
Е-ФАКТИ 9

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

Мускулно-скелетни нарушувања при
работа (МСН): Вовед

Краток преглед
Несекојдневните положби, постојаната работа или пренесувањето
тежок товар спаѓаат во ризичните фактори кои може да ги оштетат
коските, зглобовите, тетивите, нервите и крвните садови, што води до
замор, болка и мускулно-скелетни нарушувања (МСН). МСН на
работно место најчесто се кумулативни кои се јавуваат како резултат
на постојана изложеност на товари при работа во текот на подолг
период. Горните екстремитети (дланката, зглобот, лакотот и рамото),
вратот и долниот дел од грбот се особено подложни на МСН.

МСН се јавуваат во епизоди – болката често се намалува или
исчезнува за подоцна повторно да се јави. Многу МСН се
краткотрајни, а симптомите исчезнуваат по одмор или по промена на
активност. Но некои МСН може да бидат постојани и иреверзибилни.
Некои МСН се специфични со јасни клинички карактеристики, додека
пак други не се и нема доказ за јасно специфично нарушување.
МСН се највообичаените нарушувања на работното место и истите
земаат замав. Физичките работници многу повеќе се соочуваат со МСН
отколку административните работници, особено работниците во
услужни дејности и во продавници и маркети, работници во
рударството, градежништвото, производството и транспортот, како и
ракувачите со постројки и машини и монтерите. Поголема е
веројатноста работниците од машки пол да страдаат од МСН отколку
работниците од женски пол, а болката се зголемува со возраста.

Факторите што придонесуваат за појава на МСН вклучуваат примена
на сила, постојана работа, работа во несекојдневни положби,
вибрација, работа во студена средина и продолжено седење или
стоење. Тука, исто така, спаѓаат и различните нивоа на стрес,
самостојност и поддршка од колегите, историјата на болести на
поединци, физичката способност и возраста и општествените фактори,
како што се активностите во слободно време. Овие фактори може да
делуваат одделно или во комбинација.

Работодавачите треба да ги проценат ризиците со кои се соочуваат
нивните работници, вклучувајќи го ризикот од појава на МСН и да
дејствуваат врз истите.

Вовед
Целта на оваа статија е да се информираат работниците,
работодавачите и експертите за безбедност и здравје при работа (БЗР)
за мускулно-скелетните нарушувања. Ќе се дадат одговори на
следните прашања: Што се мускулно-скелетни нарушувања? Колку
често се јавуваат? Кои се ризичните фактори? И дали постојат закони
и стандарди за превенција на овие нарушувања?
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Ова е општа, воведна статија која е надополнета со подетални
информации за посебните нарушувања и за работниците во посебни
сектори:

• Нарушувања на вратот и горните екстремитети на работно место
(НВГЕРБ)

• Рачно пренесување товар
• Европски правни услови за МСН
• МСН и ритамот на работа
• МСН во градежништвото
• НВГЕРБ во градежништвото
• МСН во земјоделството
• МСН во услужниот сектор и секторот за малопродажба
• МСН во хотели, ресторани и угостителство/кетеринг [наскоро ќе

биде достапно]
• МСН во образованието
• МСН кај млади работници [наскоро ќе биде достапно]
• МСН и стареење [наскоро ќе биде достапно]

Што се МСН?
Движењето, седењето, трчањето, спортувањето, танцувањето и
работењето се активности кои ги извршуваме користејќи го нашиот
мускулно-скелетен систем. Мускулно-скелетниот систем е сложен
систем, составен од коски, зглобови, мускули, тетиви, лигаменти,
бурза, нерви и крвни садови. Сите наши положби и движења
зависат од функционирањето на мускулно-скелетниот систем.
Физичката активност придонесува за нашиот мускулно-скелетен
систем, но преоптоварувањето со физички тешки задачи може на
истиот да му претставуваат закана. Несекојдневните положби,
постојаната работа или пренесувањето тешки материјали може да го
оштети системот и да доведе до замор, болка или нарушувања на
мускулно-скелетниот систем. МСН се јавуваат кога физичкиот
капацитет на мускулите, зглобовите, лигаментите, итн. не е во
баланс со надворешните сили кои дејствуваат врз телото.

Надворешните сили може да предизвикаат акутна траума во текот на
некоја незгода што доведува до фрактури, лацерации и контузии.
Сепак, МСН на работно место се најкумулативни нарушувања. Се
јавуваат како резултат на постојана изложеност на тешки или лесни
товари во одреден период од времето (неколку месеци или во многу
случаи и години). Поради тоа што поединците често повторуваат
активности или долг период поминуваат извршувајќи работни
активности во несекојдневни положби или со силен ментален стрес во
текот на работниот ден, голем дел од МСН се поврзуваат со работата.

МСН се нарушувања кои влијаат врз мускулно-скелетниот систем и се
јавуваат како резултат на постојана изложеност на оптоварување.
Горните екстремитети (дланката, зглобот, лакотот и рамото), вратот и
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долниот дел од грбот се особено подложни на МСН. И долните
екстремитети и горниот дел од грбот може да бидат подложни.

МСН: Општо
МСН се најчестите нарушувања на работно место кои се јавуваат кај
работници кои работат физички напорна работа (на пр. рударство) и
кај оние кои работат статична работа без голем напор (на пр. работа
на компјутер). Трошоците за лечење на МСН заедно со трошоците за
отсуство од работа се смета дека се помеѓу 0,5% и 2% од нето
домашниот производ во нордиските земји,i само за нарушувања во
областа на вратот и горните екстремитети.

МСН: Епизодни:
Голем број луѓе барем еднаш во животот страдаат од МСН, а многу од
нив пак доживуваат симптоми повеќе од еднаш. МСН може да се
карактеризираат како епизодни болести бидејќи болката често за
кратко се намалува и исчезнува и по неколку месеци или години
повторно се појавуваii. Голем дел од МСН се краткотрајни, притоа
што болката (или другите симптоми) исчезнува со одмор или со
промена на активноста. Сепак, во зависност од ткивото и силите кои
дејствуваат врз телото, некои МСН може да бидат постојани или
иреверзибилни.

МСН: Специфични и неспецифични
Повеќето лекари и истражувачи, МСН ги класифицираат или како
специфични или неспецифични нарушувања. Некои МСН се
специфични и имаат јасни клинички карактеристики; вклучуваат
лумбосакрален радикуларен синдром во долниот дел од грбот,
синдром на карпален канал во зглобот и пателарен тендинитис во
долните екстремитети. Некои МСН се неспецифични, а болката е
присутна без да постои доказ за јасно специфично нарушување. Еден
од три пациенти кои се дел од основната здравствена грижа
искусуваат болка во отсуство на јасно специфично нарушување.
Секако, тоа не значи дека овие симптоми не се значајни или пак дека
не постојатiii.

Колку често се јавуваат МСН?
МСН го претставуваат најважниот здравствен проблем на работно
место во Европа. Во овој дел дадени се некои статистички податоци за
настанувањето и влијанието на МСН во Европа. Искористени се две
дефиниции:

i
Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа. Work-related neck and upper limb musculoskeletal

disorders, 1999. National Research Council. Musculoskeletal disorders and the workplace, 2001
ii

Waddell G. A new clinical model for the treatment of low back pain. Spine 1987;22:128-56.
iii

National Research Council. Musculoskeletal disorders and the workplace, 2001
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1) Бројот на нови, професионални случаи со МСН во ЕУ –
потврдени случаи признаени од страна на националните осигурителни
системи,iv и
2) Бројот на поплаки за МСН на работно место во последните 12
месеци како резултат на работата или пак влошени со работата. Ова е
широк концепт кој опфаќа многу повеќе од случаите со
професионални МСН. Опфаќа поплаки врз основа на процената на
здравјето на работно место.v

Во 2003 година, на секои 100.000 работници имаше 32 нови случаи на
МСН. Тоа значи дека во МСН спаѓаат 50% од сите нови случаи на
професионални нарушувања во ЕУ (податоци од 2003г.), и 50% од
сите здравствени проблеми на работно место во Европа (податоци од
1999г.). Освен тоа, бројот на случаи со МСН со тек на време се
зголемува. Во 2001 година, од 100.000 работници околу 19 страдаа од
МСН.  До 2003 година оваа бројка речиси и да се удвои (32 од 100.000
работници).

МСН по сектори
Рударството и ископувањето камен, производството и градежништвото
се сектори со најголем релативен број на случаи на МСН: 960 нови
случаи од 100.000 работници, што е за 30 пати повеќе од просечниот
број - 32 од 100.000 работници. Сепак, во однос на поплаките за МСН
на работно место, во секторите за здравство и социјална работа,
транспорт, комуникации и градежништво е забележана најголема
стапка на симптомите (1,2 до 1,6 пати повисока од просекот во целото
население).

Сектори со најголем релативен
број на нови случаи на МСН:
(од 100.000 работници)

Сектори со најголем број
поплаки за МСН на работно
место (од 100.000 работници)

Рударство и ископување камен 960
Производство 81
Градежништво 50
Вкупно население 32

Здравство и социјална работа 4283
Транспорт и комуникации 3160
Градежништво 3158
Вкупно население 2645

МСН во зависност од професијата
Од сите работници во Европа, физичките работници искусуваат речиси
20 пати повеќе МСН од административни работници (законодавците,
експертите и службениците). Во споредба со работниците во
услужните дејности и работниците во продавниците и маркетите (на
пример продавачи и промотери), бројот на МСН кај
неквалификуваните работници е за 4 пати поголем.

iv
Пријавено во Евростат. Број и стапка на зачестеност (на 100.000 работници) на професионални заболувања

со економска активност, болест (ICD-10) и пол – задолжителна листа на ЕОДС, податоци од 2001, 2002, 2003 г.
(Податоците вклучуваат m00-m99 заболувања,  g560 лумбосакрален радикуларен синдром и I730 Рејнодов
синдром).
v

Пресметано од релативните бројки на Евростат.

http://osha.europa.eu/


Мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН):
вовед

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

Од неквалификуваните работници, кај занаетчиите и работниците во
трговија, ракувачите со постројки и машини и монтерите и
работниците со основни професииvi постои најголем ризик за појава на
МСН: се вбројуваат во 84% од сите неодамна потврдени случаи
пријавени во 2003 година во земјите на ЕУ. Кај занаетчиите и
работниците во трговија, бројот на МСН е 101/100.000 работници, кај
работниците со основни професии е 71/100.000 работници и кај
ракувачите со постројки и машини и монтери е 65/100.000 работници
(2 до 3 пати повеќе од просекот во вкупното население).

Релативниот број на поплаки за МСН на работно место е најголем кај
работниците во услужните дејности и работниците во продавници и
маркети (3.700/100.000 работници) и исто така кај работниците со
основни професии (неквалификувани работници во областа на
рударството, градежништвото, производството и транспорт) и
ракувачи со постројки и машини и монтери – 1,2 до 1,4 пати повеќе од
просекот.

Професии со најголем број на
нови случаи на МСН:
(од 100.000 работници)

Професии со најголем број
поплаки за МСН на работно
место (од 100.000 работници)

Занаетчии и работници во трговија
101

Работници со основни професии 71
Ракувачи со постројки и
машини и монтери 65
Вкупно население 32

Работници во услужни дејности и
работници во продавници и
маркети 3.700
Работници со основни професии

3.500
Ракувачи со постројки
и машини и монтери 3.300
Вкупно население 2.645

МСН во зависност од полот и возраста
Кај мажите е 1,3 пати поголем ризикот за појава на МСН отколку кај
жените: 35/100.000 во споредба со 27/100.000. Во однос на поплаките
(самопријавените) за МСН на работно место, ризикот е незначително
поголем кај мажите (за 1,07 пати е поголем).

Бројот на поплаки за МСН на работно место се зголемува со возраста.
На возраст од 55-64 година, бројот на лица со вакви симптоми кој
сами се пријавиле е за 1,7 пати поголем од тој на возраст од 25-34
години.

vi
Професиите се класифицираат во согласност со ISCO-88 (Меѓународна стандардна класификација на

професии) во 10 поголеми групи. Група 9, основни професии, вклучува работници за чии професии е потребно
ограничено познавање и искуство потребно за извршување на најчесто едноставни и рутински задачи,
вклучувајќи ја употребата на рачни алати, значителна физичка сила во одредени случаи и со неколку
исклучоци само ограничена лична иницијатива или мислење. Задачите опфаќаат: ископување и копање; товар
и растовар; собирање и фрлање сено; наводнување и плевење; собирање плодови и други култури; давање
храна, вода и негување животни.
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Боледување и трајно нарушување како резултат на МСН
МСН е здравствен проблем на работно место и е најголем фактор за
отсуство од работа поради боледување во Европа: 39% од вкупниот
број отсуства поради боледување во рок од  2 или повеќе недели е
поради симптоми на МСН на работно место (како споредба, 19% од
вкупниот број отсуства поради боледување како резултат на стрес,
депресија и немир). МСН исто така е здравствен проблем на работно
место кој најмногу придонесува за трајна неспособност; 61% од
трајната неспособност се јавува како резултат на МСН (во споредба со
10% како резултат на стрес, депресија и немир и 10% како резултат
на кардиоваскуларни нарушувања)vii.

Речиси 24% од работниците кои страдале од МСН на работно место во
последните 12 месеци земаат боледување во период од 1 до 13 дена.
11% земаат боледување во период од 2 недели до 1 месец, а малку
повеќе од 20% земаат боледување во период повеќе од 1 месец.

Кои фактори може да придонесат за МСН?
Четири различни групи фактори може потенцијално да придонесат за
појава на МСН:

• Физички или биомеханички фактори на работно место
• Организациони или психо-социолошки фактори на работно

место
• Посебни или лични фактори
• Фактори во однос на општествената содржина.

Физички фактори
Физичките фактори вклучуваат работни постапки, опрема и средина
што води до биомеханички напор на мускулите, тетивите,
интервертебралниот диск и нервите. Силата, повторувањето,
несекојдневните положби и долгорочните статични положби,
вибрацијата и работата на ниски температури се смета дека се
основни физички фактори на работно место во однос на МСН:

• Примената на рачна сила за поместување на предмети, лица
или животни ги оптоварува мускулите и тетивите на рацете

• Постојаната работа користејќи ги истите мускули и тетиви во
поголемиот дел од работниот ден може да биде причина за
замор или повреди.

• Во несекојдневни положби (со рацете над висината на
рамената или со свиткани зглобови) зглобовите се повеќе
склони кон повреди, а мускулите имаат помалку капацитет за
употреба на сила.
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• Продолжената работа со рачни алатки како пневматски
дупчалки, чекан и други ударни кршачи како што се кршачи на
бетон, рачни мобилни брусилки, пили и моторни пили може да
ги изложат дланките на вибрација и да придонесат за
потенцијално нарушување на циркулацијата во прстите и на
нервите во дланките и рацете.

• Студените средини ја изложуваат на ризик продуктивноста на
мускулите и може да предизвикаат васкуларни и невролошки
оштетувања. Работниците со студени дланки потребно е да
применуваат поголема сила, што влијае на мускулите, меките
ткива и зглобовите. Тоа може да доведе до побрзо настапување
на замор и до развој на нарушувања.

• Фризерите, стоматолозите, ракувачите со компјутери и
музичарите се примери за работници во долгорочни статични
положби: мускулите на рамената се затегнати, не се движат за
да се задржат рацете во подигната положба, додека пак
дланките работат без можност за одмор. Овој вид постојана
статична положба може да биде причина за повреди, особено
кога се повторува со месеци или години.

• Продолженото стоење може да доведе до замор и неудобност
во нозете. Може да доведе до развој на мускулно-скелетни
нарушувања (на пр. болка во стапалата и други проблеми со
стапалата) и проширени вени. Кај продолженото седење
потребно е мускулите да го држат трупот, вратот и рамената во
фиксна положба. На тој начин се притискаат крвните садови во
мускулите, со што се намалува циркулацијата на крвта.
Недоволна циркулација на крвта ја забрзува појавата на замор
и е причина мускулите да бидат склони на повреди.

• Рачното пренесување се однесува на пренос, туркање,
влечење и носење товар од страна на еден или на повеќе
вработени. Ако пренесувањето тежок товар е постојано и е во
комбинација со несекојдневни работни положби (на пр. со
трупот во свиткана положба нанапред или пак истовремено во
свиткана и во искривена положба), постои голем ризик од
појава на МСН во лумбалниот регион.  Сепак, некои товари може
да се сметаат дека се поволни; придонесуваат за динамиката на
движење и за ефикасноста на циркулацијата на крвта (особено
кога товарот е соодветен во текот на времетраењето на
активноста и дозволеното време за одмор).

• Постојаната, енергична работа со зглобовите во
несекојдневна положба е една од најважните комбинации на
ризични фактори. Може да се забележи, на пример, во
проверката на прехранбени производи, подготовката на месо,
живина и риба, рачна работа на производна лента, служење
храна и пијалак, чистење, прскање на растенија, користење на
рачни машини и користење на рачни алати.
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Организациони и психо-социолошки фактори
Дневната изложеност на физички ризични фактори и недоволното
време за одмор и закрепнување спаѓаат помеѓу основните
организациони фактори кои може да доведат до МСН. Со
обезбедување на знаење, обука и информации за методите и
техниките на работа и за движењата, положбите и оптоварувањата
при работа може да се намали ризикот од МСН.

Менталниот напор може да предизвика оптоварување на мускулите и
може да го зголеми постојниот физички напор. Работните услови, кои
може да го зголемат менталниот напор, опфаќаат:

• Активности за кои е потребна психолошка подготвеност каде
работниците се изложени на голем работен стрес, притисок и
ментално оптоварување како последица, на пример, на кратки
рокови и ниски нивоа на самостојност

• Активности каде има мала поддршка од колегите, надзорниците и
раководителите.

Посебни фактори
Кај различни поединци,различна е изложеноста на МСН. Факторите
како историја на болести, физичка способност и возраст се многу
битни. Висока тежина, бременост, ревматски артритис, акутна траума
и ендокринолошки нарушувања се други примери на посебни фактори
кои не се поврзани со работното место и кои може да влијаат врз
појавата на МСН.

Фактори во однос на општествената содржина
Општествената содржина дава важни ризични фактори во однос на
МСН кои не се поврзани со работата. Некои видови спорт, активности
во слободно време и работа во домаќинството може да ја зголемат
подложноста на МСН.
Оваа врска помеѓу работните активности и некое одредено мускулно-
скелетно нарушување е мултифакторијална. Тоа значи дека кога
различни физички фактори се присутни во комбинација со
организационите фактори (и посебните и општествени фактори), може
да дојде до ситуација на работа каде има голем ризик од развој на
МСН.

Дали постојат закони и стандарди за превенција
на овие нарушувања?
Работодавачите во Европа треба да ги почитуваат законите и
одредбите во нивната земја-членка во однос на условите за работа и
работното место. Во голема мера овие закони и одредби се засноваат
на Европските Директиви. Некои Директиви се многу важни за
превенција на МСН:
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• 90/269/ЕЕЗ за минималните барања за здравје и безбедност за
рачно пренесување товар онаму каде постои ризик особено
од повреда на грбот на работниците

• 90/270/ЕЕЗ за минималните барања за безбедност и здравје за
работа со опрема со екран.

• 2002/44/ЕЗ за минималните барања за здравје и безбедност за
изложеноста на работниците на ризиците што произлегуваат од
физички посредници (вибрација)

• Директива 89/391/ЕЕЗ на Советот за воведување мерки за
поттикнување подобрувања во безбедноста и здравјето на
работниците при работа.

Овие директиви ги утврдуваат обврските на работодавачите да
преземаат превентивни организациони мерки, да овозможат
механички помагала, да спроведуваат процена на ризик и да ги
проценат барања на одредена задача. Работодавачите мора да им
даваат информации на работниците и обука, која им е потребна за да
работат на здрав начин.

Во однос на рачното пренесување товар, посебно внимание треба да
се обрне на ризиците во однос на карактеристиките на товарот (на пр.
дали е преголем, нестабилен или тешко може да се зграпчи),
потребниот физички напор (на пр. дали е пренапорен или може да се
постигне со искривување на трупот), карактеристиките на работната
средина (на пр. нерамни или лизгави подови или несоодветна
температура) и барањата на активноста (на пр. премногу зачестен
физички напор или недоволни периоди на закрепнување).

Во однос на работата со опрема со екран, работните станици мора да
ги исполнуваат минималните барања (на пр. со простор пред
тастатурата, работна маса со доволно голема површина, приспособлив
стол и достапни потпирачи за стапала, задоволително осветлување).
Исто така, работата на екран треба повремено да се прекинува со
паузи или со промена на активност. На крај, треба да се обрне
внимание на врската оператор-компјутер (на пр. овозможување
соодветен софтвер).

Постојните стандардни (на пример ISO и CEN стандардите)
овозможуваат детални технички информации за организирањето на
работните места и опремата за да се спречи појава на МСН.

За дополнителни информации за Европското законодавство во однос
на заштитата на работниците посетете ја веб-страницата на
Агенцијата: http://osha.europa.eu/legislation
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