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Со цел да ја подобри 
работната средина, во 
однос на заштитата на 
безбедноста и здравјето 
на работниците како што е 
предвидено во Договорот и 
последователните стратегии 
на Заедницата и акционите 
програми кои се однесуваат 
на безбедноста и здравјето 
на работното место, целта 
на Агенцијата ќе биде да 
им обезбеди на телата на 
Заедницата, земјите-членки, 
социјалните партнери и 
оние вклучени во областа, 
технички, научни и економски 
информации за употреба во 
доменот на безбедноста и 
здравјето при работа.

Безбедност и здравје при работа

Европски награди за добри практики
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Мускулоскелетните нарушувања се најчестиот проблем 
поврзан со работата во Европа, кој влијае на милиони 
работници. Низ дваесет и седумте земји-членки, 25% од 
работниците се жалат на болки во грбот и 23% изјавуваат 
дека чувствуваат мускулни болки.

Мускулоскелетните нарушувања може да влијаат на 
телесните мускули, зглобови, тетиви, лигаменти, коски и 
нерви. Повеќето мускулоскелетни нарушувања поврзани со 
работата се развиваат со текот на времето и се предизвикани 
од самата работа или од работната средина. Тие исто така 
може да се резултат на несреќи; на пример, фрактури и 
исчашувања. Вообичаено мускулосклетните нарушувања 
влијаат на грбот, вратот, рамената и горните екстремитети; 
а поретко влијаат на долните екстремитети.

Здравствените проблеми се манифестираат со неудобност 
и помали болки па сѐ до посериозни медицински состојби 
за кои е потребно отсуство од работа, па дури и медицинско 
лекување. Кај похроничните случаи, лекувањето и 
закрепнувањето честопати се незадоволителни - резултатот 
би можел да биде траен инвалидитет и губење на работното 
место.

Ризик фактори

Многу фактори може да придонесат, поединечно или 
комбинирано, за развојот на мускулоскелетни нарушувања:

 y физички, вклучувајќи примена на сила, 
повторливост на движењата, незгодна и статична 
положба, вибрирачки и студени работни средини;

 y организациски, вклучувајќи големи побарувања од 
работата, недостаток на контрола врз работата, 
незадоволство од работата, повторлива работа, 
брзо работно темпо, временски притисок 
и недостаток на поддршка од колегите и 
раководителите;

 y индивидуални, вклучувајќи претходен медицински 
историјат, физички капацитет и возраст.

Според европската статистика, 62% од работниците во ЕУ27, 
една четвртина од времето или подолго, се изложени на 
повторливи движења на рацете и дланките, 46% се изложени 
на болни или заморни положби и 35% се изложени на носење 
или поместување тежок товар.

Генерално, жените се помалку изложени на физички ризик-
фактори, иако движењата на рацете и дланките и работата 
во болни и заморни положби се поеднакво застапени како кај 
жените, така и кај мажите. Сепак, кај одредени работни места 
– како што се оние во кои има движење на луѓе – и сектори 
– како што се здравствената заштита и производството – 
жените се значително поизложени на ризик.
Ризик-факторите во некои типично женски нови сектори за 
вработување, како што е домашната нега, може да бидат 
потценети бидејќи свесноста сѐ уште е на ниско ниво и овие 

работници тешко може да се контактираат.
Работниците со несигурен работен однос, како што се оние 
со договори на определено време, исто така се значително 
поизложени на повторлива работа и работа во болни или 
заморни положби.

Мускулоскелетните нарушувања многу ги чинат компаниите, 
работниците и нивните семејства и општеството воопшто. 
Трошокот на мускулоскелетните нарушувања за бизнисот се 
одразува во медицински трошоци и трошоци за социјално 
осигурување, плаќања на надоместоци и изгубена 
продуктивност. Воедно, мускулоскелетните нарушувања 
исто така предизвикуваат лично страдање кај многу 
работници и нивните семејства.

Олеснете го товарот
 
Со европската кампања за 2007 година насловена ‘Олеснете 
го товарот’ се промовираше интегриран управувачки 
пристап за справување со мускулоскелетните нарушувања, 
опфаќајќи ги задржувањето, рехабилитацијата и 
повторното интегрирање на работниците кои веќе имаат 
мускулоскелетни нарушувања. Предводена од страна 
на Европската агенција за безбедност и здравје при 
работа, кампањата вклучуваше работодавци, работници, 
претставници за безбедност на работниците, практичари 
задолжени за безбедност и здравје, превентивни служби и 
креатори на политики за подобрување на превенцијата од 
мускулоскелетни нарушувања на работните места.

Препознавање на добра практика
 
Кампањата беше одбележана со Наградите за добри 
практики со кои се препознаваат организациите кои имале 
истакнати и иновативни придонеси во справувањето со 
мускулоскелетните заболувања.

Наградите поттикнуваат и охрабруваат практични 
решенија на работните места и ја споделуваат оваа добра 
практика ширум Европа. Оваа публикација содржи 20 
работни примери за тоа како компаниите и организациите 
ширум ЕУ преземале дејства против мускулоскелетните 
заболувања. Сите тие беа натпреварувачи во осмите по 
ред годишни Награди за добри практики предводени од 
Агенцијата.

Што бараа судиите
Примерите за добри практики се имплементирани – не 
теоретски или хипотетички – решенија кои помагаат да се 
спречат или намалат мускулоскелетните нарушувања или 
да се поддржат оние кои страдале од мускулоскелетни 
нарушувања. Тие би можеле да вклучуваат одредување и 
спроведување на програма за дејство која, да речеме, ги 
менува задачите за да се намалат долготрајните периоди 
на стоење или рачно ракување со тежок товар.

Вовед
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Примерите за добра практика, кои требаше да бидат 
неодамнешни или помалку објавувани, требаше да:

 y укажат на важноста на мускулоскелетните 
нарушувања;

 y бидат во насока на работното место;
 y се справуваат со ризиците кај изворот преку добра 

управувачка практика, особено ефективна примена 
на проценка на ризик;

 y ги прикажат заложбите за задржување, 
рехабилитирање и повторно интегрирање на 
работниците кои веќе имале мускулоскелетни 
нарушувања;

 y бидат успешно спроведени и да покажат реални 
подобрувања со текот на времето;

 y вклучуваат ефективно учество на работната сила 
или нивните претставници;

 y вклучуваат консултирање помеѓу раководството и 
работната сила или нивните претставници;

 y го надминуваат едноставното усогласување со 
важечките законски барања;

 y бидат потенцијално применливи за други работни 
места, вклучувајќи и други земји-членки и мали и 
средни претпријатија;

 y прикажуваат иновативност. 

Примерите за добри практики не би можеле да се 
изготват само заради комерцијален профит. Ова 
особено се однесува на производи, алатки или услуги 
кои се продаваат или би можело да се продаваат. 
Примерите кои беа фокусирани на поединецот, како што 
е обуката, требаше да покажат дека тие биле дел од еден 
посеопфатен пристап кон управувањето со ризик.

Наградени и пофалени натпреварувачи

Примерите за добри практики не се наменети да бидат 
дефинитивни или да дадат детално техничко водство. 
Кратките резимеа во оваа брошура ги претставуваат 
најдобрите карактеристики, покажувајќи што делува 
добро во практика и како истото било постигнато. Некои 
организации развиле свои решенија со користење на 
внатрешна експертиза; други пак ангажирале консултанти 
за безбедност и здравје. Повеќето организации ги 
поканиле работниците или нивните претставници за 
да ги утврдат проблемите и да развијат решенија. Не 
заборавајте дека работниците имаат искуство „од прва 
рака“ за работната ситуација.

Секое работно место е различно, што значи дека 
работодавците мора да вршат проценка на соодветните 
ризици на работното место и разработка на решенија за 
специфичните проблеми. Сепак, некои решенија може 
да делуваат низ индустриските сектори во организации 
со различна големина.

Натпреварувачите потекнуваат од голем број 
организации. Примерите вклучуваат мерки за намалување 
на ризиците од рачното ракување во стакленик за домати 
па сѐ до развој на решение за мускулоскелетните 
проблеми од кои страдаат дресерите на кучиња-
водачи. Севкупно, овде се резимирани 9 наградени и 11 
пофалени натпреварувачи. Овие резимеа се достапни 
на сите јазици на Заедницата и се поврзани со целосни 
описи на веб-сајтот на Агенцијата. 

Повеќе информации

Веб-сајтот на Агенцијата - http://osha.europa.eu содржи 
многу информации за безбедноста и здравјето на 
работното место на сите јазици на Европската заедница.

Информации за мускулоскелетни нарушувања може да 
се најдат на: http://osha.europa.eu/topics/msds и детали 
за ‘Олеснете го товарот’ на http://ew2007.osha.europa.
eu/. Сите публикации на Агенцијата може бесплатно да 
се преземат од веб-сајтот.
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Преглед на примери

 ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИ

Назив Држава Сектор/образовно 
ниво

Прашање

Да ги разгледаме 
оптоварувањата

Чешката 
Република

Производство на 
механизација и опрема

Ергономска програма за одредување 
и воведување мерки за спречување на 
мускулоскелетните нарушувања

Ергономскиот дизајн на 
работните места и работната 
организација во мало до 
средно претпријатие 

Германија Производство на 
механизација и опрема

Програма за подобрување на 
работните положби и намалување на 
рачното ракување со тежок товар

Систематски ергономски 
дизајн на работното место 
во шивачката дејност

Германија Производство на 
текстил

Развој на ергономски дизајнирана 
шивачка работна станица и пропратни 
упатства за работа

Движечка шина за 
намалување на ризиците 
од рачното ракување во 
стакленик со домати

Кипар Земјоделство Воведување на систем за движење 
на товар – движечката лента – да се 
олесни производствениот процес и 
да се намалат ризиците од рачното 
ракување

Намалување на кревањето 
преку паметен дизајн

Холандија Изградба на патишта Намалување на високите нивоа на 
физички стрес, поплаките за болки 
во грбот и колената од кои страдаат 
работниците на патиштата 

Замена на дрвените палети 
со воведување на вдлабната 
компонента во производот

Холандија Производство на 
неметални пластични 
производи

Справување со мускулоскелетни 
нарушувања кои произлегуваат од 
рачно ракување на тешки дрвени 
палети

Сеопфатен пристап за 
намалување на ризикот 
од мускулоскелетни 
нарушувања

Словенија Производство на 
гумени и пластични 
производи

Работни мерки за спречување на 
мускулоскелетни нарушувања, 
вклучувајќи технички подобрувања 
за намалување на рачното ракување, 
наведнувањето и повторливите 
движења.

Справување со 
мускулоскелетните 
проблеми на дресерите 
на кучиња-водачи и 
инструктори за движење

Обединетото 
Кралство

Здравствена и 
социјална работа 
/ Активности на 
организации-
членки кои не се 
класифицирани на 
друго место

Справување со големата зачестеност 
на мускулоскелетните нарушувања и 
отсуства помеѓу дресерите

Примена на партиципативна 
ергономија за утврдување и 
решавање на многу ризични 
задачи

Обединетото 
Кралство

Производство на 
хемикалии и хемиски 
производи

Формирање на Тим за ергономско 
подобрување за да се справува со 
мускулоскелетните нарушувања 
кои влијаат на работниците во 
фармацевтска фабрика
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ПОФАЛЕНИ НАТПРЕВАРУВАЧИ

Назив Држава Сектор/образовно ниво Прашање

Иновативна работна 
организација за поместување на 
залихите

Белгија Здравствена и социјална 
работа

Инсталирање на нова опрема и 
реорганизирање на работата за да се 
избегне непотребното кревање, носење и 
повторлива работа кај работниците

Сеопфатна политика за кревање 
за превенција од поплаки за 
болки во грбот кај помошници 
во домот

Белгија Здравствена и социјална 
работа

Развој на политика за кревање за да се 
намалат поплаките и повредите на `рбетот и 
да се подобри негата на пациентите

Интегрирана програма за 
намалување на заморот кај 
операторите

Грција Снабдување со 
електрична енергија, гас, 
пареа и топла вода 

Разгледување на проблеми кои вклучувале 
постојано ракување со товар, долготрајно 
стоење, повторливи движења и незгодни 
положби

Превенција од мускулоскелетни 
нарушувања кај персоналот за 
нега и грижа за болни лица

Естонија Здравствена и социјална 
работа

Спречување на мускулоскелетни 
нарушувања и обезбедување на безбедна 
работна средина преку примена на 
правилни техники за подигнување на 
пациенти

Управување со опрема/
помагала за рачното 
поместување на пациенти

Италија Здравствена и социјална 
работа

Користење на база на податоци за 
персоналот со сигурност да ја користи 
вистинската опрема за подигнување и да 
биде обучен за нејзина употреба

Помош при расцепување и 
рамнење на камен материјал

Италија Рударство и вадење камен Подобрување на работните положби и 
воведување на дополнителна опрема за 
кревање за да се намали ракувањето со 
голем товар

Модернизирање на фабрика 
за керамика за да се спречи 
рачното кревање

Литванија Производство на 
неметални минерални 
производи

Автоматизирање на отстранувањето плочки 
од производствената линија на палети за да 
се намалат ризиците од напрегање на грбот

Примена на насочена анализа 
за да се постигне „ЕргоПлус“ 
индустриско работно место

Австрија Производство на 
механизација и опрема

Воспоставување на ергономска група за да 
се создаде ергономски оптимално работно 
место, опфаќајќи ги сите аспекти на 
работата од осветлувањето до положбата

Спречување на рачното 
ракување кај жители во старски 
дом

Словачка Здравствена и социјална 
работа

Отстранување или барем намалување на 
рачното ракување кај луѓето и спречување 
на мускулоскелетните нарушувања. Мерките 
вклучуваа воведување на лифтови, кревети 
за капење и ракофати во ходниците

Автоматизација на визуелната 
контрола

Словачка Производство на основни 
метали

Инсталирање на камери и автоматски 
систем за проверка за справување со 
мускулоскелетните нарушувања поврзани 
со долги периоди на стоење, често 
наведнување и студени работни услови 

Партиципативен развој на 
работни методи (SATKE, Taske)

Финска Градежништво Справување со мускулоскелетните 
нарушувања, вклучувајќи незгодни работни 
положби и физички напор кој влијае на 
вратот и горните екстремитети, долниот 
дел од грбот и долните екстремитети кај 
градежните работници
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The issue under discussion
The company's manufacturing - production of cable harnesses

for the automobile industry - is largely based on manual work,

which increases the risks of workers developing MSDs. Typical

tasks include the hand-contacting of conductors, completion

of sheaths and cable harness wrapping.

Action taken
An ergonomics programme was set up to identify, evaluate

and cut workplace risks, optimise work procedures and

standardise work methods. The ultimate aim was to prevent

MSDs.

Two teams addressed the problem: a strategic ergonomics

team, composed of management representatives and

occupational safety and health experts, was responsible for

strategic decisions; the operational ergonomics team,

composed of departmental representatives, focused on

searching for and evaluating ergonomic risks in the workplace.

It examined potential solutions to reduce the risk of MSDs

and monitored the implementation of both administrative

and technical measures. It also functioned as a consulting

body for individual workplaces with regard to ergonomics

issues.

The company assigned one employee to be responsible for

ergonomics. His tasks included coordination of solutions to

ergonomics problems, assistance with the investigation of

work-related illnesses and work with the company doctor

and an external expert. The employee also carried out field

investigations, helped the ergonomics teams work together

and communicated relevant information to management.

The ergonomics programme, which was based on risk

assessment, put in place a range of actions:

technical measures, mainly focusing on the design of

equipment in the workplace;

work reorganisation;

increased training and information.

Workers with MSDs received medical treatment and

occupational rehabilitation.

Results achieved
The number of work-related illnesses has been cut. Compared

to 2003, there were 28 fewer cases of established work-

related illnesses in the following year. Complaints related to

the excessive loads on employees' upper limbs also decreased.

1 LET'S HAVE A LOOK AT LOADS

CZECH REPUBLIC

MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT NEC

Alcoa Fujikura Czech s.r.o.

Plzenská 387

CZ-349 01 Stríbro

www.alcoa.com/czech_republic/en/home.asp

A European Campaign on Musculoskeletal Disorders

E
U

RO
PEAN A

G
EN

CY FO
R S

AFETY AN
D H

EALTH AT W
O

RK

Прашањето за кое станува збор
Производството на компанијата – производство на кабловски 
склопови за автомобилската индустрија – во голема мера 
се заснова на рачна работа, која ги зголемува ризиците за 
развој на мускулоскелетни нарушувања кај работниците. 
Вообичаените задачи вклучуваат рачен контакт со 
спроводници, завршна изработка на облоги и пакување на 
кабловски склопови.

Преземено дејство
Се воведе програма за ергономија за да се одредат, 
проценат и да се намалат ризиците на работното место, 
да се оптимизираат работните процедури и да се 
стандардизираат работните методи. Крајната цел беше 
спречување на мускулоскелетните нарушувања.

Два тима го решаваа проблемот: тим за стратешка 
ергономија, сочинет од претставници на раководството и 
стручњаци за безбедност и здравје при работа, кој беше 
одговорен за стратешките одлуки, и тим за оперативна 
ергономија, сочинет од претставници на одделенијата, 
фокусиран на пребарување и проценка на ергономските 
ризици на работното место. Овој тим ги испита 
потенцијалните решенија за намалување на ризикот од 
мускулоскелетни нарушувања и го следеше спроведувањето 
на административните и техничките мерки. Исто така 
функционираше како консултантско тело за поединечни 
работни места во однос на прашања кои се однесуваат на 
ергономијата.

Компанијата назначи еден вработен како лице одговорно за 
ергономијата. Неговите задачи вклучуваа координација на 
решенија за проблеми кои се однесуваат на ергономијата, 
помош при испитувањето на болестите поврзани со работата 
и работа со докторот на компанијата и надворешен експерт. 
Вработениот исто така вршеше теренски истраги, им 
помагаше на тимовите за ергономија да работат заедно и ги 
пренесуваше важните информации до раководството.

Со програмата за ергономија, која се засноваше на проценка 
на ризик, се воспоставија одреден број активности:

 y технички мерки, главно фокусирајќи се на дизајнот 
на опремата на работното место;

 y реорганизација на работата;
 y зголемена обука и информации.

Работниците со мускулоскелетни нарушувања добија 
медицинско лекување и рехабилитација на работното место.

Постигнати резултати
Се намали бројот на болести поврзани со работата. Во 
споредба со 2003 година, имаше 28 случаи помалку на 
утврдени болести поврзани со работата во следната година. 
Исто така сенамалија и поплаките поврзани со прекумерен 
товар на горните екстремитети кај вработените.

1 ДА ГИ РАЗГЛЕДАМЕ ОПТОВАРУВАЊАТА

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА КОЈА НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО НА ДРУГО МЕСТО

Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
Plzenská 387
CZ-349 01 Stríbro
www.alcoa.com/czech_republic/en/home.asp
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Прашањето за кое станува збор
Анализата на работното место на компанијата покажа дека:

 y работници со лиен метал треба да се наведнуваат 
нанапред за да вршат многу од нивните задачи;

 y тие треба да ракуваат со тежок товар (18-20 кг);
 y телото е во незгодни положби при поврзување на 

лиени делови кои се многу раздвоени и понекогаш 
под нивото на трупот;

 y висината на работната маса и brusilicite не е 
прилагодена на работниците;

 y климата, осветлувањето и условите во однос на 
бучавата се лоши;

 y нема политика за паузи и ротирање во работата.

Преземено дејство
Беа користени дополнителни методи за проценка на 
напорите, вклучувајќи:

 y анкета nа работниците;
 y работилница за работници за да се анализира 

работниот процес, надополнета со анализи кои се 
засноваат на фотографии и видео;

 y проценка на ризик-факторите како што се бучавата 
и климата;

 y контролни листи за да се утврдат психосоцијалните 
и физичките – како што се стоење и седење или 
лоша положба – ризик-фактори и здравствени 
проблеми;

 y методот на „контролирачки карактеристики“ 
(Leitmerkmalmethode) за да се одредат задачите за 
носење, кревање, туркање и влечење;

 y ергономски мерења со CUELA системот 
(компјутерски-потпомогнато евидентирање 
и долгорочна анализа на мускулоскелетните 
оптоварувања).

Интердисциплинарен тим составен од претставници за 
безбедност, членови на одборот на вработени, работници, 
доктор по трудова медицина, претставници од статутарното 
тело за осигурување од несреќи и социјално осигурување 
и експерти за безбедност при работа ги воспоставија 

следниве активности:
 y користење на контејнери за кревање/превртување
 y воведување на работни маси со прилагодлива 

висина и брусилици;
 y употреба на кутии со железни решетки кои се 

полесни за ракување;
 y воведување на ротирање во работењето и кратки 

паузи;
 y подобрување на системот за осветлување и 

вентилација.

На работниците им беше дадено време да се запознаат со 
нивните нови работни услови и им беше понудена поддршка 
од тимот. Се направија понатамошни анализи и мерења како 
потврда дека мерките ги подобриле работните услови без 
воведување нови напори.

 
Кревање лиени делови пред и по воведувањето на контејнери 
за кревање/превртување

Постигнати резултати
Трошоците за спроведување на овие технички мерки 
изнесуваа околу 16.000 евра, што е разумна инвестиција 
за мало до средно претпријатие. Јасните придобивки за 
компанијата ќе станат очевидни долгорочно. Во секој случај, 
положбите со наведнување на агол поголем од 20° и рачно 
ракување со тежок товар се речиси отстранети. Овој модел 
на работното место би можел да се воведе во слични мали и 
средни претпријатија, како што се оние во кои се изведуваат 
дејности со заварување и обработка на метали.

2    ЕРГОНОМСКИ ДИЗАЈН НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И РАБОТНА    
 ОРГАНИЗАЦИЈА ВО МАЛО ДО СРЕДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ГЕРМАНИЈА
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА КОИ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО

Keulahütte GmbH
Geschwister-Scholl-Str.15
D-02957 Krauschwitz
www.keulahuettekrauschwitz.de

Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
Elsterstr. 8a. D-04709 Leipzig
www.mmbg.de
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Прашањето за кое станува збор
Бројот на болести поврзани со работата и изгубени 
работни часови се има зголемено во германската шивачка 
индустрија, што главно се должи на нарушувања на `рбетот 
и рамената/рацете. Тие сочинуваат повеќе од 34% од сите 
изгубени работни денови во овој сектор, што е значително 
повеќе од кое било друго место. 

 y Шиењето вклучува многу повторливи движења на 
рамената и рацете.

 y Статичните положби на `рбетот и долните 
екстремитети – наведнувањето под голем агол 
нанапред при седење – заземаат голем дел од 
работата.

 y Висината на многу маси за шиење сѐ уште е иста како 
машините управувани од стапало кои се вообичаени 
за крајот на 19тиот век.

 y Нема доволно простор за нозете помеѓу работната 
маса и педалот за стапалото.

Работно место пред воведувањето на нови мерки: работничката 
е значително наведната нанапред на работната маса која е 
премногу ниска, со малку простор за нејзините нозе.

Преземено дејство
Текстилната индустрија и професионалните здруженија за 
текстил и облека започнаа проект чија цел беше развој на 
ергономски дизајниран модел на шивачка работна станица 
и придружни упатства за работа (BGI 804 2). Проектот, 
поддржан од HVBG, беше спроведен од инженерската 
компанија Schwan во осум шивачки компании.
Во рамките на MEWA (Договор за добросостојба од повеќе 
работодавачи), беа редизајнирани 40 шивачки работни 
станици согласно стандардот BGI 804 2:

3 СИСТЕМАТСКИ ЕРГОНОМСКИ ДИЗАЈН НА РАБОТНОТО МЕСТО ВО  
 ШИВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

ГЕРМАНИЈА
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4 . D-65189 Wiesbaden
www.mewa.de

Ingenieurbüro Schwan Frankfurt
Inckusstrasse 5
D-60320 Frankfurt am Main

 y уредувањето на работниот простор под работната 
маса и педалот за стапалото беа изменети за да се 
поттикне исправена работна положба и да се олесни 
напорот на `рбетниот столб;

 y редизајнираниот простор за стапалото со 
ослободување од педалот овозможи непречено 
движење на стапалата и нозете;

 y се воведе работна маса со прилагодлива висина 
која лесно може да се менува за седечка и стоечка 
положба;

 y се воведоа прилагодливи потпорни површини за 
дланките и рацете за да се намали статичкиот напор 
на рамената и вратот. 

Пример на редизајнирана работна станица со 
потпори за рацете и прилагодлива висина. Се користи 
електромеханички систем за накосување на масата.

Постигнати резултати
Работниците во голема мера ја прифатија интервенцијата. 
Кај раководството за MEWA се пријави  забележително 
намалување на напорот и напрегањето и зголемено 
задоволство од работата. Трошокот за овие мерки достигна 
1.500 евра по работна станица. Вкупната инвестиција од 
околу 60.000 евра се докажа како профитабилна за само 
неколку месеци: бројот на изгубени работни денови опадна 
за 16%, времето за работа со игла за редизајнираните 
машини се зголеми до 50%, а продуктивноста се зголеми за 
околу 15%.

Овој пристап може да се применува директно на други 
шивачки работни станици и може да се пренесе на 
работните места и во други сектори, како што се оние во кои 
се користат склопови на работни станици.
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The issue under discussion
The number of work-related diseases and lost working hours

has increased in the German sewing industry, mainly due to

spine and shoulder/arm disorders. These account for more

than 34% of all working days lost in this sector, which is

considerably higher than elsewhere.

Sewing involves highly repetitive movements of the

shoulder and arm.

Static postures of the spine and lower extremities - leaning

a long way forwards while sitting - are involved for much

of the work.

The height of many sewing tables is still the same as the

foot-operated machines common at the end of the 19th

century.

There is not enough room for the legs between the

workbench and foot pedal.

A workplace before new measures were introduced: the worker is strongly
bent forwards at a workbench that is too low, with too little room for her legs.

Action taken
The leather industry and textile and clothing professional

associations initiated a project aimed at developing an

ergonomically designed model sewing workstation and

accompanying operational instructions (BGI 804 2). The project,

supported by the HVBG, was carried out by the Schwan

engineering company in eight sewing companies.

At MEWA, 40 sewing workstations were redesigned according

to the BGI 804 2 standard:

the spatial arrangement of the workspace under the

workbench and the foot pedal were altered to encourage

an upright working posture and relieve the strain on the

spinal column;

a redesigned foot space with a pedal release enabled the

unhindered movement of feet and legs;

a work table of adjustable height was introduced that

can switch easily between sitting and standing;

adjustable support areas for the hands and arms to reduce

the static strain on the shoulders and neck were introduced.

Example of a redesigned workstation with arm supports and adjustable height.
An electromechanical system is used to incline the table.

Results achieved
The workers' acceptance of the intervention was high.  A

clear reduction in strains and stress and increased job

satisfaction were reported to MEWA's management. The cost

of these measures came to €1,500 per workstation. The

overall investment of about €60,000 proved profitable in just

a few months: the number of working days lost fell by 16%,

the needle operating time for the redesigned machines

increased by up to 50% and productivity rose by some 15%.

This approach can be applied directly to other sewing

workstations and is transferable to workplaces in other sectors,

such as those using assembly workstations.

3 SYSTEMATIC ERGONOMIC WORKPLACE DESIGN IN SEWING WORK

GERMANY

MANUFACTURE OF TEXTILES

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4 . D-65189 Wiesbaden

www.mewa.de

Ingenieurbüro Schwan Frankfurt

Inckusstrasse 5

D-60320 Frankfurt am Main

A European Campaign on Musculoskeletal Disorders
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Прашањето за кое станува збор
Работниците во едно земјоделско претпријатие беа изложени 
на ризик од појава на мускулоскелетни нарушувања како 
резултат на постојано носење на тежок товар.

Преземено дејство
Во една кипарска компанија за овоштарство се утврдија 
ризиците од рачното ракување за работниците во нејзините 
стакленици поврзани со поместување на кутии со домати. 
Особено работничките беа посочени како категорија која е 
изложена на ризик.

Решението беше да се осмисли „движечка шина“ низ 
стакленикот во форма на надземна цевка која поддржува 
висечка платформа на која може да се стават до 20 кутии 
овошје. Потоа работникот лесно може да ја турка оваа 
висечка платформа низ стакленикот и кон соседниот дел за 
пакување.

4   ДВИЖЕЧКА ШИНА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ОД РАЧНОТО РАКУВАЊЕ  
  ВО СТАКЛЕНИК СО ДОМАТИ

КИПАР
ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Alexandros A. Christou
11 Ethnomartyra Kyprianou
CY-4520 Parekklisia Limassol

Постигнати резултати
Овој едноставен систем за поместување товар го олесни 
производствениот процес и значително ги намали ризиците 
од рачното ракување кај работниците. По неговото 
поставување не се добиени никакви поплаки за болки во 
грбот од страна на работниците.

Систем за транспорт на домати
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The issue under discussion
The City of Delft employs about 40 road workers and service

employees in its maintenance department. Workers were

known to be exposed to high levels of physical stress, with

back and knee complaints particularly prevalent.

Action taken
The physical stresses were analysed by a physiotherapist using

visual aids to document the problem. A working group was

set up comprising affected workers and supervisors and given

training on physical stress. The group was able to use the

visual aids in its search for solutions.

A plan of attack was prepared on three levels:

ergonomics - tools were provided to prevent physical

stress such as custom-fitted kerb grippers;

the content and organisation of tasks - the logistics of

the work were examined, particularly during the project

preparation phase, to prevent the need to handle materials

over long distances;

behaviour and working techniques - workers were trained

in techniques by the company physiotherapist; working

agreements were formulated with the employees and

documented in the form of a “working techniques

protocol”.

There was also an agreement made with planners and

engineering enterprises over the use of materials to ensure

that heavy materials were used only when absolutely necessary.

For example, where cars do not cross paved areas, smaller,

4.5cm paving tiles are now used instead of heavier tiles. Such

changes are being incorporated into a new public spaces

manual that sets out standard models for the design of the

city's infrastructure.

Results achieved
The City of Delft has more than earned back its investment,

thanks to a reduction of 3.9% in absence due to illness. A

survey on physical stress carried out before and after the

measures were introduced revealed a drop in exposure to

physical stress. More importantly, the status and motivation

of the workers were enhanced because they felt a sense of

“ownership” over the measures.

The measures sought to remove risks such as handling heavy tiles.

5 REDUCTION OF LIFTING THROUGH SMART DESIGN

THE NETHERLANDS

ROAD CONSTRUCTION

City of Delft

Martinus Nijhofflaan 2

NL-2624 ES Delft

www.delft.nl

Gardien bedrijfsfysiotherapie bv

Delftechpark 26

NL-2628 XH Delft

www.gardienbv.nl
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Прашањето за кое станува збор
Во Градот Делфт се вработени околу 40 работници на 
патиштата и сервисери во нивното одделение за одржување. 
Работниците беа изложени на високи нивоа на физичко 
напрегање, при што особено преовладуваа болките во грбот 
и колената. 

Преземено дејство
Физиотерапевт направи анализа на физичките напрегања 
со користење на визуелни помагала за да се документира 
проблемот. Се воспостави работна група составена од 
засегнати работници и надзорници и обучена за физичко 
напрегање. Групата можеше да ги користи визуелните 
помагала во својата потрага по решенија.

Се подготви план за напад на три нивоа:
 y ергономија – се обезбедија алатки за да се спречи 

физичкото напрегање како што се фаќалки за 
тротоари со форма и големина прилагодена на 
работникот;

 y се испитаа содржината и организацијата на 
задачите – логистиката на работата, особено за 
време на фазата на подготовка на проектот за да 
се спречи потребата од ракување со материјали на 
долги растојанија;

 y однесување и работни техники – работниците имаа 
обука за техники од страна на физиотерапевтот 
на компанијата; Се потпишаа работни договори 
со вработените и се документираа во форма на 
„протокол за работни техники“.

Исто така се склучи договор со проектантски и инженерски 
претпријатија за употреба на материјали со цел да се 
уверат дека тешки материјали се користат единствено кога 
тоа е апсолутно неопходно. На пример, онаму каде што не 
минуваат автомобили преку поплочените површини, сега се 
користат помали плочки за поплочување од 4.5см наместо 
потешки плочки. Ваквите промени се воведуваат во нов 
прирачник за јавни простори во кој се наведени стандардни 
модели за дизајн на градската инфраструктура.

Постигнати резултати
Градот Делфт постигна повеќе од поврат на својата 
инвестиција благодарејќи на намалувањето од 3.9% на 
отсуствата поради болест. Истражувањата за физичкото 
напрегање пред и по воведувањето на мерките укажаа 
на опаѓање во изложеноста на физичко напрегање. Што 
е уште поважно, се зголемија статусот и мотивацијата на 
работниците бидејќи тие имаа чувство на „сопственост“ врз 
мерките. 

Со мерките се настојуваше да се отстранат ризиците како што е 
ракувањето со тешки плочки.

5 НАМАЛУВАЊЕ НА КРЕВАЊЕТО ПРЕКУ ПАМЕТЕН ДИЗАЈН 

ХОЛАНДИЈА
ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА

City of Delft
Martinus Nijhofflaan 2
NL-2624 ES Delft
www.delft.nl

Gardien bedrijfsfysiotherapie bv
Delftechpark 26
NL-2628 XH Delft
www.gardienbv.nl
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Прашањето за кое станува збор
Компанијата произведува компоненти за ребрести подови. 
Користи систем од дрвени палети за транспортирање на 
овие производи, во кои работниците треба да ракуваат со 
палетни блокови со необична форма со тежина од околу 
25кг кога се суви. 

Преземено дејство
Ризикот од појава на мускулоскелетни нарушувања кои 
произлегуваат од рачното ракување со овие тешки палетни 
блокови се увиде за време на една проценка заснована на 
„NIOSH методот“.
(http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/). Се 
користеше систем од семафори за да се означат нивоата на 
ризик: црвено за поголем ризик за кој е потребно дејство, 
жолто за ризик каде што е пожелно да се дејствува и зелено 
за ситуација каде што не е потребно дејство.

Потенцијалните решенија вклучуваа промена на дизајнот 
или материјалите на палетите и употреба на механички 
помагала за кревање. Сепак, компанијата дојде до заклучок 
дека најдоброто решение е целосно елиминирање на 
палетите.

При една сесија за идеи и решенија со работниците беше 
утврдено решението: воведување на вдлабнат елемент во 
самите компоненти за ребрест под, правејќи ги дрвените 
палети излишни. Се испита изводливоста на ова решение, 
т.е. дали редизајнираните компоненти се во согласност со 
потребниот квалитет и градежните стандарди. 

Резултатот е дека ниту вработените во Dyecore ниту други 
работници, како што се возачи со под-договор, не треба да 
подлежат на физички напор при ракување со палети и да се 
изложат на ризик од повреда.

Постигнати резултати
Со годишен трошок од 137.000 евра, со редизајнот се 
заштедија 91.000 евра годишно со употребата на други 
компоненти и 22.000 евра со набавката на палети. 
Подобрените можности за ракување исто така значеа 
дека во овој процес беа потребни три работници помалку, 
заштедувајќи 120.000 евра. Севкупно, нето придобивката 
изнесува 96.000 евра годишно.

Тешко е намаленото отсуството поради лошо здравје 
во изминатите три години директно да се препише на 
редизајнот, но мора да постои одредена поврзаност. Другите 
придобивки вклучуваат намалување на бучавата бидејќи 
повеќе не беа потребни пиштоли за шајки за поправка на 
палетите и побрзи испораки на терен со оглед на фактот 
што нема потреба од товарење на палетите на камиони.

 

Компонентите пред измената поставени на палетен блок 
и потоа со вдлабнатината.
  

6 ЗАМЕНА НА ДРВЕНИТЕ ПАЛЕТИ СО ВОВЕДУВАЊЕ НА ВДЛАБНАТА КОМПОНЕНТА  
 ВО ПРОИЗВОДОТ

ХОЛАНДИЈА
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ

Dycore BV, Lelystad Branch
Steenstraat 2
NL-8211 AG Lelystad
www.dycore.nl

Dycore BV, Head Office
Ambachtsweg 16
NL-4906 CH Oosterhout
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Прашањето за кое станува збор
Производството на гума е тешка индустрија чија 
карактеристика се високите нивоа на физички напор и 
повторливо движење. Оптоварувањето на мускулоскелетниот 
систем на работникот е големо.

Преземено дејство
Длабинската ергономска анализа на работните места 
е дел од годишната ревизија за проценка на ризикот 
извршена од Savatech. Во насока на управување со 
безбедноста и здравјето при работа, компанијата изготви и 
сертифицираше стандардизирана процедура во согласност 
со меѓународниот стандард OHSAS 18001 ((http://www.
ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com) во 2004 
година.

Ергономска анализа на ризиците на работното место. 

Пред и по направените прилагодувања на работна станица

Мултидисциплинарен тим составен од лица од раководството, 
работници, стручњаци за безбедност и здравје при работа, 
доктори по трудова медицина, градежни дизајнери и други 
експерти, ги процени ергономските проблеми, предложи 
решенија и го следеше нивното спроведување.

Се воспостави сеопфатен пакет мерки за да се спречи 
развојот на мускулоскелетни нарушувања поврзани со 
работата. Тие вклучуваа технички подобрувања чија цел 
е намалување на рачното ракување, наведнувањето и 
повторливите движења. Раководителите и планерите на 
производствените процеси добија насоки за „кодот за 
преместување товар“, заедно со практични информации за 
спречување ризици при поместување товар.

Кампањата за превенција вклучуваше курсеви за обука, 
ширење на важни информации во билтен и весник, како 
и натпревар по цртање. На сите работници им се подели 
прирачник насловен „Со физичка активност до подобро 
здравје“, нудејќи совети за здрава и урамнотежена исхрана и 
физички вежби. Професионален фитнес-тренер практично 
ги демонстрираше овие вежби.

Постигнати резултати
Со иницијативата се намалија боледувањата за 28.8% во 
периодот од 2004 до 2007 година и се подобри задоволството 
кај работниците. И покрај тоа што станува збор за работа во 
сектор од тешката индустрија, отсуството поради болест е 
под просекот карактеристичен за Словенија.

Поради големината на компанијата и сложеноста на 
воведените мерки, трошокот достигна 4 милиони евра. 
Сепак, со директните придобивки како што е намалувањето 
на отсуството поради болест веќе се заштедени 1.5 милиони 
евра. Долгорочно, се очекува придобивките да ги надминат 
трошоците.

7 СЕОПФАТЕН ПРИСТАП ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД  
 МУСКУЛОСКЕЛЕТНИ НАРУШУВАЊА

СЛОВЕНИЈА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМЕНИ И ПЛАСТИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Savatech d.o.o.
Skofjeloska cesta 6
SI-4000 Kranj
www.sava.si

Sava Medical in Storitve d.o.o.
CC Safety
Technical, Fire and Environmental Safety
Skofjeloska cesta 6
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The issue under discussion
Rubber manufacturing is a heavy industry characterised by

high levels of physical strain and repetitive movement. The

load on a worker's musculoskeletal system is high.

Action taken
An in-depth ergonomic analysis of workplaces is part of the

annual risk assessment audit carried out by Savatech. To

manage occupational safety and health (OSH), the company

produced and certified a standardised procedure in line with

the international standard OHSAS 18001 (http://www.ohsas-

18001-occupational-health-and-safety.com) in 2004.

Ergonomic analysis of the workplace risks.

Before and after adjustments were made to a workstation.

A multidisciplinary team involving management, workers,

OSH experts, occupational health doctors, construction

designers and other specialists assessed the ergonomic

problems, proposed solutions and monitored their

implementation.

A comprehensive set of workplace measures was implemented

to prevent work-related MSDs developing. These included

technical improvements aimed at reducing manual handling,

bending and repetitive movements. Guidelines for the “load

relocation code” were provided to the heads and planners

of production processes, along with practical information on

preventing risks when moving a load.

A prevention campaign included training courses, the

dissemination of relevant information in a bulletin and

newspaper, and a drawing competition. A manual, 'With

physical activity to better health', offering advice on healthy

and balanced nutrition and physical exercises, was issued to

all workers. A professional fitness trainer provided practical

demonstrations of these exercises.

Results achieved
This initiative cut sick leave by 28.8% from 2004 to 2007 and

improved workers' satisfaction. Despite operating in the heavy

industry sector, sickness absence is below the average for

Slovenia.

Owing to the size of the company and the complexity of the

measures introduced, the cost was high at €4 million. However,

direct benefits such as the cut in sickness absence have already

saved €1.5 million. In the longer term, it is expected that the

benefits will outweigh the costs.
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Прашањето за кое станува збор
Обуката на кучиња за слепи лица и лица со делумен вид 
е работа со лева рака, при што доаѓа до еднострани 
оптоварувања кај дресерите на кучиња/инструкторите за 
движење на клиентите:

 y лев зглоб, подлактица и лакт: одржување на стисок, 
примена на сила, ротација на подлактицата;

 y лево рамо (кај вдлабнатината): попречни 
истегнувања и средишни ротации за да се ограничи 
движењето на кучето; одвлекување кај рамото 
особено со „куче кое се движи под агол на 
линијата на движење“;

 y лево рамо (плешка/лопатка и клучна коска): сите 
движења, особено спојувањето на рацете и нозете 
кон телото, ротирање надолу и кревање на рамото, 
кога се даваат сигнали на кучето и се контролираат 
неговите движења;

 y долниот дел од грбот: со рачки со несоодветна 
должина, особено со „куче кое се движи под агол 
на линијата на движење“;

 y лево колено, потенцијално колк и скочен зглоб: 
асиметрично носење тежина.

Беше забележана голема појава на мускулоскелетни 
нарушувања и отсуство, но дресерите/инструкторите ретко 
беа свесни за ризиците. Тие уживаа во својата работа и 
сметаа дека „болките“ се дел од работата, што водеше до 
високо ниво на непријавување на болест.

Асиметрични напори кај дресери на кучиња-водачи при обука на 
кучиња со лева рака.

 Преземено дејство
Не е можно да се врши наизменична обука со лева и десна 
рака бидејќи ова би можело да доведе до повеќе „лево“ 
или „десно“ дресирани кучиња и да предизвика опасни 
ситуации доколку, на пример, клиентот по грешка постапува 
со „десно“ куче како со „лево“.
Заедно со дресерите/инструкторите на кучиња, се изврши 
проценка на ризиците и се развија следните мерки:

 y обезбедување различни видови и должини 
на водилки и рачки за да им се овозможи на 
работниците да ја прилагодат својата висина 
според висината и однесувањето на кучето;

 y одбивање, што е можно порано, на жестоки кучиња 
кои не реагираат на обука;

 y следење на здравјето на работниците;
 y обезбедување обука насочена кон рачното 

постапување кое е специфично за обуката на 
кучиња;

 y подготовка на три брошури за лична помош;
 y истакнување на важноста на пријавувањето 

инциденти и мускулоскелетни нарушувања за да 
се овозможи подобро одредување и спречување 
ризици.

Постигнати резултати
Повратните информации од персоналот беа позитивни. 
Тие чувствуваа дека ги слуша „некој“ кој ја разбрал нивната 
работа и е свесен за нивните мускулоскелетни нарушувања. 
Нивната свесност за ризиците од појава на мускулоскелетни 
заболувања и како да се справат со истите е зголемена. Како 
последица на тоа, сега се пријавуваат повеќе инциденти. 
Придобивктие во однос на заштедените трошоци сѐ уште 
не се познати, но за 2008 година се планира преглед на 
ефикасноста на мерките.

8 СПРАВУВАЊЕ СО МУСКУЛОСКЕЛЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДРЕСЕРИТЕ 
НА  КУЧИЊА-ВОДАЧИ И ИНСТРУКТОРИ ЗА ДВИЖЕЊЕ 

ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО
ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА РАБОТА
Активности на организации-членки кои не се класифицирани на друго место

The Guide Dog for the Blind Association - Health and Safety Team
Tollgate House, Banbury Road
Leamington Spa
UK-CV 33 9QJ
www.guidedogs.org.uk
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The issue under discussion
MSDs were affecting workers at a pharmaceutical plant.

Action taken
A dozen experienced manual handling assessors were trained

and formed into an Ergonomic Improvement Team (EIT) to

lead the initiative. They were assisted by an ergonomics expert.

The team met regularly and sub-groups were formed to

investigate improvements and share best practice, with site

management providing support.

The EIT investigated ergonomic problems in a variety of work

settings, including pallet lifting, repetitive work using poor

hand tools in laboratories, cylinder lifting, loading and unloading

storing plugs, packaging boxes, working in isolators, hand

tool redesign and operating high rise trucks.

A variety of risk analysis techniques were used, including

video observation analysis. Measures were launched with the

full participation of the workers concerned. The company also

ran a communication programme to raise awareness of the

issue. About 90% of the ergonomic challenges identified

were solved “in-house” without the use of an external expert.

Results achieved
Within a year of initiating the project, 31 work system

improvements had been achieved. Of these, one measure

involved the automation of a task and three were

administrative. Twenty-five reduced workers' exposure to

multiple risk factors through the introduction of new work

equipment and ways of working or modifications to the

existing equipment or work layout. A 40% reduction in the

number of MSDs attended to on site by the company physician

was achieved.

Within three years, 65 ergonomic improvements were

implemented and evaluated. There was a 160% increase in

the number of reported ergonomic hazards recorded

(illustrating the greater awareness among workers) and a

record-breaking health and safety performance in terms of

absence of “lost-time” illnesses.

The cost of the EIT was about £20,000 (c €26,900), dwarfed

by savings of £1.5 million (c €2 million) over three years.

Overtime pay was cut from £60,000 (c €80,600) a year to

£5,000 (c €6,700) through the redesign of the production

lines.

Before and after adjustments were made to a workstation.

9 USE OF PARTICIPATORY ERGONOMICS TO IDENTIFY AND SOLVE
HIGH-RISK TASKS
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Прашањето за кое станува збор
Работниците во фармацевтска фабрика 
страдаа од мускулоскелетни нарушувања.

Преземено дејство
Се обучија десетина искусни проценители за рачно 
ракување и се формираше Тим за ергономско подобрување 
(EIT) да ја предводи иницијативата. Им помагаше експерт по 
ергономија. Тимот редовно се состануваше и се формираа 
под-групи за да се испитаат подобрувањата и да се 
споделат најдобрите практики, со поддршка од теренското 
раководство.

Тимот за ергономско подобрување ги испита ергономските 
проблеми во голем број работни опкружувања, вклучувајќи 
кревање палети, повторлива работа со користење на лош 
рачен алат во лабораториите, кревање боци, товарење и 
истовар на приклучоци за складирање, кутии за пакување, 
работа во изолатори, редизајн на рачен алат и работа со 
високи камиони.

Се користеа голем број техники за анализа на ризик, 
вклучувајќи анализа со видео надзор. Се воведоа мерки со 
целосно учество на засегнатите работници. Компанијата 
исто така водеше програма за комуникација за да ја зголеми 
свесноста за прашањето. „Во самата компанија“ беа решени 
околу 90% од утврдените ергономски предизвици без 
ангажирање на надворешен експерт.   
  
Постигнати резултати
По една година од започнувањето на проектот се 
постигнаа 31 подобрување на работните системи. Од овие 
подобрувања, една мерка вклучуваше автоматизација на 
задачата, додека три беа административни. Со дваесет и 
пет мерки беше намалена изложеноста на работниците на 
повеќе ризик фактори преку воведување на нова работна 
опрема и начини на работење или измени на постоечката 
опрема или распоред на работата. Докторот на компанијата 
помогна во постигнувањето на намалување од 40% во бројот 
на мускулоскелетни нарушувања на терен.

За три години, се спроведоа и проценија 65 ергономски 
подобрувања. Бројот на евидентирани и пријавени 
ергономски опасности (прикажуваји поголема свесност 
помеѓу работниците) се зголеми за 160% и се посигнаа 
рекорди во однос на безбедноста и здравјето во поглед на 
отсуство на болести кои се причина за „изгубено време“.   

Трошокот за Тимот за ергономско подобрување изнесуваше 
околу 20.000 фунти (приближно 26.900 евра), што е 
минимално во однос на заштедите од 1.5 милиони фунти 
(приближно 2 милиони евра) во период од три години. 
Надоместокот за прекувремена работа беше намален од 
60.000 фунти (80.600 евра) годишно на 5.000 фунти (6.700 
евра годишно) преку редизајн на производствените линии.

 

Пред и по направените прилагодувања на работна станица
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Прашањето за кое станува збор
Работниците постојано мораа да земаат и да пренесуваат 
големи количини залихи за многу кратко време. Како 
резултат на тоа, работниците беа подложени на сериозен 
физички напор, што водеше до високи нивоа на отсуство и 
ниска продуктивност.

Преземено дејство
За да се избегне непотребното кревање, носење и 
повторлива работа, протокот на стока беше ограничен на 
основните потреби. Се инсталираа валчести транспортери 
и транспортни ленти и дојдовните нарачки автоматски се 
примаа. Сите транспортни послужавници сега се движат 
преку валчести транспортери за да се отстрани ризикот 
од паѓање. Компанијата воведе ергономски столици, маси, 
дизајн на работна станица и осветлување и политика за 
предупредување во боја. 

На барање на работниците, стоечките работни места 
беа заменети со стоечки единици, кои ќе помогнат 
во намалување на напорот во грбот. За да се намалат 
работните несреќи, производството беше реорганизирано 
за да се предвидат тешкотиите, да се овозможи подобро 
планирање на работната сила и да се избегнат временските 
притисоци. Контролата на квалитет сега е интегрирана во 
производствениот тек за да се избегне дополнителната 
работа. Само едно обучено лице сега е одговорно за 
системските залихи и поседува скалпел, наместо сите 
работници како што претходно беше случај. Фиксното, 
побавно темпо гарантира производствен капацитет без да 
се изложуваат работниците на напрегање. 

Транспортна лента автоматски ја носи гајбата од магацинот до 
делот за пребројување

Постигнати резултати
Се подобрија работните услови и немаше појава на нови 
напори. Кревањето се намали на 5% во споредба со стариот 
метод. Новиот работен процес овозможи компанијата 
да вработи нов персонал со физички пречки во развојот 
или потешкотии во учењето. Како резултат на тоа, се 
добија дополнителни субвенции од фламанската влада за 
вработување на група со посебни потреби.

Просторот кој е потребен за новиот работен процес е 
околу 50% помал од претходно. Производствените трошоци 
се намалени за 10%. Новите мерки исто така донесоа 
нови клиенти, привлечени од оваа иновативна работна 
организација.

Инвестицијата изнесуваше 450.000 евра, кои треба да се 
надоместат во рок од 10 години. Воведувањето на втора 
таква инсталација би ги намалило трошоците за околу 
20%. Субвенции од 50.000 евра исто така беа доделени од 
Европскиот социјален фонд, кој го призна пилот-проектот 
како иновативна мерка. Методот исто така може да се 
примени за некое друго поместување на залихи и за други 
компании.

10  ИНОВАТИВНА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ 

БЕЛГИЈА
ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА РАБОТА

De Oesterbank vzw
Vaartblekersstraat 15
B-8400 Oostende
www.deoesterbank.be



18

18

The issue under discussion
A survey of 918 home helpers, which included visits to patients'

homes, revealed that a high proportion of work consisted of

heavy lifting and standing:

almost three-quarters of home helpers suffered lower

back pains at least once;

in one year, 4,725 working days (involving150 workers)

were lost due to lower back problems;

neck, shoulder, wrist, middle back, hip and thigh pains

were common;

equipment was rarely used for the lifting of people;

home helpers and other informal caregivers, such as family

and friends, are very creative in finding ways to reduce

the strain on their backs;

patients often resented the use of lifting elevators;

little information is provided on the use of lifting equipment.

Action taken
A comprehensive lifting policy was developed, including:

education and training;

the appointment of an ergotherapist or lifting coach to

reduce back problems;

new methods and working instruments - four forms to

record and assess lifting risks, request advice from the

lifting coach and evaluate the intervention;

help for patients to buy and use lifting aids;

stimulating multidisciplinary cooperation - paramedics,

physicians, physical therapists and family members were

included in the development of the prevention measures;

a lifting protocol to guarantee a better acceptance of the

measures by informal caregivers - a flowchart shows the

step-by-step measures to be followed;

a multidisciplinary rehabilitation programme for home

helpers with back complaints.

The lifting policy is reviewed regularly by the executive board,

external prevention services, the lifting coach and home

helpers.

A little lift in the back …!
A comprehensive lifting policy for
the prevention of back complaints
among home helpers in homecare

Results achieved
The total annual cost of the measure is estimated to be

€44,190. The benefits have not yet been confirmed by a cut

in sickness or a new survey. However, it has been observed

that home helpers are paying increased attention to back-

friendly working practices, which, in the longer term, should

reduce back complaints and spinal lesions. The result will be

a cut in absenteeism and attendant costs for the organisation,

and an improvement in the quality and continuity of patient

care.
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Прашањето за кое станува збор
Испитувањето на 918 помошници во домот, кое вклучуваше 
посети во домовите на пациентите, откри дека голем дел од 
работата се состоел од кревање тежок товар и стоење:

 y речиси три четвртини од домашните помошници 
страдале од болки во долниот дел од грбот барем 
еднаш;

 y во една година биле изгубени 4.725 работни 
денови (вклучувајќи 150 работници) поради 
проблеми со долниот дел од грбот;

 y вообичаени биле болки во вратот, рамената, 
рачниот зглоб, средишниот дел од грбот, колкот и 
бедрата;

 y ретко се користела опрема за кревање на луѓето;
 y помошниците во домот и други неформални 

негователи, како што се членови на семејството 
и пријатели, се многу креативни во изнаоѓањето 
начини да се намали напорот на нивните грбови;

 y пациентите честопати биле огорчени од 
употребата на лифтови за кревање;

 y дадени се малку информации за употребата на 
опрема за кревање.   

Преземено дејство
Се подготви сеопфатна политика за кревање, вклучувајќи:

 y образование и обука;
 y назначување на ерготерапевт или инструктор за 

кревање за намалување на проблемите со грбот;
 y нови методи и работни инструменти - четири 

формулари за да се евидентираат и проценат 
ризиците од кревањето, да се побара совет 
од инструкторот за кревање и да се процени 
интервенцијата;

 y помош за пациентите да купуваат и да користат 
помагала за кревање;

 y стимулирање мултидисциплинарна соработка – 
болничари, доктори, физиотерапевти и членови 
од семејството беа вклучени во подготовката на 
превентивните мерки;

 y протокол за кревање за да се загарантира подобро 
прифаќање на мерките од страна на неформалните 

негователи – дијаграмот за текот ги прикажува 
мерките кои треба да се следат чекор по чекор;

 y мултидисциплинарна програма за рехабилитација 
за домашни помошници кои се жалат на болки во 
грбот.

Управниот одбор, надворешните служби за превенција, 
инструкторот за кревање и помошниците во домот редовно 
ја разгледуваат политиката за кревање.

Постигнати резултати
Вкупните годишни трошоци за мерката се проценети во 
износ од 44.190 евра. Придобивките сѐ уште не се потврдени 
со намалување на болестите или ново испитување. Сепак, 
беше забележано дека помошниците во домот посветуваат 
сѐ повеќе внимание на работните практики кои не се 
штетни за грбот, кои долгорочно ги намалуваат поплаките 

за болки во грбот и повреди на `рбетот. Резултатот ќе биде 
намалување на отсуствата и трошоците за помошниците 
за организацијата, како и подобрување на квалитетот и 
континуитетот на негата на пациенти.
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The issue under discussion
A survey of 918 home helpers, which included visits to patients'

homes, revealed that a high proportion of work consisted of

heavy lifting and standing:

almost three-quarters of home helpers suffered lower

back pains at least once;

in one year, 4,725 working days (involving150 workers)

were lost due to lower back problems;

neck, shoulder, wrist, middle back, hip and thigh pains

were common;

equipment was rarely used for the lifting of people;

home helpers and other informal caregivers, such as family

and friends, are very creative in finding ways to reduce

the strain on their backs;

patients often resented the use of lifting elevators;

little information is provided on the use of lifting equipment.

Action taken
A comprehensive lifting policy was developed, including:

education and training;

the appointment of an ergotherapist or lifting coach to

reduce back problems;

new methods and working instruments - four forms to

record and assess lifting risks, request advice from the

lifting coach and evaluate the intervention;

help for patients to buy and use lifting aids;

stimulating multidisciplinary cooperation - paramedics,

physicians, physical therapists and family members were

included in the development of the prevention measures;

a lifting protocol to guarantee a better acceptance of the

measures by informal caregivers - a flowchart shows the

step-by-step measures to be followed;

a multidisciplinary rehabilitation programme for home

helpers with back complaints.

The lifting policy is reviewed regularly by the executive board,

external prevention services, the lifting coach and home

helpers.

A little lift in the back …!
A comprehensive lifting policy for
the prevention of back complaints
among home helpers in homecare

Results achieved
The total annual cost of the measure is estimated to be

€44,190. The benefits have not yet been confirmed by a cut

in sickness or a new survey. However, it has been observed

that home helpers are paying increased attention to back-

friendly working practices, which, in the longer term, should

reduce back complaints and spinal lesions. The result will be

a cut in absenteeism and attendant costs for the organisation,

and an improvement in the quality and continuity of patient

care.
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Прашањето за кое станува збор
Производствените ленти за трансформатори вклучуваат 
работа која може да биде монотона и да доведе до зголемен 
замор кај операторот. Ова се должи на следното:

 y постојано ракување со товар;
 y долготрајно стоење;
 y повторливи движења на двете раце и рачните 

зглобови;
 y незгодни положби.

Преземено дејство
Се воведе интегрирана програма за ергономски 
подобрувања за да се намали заморот на операторот и 
ризикот од мускулоскелетни нарушувања и несреќи. Имаше 
доволно финансии за инвестирање во производствена 
опрема и редизајнирање на работните места. Програмата 
вклучуваше длабинска проценка, со која се документираа 
задачите за кои беа потребни организациски и технички 
подобрувања.

Врз основа на резултатите од ергономската анализа, се 
воведоа следните промени:

 y со преуредување на поставувањето на алатите 
и деловите за склопување во кругот на горните 
екстремитети на операторот или поблиску до нив 
за време на стоење пред оската на намотување, 
се овозможи избегнување на незгодното вртење и 
виткање на `рбетот;

 y со давање можност да се користи столица за 
седење/стоење, како и антивибрациска подлога, се 
овозможи намалување на заморот предизвикан од 
постојаната стоечка работна положба;

 y повторно позиционирање на држачот за селотејп 
кон сагиталната рамнина на операторите и замена 
на ножиците со соодветни секачи за згужвана 
хартија за да се намали напорот во зглобот.

Другите подобрувања вклучуваа инсталирање на автоматски 
транспортер со прилагодлива висина во одделението за 
склопување и прилагодлива аголна маса за лесно и безбедно 
вртење на арматурата на трансформаторот. Обуката за 
оператори ги надополни подобрувањата на опремата и 
редизајнот на производствената лента.

Претходно – работа со крената рака и подигнато рамо

  

Потоа – автоматски транспортер со прилагодлива висина

Постигнати резултати
Сѐ уште не се достапни податоци за анализата на 
трошоците/придобивките од програмата со оглед на фактот 
што таа е воведена неодамна. Сепак, некои придобивки се 
очевидни, како на пример помал замор кај работниците, 
намалени ризици за мускулоскелетни нарушувања и 
несреќи и подобрена содржина на работата и квалитет на 
производите. Програмата исто така се покажа значајна за 
компанијата како водилка за купување на нова механизација 
и за подобрување на тековните методи за склопување. 
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The issue under discussion
One of the main tasks of nurses and carers in hospitals is

handling patients. Nearly two-thirds of staff are involved in

this task, which can lead to MSDs, in particular, back pain

and long-term incapacity.

Action taken
The aim was to prevent MSDs and provide a safe working

environment through the use of correct patient handling

techniques. The hospital put in place, through the agency of

a multidisciplinary team, an integrated approach to the

prevention of MSDs. Its main emphasis was on the efficient

exchange of information between departments and services,

and on increasing workers' awareness of health and safety

issues.

Following a risk analysis, the hospital introduced a number

of measures to reduce the physical load on the workers. The

technical measures included installing handrails in corridors

to enable patients to move around without help from staff.

A patient lifter and shower stretcher.

Bathrooms have been replaced with shower rooms. Patients

are washed on shower stretchers or special chairs. It is now

possible to transport and lift patients ergonomically and to

avoid bending forward while washing them. Staff no longer

have to handle loads at too low a level.

The introduction of these technical measures was supported

by training programmes. All newcomers, as well as current

staff, were systematically trained to understand MSD risk

factors and proper patient handling techniques. The

programme was adapted to the specific needs of particular

departments and tasks, and included both theoretical and

practical training.

Results achieved
Costs:

training costs: trainer's salary and visual aids - EEK 100,000

(c €6,400)

equipment costs: c EEK 15 million (c €960,000)

cost of general improvement of working conditions,

including ergonomic work posts - EEK 2 million

(c €128,000).

Benefits (indirect):

employees applying correct working techniques do not

suffer ill-health, resulting in savings on work incapacity

benefit and replacement costs

correct working techniques save time and lead to better

planning

correct techniques help patients; patient satisfaction

reduces work tensions among staff.
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Прашањето за кое станува збор
Една од главните задачи на медицинските сестри и 
негователите во болниците е работата со пациенти. 
Приближно две третини од персоналот се вклучени во 
оваа задача, што може да доведе до мускулоскелетни 
нарушувања, особено болки во грбот и долгорочна 
неспособност.
 
Преземено дејство
Целта беше да се спречат мускулоскелетните нарушувања и 
да се обезбеди безбедна работна средина преку примена на 
правилни техники за постапување со пациенти. Болницата, 
со посредство на мултидисциплинарен тим, воведе 
интегриран пристап за спречување на мускулоскелетни 
нарушувања. Главниот акцент беше на ефикасната размена 
на информации помеѓу одделенијата и службите и на 
зголемување на свесноста кај работниците за прашањата 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето.

По анализата на ризик, болницата воведе одреден број 
мерки за да го намали физичкото оптоварување на 
работниците. Техничките мерки вклучуваа поставување 
ракофати во ходниците за да им се овозможи движење на 
пациентите наоколу без помош од персоналот.

Дигалка за пациенти и носилка за туширање

Бањите се заменети со простории за туширање. Пациентите 
се капат на носилки за туширање или специјални столици. 
Сега е можно ергономски да се транспортираат и креваат 
пациентите и да се избегнува наведнувањето нанапред при 
капењето на пациентот. Персоналот повеќе не треба да се 
справува со товар на премногу ниско ниво.

Воведувањето на овие технички мерки беше поддржано 
со програми за обука. Сите новодојдени, како и тековниот 
персонал, беа систематски обучени да ги разберат ризик-
факторите за мускулоскелетни нарушувања и соодветните 
техники за постапување со пациенти. Програмата беше 
прилагодена на специфичните потреби од конкретни 
одделенија и задачи и вклучуваше теоретска и практична 
обука.
 
Постигнати резултати
Трошоци:

 y трошоци за обука: плата за обучувач и визуелни 
помагала –100.000 естонски круни (околу 6.400 
евра)

 y трошоци за опрема: околу 15 милиони естонски 
круни (околу 960.000 евра)

 y трошок за општо подобрување на работните 
услови, вклучувајќи ергономски работни места – 2 
милиони естонски круни (околу 128.000 евра).

Придобивки (индиректни):
 y работниците кои применуваат правилни работни 

техники не страдаат од лошо здравје, како резултат 
на што се заштедуваат додатоци за работна 
неспособност и трошоци за замена

 y со правилните работни техники се заштедува време 
и се овозможува подобро планирање

 y правилните техники им помагаат на пациентите; 
задоволството на пациентите ги намалува тензиите 
од работата помеѓу персоналот.
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Прашањето за кое станува збор
Опремата за рачно поместување на пациентите е од 
суштинско значење за спречувањето на мускулоскелетни 
нарушувања кај болничкиот персонал. Сепак, несоодветното 
управување со таквата опрема е утврдено како ризик-
фактор.  

Преземено дејство
Службата за спречување и заштита од ризици (RPPS) го 
процени рачното поместување на пациентите, разгледувајќи 
го, помеѓу другите фактори, бројот на обучен персонал и 
условите во болничките одделенија.

Оваа проценка откри недостаток на какво било систематско 
собирање податоци за рачното поместување на пациенти, 
отежнувајќи го испитувањето на ризик-факторите за рачна 
работа во болницата.

Се увиде дека контролата на опремата за кревање беше 
споделена помеѓу различни страни и се појавуваше на 
различен инвентар, во зависност од природата на уредот. 
Недостатокот на целокупна контрола значеше достапност на 
нецелосни информации, водејќи до потешкотии за следење 
на опремата при напуштање на болничкото одделение.

Се воспостави база на податоци за да се овозможи употреба 
на податоци за обука кои се однесуваат на персоналот и 
рачното поместување на пациенти, што го олесни мерењето 

и документирањето на какви било направени подобрувања. 
Со ова се опфати и предизвикот за управување со песоналот 
кој можеби имал вопоставени ограничувања за товарот кој 
може да го креваат.

Воедно Службата за спречување и заштита од ризици 
(RPPS) воспостави систем со кој се распоредуваа кревети, 
помагала и корисна опрема за поместување на пациентите 
до индивидуални оперативни единици, идентификувани 
според зграда, кат и вид на услуга. Оваа база на податоци 
е поврзана со општата база на податоци за инвентар и 
овозможува опремата да се следи од набавка, дури и за 
време на одржување.  

Постигнати резултати
Болничките одделенија сега имаат сознанија кои помагала 
за кревање се достапни и каде, а Службата за спречување и 
заштита од ризици (RPPS) има сознанија кои вработени имаат 
потреба од обука за специфична опрема. На овој начин 
се заштеди време за одредени активности за собирање 
податоци и се воспоставија подобри комуникациски канали 
помеѓу службата и болничките одделенија.

Трошокот за системот е релативно низок бидејќи програмата 
користи вообичаено достапен софтвер и кодови на 
податоци за локациите, а опремата веќе постоеше. Во 2006 
година имаше значително намалување на бројот на незгоди 
предизвикани од рачното поместување на пациенти.
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The issue under discussion
Porphyry is a stone material of volcanic origin that is split into

parallel planes for use as a semi-finished product. It is extremely

hard wearing and, as a result, is frequently used for street

furniture and in the home.

In the porphyry working process, stone is extracted using

explosives before the material is split and graded. These latter

two operations put workers at risk from MSDs; from having

to work with the trunk bent and handling stone that typically

weighs from 7-30kg. Throughout the working day, a worker

may have to handle 200 hundredweight (200 x 50kg) of

stone. The risks are higher because the work is carried out

on uneven quarry ground and workers are exposed to the

elements.

Action taken
An analysis using the NIOSH method

(http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/) highlighted

the risks facing some 400 workers. Taking a participative,

tripartite approach involving workers’ representatives,

employers, and experts, a system for material processing was

designed to improve the working positions of the workers.

Extra lifting equipment was put in place to facilitate the

movement of stones. Currently, there are more than 20

models of this system in place, with more due to be installed.

Results achieved
The results of the measures introduced in this difficult industry

sector are clear: workers' exposure to MSDs has been cut by

almost half. This in turn has led to less absenteeism. The

system also allows the employment of workers with disabilities.

Improved workstation following the introduction of the new measures.
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Прашањето за кое станува збор
Порфир е камен материјал со вулканско потекло кој се дели 
на паралелни плочи за употреба како полуготов производ. 
Тој е особен водоотпорен и како резултат на тоа честопати 
се користи за уличен мебел и во домот.

Во работниот процес со порфир, каменот се вади со 
користење на експлозиви пред материјалот да биде 
поделен и израмнет. Вторите две операции ги изложуваат 
работниците на ризик од мускулоскелетни нарушувања; 
принудени да работат со наведнато тело и да ракуваат 
со камен кој вообичаено тежи од 7 до 30 кг. Во текот на 
работниот ден, работникот можеби ќе треба да крене 
тешки камења 200 пати (200 по 50 килограми). Ризиците се 
поголеми бидејќи работата се изведува на нерамно земјиште 
на каменоломот и работниците се изложени на надворешни 
временски влијанија.

Преземено дејство
Анализа со користење на NIOSH методот (http://www.cdc.
gov/niosh/topics/ergonomics/) ги истакна ризиците со кои се 
соочуваат околу 400 работници. Со партиципативен, тристран 
пристап во кој се вклучени претставници на работниците, 
работодавците и експерти, беше дизајниран систем за 
обработка на материјал за подобрување на работните 
положби на работниците. Се воведе дополнителна опрема 
за кревање за да се олесни поместувањето на камењата. 
Во моментот воспоставени се повеќе од 20 модели на овој 
систем, со уште повеќе кои треба да се инсталираат.
  

Постигнати резултати
Резултатите од мерките воведени во овој тежок 
индустриски сектор се јасни: изложеноста на работниците 
на мускулоскелетни нарушувања е намалена речиси за 
половина. Следствено на ова, имаше сè помалку отсуства. 
Системот исто така овозможува вработување на работници 
со инвалидитети.
  

Подобрена работна станица по воведувањето на новите мерки
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Прашањето за кое станува збор
Пакувања со плочки од линијата за сортирање плочки 
требаше да се креваат со рачен хидрауличен механизам. 
Со проценката на ризикот во 1998 година се увиде дека 
операторот за сортирање во линијата за склопување 
требало да се наведне приближно 1.700 пати во текот на 
една смена. Понекогаш треба рачно да се креваат пакети 
кои тежат од 15 до 30 килограми. Работниците беа изложени 
на ризик од напрегање на грбот и се процени дека големото 
физичко оптоварување доведува до чести болести и обрт на 
персоналот до 50%.
Преземено дејство
Како резултат на проценката на ризик, се донесе одлука да се 
модернизира единицата во која се ставаат плочки на палети. 
Се инсталираа два роботи-манипулатори за да заменат 
осум од шеснаесетте работници. По автоматизацијата, 
работниците беа обучени да управуваат со компјутерски 
контролираниот механизам.

Автоматизација на линијата за сортирање плочки

Од осумте работници кои сега не се потребни да работат 
во единицата, еден се пензионираше, а на останатите 
седуммина им беше понудена алтернативна работа, која 
тие ја прифатија. Механизмот автоматски ги зема и ги става 
празните палети на соодветното место. Вклучува автоматска 
линија за склопување, контролна кутија и автоматски 
механизам за прилив, овозможувајќи истовремено 
одржување на осум палети. Операторот со механизмот ја 
следи неговата контрола и во случај на каков било дефект 
во процесот, повторно ја враќа работата во автоматски 
режим. Работникот ги зема целите палети на електрична 
количка со дигалка.

Фото-сензори го заштитуваат делот кој се одржува 
со механизмот. Доколку некој зачекори во жолтата 
безбедносна зона, механизмот автоматски запира. Се 
повикуваат електричари или обработувачи на метал за да се 
справат со покомплицирани дефекти.

Постигнати резултати
Трошокот за модернизирање на работилницата изнесуваше 
140.000 литвански литаси (околу 40.600 евра). Со 
инсталирање на новиот механизам, наведнувањето беше 
речиси целосно отстрането, намалувајќи го ризикот за 
напрегање на грбот до минимум. Продуктивноста во 
работилницата за сортирање се зголеми за околу 22% и се 
намали бројот на изгубени денови поради болест.
 

16  МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ФАБРИКА ЗА КЕРАМИКА ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ РАЧНОТО  
 КРЕВАЊЕ 

ЛИТВАНИЈА 
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ

AB Dvarcioniu¸ keramika
Keramiku g. 2
LT-10233 Vilnius
www.keramika.lt



2424

The issue under discussion
The plant produces agricultural machinery. A need to increase

output and manufacture machinery in a variety of versions

meant Pöttinger had to modernise the assembly of its loading

trailers. The company places great emphasis on designing

new workplaces ergonomically and improving the ergonomics

of existing workplaces.

Action taken
Pöttinger established an “Ergogroup” to ensure high

ergonomic standards were met. This was composed of an

equipment design engineer, engineering technical expert,

industrial engineering technical expert, safety specialist,

occupational health practitioner and external consultant. This

group developed criteria for an “ErgoPlus” recognised

workplace.

The Ergogroup used an in-house analysis sheet and verbal

assessment to reveal ergonomic problems, drawing up a series

of measures for managers and workers to implement. The

analysis sheet takes into account both European standards

and other recognised methods such as the key indicator

system and the Finnish workplace clarification. It is based on

a points system enabling it to rate workplaces as:

level 1: ErgoPlus workplace;

level 2: ergonomic workplace;

level 3: workplace causing strain.

The scores are displayed in traffic-light colours.

The solutions proposed took into account the specific needs

of each workplace and aimed to produce an ergonomically

optimum situation, covering all aspects from lighting to

posture. The measures implemented were then reviewed with

the works council, relevant managers, foremen and workers.

At all stages, it was important to raise apprentices' awareness

of ergonomics.

Problem (left): working in a low squat position for long periods with arms
above shoulder-level - Solution (right): using a rolling stool side-boxes to hold
working material.

Results achieved
Positive feedback was received from workers with regard to

their physical and psychological wellbeing, and from managers

looking at profitability. The new assembly line allows Pöttinger

to offer order-based production, different types of loading

trailers and to increase both unit numbers and product quality.

Carrying out the ergonomic analysis enabled Pöttinger:

to increase management's interest and acceptance of

ergonomics;

to show workers that the company values them highly;

to relieve physical strain on workers without reducing

productivity;

to raise workers' awareness of health and safety issues

at work;

to build a bridge between the planning and production

departments.
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Прашањето за кое станува збор
Фабриката произведува земјоделска механизација. 
Потребата да се зголеми обемот и производствената 
механизација во голем број верзии значеше дека Pöttinger 
требаше да го модернизира склопот на своите приколки 
за товарење. Компанијата особено придава важност на 
дизајнирањето нови работни места кои се ергономски и на 
подобрувањето на ергономијата на постоечките работни 
места.  

Преземено дејство
Pöttinger основаше „Ергогрупа“ за да се увери дека се 
исполнети високи ергономски стандарди. Оваа група 
беше составена од инженер за дизајн на опрема, технички 
експерт за инженерство, технички експерт за индустриско 
инженерство, стручно лице за безбедност, практичар по 
здравје на работа и надворешен консултант. Оваа група 
изготви критериуми за „ЕргоПлус“ признаено работно место.

Ергогрупата користеше лист за внатрешна анализа и 
вербална проценка за да ги открие ергономските проблеми, 
изготвувајќи серија мерки за раководителите и работниците 
да ги имплементираат. Во листот за анализа се земаат 
предвид европски стандарди и други признаени методи 
како што е системот за клучни показатели и финското 
појаснување за работното место. Се заснова на систем од 
поени кој овозможува рангирање на работните места како:

 y ниво 1: ЕргоПлус работно место;
 y ниво 2: ергономско работно место;
 y ниво 3: работно место кое предизвикува напор.

Резултатите се прикажани со боите на семафорот.

Со предложените решенија се земаа предвид специфичните 
потреби на секое работно место и имаа за цел создавање 
на ергономски оптимална ситуација, опфаќајќи ги сите 
аспекти, од осветлувањето па сè до положбата на телото. 
Потоа работниот совет, надлежните раководители, 
надзорници и работници ги разгледаа спроведените мерки.

Во сите фази, беше важно да се зголеми свесноста на 
практикантите за ергономијата.

   
Проблем (лево): работење во ниска клекната положба во текот 
на подолги периоди со рацете над нивото на рамената – Решение 
(десно): користење на странични кутии на тркалца покрај 
столчето, во кои ќе се наоѓа работниот материјал.

Постигнати резултати
Се добија позитивни повратни информации од работниците 
во однос на нивната физичка и психолошка добросостојба 
и од раководителите во поглед на профитабилноста. Новата 
линија за склопување му овозможува на Pöttinger да понуди 
производство засновано на нарачка, различни видови на 
приколки за товарење и да се зголеми бројот на единици и 
квалитетот на производот.

Спроведувањето на ергономската анализа овозможи 
Pöttinger:

 y да го зголеми интересот на раководството и 
прифаќањето на ергономијата;

 y да им покаже на работниците дека компанијата 
високо ги вреднува;

 y да го олесни физичкиот напор на работниците без 
да ја намали продуктивноста;

 y да ја зголеми свесноста на работниците за 
здравствени и безбедносни прашања поврзани со 
работата;

 y да изгради мост помеѓу одделенијата за планирање 
и производство.
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Прашањето за кое станува збор
Грижата за стари или сериозно болни лица во старски 
дом вклучува рачно работење со пациентите неколку пати 
на ден, независно дали станува збор за кревање, носење, 
поставување, потпирање или туркање и влечење инвалидска 
количка. Ова создава значително оптоварување на 
мускулоскелетниот систем на работниците и може да доведе 
до мускулоскелетни нарушувања. За да се намалат ризиците 
по здравјето, треба да се земат предвид ергономските 
фактори при планирањето и градењето на старски домови.

Преземено дејство
При планирањето, дизајнот и опремувањето на старскиот 
дом беа земени предвид прашања кои се однесуваат на 
безбедноста и здравјето при работа. Се подготви детална 
анализа на ризиците поврзани со рачното ракување со 
товар, забележувајќи ја потребата од обезбедување на 
сеопфатна грижа и медицинска нега за пациенти со 
најсериозни здравствени проблеми и при работењето со 
неподвижни пациенти.

Целта беше да се отстрани или барем да се намали 
рачното работење со луѓето и да се спречи развојот 
на мускулоскелетни нарушувања. Мерките вклучуваат 

воведување на лифтови, кревети за капење и ракофати во 
ходниците.

Овие мерки беа надополнети со обука за прашања кои се 
однесуваат на безбедноста и здравјето при работа и за 
употреба на нови уреди. Исто така редовно се вршеше обука 
на самото работно место, како и медицински испитувања. 

Постигнати резултати
Старскиот дом беше нов објект со најнова опрема и пристап 
без пречки. Трошокот за опремата за рачна работа со товар 
беше дел од оваа примарна инвестиција.

Доказите покажуваат дека објектот опремен со уреди 
за поддршка значително ја зголемува ефективноста 
и ја подобрува работната атмосфера. Истовремено ја 
зголемува и безбедноста на работниците кои работат со 
пациентите и станарите во домот и ја намалува појавата на 
мускулоскелетни нарушувања.
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The issue under discussion
Visual inspection in the plant consisted of three operations.

Workers had to stand by the conveyor during the entire eight-

hour shift and inspect each raw anode block. Operators

inspected the surfaces of the blocks. The production of anodes

blocks was 20 pieces an hour. To identify the blocks, workers

had to squat down and use a piece of chalk to mark each

block with a six-digit number. If the worker discovered a faulty

block, he pressed a button to reject it.

The visual inspection tasks increased the risks of workers

developing MSDs from long periods of standing, frequent

bending over to mark blocks and the cold working conditions.

Workers reported tiredness, back pain and other

musculoskeletal problems.

Action taken
To eliminate both the physical and environmental risks, cameras

and an automatic block marking system were installed to

allow checking from a control room.

Camera monitoring - anode blocks are monitored by an

industrial camera. The pictures from the camera are sent

to a monitor in the control room.

Marking and painting of background layer - the blocks

are marked by the automated spraying of a background

colour using high-pressure nozzles.

Painting of an identification number - a printing device

prints a block identification number on the white

(background) strip, using two printing heads and two

nozzles.

Visual inspection - the operator checks blocks on the

screen in the control room. Every hour, he checks the

equipment in person.

Visual inspection of blocks before and after automation.

Results achieved
Investment costs on the high-pressure painting device, printer

and camera system totalled 1,485,721 Sk (c €44,200).

Automation improved the working environment and cut the

risk of MSDs by eliminating back and joint-wear-related

problems.
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Прашањето за кое станува збор
Визуелната контрола во фабриката ја вршеа тројца 
оператори. Работниците требаше да стојат покрај 
транспортерот во текот на целата смена од осум часа и да 
го проверат секој аноден блок од суровина. Операторите 
ги проверуваа површините на блоковите. За да ги одредат 
блоковите, работниците требаше да клечат долу и да 
користат парче креда за да го обележат секој блок со 
шестоцифрен број. Доколку работникот откриел дефектен 
блок, притискал копче за да го отфрли.

Задачите за визуелна контрола ги зголемувале ризиците за 
појава на мускулоскелетни нарушувања кај работниците 
како резулотат на долги периоди на стоење, често 
наведнување за обележување на блоковите и студените 
работни услови. Работниците пријавиле замор, болка во 
грбот и други мускулоскелетни проблеми. 

Преземено дејство
За да се отстранат физичките и еколошките ризици, се 
поставија и инсталираа камери и автоматски систем за 
обележување блокови за да се овозможи проверка од 
контролна просторија.

 y Следење преку камера – анодните блокови 
се следат со помош на индустриска камера. 
Сликите од камерата се испраќаат до монитор во 
контролната просторија.

 y Обележување и боење на заден слој – блоковите 
се обележуваат со автоматско прскање на боја во 
позадината со користење на прскалки под висок 
притисок.

 y Боење на идентификациски број – со уред за 
печатење се печати идентификациски број на 
блокот на белата (позадинска) лента, со користење 
на две глави за печатење и две прскалки.

 y Визуелна контрола – операторот ги проверува 
блоковите на екранот во контролната просторија. 
На секој час тој лично ја проверува опремата.

Визуелна контрола на блоковите пред и по автоматизацијата

Постигнати резултати
Вкупните инвестициски трошоци за уредот за боење 
под висок притисок, печатачот и системот со камера 
изнесуваа 1.485.721 словачки коруни (околу 44.200 евра). Со 
автоматизацијата се подобри работната средина и се намали 
ризикот од мускулоскелетни нарушувања со елиминирање 
на проблемите со грбот и зглобовите.
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Прашањето за кое станува збор
Електричари, инженери за греење, водоинсталатери, 
механичари за климатизација и други слични работници 
треба да работат на многу работни места и во текот на 
различни градежни фази, честопати заедно со работници 
од други претпријатија. Овие техничари се изложени на 
ризици од мускулоскелетни нарушувања, вклучувајќи 
незгодни работни положби и физички напор кој влијае 
на вратот и горните екстремитети, лумбалниот предел и 
долните екстремитети.

Преземено дејство
Здружувајќи ги многуте различни чинители во градежната 
индустрија за електрични мрежи, заедно со оние во 
техничките градежни служби и вклучувајќи синдикати и 
организации на работодавци, се собраа информации за 
ризиците преку проценка на ризик и анализа на минати 
незгоди. Работниците исто така беа запрашани за нивните 
работни услови. Работните методи беа снимени во видео 
формат и фотографирани за да може понатамошно да се 
оценуваат.

Се воведе специјален уред за заштита на колената. Уредот исто 
така функционира и како столче.

Групите за развој потоа зборуваа за нивните предизвици 
на работа, избирајќи дел за поконкретно испитување. 
Потенцијалните решенија вклучуваа развој на нови 
работни методи, користење на постоечките производи и 
алатки и темелна обука. Најдобрите идеи беа проследени 
за понатамошен развој. Учесниците во проектот потоа 
изградија и тестираа прототипи на нова опрема.

Утврдените решенија вклучуваа употреба на торба со врвки 
на затегање за влечење на алатите по шипка, што ја отстрани 
потребата работниците да ги носат додека се искачуваат и 
уред за заштита на колениците при работа. Исто така може 
да функционира и како столче, намалувајќи го напорот во 
нозете.
 
Постигнати резултати
Здружувањето на толку многу учесници, секој со заедничка 
цел да ги намали повредите поврзани со работата, беше 
суштински важно за успехот на проектот. Ова споделување на 
знаење и соработка овозможи развој на креативни одговори 
на мускулоскелетните нарушувања во предизвикувачка 
работна средина.

Сѐ уште не е направена никаква формална проценка на 
мерките. Проектите на програмата траеја помеѓу 18 месеци 
и две години, вклучувајќи помеѓу три и десет лица во секој 
поединечен проект. Се утврдија повеќе од 45 потенцијални 
решенија. Се предвидува намалено отсуство поради болест, 
а оттука и пониски трошоци и подобрен квалитет на 
работата.
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Со цел да ја подобри 
работната средина, во 
однос на заштитата на 
безбедноста и здравјето 
на работниците како што е 
предвидено во Договорот и 
последователните стратегии 
на Заедницата и акционите 
програми кои се однесуваат 
на безбедноста и здравјето 
на работното место, целта 
на Агенцијата ќе биде да 
им обезбеди на телата на 
Заедницата, земјите-членки, 
социјалните партнери и 
оние вклучени во областа, 
технички, научни и економски 
информации за употреба во 
доменот на безбедноста и 
здравјето при работа.
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