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czynnik ludzki w bezpieczeñstwie pracy

Zmêczenie uk³adu miêniowo-szkieletowego
 stary problem cywilizacyjny...
W poprzednim artykule naszego cyklu obiecalimy powrót
do problemów ergonomii pracy personelu s³u¿by zdrowia. Zagadnienia zmêczenia fizycznego, bólów krêgos³upa wród sfeminizowanego audytorium sympozjum Blok Operacyjny
wzbudzi³y szczególne zainteresowanie. Praca pielêgniarki jest
wysoce zró¿nicowana pod wzglêdem obowi¹zków i wykonywanych czynnoci. Innemu obci¹¿eniu podlega bowiem pielêgniarka zatrudniona tylko na zmianie rannej, innemu w trybie
pracy zmianowej, obowi¹zki pielêgniarki  instrumentariuszki
ró¿ni¹ siê od obowi¹zków pielêgniarki odcinkowej oddzia³u terapii zachowawczej. Do obowi¹zków pielêgniarek mog¹ nale¿eæ czynnoci zwi¹zane z wewnêtrznym transportem chorych,
wówczas pracy tej towarzyszy licz¹cy siê wysi³ek fizyczny.
Charakterystyczne dla zawodu pielêgniarki jest wykonywanie pracy w pozycji stoj¹cej z czêstym przemieszczaniem siê z
pomieszczenia do pomieszczenia. Szacuje siê, ¿e podczas 8-godzinnej pracy pokonuje ona dystans 47 km. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wród pielêgniarek francuskich stwierdzono, ¿e 1624% czasu pracy spêdzaj¹ one w pozycji stoj¹cej,
w przysiadzie lub z obci¹¿onymi lub/i uniesionymi rêkoma. Pozycja zgiêcia cia³a towarzyszy wykonywaniu wielu czynnoci
pielêgnacyjnych.
Pracy pielêgniarek towarzysz¹ czêsto dolegliwoci bólowe.
Badania ankietowe, którymi objêto 688 pielêgniarek szwedzkich
wykaza³y wystêpowanie: bólów szyi  59% ankietowanych, bólów barków  60%, bólów krêgos³upa okolicy lêdwiowej  65%,
r¹k  30%, bólów kolan  35%.
Ustalono zale¿noæ miêdzy czêstoci¹ dolegliwoci a ciê¿koci¹ pracy fizycznej. Najczêciej dolegliwoci te wystêpowa³y u
pielêgniarek oddzia³ów geriatrycznych, ortopedycznych i rehabilitacyjnych.
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Uci¹¿liwoæ pracy pielêgniarek zwiêkszaj¹ nieergonomiczne rozwi¹zania pomieszczeñ szpitalnych. W 75 szpitalach francuskich zarejestrowano problemy zwi¹zane z ergonomi¹:
 niedostateczna powierzchnia ¿yciowa dla chorego ......40%
 trudnoci w przenoszeniu pacjenta z ³ó¿ka na wózek........23%
 zbyt ma³a powierzchnia dla mebli......................................17%
 koniecznoæ wynoszenia ³ó¿ka na zewn¹trz sali
w razie potrzeby przeniesienia chorego............................16%
 trudnoæ dostêpu do mebli..................................................13%
 zbyt ma³e drzwi na korytarz................................................11%
 trudnoci w poruszaniu siê miêdzy ³ó¿kami.....................11%
We Francji normy powierzchni sal dla chorych czêsto nie by³y
przestrzegane: zgodnie z norm¹ powierzchnia sali 1-osobowej
wynosi 16 m2; badania wykaza³y, ¿e tylko 12,98 m2 i dalej  sali
2-osobowej zamiast 22 m2  wynosi³y 19,68 m2.
Wprawdzie przedstawilimy dane z orodków zagranicznych,
nie mo¿na jednak oczekiwaæ, by polskie dane odbiega³y od tych
wartoci.
Czy problemy zmêczenia i dolegliwoci uk³adu miêniowoszkieletowego s¹ charakterystyczne dla personelu medycznego?
Oczywicie nie, ale w tym przypadku charakter wykonywanych
czynnoci uznawany jest  nies³usznie  za normê, z której konsekwencjami nale¿y siê liczyæ.
Przed kilku tygodniami do redakcji wp³yn¹³ list naszego
Czytelnika, specjalisty bhp. Oto fragment jego listu:
...Uprzejmie proszê o wyjanienie kwestii pozycji cia³a w
czasie pracy. Jako praktyka, który wykonywa³ czynnoci zawodowe w ró¿nych sytuacjach, zastanawia mnie zawsze jedno. Dlaczego (prawie) nikt z osób odpowiedzialnych za organizacjê stanowisk pracy, osób dokonuj¹cych oceny oraz kontroluj¹cych ten
stan nie bierze pod uwagê opinii najbardziej zainteresowanych,
tj. pracowników obs³uguj¹cych dane stanowisko pracy. .... s¹ stanowiska i zawody, które kojarz¹ nam siê (obecnie) tylko z prac¹
siedz¹c¹. Przyk³adem motorniczy tramwaju. Kilka lat temu, czasami tylko korzysta³ z dostawnego podparcia. A osobicie uwa¿am, ¿e taka pozycja podparta zwi¹zana z wysi³kiem fizycznym
jest o kilkadziesi¹t punktów lepsza od typowo siedz¹cej. Podczas zajmowania pozycji siedz¹cej miênie nóg powinny pracowaæ, by wspomagaæ miênie grzbietu.
Dalej nasz Czytelnik omawia pozycjê zajmowan¹ przez obs³ugê kas w nowoczesnych super- i hipermarketach.
...Na moje pytanie, skierowane do pracowników, obs³uguj¹cych stanowiska kas, czy praca fizyczna w pozycji siedz¹cej jest
 z ich punktu widzenia  l¿ejsza otrzyma³em odpowiedzi, które
nie s¹ tak oczywiste, jakby siê wydawa³o. Osoby, tylko siedz¹ce
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skar¿y³y siê na bóle krêgos³upa spowodowane jego obci¹¿eniem
w czasie przemieszczania towarów nad czytnikami oraz znacznym bólem r¹k...
To, o czym pisalimy na wstêpie oraz list Czytelnika doskonale siê uzupe³niaj¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e na obci¹¿enie uk³adu
ruchu sk³adaj¹ siê podstawowe czynniki biomechaniczne:
 pozycja cia³a przy pracy,
 wielkoæ obci¹¿enia zewnêtrznego,
 czêstoæ powtórzeñ konkretnej czynnoci,
 czas trwania obci¹¿enia.
Przestrzenna konstrukcja stanowiska pracy powinna byæ dopasowana do operatora i umo¿liwiaæ zajêcie w³aciwej, wygodnej pozycji cia³a. W przypadku opisanej wczeniej obs³ugi kas
w hipermarketach dowolne zajmowanie pozycji stoj¹cej na siedz¹c¹, co by³oby zapewne optymalne, mo¿e napotkaæ trudnoci
techniczne. Przesuwaj¹ca siê tama z towarem musia³aby (a przynajmniej powinna) byæ rozpiêta na innej wysokoci dla pozycji
siedz¹cej, a na innej  dla pozycji stoj¹cej.
Stanowisko pracy i wykonywane czynnoci nie powinny
wymuszaæ na pracowniku potrzeby utrzymywania pozycji cia³a
w skrêcie lub pochyleniu. W omawianym przyk³adzie obs³ugi
kas wymóg pakowania towaru do torebek przez obs³ugê kasy
mo¿e stwarzaæ tak¹ koniecznoæ.
Zmêczeniu uk³adu ruchu sprzyja wysi³ek statyczny, d³ugotrwa³e zajmowanie jednej pozycji. Tym zapewne kierowano siê
przy konstrukcji podpórek-siedzisk dla motorniczych powojennych tramwajów. Kierowanie pojazdem w pozycji stoj¹cej mo¿e
wp³ywaæ na precyzje ruchów z tym zwi¹zanych.
Z tych samych powodów operacyjny zespó³ chirurgiczny
podczas operacji zajmuje pozycjê stoj¹c¹. Chirurg ma ³atwy dostêp zw³aszcza do szerokiego pola operacyjnego, w razie zmiany sytuacji i potrzeby energiczniejszego postêpowania (opanowanie niespodziewanego krwawienia, inne komplikacje ródoperacyjne). Zajmowanie przez wiele godzin pozycji stoj¹cej przez
chirurga jest przyczyn¹ znacznego zmêczenia. Sprzyja rozwojowi schorzeñ uk³adu ¿ylnego koñczyn dolnych (¿ylaki).
Tam jednak, gdzie niezbêdna jest szczególna precyzja ruchów, np. operacje okulistyczne  chirurg podczas operacji wybiera pozycjê siedz¹c¹.
Reasumuj¹c  w pracy zawodowej problemy biomechaniczne zwi¹zane z postaw¹ cia³a maj¹ znaczenie niezwykle istotne.
Uci¹¿liwoci zwi¹zane z wykonywaniem konkretnego zawodu
w ¿yciu ludzkoci wystêpowa³y od dawna, teraz nadchodzi czas,
by im zapobiegaæ lub przynajmniej istotnie ograniczaæ.
W wielu krajach pracownik dysponuje kieszonkowym poradnikiem  jak zapobiegaæ urazom i dolegliwociom krêgos³upa zwi¹zanym z dwiganiem ciê¿arów lub zajmowaniem wymuszonej pozycji. W 1990 r. ukaza³ siê dokument Wspólnoty
Europejskiej powiêcony temu zagadnieniu. Centralny Instytut
Ochrony Pracy wyda³ w 1999 roku adresowan¹ do pracowników broszurkê pt.: Podnoszenie i przenoszenie ciê¿arów, w
druku znajduje siê kolejna pt.: Dolegliwoci i choroby krêgos³upa  sk¹d siê bior¹ i jak siê przed nimi chroniæ? - obie autorstwa Joanny Kamiñskiej i Danuty Liu.
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