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AS “Grindeks” darba aizsardzība šodien

• „Grindeks” – starptautisks farmācijas koncerns ar 5 meitas 

uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā, Krievijā un Slovākijā; 

pārstāvniecības atvērtas 12 valstīs; eksports uz 77 valstīm

• Latvijā  strādā 678 (01.03.2018. dati)

• Darba aizsardzības sistēma pilnveidota un sertificēta atbilstoši 

starptautiskajam standartam OHSAS 18001:2007 

• Atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17025 akreditēta 

Vides kontroles laboratorija

• Ražošanas, pētniecības un izstrādes procesos tiek izmantotas 

~700 bīstamās vielas

• Uzņēmums specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu 

sistēmu ietekmējošo, pretvēža un gastroenteroloģisko

medikamentu terapeitiskajās grupās



Kancerogēnās vielas 

• vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas kancerogēnu 

klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un 

maisījumu klasificēšanu (H350)

• mutagēnas ķīmiskas vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B 

kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošu vielu klasifikācijas 

kritērijiem (H340)

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj/?locale=LV


Iedarbības veids
• Kancerogēnās vielas: 

iedarbojas uz somatiskajām 

šūnām, rezultātā notiek 

mutācijas vai rekombinācija, 

kas noved pie slimībām dzīves 

laikā vai ļaundabīgajiem 

audzējiem

• Mutagēnas vielas: iedarbojas uz 

somatiskajām un 

dzimumšūnām, kā rezultātā 

rodas mutācijas, kas noved pie 

slimībām un defektiem 

nākamajās paaudzēs



Bīstamo vielu aprite

Noliktavas

Izstrāde

Kvalitātes kontrole

Ražotnes

Bīstamā viela



Bīstamo vielu uzskaite – Navision 



Bīstamo vielu uzskaite – Navision 



o Ftorafur® aktīvās vielas ražotne

o Fluoururacils

o CAS numurs: 51-21-8

o AER 0,01 mg/m3

o H301 – Toksisks, ja norij

o H312 – Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu

o H315 – Kairina ādu

o H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu

o H335 – Var izraisīt elpceļu kairinājumu

o H340 – Var izraisīt ģenētiskus bojājumus 

o H360 – Var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam 



Darba vides riska novērtējums
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Darba vides riska novērtējums

• Novērtēts darba vides risks.

• Ieraksts darba vides riska vērtējumā, ka darba vidē pastāv

darba vides faktori, kas var ietekmēt grūtnieču, sieviešu, kas

baro bērnu ar krūti vai viņu bērnu drošību vai veselību.



Grūtnieču un ar krūti barojošu sieviešu, kas 

strādā ar ķīmiskām vielām, pienākumi

• NEKAVĒJOTIES, tiklīdz tas kļuvis zināms, izsniegtu ārsta 

atzinumu iesniedz Personāla departamentā

• 02.06.2017. Darba kārtības noteikumi.



Darba devēja, pienākumi

• Ar darba dēvēja RĪKOJUMU, darbinieci norīko citos darbos.

• 02.06.2017. Darba kārtības noteikumi.



Pasākumi darba vides riska samazināšanai



Pasākumi darba vides riska samazināšanai



Pilnveidotais izejvielu 

iekraušanas veids ir bijis 

veiksmīgs un putekļi šādā 

veidā neizplatās

Pasākumi darba vides riska samazināšanai



Pasākumi riska faktora samazināšanai

Novērsta vielu nokļūšana 

noliktavas telpā (ārpus boksa), 

kur darbu veic citi darbinieki



Darbs Kaitīgo vielu telpās





Darbs Kaitīgo vielu telpās



Darbs Kaitīgo vielu telpās



Laboratorijās arvien biežāk 

nākas strādāt ar pretvēža 

preparātiem, kas ir 

citostatiskie (onkoloģiskie) 

produkti, tāpēc tika lemts 

iegādāties speciālu 

laminārās plūsmas 

laboratorijas skapi, kurā 

drošā veidā var veikt 

nepieciešamās darbības

Pasākumi darba vides riska samazināšanai



Pasākumi darba vides riska samazināšanai 



Piesārņojuma neienešana 

koplietošanas telpās –

izmantojam „lipīgos 

paklājiņus”

Vienkārši problēmas risinājumi



Vienkārši problēmas risinājumi

Piemērotās mēbeles



Vienkārši problēmas risinājumi

Ventilācijas sistēma 

iegremdēta sienā



Mūsu darbības pirms jaunu produktu 

ražošanas uzsākšanas



Darba higiēna
o Nedzert, neēst un nesmēķēt darba vietās, kur darbs 

ar ĶV

o Mazgāšanās un tualetes izmantošanas kārtība (roku 

mazgāšana)

o Darba aizsargapģērba glabāšana atsevišķi no 

nodarbināto personīgā apģērba vietās ar vēdināšanu

o Individuālo aizsardzības līdzekļu glabāšana īpašā šim 

mērķim paredzētā vietā, to regulāri pārbaudīt un tīrīt, 

bojāto un nolietoto ierīču savlaicīgi nodot labošanai 

vai nomainīt pret jaunām

o Aizsargapģērbu, kas lietots, strādājot ar ķīmiskām 

vielām, darbiniekiem aizliegts iznest ārpus 

uzņēmuma teritorijas



Paldies par uzmanību!


