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Halina Ćwirko

Dr na uk me dycz nych Ha li na Ćwir ko, zwią za na z ochro ną zdro wia pra cu ją cych,
ta kże w kon tek ście er go no mii pra cy. Jest m.in. człon kiem i za ło ży cie lem Pol skie -
go To wa rzy stwa Er go no micz ne go, a obec nie je go ho no ro wym pre ze sem. Stwo -
rzy ła wła sną me to dę oce ny sta no wisk pra cy. Ma bo ga ty do ro bek pu bli ka cyj ny.



W ja kim miej scu jest dziś ochro na
zdro wia pra cu ją cych, któ rą Pa ni za -
wo do wo zaj mo wa ła się prze szło pół
wie ku?

Obec nie du żo się na ten te mat mó -
wi, a zbyt ma ło ro bi. Ja ko le karz za kła -
do wy, nie tyl ko przy glą da łam się, w ja ki
spo sób lu dzie pra cu ją, ale ta kże uzu -
peł nia łam wie dzę o tech nicz ne za gad -
nie nia. To by ło ko niecz ne, by prze ko nać
de cy den tów do wpro wa dza nia zmian.
Wspól nie z tech ni ka mi po pra wia li śmy
bez pie czeń stwo pra cy przy ob ra biar -
kach, to kar kach i in nych urzą dze niach.
Bar dzo przy da ła się wie le lat te mu tzw.
li sta do rt mundz ka, bę dą ca pier wo wzo -
rem dzi siej szej li sty kon tro l nej.

Czy prze my sło wa, za kła do wa 
słu żba zdro wia to prze ży tek? Tak nie -
któ rzy uwa ża ją.

Są w błę dzie! Słu żba me dy cy ny
pra cy, bez wzglę du na na zwę, jest nie -
zbęd na. Dziś prze cież są wca le nie
mniej sze za gro że nia, niż kil ka dzie siąt
lat wcze śniej. Do ty czą ró żnych miejsc
pra cy, ta kże w urzę dach czy w biu rach,
choć tam są in ne go ty pu za gro że nia.
Me dy cy na pra cy jest wręcz nie zbęd na
dla pra wi dło we go roz wo ju wy twór czo -
ści pro duk cyj nej. Je że li czło wiek bę -
dzie pra co wał w nie od po wied niej po -
zy cji, tem pie czy w złym oświe tle niu,
za py le niu, bez od po wied nie go oprzy -
rzą do wa nia, to efek tem je go pra cy bę -
dzie po pro stu bu bel.

Zda rza się, że pra co daw cy do -
strze ga jąc ten pro blem, fi nan su ją
pra cow ni kom do dat ko wą opie kę le -
kar ską.

Za to na le ża ło by ich chwa lić. My ślę
jed nak, że o wie le wa żniej sza jest opie -

ka le ka rza me dy cy ny pra cy, któ ry był by
naj bli żej miej sca pra cy pra cow ni ka. Tyl -
ko wte dy miał by szan sę po znać sta no -
wi sko pra cy, do strzec ró żne za gro że nia,
a więc i wła ści wie prze ciw dzia łać im.
Wa żne by ło by, że by le karz kwa li fi ku jąc
pra cow ni ka na da ne sta no wi sko pra cy,
miał czas obej rzeć je i do ko nać wła ści -
wej oce ny. Te raz się te go nie ro bi, dla te -
go nie mo że dzi wić licz ba scho rzeń
zwią za nych z pra cą, cho rób za wo do -
wych czy wy pad ków przy pra cy. 

By ła Pa ni pre kur sor ką ba dań er -
go no mii ko rek cyj nej i kon cep cyj nej
w prze my śle ma szy no wym. Na czym
one po le ga ły?

Pierw sze, jak sa ma na zwa wska zu -
je, po le ga ły na ko ry go wa niu nie pra wi -
dło wo ści. W prak ty ce wy glą da ło to tak,
że przy glą da łam się pra cu ją cym przy
da nej ma szy nie i spo sób pra cy kon -
fron to wa łam z ich scho rze nia mi. Oka -
zy wa ło się, że np. skrzy wie nie krę go -
słu pa wią za ło się z wy ko ny wa ny mi
ru cha mi czy ob cią że niem przy ma szy -
nie. Er go no mia kon cep cyj na po le ga ła
na to miast na opra co wy wa niu ta kich
roz wią zań tech no lo gicz nych lub kon -
struk cyj nych w fa zie pro jek to wa nia,
któ re po zwo li ły by za po biec ró żne go
ro dza ju scho rze niom.

Bar dzo bo ga ta jest li sta Pa ni do -
ko nań za wo do wych. Któ re szcze gól -
nie Pa ni so bie ce ni?

Naj bar dziej cie szę się z te go, że we
wszel kich dzia ła niach za wsze naj wa -
żniej szy był dla mnie czło wiek. Za rów -
no ten pra cu ją cy przy ma szy nach, jak
i ten za gro żo ny śmier cią pod czas epi -
de mii ospy, w zwal cza niu któ rej bra łam
udział ja ko le karz za kaź nik, ochot nik.
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