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Превенција на нарушувања кај вратот и
горните екстремитети при работа (НВГЕР) во

градежништвото

Краток преглед
Нарушувањата кај вратот и горните екстремитети поврзани со работата
(НВГЕР) претставуваат попречувања на телесните структури како на пример
тетивите, лигаментите, нервите, мускулите и системот на циркулација на
крвта, причинети од работа и од влијанието на работната средина. Некои од
овие нарушувања се манифестираат преку добродефинирани симптоми кај
вратот, рамената или горниот дел од рацете, додека пак другите се помалку
дефинирани и вклучуваат само болка, неудобност, отрпнатост и
одѕвонување. Може да настанат напади на болка и ослабување од едно
прекумерно подигнување. Поверојатно е НВГЕР да се случат како резултат
на повторливо ракување со тежина. Постојат два важни ризични фактори:
големината на товарот (износот на вложениот физички напор, тежината која
се управува и силите на кои треба да се спротивстави), и времетраењето и
фреквентноста на активноста.

НВГЕР се широко распространети во градежниот сектор, особено во
одредени трговски сектори – бројките покажуваат дека една третина од
градежните работници се изложени на нив. Ризичните фактори вклучуваат
работа која се повторува, која вклучува многу енергија, работа во незгодни
положби, статична работа, остри рабови или тврди површини кои
предизвикуваат локална компресија на деловите од телото, вибрации,
студени, психолошки фактори, на пример фактори кои се поврзани со
управувањето и организацијата на работата, фактори поврзани со
индивидуални работници и различни фактори кои може да се комбинираат.

Работодавците имаат правни обврски, засновани на Европските директиви и
одредби во посебните земји-членки, кои ги обврзуваат да ја спречат штетата
врз работниците. Работодавците мора да извршат соодветна процена на
ризикот и да дејствуваат врз основа на тие резултати. Постојат многу
практични чекори кои може да се преземат со цел да се намалат ризиците од
НВГЕР кај градежните работници – примери за ова можат да се најдат од
интернет-страницата на Европската Агенција.

Вовед
Ова резиме цели да ги информира работниците, нивните претпоставени и
работодавците и професионалците во полето на професионалната
безбедност и здравје (ПДЗ), во градежниот сектор за нарушувањата кај
вратот и на горните екстремитети поврзани со работата (НВГЕР). Ова помага
да се идентификуваат особените ризици со кои се соочуваат работниците во
развивање на НВГЕР. Исто така, овозможува советување и дава примери за
анализи на случаи кои се однесуваат на практичните чекори што може да се
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преземат со цел да се спречат или да се намалат ризиците градежните
работници да добијат вакви повреди.
Со ова се надополнува уште еден општ член во превенцијата на мускулно-
скелетни нарушувања (МСН) во градежништвото, кои исто така може да се
најдат на интернет-страницата на Агенцијата:
http://osha.europa.eu/good practice/sector/construction/msd construction.p df

Што се НВГЕР?
НВГЕР се попречувања на телесните структури како на пример тетивите,
лигаментите, нервите, мускулите, зглобовите, слузната кесичка и системот
на циркулација на крвта, причинети од извршувањето на работата и
ефектите од работната средина во која се извршува работата. Тука е
вклучен широк опсег на воспаленија и дегенеративни услови, како на
пример повреди на рамената причинети од продолжена работа во висина
над главата и повреди на зглобовите причинети од повторлива работа.
Симптомите вклучуваат болка и/или намалена способност за нормално
функционирање кои може да го зафатат кој било дел од вратот, рамената,
горниот дел од рацете, лакотот, подлактниците, зглобовите и дланките.

Некои од овие нарушувања имаат добро дефинирани знаци и симптоми, на
пример:

• Тендонитис – воспаление и болка на тетивите, која резултира од
повторливо движење на зглобот

• Синдром на карпален канал – оштетување на нервот кој поминува низ
зглобот и во раката од повторливо превиткување на зглобот додека
цврсто се држат алати или со константен притисок на зглобот врз цврст
предмет

• Синдром на вибрирачка рака – отрпнување и одѕвонување на прстите,
особено кога има ладно време, што резултира од промените на нервите и
крвните садови од раката предизвикани од употреба на вибрирачки
рачен алат

• Синдром на граден отвор - намален крвоток во рамената и во раката,
причинети од работа на ниво над главата или преку пренесување тежок
товар во раце, притоа рацете да се во висечка положба.

Многу други нарушувања кои се помалку дефинирани, вклучуваат болка,
намален комфор, отрпнување и одѕвонување во областите кај вратот,
рамената и горниот дел од рацете. Овие видови понекогаш се нарекуваат
неспецифични НВГЕР и често не може да се дијагностицираат лесно, меѓутоа
тие не резултираат со физичко попречување и инвалидитет.

Како доаѓа до појава на овие нарушувања?
Акутните епизоди на болка и/или попречување може да настанат од
прекумерно подигнување товар, на пример, директно влијание од тежок
механички напор може да предизвика напукнувања на мекото ткиво или на
скршени коски.

Многу е поверојатно, НВГЕР да се појават како резултат на зачестени и
умерени подигања товари за време на подолг период. Подигнувањето
помали товари може изгледа дека не предизвикува (директно) повреда,
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меѓутоа, доколку редовно се практикува во период од неколку месеци или
години, тоа може да предизвика отцепување на мускулите и да води кон
микроскопски повреди на ткивата.

Ако е дозволено доволно време за одмор, тогаш телото ќе биде посилно (ова
е целта на обуката или на рехабилитацијата). Меѓутоа, доколку нема
доволно време за правење пауза по заморната работа, или ако
управувањето со товарот се одржува многу долго, тоа може да резултира со
НВГЕР.

Така, постојат два важни ризика кои треба да се земат предвид при работа:
• Големината на товарот: количината на вложениот физички напор,

вклучувајќи ја тежината која треба да се управува или силите на кои
треба да се спротивстави

• Времетраењето и фреквентноста на физичката активност кои водат
кон умореност и потреба од одмор

Последиците за работникот од НВГЕР се болки, а исто така и загуба на
приход поради тоа што е онеспособен за работа. Ова резултира со
значителен трошок на организациите преку отсуство од работа или третман
на состојбата на влошено здравје, кои може ќе треба да ги поддржат лицата
кои не се способни за работа.

Колку се распространети НВГЕР во градежништвото?
Бројките за Холандија (види подолу) во период од 15 години покажуваат
дека околу една третина од градежните работници страдаат од НВГЕР.
Управителите и персоналот на градилиштето имаат помал процент на жалби
отколку физичките работници, меѓутоа, трендот е во пораст и за двете групи
во изминативе години.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1988-
1990

1993-
1994

1995-
1996

1997-
1998

1999-
2000

2002-
2003

Физички работници

Управители и
персонал на
градилиштето

Задачи под висок ризик

Период на проценување

Процент на работници кои пријавиле НВГЕР

http://osha.europa.eu/


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

Превенција на нарушувањата кај вратот и горните
екстремитети при работа (НВГЕР) во градежништвото

Голем број задачи, кои се извршени во специфични околности, ги
изложуваат работниците на повисок ризик од развивање НВГЕР. Овие задачи
вклучуваат:
•   Малтерисување, вклучително и глетување
• Покажувачи, пополнување на фуги
• Штици за нивелирање на подови (изложени на вибрации, влечење на

механички алат, мануелно ширење)
• Подигнувачи на скеле
• Плочкари
• Столари, кога работат на ниво над главата
• Стаклари, рачна работа, сечење на кит од стакло, употреба на кит
• Ѕидари, особено кога работат на големи блокови
• Персонал вработен во кантината, набавка и чистење
• Работници кои работат на изолација, кога работат со минерална волна
или полистирен
• Водоводџии
• Архитекти, кои работат на компјутерско дизајнирање
• Луѓе кои поставуваат коцки, извршување на повторливи движења, работа

со тешки материјали и употреба на вибрирачка опрема.

Кои се ризичните фактори за НВГЕР што може
да се појават во градежништвото?

Повторлива работа
Повторливите работи се вршат со истите движења кои треба да се направат
користејќи ги истите мускулни групи, за време на продолжен период.
Градежната работа вклучува мануелни задачи како на пример:
• Работа со чекан
• Дупчење
• Поставување шрафови, завртки, навртки
• Стругање
• Бојадисување со четки
• Поставување гипс картон
• Сечење лим со ножици
• Товарање и истоварање мали делови - како на пример плочки или цигли -

кои треба да се транспортираат од посредните локации за складирање до
конечното градилиште.

Сите овие активности, кога се повторуваат во период од неколку месеци и
години може да предизвикаат НВГЕР бидејќи може нема да има доволно
време за одмор, што може да доведе кон намалување на изворите на
енергија и создавање на метаболичен отпад.

Примена на голема сила
Вметнувањата за кои е потребно многу мускулна сила може да доведат кон
замор и исто така до повреди доколку нема доволно време за одмор. За
фаќање тешки предмети потребно е повеќе сила ако се работи за фаќање со
прсти (помеѓу палецот и показалецот за тенки предмети), или ако предметот
е премногу широк за удобно да се опфати со рака. Овој ризик е зголемен
ако зглобот не може да се држи право кога се применува сила. На пример,
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при изградба на ѕидови се користат градежни блокови (кои тежат околу
10кг). Блоковите се држат над нивната површина со засилен зафат меѓу
палецот, дланката и прстите додека се поместуваат од складиштето и се
местат на локацијата на ѕидот. Во некои локации, мора да се примени
голема сила со зглобот кога телото е во незгодна положба (т.е. со
свиткување или во продолжена зависност од висината на подигнувањето).

Незгодни положби
Работните положби за кои треба одреден дел од телото да се користи надвор
од својата неутрална положба, кон крајот на својот можен опсег можат да
водат кон замор и исто така ако нема доволно време за одмор. Мускулите
мора дополнително да се ангажираат со цел да се одржи таа положба, кога
се работи со растегнати раце или во свиткана положба. Исто така, мускулите
може да произведат помалку сила во овие положби отколку кога се во
поудобна положба. Ова значи дека мускулите полесно можат да се уморат во
чудни положби, дури и ако работата не бара висока мускулна сила.

Статична работа
Статичната работа вклучува продолжена контракција на истите мускулни
групи со цел одржување на положбата на дел од телото, или со цел да се
одржи нивото на силата константно. Ако ваквите статични контракции се
одржуваат одреден продолжен период, циркулацијата во мускулите ќе се
наруши. Заморот може да се појави многу бргу и ова може да резултира со
одредени нарушувања.

Со висок мускулен напор, заморот ќе го натера работникот да земе одмор.
Со низок мускулен напор, нивото на замор не е толку очигледно и
работникот може да помине предолго време во една иста положба. Работата
со рацете подигнати над рамениците, или дури над главата е многу честа во
градежниот сектор (на пример при бојадисување на покрив). При работа со
раце кои се истегнати нанапред, малите мускули на рамениците мора повеќе
да се истегнат со цел да се одржи товарот во рацете. Товарот е екстремно
тежок ако работникот држи алат или друг товар во раката во положба
далеку од рамениците. Со цел да види како се работи, работникот, исто
така, треба да го свитка вратот наназад, со што се нанесува дополнителен
притисок кај вратот. Овие ситуации го зголемуваат ризикот од нарушувања
во пределот на рамениците и вратот.

Локална компресија на алати и површини
Острите рабови или цврстите површини, кои можат да предизвикаат локален
механички притисок во областа на телото во контакт со нив може да се
предизвика штета, доколку контактот трае предолго и предизвикува
компресија на нервите и на другите ранливи структури. Користејќи ја раката
како чекан може да се предизвикаат локални повреди во структурата и
ткивата на раката. Симптомите може да не се појават за време на
извршување на задачата туку само по нејзино одложување за неколку часа.
Работните алати треба да се удобни и ефективни за употреба.

Вибрации
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Изложеноста на вибрации дланка-рака може да го зголеми ризикот од НВГЕР
и да причини „синдром на вибрирачка рака“ што ќе резултира со загуба на
чувство и болки во зафатените области. Вибрациите може да бидат
причинети од пневматски алати или алати на електрично напојување, за кои
исто се потребни поголеми сили на опфат доколку слабо се балансира со
нив.

Изложеност на ладно
Градежните работи во зима носат дополнителни опасности. Ладните раце
може да доведат до намалено чувство и тогаш е потребна зголемена
мускулна сила за држење на алатите и материјалите, особено ако
работникот треба да носи ракавици. Во студени средини, циркулацијата на
крвта во мускулите е влошена и капацитетот на максимална сила е намален.
Ова може да води кон побрз замор и кон развивање на нарушувања.

Психолошки фактори
Многу фактори поврзани со управувањето и организацијата на работата,
психолошката реакција на работникот кон работата и работните услови како
и генералното социјално опкружување можат да влијаат врз развојот на
НВГЕР. Овие фактори ги вклучуваат условите од нивото на работата,
контролата која работниците ја имаат врз својата работа и нивото на
поддршка од управителите, надзорниците и другите работници. Ефектите од
овие психолошки фактори се условени преку процесите за стресот кои
вклучуваат директни биомеханички и психолошки промени.

Индивидуално
Работниците имаат различни капацитети и од оваа причина некои имаат
поголема веројатност да развијат НВГЕР. Индивидуалните разлики може да
ги зголемат ризиците за нови вработени лица, млади работници и работници
со инвалидитет, привремени работници или за оние кои доаѓаат од други
земји да бараат работа.

Интеракции
Сите овие фактори може да дејствуваат сами по себе или да дејствуваат со
другите со цел да го зголемат ризикот од развивање на НВГЕР.
Подигнувањето на телото може да биде минимизирано со намалување на
ризичните фактори. На пример, дури и ако тежината која се управува не
може да биде намалена, можеби може да се намали фреквенцијата и
времетраењето на задачите со управување товар, со цел да има доволно
време за одмор. Алатите треба да бидат дизајнирани за да ги исполнат
условите на работниците, да се со удобни дршки и да ја олеснуваат
работата. Со техничка помош, како на пример механички алат, можно е да
се скрати разликата преку која товарот треба рачно да биде пренесен.

Кои се задачите кои ги предизвикуваат најголемите
ризици?
Меѓу задачите, кои се најголеми причини за загриженост, се вбројуваат:

http://osha.europa.eu/
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• Сите задачи кои се извршуваат на ниво над главата, вклучувајќи
повторливи движења
• Поставување гипс картон
• Работа со лим
• Бојадисување
• Посипување со песок
• Инсталација на висечки плафони и панелни покриви
• Возење камион, особено кога се вози без електронски волан и на

нерамна подлога
• Подигнување на скеле
• Поставување плочки
• Врзување шипки за армирање, вртење, делумно над главата и ракување

со тежок товар кој тешко може да се контролира

Превенција на НВГЕР во градежништвото
Работодавците имаат правни обврски, во рамките на земјите-членки,
засновани на Европските директиви и одредби кои ги обврзуваат да ја
спречат штетата врз работниците. Две Европски директиви се особено важни
за спречување на НВГЕР меѓу градежните работници:
• 89/391/ЕЕЗ - „Рамковната“ директива која ги уредува основните услови

за работните места
• 92/57/ЕЕЗ, Директива за минимални услови за здравје и безбедност за

привремени мобилни градилишта.

Условите за другите Европски Директиви, Стандарди и Насоки, заедно со
одредбите во рамките на посебните земји-членки можат, исто така, да бидат
важни за работните услови во рамките на градежниот сектор и превенцијата
на НВГЕР.

Видете ја интернет-страницата на Агенцијата за повеќе информации за
Европското законодавство поврзано со заштитата на работниците:
http://osha.europa.eu/legislation

Процена на ризик
Најважно е тоа дека се спроведува стабилна процена на ризиците и
опасностите на работното место, со цел обезбедување основа за
спроведување подобрувања. Работодавците потребно е да ги проценат
ризиците по безбедноста и здравјето во рамките на нивните работни места и
тогаш да ги подобрат стандардите за безбедност и здравје за работниците и
другите кои може да бидат оштетени. Овој процес се нарекува процена на
ризик.

Процената на ризикот вклучува идентификување на опасности и
проценување на размерот на вклучените ризици. Предизвикот лежи во тоа
да се елиминира или барем да се редуцира потенцијалот за несреќни
случаи, повреда или влошено здравје, кој произлегува од работните
активности и задачи.

Според тоа, добрата процена на ризикот ја формира основата за промените
во работното место со цел спречување на НВГЕР и воведување промени кои

http://osha.europa.eu/legislation
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ќе помогнат во намалувањето на трошоците од деловните активности од
загубени исходи, барања за компензација и бонуси за повисоко
осигурување.

Лицето што ја спроведува процената треба да има соодветна обука и
искуство и сложеноста на процената на ризикот ќе зависи од големината и
видот на градилиштето.

Постојат повеќе подели за извршување на процена на ризик. Еве ви еден
пристап чекор по чекор.

1. Внимавајте на опасностите
Мислете за работата која е извршена и направете идентификација на тоа
што може да го причини или да го зголеми ризикот од НВГЕР. На пример:
• Повторливи активности, како на пример употреба на чекан или дупчење
• Потребата да се извршува работа во висина над рамената.
Зборувајте со работниците и со нивните надзорници. Вклучете ги во
процесот на процена на ризик и кажете им дека вие ќе го намалите ризикот.

2. Донесете одлука за тоа кој може да биде повреден и како
Размислете за сите кои може да бидат повредени. Треба да се обрне
специфично внимание на работниците што се вклучени во задачи каде може
да се соочат со повисок ризик.

3. Проценете ги ризиците и донесете одлука за дејствување
Земете предвид како изложеноста на ризици може да води кон НВГЕР:
• Дали опасноста може целосно да се отстрани?
• Дали ризикот може да се контролира?
• Дали чекорите треба да се преземат со цел да се заштити целата работна
сила?
• Дали опремата за лична заштита е потребна за заштита на работниците

од ризици кои не можат да се спречат на колективна основа?
На пример:
• Дали механичките помагала за управување треба да се користат за

отстранување или за намалување на потребата за управување со
материјали?

• Дали за некои задачи е потребна посебна рачна заштита?

4. Дејствувајте
По завршувањето на процената на ризикот, наведете ги превентивните
мерки, кои се потребни поради приоритетите, потоа дејствувајте,
вклучувајќи ги работниците и нивните претставници во процесот. Дејствата
треба да се фокусираат на превентивни мерки (за запирање на повреда или
појава на влошување на здравјето), меѓутоа, исто така, треба да се
согледаат мерките за минимизирање на сериозноста на која било претрпена
повреда.

http://osha.europa.eu/
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Како дел од превентивните мерки, многу е важно да се осигури дека сите
работници се подложени на соодветно информирање и обука. Обезбедете
добра документација на опасностите и ризиците кои се идентификувани, на
групите кои најмногу се изложени на ризик и на видот на повредата која тие
можеби ја претрпеле. Обезбедете информации за мерките кои сте ги
претставиле со цел подобрување на здравјето и безбедноста на работното
место и за начините за избегнување на специфични опасности и ризици.

Кога се земаат предвид превентивни дејствија, обратете внимание на:
• Работното место – на пример дали може подлогата да се подобри со цел

да се избегнат задачите за кои е потребна примена на голема сила во
чудни, статични работни положби?

• Работна опрема – на пример дали алатите кои се во употреба се
ергономично дизајнирани? Дали алатите на електрична енергија можат
да се користат со цел да ја намалат силата потребна за извршување на
некоја задача? Дали употребата на вакви алати ќе ја зголеми
изложеноста на вибрациите дланка-рака?

• Работници – работниците мора да се подложени на обука со цел да ја
зголемат својата свесност за ергономични фактори, да препознаат и да
избегнат небезбедните работни услови. Понатаму, работниците треба да
разберат зошто е важно да се внимава во превенцијата и што може да се
случи ако тој факт се заборави. Тие, исто така, треба да се свесни за
бенефициите од присвојувањето на добрите практики и работни методи.

• Работни задачи – еден од најважните услови е да се намалат физичките
побарувања за работата намалувајќи ги нивоата на потребна сила,
повторување, чудни положби и/или вибрации. Многу често, ова ја прави
неопходна употребата на апарати за рачна употреба.

• Управување со работата – на пример, подобро планирање на работата
или спроведување на безбедни системи за работа. Дали е можно да се
распределат задачите помеѓу работниците со цел да се намалат
повторливите движења, насилни вметнувања со рака и пролонгирано
свиткување и превиткување?

На организационо ниво, практичните решенија вклучуваат воспоставување
на соодветни соодноси меѓу работа/одмор со цел да се намали зголемениот
замор преку организирање паузи и ротација на работата. На корпорациско
ниво треба да се промовира култура на безбедност со вклученост на
акционерите во идентификувањето и контролата на ризичните фактори за
НВГЕР и подобрување на мерките за безбедност и надгледување.

5. Преглед на наодите
Кога се прави значителна промена на работните методи, тогаш е многу
важно да се провери дека не се создадени нови опасности кои треба да се
контролираат.

Примери за практични интервенции со цел
спречување на НВГЕР во градежништвото
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На интернет-страницата на Европската Агенција:
http://osha.europa.eu/topics/msd можат да се најдат многу корисни
информации за спречување на НВГЕР. Некои специфични примери од
интервенциите и студиите за случаите од секторот за градежништво се
дадени подолу.

Тесни плочи за гипс картонi

Употреба на плочи од 90цм наместо од 120цм при изградба на гипс картон.

Употребата на тесни плочи резултира во помал физички напор, иако за тоа е
потребно поголем напор при зашрафување, и на ниво над главата и на ниво
под коленото. Се препорачува развој на други техники за фиксирање.

Прозорско стакло: механички отстранувач на кит
Пред да се отстрани прозорското стакло (поради замена или поправка),
печатот мора да биде скршен и исечен со употреба на сила. Традиционално,
ова се прави со немеханички рачен алат, за кој се потребни големи сили и
неконтролирани движења. Еден механички сечач ќе го реши проблемот и
исто така ќе ја овозможи употребата на безбедни работни методи.

Нова алатка за работа со шипки за армирање
Врзувањето шипки за армирање вклучува движења на стопирање и
свиткување на зглобот и подлактницата. Холандските проектанти развиле
нова алатка која се напојува од акумулатор за врзување на шипките за
армирање на ниво на подот. Така се елиминира и потребата за работа во
згрбавена положба и за вртење на зглобот и раката.

Ергономско поставување на прозорски стаклаii

Стакларите се изложени на широк опсег на физички напорни задачи при
поставувањето на прозорските стакла, вклучително и рачното управување
со тежок товар, носење и качување по скалила. Тие, исто така, треба да
работат во чудни, статични положби кога сечат и поставуваат тешки
прозорски стакла.

Развиена е нова опрема за да се совладаат овие проблеми, во соработка со
стакларите и со финансиска поддршка од страна на работодавците и
синдикалните претставници.

Опремата вклучува предмети како на пример дигалка за поместување на
стаклени панели, количка за стакло за поместување на прозорското стакло
низ нерамни површини и алуминиумска дигалка за подигнување на
прозорските стакла на одреденото место во зградата.

i Moll E, Kuijer PFM, Molen HF van der, Frings-Dresen MHW: Smallere gipsplaten maken lichter werk? Tijdschrift
voor Ergonomie, 30(2005), 5,19-26. (Narrow gypsum boards for lighter work? In Dutch)
ii Bronkhorst RE, Koningsveld EAP. Smart manual lifting: window pane handling. (In Dutch: Glaszetters: slim
tillen). In: Smarter work in practice; examples of work in productive and healthy jobs. Oeij PRA, Jongkind R,
Vaas S. TNO Work and Employment, Hoofddorp, Netherlands, 2005 (ISBN 90-5986-120-5)
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Секое стакло е обележано за да ја покаже својата тежина и новите
механички алати ги намалуваат нивоата на силата потребни за време на
поставувањето.

Воведувањето на овие промени резултира со:
• Елиминирање на тешко рачно подигнување и носење
• Подобри работни положби
• Пониско ниво на сила потребно за да се изврши работата.
Последователно на ова, стапките на отсуство од работа се намалени и
постапката за обработка на стакло стана повеќе продуктивна, како резултат
на заштедата на време и намалениот отпад од оштетувањето на прозорските
стакла и рамки.

Понатамошните бенефиции вклучуваат оспособување на поголема
пропорција на работното население (вклучително и оние кои се постари и
помалку физички силни) за извршување на овие задачи и за подобрувања
на моралот на работата преку промоција на култура на подобра безбедност.

На крај, едно истражување за трошоците/бенефициите покажува повраток
на инвестициите во нова опрема и работни методи уште во првата година.

Зошто интервенциите се ефективни?
Интервенциите за намалување на физичкиот напор помагаат да се спречи
влошувањето на здравјето и повредите. Ова им оди од корист на
работниците: меѓутоа работниците може да го загубат својот приход кога се
болни, или како резултат на намалениот капацитет при работата во нивната
избрана професија, за која тие посетувале обука.

Добро организираната и ергономски добро проектираната работа на
работодавачот му помага:
• да го обезбеди и одржи здравјето на работниците
• да ги намали трошоците во услови на исплата за време на отсуство, или

пенали доколку работниците се инвалиди
• да ја подобри изведбата на работата. Намалените работни притисоци

резултираат во зголемена мотивација, подобрени резултати, подобар
квалитет и намалени трошоци за неуспех.

Истражувањата докажуваат дека финансиската вредност на подобреното
извршување е многу поголема од намалените трошоци на повредите iii iv

iii Koningsveld EAP, Dul J, Rhijn JW van, Vink P. Enhancing the impact of ergonomic interventions. Ergonomics
2005;48(5):559-580.
iv Koningsveld EAP. Ergonomics benefits to companies: European similarities and differences. Proceedings of
the conference The Commercial Benefits of Ergonomics. Ergonomics Society, Loughborough UK, 2005.
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