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Опасности и ризици поврзани со рачно
пренесување товар на работно место

Краток преглед
Рачното пренесување товар е честа појава речиси во сите работни средини,
но сепак работниците во областа на градежништвото, земјоделството,
хотелиерството и рестораните се повеќе изложени на ракување со тешки
товари.

Рачното пренесување товар може да предизвика кумулативни нарушувања
како резултат на постепено и кумулативно влошување на мускулно-
скелетниот систем преку постојано подигање / пренесување, на пр. болки во
долниот дел од грбот. Исто така, може да предизвика акутна повреда, како
рани и фрактури како резултат на незгоди.

Болката и повредите во долниот дел од грбот како резултат на работата се
најчести мускулно-скелетни нарушувања предизвикани од рачно
пренесување товар. Речиси четвртина од работниците во Европа страдаат од
болка во грбот, која е на прво место на листата на сите пријавени
нарушувања на работно место.

Фактори кои го зголемуваат ризикот од повреда се претежок, голем товар,
незгоден да се фати или нестабилен, задача која е пренапорна или за која
се потребни несекојдневни положби или движења и работна средина во која
нема доволно простор, која има лизгав, нерамен или нестабилен под, со
екстремни температури или слаба светлина.

Посебните фактори, исто така, се причина некои работници особено да се
склони кон повреди.

Работодавачите треба да спроведат проценка на ризик и да преземат акции
за заштита на работниците од ризиците од рачното пренесување товар.
Во превентивни мерки спаѓаат:
• Замисла и организирање задачи за целосно избегнување на рачното

пренесување товар или барем негово ограничување.
• Користење на автоматизација и опрема за подигање.
• Организирање на задачи за рачно пренесување товар на безбеден начин

со поделба на товарот на помали делови и соодветни периоди за одмор.
• Овозможување информации и обука на работниците за задачи и

употреба на опрема и техники за соодветно пренесување.
Агенцијата дава на располагање детални информации за техники за
соодветно пренесување.

14
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Што претставува рачното пренесување товар?
Рачно пренесување товар е секое пренесување или поддржување товар од
страна на еден или повеќе работници. Ги опфаќа следните активности:
подигање, држење, спуштање, туркање, влечење, носење или поместување
товар. Товарот може да биде живо суштество (луѓе или животни) или
предмет (кутии, алати, итн.)
Рачното пренесување товар, исто така, понекогаш се нарекува „рачно
пренесување предмети“(Manual Material Handling-MMH).

Каде се случува?
Рачното пренесување товар се случува речиси во сите работни околини
(фабрики, магацини, градилишта, фарми, болници, канцеларии, итн.). Може
да опфаќа и подигнување кутии во амбалажа, ракување со градежни
материјали, колички на туркање, лечење пациенти во болници и чистење.

Според Четвртата Европска Анкета за Работни Услови2 спроведена во 2005
година во 27-те земји-членки во ЕУ, 35% од сите работници се изложени на
опасност од носење или преместување тежок товар во речиси четвртина од
работното време. Највисоки стапки на изложеност има кај квалификуваните
работници во земјоделството и риболовот, занаетчиите и  сличните
работници, управувачите со постројки и машини и монтерите. Според
анкетата, најмногу изложени се младите работници во споредба со сите
возрасни групи.

Согласно секторското намалување на стапките на изложеност на рачно
пренесување товар, кај работниците во областа на земјоделството,
градежништвото, хотелиерството и во рестораните постои поголема
веројатност од изложеност на тешки товари (68%, 64% и 48% одделно), по
кои следат работниците во секторите за производство и рударство,
продажба на големо и мало (околу 43%) и транспорт и врски (35%).

Кои се можните негативни ефекти врз здравјето како
резултат на рачното пренесување товар?
Рачното пренесување товар може да резултира со исцрпеност и може да
доведе до повреди во грбот, вратот, рамената, рацете или други делови од
телото. Како резултат на физичката работа може да се јават две групи на
повреди:
• Пресекотини, модринки, фрактури како резултат на ненадејни,

неочекувани настани, како што се несреќите.
• Оштетување на мускулно-скелетниот систем на телото (мускули, тетиви,

лигаменти, коски, зглобови, бурза, крвни садови и нерви) како
последица од постепено и кумулативно изложување на рачно
пренесување товар.  Овие повреди се нарекуваат „мускулно скелетни
нарушувања“ (МСН)3 и може да се поделат во 3 групи:

o Болки во вратот и горните екстремитети
o Болки во долните екстремитети
o Болки и повреди на грбот.
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Болката и повредите во долниот дел од грбот како резултат на работата се
најчести мускулно-скелетни нарушувања како резултат на рачно
пренесување товар. Овие нарушувања во долниот дел од грбот како
резултат на работата се значаен проблем и проблем кој зема замав во
Европа.4 Околу 25% од европските работници сметаат дека нивната работа
влијае врз нивното здравје во форма на болка во грбот, која е на прво место
на листата на сите пријавени нарушувања поврзани со работното место.
Највисок удел на таквите работници (28-47%) има во секторите за
земјоделство, градежништво, транспорт и врски.2

Мускулно-скелетните нарушувања како резултат на рачно пренесување
товар (на пр. нарушувања во долниот дел од грбот) може да имаат сериозни
последици врз работниците и може да ја ограничат нивната способност за
преземање различни работи и активности за одмор во останатиот дел од
животот. Затоа, превенцијата е битна.

Грб
Грбот има 4 природни заоблени линии. Мускулите и зглобовите на грбот најмалку
се оптоварени во исправена позиција на телото, со што се задржуваат природните
заоблени линии. Овие природни заоблени линии треба да се одржуваат за да се
спречи појава на болки во грбот.

Извор: Демарет ЈП, Гавреј Ф и Вилемс Ф (Превент). Aidez votre dos. Manuel de la formation
«prévention des maux de dos dans le secteur de l’aide à domicile». Proxima, 2006

Кога треба рачно да се пренесува товар, тогаш истиот треба да се држи или да се
пренесува што е можно поблиску до телото. Треба да се избегнува свиткување,
искривеност и наведнување на грбот.

Извор: Демарет ЈП, Гавреј Ф и Вилемс Ф (Превент). Aidez votre dos. Manuel de la formation
«prévention des maux de dos dans le secteur de l’aide à domicile». Proxima, 2006
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Што го прави рачното пренесување товар опасно?
Постојат неколку фактори кои го прават рачното пренесување товар опасно
и го зголемуваат ризикот од повреда. Тие се нарекуваат ризични фактори.
Ризичните фактори, особено кај повреда на грбот, се поврзани со 4 аспекти
на физичката работа: товар, задача, средина и посебни фактори.1,5

Товар
Ризикот од повреда на грбот се зголемува кога се подига, носи, турка и
влече товар доколку истиот е:
• Претежок

Нема точно ограничување на тежината за рачното пренесување. Товар
од 20 до 25 кг е тежок за подигање за повеќето луѓе, особено ако истиот
се пренесува неколку пати во еден час. Забележете дека туркањето или
влечењето често предизвикува помало оптоварување на телото отколку
подигањето или носењето.

• Преголем
Едно основно правило за подигање и носење е да се држи товарот што е
можно поблиску до телото. За поголем товар да се приближи до телото,
работникот мора да ги рашири рацете за да го дофати и да го држи
товарот. Мускулите на рацете при посегнувањето не може да
произведуваат сила онолку ефикасно колку со рацете во позиција близу
до телото.  На тој начин, мускулите многу побрзо ќе се изморат кога се
пренесува голем тежок товар.

• Тешко може да се зграпчи
Доколку товарите тешко може да се зграпчат, тогаш предметот може да
се лизне и да предизвика ненадејно движење на товарот. Со ракавици,
товарот, потешко се зграпчува, отколку со голи раце. Преку
обезбедување предмети со рачки или пак со користење помошни
средства за држење (на пр. кога се пренесува обложен материјал) се
намалува оптоварувањето на работникот. Товарите со остри рабови или
опасни материи (раствори и течности) може да ги повредат работниците,
особено во случај на судир.

• Неурамнотежен, нестабилен или товар со содржина што може да се
поместува
Кај неурамнотежените предмети тешко е да се одржува стабилност на
товарот близу до средишниот дел од телото. На тој начин доаѓа до
нерамномерно оптоварување на мускулите и замор. Нестабилната
содржина или содржина која се поместува, како течност, предизвикува
нерамномерно оптоварување на мускулите и ненадејните движења на
товарот може да доведат работникот да изгуби рамнотежа и да падне.

• Тешко може да се дофати
За товарите кои може да се дофатат само со испружени раце или со
наведнување или превиткување на трупот, потребна е мускулна сила.
‘Рбетот може лесно да се повреди, доколку трупот е во наведната
позиција или превиткан додека се подигнува товар.

Задача
Ризикот од повреда на грбот се зголемува доколку задачата:

http://osha.europa.eu/
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• Премногу е напорна
Задачите може да бидат особено напорни доколку треба да се извршуваат
премногу често или подолг период без доволен одмор или период на
закрепнување (на пр. постојано подигање или носење на долги
растојанија или активности каде брзината на работа се наметнува од
процес кој не може да се смени од страна на работникот).

• Вклучува несекојдневни позиции и движења
Работењето во наведната или свиткана позиција на трупот, со подигнати
раце, свиткани зглобови на раце, наведната позиција на вратот и свртена
позиција на главата го зголемува ризикот од повреда на грбот и треба да
се избегнува што е можно повеќе виткањето, вртењето и наведнувањето
на трупот, истегнувањето, ненадејните движења и постојана работа.

Положба

За физичката работа потребна е активација на мускулите. Постојат два
основни видови мускулна работа:
 статична работа: кога телото подолго време е во иста положба
(држење на телото или дел од телото во иста положба), одредени скелетни
мускули се згрчуваат
 динамична работа: при движење на делови од телото, активни
скелетни мускули ритмички се згрчуваат и се отпуштаат.

Разликата помеѓу овие два типа е претставена во следниот пример: кога
носите кутии, вашите мускули на рацете извршуваат статична работи при
држењето на кутии, додека пак мускулите на нозете извршуваат динамична
работа при движењето.6

Статичната, како и динамичната работа може да предизвика замор и да
доведе до повреди. Затоа, рачното пренесување товар треба да се извршува
што е можно почесто во природна положба.

Положба е позицијата на вашето тело (вклучувајќи ги рацете и нозете)
додека работите. Работите во лоша (напрегната, несекојдневна или
незадоволителна) положба кога вашите зглобови мора да ги држите во
неудобна, неприродна положба и речиси без голема можност за движење. Во
напрегната положба мускулите може помалку да произведуваат сила отколку
во попријатна, поудобна. Ова значи дека мускулите побрзо ќе се уморат во
несекојдневна положба, дури и кога за работната активност не е потребна
голема сила на мускулите. Исто така, механичкото оптоварување на ‘рбетот и
зглобовите е поголемо во овие положби отколку во поудобните.

Средина
Следните карактеристики на работната средина може да го зголеми ризикот
од повреда на грбот:
• Достапен простор

Недоволниот простор за извршување на рачното пренесување товар може
да доведе до несоодветни положби на телото и опасна неурамнотеженост
на товарот.
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• Под
Пренесувањето товар на различни работни нивоа или на подови кои се
лизгави, нерамни или нестабилни (како работни платформи или чамци за
рибарење) може да го зголемат ризикот од незгоди или повреда на грбот.

• Клима
Физичката клима (температура, влажност и вентилација) може да влијае
врз ризикот од повреда на грбот. Топлината доведува да се чувствувате
уморно, а потта го отежнува држењето на алатите, за што е потребна
поголема сила. Студот може да доведе до трпнење на рацете со што се
отежнува зграпчувањето.7

• Осветлување
Недоволното осветлување може да го зголеми ризикот од незгоди додека
пренесувате товар. Исто така, како резултат на тоа може да работите во
несекојдневна положба за јасно да можете да видите што правите.

Посебни фактори
Исто така, постојат неколку посебни фактори кои може да влијаат врз
ризикот од повреда на грбот:5

• .Искуство, обука и познавање на работата (на пример, нови болки во
долниот дел од грбот се вообичаени во првата година од
вработувањето)8

• Возраст (ризикот од болки во долниот дел од грбот се зголемува во
зависност од возраста: првите болки во долниот дел од грбот се
појавуваат кај повеќето луѓе кои се на возраст под 30 години)

• Физичките димензии и капацитетот (должина, тежина, отпорност, итн.)
• Личен начин на живеење (на пример, пушењето може да го зголеми

ризикот од болки во долниот дел од грбот)
• Историја на болки во грбот (ова е показател за идни повредни во грбот)
• Подготвеност за користење лична заштитна опрема (на пример,

униформа и заштитни обувки).

Проценка на ризик од рачно пренесување товар
Потребно е работодавачите да ги проценат ризиците по здравје и безбедност
од работните задачи и активности, вклучувајќи го и рачното пренесување
товар. Проценка на ризик е внимателно испитување на она што во текот на
работата може да предизвика повреда на луѓето. Може да се донесе одлука
дали се направени доволни предупредувања или дали е потребно да се
направи повеќе за да се спречи некаква опасност. Предизвикот е да се
елиминира или барем да се намали можноста за незгоди, повреди или
влошување на здравјето кои произлегуваат од работните активности и
задачи.

Може да се применат едноставни чекори за да се спроведе ефикасна
проценка на ризик на работното место:
• Внимавајте на опасностите кои може да предизвикаат незгоди, повреди

или влошување на здравјето, имајќи ги предвид товарот, задачата,
средината и управувачот. i

• Одлучете кој може да биде повреден и на кој начин: проценете ги
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можните последици од опасностите
• Одлучете дали постојните предупредувања се соодветни или дали треба

повеќе да се направи: најдете начини за намалување на ризикот
• Набљудувајте ги ризиците и разгледајте заштитни мерки.

Превентивни мерки
Негативните ефекти врз здравјето како последица на рачното пренесување
товар може да се спречат со елиминација или пак со намалување на
ризичните фактори. Треба да се користи следната хиерархија на
превентивни мерки:

Елиминација
Прво, може ли работата да се замисли и да се организира на тој начин што
физичката работа ќе може целосно да се избегне или барем да се ограничи
(на пр. со користење на електрична и механичка опрема како што се
транспортни траки, виличари, електрични дигалки или транспортни
мостови)?

Технички мерки
Доколку физичката работа не може да се избегне, треба да се земе предвид
автоматиката, механизацијата и употребата на опрема за подигање и
транспортна опрема (на пр. транспортери, дигалки, кранови, вакуум-уред за
подигање, лостови за дигање, палетари, виљушкари, рачни колички,
колички).
___________________________________
i Опасност е нешто што може да предизвика нарушување или повреда. Ризикот е веројатност за
настапување (на повреда).

Сепак, треба да се обрне внимание за да се осигури дека не се создале нови
ризици од работата (на пр. преку бучава или вибрација дланка-рака).

Организациони мерки
Организационите и административните мерки треба да се земат предвид
доколку не е можно елиминација на физичката работа и доколку техничките
мерки не помагаат во намалувањето на ризиците дел од физичката работа.
Напорното и постојано рачно пренесување товар треба да се изведува од
страна на повеќе лица или доколку е можно, да се намали количината која
се пренесува или товарот да се подели на помали делови.
Степенот на рачно пренесување товар не треба да биде утврден од машина,
надзор или колеги. Времето потребно за рачно пренесување товар треба да
се продолжи со земање паузи, или со замена на истите со други задачи за
мускулите да имаат време да закрепнат.

Информации и обука за работниците
Доколку работниците мора да извршуваат рачно пренесување товар, тогаш
треба да се информирани за ризиците од незгоди или нарушување на
здравјето, особено во однос на нивните задачи.
Исто така, треба да бидат обучени за користење опрема и за техниките за
соодветно ракување (видете подолу).
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Техники на соодветно ракување

Подигање
Пред подигање на товарот, треба да ја испланирате и да се припремите за
задачата. Бидете сигурни дека:

• знаете што правите
• нема пречки во просторот околу товарот
• вратите се отворени и нема ништо на подот на што некој би можел да

се сопне или да се лизне
• добро сте го зафатиле товарот
• вашите раце, товарот и рачките не се лизгаат
• доколку подигате заедно со некое друго лице, двајцата треба да

знаете што правите пред да почнете

Извор: Демарет ЈП, Гавреј Ф и Вилемс Ф (Превент). Aidez votre dos. Manuel de la formation «prévention
des maux de dos dans le secteur de l’aide à domicile». Proxima, 2006

Треба да ја примените следната техника при подигање товар:
• Ставете ги нозете околу товарот и телото над него (доколку не е

возможно, обидете се телото да ви биде што е можно поблиску до
товарот и пред него)

• Користете ги мускулите на нозете при подигањето
• Држете го грбот во исправена положба
• Доближете го товарот што е можно поблиску до вашето тело
• Подигнете го и носете го товарот со исправени раце.

Туркање и влечење
Уредите за туркање и влечење, како колички и вагонетки особено се
напорни за грбот, рамената и рацете.

Важно е:
• туркањето и влечењето да се врши користејќи ја сопствената тежина

на телото: при туркање треба да се наведнете нанапред, при влечење
треба да се наведнете наназад

• цврсто да стоите на подот за да не се нишате напред/назад  да
избегнувате свиткување, превиткување и наведнување на грбот

• Уредите за ракување имаат куки/рачки кои може да ги користите за
примена на сила. Висината на ракување треба да биде помеѓу рамото
и струкот за да можете да туркате/влечете во соодветна, природна
положба

• Уредите за ракување добро се одржувани за тркалата да може
непречено да се движат. Подовите се јаки, рамни и нема ѓубре (добро
одржување).
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Легислатива за рачното пренесување товар
Работниците се заштитени од мускулно-скелетните нарушувања со насоки за
здравје и безбедност и директиви. Една од нив е и Директивата
90/269/EEC на Советот1, која ги утврдува барањата за здравје и
безбедност за рачно пренесување товар, особено онаму каде што постои
ризик од повреда на грбот на работниците. Директивата ги одредува
следните општи услови за работодавачите:

• Да се избегнува потребата за рачно пренесување товар
• Да се применат соодветните организациони мерки за намалување на

ризикот доколку не може да се избегне рачното пренесување
• Да се обезбеди дека работниците добиваат соодветни информации за

тежината на товарот, стабилноста или најтешката страна кога некој
пакет нерамномерно е наполнет

• Да се овозможи соодветна обука и точни информации за тоа како
соодветно да се ракува со товар

Барањата на други европски директиви ii, стандарди (на пр. ISO стандарди)
и насоки, заедно со одредбите во посебните земји-членки исто така може да
најдат примена во спречување на здравствени проблеми поврзани со работа
како резултат на рачното преместување товар.

Дополнителни информации

Агенција
Директен линк за мускулно-скелетни нарушувања:

http://osha.europa.eu/topics/msds

Други

• Health and Safety Executive (Обединето Кралство) – Справување со
рачното пренесување товар: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

• Служба за безбедност и здравје на работно место при Одделот за
работни сила и Корпорацијата за компензација на незгоди (Нов Зеланд)
- Кодекс за рачно пренесување товар:
www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/manualcode.pdf

• Комисија за безбедност и здравје при работа – Кодекс за рачно
пренесување товар:
http://www.worksafe.wa.gov.au/newsite/worksafe/media/codes/Codema
nual handling.pdf

http://osha.europa.eu/topics/msds
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf
http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/manualcode.pdf
http://www.worksafe.wa.gov.au/newsite/worksafe/media/codes/Codema
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_____________________________
ii За повеќе информации посетете ја страницата на Агенцијата: http://osha.europa.eu/legislation
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