
Е-ФАКТИ 1

Мускулно-скелетни нарушувања во
градежништвото

Градежништвото е високоризичен сектор, но не е само безбедноста на
работникот во опасност, туку и неговото здравје. Иако секоја година над
илјада работници го губат својот живот при несреќи во градежниот сектор,
многу е поголем бројот на оние кои патат од здравствени проблеми.

Мускулно-скелетните нарушувања се меѓу најчестите форми на здравствени
проблеми во градежништвото. Мускулно-скелетните нарушувања се особено
застапени во различните полиња во градежната индустрија, при што
проценките укажуваат дека дури 30% од работната сила може да е
опфатена. Неодамнешните истрaжувања укажуваат дека мускулно-
скелетните нарушувања се особено застапени во одредени градежни полиња
или работни групи како што се ѕидари, гипсари и тесари.

Вовед

Што се мускулно-скелетни нарушувања при работа?
Мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН) како што се дефинирани
од Меѓународната комисија за здравје при работа, се пореметувања и
нарушувања на мускулно-скелетниот систем кои се јавуваат од причини
поврзани со работата.

Поимот „при работа“ се користи од страна на Светската здравствено
организација за утврдување на повеќефакторска етиологија (научна
причина за болест), при што извршувањето на работата, и работната
околина се два најзначајни фактори помеѓу бројните фактори кои можат да
придонесат кон настанување на нарушувањето. Постои широк дијапазон на
МСН, од повреди на грбот предизвикани од мануелно ракување со тежок
товар до повреди на зглобовите предизвикани од репетитивна работа.

Колкава е загубата од МСН?
Загубата за работникот поради МСН се манифестира преку болка,
проследено со загуба на приходи поради неможноста да работи. Ова
предизвикува значителни трошоци за организациите што се должат на
отсуства поради боледување или пензионирање поради здравствени
проблеми, и за државата, која мора финансиски да ги поддржи лицата кои
се неспособни да работат.

Правни обврски
Сите работодавачи имаат законски обврски што треба да ги исполнат во
своите земји-членки, кои се засновани на европските директиви, за да се
спречат повредите на работниците. Меѓу најважните директиви се:
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• 89/391/ЕЕЗ – „Рамковната“ директива – со која се утврдуваат
основните услови за работното место.

• 90/269/ЕЕЗ- Директивата за „мануелно ракување“
• 92/57/ЕЕЗ за минималните здравствени и безбедносни услови на

привремени и мобилни градилишта.

Превенција на МСН во фазата на предизградба
Архитектите и проценителите треба да бидат свесни за потенцијалниот
напредок што може да се направи доколку во проектантските фази од
проектот се испитаат методите за мануелно ракување. Изведувачите,
клиентите и доставувачите може да дадат своја поддршка во целосното
имплементирање на стандардите на добрата практика. Работодавачите имаат
правна обврска да ги заштитат работниците од МСН врз основа на
Европските директиви.

Онаму каде што ризикот од мускулно-скелетни нарушувања не може да се
утврди во фазата на предизградба, работодавачите треба да спроведат
процена на ризикот со цел да ги идентификуваат опасностите, да ги
проценат ризиците и да преземат дејствија за превенција од здравствени
проблеми или повреди.

Избегнување на мануелно ракување
Прво на што треба да се помисли е дали може да се елиминира активноста
на мануелно ракување. Во полето на градежништвото постојат голем број
задачи што може да се избегнат преку механизација. Секогаш, наместо
мануелно извршување на задачите, се преферира користење на кранови,
дигалки, уреди за вакуумско подигање, транспортни системи и други методи
на механизација. Не само што има придобивки во однос на здравјето и
безбедноста при работа туку честопати се јавуваат придобивки во однос на
продуктивноста. Уредите за вакуумско подигање се поефикасни при
преносот на плочи и поставувањето на тротоари отколку мануелниот начин
на извршување на работата. Употребата на кранот на лице место
овозможува тој да ни биде достапен за употреба во секое време, како на
пример при испораката на материјали. Сепак, локацијата на крановите е
многу важна за тие да можат да ја извршат оваа задача ефикасно, а исто
така од големо значење е и погодноста на товарот за подигање од страна на
кранот.

Процена на ризикот
Многу е важно да се изведе соодветна и задоволителна процена на
опасностите и ризиците на работното место со цел да се даде основата за
воведувањето на подобрувањата. Работодавачите треба да ги проценат
ризиците во однос на безбедноста и здравјето во рамки на нивните работни
места, а потоа да ги подобрат стандардите за безбедност и здравје на
работниците и на сите други што може да бидат изложени. Овој процес се
нарекува процена на ризикот.
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Процената на ризикот вклучува идентификување на опасностите што се
присутни и евалуација на опсегот на ризиците што се вклучени. Целта е да
се елиминира или барем да се намали потенцијалот за несреќи, повреди или
здравствени проблеми што произлегуваат од работните активности и задачи.
Оттука, добрата процена на ризик би ја дала основата за промените на
работното место со цел да се избегнат несреќи или здравствени проблеми
што можат да уништат многу животи, како и основата за воведување мерки
што ќе помогнат да се намалат деловните трошоци за намалена
продуктивност, отштетни барања и повисоки премии од осигурување.

Лицето што ќе ја извршува процената треба да има соодветна обука и
искуство. Сложеноста на процената на ризикот ќе зависи од големината и од
типот на локацијата.  Работодавачите се должни да соработуваат со тоа што
ќе се погрижат сите работници да бидат заштитени на работа.

Постојат неколку модели на спроведување на процена на ризик. Тука е
имаме постепен приказ на еден пристап.

1. Пронајдете ги опасностите
Размислете за работата што се извршува и идентификувајте ги нештата што
можат да го предизвикаат или да го зголемат ризикот од мускулоскелетни
нарушувања при работа. На пример:

• Ракувањето со тешки материјали;
• Работење на неуредни, лизгави и слабо осветлени места;
• Извршување на голем број работи на висина над онаа на рамото.

Разговарајте со работниците и нивните претставници. Вклучете ги во
процесот на процена на ризик и кажете им што правите за да го намалите
ризикот.

2. Одлучете за тоа кој би можел да се повреди и на каков
начин.

Размислете за сите што би можеле да се изложени на некоја опасност. Ова
важи не само за работниците туку и за изведувачите, самовработените лица
и членовите на пошироката јавност. Особено внимание треба да се посвети
на младите работници и бремените жени. Размислете во врска со тоа како
идентификуваните опасности би можеле да предизвикаат штета.

3. Проценете ги ризиците и одлучете во врска со дејствијата
што треба да се преземат

Проценете го ризикот од секоја опасност посебно, што значи пресметување
на веројатноста од јавување на некоја штета и сериозноста на истата. Ако
некој може да биде повреден:

• Дали опасноста може да биде целосно отстранета?
• Дали може да биде контролиран ризикот?
• Можат ли да се преземат заштитни мерки за да се заштити

целокупната работна сила?
• Дали е потребна лична заштитна опрема за да се заштитат
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работниците од ризик што не може да биде соодветно контролиран
преку колективните заштитни мерки?

На пример:
• Дали градежните материјали можат да бидат доставувани во помали

пакувања?
• Дали можат да се користат механички помошни средства за ракување

со цел да се елиминира или да се намали потребата од ракување со
материјали?

• Може ли местото да биде подобро одржувано и да биде одржувано
чисто и добро осветлено со цел да се намали ризикот од помали
несреќи што понатаму доведуваат до здравствени проблеми и
повреди?

• Дали за некои задачи е потребна посебна заштита на рацете?

4. Преземете дејствија
Откако ќе ја извршите процената на ризикот, подредете ги на листа
превентивните мерки според приоритетност, потоа преземете дејствија
вклучувајќи ги работниците и нивните претставници во процесот.
Дејствијата треба да бидат фокусирани на превентивни мерки (во прв план
да се спречи појавата на несреќи или здравствени проблеми), но исто така
треба да се земат предвид мерките за да се сведат на минимум негативните
ефекти во случај на несреќа, здравствени проблеми или итен случај.

Како дел од превентивните дејствија, важно е да се осигурите дека сите
работници добиваат соодветни информации, соодветно образование и обука.
Обезбедете добра документација во врска со откриените ризици и опасности
или во врска со групите кои најчесто се изложени на повреди и видот на
повреди, како и мерки за подобрување на здравјето и безбедноста при
работа и избегнете ги специфичните опасности и ризици и нивниот ефект.

Кога размислувате за превентивни дејствија, разгледајте ги следниве нешта:
• Работно место - Дали можат да се подобрат условите со цел да се

намали ризикот од повреда, на тој начин што ќе се подобри
осветлувањето или ќе се намали веројатноста од повреди при
слизнување за време на мануелно ракување. Дали можат
сообраќајниците да бидат дизајнирани на начин што би овозможил
материјалите да бидат безбедно транспортирани до бараното место со
цел да се избегне мануелно пренесување на товарот до самото
работно место?

• Работна опрема - Дали алатките што се користат се ергономски
дизајнирани? Дали можат да се користат електрични алатки со цел
да се намали силата потребна за извршување на една задача?

• Работникот - Работниците треба да бидат обучени со цел да се
зголеми свеста за ергономските фактори и да се увидат и избегнат
небезбедните работни услови. Понатаму, работниците мора да бидат
убедени зошто е толку важно да се обрне внимание на превенцијата и
на она што би се случило доколку ова се запостави.

• Работните задачи - Едно од најважните нешта е да се намали
физичкиот напор при работа, што значи да се намали нивото на сила,
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повторување, чудни положби на телото и/или вибрации. Честопати,
за ова е неопходно користење на уреди за мануелно ракување со
материјали.

• Управување со работата (на пр. со подобро планирање на работата
или со спроведување на безбедни системи за работа)- На
организациско ниво, практичните решенија имаат за цел да развијат
пропорционалност помеѓу работата и одморот за да се намали
акумулирањето на замор, да организираат паузи и да обезбедат
ротација на работното место. На корпоративно ниво треба да се
промовира култура на безбедност која вклучува зголемена
ангажираност на учесниците во идентификувањето и во
контролирањето на факторите на професионален ризик и
подобрувањето на мерките за безбедност и надзор.

5. Испитајте ги наодите
Начините на работа, како и опремата и хемиските промени. Кога ќе се случи
некоја значителна промена, проверете за да се осигурите дека нема нови
опасности што треба да се контролираат.

Треба да се испитаат сите форми на повреда. Иако несреќите што
резултираат од пад, одронувања при ископување или судир на возила се
главни приоритети за превенција, другите видови несреќи се исто така
голем причинител на загуба за индивидуите, работодавачите и за
општеството. Овие појави даваат корисни информации со цел да се помогне
понатаму во намалувањето на ризиците на кои се изложени работниците.

Опасности и фактори на ризик за мускулно-скелетни
нарушувања (МСН) што се јавуваат во
градежништвото

Несреќи
Некоја сериозна несреќа при градежни работи може да предизвика смрт или
трајна инвалидност. Во изминатите години, сериозните несреќи честопати
резултираа со смрт или со трајна инвалидност. Денес, голем број повреди
може да бидат медицински санирани така што не би дошло до траен
инвалидитет по враќањето во нормала.

Помалку сериозните несреќи, како што се изместувањето или
истегнувањето, можат во голема мера да го зголемат ризикот од мускулно-
скелетни нарушувања при работа во иднина.

Сепак, без интензивна рехабилитација, повреденото тело останува да биде
послабо отколку што било пред несреќата. Па затоа сите повреди на телото
го прават лицето да биде поподложно на мускулно-скелетни нарушувања во
иднина. Најдобар индикатор за болки што би можеле да се јават во иднина
во пределот на половината, вратот, рамената, надлактицата или зглобовите
е постоењето на болка во овие делови претходно. Па така, превенирањето
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на несреќи при првото јавување на болка помага да се превенираат идни
нарушувања.
Слизнувањата и сопнувањата се еден од поголемите причинители на
повреди. Дури и во некоја ситуација кога за малку би можело да дојде до
сопнување или до слизнување, може да се случи мускулот автоматски да
контрахира со цел да се исправи држењето на телото. Понекогаш овие
корективни движења можат да бидат толку силни што би довеле до
микроскопски руптури во ткивото. Лизгави или нестабилни површини и
патеки, скали и сѐ она што го попречува движењето може да предизвика
губење на рамнотежата. Чистите и безбедни патеки и уредувањето на
локациите помага во превенирањето на лизгања и падови.

Најчесто постојат едноставни, но ефикасни мерки што може да се преземат
за да се намалат или за да се елиминираат ризиците од слизнување или
сопнување.

Уредната локација е индикатор за безбедна локација и за добро
раководена локација.

Превентивните дејствија што треба да се земат предвид се:
• Доброто одржување—Лошото одржување и општата неуредност се

едни од поголемите причинители на слизнувања и сопнувања.
Одржувајте ја работната средина чиста и уредна, при што подот и
пристапните патеки би биле расчистени од препреки. Редовно
отстранувајте го ѓубрето за да не се натрупа.

• Осветлувањето- Погрижете се за доброто осветлување и за
функционирањето и позиционирањето на светлата со цел тие
подеднакво да ја осветлуваат целата површина и јасно да можат да се
видат потенцијалните опасности, како на пример, препреки или
истурени течности. Нивото на осветленост треба да овозможи
безбедно минувањето низ работните простории.

• Скалите- Голем број несреќи се случуваа на скали. Оградите,
навлаките за скали отпорни на лизгање, јаката видливост и
нелизгачките ознаки на предните рабови од скалите и
задоволителното ниво на осветлување можат да помогнат во
превенцијата од лизнување и сопнување на скалите. Другите
промени на ниво, како што се платформите, честопати тешко може да
се видат. Тие треба да бидат добро означени со соодветна употреба
на знаците за безбедност.

• Истурените течности- Веднаш исчистете ги истурените течности
користејќи соодветен метод за чистење (може да биде потребно и
хемиско третирање). Поставете знаци за предупредување онаму каде
што подот е влажен и направете алтернативни патеки. Што го
предизвика изливањето на течноста- дали може да се промени
работниот метод или работното место со цел да се сведат на минимум
изливањата на течности?

• Опструкции- Онаму каде што е можно, опструкциите треба да се
отстранат за да се спречи појавувањето на сопнување. Доколку не е
можно да се отстрани опструкцијата, тогаш треба да се користат
соодветни бариери и/или да се постават знаци за известување. Кабли
за поврзување- Поставете опрема така што каблите да не
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преминуваат преку пешачките патеки. Како алтернатива, имајте
предвид користење на алатки што работат на батерија со цел да се
избегне проблемот со каблите (и да се намали ризикот од електричен
шок).

Мануелно ракување со материјал
Мануелното пренесувањето на тешки товари може да предизвика повреди
доколку товарот ненадејно го удри работникот или да предизвика
слизнување или паѓање. Пренесувањето на полесни товари во рамки на долг
временски период без одмор може да резултира со замор. За умореното лице
товарот може да стане премногу тежок по неколку часови поминати во
пренесување што може да резултира со неправилни движења и со што би се
зголемил ризикот од повреди и нарушувања.

Директивата на Европската Унија бр. 90/269/ЕЕЗ, транспонирана во
законите на сите земји членки ги одредува минималните услови за здравје и
безбедност при мануелно ракување со товари. Директивата наложува
работодавачите да користат соодветни средства за:

• Да се избегне потребата од мануелно ракување на товар од страна на
работниците;

• Да се преземат соодветните организациски мерки за намалување на
ризикот доколку мануелното ракување не може да се избегне;

• Да се осигурат дека работниците добиваат соодветни информации во
врска со тежината на товарот, тежиштето или најтешката страна во
случај кога тежината на даден пакет е нееднакво распоредена; и

• Да обезбедат соодветна обука и прецизни информации за тоа како
правилно да го пренесат товарот.

• Ризикот од повреда на грбот зависи од повеќе различни фактори,
вклучително:

• Карактеристиките на товарот;
• Работната средина и
• Наложувањата на активноста.

Карактеристики на товарот
Ризикот од повреда на грбот се зголемува при подигнувањето,
пренесувањето, туркањето и влечењето на товар доколку товарот е:

• Премногу тежок- Не постои точно ограничување на тежината што е
безбедно. Тежината од 25 до 30 килограми е тешка за подигнување
за повеќето луѓе, особено ако товарот се пренесува неколку пати во
рамки на еден час. Треба да забележите дека туркањето или
влечењето честопати предизвикува помал напор врз телото отколку
подигањето и пренесувањето.

• Премногу масивен- Едно од основните правила за подигнување и
пренесување е товарот да биде што е можно по на средина. Со цел да
прифати некој голем товар близу до телото, работникот треба да ги
рашири рацете за да го дофати и задржи товарот. Мускулите на
рацете кога се испружени да дофатат нешто не можат да создаваат
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сила со ист ефект како кога се поопуштени и приближени кон телото.
Така, мускулот ќе се замори многу побрзо при посегањето да дофати
некој голем масивен товар.

• Тежок за фаќање- Кај товарот што е тежок за фаќање може да се
случи предметот да ни се лизне и да предизвика ненадејно движење
на товарот. Ракавиците вообичаено го отежнуваат фаќањето, додека
тоа е многу полесно со голи раце. Доколку на предметот му се
направат рачки или пак се користат помошни средства за фаќање (на
пример, при носењето на филмови за печатење), тогаш ќе се намали
оптовареноста на работникот.

• Небалансиран, нестабилен товар или пак ако содржината е подвижна-
Кај небалансираните предмети тешко е да се одржи тежиштето на
товарот близу до средината на телото. Ова придонесува за нееднакво
оптоварување на мускулите и замор. Нестабилната и подвижната
содржина, како на пример течност, предизвикува нееднакво
оптоварување на мускулите и ненадејните движења на товарот може
да доведат до ситуација работникот да ја загуби рамнотежата и да
падне.

• Поставен на тој начин што со него може да се ракува само со
испружени раце или со свиткување и наведнување на телото-
Потребна е поголема мускулна сила кога се подига нешто со помош
на испружени раце. ’Рбетот може многу лесно да се повреди доколку
телото е свиткано или искривено за време на подигнувањето.

• со остри рабови или има форма и е изработено од нешто што може да
го повреди работникот, особено во случај на судир.

Работна средина
Следниве карактеристики на работната средина може да го зголемат ризикот
од повреда на грбот доколку:

• Нема доволно простор, особено вертикално, за изведување на
активноста;

• Подот е нерамен и со тоа постои опасност од сопнување или пак е
лизгав во однос на обувките на работникот;

• Местото на работа или работната средина го спречува пренесувањето
на товар на безбедна височина или пак со добро поставување на
телото од страна на работникот;

• Постојат варијации во нивото на подот или работната површина кои
наложуваат со товарот да се ракува на различни нивоа;

• Подот или потпирачот за нозе е нестабилен; или
• Температурата, влажноста или вентилацијата е несоодветна.

Услови за задачите
Ризикот од повреда на грбот се зголемува доколку:

• Активноста се извршува премногу долго или премногу често со
недоволно одморање на телото;

• Постои континуирано подигнување, спуштање или пренесување на
долги растојанија;

• Брзината на работа ја наложува процес кој не може да биде изменет
од страна на работникот
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• Физичкиот напор е премногу голем;
• Подигнувањето може да се изведе само преку искривено движење на

телото;
• Постои веројатност активноста да резултира со ненадејно

придвижување на товарот; или
• Товарот се пренесува со помош на телото во нестабилна положба.

Ограничени положби на телото
Кога рацете се истегнати или пак кога телото е превиткано, мускулите мора
да дадат дополнителен напор со цел да ја задржат положбата на телото. При
ограничена положба на телото мускулите можат да создадат помала сила
отколку при поопуштена и поудобна положба. Тоа значи дека мускулите
многу побрзо ќе се заморат при чудна положба на телото, дури и кога
работната активност не бара голем мускулен напор. Исто така, механичкиот
товар врз ’рбетот и зглобовите е поголем при овие положби на телото
отколку положбите на опуштеност.

Коленичењето и клекнувањето предизвикуваат оптовареност на колената-
Во положба на коленичење, предниот дел од коленото може да биде
иритиран како резултат на контактот со тврдата површина, тротоарот или
земјата. Доколку работењето со коленичење не може да се избегне со
помош на технички промени, на работниците треба да им се обезбедат
заштитни подлоги за колениците.

Работа над нивото на главата
Работењето со рацете испружени над нивото на главата е честа појава кај
одредени работни задачи, како што е поставувањето на електрична
инсталација или канали за вентилација на таванот и фарбањето на таванот.
При работењето со рацете испружени нагоре, малиот мускул на рамото
треба да извршува дополнителна работа со цел да ја издржи тежината на
рацете. Оптовареноста е особено голема ако работникот, исто така, држи
алатка или некој друг вид товар во раката далеку од рамото. За да ја
изврши работата, работникот треба, исто така, да го превитка вратот
наназад што предизвикува напрегање на самиот врат. Овие ситуации
претставуваат дополнителни ризици за нарушувања на рамената и вратот.

Повторлива работа
Повторливите задачи наложуваат повторување на истите движења неколку
пати во една минута. Работата во градежништвото вклучува мануелни
задачи од типот на:

• Ковање
• Дупчење
• Зашрафување
• Сечење со пила
• Боење со четка
• Сечење на метал со помош на ножици
• Товарање и растоварање на мали делови- како на пример плочки или

тули- што треба да се пренесат од посредната локација на
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складирање до крајната локација на склопување.
Не само повторливите движења можат да предизвикаат штета туку исто така
и ситуациите во кои тие се комбинирани со големи мускулни сили што се
користат за фаќање. За фаќање на тешки предмети помеѓу палецот и
прстите потребна е поголема сила доколку се користи зафат на пинцета (за
тенки предмети) или поширок зафат (за големи предмети). Ризикот се
зголемува доколку зглобот не може да се држи исправено за време на
извршувањето на овие задачи.

Ризикот може да се намали доколку се обезбедат ергономски дизајнирани
рачни алатки. Електричните и пневматските алатки можат, исто така, да ги
редуцираат овие напорни повторливи движења. Но, овие алатки може да
донесат нови проблеми, како што е вибрирањето или да наложуваат
употреба на поголема сила за фаќање доколку електричниот алат е
премногу тежок или пак неправилно дизајниран.

Статична работа
Статична мускулна работа значи континуирана контракција на одредени
мускули за да се одржи положбата на телото или за да се задржи нивото на
сила што се употребува на едно константно ниво. Доколку статичките
контракции се задржуваат подолг период, циркулацијата во мускулите ќе се
наруши и ова може да доведе до одредени нарушувања.

При голема оптовареност на мускулите, заморот ќе го принуди работникот
да се одмори. Кај пониското ниво на оптовареност, степенот на замор не е
толку очигледен и работникот може да помине предолг временски период во
истата положба.

Ракувачите во кабините на современите машини (камиони, гасеници итн.)
можат да поминат премногу долго време во истата положба, без какви било
знаци на замор. Поради тоа, од големо значење е при извршувањето на
овие задачи, да се сопре на одредени интервали и да се размрда телото за
да се избегнат какви било нарушувања.

Локална компресија на алатки и површини
Сите остри рабови или тврди површини можат да му наштетат на телото ако
контактот со компресија трае премногу долго. Користењето на раката како
чекан може да предизвика локални повреди на раката. Симптомите може да
не се јават за време на извршувањето на задачата, туку неколку часа
подоцна. Оваа лоша навика може да продолжи без да се јават какви било
рани предупредувања за опасност.

Студ
Градежната работа во зима претставува дополнителна опасност.
Подмрзнатите патеки се лизгави. Потребна е поголема сила за да се држат
алатите и материјалите, особено ако работникот мора да носи ракавици. Во
средини каде температурите се ниски, циркулацијата на мускулите е уште
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полоша, што уште побрзо може да доведе до замор.

Како овие опасности предизвикуваат повреди на
телото?
Директните удари од тежок механички товар можат да предизвикаат руптури
на меките ткива или кршење на коските. Помалото оптоварување можеби се
чини дека не предизвикува директна повреда, но доколку тоа е присутно
редовно во текот на повеќе месеци од годината, може да предизвика
уморување на мускулите и да доведе до микроскопски повреди во ткивото.

Доколку се овозможи доволно време за одмор, телото ќе зајакне (тоа е
целта на обуката или рехабилитацијата). Но, доколку нема доволно време за
закрепнување од умореноста, или доколку оптоварувањето траело премногу
долго, ова може да резултира со МСН.

Оттука може да се каже дека постојат два важни ризика на кои треба да се
внимава на работното место:

• Степенот на оптоварување: количеството на физички напор што се
вложува, вклучително тежините со кои се справуваме или силите што
треба да се одбијат; и

• Времето: времетраењето и зачестеноста на физичката активност што
доведува до умореност и потреба за одмор.

Целокупното оптоварување на телото може да се минимизира преку
намалување на кој било од овие фактори. Дури и ако не е можно да се
намали тежината со која треба да ракуваме, можеби би било можно да се
намали зачестеноста и времетраењето на ракувањето, со цел да има
доволно време за одмор. Со техничка помош, честопати возможно е да се
намали количината на материјал со кој треба да ракуваме и да се намалат
растојанијата на кои треба да се премести товарот мануелно, користејќи ја
само силата на мускулите.
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