
Защита срещу 
мускулно-скелетни 

нарушения

В минно-добивния бранш



Какво представлява мускулно-скелетната 
болка?
Мускулно-скелетната болка е 
болката при:

• Мускули

• Сухожилия

• Връзки

• Хрущял

• Съединения

• Кости

• Нерви

Мускули

Връзки

Кост

Хрущял

Кост

Сухожилие

https://www.coursehero.com/sg/introduction-to-biology/the-musculoskeletal-system/


Мускулно-скелетни нарушения, свързани с 
работата 

ЧОВЕК

Демографска структура

• Генетични фактори

• Антропометрични характеристики

• Индивидуални фактори

Симптоми

• Биомеханично напрежение

• Умора

• Дискомфорт

Честота на симптомите

Индивидуална медицинска история

РАБОТНО МЯСТО

Физическа работна среда

• Използване на оборудване / устройство

• Работни задачи

• Вътрешни товари

• Психологически отговор

• Продължителност на работата

Психосоциална работна среда

• Външни товари

• Организационни фактори

• Социално подпомагане

• Психологически профил

Дизайн на работната станция



Какви видове мускулно-скелетна болка 
съществува?

Остра болка Хронична болка

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/ https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain

Изкълчен глезен Хронична болка в кръста

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/
https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain


Какво може да бъде 
причина за мускулно-
скелетна болка?

• Физически наранявания

• Повтарящи се движения

• Лоша механика на тялото

• Хронични състояния (напр. 
артрит)

• Ежедневно износване

Начин на живот + работа + гени

http://images.fineartamerica.com/images-
medium-large-5/old-man-walking-with-a-
cane-underwood-archives.jpg

http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/old-man-walking-with-a-cane-underwood-archives.jpg


Законодателство - Директива 
92/104 / ЕИО Минимални 
изисквания за безопасност и 
здраве (член 10)

„Работните станции (места) 
трябва да бъдат проектирани 
и конструирани в 
съответствие с 
ергономичните принципи, 
като се отчита 
необходимостта 
работниците да могат да 
следят операциите, които се 
извършват на техните 
работни места.“



Определение: Свързани с работата 
мускулно-скелетни нарушения 
(МСН)

„Свързаните с работата мускулно-
скелетни нарушения (МСН) се отнасят 
до здравословни проблеми, засягащи 
мускулите, сухожилията, хрущялите, 
съдовата система, нервите или други 
меки тъкани и ставите на мускулно-
скелетната система.

Те се причиняват или влошават 
предимно от самата работа и могат да 
засегнат горните крайници, шията и 
раменете, областта на долната част на 
гърба и долните крайници ”

https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders#cite_note-Nunes_2009-2

https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders#cite_note-Nunes_2009-2


Фактори, 
причиняващи 
МСН ... (1/2)

• Поза и работа в неудобни 
пози (на колене)

• Тежка физическа работа 
(влачене)

• Повдигане

• Повтаряща се работа

• Вибрации

• Продължителни седящи 
позиции (работа на 
компютър) или стоящи 
позиции

• Приплъзвания, пътувания и 
падания

miningmagazine.com
https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/controlhazards.html
http://inside.mines.edu/UserFiles/File/miningEngineering/MSHP/rfa/risk-factor-awareness/risk-factor-awareness/riskfactorawareness/content55.htm


Психосоциални и организационни рискови 
фактори, свързани с МСН… (2/2)

ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
РАБОТА И НАТИСК ВЪВ 

ВРЕМЕТО, БЕЗПОКОЙСТВО

УМОРА УДЪЛЖЕНА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 

ЗАДАЧИТЕ

ВЕРБАЛНО НАСИЛИЕ ПО 
ВРЕМЕ НА РАБОТА



Кой може да бъде засегнат в минно-
добивния бранш?

РАБОТНИЦИ ПО 
ПОДДРЪЖКАТА

ОФИС 
СЛУЖИТЕЛИ, 
МЕНИДЖЪРИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОПЕРАТОРИ НА 
ТЕЖКИ МАШИНИ

ВСЕКИ ….



Как мога да идентифицирам 
неудобно положение на 
тялото?

Екстремни позиции на тялото: (NIOSH-CDC 
Implementation Guide and Tools for the Mining Industry,
2009)

• Извиване на врата (огъване на 
врата напред повече от 30 °)

• Повдигане на лакътя над рамото
• Извиване на китката по-голямо 

от 30 °
• Извиване на гърба по-голямо от 

45 °
• Клякане



Примери за 
неудобна 
поза: 
достигане
NIOSH Mining Web Based Training
Ergonomics and Risk Factor Awareness

Механик се протяга за да развие маркуч,
като поставя лакътя над рамото си

Работниците понякога се протягат 
прекалено много напред, когато 
поставят празен чувал на вилицата 
на мотокара преди да бъде 
напълнен с продукт. 



Примери за 
неудобна 
стойка: 
Навеждане
NIOSH Mining Web Based Training
Ergonomics and Risk Factor Awareness

Механиците често заемат 
неудобни пози като 
прегърбване, с цел достигане 
на части при ремонт на тежко 
оборудване.

Миньорите често се изгърбват когато връзват взривни дупки преди 
взрив. Миньорът често остава в тази поза докато не приключи 
процеса. Честотата на заемане на изгърбена поза зависи от броя на 
взривни дупки за взрива. Възможно е за единичен взрив да се вържат 
няколко стотин дупки.



Примери за 
неудобна 
стойка: 
коленичене 
или клякане
NIOSH Mining Web Based Training
Ergonomics and Risk Factor AwarenessМеханиците често 

коленичат при ремонт на 
оборудване, когато то се 
намира близо до или на 
пода.

При работа с минно оборудване 
в мина с ниски галерии, 
миньорът често коленичи на 
едно коляно или на двете си 
колена.



Основни стъпки 
за справяне с 

МСН (въз основа 
на европейското 
законодателство 

в областта на 
БЗР и 

общоприетите 
добри практики)

• Стъпка 1 - Избягвайте опасните пози, 
движения или ръчно боравене, доколкото 
е възможно

• Стъпка 2 - Оценете рисковете от 
наранявания, свързани с ръчна работа, 
ръчно боравене или опасни работни пози, 
които не могат да бъдат избегнати, и 
намалете риска, доколкото е възможно

• Стъпка 3 - Обучете ... в ергономичност и 
по-конкретно в техники за безопасна 
работа и в ергономични работни методи

• Стъпка 4 - Физически упражнения



Какво мога да 
направя, за да 
се предпазя 
от МСН?

Настройте работното си място така, че да ви бъде 
комфортно (напр. Регулирайте седалката според 
височината си)

Винаги мислете, правилна ли е стойката ми?

Намалете ръчната работа с товари

(напр. Използвайте ръчна количка за превоз на товари)

Не надценявайте силите си! Помолете за съдействие!

Използвайте успокоено от вибрации оборудване

Правете почивки и се разтягайте често

Упражнявайте се често



Какво можем да направим в минно-
добивния бранш, за да избегнем МСН?

• Помогнете на работодателя си да направи това, което 
е необходимо, за да се предпазите от МСНСътрудничество

• Обсъдете с работодателя / ръководителя си как правилно да 
изпълнявате работата си, за да избегнете МСН

• Следвайте инструкциите за работа, препоръчителните 
периоди на почивка

Познавайте работата 
си

• Обсъдете с Вашия лекар всички симптоми, които 
може да имате

Направете си

медицински прегледи

• Съобщавайте за проблеми, свързани с неудобни позиции на 
тялото, ръчна работа, вибрации

• Обсъдете всички подобрения с вашия работодател / 
ръководител

Съобщете за проблеми



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд.


