
Е-ФАКТИ 10

European Agency for Safety and Health at Work - http://osha.europa.eu

-1-

Мускулно-скелетни нарушувања (МСН)
поврзани со работата во образованието

Краток преглед
Достапните податоци за образовниот сектор откриваат многу ниски стапки
на мускулно-скелетни нарушувања (МСН). Просветните работници малку се
изложени на повторливи движења на дланките и рацете, а многу малку на
ризик од подигнување тежок товар. Вообичаено, задачите изведени од
страна на вработените лица, од кои повеќето се наставници, не се ниту
повторливи, ниту статични. Вработените лица можат слободно да ја
менуваат својата положба и главно носат лесен товар. Европската Унија сè
уште нема спроведено посебна легислатива за здравје и заштита, која го
покрива образованието, но дел од општите директиви и стандарди можат да
се применат за овој сектор.

Вовед
Мускулно-скелетни нарушувања (МСН) може да ги погодат мускулите,
зглобовите, тетивите, лигаментите и нервите. Повеќето МСН поврзани со
работа, се развиваат со текот на времето и се предизвикани од самата
работа или од работната средина на вработените лица. Исто така, може да
бидат резултат од фрактури добиени при несреќа. Вообичаено, МСН го
погодуваат грбот, вратот, рамената и горните екстремитети; а поретко ги
погодуваат долните екстремитети. Здравствените проблеми се протегаат од
неудобност, мали болки и мачнини, до посериозни медицински состојби, за
кои треба отсуство од работа, па дури и медицински третман. Во повеќето
хронични случаи, лекувањето и оздравувањето често се незадоволителни –
резултатот може да биде траен инвалидитет и губење на работата.

Кои се ризик факторите за МСН?
Многу фактори може да придонесат – дали индивидуално или во
комбинација – за развој на МСН. Физичките фактори вклучуваат: примена
на сила, повторување, лоша положба и вибрации. Организациските фактори
како што се незадоволство од работата и големата брзина на работа, исто
така се значајни, како што се индивидуалната медицинска историја,
физичкиот капацитет и возраста.

МСН настануваат од обични телесни движења како што се свиткување,
исправување, стискање, држење, виткање, стегање и достигнување. Овие
чести движења не се особено штетни при редовните активности во
секојдневниот живот. Она што ги прави опасни во работни ситуации е
продолженото повторување, често на еден присилен начин, и најмногу
брзината на движењата и недостатокот на време да одмор помеѓу нив.

Работење во образовниот сектор
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Во образовниот сектор, повеќето работници се наставници. Останатите
вработени лица се административни работници и одржувачи на хигиена.
Мускулно-скелетниот товар кај наставниците е најчесто статичен, поради
фактот што повеќето од времето го поминуваат стоејќи. Сепак, нивната
положба не е ограничена; тие можат слободно да се движат, кога ќе
посакаат. Наставниците по физичко образование се предмет на различни
видови на оптоварување, кои можат да вклучуваат екстремни положби и
напрегање кое ги оптоварува нивните тела. Сепак, нивното мускулно-
скелетно оптоварување може да се промени во зависност од нивната
сопствена проценка на оптоварувањето и нивните физички способности.

Кои ризик-фактори постојат во образованието?
Според „Третиот европски преглед на работните услови 2000 (ESWC)“, 23%
од работниците во образованието се изложени половина од времето или
повеќе на работење со компјутери, што се смета како ризик-фактор за МСН.
По сектор, највисок процент на работници кои се изложени на работење со
компјутери има во секторот за финансии (78%); најнизок (8%) во
земјоделство и риболов.
Од сите сектори, образованието е најмалку изложено на повторливи
движења на дланките и на рацете (20%); градежништвото има најголем
процент со 60%. Само 5% од работниците во образованието се изложени на
ризик од носење тежок товар, што е повеќе од финансискиот сектор (3%),
но многу помалку од секторот со најголем ризик, земјоделството и риболовот
(49%). Само 15% од работниците во образованието се изложени на
работење во болни позиции. Податоците покажуваат дека образовниот
сектор има еден од најниските проценти на работници изложени на ризик-
фактори поврзани со МСН. Исто така, има еден од најниските проценти на
работници, чие здравје е изложено на ризик од мускулни болки во долните
или горните екстремитети, рамената и вратот.

МСН во образование
Според „Еуростат – Европска статистика за професионални болести (EODS)
2001“, стапките на несреќи за препознаени професионален теносиновитис
на раката или на рачниот зглоб и епикондилитис на лакотот се само 0.5% во
образовниот сектор. Главно, податоците откриваат многу ниски стапки на
МСН во образовниот сектор. Задачите што ги извршуваат вработените во
овој сектор, од мускулно-скелетна гледна точка, не се ниту повторливи,
ниту статични. Вработените лица можат слободно да ја менуваат својата
положба и главно носат лесен товар.

Проценка на ризик
Проценката на ризик претставува процес со пет фази и вклучува:
• идентификување на опасности
• одлучување кој би можел да биде повреден и како
• оценување на ризици и одлучување дали постојните предупредувања се

соодветни или потребно е да се стори нешто повеќе.
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Фундаментално право е работниците да бидат информирани за ризиците на
работното место, и за предусловите за превенција на опасностите поврзани
со работа. Според „Третиот европски преглед за работни услови 2000
(ESWC)“, 41% од Европејците се сметаат себеси за добро информирани во
однос на ризиците на работа; во образовниот сектор, цифрата изнесува
39%.
Истиот извор открива дека стапката на мускулно-скелетни заболувања во
образованието – изразена во проценти од вкупните денови на отсуство
поради здравствени проблеми – изнесува 35%. Најниската стапка е во
финансии (30%), а највисоката е во градежништвото (60%). Најзначајната
мерка за намалување, па дури и за отстранување на ризик од МСН во
образованието е да се избегнуваат ограничени положби во подолги
временски периоди.

Релевантна Европска легислатива
Директивите кои се директно поврзани со МСН во образовниот сектор се:
• 90/269/EEЗ (29 мај 1990) за минимални здравствени и безбедносни

услови за ракување со товари каде постои ризик, особено, од повреда на
грбот кај работниците;

• 90/270/EEЗ (29 мај 1990) за минимални безбедносни и здравствени
услови за работа со опрема на екран за визуализација;

• 93/104/EEЗ (23 ноември 1993) за одредени аспекти во организација на
работното време;

• 89/654/EEЗ (30 ноември 1989) за минимални безбедносни и здравствени
услови за работното место.

Релевантните европски стандарди се:
• EN-1005-3: Безбедност на машини. Човекова физичка изведба.

Препорачани ограничувања на сила за управување со машини;
• EN-1005-4: Безбедност на машини. Човекова физичка изведба.

Оценување на работни положби во однос на машини;
• EN ISO 9241-4: Ергономски барања за канцелариска работа со терминали

со визуелен дисплеј. Барања за тастатура;
• EN ISO 9241-5: Ергономски барања за канцелариска работа со терминали

со визуелен дисплеј. Изглед на работна станица и барања за положба;
• EN ISO 9241-9: Ергономски барања за канцелариска работа со терминали

со визуелен дисплеј. Барања за влезни уреди без тастатура.

За повеќе информации за европската легислатива, погледнете:
http://osha.europa.eu/legislation

Заклучок
Ризикот од развој на МСН е мал во образовниот сектор, кој се рефлектира во
соодветно ниските стапки на несреќи. Сепак, иако стапките се ниски,
превенција од МСН во образовниот сектор не смее да се занемари.
Европската Унија сè уште нема понудено посебни правила за образование,
но дел од општите директиви и стандарди можат да се применат за секторот.
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