiuterinė ir (ar) 
medicininė technika, dažniau skundėsi temperatūrų po-
kyčiais, elektros iškrovomis bei per šiltomis patalpomis. 

Nustatyta, kad  darbuotojų sveikatos nusiskundimai (gal-
vos skausmas, nuovargis, dėmesio koncentracijos stoka, 
akių sudirgimas, sausumas bei nuovargis, užsikimšusi 
nosis, sausa veido ir rankų oda) yra susiję su šiais darbo 
aplinkos veiksniais: per aukšta patalpų temperatūra ir jos 
svyravimai, sausas oras, gryno oro trūkumas, nepakan-
kamas apšvietimas bei triukšminga aplinka.

Įvadas
Istoriškai susiklosčiusi sveikatos priežiūros plėtros raida 

lėmė statomų gydymo įstaigų įvairovę Lietuvoje. Daugelis jų 
pastatytos praėjusio šimtmečio antrojoje  pusėje. Tobulėjant 
technologijoms, išrandant naujus gydymo ir diagnostikos 
būdus,  įvairių profilių klinikos jungėsi į vieną gydymo ir 
diagnostikos kompleksą. Tokių gydymo įstaigų išlaikymas 
kainuoja žymiai pigiau, nes visos reikalingos komunikacijos 
(elektra, šildymas, vietinis telefono ryšys, specialiosios prie-
monės) sutelktos vienoje vietoje, tačiau yra ir trūkumų. To-
kiuose kompleksuose gali greitai išplisti vidaus (hospitalinė) 
infekcija, padidėti triukšmas ligoninės viduje dėl didesnio 
ligonių ir personalo judėjimo ir t.t. [1].

PSO duomenimis, apie 30 proc. visų pastatų turi vidaus 
patalpų oro kokybės problemų, kurias dažniausiai sukelia 
šios pagrindinės medžiagos ir veiksniai: asbestas, formal-
dehidas, radonas, bakterijos, pelėsis, anglies oksidai, lakieji 
angliavandeniliai, kietosios dalelės, azoto oksidai, ozonas, 
tabako dūmai, temperatūra, drėgmė, bloga vėdinimo sistema 
[2]. V. Surawattanasakul  ir kt. (2022) teigimu, patalpų oro 
kokybė turi įtakos ne tik neigiamų simptomų atsiradimui, 
bet ir nedarbui, darbo efektyvumui bei koreguoja sveikatai 
išleidžiamų lėšų kainą [3]. K. Azuma ir kt. (2018) pastebėjo, 
kad tinkama patalpų oro kokybė yra tik vienas iš fizinės 
darbo aplinkos veiksnių, kuriuos sudaro įvairūs mikrokli-
mato, šiluminio pasitenkinimo, ventiliacijos, apšvietimo, 
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triukšmo ir vibracijų parametrai 
[4]. I. Arikan  ir kt. nustatė, jog 
esant per aukštai darbo aplin-
kos oro temperatūrai, susilpnėja 
medicinos darbuotojų dėmesio 
koncentracija, o veikiant žemai 
temperatūrai, sulėtėja organizmo 
fiziologiniai procesai, todėl gali 
pasireikšti mieguistumas. Sausas 
darbo patalpų oras sausina glei-
vines. Atsiranda odos įtrūkimų, 
ji ima pleiskanoti, sumažėja 
prakaitavimas. Kvėpavimo takų 
gleivinė negali tinkamai vykdyti 
apsauginės funkcijos [5,11]. Sau-
same ore padažnėja elektrinių 
iškrovų, kurių metu įsielektrina 
darbo aplinkoje esančios dulkės 
ir gali sukelti alergines reakcijas 
[6]. Esant sumažėjusiai santyki-
nei oro drėgmei, sutrinka ašarų 
gamyba, darbuotojams dažniau 
pasireiškia sausų akių sindromas 
[7,9]. Trūkstant gryno oro, padi-
dėja anglies dioksido koncen-
tracija ore, mažėja darbingumas 
[8,9]. Triukšminga darbo aplinka 
dažniau sukelia galvos skausmą. 

Darbuotojų pasitenkinimui 
darbo aplinka bei geresniems 
darbo rezultatams įtakos turi 
mikroklimato parametrai. Euro-
pos Sąjungos valstybėse 14 proc. 
darbuotojų yra nepatenkinti arba 
nelabai patenkinti savo darbo 
sąlygomis. Suomijos, Jungtinės 
Karalystės, Nyderlandų, Estijos, 
Danijos, Austrijos darbuotojai 
yra labiausiai patenkinti savo 
darbo sąlygomis, o 17 proc. Lie-
tuvos darbuotojų jomis išreiškia 
nepasitenkinimą [7].

Daugelis medicinos darbuo-
tojų didžiąją dalį paros laiko 
praleidžia žmogaus sukurtoje 
darbo aplinkoje, kuri daro įtaką 
sveikatai. Gydytojai ir kitas ligo-
ninės personalas yra padidintos 
rizikos grupėje dėl užkrečiamųjų 
ligų plitimo, todėl jų darbo vietų 

mikroklimato parametrai turi tiksliai atitikti higienos normose nurodytas vertes. Pa-
talpose vyraujant netinkamiems fizinės aplinkos parametrams, pasireiškia „nesveikų 
pastatų sindromas“, PSO apibrėžiamas kaip su pastatų aplinka susijusių simptomų 
grupė, neturinti aiškios etiologijos [8,10]. Nacionalinio Jungtinių Amerikos Valstijų 
(JAV) darbo saugos ir sveikatos instituto mokslininkai teigia, jog netinkama oro kokybė, 
nepakankamas vėdinimas, išoriniai ir patalpų teršalai, statybinės medžiagos, triukšmas 
bei apšvietimas yra galimi veiksniai pasireikšti „nesveiko pastato sindromui“  [3,5], kuris 
laikomas svarbia profesinės medicinos problema. Tinkamų darbo sąlygų ir sveikatai 
palankios fizinės darbo aplinkos svarba pabrėžiama Lietuvos sveikatos 2014–2025 

Aplinkos veiksnys
Kaip dažnai pasi-

reiškia

Amžiaus grupė (proc.)

20–39 m. 40–60 m. 61 m. ir 
daugiau

Temperatūros kaita Dažnai/kartais 21,1 23,7 7,9
Retai/niekada 13,2 15,8 18,4

Sausas oras Dažnai/kartais 28,9 36,8 26,3
Retai/niekada 5,3 2,6 0

Patalpose per šilta Dažnai/kartais 28,9 36,8 18,4
Retai/niekada 5,3 2,6 7,9

Triukšminga aplinka Dažnai/kartais 13,2 39,5 23,7
Retai/niekada 21,1 0 2,6

Aplinkos veiksnys Kaip dažnai pasi-
reiškia

Darbo stažas (proc.) (N=38)

Iki 5 m. 6-15 m. 15 m. ir 
daugiau

Trūksta gryno oro Dažnai/kartais 10,5 28,9 13,2
Retai/niekada 10,5 26,3 10,5

Sausas oras Dažnai/kartais 21,1 47,4 23,7
Retai/niekada 0 7,9 0

Patalpose per šilta Dažnai/kartais 13,2 50 21,1
Retai/niekada 7,9 5,3 2,6

Triukšminga aplinka Dažnai/kartais 21,1 39,5 15,8
Retai/niekada 0 15,8 7,9

1 pav. Respondentų nuomonės apie fizinę darbo aplinką pasiskirstymas (proc.) (N=38)

1 lentelė. Respondentų nuomonės apie aplinkos veiksnius pasiskirstymas (proc.) pagal amžiaus 
grupes (N=38).

2 lentelė. Respondentų nuomonės apie aplinkos veiksnius pasiskirstymas (proc.) pagal darbo 
stažą (N=38).
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m. programoje1, todėl siekiant 
užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą, darbe atliekami objek-
tyvūs patalpų mikroklimato pa-
rametrų matavimai, išklausoma 
darbuotojų nuomonė, nustato-
mos probleminės darbo zonos, 
padedančios sukurti veiksmingą 
prevencijos priemonių planą, 
siekiant išvengti arba sumažinti 
veikiančių veiksnių  įtaką dar-
buotojų sveikatai. 

Tyrimo tikslas – įvertinti X 
sveikatos priežiūros įstaigos me-
dicinos darbuotojų darbo vietoje 
veikiančių fizikinių veiksnių ir 
sveikatos nusiskundimų sąsajas.

Tyrimo medžiaga ir 
metodai 
X sveikatos priežiūros įstai-

goje atliktas darbo vietų rizikos 
vertinimas, po kurio vykdy-
tas kiekybinis tyrimas. Buvo 
siekiama apklausti visus 42 
darbuotojus ir atskleisti jų nuo-
monę apie mikroklimatines są-
lygas. Atsako dažnis 90,5 proc. 
Įstaiga įsikūrusi sename pastate, 
kuriame buvo atliktas vidaus pa-
talpų remontas, pakeisti langai. 
Pastate sunku užtikrinti pasto-
vias mikroklimatines sąlygas, 
todėl tyrimo priemone pasirinkta 
anoniminė anketa. Ji sudaryta 
remiantis Nesveiko pastato sin-
dromo klausimyno (angl. Ques-
tionnaire for SBS investigations) 
MM 040 EA forma, parengta 
pagal PSO rekomendacijas. 
Apklausoje dalyvavo 38 respon-
dentai: 10,5 proc. vyrų ir 89,5 
proc. moterų. 39,5 proc. darbuo-
tojų buvo 40–60 metų amžiaus, 
iki 40 metų – 34,2 proc. ir 26,3 

        1 Lietuvos Respublikos Seimo 2014 
m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 
,,Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų 
programos patvirtinimo“, TAR, 2014-07-01, 
Nr. 9403.

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal galimybę reguliuoti darbo aplinkos parametrus (proc.) 
(N=38) 

3 pav. Respondentų nuomonės apie darbo vietos apšvietimo parametrus pasiskirstymas (proc.) 
(N=38)

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sveikatos nusiskundimus (proc.) (N=38)
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proc. darbuotojų buvo 60 metų ir vyresni. Didžioji 
dalis medicinos darbuotojų buvo įgiję aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą (71,1 proc.). Didesnė 
pusė dirbo ilgiau nei 5 metus ir pateko į darbuo-
tojų grupę, kurių darbo stažas buvo 6–15 m. (55,3 
proc.), beveik trečdalis (23,7 proc.) respondentų 
dirbo daugiau nei 15 metų. Dauguma darbuotojų 
dirbo kiekvieną darbo dieną (71 proc.), likusi dalis 
(29 proc.) dirbo ne visu etatu, t. y. keletą dienų per 
savaitę. Vidutiniškai darbuotojai darbe praleido 
6 valandas per dieną. Dauguma darbuotojų (68,4 
proc.) buvo nerūkantys. Kasdien rūkančių darbuo-
tojų buvo 13,2 proc., retkarčiais 18,4 procento. 
Tyrimo duomenų statistinė analizė atlikta SPSS 
26.0 for Microsoft Windows. Hipotezei apie po-
žymių tarpusavio sąsajas tikrinti buvo skaičiuotas 
Spearman koreliacijos koeficientas (r). Skirtumas 
laikytas statistiškai reikšmingu, kai p reikšmė ma-
žesnė už reikšmingumo lygmenį (p<0,05).

 
Rezultatai ir jų aptarimas
Įvertinus gautus rezultatus, nustatyta, kad 

dažniausiai įstaigos darbuotojai skundėsi dėl per 
šiltų patalpų (dažnai – 68,4 proc.), gryno oro trū-
kumo (dažnai – 63,2 proc.), triukšmingos aplinkos 
(dažnai 34,2 proc., kartais – 42,1 proc.), sauso 
oro (dažnai – 50 proc., kartais – 42,1 proc.), jau-
čiamų elektros iškrovų (dažnai – 34,2 proc.) bei 
kintančios patalpų oro temperatūros (kartais – 34,2 
proc.) (1 pav.).

Moterys, dažniau  nei vyrai, skundėsi tem-

Nusiskundimas Darbo stažas (proc.) 
iki 5 m. 6–15 m. 15 m. ir daugiau

Akių nuovargis Taip 5,3 18,4 7,9

Ne 15,8 36,8 15,8
Akių sausumas, 
perštinčios akys

Taip 5,3 18,4 10,5
Ne 15,8 36,8 13,2

3 lentelė. Respondentų nusiskundimų akių nuovargiu bei sausumu pasiskirs-
tymas (proc.) pagal darbo stažą (N=38).

5 pav. Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų sveikatos nusiskundimų, siejimų 
su jų darbo aplinka, pasiskirstymas (proc.) (N=38)

6 pav.  Respondentų nuomonės apie darbo aplinkos veiksnių poveikį pasiskirstymas 
(proc.), atsižvelgiant į aprūpinimą technika (N=38)

peratūros svyravimu, per šilta bei 
triukšminga aplinka.  Vyrai, dažniau 
nei moterys, skundėsi gryno oro trū-
kumu. Jaunesni darbuotojai (20–39 
m.) skundėsi per šilta darbo aplinka 
ir sausu oru – 28,9 procento. 40–60 
m. amžiaus grupėje šis veiksnys var-
gino 36,8 proc. darbuotojų. Jaunesnių 
darbuotojų darbo pobūdis susijęs su 
dažnesniu ir intensyvesniu darbu kom-
piuteriu ar medicinine technika. 39,5 
proc. 40–60 m. respondentų skundėsi 
triukšminga darbo aplinka, kurią galėjo 
lemti darbo pobūdis, susijęs su gausiu 
pacientų srautu (1 lentelė).

Mokslinių tyrimų duomenimis, 
amžius yra netikslus analizės kriterijus 
mikroklimatinių veiksnių ir darbuotojų 
sveikatos nusiskundimų sąsajų vertini-

mui. Vyresnio amžiaus žmonių organizme vyksta įvairūs hormoniniai 
pokyčiai, senėjimo procesai, dėl kurių organizmas tampa jautresnis 
visiems dirgikliams. Dėl šios priežasties tyrime analizuotas ryšys 
tarp aplinkos veiksnių ir darbuotojų sveikatos nusiskundimų, atsi-
žvelgiant į jų darbo stažą. Daugiausia darbo aplinkos mikroklimato 
parametrais skundėsi 6–15 metų darbo stažą turintys respondentai, 
besiskundžiantys gryno oro trūkumu (28,9 proc.), sausu oru (47,4 
proc.) ir triukšminga darbo aplinka (2 lentelė).

Siekiant įvertinti respondentų galimybę keisti fizinės darbo aplin-
kos parametrus, jų buvo klausiama, kaip dažnai darbuotojai naudoja 
papildomus šildymo, drėgmės reguliavimo prietaisus, gali reguliuoti 
jau esančius šildymo prietaisus, atidaryti langus bei reguliuoti natūralų, 
dirbtinį darbo vietos apšvietimą. Nustatyta, jog 15,8 proc. respondentų 
kartais naudoja papildomus šildymo prietaisus, 10,5 proc. gali visada 
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reguliuoti darbe esančius šildymo prietaisus, 92,1 proc. gali atidaryti langus, 
42,1 proc. apklaustųjų visada gali reguliuoti dirbtinį ir 65,8 proc. natūralų darbo 
vietos apšvietimą (2 pav.). 

Daugumoje darbo patalpų, kuriose  dirba medicinos  technika ir  aptarnaujama 
daug pacientų, įrengtos oro kondicionavimo sistemos, tačiau vykdant apklausą 
darbuotojai minėjo, jog karštomis vasaros dienomis sistemos dirba neefekty-
viai, todėl sunku užtikrinti šiluminį komfortą. Siekiant atskleisti nuomonę apie 
darbo vietos apšvietimo parametrus, respondentams buvo pateikta 10 teiginių, 
į kuriuos buvo galimi teigiami arba neigiami atsakymo variantai. Apibendrinus 
rezultatus galima teigti, jog dažniausiai sveikatos priežiūros darbuotojus vargino 
nevienodai šviesą skleidžiantys šviestuvai (39,5 proc.) bei netinkamas lubų ir 
sienų apšvietimas (36,8 proc.). Trečdalis darbuotojų skundėsi akių sausumu bei 
akių nuovargiu (3 pav.).

Respondentų buvo klausiama, ar 
per pastaruosius 3 mėnesius juos var-
gino akių sausumas, neryškus matymas, 
akių nuovargis, niežtinti, pleiskanojanti 
galvos oda (ausys), išsausėjusi, parau-
dusi veido (rankų) oda, užkimimas, iš-
sausėjusi gerklė, sloga, dėmesio kon-
centracijos stoka, pykinimas (galvos 
svaigimas), galvos skausmas, nuovar-
gis. Rezultatai parodė, kad 42,1 proc. 
respondentų jautė galvos skausmą, 
34,2 proc. – akių sausumą, 31,6 proc. 
– akių nuovargį. Respondentus taip pat 
vargino dėmesio koncentracijos stoka 
(23,7 proc.), užkimimas, išsausėjusi 
gerklė (23,7 proc.) bei nuovargis (18,4 
proc.) (4 pav.).

Siekiant atskleisti sausų akių sin-
dromo simptomų paplitimą, respon-
dentų buvo prašoma teigiamai arba 
neigiamai atsakyti į teiginius, susijusius 
su regėjimo problemomis. Dažniausiai 
akių nuovargį ir akių sausumą bei perš-
tėjimą jautė 6 –15 m. dirbantys respon-
dentai (3 lentelė).

Penktadalis (18,4 proc.) respon-
dentų sieja sveikatos nusiskundimus su 
darbo aplinkos mikroklimato parame-
trais, trečdalis respondentų (28,9 proc.), 
išėję iš darbo vietos po kurio laiko pa-
juto su darbo aplinka siejamų simptomų 

palengvėjimą, 15,8 proc. tiriamųjų, dėl 
simptomų, siejamų su darbo aplinka, 
teko kreiptis į gydytoją (5 pav.). 

Moksliniuose tyrimuose, kurie na-
grinėja darbuotojų sveikatos nusiskun-
dimus, susijusius su darbo aplinkos mi-
kroklimato veiksniais, didelis dėmesys 
skiriamas elektroninei (kompiuterinei 
ir medicinos) technikai, kurios buvimas 
patalpose gali sustiprinti  mikroklimato 
veiksnių veikimą ir tokiose patalpose 
praleistam laikui [1,3,8,11].

Sveikatos priežiūros įstaigos dar-
buotojai, kurių  patalpose yra kompiute-
rinė ir (ar) medicinos technika, dažniau 
skundėsi temperatūros  pokyčiais (42,1 
proc.), elektros iškrovomis (13,2 proc.) 
bei per šiltomis patalpomis (10,5 proc.), 
skirtingai nei jų kolegos (ūkio  darbuo-

7 pav. Respondentų nuomonės apie darbo aplinkos veiksnius pasiskirstymas (proc.) pagal 
valandas, praleistas darbo patalpose (N=38)

8 pav. Respondentų sveikatos nusiskundimų pasiskirstymas (proc.), atsižvelgiant į va-
landas, praleistas darbo patalpose (N=38)
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tojai, vairuotojas, valytojos), neaprūpinti kompiuterine  ir 
(ar) medicinos technika, kuriuos vargino dulkėta aplinka 
(21,1 proc.), triukšminga darbo aplinka (21,2 proc.) (6 pav.). 

Visą darbo dieną sveikatos priežiūros įstaigos patalpose 
praleidžiantys respondentai dažniau skundėsi akių sausumu 
(31,6 proc.), akių nuovargiu (23,7 proc.) bei galvos skausmu 
(26,3 proc.). Tokius nusiskundimus sąlygojo ne tik ilgesnis 
laikas, praleidžiamas darbo patalpose, jose esanti techninė 
įranga, bet ir mikroklimato veiksniai. Įvertinus, kiek vidu-
tiniškai darbo laiko praleidžia respondentai darbo patalpoje, 
nustatyta, kad 71,1 proc. respondentų dirba visą darbo dieną 
(apie 6–8 val.), 28,9 proc. respondentų dirba ne visą darbo 
dieną (ketvirtį ar pusę dienos), todėl jų nusiskundimai, su-
siję su patalpų mikroklimato sąlygomis, skyrėsi. Visą darbo 
dieną sveikatos priežiūros įstaigos patalpose praleidžiantys 
respondentai dažniau skundėsi temperatūros pokyčiais (28,9 
proc.), gryno oro trūkumu (23,7 proc.) bei per šiltomis patal-
pomis (10,5 proc.), skirtingai nei ne visą darbo dieną dirbę jų 
kolegos, kurie dažniau atsakė, kad juos vargina triukšminga 
darbo aplinka (21,2 proc.), (7 pav.).

Visą darbo dieną sveikatos priežiūros įstaigos patalpose 
praleidžiantys respondentai dažniau skundėsi akių sausumu 
(31,6 roc.), akių nuovargiu (23,7 proc.) bei galvos skausmu 
(26,3 proc.). Tokius nusiskundimus sąlygojo ne tik ilgesnis 
laikas, praleidžiamas darbo patalpose, jose esanti techninė 
įranga, bet ir mikroklimatiniai veiksniai.

Tyrimo duomenimis, sveikatos priežiūros darbuotojų 
sveikatos nusiskundimai (galvos skausmas, nuovargis, dėme-
sio koncentracijos stoka, akių sudirgimas, sausumas bei nuo-
vargis, užsikimšusi nosis, sausa veido ir rankų oda) yra susiję 
su šiais darbo aplinkos veiksniais: per aukšta temperatūra ir 
jos svyravimais, sausu oru, gryno oro trūkumu, nepakankamu 
apšvietimu bei triukšminga aplinka. Nustatytas triukšmin-
gos aplinkos ir medicinos darbuotojų nuovargio (r=0,214, 
p<0,05) bei dėmesio koncentracijos stokos (r=0,341; p<0,05) 
tiesioginis ryšys. Kuo triukšmingesnė darbo aplinka, tuo daž-
niau darbuotojai jautė nuovargį, jiems buvo sunkiau  sutelkti 
dėmesį. Nepakankamas darbo vietos apšvietimas tiesiogiai 
susijęs su  akių ašarojimu, net 57,9 proc. respondentų teigė, 
jog negalėjo reguliuoti įrengto dirbtinio apšvietimo. Akių 
įtampa padidėja ne tik dėl ilgalaikio darbo kompiuteriu ar 
medicinos technika, tačiau ir dėl nepakankamo apšvietimo. 
Esant gryno oro trūkumui, darbuotojai skundėsi sudirgusio-
mis akimis, nustatytas tiesioginis ryšys (r=0,227, p<0,05). 
Per retas oro pasikeitimas darbo patalpose sukelia galvos 
skausmą bei akių nuovargį. Kuo sausesnis darbo patalpų 
oras, tuo dažniau darbuotojai skundėsi sudirgusiomis akimis 
(r=0,251, p<0,05). Sumažėjusi darbo aplinkos oro drėgmė 
susijusi su dažnesniu nosies užsikimšimu, veido bei gal-
vos odos sausumu.  Dėmesio koncentracijos sumažėjimas 

tiesioginiu ryšiu susijęs su per aukšta darbo aplinkos oro 
temperatūra (r=0,191, p<0,05). 

Išvados
1. Moterys dažniau nei vyrai jautė darbo aplinkos poky-

čius. Daugiau nusiskundimų darbo aplinka pareiškė 40–60 m. 
amžiaus grupės, 6–15 metų darbo stažą turintys respondentai. 
Visą darbo dieną patalpose praleidžiantys darbuotojai daž-
niau skundėsi temperatūros pokyčiais, gryno oro trūkumu, 
per šiltomis patalpomis, akių sausumu bei nuovargiu, gal-
vos skausmu. Respondentai, nurodę jog jų patalpose yra 
kompiuterinė ir (ar) medicininė technika, dažniau skundėsi 
temperatūros pokyčiais, elektros iškrovomis bei per šiltomis 
patalpomis. 

2. Nustatyta, kad  darbuotojų sveikatos nusiskundimai 
(galvos skausmas, nuovargis, dėmesio koncentracijos stoka, 
akių sudirgimas, sausumas bei nuovargis, užsikimšusi nosis, 
sausa veido ir rankų oda) yra susiję su šiais darbo aplinkos 
veiksniais: per aukšta temperatūra ir jos svyravimai, sausas 
oras, gryno oro trūkumas, nepakankamas apšvietimas bei 
triukšminga aplinka.
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RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL FACTORS 
EXPERIENCED AT THE WORKPLACE OF MEDICAL 

EMPLOYEES AND HEALTH COMPLAINT
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Keywords: microclimate, health complaints, work environ-
ment.

Summary
Employees’ satisfaction with the work environment and work 

results are influenced by the microclimatic conditions of the work 

environment. According to WHO, 30% of all buildings have in-
door quality problems, 14% in EU countries, 17% in Lithuania em-
ployees are dissatisfied with the microclimate parameters of the 
work environment. In order to ensure the safety and health of em-
ployees at work, objective measurements of indoor microclimate 
parameters are carried out and the opinions of employees are lis-
tened to, problematic work areas are identified, which help to cre-
ate an effective plan of prevention measures to avoid or reduce the 
influence of operating factors on the health of employees. In this 
study, a workplace risk assessment was carried out in a healthcare 
facility, and during the survey, the aim was to find out the opinion 
of employees about the links between microclimatic working con-
ditions and the health of employees. All employees of health care 
facility X participated in the survey, the response rate was 90.5 %. 
It was found that the workers complained about dry weather, lack 
of fresh air, noisy and too warm working environment, and tempe-
rature fluctuation of the working environment. Women felt chan-
ges in the work environment more often than men, the 40–60 years 
old had more complaints about the work environment, respondents 
belonging to the age group with 6–15 years of work experience. 
Employees who spend the full working day indoors complained 
more often about temperature changes, lack of fresh air, too warm 
rooms, dry eyes and fatigue, headaches. Respondents who stated 
that their premises have computer and/or medical equipment more 
often complained about temperature changes, electric discharges 
and too warm premises. It has been established that the following 
factors of the working environment: too high temperature and its 
fluctuations, dry air, lack of fresh air, insufficient lighting and noisy 
environment, are related to the health complaints of workers (he-
adache, fatigue, lack of concentration, eye irritation, dryness and 
fatigue, stuffy nose, dry skin of the face and hands).
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