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За Здружението на судска администрација

Здружението на судска администрација (ЗСА) е основано 2009 година. ЗСА се залага за 
професионална и ефикасна судска администрација, активно се застапува за правата 
на вработените во судската админстрација и за подобрување на условите за работа со 
цел да придонесе кон спроведување на реформите на судскиот систем во РСМ.

Во насока на остварување на програмските цели, во рамките на проектот: „Безбедност 
и здравје при работа на вработените во институциите на судскиот систем во Република 
Северна Македонија“, финансиски подржан од Македонското Здружение за заштита 
при работа (МЗЗПР), како дел од проектот: “Подобрување на вклученоста и влијанието 
на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и 
при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување 
кон ЕУ” - EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, Здружението спроведе истражување 
за идентификација на мускулноскелетните заболувања кај судските службеници во 3 
пилот судови во Северна Македонија, со цел да се зајакнат капацитетите на членовите 
на ЗСА за застапување на правата за заштита при работа и условите за работа на 
вработените во судската администрација во РСМ.

Истражувањето претставува зародиш во развивање политики за имплементацијата на 
законските регулативи за безбедност и здравје при работа во судските институции. 
Резултатите од истражувањето се само уште еден аргумент дека ЗСА е потребно да 
работи на лобирање и застапување во насока на подобрување на  безбедноста и 
здравјето при работа и подобрување на работните услови на вработените во судската 
администрација, поради што и ЗСА во иднина ќе се залага во соработка со други 
граѓански организации за застапување за безбедност и здравје при работа и услови за 
работа, како на национално, така и на меѓународно ниво. 

Делот од Прирачникот, каде се претставени препораките за физички вежби е наменет 
и можат да го користат сите членови на организацијата, но и останатите вработени, 
кои работат на седечки работни места, во насока на превенција и подобрување на 
здравјето при работа, со фокус на подобрување на мускулно скелетните заболувања. 

Со Почит,
Борче Мирчески, 

Претседател на ЗСА
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1. Вовед

Европската фондација за подобрување на животните и работните услови (European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working Conditions) во 2005 има спроведено истражување 
во 31 земја, од кое е дојдено до заклучок дека повеќе од 60 милиони работници во границите нa 
Европа, боледуваат од мускуло-скелетни заболувања (МСЗ). Оттаму, произлегува дека во рамките 
на Европската Унија, болките во грбот се најраспространетата здравствена болест која се поврзува 
со работните места. 

Трошоците за МСЗ во различните членки на ЕУ е многу тешко да се прикажат и споредат, 
пред сè, поради различноста при организирањето на осигуретилните системи, недостатокот од 
стандардни проценки и критериуми, како и од валидноста на податоците. European Risk Оbserva-
tory Report 2010 , покажува дека трошоците од БДП се од 0.5 – 2%, или 476 милијарди евра. . Во 
Франција на пример, пресметано за 2006 е дека 7 милиони загубени работни денови, 710 милиони 
ЕУР придонеси на претпријатијата.

Во Република Северна Македонија, за жал, нема податоци за бројот на мускулоскелетни 
заболувања, кои се настанати како резултат на седечките работни места, ниту може да се пресметаат 
трошоците и загубите на компаниите.

Корелацијата на работните места со појавата на мускуло-скелетните заболувања е многу силна 
и добро позната. Таа најчесто се темели на повторувачките движења, несоодветните работни 
висини, лошата неприродна положба на телото, статичната положба, прекумерената сила, ниските 
температури, вибрациите итн. Токму наведените причинители за појавата на мускуло-скелетните 
заболувања се предмет на ергономијата и се нарекуваат ергономски опасности. Ергономијата со 
своите принципи и “закони” нуди решенија за нивно намалување или елиминирање.

Мускулоскелетните заболувања, во значително поголем број се појавуваат кога има статичка 
работна положба, во однос на динамичките работни положби. 

За  да  биде  појасна  причината  за  појава  на мускуло-скелетните заболувања,  накусо  ќе  биде 
опишан  човечкиот  ‘рбет.  Тој  се  состои  од  24  подвижни  дискови  или  пршлени,  меѓу кои се 
наоѓаат поврзувачки елементи или  ‘рскавичен дел, кој делува како  амортизер на удари. Идеална 
форма на  ‘рбетот е во налик на двојна Ѕ форма (сл 1).   Пршлените   се   повлечени   кон   надвор,   со   
што   се   постигнува  оптимална дистрибуција на тежината. Како   резултат   на   долготраен    стрес   
и   напрегање,    постои   опасност  ‘рскавичниот дел да ја изгуби својата влажност и мекост, а како 
резултат на тоа  да ја изгуби својата улога на амортизер. Во таков случај настанува неизлечлива 
повреда.  Ваквите  повреди  најчесто  се  појавуваат  кај  компјутерските  работни  места каде 
работникот е постојано во седечка статична положба и тоа:

- латерален епикондилитис (познат како “тениски лакт”- воспаление на тетивите на лактите);
- carpal tunnel syndrome (воспаление на дланките и зглобовите, поточно отекување на 

медијалниот нерв во пределот на карпал тунел тетивата);
- тендинитис (заболување на тетивите);
- остеоартритис (заболување на зглобовите);
- фибромијалгија (заболување кое се карактеризира со огромна болка во горниот дел од 

грбот, рамената и вратот, како и со замор, поспаност и намалени когнитивни способности);
- фрактури на коските (мали пукнатини на коските) итн.
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Сл 1. Р’бетен столб 

Компјутерските работни места се широко опфатени во речиси сите дејности:
- Финансиски дејности и дејности на осигурување,
- IT дејности (одржување и програмирање)
- Административни и помошни услужни дејности,
- Информации и комуникации,

како и во сите останати дејности, каде има административни работници за тековно работење. Сите 
овие работници се изложени на истите опасности кои произлегуваат од седечко компјутерско 
работно место.

Под ергономски уредено работно место се подразбира комплетно прилагодување на работните 
услови кон потребите, можностите и ограничувањата на работникот, во насока на намалување на 
ризиците кои произлегуваат, а се директни причинители за појава на мускуло-скелетни заболувања.

Главната цел на ергономското уредување е да се намалат сите горенаведени мускулоскелетни 
заболувања и повреди кои се резултат од неправилно, односно неергономско уредување на 
работната срединa.

Преку детална анализа на работните места, како и на самиот работник, може да се пронајдат 
сите постоечки ергономски опасности и врз основа на истите да се предложат корективни и 
превентивни мерки за нивно намалување или целосно надминување.

Целта на ергономското уредување на административните работни места, е да им овозможи на 
работниците, кои своето работно време го поминуваат на седечко компјутерско работно место (6 – 
8 часа седење), покомфорно работење, ослободување од горенаведените мускуло-скелетни болки 
и потенцијални заболувања, со кои секојдневно се соочуваат, подобрено психо-физичко здравје, 
зголемена благосостојба, а воедно и зголемување на продуктивноста.
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2. Нордиски прашалник за детекција на потенцијални мускуло-
скелетни заболувања

Во насока на детекција на проблемите и нивната корелација со факторите кои произлегуваат од 
работните места, развиени се голем број методи за да се воочат и да се следат мускуло-скелетните 
симптоми кај работниците. Воглавно, сите развиени методи се сочинуваат од прашалници, 
преку кои се добива најобјективна слика и најрелевантни податоци за моменталната состојба. 
Стандардизацијата на овие прашалници, односно методи, е нопходна при собирање податоци 
кои се однесуваат на мускуло-скелетните заболувања. Во спротивно, многу е тешко да се направи 
компарација на резултатите добиени од различни студии и анализи. Водејќи се од тоа, изготвен е 
Нордискиот прашалник за анализа на мускуло-скелетните симптоми. Формата на прашањата од 
кој е составен Нордискиот прашалник е преземена од поранешни медицински прашалници (пр.
кардиоваскуларни или плумонарни прашалници). Природата на мускуло-скелетните симптоми, 
секако диктираат поинаква структура.

Со подршка од Нордискиот Министерски Совет, имплементиран е проект со кој е развиен 
Нордискиот прашалник, преведен на четири Нордиски јазици (дански, фински, норвешки и 
шведски), а потоа, преведен и на англиски јазик, по што и зазема поширока употреба.

Прашалникот воглавно се состои од структуирани бинарни или повеќекратни одговори и може 
да се искористи при самоевалуација или при спроведување истражувања и интервјуа. Примената 
на прашалникот може да биде во насока на набљудување на мускуло-скелетните заболувања 
во ергономски контест или пак како алатка при проценките на ризик на работните места. 
Преку добиените резултати може да се добијат епидемиолошки студии за мускуло-скелетните 
заболувања. Прашалникот не е наменет за обезбедување клиничка дијагностика. Набљудувањето 
на мускуло-скелетните заболувања може да послужи како алатка за дијагностика при анализа 
на работната средина, работното место, односно ергономското уредување на работното место. 
Некомпатибилноста на работникот со работната задача или со работното место, најчесто резултира 
со појава на мускуло-скелетни заболувања .

Генералните ограничувања кои се однесуваат на техниките за истражување кои вклучуваат 
прашалници, важат и за Нордискиот прашалник. Искуството на работниците кои го пополнуваат 
прашалникот може да влијае на резултатите, исто како и средината во моментот кога се пополнува 
прашалникот.

Во рамките на оваа студија, применет е Нордискиот прашалник, со цел идентификација на 
потенцијалните мускуло-скелетни заболувања кај вработените во судска администрација во 
Република Северна Македонија. Истражувањето вклучува 3 Основни судови од Охрид, Штип и Велес. 
Прашалниците се пополнети од страна на 92 вработени во судска администрација. Резултатите од 
спрoведените прашалници се елаборирани во следното поглавје. Како додадена вредност на ова 
истражување, спроведени се 5 детални мерења на различни работни места, каде се вклучени и 
антропометриски мерки на работниците, мерки од работната средина, како и детален прашалник 
за ергономијата на работните места. Препораките за ергономско уредување на истите се дадени 
како Анекс на овој прирачник.
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3. Преглед на податоци од Нордискиот прашалник

1. Возраст 

Вкупно 1 – 19-29 (1%)
Вкупно 39 – 30 – 45 (42,4%)
Вкупно  52 – повеќе од 45 (56,5%)

Коментар:  Повеќе од половина од испитаниците, припаѓаат во возрасна категорија над 45 
години, што бара дополнителни превентивни мерки за појава на мускулоскелетни заболувања.

2. Пол

Вкупно 75 – Женски (81,5%)
Вкупно 17 – Машки (18,5%)

 

Коментар: Повеќе од 80% од испитаниците се женски пол и тоа на возраст над 45 години. 
Дефинирани како најризична категорија за појава на мускуло-скелетни и други заболувања, кои 
настануваат како резултат на долгогодишното работење во неергономски услови, како и недостаток 
од физичка активност во текот на денот.
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3. Град:

Штип – 42 (45,7%)
Велес – 29 (31,5%)
Охрид – 21 (22,8%)
 

4. Колку време работите на ова работно место?

Вкупно 1 – 0 - 6 месеци (1%)
Вкупно 5 – 1 – 5 години (5,4%)
Вкупно 17 - 5 – 10 години (18,5%)
Вкупно 69 – повеќе од 10 години (75%)

 

Коментар: Најголем дел од испитаниците се на тоа работно место повеќе од 10 години – 75%.
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5. Колку часа во текот на работното време поминувате во седечка положба?

Вкупно 4 - 1 – 3 часа (4,3%)
Вкупно 9 – 3 - 6 часа (9,8 %)
Вкупно 71 – 6 - 8 часа (77,2%)
Вкупно 8 – повеќе од 8 часа (8,7%)

 

Коментар: Доколку на работното место, во седечка положба се поминува во просек по 8 часа, во 
еден работен век, тоа се вкупно 80.000 часа седење.

6. Колку часа неделно поминувате на работното место?

Вкупно 45 – 35 – 40 часа (48,9%)
Вкупно 40 – 40 – 45 часа (43,5%)
Вкупно 7 – повеќе од 45 часа (7,6%)

 

Коментар: Доколку на 40 часа неделно седење на работното место, се додадат часовите 
поминати во седечка положба дома, при патување до работа и кон дома, во ресторани, кафетерии, 
кина театри, чекални итн. се доаѓа до заклучок дека многу голем дел од времето се поминува во 
седечка положба, која, не е природна на градбата на човечкото тело и е докажано ризична за 
појава на мускуло-скелетни, но и други заболувања.
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7. Која рака ја користите при ракувење со маусот?

Вкупно 5 – лева (5,4%)
Вкупно 83 – десна (90,2%)
Вкупно 4 – наизменично (4,3%)

 

Коментар: Најголем дел од испитаниците ја користат десната рака при ракување со маусот, а 
тоа доведува до појава на болки и заболувања во десната дланка и зглобови. Капрал тунел синдром 
е најчестото мускуло-скелетно заболување кое се јавува како резултат од работење само со една 
рака постојано.

8. Како ги организирате паузите во работното време?

Вкупно 64 – Една долга пауза (69,6%)
Вкупно 28 – Повеќе кратки паузи (30,4%)

 

Коментар: Речиси 70% од испитаниците прават една долга пауза во текот на работењето, 
наместо повеќе кратки. Една долга пауза не ги задоволува потребите на телото за опоравок од 
одредена статична положба, во овој случај седечка.
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9. За време на паузите го напуштате работното место (станувате од работното столче)?

Вкупно 19 – НЕ (20,7%)
Вкупно 73 – ДА (79,3%)

 
Коментар: Секогаш за време на паузите, без разлика колку се долги, треба да се стане од 

работното место, да се направи благо истегнување на телото, да се тргне погледот од мониторот 
и да се растресат најоптоварените делови од телото, за да се овозможи подобрена циркулација. 

10. Правите физички вежби за истегнување на телото на работното место?

Вкупно 11 – ДА (12%)
Вкупно 81 – НЕ (88%)

 

Коментар: Физичката култура е длабоко вкоренета во одредени азиски земји, прифатена 
и применета во поразвиените западни, но за жал, во нашите краишта, од непознати причини, 
претставува срам да се практикува за време на работењето, што е сосема погрешна перцепција и 
пракса.
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11. Дали практикувате физички вежби после работното време (фитнес, пливање, теретана, трчање, 
пешачење) и колку редовно?

Вкупно 27 – Да, еднаш до два пати неделно (29,3%)
Вкупно 14 – Да, три пати неделно (15,2%)
Вкупно 8 – Да, повеќе од три пати неделно (8,7%)
Вкупно 43 – НЕ (46,7%)

 
Коментар: Речиси половина од испитаниците не практикуваат физички вежби по работното 

време, со што се зголемува ризикот не само од мускуло-скелетни заболувања, туку и од ред други, 
кои настануваат како резултат од физичка неактивност, како дијабет, зголемен крвен притисок и 
други кардиоваскуларни заболувања, зголемена телесна маса, паркинсова болест и ред други, кои 
СЗО ги има во листата на болести кои настануваат како резултат на физичка неактивност.

12. Колку често чувствувате болки во телото?

Вкупно 44 – Секој ден (47,8%)
Вкупно 39 – Понекогаш (еднаш во неделата) (42,4%)
Вкупно 7 – Ретко (еднаш во месецот) (7,6%)
Вкупно 2 – Никогаш (2,2%)

 

Коментар: Речиси сите испитаници се соочуваат со болки во одредени делови од телото, кои ги 
поврзуваат со работното место.
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13. Оценете го степенот на болката која ја чувствувате во деловите од телото (1 – најнизок, 5 – 
највисок)

Табеларен приказ:

Дел Оцена (1 – најнизок, 5 – највисок)

1 2 3 4 5
Врат 30 26 7 4 25
Лево рамо 57 17 2 5 11
Десно рамо 53 11 5 7 16
Лева подлактица 65 11 4 4 8
Десна подлактица 59 14 7 3 9
Горен дел на грб 29 28 10 7 18
Долен дел на грб 44 19 7 4 18
Лева дланка 63 16 2 5 6
Десна дланка 56 9 6 7 14
Лев колк 61 12 6 3 10
Десен колк 52 20 7 2 11
Лево колено 65 11 4 6 6
Десно колено 57 15 8 2 10
Лево стапало 70 6 5 5 6
Десно стапало 67 10 4 4 7

Коментар: Пополнувањето на овој прашалник бара оценување на одредени делови од телото 
со оценки од 1 – 5, во зависност од степенот на болка. Во оваа прилика, ќе мора да се искоментира 
начинот на кој се пополнувани прашалниците и да се истакне дека, голем број од испитаниците, 
наместо да дадат оценка на сите делови од телото, го оцениле само тој дел во кој чувствуваат 
болки. Притоа, при пренос на податоците за пресметка на процентите, најголем број од оценките 
се означени со оцена 1, поради тоа што авторот не е компетентен да даде оценки во име на 
испитаниците. Имено, тука ќе бидат земени предвид само оние оцени кои се од 2 – 5, токму поради 
тие причини.

Во табелата и на графикот, може да се види дека најоптоварени делови, во кои испитаниците 
чувствуваат болки или имаат веќе дијагностицирани мускуло-скелетни заболувања се во: вратот, 
рамената, горниот и долниот дел од грбот. Исто така, десната дланка, колковите и колената се доста 
оптоварени делови од телото, кои подлежат на можност од појава на мускуло-скелетни заболувања.
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14. Болките во телото ги поврзувате со Вашето работно место?

Вкупно 78 – ДА (84,8%)
Вкупно 14 – НЕ (15,2%)

 

Коментар: При елаборацијата на податоците, забележано е дека речиси сите испитаници кои 
одговориле со НЕ на ова прашање, болките ги поврзуваат со повреда која се случила надвор од 
работното место. Сите останати, болките ги поврзуваат со работното место.

15. Дали болките кои ги чувствувате во телото се резултат на некоја повреда, која настанала вон 
работното место?

Вкупно 18 – ДА (19,6%)
Вкупно 74 – НЕ (80,4%)

 

Коментар: Како дополнување на прашање број 14, видлива е корелацијата на повредите вон 
работното место со поврзувањето на болките со работното место.
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16. Дали во последните 12 месеци Вашата ефикасност при работењето била редуцирана, како 
резултат на болка во одредени делови од телото?

Вкупно 38 – ДА (41,3%)
Вкупно 54 – НЕ (58,7%)

 

Коментар:  Кај 41,3% работењето било редуцирано, поради одредени болки во телото. 
Продуктивноста кај испитаниците се намалува при работење со болки во телото. За ова прашање 
направени се голем број студии, кои потврдуваат дека намалувањето на продуктивноста на 
работниците се поврзува со заморот и стресот на работното место, кои произлегуваат од неповолни 
ергономски услови.

17. Дали во последните 12 месеци сте земале боледување поради појавената болка во телото?

Вкупно 71 – НЕ (77,2%)
Вкупно 21 – ДА (22,8%)

 

Коментар: Со овој податок се потврдува и едно истражување кое е направено во рамките 
на ЕУ, - EUROSTAT - Health and safety at work in Europe (1999-2007), во кое се докажува дека 
мускулоскелетните заболувања имаат најголемо влијание врз отсустноста од работа поврзани 
со сите повреди кои настанвуат на работните места во рамките на ЕУ.  Речиси една третина од 
испитанизите отсуствувале од работа поради болки во телото. Сите тие денови отсуство резултираат 
со трошоци за боледување, како и трошоци поради намален човечки капитал на работните места. 
Инвестирањето во ергономското уредување на работното место, кое за да биде успешно, мора да 
биде имлементирано во сите слоеви во организациите/институциите, значително ги намалува овие 
трошоци.
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18. Дали некогаш сте побарале лекарски совет за појавените болки во телото?

Вкупно 71– ДА (77,2%)
Вкупно 21 - НЕ (22,8%)

 

Коментар: Многу голем процент од испитаниците, речиси 80%, побарале лекарски совет поради 
болките кои ги чувствуваат од телото. 

19. Дали имате некаква дијагноза за мускулоскелетно заболување, поради кое одите на терапија?

Вкупно 43 – ДА (46,7%)
Вкупно 49 – НЕ (53,3%)

 

Коментар: Речиси половина од испитаниците имаат дијагноза за мускуло-скелетно заболување, 
поради кое посетуваат терапевти. Оваа бројка укажува на сериозноста и зачестеноста на проблемот. 
Тука мора да се нагласи дека трошоците за посета на терапевти како и за посета на доктори 
специјалисти за утврдување на заболувањата се на товар на работниците, иако заболувањата се во 
тесна корелација со работното место.
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20. Дали работното столче се подесува по висина?

Вкупно 61 – ДА (66,3%)
Вкупно 31 – НЕ (33,7%)

 
Коментар: Прашањето за подесување на висината на столчето се поставува од причина што во 

државните институции, воглавно, работната опрема е застарена и речиси никаде не се набавени 
работни маси кои се подесуваат по висина. Токму поради тоа, од огромно значење е работните 
столчиња, во кои испитаниците го поминуваат своето работно време, да се подесуваат по висина, за 
да се овозможи природна положба на телото при работењето. Сепак, една третина од испитаниците 
одговориле дека работното столче не им се подесува по висина. Работните сточлиња кои не се 
подесуваат по висина, во комбинација со стандардните работни маси, кои се на висина од 73-75 cm, 
влијаат врз положбата на телото и ги ограничуваат испитаниците при нормалното природно седење. 
Дополнително на оваа состојба, доколку се земе предвид дека повеќе од 80% од испитаниците се 
женски пол, а голем дел од нив на возраст над 45 години и се земат предвид антропометриските 
податоци од таа популација , просчната висина е од 162-167cm. Оттука, висината на работната маса 
треба да се движи од 61-63 cm, што е за 10 cm повисока од стандардните работни маси. Поради тоа, 
исклучително е важно да се набават столчиња кои се подесуваат по висина, како и дополнителни 
потпирачи за стапала, со кои ќе се овозможи седење во природна положба и соодветна потпора за 
стапалата.

Од добиените одговори, може да се заклучи дека најризична група, а воедно и најзастапена 
во испитаниците се жените на возраст над 45 години, кои се повеќе од 10 години на оваа работна 
позиција. Имено, со исклучок на оние кои практикуваат физички вежби надвор од работното место, 
има група од речиси 50%, која не практикува никакви физички вежби, ниту во текот на работењето, 
ниту во после работните часови.

Генерално, најзастапени се болките во вратот, рамената, горниот и долниот дел од грбот, а 
секако не смеат да се игнорираат и занемарат оние во колковите, дланките (особено десната) и 
колената.  Врз основа на добиените податоци, покрај препораките кои се однесуваат на ергономско 
уредување на работната средина, како и на организација на работните задачи (работа-пауза), ќе 
бидат предложени и компензаторни вежби за истегнување на работното место, кои се детално 
елаборирани во следното поглавје.

Авторот не е компетентен да даде дијагностика за одредени мускуло-скелетни заболлувања, но 
може да предложи начин како да се превенира појава од истите.



16

4. Ергономски правила за работење во канцеларија

Ретроспективно гледано, теориите за “здраво седење” значајно се менуваат. Во  деветнаесеттиот  
век  постоело  мислење  дека  при  седење,  ‘рбетниот  столб треба да биде во исправена положба. 
Во тоа време верувале дека ваквиот  начин  на  седење  најмалку  го  оптоварува  ‘рбетниот  столб.  
Дизајнот  на  столчињата  се  базирал  на  ваквиот  став.   Овој  пристап  бил  применуван сè до  
средината на дваесетиот век, иако тој немал никаква експериментална поткрепа.

  

  
Сл.2 Стар дизајн vs. ергономски дизајн

4.1. Препорака 1 – Подесување на работните висини

Висините на работната маса, работното столче и мониторот мора да бидат во согласност со 
антропометриските мерки на вработениот. Во праксата, може да се забележи дека сите работни 
маси се со стандардна висина. Ергономската работна маса, овозможува подесивост по висина, 
во согласност со висината на работникот. Најновите ергономски работни маси, имаат можност 
целосно да влијаат врз положбата на телото и да ја променат од седечка во стоечка. Тие се доста 
актуелни во западните држави, додека пак кај нас, сеуште немаат најдено широка примена.

Во поразвиените компании, вработените сами си ги подесуваат нивните работни места, како нив 
најдобро им одговараат, без притоа да бидат советувани, што значи ергономско уредено работно 
место. Стручните лица за проценка на ризик, даваат насоки како да се организира компјутерското 
работно место, но не и индивидуални, конкретни мерки и димензии на поставување на работните 
објекти и подесување на работните висини кон антропометриските мерки на работникот, но и кон 
работните задачи кои ги извршува. 

Висината на работната маса треба да биде во висина на лактите на вработениот, во седечка 
положба. Доколку висината на работната маса е фиксна, тогаш мора да се обезбеди подесиво столче 
по висина, кое ќе се прилагоди, такашто висината на работната маса биде на висина на лактите 
или малку пониско. Со соодветно прилагодување на висината на работната маса, се овозможува 
нормална положба на рацете и дланките при користење на влезните уреди (тастатурата и маусот).

Висината на работното столче треба да обезбеди отворен агол на седење и потребна потпора 
на нозете. Доколку висината на работното столче се зголеми, со цел висината на лактите да биде на 
висина на работната маса, тогаш треба да се обезбеди дополнителна подршка за нозете.

Висината на горната линија на мониторот треба да биде во висина на очите на работникот, и во 
седечка и во стоечка варијанта.
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4.2 Препорака 2 – Соодветни агли на седење/правилна седечка положба

Аголот на седење треба да биде 90 – 120о (торзо-колкови), 90о подлактица-надлактица, 90о 
или повеќе надколено – подколено. Р’бетот треба да биде во правилна S-форма и со подршка на 
лумбалната регија. Линијата на дланките треба да бидат во нормала со таа на лактите. Дланките 
треба да бидат поставени такашто ќе се овозможи нормална положба. Треба да се избегнува 
флексија или екстензија на зглобот на дланките, исто и радијална или улнарна девијација.

  
Сл 3. Правилна седечка положба

 

Сл.4 Правилна положба на дланка

4.3 Препорака 3 – Паузи

Докажано е дека повеќе кратки паузи во текот на работењето се далеку поефикасни, отколку 
една долга. Работникот треба да станува на секој поминат час пред компјутер и да направи благо 
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истегнување на телото. Погрешна практика е, за време на паузата, работникот да ги прегледува 
социјалните мрежи или дневните настани, а притоа да остане седнат на работното столче. 

Покрај тоа што паузите се неопходни за опоравок на мускуло-скелетниот систем на работникот, 
тие исто така се неопходни за когнитивниот систем. Долгочасовното работење без пауза влијае 
врз зголемувањето на заморот и намалувањето на концентрацијата, што претставуваат основните 
фактори кои допринесуваат до појава на грешка при работењето.

При работа на монитор, погледот треба да се тргнува од мониторот на секој половина час, 
често да се трепка, за да се спречи дополнително сушење на очите.

Во судската администрација, особено дактилографите, кои мора со часови да бидат во една 
иста работна положба, континуирано да следат и да внесуваат податоци, се изложени на големи 
ризици за појава на мускуло-скелетни заболувања, токму поради недостатокот на паузи за време на 
работењето. 

Во овој случај, препораката е ротација на работни места и задачи, така што статичното седење, 
подолг временски период ќе се редуцира и ќе се овозможи доволно време за соодветен опоравок 
на работниците. 

4.4 Препорака 4 – Соодветни ергономски столчиња

Кон заклучоците од спроведената анализа, се детектираше недостаток од соодветни ергономски 
столчиња на работните места. Притоа, препораката е набавка на нови столчиња, кои ќе ги задоволат 
следните ергономски критериуми: 

- Површината за седење треба да ја потпира тежината од горниот дел на телото и на тој начин 
ќе обезбеди сигурно и комфорно седење.

- Тврдите површини треба да бидат претапацирани со соодветни меки сунѓерести материјали, 
кои лесно се прилагодуваат кон контурите на телото и ги амортизираат притисоците од 
површината.

- Големината на површината за седење треба да биде доволно кратка за да се оневозможи 
болниот контакт во задниот осетлив дел од колената.  

- Висината на површината за седење треба да биде прилагодлива, во опсег од 38 cm до 
најмалку 50,5 cm, за да може подеднакво да ги опфати работниците со кратки нозе и со 
долги нозе.  

- Подесувањето на висината треба да биде едноставно и да може да се извршува додека се 
седи на столчето. 

- Површината за седење во основа е рамна, со димензии од 50cm во ширина и 43cm 
во должина.  Препорачливо е предниот раб да биде добро заоблен. Многу се чести 
изведбите кај кои страничните рабови и задниот раб се малку поиздигнати од централниот 
дел.  Ова се постигнува со внатрешно повлекување и прицврстување на централните во 
однос на останатите делови, или со употреба на материјал (за централните делови) кој е 
покомпресибилен од материјалот што се употребува за обликување на рабовите.   

- Кога се гледа од страна, во најголем број случаи површината за седење е хоризонтална. 
Покрај тоа, можни се и изведби со благо закосена површина (нагоре или надолу) при што 
седењето ќе биде покомфорно и подобро.  Седечките површини со повисок заден крај, а 
понизок преден, потпомагаат при отворањето на аголот кај колкот.
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Сл 5. Ергономско столче

4.5 Препорака 5 - Ергономски додатоци

Постојат голем број различни ергономски додатоци кои можат да се користат со цел да се 
овозможи поголем комфор при работењето. Некои од нив се: дополнителна потпора на лумбалната 
регија, потпора за стапала, ергономски обликувани влезни уреди (тастатура, маус), држач за 
документи, потпора за вратот, потпирач за дланка итн. Сите овие дополнителни ергономски 
помагала треба правилно да се користат, во спротивно ја губат нивната ефикасност.

Во зависност од потребите на секој работник посебно, се предлага набавка на ергонмските 
додатоци. 

Поради статичните работни маси, кои не се подесуваат по висина, се предлага набавка 
на потпора за стапала за сите работници чијашто висина е под 170 cm (доколку столчињата се 
подесуваат по висина). (сл. 7)

Исто така, доколку работните столчиња немаат соодветна потпора на лумбалната регија, се 
предлага набавка на дополнителен потпирач (сл.6).

  

                            

Сл 6. Потпирач за лумбална регија            Сл 7. Потпирач за стапала
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4.6 Препорака 6 – Динамично седење и правилна положба

Динамичното седење со чести промени на држењето на телото е најдобриот начин да се 
заштити грбот од повреди. Клучниот принцип кај динамичното седење е дека не постои една 
правилна положба во која телото може да биде во текот на целиот работен ден. Преку ваквото 
седење се намалува притисокот меѓу пршлените и се зголемува протокот на крвта, а со тоа и на 
кислородот. Благодарејќи на тоа, се намалува ризикот од појава на мускулоскелетни повреди, а 
воедно се зголемува ефикасноста и продуктивноста на вработените.

Сепак, доколку работното место дозволува динамично седење, положбата при седењето треба 
да биде правилна. 

4.7 Препорака 7 – Хипотетички површини и простор

 Под хипотетички површини и простор се подразбираат сите дофати на рацете, детерминирани 
со антропометриските карактеристики на човекот. Сите работни елементи, кои постојано се 
користат при работењето, треба да бидат во нормалниот хипотетички простор, а тоа значи да се 
на дофат на рацете со испружени надлактици до телото и со свиткана подлактица под агол од 90о. 
Крајна точка за дофат се смета средината на стисната дланка.

Сл 8. Хипотетички површини за вообичаено и повремено работење
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4.8 Препорака 8 - Обезбедување доволно простор за нозете

Просторот под работната маса мора да биде отворен и да не ги притиска колената и подколената 
на работникот. Мора да биде расчистен од кабли и приклучоци и во ниту еден случај да не се 
користи како склад. Висината под работната маса мора да биде прилагодена за да не се пренесува 
притисок на горниот дел од надколената. 

 

Сл 9. Минимален простор за нозете под работната маса

 

4.9 Препорака 9 - Удобна работна средина

Околината во којашто се одвива работата може директно и индиретктно да влијае, не само на 
удобноста и здравјето на работниците, туку и на квалитетот и ефикасноста на извршената работа. 
Поради тоа треба да се обезбеди: 

• Соодветно осветлување;
• Соодветна температура и влажност на воздухот;
• Дозволено ниво на бучава и вибрации.

4.10 Препорака 10 - Физички вежби

Позната е кинеската поговорка која вели: “фичката активност е мир за умот”. Физичките вежби 
и истегнувањето на телото за време на работење е пракса во источните земји, но полека се прифаќа 
и на западот. Докажано е дека физичките вежби за време на работењето значително ја подобруваат 
психо-физичката состојба на работниците. Со правење физички компезаторни вежби, значително 
се намалува заморот и напрегнатоста на најоптоварените мускулни групи, а со тоа се постигнува 
благосостојба на телото и умот.

Наведените десет “златни”ергономски препораки треба секогаш да се применуваат 
на канцелариските работни места. Продлабечени истражувања и детална анализа, како 
антропометриски мерења, положби на телото, работни зафати, работни висини, поставеност на 
работни објекти, организација на работни задачи, итн., треба да се направат на секое работно место, 
за секој работник индивидуално. Ергономијата не нуди строго препишани вредности кои можат 
едноставно да се имплементираат. За таа цел постојат експерти од областа, чијашто задача е да ги 
утврдат вредностите на сите параметри кои се во согласност со способностите и ограничувањата на 
работниците. На тој начин се обезбедува здраво и хумано работно место, ослободено од ризиците 
кои ги постојано ги демнат канцелариските работници.
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5. Физички вежби за истегнување на компјутерски работни места

Бенефитите од физичката активност се добро познати и речиси сите луѓе се свесни за 
директниот импакт кои го имаат врз нивното целокупно психо-физичко здравје. 

Многу научни истражувања покажуваат дека, луѓето кои се физички активни, имаат повеќе 
елан, се поотпорни на сезонските грипови, вируси и бактерии, имаат поголема самодоверба и 
често, во подоцнежните години од животот, сеуште со иста енергија ги извршуваат секојдневните  
активности. Исто така, многубројни медицински истражувања укажуваат дека честите заболувања, 
воглавно се резултат од недостаток на физички активности. Свесноста за овој факт, може да 
се согледа во околината, каде сè почесто сретнуваме луѓе кои трчаат, возат точак, рекреативно 
спортуваат, посетуваат теретани, фитнес центри итн. Луѓето го менуваат стилот на живеење, со тоа 
што физички активни остануваат, не само во текот на еден месец или само пред летниот период, 
туку во текот на целиот свој живот.

Историски гледано, нашите предци биле физички активни, бидејќи нивниот опсанок директно 
зависел од тоа. Тие, своите раце ги користеле како алати, а своите нозе како превозни средства. 
Човекот бил водечка машина, сè до времето на индустријализацијата, кога бил заменет од новите 
технолошки откритија. Точно е дека машините многу го олесниле живеењето, но од друга страна, 
имаат негативен импакт врз здравјето на луѓето. Така, наместо да се пешачи, се вози, наместо 
да се качува по скали, се користат лифтови, наместо телото да е во постојано движење, тоа е 
постојано статично, најчесто во неприродна положба. Со појавата на компјутерите, човечкото тело 
станува склад на непотрошена енергија. Сосема природна појава е намалување и неразвивање на 
мускулната маса, како и губење на чувството и потребата за трошење на акумулираната енергија.

Со текот на годините, се менува и развива свеста за значењето на здравјето и контролата која 
секој ја има врз своите активности. Поради тоа, луѓето кои сакаат да ја одржат благосостојбата во 
нивните тела, се физички активни, не само во слободното време, туку и на работните места. 

Културата за примена на физички вежби за истегнување за време на работењето, е длабоко 
вкоренета во развиените азиски земји, особено во Јапонија. Оваа пракса е докажана како најдобра 
превенција од појава на мускуло-скелетните заболувања, повредите, заморот и ред други негативни 
последици,кои се резултат на седечките компјутерски работни места.

Полека, но сигурно и кај нас се развива свеста за значењето на физичката активност, особено 
во последните две децении, кога дури и најмладите, детството го поминуваат пред различни екрани 
и зрачења, најчесто во неправилна седечка положба. Негативните последици се многубројни и се 
карактеризираат со целосно искривување и неправилен развој на рбетниот столб, како и со голем 
број други заболувања (сколиоза, кифоза, пектус каринатум, карпал тунел синдром и др.).

Во продолжение се вежбите за правилно истегнување при работа на седечки компјутерски 
работни места е наменет за сите работници, кои своето работно време го поминуваат во седечка 
положба, а притоа не извршуваат физички активности.

Целта е преку едноставни, брзи и лесни вежби за истегнување да допринесе кон намалување 
на мускуло-скелетните заболувања кај вработените. Во комбинација со примена на ергономските 
правила и принципи, значително се намалуваат ризичните фактори кои имаат негативно влијание 
врз целокупното физичко и психичко здравје на вработените. 

“Вежбањето не е клуч само до физичко здравје, туку и до внатрешен мир”
-Нелсон Мандела-
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6. Вежби за истегнување на компјутерско  седечко работното место

Со неколку едноставни вежби за истегнување, претходно наведените мускуло-скелетни 
заболувања можат значително да се намалат, заморот да се редуцира, работната енергија и елан 
да се повратат, а со тоа и да се подигне моралот за работење. 

Истегнувањето подразбира комплекс вежби за одредни мускули, тетиви и зглобови. Во моментот 
на оптимална истегнатост се прави задршка на движењето со одредено времетраење. Предноста 
кај вежбите за истегнување е тоа што тие можат да се изведуваат секаде и секогаш. Не треба да се 
располага со посебна опрема, облека и вештина.

 

6.1 Положба на телото на компјутерско седечко работно место

Кога човекот седи подолго време, карлицата се потиснува надолу. Ако положбата е лоша, 
неприродна, може да се појави болка во грбот, а при долго неподвижно седење, болки се јавуваат и 
во вратот, рамената, зглобовите итн. Долготрајното седење, исто така, ја отежнува и циркулацијата, 
затоа што крвта се насобира во нозете и стапалата. 

Интензивната концентрација може да предизвика телесна напнатост (крутост и болка), што 
може да доведе до ментален стрес, создавајќи така еден затворен круг. Напнатоста на лицето и на 
долниот дел од вилицата можат да предизвикаат главоболка. Поголемиот дел од тегобите можат 
да се отстранат преку ергономско уредување, меѓутоа дел од нив остануваат, а единствен начин за 
нивно намалување или елиминирање е преку правење на соодветни вежби за истегнување.

 

Сл 10. Седечко работно место
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6.2 Правилно истегнување

Истегнувањето на телото на секој час во текот на работното време, значително ќе ја намали 
напнатоста и ќе ги подобри перформансите на вработените.

Кога?

• Во текот на работењето, за да се намали напнатоста;
• Додека компјутерот ги обработува информациите;
• Кога се чувствуваме круто и уморно;
• Наутро непосредно по будењето или навечер пред спиење;
• Кога ни треба повеќе енергија;
• Кога ни треба висока концентрација;
• Додека телефонираме;
• Додека фотокопираме;
• Чекајќи податоци;
• На состаноци;
• Чекајќи ред;
• Секогаш.

Каде?

• На работното место;
• На работното столче;
• Пред станување од работното столче;
• Во ходниците;
• Во гардеробите;
• Во чекалните;
• Секаде.

Зошто?

• Намалување на мускулната напнатост;
• Подобрување на циркулацијата;
• Подобрување на координацијата;
• Намалување на стресот и уморот;
• Подобрување на расположението;
• Подобрување на концентрацијата;
• Олеснување на работата;
• Ускладување на телото и умот;
• Чувство на задоволство и благосостојба.
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Како?

Правилниот начин на истегнување значи:
• Се дише полека;
• Се опушта телото;
• Концентрацијатабиде насочена кон мускулите кои се истегнуваат;
• Истегнувањето треба да се чувствува;
• Чувството треба да нè води до каде треба да се истегнеме;
• Не треба да се појавуваболка.

Погрешен начин на истегнување значи:
• Задржување на воздишката;
• Брзање;
• Недоволна концентрација;
• Напрегање;
• Истегнување до болка.

Постојат две фази во истегнувањето, лесно и развојно.

Лесно истегнување – се истегнуваме додека не почуствуваме лесна напнатост и задржуваме од 
5 до 10 секунди. Лесното истегнување ја одржува флексибилноста на телото и ги опушта мускулите 
и напнатите тетиви.

Развојно истегнување – при ова истегнување правиме движења кои ја пречекоруваат границата 
на удобност сè додека не се почуствува блага напнатост и задржуваме од 5 до 10 секунди. Ако 
напнатоста се зголеми или стане болна, тоа значи дека сме претерале и затоа се враќаме во удобната 
положба. Ова истегнување уште повеќе ја намалува напнатоста и ја зголемува подвижноста.

При истегнувањето треба да се запамети следното:

Истегнувањето секогаш треба да биде во границата на удобност, никогаш до точката на болка;

• Дишењето треба да е полека, ритмички, без задржување на воздишката;
• Сè се изведува трпеливо, долгото задржување на фазите на истегнување ја намалуваат 

несаканата напнатост на мускулите;
• Не треба да се споредуваме со другите, бидејќи не се сите исти, а така може да претераме 

со истегнувањето;
• Секое истегнување на кое расте интензитетот или станува болно, значи дека сме претерале;
• Многу е важно чувството при секое истегнување, телото секој ден е поинакво и не треба да 

се форсира, затоа што истегнувањето е блага и нежна активност.

Доколку кај работникот постои хронична повреда, најдобро е да се консултира со овластен 
лекар. Целта на овие истегнувања не е лечење на сериозни повреди, туку е спречување на појава на 
вообичаените мускуло-скелетни повреди и заболувања, кои се резултат од седечкитекомпјутерски 
работни места.
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Во прилог се дадени некои од вежбите, кои се однесуваат на работниците кои работат во судска 
администрација на компјутерски работни места. 

Вежба 1. Истегнување на вратот

Прва етапа (сл.11)

• Рацете се опуштени, во седечка или во стоечка положба;
• Полека се навалува главата кон напред и се истегнува задниот дел на вратот;
• Рамената се опуштени;
• Се задржува 5 секунди;
• Полека главата се навалува кон назад за да се олабават истегнатите мускули на вратот;
• Се повторува 2 – 3 пати во двете насоки;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

  

 
Сл. 11 Вежба 1 -Прва етапа

Втора етапа (сл 12)

• Рацете се опуштени, во седечка или во стоечка положба;
• Рамената се опуштени;
• Главата се навлува кон едното рамо;
• Се задржува по 5 секунди;
• Главата се навалува кон другото рамо;
• Се повторува по 2 – 3 пати на двете страни;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл.12 Вежба 1 -Втора етапа
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Трета етапа (сл.13)

• Рацете се опуштени, во седечка или во стоечка положба;
• Рамената се опуштени;
• Главата се движи од едната страна на рамото кон другата страна;
• На секоја страна се задржува по 5 секунди;
• Се повторува по 2 – 3 пати на двете страни;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл.13 Вежба 1 – Трета етапа

Вежба 2. Истегнување на дланките, прстите и зглобовите

Прва етапа (сл.14)

• Рацете се испружаат пред телото, во седечка или стоечка положба;
• Прстите се истегнуваат додека не се почувствува затегнување;
• Се задржуваат 10 секунди;
• Врвовите од прстите се собираат;
• Се задржува 5 - 6 секунди;
• Се повторува уште еднаш;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

   
Слика 14. Вежба 2 - Прва етапа
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Втора етапа (сл 15)

• Рацете се испружаат пред телото, во седечка или стоечка положба;
• Дланките се свиткуваат надолу;
• Се задржуваат 5 - 6 секунди;
• Дланките се свиткуваат нагоре;
• Се задржува 5 - 6 секунди;
• Прстите се исправени;
• Се повторува уште еднаш;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл.15 Вежба 2 – Втора етапа

Трета етапа (сл.16)

• Рацете се испружаат пред телото, во седечка или стоечка положба;
• Лактите се свиткани;
• Се испреплетуваат прстите пред телото;
• Се прават кружни движења само со дланките, лактите се фиксни;
• 8 – 10 пати во насока на стрелката на часовникот;
• 8 –10 пати во спротивна насока;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 

Сл.16 Вежба 2 – Трета етапа
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Вежба 3. Истегнување на зглобовите, подлактиците и рацете

Прва етапа (сл. 17)

• Дланките се поставуваат споени пред себе;
• Лактите се раширени и фиксни покрај телото;
• Рацете се спуштаат надолу, дланките остануваат споени во прстите;
• Се притиска до моментот кога ќе се почувствува слабо истегнување;
• Лактите остануваат во непроменета положба;
• Се задржува 5 – 8 секунди;
• Се повторува 1 – 2 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл.17 Вежба 3 – Прва етапа

Втора етапа (сл.18)

• Дланките се поставуваат споени пред себе;
• Рацете се спуштаат надолу, дланките остануваат споени;
• Дланките се ротирааткон надвор, надолу додека не се почувствува благо истегнување;
• Лактите се неподвижни;
• Се задржува 5 – 8 секунди;
• Се повторува 1 – 2 пати; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл.18 Вежба 3 – Втора етапа
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Вежба 4. Истегнување на рамената и надворешните мускули на рацете

Прва етапа (сл.19)

• Се испреплетуваат прстите на рацете и се насочуваат кон надвор;
• Рацете се испружаат пред телото и се затегнуваат;
• Се задржува 8 – 10 секунди;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл.19 Вежба 4 – Прва етапа

Втора етапа (сл.20)

• Стоечка положба со малку свиткани колена;
• Прстите на рацете се испреплетени над главата;
• Дланките се свртени нагоре; 
• Рацете нежно се истегнуваат над главата;
• Се задржува удобна положба од 8 – 10 секунди;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Двете етапи се повторуваат 2 – 3 пати.
 

Сл.20 Вежба 4 – Втора етапа
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Вежба 5. Истегнување на градниот кош и лумбалната регија (сл.21)

• Во стоечка положба, дланките се поставуваат на лумбалната регија и се притиска благо;
• Плешките се повлекуваат, а градите одат кон надвор;
• Се задржува 5 – 8 секунди;
• Се повторува 1 – 2 пати; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 21 Истегнување на градниот кош и лимбалната регија

Вежба 6. Истегнување на рамената и плешките (сл.22)
• Прстите се испреплетени зад главата;
• Лактите се истегнуваат на двете страни;
• Телото останува исправено;
• Плешките се повлекуваат една кон друга за да се создаде чувство на напнатост во горниот 

дел од грбот;
• Се задржува 4 – 5 секунди;
• Се опушта;
• Се повторува 2 – 3 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл. 22  Истегнување на рамената и плешките
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Вежба 7. Истегнување на градниот кош и рамената (сл.23)

• Во стоечка положба, дланките се фаќаат позади грб;
• Се повлекуваат до степен на истегнување;
• Плешките се доближуваат една кон друга;
• Се задржува 4 – 5 секунди;
• Се опушта;
• Се повторува 2 – 3 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 23 Истегнување на градниот кош и рамената

Вежба 8. Странично истегнување на рамената и вратот (сл.24)

• Со десната рака, позади грбот, се фаќа левата дланка;
• Се истегнува раката надолу и надесно;
• Главата се навалува надесно;
• Се задржува 8 – 10 секунди;
• Дишењето не се задржува, се дише полека;
• Се повторува и на другата страна; Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл.24 Странично истегнување на рамената и вратот
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Вежба 9. Истегнување на трицепс и горниот дел од рамената (сл.25)

• Во стоечка положба, рацете се поставуваат над главата;
• Со едната дланка се фаќа пределот кај лактот на другата рака;
• Благо се повлекува раката позади грбот;
• Се задржува 10 – 15 секунди;
• Се повторува и на другата страна;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 

Сл. 25 Истегнување на трицепс и горниот дел од рамената

Вежба 10. Странично истегнување на торзото (сл.26)

• Во стоечка положба, рацете се поставуваат над главата;
• Со едната дланка се фаќа пределот кај лактот на другата рака;
• Благо се повлекува раката позади главата;
• Се истегнува и торзото во насока на раката која се истегнува;
• Се задржува 10 – 15 секунди;
• Се повторува и на другата страна;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 26 Странично истегнување на торзото
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Вежба 11. Аксијална ротација на торзо (сл. 27)

• Во стоечка положба, рацете се поставуваат на колковите;
• Левата нога е поставен во расчекор пред десната;
• Телото се свиткува кон левата страна;
• Се задржува 4 – 5 секунди;
• Се опушта;
• Се повторува 2 – 3 пати на двете страни; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл. 27 Истегнување на страничните делови од торзото

Вежба 12. Истегнување на задниот дел од подколената (сл. 28)

• Горниот дел од телото се потпира на сид или друга вертикално поставена површина со 
рацете под главата;

• Се прави расчекор со десната нога пред левата;
• Левата нога се испружа целосно додека не се постигне истегнување на мускулот во задниот 

дел на подколеното;
• Се задржува 8 – 10 секунди;
• Се повторува и на другата нога;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 28 Истегнување на задниот дел од подколената
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Вежба 13. Размрдување на стапалата и прстите (сл.29)

• Се застанува на прстите на нозете;
• Се држи во таа положба 5 – 8 секунди;
• Се повторува 3 – 4 пати; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл.29 Размрдување на стапалата и прстите

Вежба 14. Истегнување на рамената и рацето во седечка положба (сл. 30)

• Десната рака се истегнува испружена над главата;
• Левата рака се истегнува испружена надолу покрај телото;
• Се истегнуваат прстите;
• Се задржува 10 секунди;
• Се повторува и на другата страна;
• Се повторува 2 – 3 пати; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 

Сл. 30  Истегнување на рамената и рацето во седечка положба

*Доколку вежбата се извршува во стоечка положба, колената се благо свиткани.
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Вежба 15. Истегнување на долниот дел од грбот, карлицата и вратот (сл.31)

• Во седечка положба левата нога се свиткува преку десната;
• Дланката од десната рака се поставува на надворешната страна од левото колено;
• Полека и контролирано се потиснува левата нога надесно;
• Погледот се насочува преку левото рамо;
• Се задржува од 8 – 10 секунди;
• Истото се повторува и на другата страна;
• Се повторува 1 – 2 пати на секоја страна; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 31 Истегнување на долниот дел од грбот, карлицата и вратот

Вежба 16. Истегнување на задната ложа на натколеното и на долниот дел од грбот (сл.32)

• Во седечка положба, со рацете се фаќа левата нога, позади коленото;
• Полека ја повлекуваме кон телото;
• Се задржува 15 секунди;
• Истото се повторува и со другата нога;
• Се повторува 1 – 2 пати на секоја нога; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 32 Истегнување на задната ложа на натколеното и на долниот дел од грбот
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Вежба 17. Истегнување на на рацете, градниот кош, дланките и рамената (сл.33)

• Во седечка положба се испреплетуваат прстите од дланките позади грбот;
• Дланките се свртени кон грбот;
• Полека се вртат лактите кон внатре додека се испружаат рацете;
• Се задржува 10 секунди;
• Се повторува 1 – 2 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 33 Истегнување на на рацете, градниот кош, дланките и рамената

Вежба 18. Истегнување на рамењата, зглобовите и прстите на рацете (сл.34)

• Прстите се испреплетени и рацете се истегнуваат напред;
• Дланките се свртени кон надвор;
• Се чувствува истегнување во рацете и низ горниот дел од грбот;
• Се задржува 20 секунди;
• Се повторува 2 – 3 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 34 Истегнување на рамењата, зглобовите и прстите на рацете



38

Вежба 19. Истегнување на рамената, грбот и дланките (сл. 35)

• Во седечка положба, прстите се испреплетени, дланките се свртени кон горе и се поставени 
над главата, а рацете се испружени;

• Се истегнува добро и се задржува 10 – 15 секунди;
• Се повторува 2 – 3 пати;
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

Сл. 35 Истегнување на рамената, грбот и дланките

Вежба 20. Истегнување на р’бетот (сл.36)
• Во седечка положба телото се наведнува напред со поглед кон стапалата;
• Главата се спушта и вратот целосно се опушта;
• Се задржува 10 – 20 секунди;
• При кревањето се одбиваме со рацете;
• Се повторува 2 – 3 пати; 
• Дишењето е длабоко, ритмичко, а броењето е пополека.

 
Сл. 36 Истегнување на р’бетот
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Вежба 21. Истегнување на лумбалниот дел од грбот, рамената и градите (сл. 37)

• Во седечка положба се исправа грбот, а лумбалниот дел се вовлекува нанапред;
• Рацете се поставуваат во лумбалниот дел и со нив благо се притиска;
• Главата се навалува кон назад;
• Се држи 5 – 10 секунди;
• Дишењето не се задржува, се дише полека;
• Се повторува 3 – 4 пати.

 

Сл. 37 Истегнување на лумбалниот дел од грбот, рамената и градите

Вежбите за истегнување треба да се прават секојдневно, не само на работните места, каде што 
работата се извршува на компјутери, туку и во домашни услови. Дадените вежби се безбедни за 
извршување, ја подобруваат циркулацијата и помагаат при растегнување на оптоварените мускулни 
групи, тетиви, зглобови и пршлени. 

Културата за применување на физичката активност, треба да биде вкоренета кај најмладите 
генерации и да ги следи целиот живот, без разлика на нивното понатамошно професионално 
и социјално развивање. Вежбањето треба да биде дел од секојдневието на сите луѓе на сите 
возрасти, без разлика на полот, религијата, националноста или која било друга социо-економска 
поделба. Во здравјето треба да се инвестира најмогу во младоста, а понатака во животот, како 
што зрее човечкото тело и ум, треба постојано да се негуваат и одржуваат. Светската Здравствена 
Организација предложува половина час  активно вежбање во текот на денот. Еден час вежбање е 
4% од денот и секој може и треба да издвои, за да си го одржи и задржи своето здравје.



40

7. Заклучок

Генерален заклучок кој произлегува од спроведеното истражување е дека постои простор за 
подобрување и унапредување на работните услови за вработените во судската администрација, во 
Република Северна Македонија. Согледани се низа недостатоци кои се елаборирани при анализата 
и притоа дадени се препораки за нивно надминување. 

Повеќе од 80% од испитаниците се женски пол и тоа на возраст над 45 години. Дефинирани 
како најризична категорија за појава на мускуло-скелетни и други заболувања, кои настануваат 
како резултат на долгогодишното работење во неергономски услови, како и недостаток од физичка 
активност во текот на денот. Кога ќе се земе предвид податокот дека најголем дел од испитаниците 
се на тоа работно место повеќе од 10 години – 75%, во просек по просек по 8 часа, во еден работен 
век, тоа се вкупно 80.000 часа седење на работното место. Доколку на 40 часа неделно седење 
на работното место, се додадат часовите поминати во седечка положба дома, при патување до 
работа и кон дома, во ресторани, кафетерии, кина театри, чекални итн. се доаѓа до заклучок дека 
многу голем дел од времето се поминува во седечка положба, која не е природна на градбата на 
човечкото тело и е докажано ризична за појава на мускуло-скелетни, но и други заболувања.

Најголем дел од испитаниците ја користат десната рака при ракување со маусот, а тоа доведува 
до појава на болки и заболувања во десната дланка и зглобови. Капрал тунел синдром е најчестото 
мускуло-скелетно заболување кое се јавува како резултат од работење само со една рака постојано.

Речиси 70% од испитаниците прават една долга пауза во текот на работењето, наместо повеќе 
кратки. Една долга пауза не ги задоволува потребите на телото за опоравок од одредена статична 
положба, во овој случај седечка. Се препоракчува да се спроведуваат повеќе кратки паузи, наместо 
една долга, бидејќи на тој начин може да се овозможи опоравок на напрегнатите мускулни групи. 
Секогаш за време на паузите, без разлика колку се долги, треба да се стане од работното место, 
да се направи благо истегнување на телото, да се тргне погледот од мониторот и да се растресат 
најоптоварените делови од телото, за да се овозможи подобрена циркулација. Физичката култура 
е длабоко вкоренета во одредени азиски земји, прифатена и применета во поразвиените западни, 
но за жал, во нашите краишта, од непознати причини, претставува срам да се практикува за време 
на работењето, што е сосема погрешна перцепција и пракса. Во овој прирачник има посебно 
поглавје каде што се објаснети физички вежби за истегнување наменети за вработените во судска 
администрација, кои своето работно време го поминуваат во седечка положба.

Анализата покажува дека речиси половина од испитаниците не практикуваат физички вежби 
по работното време, со што се зголемува ризикот не само од мускуло-скелетни заболувања, туку и 
од ред други, кои настануваат како резултат од физичка неактивност, како дијабет, зголемен крвен 
притисок и други кардиоваскуларни заболувања, зголемена телесна маса, паркинсова болест и ред 
други, кои СЗО ги има во листата на болести кои настануваат како резултат на физичка неактивност. 
Поврзаноста на намалената физичка активност со појавата на одредени заболувања е докажана во 
многу голем број студии и истата е потврдена од страна на Светската здравствена организација.

Резултатите од анализата покажуваат дека речиси сите испитаници се соочуваат со болки во 
одредени делови од телото, кои ги поврзуваат со работното место. За идентификација на болките 
во телото, направено е оценување на одредени делови од телото со оценки од 1 – 5, во зависност 
од степенот на болка. Оттука, се согледуваат најоптоварените делови, во кои испитаниците 
чувствуваат болки или имаат веќе дијагностицирани мускуло-скелетни заболувања се во: вратот, 
рамената, горниот и долниот дел од грбот. Исто така, десната дланка, колковите и колената се 
доста оптоварени делови од телото, кои подлежат на можност од појава на мускуло-скелетни 
заболувања. Со цел намалување на постоечките болки во телото, покрај препораките за ергономско 
уредување на работното место, неизбежен дел се физичките вежби, кои покрај тоа што треба да се 
практикуваат на работните места, истите треба да се применуваат и во домашни услови.
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Како резултат на појавените болки во телото, кај 41,3% од испитаниците, работењето било 
редуцирано, односно нивната продуктивност била значително намалена. За ова прашање 
направени се голем број студии, кои потврдуваат дека намалувањето на продуктивноста на 
работниците се поврзува со заморот и стресот на работното место, кои произлегуваат од 
неповолни ергономски услови. Со овој податок се потврдува и едно истражување кое е направено 
во рамките на ЕУ, - EUROSTAT - Health and safety at work in Europe (1999-2007), во кое се докажува 
дека мускулоскелетните заболувања имаат најголемо влијание врз отсустноста од работа поврзани 
со сите повреди кои настанвуат на работните места во рамките на ЕУ.  Речиси една третина од 
испитаниците отсуствувале од работа поради болки во телото. Сите тие денови отсуство резултираат 
со трошоци за боледување, како и трошоци поради намален човечки капитал на работните места. 
Инвестирањето во ергономското уредување на работното место, кое за да биде успешно, мора да 
биде имлементирано во сите слоеви во организациите/институциите, значително ги намалува овие 
трошоци.

Многу голем процент од испитаниците, речиси 80%, побарале лекарски совет поради болките 
кои ги чувствуваат од телото, а речиси половина од нив имаат дијагноза за мускуло-скелетно 
заболување, поради кое посетуваат терапевти. Оваа бројка укажува на сериозноста и зачестеноста 
на проблемот. Тука мора да се нагласи дека трошоците за посета на терапевти како и за посета 
на доктори специјалисти за утврдување на заболувањата се на товар на работниците, иако 
заболувањата се во тесна корелација со работното место.

Последното прашање од анализата се однесува на работното столче, односно за можноста 
на истото да се подесува по висина. Тоа е поставено од причина што во државните институции, 
воглавно, работната опрема е застарена и речиси никаде не се набавени работни маси кои 
се подесуваат по висина. Токму поради тоа, од огромно значење е работните столчиња, во кои 
испитаниците го поминуваат своето работно време, да се подесуваат по висина, за да се овозможи 
природна положба на телото при работењето. Сепак, една третина од испитаниците одговориле 
дека работното столче не им се подесува по висина. Работните сточлиња кои не се подесуваат 
по висина, во комбинација со стандардните работни маси, кои се на висина од 73-75 cm, влијаат 
врз положбата на телото и ги ограничуваат испитаниците при нормалното природно седење. 
Дополнително на оваа состојба, доколку се земе предвид дека повеќе од 80% од испитаниците се 
женски пол, а голем дел од нив на возраст над 45 години и се земат предвид антропометриските 
податоци од таа популација , просчната висина е од 162-167cm. Оттука, висината на работната маса 
треба да се движи од 61-63 cm, што е за 10 cm повисока од стандардните работни маси. Поради тоа, 
исклучително е важно да се набават столчиња кои се подесуваат по висина, како и дополнителни 
потпирачи за стапала, со кои ќе се овозможи седење во природна положба и соодветна потпора за 
стапалата.

Со примена на препораките кои ги дава овој прирачник за ергоноско уредување на работните 
места и со континуирано спроведување на физичките вежби за истегнување, значително ќе 
се намалат постоечките ризици за појава на мускуло-скелетни заболувања, кои се резултат на 
неергономските услови за работа.
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