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Мускулно-скелетни нарушувања поврзани со
работата и темпото на работа (МСН)

Краток преглед
Темпото на работа е една од најголемите причини за нарушено здравје во
рамките на работното место, а достапните докази укажуваат дека тоа се
повеќе забрзува. Колку што е побрзо темпото на работа толку е поголем
ризикот една индивидуа да добие мускулно-скелетни заболувања (МСН).
Нивото на стрес се зголемува кога работниците немаат контрола врз темпото
на работата. Ова води кон мускулна тензија и замор, кој го зголемува
ризикот за добивање на МСН. На телото, исто така, му треба време за одмор
и закрепнување помеѓу периодите на работа. Темпото на работа се
зголемува како што луѓето работат подолги часови, од кои поголем дел се
дома. Работниците треба да бидат во можност сами да го поставуваат
темпото на работа и да не подлежат на прекумерни извршувачки цели.
Работата треба да биде разновидна и треба да им се дозволи на работниците
да избираат како и кога да ја извршат работната задача. Иако темпото на
работа не е прецизно опфатено со законодавството на ЕУ, сепак постојат
релевантни европски директиви и стандарди.

Вовед
Мускулно-скелетните нарушувања (МСН) ги зафаќаат мускулите на телото,
коските, зглобовите, тетивите, лигаментите и нервите. Кај поголемиот вид на
работи- гореспоменатиот МСЗ се развива со текот на времето кој се добива
или како резултат од самата работа или од работната средина на
вработените. Тоа, исто така, може да се јави како резултат од несреќи, на
пример, фрактури или исчашувања. Типично, МСН го зафаќа грбот, вратот,
рамената и горните екстремитети; а во ретки случаи ги зафаќа и долните
екстремитети. Здравствените проблеми варираат од неудобност, мали болки
до посериозни болести, кои бараат одмор од работа, па дури и медицински
третман. Кај похроничните случаи, третманот и заздравувањето се најчесто
задоволителни- резултатот може да биде трајна инвалидизираност и губење
на работно место. МСН има повеќе називи, вклучувајќи ги: повреди од
повторливи истегнувања, кумулативно заболување од траума и лесни
заболувања на кожата.

„Четвртото Европско Истражување за Работни Услови“ (4-то ЕИРУ, 2005 год.)
откри дека работниците се жалат од:

• болки во грбот (25%)
• општ замор (23%)
• болки во мускулите (23%)

Кои се ризичните фактори за МСН?
Голем број фактори можат да придонесат- или индивидуално или пак во
комбинација- за добивање на МСН. Физичките фактори вклучуваат:
користење на сила, повторување, лоши положби на телото и вибрации.
Организациските фактори како ниската работна сатисфакција и високото
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темпо на работа се исто така значајни како и медицинската историја на една
индивидуа, физичкиот капацитет и возраста.

Што претставува темпото на работа?
Според „Третото Европско Истражување за Работни Услови“ (3-то ЕИРУ, 2000
год.) постои многу силна врска помеѓу степенот на интензитет или
работењето со кратки временски рокови и здравствените проблеми.
Темпото на работа одредува колку време ќе биде достапно за одмор и
закрепнување на телото помеѓу периодите на една одредена задача. Колку
што е повисоко темпото, толку е поголем ризикот за една индивидуа да
развие МСН. Кога работникот нема никаква контрола врз брзината на
работата како резултат на надворешни фактори како во случај со брзината
на производната лента или системите со одредена квота во тој случај се
зголемуваат нивоата на стрес.
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Големите нивоа на стрес водат кон мускулна тензија; што резултира со
замор, кој го зголемува ризикот за развивање МСН. Со надворешното
контролирање на темпото на работа на работниците им се скратува
флексибилноста за одредување на сопствената брзина на работење.
Работењето со различни брзини во различни делови од денот претставува
дел од човековите карактеристики. Но, помеѓу 1990 и 2000 година,
периодите на работа со висока брзина нараснаа од 46% на 56%.
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Како да се намали ризикот од добивање МСН поврзан
со темпото на работа?
Природата на работата се има променето последните години. Замислите за
рентабилност, квалитет, услуга и флексибилност си го имаат сторено своето.
До некој степен границите помеѓу работата и приватниот живот станаа
нејасни благодарение на напредоците во компјутерската технологија и
зголеменото ниво на работа од дома. Податоците од „“Истражување за
Работна Околина“ во Шведска покажаа дека 28% од жените и 38% од
мажите работат подолго од вообичаените работни саати најмалку еднаш
неделно. Исто така открија дека 20% од жените и 25% од мажите работат
од дома во најмала мера неколку часа во неделата. Резултатот во двата
случаи претставува зголемување во темпото на работа.

Во 2000 год., според статистиката на ЕУ (13-тиот ЦЕИЕС семинар: „Здравје и
Безбедност при Работа“), темпото на работа во голема мера беше утврдено
од страна на „човечките потреби.“ Екстерните потреби на клиентите,
патниците или пациентите беа спомнати од 67% од вработените; 48%
посочија на потребите од колегите; 38% спомнаа директна контрола на
сопственикот; нормите на производство беа забележани од 31%; и
автоматската брзина на машината или производот беше цитирана од страна
на 21%.

Намалувањето на ризикот за добивање МСН е реален. Тоа вклучува
наоѓање на оптимална комбинација од фактори како на пример, положба на
телото, прекумерна сила и временски секвенции. Темпото на работа
претставува дел од карактеристиките кои ги опишуваат работните услови.
Како од биомеханички така и од психосоцијален поглед, работниците треба
да ја имаат можноста сами да си го поставуваат темпото на работа.

Во 2000 год., 64% од вработените имале избор во нивните наредби или
задачи, 70% вработените имале слобода во избирањето на нивното темпо на
работа и 70% имале слобода во бирањето на нивните методи на работа.
Работниот процес треба:
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• да варира
• да вклучува различни задачи
• да дава објаснување за значењето на работата во контекст на целиот

процес.

Задачата треба да му овозможува на работникот да избира како и кога да ја
изврши работната задача. Со оглед на тоа што луѓето работат со различно
темпо во различни делови од денот, на работниците треба да им биде
овозможено раздвижување помеѓу задачите. Работниците не треба да
подлежат на наметнувања од прекумерни непроменливи извршувачки цели.
И работниците треба да имаат соодветно образование во поглед на
прашањата поврзани со здравјето при работа и треба да бидат свесни за
факторите при работа кои влијаат врз нивното здравје.

Релевантно Европско законодавство
Иако не постои никаков европски правен инструмент кој ги опфаќа МСН и
темпото на работа, одреден број европски директиви и стандарди во поглед
на заштитата на здравјето и безбедноста при работа се релевантни.
Следните директиви во однос на МСН се поврзани директно или индиректно
со темпото на работа:

• 93/104/EEЗ (23 ноември 1993 год.), која опфаќа одредени аспекти од
организацијата на работното време;

• 90/269/EEЗ (29 мај 1990 год.), која ги опфаќа минималните услови за
здравје и безбедност при рачно пренесување товар во случаи кога
постои ризик, особено за добивање повреди на грбот на работникот;

• 90/270/EEЗ (29 мај 1990 год.), која ги опфаќа минималните услови за
здравје и безбедност при работа со опрема со екрани.

Европските стандарди се фокусираат кон допуштливи параметри во поглед
на положбата на телото, употребената сила и фреквенција на движењата.
Тие параметри ги одредуваат мускулно-скелетните оптоварувања што можат
да предизвикаат МСН. Релевантни стандарди се:

• EN-614-1: Безбедност на машините. Ергономски принципи на
проектирање. Терминологија и општи принципи. Ги опфаќа општите
правила во поглед на процесот на проектирање земајќи ја во предвид
антропометријата и биомеханиката;

• EN 614-2: Безбедност на машините. Ергономски принципи на
проектирање. Интеракција помеѓу проектирањето на машините и
работната задача;

• EN 1005: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Стандардот се состои од пет дела кои се наменети за
опфаќање на спектарот од променливи во однос на физичките
карактеристики на човекот во поглед на проектирањето на машините;

• EN 1005-1: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Услови и дефиниции;

• EN-1005-2: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Рачно управување со машинерија и составни делови од
машинерија;
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• EN 1005-3: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Препорачлива гранична сила која се применува при работа
со машини;

• EN-1005-4: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Оценување на положбата на телото за време на работа во
однос на машинеријата;

• prEN-1005-5: Безбедност на машините. Физички карактеристики на
човекот. Процена на ризик од репетитивно пренесување товар со
голема брзина;

• EN ISO 9241-2: Ергономски барања за работа во канцеларија со
терминали со екрани (ТЕ) Упатства за барања на задачите;

• EN ISO 12100-1: Безбедност на машините. Основни концепти, општи
принципи за проектирање. Основна терминологија, методологија.

За дополнителни информации, види: http://osha.europa.eu/legislation

Заклучок
Нарушувањата на мускулно-скелетниот систем се најчести низ Европа.
Темпото на работа, кое е поврзано со фреквенцијата на движења или со
правењето паузи помеѓу задачите, претставува значаен ризичен фактор за
добивање МСН. Европското законодавство советува дека ова треба да се
земе предвид при проценувањето на мускулно-скелетните оптоварувања,
иако не постои директива или европски стандард кој директно го опфаќа
темпото на работа.
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