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Опасности и ризици што доведуваат до
нарушувања кај врат и горни екстремитети при

работа НВГЕР

Краток преглед
Нарушувањата кај врат и горни екстремитети при работа (НВГЕР) се најчеста
професионална болест во Европа. Тие се манифестираат во вратот,
рамената, рацете, дланките, зглобовите на рацете и прстите, каде
предизвикуваат болка, чувство на неудобност и отрпнатост. Други симптоми
што можат да бидат засилени од присуство на студ или користење на
вибрирачки алатки вклучуваат отекување на зглобовите, намалена
подвижност или слаб стисок и промена на бојата на кожата на дланките или
на прстите на рацете. Нарушувањата кај врат и горни екстремитети при
работа најчесто се јавуваат постепено што претставува кумулативен ефект
на примената на сила која ни се чини умерена и која се повторува подолг
временски период. Како резултат на тоа се јавува замореност на мускулите
што може да доведе до повреда на мекото ткиво на вратот, рамената и на
горните екстремитети. Главните фактори на ризик вклучуваат тешки товари,
чудна и статична положба, повторливо движење и премногу мали периоди
на одмор. Доколку е предвидено доволно време за одмор, телото ќе се врати
во форма, па дури може и да зајакне. Лошата работна средина може, исто
така, да го зголеми ризикот кај работниците од НВГЕР. На пример, преголем
студ може да предизвика чувство на вкочанетост во рацете, така што би ни
било потешко да фатиме нешто или пак би било потребно да употребиме
поголема сила. Психо-социјалните фактори, исто така, имаат своја улога:
работниците коишто извршуваат монотони задачи или на коишто им се дава
поголема стимулација за да работат побрзо се изложени на поголем ризик од
добивање на НВГЕР. Програмите за процена на ризик и за превенција мора
да започнат во моментот кога ќе се јават првите симптоми. Но, за оние
работници што се изложени на поголем ризик од добивање на НВГЕР, мерки
треба да се преземат уште пред да се јават некои видливи знаци на
предупредување.

Што претставуваат НВГЕР?
Нарушувањата кај врат и горни екстремитети при работа претставуваат
ослабување на телесната структура — вклучувајќи ги овде тетивите,
лигаментите, нервите, мускулите, зглобовите, коските и локализираниот
крвоток — што се јавуваат во прва рака како резултат на работата и
влијанијата на работната околина. Тие влијаат врз вратот, рамената и
горните екстремитети (раце, дланки, рачни зглобови и прсти) и можат да
предизвикаат болка, чувство на неудобност, вкочанетост и отрпнатост. Кај
лицата што ги имаат овие нарушувања, исто така, може да се јави и
отекување на зглобовите, намалена подвижност или намален стисок, како и
промена на бојата на кожата во пределот на дланките или прстите. Овие
симптоми може засилено да се манифестираат како резултат на студ или
користење на вибрациски алатки што треба да се држат со рака.
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НВГЕР уште се нарекуваат и „исчашувања или напрегнувања“, повреди од
повторливи напрегнувања (ППН) или кумулативни трауматски нарушувања
(КТН). Исто така, може да ги сретнете и под медицинските термини
теносиновит или синдром на карпален тунел.

За да се јават симптомите потребни се недели, месеци, а во некои случаи и
години. Па така, штом работниците ќе пријават некои симптоми, мора
веднаш и неодложно да се делува. Подобрата алтернатива би било да
направиме обиди овие симптоми воопшто да не се јават. Програмата за
процена на ризик проследена од соодветни дејствија на работното место би
ја намалила веројатноста работниците што се изложени на поголем ризик да
добијат нарушувања кај врат и горни екстремитети при работа.

Кои се последиците од НВГЕР врз работниците и
работодавачите?
НВГЕР се најчестата форма на професионално заболување во Европа и
опфаќаат повеќе до 45% од сите професионални нарушувањаi. Освен
симптомите опишани погоре, работниците мора да се справат со
намалувањето на нивната способност за работа, со потенцијалната загуба на
заработувачката и со можните ограничувања во нивниот приватен живот и
активностите во слободното време. Работодавачите мора да ги сносат
трошоците за боледувањето, намалената продуктивност и за можноста за
плаќање на надоместок на работниците што се принудени да се
пензионираат поради здравствени проблеми. Понатаму, државата ќе треба
да го издржува лицето кое е неспособно за работа.

Како се предизвикуваат НВГЕР?
Физичката работа бара примена на сила или за да се премести некој предмет
или истиот да се одржува стабилен во правилна позиција. Кога работата се
извршува со дланките, голем број различни групи мускули во вратот,
рамената, рацете и дланките контрахираат со цел да се задржи зглобот на
горниот екстремитет во позиција за мануелно преместување на предметите.
Колку е поголема силата што е потребна, толку повеќе мускулните сили се
задржуваат во деловите од телото вклучени во извршувањето на активноста.

Овие нарушувања се јавуваат како последица на повторлива, навидум
умерена, примена на сила во подолг временски период. Овие оптоварувања
се чини дека не предизвикуваат директни повреди, но можат да резултираат
во замореност на мускулите и да доведат до микроскопски повреди на
структурата на мекото ткиво на вратот и на горните екстремитети. Доколку е
предвидено доволно време за одмор, телото ќе може да се врати во форма,
па дури и да зајакне (ова е целта на обуката или рехабилитацијата).
Доколку нема доволно време одмор за телото да се врати во форма, или ако
премногу долго мора да се применува сила, тогаш може да се развијат
НВГЕР.

i
Eurostat, Work and Health in the EU: A Statistical Portrait, Office for Official Publications of the European Communities,

Luxembourg, 2004.

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Опасности и ризици што доведуваат до нарушувања

кај врат и горни екстремитети при работа НВГЕР

Кои фактори го зголемуваат ризикот кај работникот за
добивање НВГЕР?

Главни ризични фактори:
• примена на сила што резултира со зголемено механичко оптоварување на

вратот, рамената и на горните екстремитети (погледнете ја Слика 1
подолу);

• чудни положби што отстапуваат од (неутралната) позицијата за одмарање
на зглобовите, како на пример континуирано држење на рацете над
нивото на главата или фаќање на некој предмет со свиткани зглобови.
Колку повеќе положбата отстапува од позицијата за одморање, толку
повеќе мускулите треба да контрахираат со цел да ја произведат силата
потребна за да се изврши работата и толку е поголемо механичкото
оптоварување што телото мора да го издржи;

• повторливи движења при кои се изведува слична шема на движење, цело
време, без прекин, особено ако се работи за истиот зглоб и за истата
група мускули;

• продолжена работна активност без можност телото да се врати во форма
што доведува до исцрпеност (видете ја Слика 2 подолу);

• остри рабови на алатки, машини или мебел што притискаат врз кожното
ткиво и предизвикуваат искривување или повреда.

Овие активности го зголемуваат ризикот од нарушувања во
вратот и рамената:

• положби што наложуваат оптоварување на делови од телото и држење
на предмети, како на пример

o работење со кренати раце и држење тешки предмети
o работење при што главата е во свиткана или извртена положба (на

пример, при користење на микроскоп; вртење на главата настрана);
• долготрајно работење во статична положба (на пример, канцелариска

работа на компјутерски работни станици);
• повторливо дигање на рацете или вртење на главата настрана.

Овие активности го зголемуваат ризикот од нарушувања во
лакотот, рачниот зглоб и дланките:
• употреба на голема мускулна сила за ракување со предмети, како на
пример

o голема сила на стискање
o држење со цела рака и држење со два прста;

• Работењето при коешто рачните зглобови се во застранета положба, или
во насока на малиот прст или во насока на палецот, е опасно;

• повторување на истото движење на рачните зглобови;
• остри рабови што притискаат на рачните зглобови или на дланките.
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На Слика 1 ни се прикажани коските како рачни лостови, зглобовите како
точки на спојување и мускулите што ја произведуваат силата на едниот крај
од лостот.

Стрелките ја покажуваат големината и насоката на силите. Мускулите на
рамото ја држат раката испружена. Држењето на предмет од 1 килограм во
раката (Fg2) со долг рачен лост (dg2) ќе ја зголеми мускулната сила што е
потребна на околу 50 килограми. За тежина од 2 килограми кај испружената
рака, мускулот на рамото треба да контрахира со сила од околу 70
килограми — односно, тоа е исто како да се држи целата тежина на телото!
Начинот на кој може да се намалат овие сили врз мускулите е рачните
лостови да бидат кратки — т.е. преку држење на товарот блиску до телото.

Слика 2 покажува дека ако капацитетот на индивидуата е ограничен и ако
резервите се намалуваат, постои зголемен ризик лицето да се повреди за
време на зголемениот обем на работа.

Граница на капацитет

часови

Средна
оптовареност
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Работникот ќе се замори во текот на долгите периоди на работа, па така,
потребни се одредени периоди на одмор за телото да може да врати во
форма. Заморот го намалува капацитетот на телото. Ако периодите за одмор
се прекратки, постои поголем ризик работникот да се повреди за време на
зголемен обем на работа. Доколку времето на одмор не е доволно, можно е
оптовареноста на почетокот од смената да биде прифатлива, но да
предизвика преоптовареност по неколку часа работа. Степенот на замор се
зголемува кај пролонгираните смени.

Дополнителни фактори на ризик поврзани со развојот
на НВГЕР

Работна средина:
• лош распоред на работното место може да резултира со привикнување на

стресна работна положба и потреба од примена на сила при целосно
протегнување;

• физичка клима (температура, брзина на воздухот, влажност).
Температурата на работното место влијае врз мускулите на телото:
преголемата топлина го зголемува целокупниот замор и придонесува за
создавање на пот со што се отежнува држењето на алатките и се
наложува поголема примена на сила; преголемиот студ може да
придонесе за вкочанетост на рацете, со што би се отежнало фаќањето и
држењето и би била потребно поголема примена на сила;

• лошото осветлување може да создаде одблесок или сенки, така што
работниците би биле принудени да се придвижат кон невообичаени
позиции за да можат јасно да видат што прават;

• високите нивоа на бучава може да предизвикаат телото да биде напнато,
што би резултирало со статична положба на телото и побрзо настанување
на замор;

• вибрирачката опрема што се држи со рака може да предизвика промени
во циркулацијата на крвта што резултира со вкочанетост, отрпнатост и
губење на осет, како и потреба од примена на поголема сила при
фаќањето на некој предмет.

Индивидуална варијација:
• физичките капацитети на работниците може да варираат во зависност од

градбата на телото, возраста и нивото на физички развој. Претходните
повреди може да го намалат капацитетот на телото и да направат телото
да биде поподложно на ослабување, дури и по периодот на
закрепнување;

• недостатокот од искуство на работниците или недоволното познавање на
работата може да го зголеми ризикот од преоптоварување. (Обуката
поврзана со работата може да им помогне на работниците да ја намалат
својата изложеност на тој начин што ќе им биде овозможено да користат
подобри техники или пак преку земање кратки паузи или почесто
менување на нивната положба);
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• облеката или личната заштитна опрема што не  му одговара на
работникот може да ги ограничи положбите и да ја зголеми примената на
сила потребна за извршување на работата.

Психо-социјалните фактори и организираноста на работата:
• влијаат врз тоа како работниците се чувствуваат во врска со својата

работа, како на пример, начинот на кој е организирана работата, кој која
работа ја врши, како се вршат работите, колку брзо и колку долго;

• работниците што извршуваат монотони задачи што вклучуваат само
неколку слични задачи или што имаат стимул или норма со цел да се
поттикне побрзо темпо на работа се изложени на поголем ризик од
нарушувања на вратот и на горните екстремитети поврзани со работата;

• прекумерните работни задачи, ограничената контрола од страна на
работникот врз она што го прават, ограничените можности за социјална
интеракција или малата поддршка од нивните директори и раководители
се исто така елементи што можат да го зголемат ризикот од нарушувања
кај врат и горни екстремитети при работа.

Се смета дека овие фактори се јавуваат како резултат на стрес што
индуцира биомеханички и физиолошки промени.

Интеракции
Сите од претходноспоменатите фактори може да делуваат самостојно или
пак во комбинација во насока на зголемување на ризикот од НВГЕР кај
работникот. Истражувањата покажаа дека ризикот е поголем доколку имаме
комбинација од неколку фактори; на пример, ризикот од НВГЕР се зголемува
доколку освен повторливите движења на дланката истовремено има потреба
и од голема сила на стисок.

Релевантно Европско законодавство

Според европското законодавство што беше воведено, на работодавачите им
се доделува одговорноста да овозможат да се сведат на минимум ризиците
на работниците што страдаат од нарушувања кај врат и горни екстремитети
при работа. Најважните европски директиви се:
• Директива бр. 89/391/EEЗ — „Рамковната директива“ — која ги дефинира

основните услови за работни места;
• Директивата бр. 90/270/EEЗ, којашто ги утврдува минималните

безбедносни и здравствени и услови за работа со компјутерски работни
станици и опрема. Работодавачите се принудени:
o да ги анализираат работните станици
o да ги проценат безбедносните и здравствените услови
o да го отстранат секој ризик во однос на видот, физичките проблеми и

проблемите со менталниот стрес;
• Директива бр. 90/269/EEЗ, којашто ги утврдува минималните

безбедносни и здравствени услови за мануелно ракување со товар и
којашто им нуди заштита на работниците од ризици од повреда на
рамото, како и повреда на половината. Работодавачите треба да користат
соодветни средства за:
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o да се избегне потребата од мануелно ракување со товарот од страна на
работниците
o да ги преземат соодветните организациски мерки за намалување на

ризикот во случај кога мануелното ракување не може да се избегне
o да се осигурат дека работниците добиваат соодветни информации во

врска со тежината на товарот, центарот на гравитација или за
страната која најмногу тежи во случај кога имаме пакет со нееднаква
распределба на тежината

o да обезбедат соодветна обука и прецизни информации во врска со
тоа како правилно да се ракува со товарот.

Условите од други европски директиви, стандарди и упатства заедно со
одредбите на индивидуалните земји-членки, може исто така да бидат
релевантни за превенцијата од нарушувања кај врат и горни екстремитети
поврзани со работата.

Погледнете ја веб-локацијата на Агенцијата за повеќе информации во врска
со европското законодавство што се однесува на заштита на работниците:
http://osha.europa.eu/legislation

Што може да се направи за да се спречат овие
нарушувања?
Пристапот вграден во рамки на претходноспоменатото законодавство се
базира на процената на опасностите и ризиците на работното место.
Работодавачите се должни да направат процена на ризиците во однос на
безбедноста и здравјето во рамки на работното место, а потоа да ги
подобрат стандардите за безбедност и здравје на работниците и на другите
коишто може да бидат изложени на штетни влијанија. Овој процес се
нарекува процена на ризик и ги опфаќа низата фактори идентификувани
погоре за кои се знае дека го зголемуваат ризикот од добивање на НВГЕР.

Постојат неколку модели за извршување на процена на ризик. Овде имаме
еден пристап, објаснет чекор по чекор.

1. Пронајдете ги опасностите
Размислете за работата што се врши и идентификувајте ги сите опасности и
нивните комбинации што може да го предизвикаат или да го зголемат
ризикот од НВГЕР.

2. Донесете одлука во врска со тоа кој може да биде повреден
и на кој начин

Размислете за сите што може да бидат изложени на ризик. Особено
внимание посветете на оние работници што се изложени на поголем ризик.
Разговарајте со работниците и нивните претпоставени. Вклучете ги во
процесот на процена на ризикот и кажете им што сѐ правите за да го
намалите тој ризик.
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3. Оценете ги ризиците и донесете одлука во врска со
дејствијата што треба да се преземат

Размислете во врска со тоа како изложеноста на идентификуваниот фактор
на ризик може да доведе до јавување на нарушувања на вратот и на горните
екстремитети поврзани со работата:
• Дали опасноста може целосно да се отстрани?
• Дали ризикот може да се контролира?
• Дали може да се преземат заштитни мерки за да се заштити целокупната
работна сила?
• Дали е потребна лична заштитна опрема за заштита на работниците од

ризици што не можат соодветно да се контролираат преку колективните
превентивни мерки?

4. Преземете мерки
По завршувањето на процената на ризикот, треба да се направи листа на
превентивни мерки што ќе се подредат според приоритетноста, а потоа
треба да се преземат дејствија во кои ќе бидат вклучени работниците и
нивните претставници. Дејствувањето треба да биде фокусирано на
превентивните мерки со кои пред сѐ треба да се спречи појавата на повреди
и на здравствени проблеми, но исто така треба да се разгледаат мерки што
ќе ја сведат на минимум сериозноста на која било повреда претрпена.
Работниците треба да добијат соодветни информации, соодветно
образование и обука. Сите опасности и ризици што ќе се откријат треба да
бидат документирани заедно со групите кои се најмногу погодени и видот на
претрпените повреди. Треба да се обезбедат информации во врска со
мерките за подобрување на здравјето и безбедноста на работното место и во
врска со тоа како може да се избегнат одредени ризици. Кога се размислува
за превентивни дејствија треба да се земе обѕир една цела палета на
евентуални промени:
• работно место — на пример, дали може да се подобри распоредот на тој

начин што ќе се избегне ситуацијата во која работниците ќе мора да
изведуваат задачи за кои е потребна поголема примена на сила од
невообичаена статична работна положба?

• работна опрема — на пример, дали алатките се ергономски дизајнирани?
Дали може да се користат алатки што работат на струја за да се намали
силата потребна за завршување на задачата? И дали користењето на
таквите алатки би ја зголемило изложеноста на рацете и на дланките на
вибрации?

• работници — тие мора да бидат обучени и да ја зголемат својата свесност
за ергономските фактори и да ги увидат и да ги избегнуваат
небезбедните работни услови. Освен тоа, работниците мора да бидат
уверени зошто е всушност важно да се обрне внимание на превенцијата
и на она што би се случило доколку тоа се запостави. Тие, исто така,
треба да бидат свесни за придобивките од усвојувањето на добрите
практики и на работните методи во однос на намалување на болките и
проблемите и негубење на плати;

• работна задача — еден од најважните услови е да се намали физичкиот
напор што го наложува работата преку намалување на нивоата на сила,
на повторувањето, на чудните положби и на вибрациите. За ова,
честопати е потребна примена на нови алатки или работни методи;
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• работно управување — на пример, преку подобро планирање на работата
или имплементирање на безбедни системи за работа. Возможно би било
да се прераспределат задачите помеѓу работниците со цел да се намалат
повторливите движења, напрегањата на дланката и долготрајното
свиткување или наведнување;

• на организационо ниво, практичните решенија вклучуваат соодветна
пропорционалност помеѓу работата и одморот со цел да се намали
заморот, организирање на паузите и ротација на работата. На
корпоративно ниво треба да се промовира култура на безбедност за да се
оствари високо ниво на посветеност и вклученост во идентификувањето
и контролирањето на факторите на ризик од нарушувања на вратот и на
горните екстремитети поврзани со работата и за да се подобрат мерките
за безбедност и надзор.

5. Разгледување на наодите
Кога ќе се изврши некоја значајна промена во работните методи треба да се
осигуриме дека при тој процес нема да настанат некои нови опасности.

Заклучок

Постојат голем број информации во врска со причините и превенцијата од
нарушувања на вратот и на горните екстремитети поврзани со работата. Ова
резултираше со насоки за добри практики коишто овозможуваат
идентификување на факторите на ризик, извршување на процена на ризик и
преземање на дејствија на работното место со цел да се намали
застапеноста на овие нарушувања.

Во контекст на постепеното јавување на нарушувањата на вратот и на
горните екстремитети поврзани со работата, од суштинско значење е
програмите за процена на ризик и за превенција да започнат веднаш штом
се јават првичните симптоми или знаци на предупредување. Исто така, од
суштинско значење е да се преземаат проактивни мерки за оние групи
работници кај кои е идентификуван зголемен ризик. Може да се користат
повеќе различни техники за процена на изложеноста на нарушувањата на
вратот и на горните екстремитети поврзани со работата со цел да се оцени
постојното работно место  или работните места што се во фаза на
осмислување или развојii.

Преземањето на брзи дејствија може да донесе придобивки во однос на
намалување на проблемите кај работниците, како и во намалувањето на
трошоците за лекување и за боледување што се на товар на работодавачот.
Тоа исто така може да ја подобри продуктивноста на работното место.
За дополнителни информации во врска со нарушувањата на вратот и на
горните екстремитети поврзани со работата, погледнете на:
http://osha.europa.eu/good practice/risks/msd/

ii ii David GC, 'Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders', Occup
Med (Lond) 55(3): 190-199, 2005.
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