»VARNO DELO NA SONCU«
Združenje slovenskih dematovenerologov (ZSD) je dalo podporo predlogu nuje varovanja pred
ultravijoličnim (UV) sevanjem ne glede na vir UV sevanja že s podpisi članov ZSD v okviru
Dermatoloških dnevov v Mariboru 8.-10.11.2013. Kasneje je ZSD izpostavil pobudo o potrebi
organizirane zaščite pred sončnim UV sevanjem pri zaposlenih, ki delajo na prostem, še nekajkrat, v
aprilu 2016 v pisni pobudi tudi na Klinični inštitut za medicino dela in športa pri Kliničnem centru
Ljubljana (KIMDPŠ). Slednji pod vodstvom prof. dr. Metode Dodič Fikfak, dr. med., spec. medicine
dela, prometa in športa ter njenih sodelavcev od leta 2017 organizira program izobraževanja o zaščiti
pred sončnim UV sevanjem za delavce, ki delajo na prostem, in njihove delodajalce, pod imenom
»Varno delo na soncu«.
Pobudnica priprave preventivnega programa o zaščiti pred soncem za delavce, ki so pri poklicnem
delu izpostavljeni UV sevanju sonca, članica ZSD, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka
dermatovenerologije, sodeluje tudi v pripravi strokovnih vsebin programa Varno delo na soncu.
Slednji je pri KIMDPŠ vključen v program »Čili za delo«, ki ima namen ozaveščati, izobraževati in
usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način
življenja in dela začeli postopoma izvajati in razvijati tudi sami.
V okviru programa Varno delo na soncu je bil v juniju 2017 organiziran prvi strokovni posvet o
problematiki škodljivih učinkov UV sevanja na kožo in oči pri zaposlenih na prostem – namenjen
svetovalcem za promocija zdravja, izvajalcem medicine dela, prometa in športa, strokovnjakom za
varstvo pri delu in inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za delo, pa tudi zainteresiranim
delodajalcem, ki zaposlujejo delavce na prostem.
Pripravljen je bil plakat, letak za delavce in knjižica za delodajalce z osnovnimi informacijami in
opozorili o nevarnostih ter informacijami o potrebi ter možnostih organizacije zaščite pred UV
sevanjem in pred visokimi temperaturami pri delu na prostem. Letak in knjižico KIMDPŠ v prilagojeni
obliki zagotavlja za uporabo na delavnicah ob izvajanju programa Varno delo na soncu za delodajalce,
inženirje za varstvo pri delu in druge zainteresirane.
Izobraževanja o škodljivih posledicah nezaščitenega izpostavljanja sončnemu UV sevanju pri delu na
prostem potekajo v sodelovanju multidisciplinarne ekipe programa Varno delo na soncu v tričlanski
sestavi (ga. Tanja Urdih Lazar, viš. pred. in vodja Centra za promocijo zdravja pri KIMDPŠ, g. Martin
Kurent, dr. med., specialist medicine dela prometa in športa, in ga. prim. mag. Ana Benedičič, dr.
med., specialistka dermatovenerologije) tudi po strokovnih sekcijah zaposlenih na prostem (npr. na
sekciji krovcev in kleparjev) in v okviru zainteresiranih sindikatov.
V 2019 je KIMDPŠ pripravil tudi izobraževalni risani video film »Sonce na delu«. Namenjen je
informiranju širših populacijskih skupin, ki delajo na prostem, in je brezplačno dostopen na YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=boYqslCFWVY).

