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Tyrimo tikslas – nustatyti priklausomybę tarp traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų socialinio statuso ir traumatizmo rizikos suvokimo. Ty-

rimo duomenys sukaupti anketinės apklausos metodu. Respondentams apklausos metu buvo pateikti klausimai apie jų socialinį statusą, rizikingų veiksmų 
darbe ir traumatizmo tikimybę didinančių veiksnių įtaką traumatizmo rizikai. Apklaustas 241 įvairiuose Lietuvos rajonuose traktoriais dirbantis žemės 
ūkio darbuotojas – 108 samdomi darbuotojai ir 133 ūkininkai.  

Tyrimas parodė, kad traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų socialinis statusas turi įtakos suvokiant rizikingas situacijas bei traumatizmo riziką 
didinančius veiksnius. Ūkininkai dažniau nei samdomi žemės ūkio darbuotojai teisingai suvokia rizikingos veiklos reikšmę traktorinių žemės ūkio agre-
gatų pavojingose zonose dirbančių žmonių traumatizmo rizikai. Ūkininkai taip pat dažniau nei samdomi darbuotojai teisingai suvokia ir vertina apsvai-
gimo nuo alkoholio, nuovargio ir triukšmo įtaką traumatizmo rizikai. 

Kaimo darbuotojai, žemės ūkis, socialinis statusas, traumatizmo rizika, pavojų suvokimas. 

 
Įvadas 
 

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, Lietuvoje 
mirtinų nelaimingų atsitikimų rizikos veiksnių struktūroje 
žmogiškieji veiksniai sudaro apie 61 proc., techniniai – 
apie 26 proc. nelaimingų atsitikimų priežasčių.  Lietuvos 
žemės ūkio universitete atliktų tyrimų duomenimis, žmo-
giškieji veiksniai sudaro iki 95 proc. nelaimingų atsitikimų 
žemės ūkio darbuose priežasčių (Kazlauskas, 1986). Pavo-
jingiausi darbai žemės ūkyje – darbai traktoriniais žemės 
ūkio agregatais (Baltuškonis, 1983; Baltuškonis ir kt. 1999; 
2002). Baltarusijoje atliktų tyrimų duomenimis, pavojin-
giausia profesija Baltarusijos žemės ūkyje – traktorininko 
(Kругленя и др., 2008). Dirbant traktoriniais žemės ūkio 
agregatais nelaimingų atsitikimų riziką lemia darbų orga-
nizavimas ir darbo trukmė, – kuo daugiau dirba darbuotojų 
ir kuo ilgiau jie dirba, tuo nelaimingo atsitikimo tikimybė 
yra didesnė (Baltuškonis, 1983). Ypač didelę įtaką trauma-
tizmo rizikai atliekant mechanizuotus žemės ūkio darbus 
turi darbuotojų asmeninės savybės (Baltuškonis ir kt., 
2000; Kругленя и др., 2008). Mūsų tyrimo duomenimis, 
darbuotojų išsilavinimas, jų profesinė patirtis turi įtakos 
žemės ūkio traktorių operatorių rizikingų veiksmų ir rizi-
kos veiksnių pavojingumo suvokimui. Traktoriais dirban-
čių žemės ūkio darbuotojų žemesnis išsilavinimas blogina 
rizikingų veiksmų traktorinių žemės ūkio agregatų pavo-
jingose zonose suvokimą (Gražulevičius ir kt., 2003). Ma-
žesnė darbuotojų profesinė patirtis didina rizikos toleranci-
ją – darbuotojų pakantumą rizikingai veiklai bei trauma-
tizmo riziką didinantiems veiksniams (Gražulevičius ir kt., 
2007). Lietuvoje daugėjant individualiai ūkininkaujančių 
žmonių, pastebėtos ūkininkų daromos palankios įtakos 
tendencijos žemės ūkio veiklos saugos srityje, – mažėja 
traktoriais dirbančių ir turinčių įprotį vartoti alkoholį že-
mės ūkio darbuotojų (Gražulevičius ir kt., 2001), ūkininkai 
geriau psichologiškai pasirengę gelbėti žmogų įvykus ne-
laimingam atsitikimui (Gražulevičius ir kt., 2008). Iš to ky-
la hipotezė, jog ūkininkai yra mažiau tolerantiški rizikingai 
veiklai traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zono-
se, jie geriau suvokia traumatizmo riziką didinančius rizi-
kos veiksnius nei samdomi žemės ūkio darbuotojai. Iki šiol 

Lietuvoje nebuvo atlikta epidemiologinių tyrimų, skirtų 
kiekybiškai įvertinanti žemės ūkio darbuotojų socialinio 
statuso reikšmę suvokiant traumatizmo riziką. 

Darbo tikslas – nustatyti priklausomybę tarp traktoriais 
dirbančių žemės ūkio darbuotojų socialinio statuso ir trauma-
tizmo rizikos suvokimo, atskleisti žemės ūkio darbuotojų at-
sakomybės ugdymo reikšmę mažinant traktorinių žemės ūkio 
agregatų operatorių traumatizmo riziką ir pasiūlyti žemės 
ūkio darbuotojų traumatizmo rizikos prevencijos sistemą. 

 
Tyrimo metodai 
 

Tyrimo metodikos pagrindą sudarė prof. V. Garbaro pa-
rengta traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingų zonų išsi-
dėstymo ir pavojingumo pagal nelaimingų atsitikimų dažnį 
klasifikavimo sistema (Garbaras ir kt., 1997; 1999; Гарбар и 
др., 2001). Duomenims surinkti naudojome standartizuotą 
klausimyną ir siekėme nustatyti, kaip traktorinių žemės ūkio 
agregatų operatoriai suvokia rizikingos veiklos pavojingumą 
ir kaip vertina traumatizmo riziką didinančius veiksnius. 
Klausimyną sudarėme vadovaudamiesi sociologinių tyrimų 
ir sveikatos audito metodų rekomendacijomis (Kardelis, 
1997; Cofman, 1991; Измеров и др., 1986) bei atliekant 
epidemiologinius tyrimus taikomais rizikos nustatymo prin-
cipais (Gražulevičienė, 2005; Wang J.-D., 2002).  

Anketinės apklausos būdu 2007 metais buvo apklaus-
tas 241 atsitiktinai pasirinktas įvairiuose Lietuvos rajonuo-
se traktoriais dirbantis žemės ūkio darbuotojas. Apklausa 
apėmė visas Lietuvos apskritis. Respondentams buvo pa-
teikti klausimai apie traktorinių žemės ūkio agregatų ope-
ratorių darbo saugumą lemiančius žmogiškuosius veiks-
nius, – jų socialinį statusą (ūkininkas ar samdomas darbuo-
tojas), išsilavinimą, darbo stažą, amžių. Apklausos metu 
buvo siekiama nustatyti, kaip skirtingo socialinio statuso 
respondentai – ūkininkai ir samdomi darbuotojai – vertina 
traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zonose atlie-
kamus rizikingus veiksmus bei jų darbe pasitaikančius 
traumatizmo riziką didinančius veiksnius.  

Traumatizmo  rizikai  apibūdinti apskaičiavome dviejų 
socialinių grupių žmonių (ūkininkų ir samdomų darbuotojų) 
rizikingų veiksmų ir traumatizmo riziką didinančių veiksnių 
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nepakankamo suvokimo santykinę riziką (SR) (Gražulevi-
čienė, 2005; Beaglehole et al., 1993; Измеров и др., 1986): 
 

 
  

 
čia     a –  samdomų darbuotojų, toleruojančių riziką trak-

torinių žemės ūkio agregatų pavojingose zono-
se, skaičius; 

b – samdomų darbuotojų, netoleruojančių rizikos, 
skaičius; 

c – ūkininkų, toleruojančių riziką traktorinių žemės 
ūkio agregatų pavojingose zonose, skaičius; 

d – ūkininkų, netoleruojančių rizikos, skaičius. 
 
Rizikos tolerancija čia vadiname darbuotojų pakantu-

mą rizikingai veiklai bei traumatizmo riziką didinantiems 
veiksniams, kuriems būdingas nepakankamas keliamos 
grėsmės suvokimas ir rizikos vertinimas. 

Apklausos rezultatų matematinei analizei naudotas 
EPI-info šeštos versijos statistinės analizės paketas. Ap-
skaičiuota traktorių operatorių rizikingos veiklos nepakan-
kamo suvokimo bei traumatizmo riziką didinančių veiks-
nių neteisingo vertinimo santykinė rizika (SR) ir jos 
95 proc. pasikliautinieji intervalai (PI). 

 
Rezultatai 

 
Tyrimas atliktas 2007 m. spalio-lapkričio mėnesiais. 

Apklausti 133 ūkininkai ir 108 samdomi darbuotojai. Pagal 
amžių tiriamieji pasiskirstė taip: iki 45 metų amžiaus buvo 
47 proc. ūkininkų ir 58 proc. samdomų darbuotojų, dau-
giau kaip 45 metus turėjo 53 proc. ūkininkų ir 42 proc. 
samdomų darbuotojų. Pagal profesinę patirtį žemės ūkio 
technikos operatoriaus darbe respondentai pasiskirstė apy-
lygiai: 42 proc. ūkininkų ir 58 proc. samdomų darbuotojų 
turėjo iki 15 metų darbo su įvairia žemės ūkio technika 
stažą, o 58 proc. ūkininkų ir 42 proc. samdomų darbuotojų 
turėjo daugiau kaip 15 metų darbo šioje srityje patirtį. Tarp 
ūkininkų buvo daugiau aukštesnį nei profesinį išsilavinimą 
turinčių žmonių. Specialųjį profesinį išsilavinimą turėjo 
65 proc. samdomų darbuotojų ir 35 proc. ūkininkų. Viduri-
nį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą turėjo 68 proc. ūki-
ninkų ir 32 proc. samdomų darbuotojų. Tarp ūkininkų bu-
vo mažiau darbe rizikuojančių žmonių, – kad dirbant su 
žemės ūkio technika tenka rizikuoti paminėjo 27,1 proc. 
ūkininkų ir 36,1 proc. samdomų darbuotojų. Traktorių ope-
ratorius, kurie dirba su technika apsvaigę nuo alkoholio, 
neigiamai vertino 98,5 proc. ūkininkų ir 74,1 proc. sam-
domų darbuotojų. Darbas traktoriais žemės ūkyje yra pats 
pavojingiausias (Baltuškonis ir kt., 2002; Kругленя и др., 
2008), tačiau dalis respondentų (36,1 proc. ūkininkų ir 
33,6 proc. samdomų darbuotojų) nurodė, jog darbas žemės 
ūkio technika yra nepavojingas arba mažai pavojingas. 

Socialinio statuso reikšmę traktoriais dirbančių žemės 
ūkio darbuotojų traumatizmo rizikai atspindi pavojaus, ku-
ris kyla traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zono-
se, suvokimas. Pagal pavojaus suvokimą vertinome ūki-
ninkų ir samdomų darbuotojų rizikos pavojingose zonose 
toleranciją. Moksliniais tyrimais nustatytas nelaimingų at-
sitikimų pasiskirstymas traktorinių žemės ūkio agregatų 
pavojingose zonose (Garbaras ir kt., 1999; Гарбар и др., 

2001; Baltruškonis ir kt., 2002). Remdamiesi minėtais 
duomenimis, šiame tyrime išskyrėme 5 pavojingas trakto-
rinių žemės ūkio agregatų zonas, kuriose rizikinga veikla 
kelia realų pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai. Žmonių 
veikla šiose zonose yra pavojinga ar labai pavojinga, todėl 
respondentų rizikingos veiklos vertinimas kaip „nekeliantis 
pavojaus ar mažai pavojingas“ buvo kvalifikuojamas kaip 
nepakankamas pavojų suvokimas, reiškiantis rizikos tole-
ravimą. Traktoriniais žemės ūkio agregatais dirbančių ūki-
ninkų ir samdomų darbuotojų rizikingos veiklos suvokimo 
įvairiose traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zo-
nose skirstinys pateiktas 1 lentelėje. 

Ilsėtis sunkiai pastebimoje vietoje (aukštoje žolėje, šie-
no ar šiaudų kupetoje), kai netoli dirba traktoriniai žemės 
ūkio agregatai, yra labai pavojinga dėl to, kad traktorių vai-
ruojantis žmogus besiilsinčių gali nepastebėti ir juos sužeisti 
užvažiuodamas traktoriumi, traktoriaus traukiama priekaba 
ar kitokia žemės ūkio mašina. Taip besiilsintis žmogus gali 
būti sužeistas keliose pavojingose zonose, kurios susidaro 
traktoriniam žemės ūkio agregatui važiuojant pirmyn ir at-
gal, taip pat apsisukant ar kitaip manevruojant. Šiose pavo-
jingose zonose įvyksta apie 46 proc. nelaimingų atsitikimų, 
skaičiuojant nuo visų nelaimingų atsitikimų, įvykusių visose 
traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zonose (Garba-
ras ir kt., 1999; Baltuškonis ir kt., 2002). Kad toks poilsis 
labai pavojingas mano 63,9 proc. ūkininkų ir 57,4 proc. 
samdomų darbuotojų. Kad ilsėtis sunkiai pastebimose vieto-
se greta dirbančių traktorinių žemės ūkio agregatų yra nepa-
vojinga ar mažai pavojinga, apklausos metu atsakė 4,5 proc. 
ūkininkų ir 7,4 proc. samdomų darbuotojų. Traumatizmo ri-
zikos tolerancijos (nepakankamo suvokimo ir vertinimo) 
santykinė rizika tarp samdomų darbuotojų yra 83 proc. di-
desnė nei tarp ūkininkų (SR = 1,83), tačiau 95 proc. pasi-
kliautinieji intervalai neleidžia teigti, jog rezultatas yra sta-
tistiškai reikšmingas (95 proc. PI 0,54–6,31). Panašūs statis-
tiškai nereikšmingi rezultatai gauti lyginant traumatizmo ri-
zikos toleranciją tarp ūkininkų ir samdomų darbuotojų, kurie 
teigė, kad ilsėtis sunkiai pastebimoje vietoje greta dirbančių 
traktorinių žemės ūkio agregatų yra pavojinga, ir responden-
tų, kurie teigė, kad toks poilsis nepavojingas ar mažai pavo-
jingas (SR = 1,47; 95 proc. PI 0,41–5,35) (1 lentelė). Taigi, 
nustatyta didesnė traumatizmo rizikos tolerancijos tendenci-
ja tarp samdomų darbuotojų nei tarp ūkininkų. Ankstesniais 
mūsų tyrimais nustatyta, jog tokį žmonių rizikingą elgesį – 
ilsėtis sunkiai pastebimoje vietoje greta dirbančių traktorinių 
žemės ūkio agregatų – labiau toleruoja mažiau išsilavinę 
traktorių operatoriai (SR = 1,53; 95 proc. PI 0,65-3,58), tu-
rintys mažesnę profesinę patirtį (SR = 1,40; 95 proc. PI 
0,60–3,30), įprotį alkoholiui turintys traktoriais dirbantys 
žemės ūkio darbuotojai (SR = 1,75; 95 proc. PI 0,53–5,40) 
(Gražulevičius ir kt., 2003; 2007; Garbaras ir kt., 2005). 

Į pavojingą zoną tarp atgal judančio traktoriaus ir žemės 
ūkio mašinos, pažeisdami saugaus darbo reikalavimus, 
žmonės dažniausiai įeina norėdami prikabinti žemės ūkio 
mašiną prie traktoriaus. Šioje pavojingoje zonoje nelaimingi 
atsitikimai įvyksta dažnai, ir viena iš 110 nelaimių būna mir-
tina (Baltruškonis ir kt., 2002). Kad šioje traktorinių žemės 
ūkio agregatų pavojingoje zonoje darbas yra labai pavojin-
gas mano 65,4 proc. ūkininkų ir 52,8 proc. samdomų dar-
buotojų. Kad įėjimas į zoną tarp atgal judančio traktoriaus ir 
žemės ūkio mašinos yra nepavojingas ar mažai pavojingas, 
nurodė 3,8 proc. ūkininkų ir 6,5 proc. samdomų darbuotojų. 

SR = 
a/b 

c/d 
= 

a ⋅ d 

b ⋅ c 
, 
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1 lentelė. Traktorių operatorių traumatizmo rizikingos veiklos suvokimo skirstinys procentais priklausomai nuo jų socialinio statuso, santykinė rizika 
(SR) ir jos 95 proc. pasikliautinieji intervalai (PI) (n=241) 

Table 1. Tractor-drivers, perception of risky activities (%) depending on social status, odds ratios (OR) and 95 % confidence intervals (CI) (n=241) 
 

Rizikingos veiklos kategorijos 
Categories of risky activities 

Socialinis statusas  
Social status 

Santykinė rizika  
Odds ratios 

Samdomi darbuo-
tojai 

Hired labourers 

Ūkininkai 
Farmers 

SR 
OR 

95 proc. 
PI 

95% CI 
N Proc. N Proc. N Proc. 

Ilsėjimasis sunkiai pastebimoje vietoje netoli dirbančių agregatų 
Resting in covered place close to working units 

      

Nepavojinga ar mažai pavojinga 
No danger or some danger 

8 7,4 6 4,5   

Pavojinga 
Serious danger 

38 35,2 42 31,6 1,47 0,41–5,35 

Labai pavojinga 
Highly dangerous 

62 57,4 85 63,9 1,83 0,54–6,31 

Iš viso / Total 108 100 133 100   
Įėjimas į zoną tarp atgal judančio traktoriaus ir mašinos 
Entering the area between reverse gear tractor and machine 

      

Nepavojinga ar mažai pavojinga 
No danger or some danger 

7 6,5 5 3,8   

Pavojinga 
Serious danger 

44 40,7 41 30,8 1,30 0,34–5,22 

Labai pavojinga 
Highly dangerous 

57 52,8 87 65,4 2,14 0,57–8,23 

Iš viso / Total 108 100 133 100   
Traktoriaus variklio užvedimas stovint šalia traktoriaus 
Starting tractor,s enginewhen standing nearby 

      

Nepavojinga ar mažai pavojinga 
No danger or some danger 

23 21,2 25 18,8   

Pavojinga 
Serious danger 

56 51,9 63 47,4 1,13 0,26–4,79 

Labai pavojinga 
Highly dangerous 

29 26,9 45 33,8 1,55 0,35–6,93 

Iš viso / Total 108 100 133 100   
Žmonių vežimas traktoriaus priekaboje 
Driving people in the tractor,s trailers 

      

Nepavojinga ar mažai pavojinga 
No danger or some danger 

33 30,6 29 21,8   

Pavojinga 
Serious danger 

40 37,0 59 44,4 1,68 0,84–3,35 

Labai pavojinga 
Highly dangerous 

35 32,4 45 33,8 1,46 0,71–3,01 

Iš viso / Total 108 100 133 100   
Agregatų darbas esant nuimtoms pavarų apsaugoms 
Working units  removed transmission protections 

      

Nepavojinga ar mažai pavojinga 
No danger or some danger 

7 6,5 10 7,5   

Pavojinga 
Serious danger 

43 39,8 48 36,0 0,78 0,24–2,49 

Labai pavojinga 
Highly dangerous 

58 53,7 75 56,5 0,91 0,29–2,79 

Iš viso / Total 108 100 133 100   
 

Traumatizmo rizikos tolerancijos (nepakankamo suvo-
kimo ir vertinimo), esant rizikingai veiklai šioje pavojingoje 
zonoje, santykinė rizika tarp samdomų darbuotojų yra dau-
giau kaip du kartus didesnė nei tarp ūkininkų (SR = 2,14). 
Tačiau pasikliautinieji intervalai (95 proc. PI 0,57–8,23) ne-

leidžia teigti, jog rezultatas yra statistiškai reikšmingas. Nu-
statyta samdomų darbuotojų didesnės traumatizmo rizikos 
tolerancijos tendencija nei ūkininkų, vertinant rizikingą 
veiklą šioje pavojingoje zonoje. Ankstesniais mūsų tyrimais 
nustatyta, jog tokį žmonių rizikingą elgesį, kai įeinama į pa-
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vojingą zoną tarp atgal judančio traktoriaus ir žemės ūkio 
mašinos, labiau toleruoja mažiau patyrę traktorių operatoriai 
(SR = 2,0; 95 proc. PI 2,18–13,39), taip pat  įprotį vartoti al-
koholį turintys traktoriais dirbantys žemės ūkio darbuotojai 
(SR = 4,68; 95 proc. PI 1,27–16,56). 

Užvesti traktoriaus variklį stovint šalia traktoriaus že-
mės ūkio darbuotojams tenka eksploatuojant senos konst-
rukcijos arba blogai prižiūrimus traktorius. Nelaimingų at-
sitikimų taip užvedant traktoriaus variklį daug būdavo so-
vietmečiu, tačiau jų pasitaiko ir šiais laikais. Kad toks trak-
toriaus variklio užvedimas yra labai pavojingas, nurodė 
33,8 proc. ūkininkų ir 26,9 proc. samdomų darbuotojų. Šio 
pavojaus nesuvokia ir nepakankamai vertina 18,8 proc. 
ūkininkų ir 21,2 proc. samdomų darbuotojų, apklausos me-
tu teigusių, kad užvesti traktoriaus variklį stovint šalia trak-
toriaus nepavojinga ar mažai pavojinga. Samdomų dar-
buotojų traumatizmo rizikos nepakankamo suvokimo ir 
vertinimo santykinė rizika yra 55 proc. didesnė nei tarp 
ūkininkų (SR = 1,55; 95 proc. PI 0,35–6,93). Šie duome-
nys leidžia teigti, jog didesnis rizikos toleravimas tarp 
samdomų darbuotojų nei tarp ūkininkų. Ankstesnių tyrimų 
rezultatai rodo, jog traktoriaus variklio užvedimą, stovint 
šalia traktoriaus, kaip pavojingą veiklą labiau toleruoja 
mažiau išsilavinę (SR = 2,79; 95 proc. PI 0,68–11,94), ma-
žiau patyrę (SR = 1,84; 95 proc. PI 0,66–5,17) ir įprotį al-
koholiui turintys (SR = 2,01; 95 proc. PI 0,84–6,41), trak-
torinių žemės ūkio agregatų operatoriai (Gražulevičius ir 
kt., 2007; Garbaras ir kt., 2005). 

Vežant žmones traktorinėje priekaboje susidaro pavo-
jinga zona, kurioje įvyksta 25,0 proc. nelaimingų atsitiki-
mų, skaičiuojant nuo visų tokių nelaimių, atsitinkančių dir-
bant traktoriniais žemės ūkio agregatais. Kad žmonių ve-
žimas traktorinėje priekaboje labai pavojingas, nurodė 
33,8 proc. ūkininkų ir 32,4 proc. samdomų žemės ūkio 
darbuotojų, kad nepavojingas ar mažai pavojingas, teigė 
21,8 proc. ūkininkų ir 30,6 proc. samdomų darbuotojų. 
Vertinant minėtą pavojingą veiklą nustatyta tendencija, jog 
samdomi žemės ūkio darbuotojai šią pavojingą situaciją 
labiau toleruoja nei ūkininkai. Ankstesnių mūsų tyrimų 
metu buvo nustatyta, jog žmonių vežimą traktorinėje prie-
kaboje, kaip pavojingą veiklą, labiau toleruoja mažiau išsi-
lavinę, mažiau patyrę, bei įprotį vartoti alkoholį turintys 
traktorinių žemės ūkio agregatų operatoriai. 

Agregatų darbą esant nuimtoms pavarų apsaugoms, 
kaip pavojingą veiklą, vienodai supranta tiek ūkininkai, 
tiek ir samdomi žemės ūkio darbuotojai, – 6,5 proc. sam-
domų darbuotojų ir 7,5 proc. ūkininkų nurodė, kad ši veik-
la pavojaus nekelia ar kad ji mažai pavojinga. Mūsų skelb-
tų tyrimų duomenimis, labiau išsilavinę, daugiau patyrę ir 
neturintys įpročio vartoti alkoholį darbuotojai šį pavojų ge-
riau suvokia nei didesnės rizikos grupės respondentai 
(Gražulevičius ir kt., 2003; 2007; Garbaras ir kt., 2005).  

Traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų trauma-
tizmo riziką didina sveikatai kenksmingi rizikos veiksniai 
– nuovargis, triukšmas, emocinė įtampa, skubėjimas dir-
bant bei apsvaigimas nuo alkoholio. Ištyrėme, kaip šių 
kenksmingų veiksnių įtaką traumatizmo rizikai vertina že-
mės ūkio darbus traktoriais dirbantys ūkininkai ir samdomi 
darbuotojai (2 lentelė). 

Alkoholis ypač žalingas žmogaus centrinei nervų siste-
mai, blogina dėmesį ir psichomotorinę reakciją, sumažina 
teisingų veiksmų tikimybę pavojingose ir kritinėse situacijo-

se. Apsvaigimas nuo alkoholio labai didina traumatizmo ri-
ziką (Abaravičius, 2006; Pluktas, 1995). Kad alkoholis labai 
didina traumatizmo riziką, mano 90,2 proc. ūkininkų ir 
83,3 proc. samdomų žemės ūkio darbuotojų, o kad nedidina 
ar mažai didina traumatizmo riziką, teigė 1,5 proc. ūkininkų 
ir 5,5 proc. samdomų žemės ūkio darbuotojų. Apsvaigimo 
nuo alkoholio reikšmės traumatizmo rizikos nepakankamam 
suvokimui ir vertinimui santykinė rizika tarp samdomų dar-
buotojų beveik 4 kartus didesnė nei tarp ūkininkų (SR = 
3,97; 95 proc. PI 0,70-29,15). Šie duomenys leidžia teigti, 
jog nustatyta didesnė apsvaigimo nuo alkoholio, kaip trau-
matizmo rizikos veiksnio, toleravimo tendencija tarp sam-
domų žemės ūkio darbuotojų nei tarp ūkininkų. 

Ankstesnių tyrimų rezultatai rodo, jog apsvaigimą nuo 
alkoholio kaip traumatizmo riziką didinančio veiksnio, to-
leravimui nei žemės ūkio darbuotojų aukštesnis išsilavini-
mas, nei didesnė jų profesinė patirtis teigiamos įtakos netu-
rėjo (Gražulevičius ir kt., 2003; 2007). 

Nuovargis blogina žmogaus organizmo psichofiziolo-
gines funkcijas, mažina jo darbingumą, blogina dėmesio ir 
psichomotorinių reakcijų parametrus, dėl to didina trauma-
tizmo riziką (Ašmenskas ir kt., 1997; Kučinskas, 2001). 
Traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų teisingas šio 
traumatizmo rizikos veiksnio reikšmės suvokimas yra 
svarbus darbuotojų savisaugą didinantis veiksnys. Kad 
nuovargis labai didina traumatizmo riziką, paminėjo 18,9 
proc. ūkininkų ir 17,6 proc. samdomų žemės ūkio darbuo-
tojų, o kad nedidina ar mažai didina, – 20,1 proc. samdomų 
darbuotojų ir 16,7 proc. ūkininkų. Nuovargio, kaip trauma-
tizmo riziką didinančio veiksnio, tolerancijos santykinė ri-
zika tarp samdomų žemės ūkio darbuotojų 50 proc. didesnė 
nei tarp ūkininkų. Labiau išsilavinę ir daugiau patyrę trak-
toriais dirbantys žemės ūkio darbuotojai nuovargį, kaip 
traumatizmo riziką didinantį veiksnį, geriau suvokia ir ver-
tina, nei turintys mažesnį išsilavinimą bei mažesnę profe-
sinę patirtį šios profesijos darbuotojai (Gražulevičius ir kt., 
2003; 2007). Tarp mažiau išsilavinusių žemės ūkio darbuo-
tojų nuovargio, kaip traumatizmo riziką didinančio veiks-
nio, tolerancija beveik 4 kartus didesnė nei tarp labiau išsi-
lavinusių mechanizuotus darbus dirbančių žemdirbių (SR = 
3,71; 95 proc. PI 0,90–15,97). Tarp mažiau patyrusių trak-
torinių žemės ūkio agregatų operatorių nuovargio, kaip 
traumatizmo riziką didinančio veiksnio, tolerancija apie 2 
kartus didesnė nei tarp labiau patyrusių šios profesijos dar-
buotojų (SR = 2,04; 95 proc. PI 0,74–5,68). 

Triukšmas, veikdamas centrinę ir vegetatyvinę nervų 
sistemas, sutrikdo žmogaus organizmo psichofiziologinę 
pusiausvyrą, skatina nuovargį, mažina darbingumą, didina 
traumatizmo riziką (Ašmenskas ir kt., 1997; Gražulevičie-
nė, 2002; Deikus, 2006). Triukšmo lygis žemės ūkyje nau-
dojamų traktorių veikimo zonoje siekia 80–95 dB (A), su-
kelia ženklią aplinkos akustinę taršą, neigiamai veikiančią 
toje zonoje dirbančių žmonių darbingumą, jų saugą (Dei-
kus ir kt., 2000; Deikus, 2006). Labai didelę triukšmo įtaką 
traumatizmo rizikai nurodė tik 6,1 proc. ūkininkų ir 3,7 
proc. samdomų žemės ūkio darbuotojų. Kad didelis 
triukšmas darbe didina traumatizmo riziką, teigė 43,2 proc. 
ūkininkų ir 38,9 proc. samdomų darbuotojų. Kad didelis 
triukšmas traumatizmo rizikos nedidina ar mažai didina, 
nurodė 50,7 proc. ūkininkų ir 57,4 proc. samdomų žemės 
ūkio darbuotojų. Triukšmo, kaip traumatizmo riziką skati-
nančio rizikos veiksnio, nepakankamo suvokimo ir verti-
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nimo santykinė rizika tarp samdomų darbuotojų yra 53 
proc. didesnė nei tarp ūkininkų (SR = 1,53; 95 proc. PI 
0,65–3,59). Šie rezultatai rodo tendenciją, jog triukšmą, 
kaip traumatizmo riziką didinantį veiksnį, labiau toleruoja 
samdomi žemės ūkio darbuotojai nei ūkininkai. Aukštesnis 

traktorių operatorių išsilavinimas triukšmo, kaip trauma-
tizmo riziką didinančio veiksnio, reikšmės geresnio suvo-
kimo neatskleidė, tačiau didesnį darbo stažą turintys trak-
torių operatoriai geriau suvokia triukšmo įtaką traumatiz-
mo rizikai. 

 
2 lentelė. Traktorių operatorių traumatizmo riziką didinančių veiksnių vertinimas  priklausomai nuo jų socialinio statuso, santykinė rizika (SR) ir jos 95 

proc. pasikliautinieji intervalai (PI) (n=240) 
Table 2. Scoring of tractor- drivers,  perception of injuries risk factors depending on social status, odds ratios (OR) and 95 % confidence intervals (CI) 

(n=240) 
 

Rizikos veiksniai  
Risk factors 

Socialinis statusas 
Social status 

Santykinė rizika 
Odds ratios 

Samdomi darbuotojai 
Hired labourers 

Ūkininkai 
Farmers 

SR 
OR 

95 proc. PI 
95% CI 

N Proc. N Proc. N Proc. 
Apsvaigimas nuo alkoholio 
Alcohol intoxication  

      

Rizikos nedidina ar mažai didina 
No increase or some increase of risk 

6 5,5 2 1,5   

Riziką didina 
Serious increase of risk 

12 11,1 11 8,3 2,75 0,36–25,10 

Riziką labai didina 
Very great increase of risk 

90 83,3 119 90,2 3,97 0,70–29,15 

Iš viso / Total 108 100 132 100   
Nuovargis 
Tiredness 

      

Rizikos nedidina ar mažai didina 
No increase or some increase of risk 

25 23,1 22 16,7   

Riziką didina 
Serious increase of risk 

64 59,3 85 64,4 1,51 0,74–3,07 

Riziką labai didina 
Very great increase of risk 

19 17,6 25 18,9 1,50 0,60–3,72 

Iš viso / Total 108 100 132 100   
Didelis triukšmas darbe 
Noise at job 

      

Rizikos nedidina ar mažai didina 
No increase or some increase of risk 

62 57,4 67 50,7   

Riziką didina 
Serious increase of risk 

42 38,9 57 43,2 1,53 0,65–3,59 

Riziką labai didina 
Very great increase of risk 

4 3,7 8 6,1 2,25 0,48–11,16 

Iš viso / Total 108 100 132 100   
Emocinė įtampa 
Emotional stress 

      

Rizikos nedidina ar mažai didina 
No increase or some increase of risk 

27 25,0 35 26,5   

Riziką didina 
Serious increase of risk 

59 54,6 72 54,5 0,94 0,49–1,81 

Riziką labai didina 
Very great increase of risk 

22 20,4 25 18,9 0,82 0,38–2,01 

Iš viso / Total 108 100 132 100   
Skubėjimas darbe 
Hurry at work 

      

Rizikos nedidina ar mažai didina 
No increase or some increase of risk 

19 17,6 31 23,5   

Riziką didina 
Serious increase of risk 

65 60,2 69 52,3 0,65 0,32–1,33 

Riziką labai didina 
Very great increase of risk 

24 22,2 32 24,2 0,82 0,35–1,91 

Iš viso / Total 108 100 132 100   
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Emocinės įtampos ir skubėjimo darbe, kaip trauma-
tizmo riziką didinančių veiksnių, reikšmės geresnio suvo-
kimo tarp ūkininkų nenustatyta. Galima daryti prielaidą, 
jog tam įtakos gali turėti ūkininkams būdingi motyvacijos 
ypatumai, – ūkininkai materialiai suinteresuoti, jog žemės 
ūkio darbai vyktų sparčiai. 
 
Rezultatų  aptarimas  
 

Analizuodami traumatizmo priežastis darbuotojų sau-
gos ir sveikatos specialistai atkreipė dėmesį į žmogiškųjų 
veiksnių svarbą traumatizmo rizikai (Baltuškonis, 1983; 
Kazlauskas, 1996; Abaravičius, 2006). Pastaruoju metu iš-
ryškėjo, jog darbuotojų traumatizmo prevencijos srityje 
ypatingos svarbos kryptis yra socialinė inžinerija (Gražu-
levičius ir kt., 2003). Saugaus elgesio metodų ir priemonių 
paieška atskleidė keletą darbuotojų traumatizmą sąlygojan-
čios rizikos priežasčių. Tiriant  socialinę ir individualią 
darbuotojų rizikos kilmę išskiriami etnokultūrinis, grupi-
nis, individualusis, švietimo ir lavinimo rizikos kilmės ir 
jos prevencijos lygiai (Ващалова, 2006; Ефимова, 2008). 
Ieškant žemės ūkio darbuotojų traumatizmo prevencijos 
būdų, išskirtos tokios traumatizmo kilmės priežastys bei 
traumatizmo prevencinės veiklos kryptys: darbuotojų as-
meninė rizika, darbdavių rizika ir objektyvi rizika (Garba-
ras ir kt., 1997; Baltuškonis ir kt., 1999). 

Ūkininkų ir samdomų darbuotojų rizikos tolerancijos 
tyrimas atskleidė samdomų darbuotojų didesnę rizikos to-
leranciją, kai buvo vertinami įvairūs rizikingos veiklos epi-
zodai bei traumatizmo riziką didinantys veiksniai. Iš to ga-
lima daryti prielaidą, jog ūkininkų, kaip darbdavių, sociali-
nis statusas stiprina jų atsakomybės jausmą ir sukuria tin-
kamesnį požiūrį į rizikingus veiksmus bei traumatizmo ri-
ziką didinančius veiksnius. Tyrimo rezultatai rodo, jog 
žmogiškųjų veiksnių struktūroje atsakomybės už saugų 
darbą suvokimo ugdymas gali būti efektyvi socialinė trau-
matizmo prevencijos žemės ūkyje priemonė, kurią galima 
taikyti samdomų darbuotojų asmeninei rizikai mažinti. Ty-
rimas taip pat parodė, jog traumatizmo tolerancijos skirtu-
mai tarp ūkininkų ir samdomų žemės ūkio darbuotojų nėra 
esminiai, todėl atsakomybės už saugų darbą ugdymas yra 
perspektyvi rizikos mažinimo priemonė. 

Reikšminga priemonė traumatizmo rizikai žemės ūky-
je mažinti yra samdomų darbuotojų socialinės elgsenos ge-
rinimas. Mūsų tyrimo rezultatai rodo, jog samdomų žemės 
ūkio darbuotojų apsvaigimo nuo alkoholio, kaip trauma-
tizmo riziką didinančio veiksnio, tolerancija beveik keturis 
kartus didesnė nei ūkininkų (2 lentelė). Gerinti socialinę 
elgseną Lietuvos kaime aktualu dėl įpročio vartoti alkoholį 
paplitimo. Tarp Lietuvos žemės ūkyje traktoriais dirbančių 
vyrų 41 proc. neturi blaivios gyvensenos nuostatos, o 21 
proc. girtauja ir dirba išgėrę. Tarp ūkininkų įprotis vartoti 
alkoholį ženkliai mažiau paplitęs nei tarp samdomų trakto-
rininkų (Gražulevičius ir kt., 2001). Traktoriais dirbančių 
žemės ūkio darbuotojų įprotis vartoti alkoholį ypač didina 
traumatizmo rizikos toleranciją. Pavojingų situacijų įvai-
riose traktorinių žemės ūkio agregatų pavojingose zonose 
nepakankamo suvokimo santykinė rizika tarp turinčių įpro-
tį vartoti alkoholį traktorių operatorių 1,75–4,68 karto di-
desnė nei šio įpročio neturinčių šios profesijos žmonių 
(Garbaras ir kt., 2005). 

Mūsų tyrimų rezultatai leidžia teigti, jog traktoriais dir-
bančių žemės ūkio darbuotojų traumatizmo riziką tikslinga 
mažinti realizuojant tokią rizikos prevencijos sistemą: 

mažinti samdomų darbuotojų asmeninę riziką; 
mažinti ūkininkų, kaip darbdavių riziką; 
mažinti objektyvią, pasireiškiančią mechanizuotuose 
žemės ūkio darbuose riziką. 

 
Išvados 
 

1.  Samdomi žemės ūkio darbuotojai labiau nei ūki-
ninkai toleruoja rizikingą veiklą traktorinių žemės ūkio ag-
regatų pavojingose zonose. Rizikingos veiklos tolerancijos 
santykinė rizika traktoriais dirbančių samdomų žemės ūkio 
darbuotojų iki 2 kartų didesnė nei ūkininkų. 

2.  Traumatizmo riziką didinančius veiksnius samdomi 
žemės ūkio darbuotojai blogiau suvokia nei ūkininkai. Sa-
mdomi darbuotojai apsvaigimą nuo alkoholio, kaip trauma-
tizmo rizikos veiksnį, beveik 4 kartus (SR = 3,97) blogiau 
suvokia nei ūkininkai, didelį triukšmą darbe – 2 kartus (SR 
= 2,25), nuovargį – 50 proc. (SR = 1,50). 

3.  Emocinės įtampos ir skubėjimo darbe, kaip trauma-
tizmo riziką didinančių veiksnių, geresnio suvokimo tarp 
ūkininkų nenustatyta. Tam įtakos galėjo turėti stipresnė ūki-
ninkų motyvacija kuo sparčiau atlikti žemės ūkio darbus. 

4.  Ūkininkų, kaip darbdavių, socialinis statusas stipri-
na atsakomybę už jų pačių ir samdomų žmonių veiklos 
saugą. Tai sukuria tinkamesnį ūkininkų požiūrį į rizikingus 
veiksmus bei traumatizmo riziką didinančius veiksnius. 
Siekiant mažinti samdomų žemės ūkio darbuotojų trauma-
tizmo riziką būtina ugdyti darbuotojų profesinę atsakomy-
bę už socialinę elgseną ir už jų veiklos saugumą. 
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Influence of the Social Status of Agricultural Workers on the Traumatism Risk Perception 
 

Summary 
 

The aim of this study was to asses the relationship between traumatism risk perception and social status of agricultural workers and to study the 
possibility to reduce traumatism risk. Standardized questionnaires were used to collect data about social status, behavior and hazards perception of 241 
hired tractor-drivers and farmers. Data analysis revealed the link between the social status and perceptions of dangerous situation. The farmers better rec-
ognized risk increasing situations and scored them as dangerous more often in comparison with hired workers. They also more often ascribed tiredness, 
noise and alcohol consumption as possible risk factors of accidents. 

Rural workers, social status, traumatism risk, perception of danger. 
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Влияние социального статуса работников сельского хозяйства на осознание риска травматизма 
 

Резюме 
 

Цель исследования – определить связь между социальным статусом сельскохозяйственных работников и осознанием риска производст-
венного травматизма. Данные исследования получены методом анкетного опроса. Опрошен 241 работник сельского хозяйства – 108 человек, 
работающих по найму, и 133 фермера. Опрос проведен в разных регионах Литвы. Все респонденты – операторы сельскохозяйственных ма-
шинно-тракторных агрегатов. Респонденты ответили на вопросы о возрасте, профессиональном стаже, образовании, о степени риска работы в 
различных опасных зонах машинно-тракторных агрегатов, о влиянии на риск производственного травматизма усталости, шума, опьянения от 
алкоголя и других опасных факторов. 

Исследование показало, что социальный статус работающих на сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатах влияет на осозна-
ние рискованных ситуаций и факторов, повышающих риск травматизма. Наемные работники, чаще, чем фермеры, проявляют толерантность к 
рискованным действиям в опасных зонах машинно-тракторных агрегатов и к факторам, повышающим риск производственного травматизма. 

Сельскохозяйственные работники, социальный статус, риск травматизма, осознание опасности. 

 
Gauta 2008 m. spalio mėn., atiduota spaudai 2009 m. birželio mėn. 
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