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EU-OSHA je izvedla triletni projekt, v okviru
katerega je pregledala raziskave na področju
kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom1.
Cilj je bil proučiti vprašanja v zvezi s temi
obolenji in z njimi povezane politike, izboljšati
razumevanje te tematike in opredeliti
učinkovite načine preprečevanja tovrstnih
obolenj. V okviru projekta so bili proučeni ukrepi

na delovnem mestu, usmerjeni v preprečevanje
z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in
obravnavo kroničnih obolenj, kar je med drugim
vključevalo podporo delavcem pri vrnitvi na
delo in rehabilitacijo. Projekt se je izvajal z
namenom, da bi opredelili potrebe oblikovalcev
politik in raziskovalcev, kar hkrati predstavlja
izhodišče te kampanje.
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1. Uvod
Uspešno obvladovanje tveganj za varnost
in zdravje na delovnem mestu koristi vsem:
delavcem, podjetjem in družbi. Odvisno je
od tega, kako močna je preventivna kultura v
organizaciji oziroma kako močno so delodajalci
in menedžerji zavezani k preprečevanju tveganj
in spodbujanju soodločanja delavcev. Vsa
podjetja postanejo z dejavnim, participativnim
upravljanjem varnosti in zdravja pri delu
konkurenčnejša, na primer, z zmanjšanjem
odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov,
povečanjem produktivnosti in zagotavljanjem
bolj vzdržnega delovnega življenja.

povezanih z delom. Zakaj torej sedaj ponovno
organizira kampanjo o tej temi? Z delom
povezana kostno-mišična obolenja lahko
prizadenejo delavce vseh starosti na vseh
vrstah delovnih mest, zato je ta kampanja
pomembna za številne ljudi. Preprečevanje
izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki
prispevajo k nastanku z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj, je pomembno za
zagotavljanje vzdržnosti delovnega življenja.
Slednje je še zlasti pomembno zaradi starajoče
se delovne sile in političnega cilja EU, ki
zahteva dvig stopnje zaposlenosti v starejših
starostnih skupinah. Poleg tega sta razsežnost
težave in čas, potreben za uvedbo sprememb
na ravni delovnega mesta, prepričljiva razloga,
da se te ključne teme na področju varnosti in
zdravja pri delu znova lotimo.

Ta brošura je vodnik po kampanji „Naredimo
breme lažje za zdrava delovna mesta“,
ki jo bo v obdobju 2020–2022 vodila Evropska
agencija za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA). Namen kampanje je ozaveščati o
kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom,
in pomembnosti njihovega preprečevanja.
Cilj je: delodajalce, delavce in druge deležnike
spodbuditi k sodelovanju pri preprečevanju
kostno-mišičnih obolenj.

Zaradi najnovejših dokazov o vplivu sedečega
dela na zdravje ljudi je pozornost kampanje
usmerjena v držo (zlasti pri sedečem delu z
računalniki) ter pomanjkanje telesne dejavnosti
med delom. Dolgotrajno sedenje je značilno za
številne vrste delovnih mest, od dela za tekočim
trakom do dela za blagajno v veleblagovnicah
in dela z računalniki. Zato bo kampanja
ozaveščala o pomembnosti preprečevanja
z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj,
povezanih z dolgotrajnim sedenjem.

Kampanja si prizadeva predstaviti, kako je
mogoče tveganja za nastanek z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj, ki jih ni mogoče v celoti
odpraviti, vsaj nadzorovati. Pojasnjeno je, kako
je mogoče z zgodnjim ukrepanjem preprečiti, da
bi z delom povezana kostno-mišična obolenja
postala kronična. Poleg tega je obrazloženo,
kako lahko z učinkovitim upravljanjem varnosti
in zdravja pri delu pomagamo delavcem, ki že
trpijo zaradi kroničnih kostno-mišičnih obolenj,
da se vrnejo na delo. Kampanja tudi ozavešča
o številnih dejavnikih tveganja za nastanek
kostno-mišičnih obolenj, tj. ergonomskih,
fizikalnih, organizacijskih, psihosocialnih,
socialno-demografskih in osebnih dejavnikih, ter
o nujnosti za razvoj preventivnih pristopov, pri
katerih se upoštevajo vsi ti dejavniki.

V kampanji bo prikazano, kako je mogoče
z delom povezana kostno-mišična obolenja
kljub njihovi kompleksnosti obravnavati
enako kot vse druge težave na področju
varnosti in zdravja pri delu. Z njeno pomočjo
bodo podjetja pridobila orodja in podporo,
ki jih potrebujejo za sistematično obravnavo
tovrstnih obolenj, in sicer praktične nasvete
in vodnike, avdiovizualna gradiva ter
primere dobre prakse in študije primerov.
Vse te in druge informacije, vključno z novo
podatkovno zbirko ustreznih virov, so na
voljo na spletnem mestu kampanje (https://
healthy-workplaces.eu).

EU-OSHA je v letih 2000 in 2007 že izvedla
dve kampanji o kostno-mišičnih obolenjih,
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1.1 Kaj je tema kampanje?
Zaradi kostno-mišičnih obolenj trpijo milijoni
delavcev po vsej Evropi. Kljub velikim
prizadevanjem za njihovo preprečevanje
ostajajo najpogostejša z delom povezana
zdravstvena težava v Evropi. Eurostatova
anketa o delovni sili iz leta 2013 je pokazala,
da je 60 % vseh delavcev, ki so navedli, da so
imeli v zadnjih 12 mesecih kakršno koli (telesno
ali duševno) zdravstveno težavo, povedalo,
da je njihova najresnejša zdravstvena težava
kostno-mišično obolenje2. Druga najpogosteje
opredeljena zdravstvena tegoba (ki jo je
omenilo 16 % vprašanih) je bila stres, depresija
ali tesnoba.

Šesta evropska raziskava o delovnih pogojih,
ki jo je leta 2015 izvedel Eurofound, je
pokazala, da približno trije od petih delavcev
v EU poročajo, da imajo težave zaradi kostnomišičnega obolenja (glej spodnjo sliko)3.
Najpogostejše vrste kostno-mišičnih obolenj,
o katerih poročajo delavci, so bolečine
v hrbtenici in bolečine v mišicah zgornjih
udov (43 % oziroma 41 %). Redkeje poročajo
o bolečinah v mišicah spodnjih udov (29 %).

Zdravstvene težave, ki so jih imeli delavci v EU v zadnjih 12 mesecih, EU-28, 2015.

27 %
Brez zdravstvenih težav
Samo druge zdravstvene težave

43 %
14 %

Samo kostno-mišična obolenja
Kostno-mišična obolenja in
pridružene zdravstvene težave

15 %

Vir: Panteia, na podlagi šeste evropske raziskave o delovnih pogojih, 2015.
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Za posledice z delom povezanih kostnomišičnih obolenj so posebno občutljiva
mikro in mala podjetja, saj se v njih pogosto
zagotavlja nižja raven varnosti in zdravja pri
delu kot v večjih podjetjih. Iz druge evropske
raziskave podjetij o novih in nastajajočih

tveganjih (ESENER-2), ki jo je leta 2014 izvedla
EU-OSHA, izhaja, da mikro podjetja v primerjavi
z drugimi podjetji veliko redkeje izvajajo ocene
tveganja, ki so ključne za uspešno obravnavo
vprašanj varnosti in zdravja pri delu4.

1.2 Kaj so z delom povezana kostno-mišična obolenja?
Pri večini teh obolenj so se težave nakopičile
kot posledica, na primer, ponavljajoče se
izpostavljenosti večjim obremenitvam
v daljšem časovnem obdobju. Vendar so
lahko z delom povezana kostno-mišična
obolenja tudi akutne travme, kot so zlomi, ki
so posledica nezgode pri delu. Ta obolenja
prizadenejo predvsem hrbtenico, vrat, ramena

in zgornje ude, lahko pa tudi spodnje ude.
Nekatera z delom povezana kostno-mišična
obolenja, na primer sindrom karpalnega
kanala, so tipična zaradi jasno izraženih znakov
in simptomov. Druga niso tipična, ker jih
spremlja samo bolečina ali nelagodje, brez
jasnih znakov določenega obolenja5.

Zakaj so z delom povezana kostno-mišična obolenja težava6?
• Z delom povezana kostnomišična obolenja ne
povzročajo zaskrbljenosti
le zaradi vpliva na zdravje
posameznih delavcev,
ampak tudi zaradi
njihovega vpliva na
podjetja in gospodarstva
posameznih držav.

• Z delom povezana kostnomišična obolenja so eden
od najpogostejših vzrokov
za invalidnost in odsotnost
z dela zaradi zdravstvenih
razlogov ter najpogosteje
priznana poklicna bolezen
v vseh državah, še zlasti
v Franciji, Italiji, Latviji in
Španiji.
5

• Delavci s kostno-mišičnimi
obolenji so po navadi
pogosteje odsotni z dela.

Vodnik po kampanji | Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

Pri delavcih se lahko razvijejo naslednje vrste z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj.
Med najpogostejšimi
obolenji so bolečine
v hrbtenici in vratu.

Zaradi obrabe ali bolezni
ali nezgod pri delu se lahko
pojavijo obolenja sklepov.

Naporni ali ponavljajoči
se gibi lahko povzročijo
poškodbe mišic.

Poškodbe kosti so običajno
posledica nezgode pri delu, na
primer zlomi.

Slika telesa, na kateri so prikazani deli telesa, ki jih običajno prizadenejo kostno-mišična
obolenja

Vrat
Rame
Zgornji del hrbta
Komolec
Spodnji del hrbta
Zapestje/roka
Kolk/stegno
Koleno

Gleženj/stopalo

Vir: EU-OSHA7.
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Z delom povezana kostno-mišična obolenja so raznovrstna skupina stanj,
ki prizadenejo mišice, sklepe, kite, vezi, živce, kosti in periferni krvni obtok.
Povzročijo ali poslabšajo jih predvsem delo in vplivi iz neposrednega okolja,
v katerem se delo opravlja.8
7
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Na vsakdanje dejavnosti delavcev s kostnomišičnimi obolenji pogosto ne vpliva samo
kostno-mišično obolenje, ampak tudi druge
z njim povezane zdravstvene težave. Poleg
bolečine se lahko pri osebah s tovrstnimi obolenji
pojavijo tudi tesnoba, težave s spanjem in splošna
utrujenost. Dolgoročno morda ne bodo več mogli
opravljati sedanjega ali podobnega dela.

z delom. Mednje sodijo ergonomski, fizikalni,
biomehanski, organizacijski, psihosocialni ter
osebni dejavniki. Ti lahko delujejo samostojno
ali v kombinaciji9. K temu, da akutna bolečina
postane kronična, lahko prispevajo tudi
psihosocialni dejavniki tveganja, še zlasti
stres v zvezi z delom10. Pri ocenjevanju
z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj
je potrebno upoštevati izpostavljenost
kombinaciji dejavnikov tveganja.

Različne skupine dejavnikov prispevajo
h kostno-mišičnim obolenjem, povezanim

Dejavniki, ki lahko prispevajo k razvoju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj

Vrsta dejavnika

Primeri

Ergonomski
in fizikalni

• Dviganje, prenašanje, potiskanje ali
vlečenje bremen ali uporaba orodja
• Ponavljajoči se ali siloviti gibi
• Dolgotrajen fizični napor
• Prisilna in statična drža telesa (npr. dolgotrajno sedenje
ali stanje, klečanje, držanje rok nad višino ramen)
• Izpostavljenost dlani/rok ali celega telesa vibracijam
• Mraz ali pretirana vročina
• Visoke ravni hrupa, ki povzročajo napetost v telesu
• Slaba razporeditev delovne postaje in
slaba zasnova delovnega mesta

Organizacijski in
psihosocialni

• Zahtevno delo, velika delovna obremenitev
• Dolg delavnik
• Premalo odmorov ali možnosti za spremembo drže pri delu
• Nezadosten nadzor nad nalogami in delovno obremenitvijo
• Nejasne/nasprotujoče si vloge
• Monotono delo s ponavljajočimi se gibi in hitrim tempom
• Premajhna podpora sodelavcev in/ali nadzornika

Osebni

• Zdravstvena anamneza
• Telesna zmogljivost
• Starost
• Debelost/prekomerna teža
• Kajenje

8
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1.3 Zakaj je preprečevanje z delom povezanih kostno-mišičnih
obolenj najpomembnejša prednostna naloga?
Prednostna naloga vseh strategij EU na
področju varnosti in zdravja pri delu od leta
2002 dalje je preprečevanje z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj in s tem izboljšanje
zdravja ter dobrega počutja delavcev. Evropska
komisija je nedavno poudarila, da so kostnomišična obolenja še vedno „eno izmed najtežjih
in najbolj razširjenih obolenj, ki so povezana z
delom“. Ker lahko milijonom evropskih delavcev
preprečijo, da bi ostali delovno sposobni do
konca svoje poklicne poti, pomenijo „velike
stroške za posameznike, podjetja in družbo
na splošno“11. Naložbe v preprečevanje z
delom povezanih kostno-mišičnih obolenj
bodo izboljšale zdravje in poklicne možnosti
delavcev, povečale konkurenčnost podjetij in
koristile nacionalnim zdravstvenim sistemom.

Navedeno vprašanje je v novem poročilu EUOSHA obravnavano s pomočjo analize učinkov
različnih dejavnikov, kot so digitalizacija in
nove tehnologije, neustrezna organizacija dela
in/ali zasnova dela, spremembe demografskih
značilnosti delovne sile, vpliv psihosocialnih
dejavnikov tveganja13. Pojavljajo se novi
dejavniki tveganja, ki ovirajo izvajanje ukrepov
za preprečevanje z delom povezanih kostnomišičnih obolenj. V EU strateškem okviru
za varnost in zdravje pri delu za obdobje
2014–2020 je poudarjen pomen prizadevanj za
obvladovanje nastajajočih tveganj14.
Poleg tega preprečevanje z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj ni prednostna naloga
le na področju varnosti in zdravja pri delu,
ampak tudi številnih drugih politik. Ker se
evropsko prebivalstvo stara, vse več ljudi
živi s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji.
Z učinkovitim sodelovanjem med nosilci
različnih politik na področju izobraževanja,
javnega zdravja, industrijske politike in enakih
možnosti bi lahko lažje dosegli cilje pametne,
trajnostne in vključujoče rasti v Evropi.

Kljub predpisom o preprečevanju z delom
povezanih kostno-mišičnih obolenj ter
prizadevanjem evropskih in nacionalnih organov
in organizacij se je pojavnost teh obolenj v zadnjih
letih le malenkost zmanjšala12. Zato se postavlja
vprašanje: „Katere so vrzeli v sedanjih pristopih k
preprečevanju obolenj in ocenjevanju tveganja?“

Vpliv kostno-mišičnih obolenj na podjetja15
Absentizem
Odsotnost z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj
predstavlja velik delež izgubljenih delovnih dni
v državah članicah EU. V letu 2015 je več kot
polovica (53 %) delavcev s kostno-mišičnimi
obolenji (vključno s tistimi, ki imajo druge
pridružene zdravstvene težave) navedla, da so
bili v preteklem letu odsotni z dela. Navedeni
delež pa je precej večji kot pri delavcih brez
zdravstvenih težav (32 %). Odsotnosti delavcev
s kostno-mišičnimi obolenji so v povprečju
daljše.

obolenja pogosto vplivajo na uspešnost in
produktivnost. V letu 2015 so delavci s kostnomišičnimi obolenji (vključno s tistimi, ki
imajo druge pridružene zdravstvene težave)
veliko pogosteje delali bolni kot delavci brez
zdravstvenih težav – ta delež je pri prvih znašal
29 %, pri drugih pa 9 %.
Predčasna ali prisilna upokojitev
Delavci s kostno-mišičnimi obolenji (vključno
s tistimi, ki imajo druge pridružene zdravstvene
težave) pogosteje od ostalih menijo, da pri
60 letih ne bodo sposobni opravljati istega
dela. Kar tretjina jih namreč meni, da svojega
dela ne bodo sposobni opravljati do 60. leta.

Prezentizem
Bolečine pri delu zaradi kostno-mišičnega
9
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Študija primera
Program TMS Pros – Francija
Program, ki je bil vzpostavljen leta 2014,
podjetjem nudi pomoč pri preprečevanju
kostno-mišičnih obolenj, prilagojeno njihovim
potrebam. Podjetja z manj kot 50 zaposlenimi
lahko zaprosijo za 70-odstotno sofinanciranje
usposabljanja internega vodje projektov na
področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj
in/ali naročila študije ali akcijskega načrta
za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj v
podjetju. Poleg tega lahko koristijo 50-odstotno
sofinanciranje nakupa opreme za izvajanje načrta.

•
•
•
•

Na natečaju Trophées TMS Pros 2018 je
sodelovalo 110 podjetij, sedem pa jih je prejelo
nagrade16.
Na prejšnjem natečaju (2016)17 je nagrado
za podjetja z manj kot 50 delavci prejel vrtec
Crèche Stenger Bachman. Cilji njegovega
projekta so bili zmanjšati odsotnost z dela
v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji, izboljšati
delovno okolje s preureditvijo delovnih
prostorov, znižati neposredne stroške,
povezane s to vrsto obolenj, in preprečiti njihov
pojav med delavci.

Ciljna skupina je obsegala 8 000 podjetij, od
katerih se jih 7 000 vključilo v program do konca
leta 2017. Skupno jih je 1 600 prišlo do zaključne
evalvacije, kar pomeni, da so pokazali zadostno
usposobljenost za upravljanje lastnega programa
za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj.
Poleg podpore mreže regionalnih uradov
s strokovnim znanjem na področju
preprečevanja kostno-mišičnih obolenj so k
uspehu pobude prispevali naslednji dejavniki:

©iStockphoto/zoranm

razumljiv postopek,
vodenje postopka prek spletišča,
prilagojena podpora,
finančna podpora.

Več informacij o programu TMS Pros je na voljo
v francoščini na spletnem naslovu:
https://tmspros.fr.
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2. Preprečevanje in obvladovanje z delom
povezanih kostno-mišičnih obolenj
2.1 Sodelovanje pri preprečevanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj
Kampanja Zdravo delovno okolje 2020–2022
ne bo samo ozaveščala o kostno-mišičnih
obolenjih, povezanih z delom, in njihovem
negativnem vplivu na posameznike, podjetja
in družbo, ampak tudi spodbujala delodajalce

in zaposlene k sodelovanju pri preprečevanju
kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu.
Sodelovanje med delodajalci, menedžerji
in delavci prispeva k boljšemu razumevanju
tega vprašanja in vodi k trajnim izboljšavam.
Zaradi vključenosti delavcev so lahko pogovori
o zdravstvenih težavah, med katerimi so tudi
kostno-mišična obolenja, bolj odprti, sprejeti
preventivni ukrep pa bolj učinkoviti18.

Pogovarjanje o kostnomišičnih obolenjih na
delovnem mestu
Za nekatere ljudi so kostno-mišična
obolenja osebna težava, o kateri se
redko pogovarjajo. Zaradi ignoriranja
težave pa se lahko razvijejo kostnomišična obolenja, ki jih je težko
obvladovati, ali kronična obolenja,
kar lahko na koncu škodi celotnemu
poklicnemu življenju posameznika.
Zato je treba delavce spodbujati,
naj na delovnem mestu odkrito
in čim prej spregovorijo o kostnomišičnih obolenjih. Če se delavci bolj
sproščeno pogovarjajo o svojem
telesnem zdravju, je večja verjetnost,
da bodo pazili nase ter prej dobili
podporo in se začeli zdraviti19.

„Delodajalec sprejme ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in
zaščito zdravja delavcev, vključno s
preprečevanjem poklicnih tveganj,
zagotavljanjem obveščanja in
usposabljanja ter zagotavljanjem
potrebne organizacije in sredstev.“

Za spodbuditev skupinskih razprav
na delovnem mestu ali med
usposabljanjem se lahko uporabijo
iztočnice, ki jih je pripravila EU-OSHA
in so namenjene razpravi o kostnomišičnih obolenjih na delovnem
mestu. To orodje vsebuje navodila
za menedžerje in zaposlene glede
komunikacije o kostno-mišičnih
obolenjih20.

Člen 6 okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu21
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2.2 Zakonodaja o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom
Tveganja za nastanek z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj spadajo na področje
uporabe okvirne direktive o varnosti in zdravju
pri delu, katere cilj je zaščititi delavce pred
z delom povezanimi tveganji na splošno ter
s katero je določena odgovornost delodajalca
za zagotavljanje varnosti in zdravja na
delovnem mestu. Nekatera tveganja, povezana
s kostno-mišičnimi obolenji, so obravnavana

v posebnih direktivah, zlasti direktivi o ročnem
premeščanju bremen, direktivi o slikovnih
zaslonih in direktivi o vibracijah. Direktiva
o uporabi delovne opreme obravnava drže
delavcev pri uporabi delovne opreme in jasno
določa, da morajo delodajalci za izpolnjevanje
minimalnih zahtev glede varnosti in zdravja pri
delu upoštevati ergonomska načela.

Nekatere ključne direktive EU
Direktiva 89/391/EGS - okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu
z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti
in zdravja delavcev pri delu – v nadaljnjem besedilu: okvirna direktiva
Direktiva 90/269/EGS – direktiva o ročnem premeščanju bremen
z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno
premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta
Direktiva 2002/44/ES – direktiva o vibracijah
z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede
izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij)
Direktiva 90/270/EGS – direktiva o slikovnih zaslonih
z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo
s slikovnimi zasloni
Direktiva 2009/104/ES – direktiva o uporabi delovne opreme
z dne 16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo
delovne opreme delavcev pri delu
Direktiva 2006/42/ES – direktiva o strojih
z dne 17. maja 2006 o prostem prometu strojev na trgu ter zaščiti delavcev in potrošnikov, ki
uporabljajo take stroje
Nekatere druge direktive in uredbe pa obravnavajo zahteve glede delovnih mest, osebne
varovalne opreme in organizacije delovnega časa
Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://osha.europa.eu/sl/safety-and-healthlegislation.
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2.3 Boj proti kostno-mišičnih obolenjem, povezanim z delom
Kot vse druge težave na področju varnosti in
zdravja pri delu je tudi kostno-mišična obolenja
mogoče preprečiti in obvladovati. Proti njim
se je mogoče boriti s sprejetjem celostnega
pristopa k obvladovanju (na podlagi načel
iz okvirne direktive o varnosti in zdravju pri
delu) ter spodbujanjem preventivne kulture, ki
vključuje delodajalce in delavce22. Zakonodaja
na ravni EU in držav članic jasno določa, da je
ocena tveganj na delovnem mestu temeljni
pogoj za uspešno preprečevanje tveganj.

• pripravite akcijski načrt in v njem po
prednostnem vrstnem redu navedite ukrepe,
ki jih je treba izvesti za preprečevanje ali
zmanjšanje pojava z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj, ter določite, kdo,
kako in kdaj bi moral izvesti posamezni
ukrep. Ukrepi bi morali temeljiti na splošnih
preventivnih načelih (glej spodaj).
3. Izvajanje in spremljanje dogovorjenih
preventivnih ukrepov, potrebnih za
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

Za večino organizacij, zlasti mikro in mala
podjetja, je postopek ocene tveganja na
delovnem mestu koristno razčleniti na korake.
Ocena tveganja za kostno-mišična obolenja,
povezana z delom, bi morala vključevati
naslednje stopnje:

4. Redno pregledovanje in
posodabljanje ocene tveganja.
Najpomembnejša prednostna naloga bi
morali biti preventivni ukrepi, namenjeni
odpravi tveganj za nastanek kostno-mišičnih
obolenj z rešitvami na področju zasnove, kot
so spremembe zasnove delovnega mesta
ali zasnove delovne opreme in postopkov.
Če tveganja za kostno-mišično obolenje ni
mogoče v celoti odpraviti, zakonodaja določa
posebno hierarhijo preventivnih ukrepov, ki so
jo delodajalci po zakonu dolžni upoštevati23.

1. Priprava:
• odločite se, kdo bo vodil postopek ter kako
in kdaj se bodo opravila posvetovanja z
delavci in/ali njihovimi predstavniki in
kako bo potekalo njihovo obveščanje;
• preglejte razpoložljive vire, kot so
informacije o kostno-mišičnih obolenjih,
povezanih z delom, ki so že na voljo v
organizaciji (evidence o nezgodah pri delu
in težavah z zdravjem, pritožbe, odsotnosti);

Kampanja si prizadeva povečati ozaveščenost o
ukrepih in pobudah, pri katerih se uporabljajo
participativni pristopi (tj. sodelovanje delavcev
pri preprečevanju in obvladovanju z delom
povezanih kostno-mišičnih obolenj) ter ki
spodbujajo zdravje pri delu (npr. z ukrepi
promocije zdravja na delovnem mestu).

• pripravite načrt in dodelite sredstva.
2. Izvedba ocene tveganja na
delovnem mestu:
• opredelite dejavnike tveganja za
kostno-mišične bolezni na delovnem
mestu (ergonomske, fizikalne,
organizacijske, psihosocialne in osebne)
(glej preglednico na strani 8);
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Splošna načela preprečevanja z delom povezanih kostnomišičnih obolenj24 in primeri preventivnih ukrepov
• Izogibanje nevarnostim:

• Prilagajanje tehničnemu napredku:

–– postopke dviganja in premeščanja
težkih bremen je treba
avtomatizirati;

–– spremljati je treba razvoj novih
pripomočkov ter ergonomskih
naprav, orodij in opreme;

–– tveganja je treba odpraviti z
ergonomsko zasnovo delovnih mest,
delovne opreme in postopkov;

–– delavce je treba seznanjati s
tehnologijo ter tako ohranjati njihovo
usposobljenost in samozavest.

–– delo je treba načrtovati tako, da
vključuje čim manj ponavljajočih se
gibov, dolgotrajnega dela v prisilni
drži ali dolgotrajnega sedenja.

• Nadomeščanje nevarnega z
nenevarnim ali manj nevarnim:
–– ročno premeščanje (težkih)
bremen je treba nadomestiti z
mehanskim premeščanjem.

• Obvladovanje nevarnosti pri viru:
–– znižati je treba višino, na katero
je treba dvigniti breme;

• Razvijanje celovite varnostne politike,
ki vključuje tehnologijo, organizacijo
dela, delovne pogoje, medčloveške
odnose in dejavnike delovnega okolja.

–– obravnavati je treba organizacijska
vprašanja (npr. uvedba dela v paru,
spremembe delovnih vzorcev).

• Dajanje prednost kolektivnim varnostnim
ukrepom pred individualnimi:

• Prilagajanje dela posamezniku:
–– ročajem za dober oprijem je treba dati
prednost pred protizdrsnimi rokavicami,
zmanjšanju teže in velikosti bremen
prednost pred pasovi za hrbtenico
(ledvenimi opornicami) ali opornicami
za zapestje, zmanjšanju števila nalog, pri
katerih morajo delavci čepeti ali klečati,
pa prednost pred ščitniki za kolena.

–– delovno mesto je treba zasnovati
tako, da imajo delavci dovolj
prostora za pravilno držo;
–– izbrati je treba prilagodljive stole in
mize (npr. višinsko nastavljive mize,
ki delavcem omogočajo, da delo
izmenično opravljajo sede in stoje);

• Dajanje jasnih navodil in obvestil
ter usposabljanje delavcev:

–– omogočiti je treba različne načine
izvajanja delovnih nalog;

–– zagotoviti je treba praktično
usposabljanje o pravilni uporabi
delovne opreme (dvižnih naprav,
stolov, pohištva), ergonomski
organizaciji dela in delovne postaje ter
varnih držah pri delu (sedenje, stanje).

–– dovoliti je treba odmore.
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Ker so z delom povezana kostno-mišična
obolenja posledica več dejavnikov, se je proti
njim najbolje boriti s kombiniranim pristopom.
Če bi moralo podjetje, na primer, zmanjšati
pojav kostno-mišičnih obolenj, povezanih
s sedečim delom, bi to verjetno vključevalo
ukrepe v zvezi z: (1) delovnim mestom (npr.
ergonomsko pohištvo), (2) organizacijo dela
(npr. menjavanje delovnih nalog tekom
delovnega dneva, tako da delavec izmenično
dela v sedečih in stoječih položajih),
(3) psihosocialnimi dejavniki (npr. omogočanje
večje samostojnosti pri delu) in (4) delavci
(npr. zagotavljanje usposabljanja o pravilnih
držah pri delu). S kombiniranjem ukrepov
boste bolj ugodno vplivali na zdravje delavcev
kot s tistimi, ki obravnavajo samo en dejavnik
tveganja.

Sedenje pri delu – praktične rešitve
Danes so za številna delovna mesta značilni
telesna nedejavnost in dolga obdobja
neprekinjenega sedenja25, kar povečuje
tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj
in drugih zdravstvenih težav, kot sta sladkorna
bolezen in debelost26.

• menjavanja sedečega in stoječega položaja;

Za preprečevanje obremenitev, povezanih s
sedečim delom, je potrebna dobra zasnova
delovnega mesta, spodbujanje telesne
dejavnosti in pogosto menjavanje drže.
Pomembno je ozaveščati o koristih:

• upoštevanja teh vidikov pri organizaciji dela.

• odmorov;
• vključitve vadbe za prožnost
ali moč v delovni dan;

Delodajalci in delavci bi se morali zavedati tudi,
da je zelo pomembno ostati telesno dejaven
tudi v primeru bolečin v mišicah in sklepih.
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Študija primera
V delo usmerjena rehabilitacija v frizerstvu
Na Finskem so s tečaji medicinske
rehabilitacije, ki je vključevala praktično delo,
pomagali frizerjem s kroničnimi bolečinami
v vratu in ramenih ali hrbtenici. Tečaji so bili
del kombiniranega pristopa, ki je vključeval
zdravniško pomoč in fizioterapijo. Poudarek je
bil na spremembah:
•
•
•
•
•

Frizerji so po rehabilitaciji poročali o manjši
fizični in duševni obremenitvi, manj pogostih
bolečinah v vratu, ramenih ter hrbtenici in
manj pogostih obiskih zdravnika zaradi kostnomišičnih obolenj. Povedali so, da so jim pri
tem najbolj pomagale nove delovne tehnike,
pogosta uporaba stola, odmori za telovadbo in
večje možnosti za sprostitev v delovnem času.

delovnih tehnik,
subjektivnega dobrega počutja,
fizične in mišične zmogljivosti,
zaznane sposobnosti za delo,
zasnove delovnih mest in pripomočkov.

Vir: ergoHair27

in publikacije na spletišču kampanje (https://
healthy-workplaces.eu/sl/tools-andpublications) in raziščite, kaj je na voljo.

Za učinkovito ocenjevanje in preprečevanje
tveganj morajo biti delodajalci dobro
obveščeni in usposobljeni, enako pa morajo
poskrbeti tudi za svoje delavce. EU-OSHA je
v okviru kampanje Zdravo delovno okolje
2020–2022 pripravila novo podatkovno zbirko
praktičnega gradiva, ki vsebuje koristna
orodja, smernice in primere dobre prakse. Z
razširjanjem informacij o orodjih in smernicah
želi podpreti ocenjevanje tveganja za varnost
in zdravje pri delu. Obiščite razdelek Orodja

Mikro in malim podjetjem ter delavskim
zaupnikom so lahko v pomoč drugi viri (kot je
spletno orodje za ocenjevanje tveganja OiRA)28.
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2.4 Zgodnje ukrepanje in vrnitev na delo
Velika razširjenost z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj opozarja na pomen
ustreznega ukrepanja, da se prepreči njihov
nastanek ali pojav. Če pa se kostno-mišično
obolenje pojavi, se s pomočjo preprostih
ukrepov (na primer z zagotovitvijo strokovne
podpore in prilagoditvijo delovnega okolja
takoj po pojavu simptomov) bistveno zmanjša
verjetnost za dolgotrajno odsotnost delavca z
dela zaradi zdravstvenih razlogov29. Z zgodnjim
ukrepanjem lahko preprečimo in zmanjšamo
absentizem ter dejansko dosežemo prihranke v
zdravstvenih in pokojninskih blagajnah.

je mogoče s preprostimi ukrepi osebam
omogočiti nadaljevanje dela in zagotoviti,
da se njihovo obolenje zaradi dela še bolj ne
poslabša32.
Če je težava s kostno-mišičnim obolenjem
dolgotrajna ali se ponavlja, je potrebna
rehabilitacija33, če pa oseba zaradi bolezni
izostane z dela, je treba pri njeni vrnitvi na
delo34 biti zelo previden35. Ugotovitve raziskav
in praktične izkušnje kažejo, da lahko z ukrepi
na področju varnosti in zdravja pri delu na
delovnem mestu delavcu omogočimo, da se
uspešno vrne nazaj v službo36.

Učinkovito obvladovanje težav s kostnomišičnimi obolenji zahteva usklajeno
prizadevanje: delavec, zdravstvena služba in
delodajalec bi morali zavzeto pomagati osebi,
da se vrne na delo ali ostane v zaposlitvi30.

S pomočjo te kampanje bomo pridobili
dokaze in primere, kako sta zgodnje
ukrepanje in učinkovita rehabilitacija po
kostno-mišičnih obolenjih ne le mogoča,
ampak tudi uspešna. Zbrana bodo tudi
sredstva za spodbujanje dobre komunikacije
o kostno-mišičnih težavah med delavci in
njihovimi delodajalci37. Poleg tega se bo kot
pomoč delavcem in delodajalcem spodbujal
sistematičen in večrazsežnostni pristop k
zgodnjemu ukrepanju in vrnitvi na delo, ki
vključuje usklajevanje med zdravstvenimi in
socialnimi službami, zavodi za zaposlovanje,
zdravstvenimi zavarovalnicami in drugimi
ustreznimi službami.

Da bi bilo zgodnje ukrepanje na delovnem
mestu uspešno, je treba delavce spodbujati,
naj se z delodajalcem pogovarjajo o kostnomišičnih obolenjih. Dobra komunikacija je
ključna, da se ugotovijo posameznikove
potrebe, poiščejo ustrezne rešitve in prepreči,
da bi akutna z delom povezana kostno-mišična
obolenja postala kronična31. Nato se lahko po
potrebi sprejmejo ukrepi za odpravo vzroka
in prilagoditev delovnih nalog. Pri obolenjih,
ki niso povezana z delom, kot je artritis,

Delavke v majhnem danskem vrtcu so se
pogosto pritoževale zaradi z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj. Da vrtec ne bi izgubil
starejših, izkušenih delavk, je izvedel ukrep, ki
je vključeval individualne nasvete delovnega
terapevta, hiter dostop do fizioterapije
po znižani ceni in ergonomske izboljšave
delovnega okolja. Prednosti tega ukrepa so
bili bolj vzdržni delovni pogoji, manjše število

kostno-mišičnih obolenj in ohranitev izkušenih
delavk. Glavni dejavniki uspeha so bili
podpora sindikatov in zunanjih strokovnjakov
ter izvajanje različnih ukrepov. Kot izziv so
izpostavili spreminjanje vedenjskih vzorcev
zaposlenih. Čeprav so bili ti ukrepi prilagojeni
vrtcu, se lahko ta pristop uporablja tudi v
drugih organizacijah38.
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Študija primera
Ukrepi za zgodnje zdravstveno varstvo –
bolnišnica Clínico San Carlos v Madridu
Koalicija Čili za delo (Fit for Work Coalition) v
Španiji predstavlja, kaj je mogoče doseči s
programi zgodnjega ukrepanja39:

Ta hipoteza je bila preskušena v okviru
randomiziranega, nadzorovanega ukrepanja
pri več kot 10 000 primerih delavcev, začasno
nezmožnih za delo zaradi kostno-mišičnih
obolenj, pri čemer je kontrolna skupina prejela
standardno oskrbo, skupina, ki je bila deležna
posebnega ukrepanja, pa je bila vključena
v program oskrbe, ki je vključeval strokovno
klinično obravnavo, izobraževanje bolnikov in
podporo za vrnitev na delo.

Koalicija od leta 2012 podpira postopno širitev klinik
za zgodnje ukrepanje pri kostno-mišičnih obolenjih,
ki so glavni vzrok za začasno nezmožnost ljudi za
delo. V Španiji je zaradi začasne nezmožnosti za
delo zaradi tovrstnih obolenj izgubljenih skoraj
21 milijonov delovnih dni na leto, kar pomeni
finančno izgubo v višini 1,7 milijarde EUR.

Z ukrepom se je število dni odsotnosti z dela
zmanjšalo za povprečno 40 %, porabljena
sredstva za zdravstvene storitve so se
zmanjšala za 45 %, stopnje trajne nezmožnosti
za delo pa so se prepolovile.

©iStockphoto/andresr

Zgodnje ukrepanje pri tem obolenju izhaja
iz zamisli, da obstaja „obdobje priložnosti“,
v katerem lahko bolniki s kostno-mišičnim
obolenjem hitreje okrevajo.
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2.5 Nekatere skupine delavcev so še posebej ogrožene
Vse delavce je treba enako zaščititi pred
tveganji, ki so vzrok za kostno-mišična obolenja.
Na ravni EU je bila sprejeta zakonodaja za
uveljavljanje enakosti vseh delavcev ter
izboljšanje njihove varnosti in zdravja pri delu.

gibi dlani ali rok, vibracije, prenašanje ali
premikanje težkih bremen, izpostavljenost
visokim temperaturam, nadlegovanje
ali ustrahovanje ali verbalno nasilje na
delovnem mestu in stres v zvezi z delom46;

Med skupinami, ki so izpostavljene posebnim
tveganjem, so lahko ženske40, delavci
migranti41, starejši delavci42, mladi delavci43
in tisti, izpostavljeni tveganju diskriminacije
na delovnem mestu, kot so delavci LGBTI
(lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in
interspolne osebe)44, invalidni delavci, delavci,
ki so pripadniki etnične skupine ali manjšine, ali
delavci, diskriminirani zaradi barve kože ali vere.

• gospodarskih dejavnosti, v katerih delajo,
kot so gradbeništvo, kmetijstvo, zdravstvo
in socialno varstvo ter gostinstvo;
• vrste poklicev, ki jih verjetneje opravljajo,
pri čemer so najpogostejši fizični delavci
ali manj kvalificirani poklici (pri katerih so
kostno-mišična obolenja bolj razširjena),
kot so upravljavci in sestavljavci naprav
in strojev ter delavci, ki opravljajo
preprosta dela (npr. čistilci, delavci v
kmetijstvu in ribištvu, delavci v rudarstvu,
gradbeništvu, proizvodnji in prevozu).

Pri nekaterih od teh skupin delavcev lahko
obstaja večje tveganje za razvoj kostnomišičnih obolenj zaradi:
• neizkušenosti ali nezadostnega
usposabljanja;

Pri oceni tveganj, povezanih s kostno-mišičnimi
obolenji, in določitvi preventivnih ukrepov je
treba upoštevati osebne potrebe in okoliščine
teh delavcev. Podjetjem so na voljo smernice
o izvedbi ocene tveganja, ki upoštevajo
raznolikost spolov, in ki se bodo promovirale
med kampanjo47.

• ponavljajoče se ali kumulativne
izpostavljenosti dejavnikom tveganja,
povezanim z večjo razširjenostjo kostnomišičnih obolenj45, kot so ponavljajoči se

Iz statističnih podatkov na ravni EU in nacionalni ravni izhaja, da o
kostno-mišičnih obolenjih pogosteje poročajo ženske, starejši delavci in manj
kvalificirani delavci48.
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Študija primera
Pobuda švedskega inšpektorata za delo za izvajanje
inšpekcijskih pregledov v zvezi z enakostjo spolov
Leta 2012 je švedski organ za delovno
okolje (Arbetsmiljöverket) v tednih okrog
8. marca, mednarodnega dneva žena, izvajal
inšpekcijske preglede v zvezi z enakostjo
spolov in ugotavljal, kako se izvaja načelo
enakosti spolov na delovnem mestu. Od takrat
je vidik enakosti spolov sistematično vključen
v njegove inšpekcijske preglede. Inšpektorji se
z delodajalci pogovorijo, kako doseči enakost
spolov na delovnem mestu. Na primer, če
delodajalca pozovejo, naj razmisli, zakaj je bilo
z dela zaradi slabega počutja odsotnih več
žensk kot moških, ga lahko to spodbudi, da v

svojem akcijskem načrtu za varnost in zdravje
pri delu obravnava vprašanje neenakosti.
Organ je posnel film, v katerem so predstavljena
delovna okolja moških in žensk v predelovalnici
rib. Film prikazuje, da so naloge moških, kot
sta dviganje težkih bremen in vožnja z viličarji,
raznolike, delavci pa se morajo zaradi njih gibati
po tovarni. Prikazuje tudi, da ženske neprekinjeno
delajo na proizvodni liniji, kjer je tempo hiter,
delo pa enolično in ponavljajoče. Če bi bilo delo
organizirano enako za oba spola, bi bili zaposleni
bolj zdravi, podjetje pa donosnejše.

©iStockphoto/Baloncici

Film si lahko ogledate tukaj:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-workenvironment/gender-equality-in-the-work-environment/#4.
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2.6 Krepitev zdravja v otroštvu
Ugotovitve raziskav kažejo, da šolarji že v
otroštvu poročajo o bolečinah v mišicah in
kosteh. To odpira vprašanje glede mladih
delavcev, ki imajo že ob nastopu prve službo
težave zaradi kostno-mišičnih obolenj, njihovo
stanje pa se lahko zaradi dela poslabša49. Pred
njimi pa je še celotna poklicna pot. Torej jih je
treba čim prej seznaniti s to težavo in uvesti
programe krepitve zdravja že v šole.

pobude in pomagamo zmanjšati tveganja
za nastanek kostno-mišičnih obolenj med
šolarji in mladimi, vključenimi v poklicno in
strokovno usposabljanje. EU-OSHA namerava
pri ozaveščanju in razširjanju praktičnih zamisli
tesno sodelovati z inštitucijami na področju
javnega zdravstva in šolstva.

©iStockphoto/damircudic

V interesu vseh je, da se o tem vprašanju začne
ozaveščati čim prej. Novi načini in programi
poučevanja, ki jih javne zdravstvene inštitucije
uporabljajo za spodbujanje telesne dejavnosti
v šolah in zunaj njih, so namenjeni krepitvi
dobrega zdravja prihodnje generacije delavcev.
Ta kampanja je priložnost, da podpremo te
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Sedenje v šoli
Nekateri ljudje se šalijo, da se otroci
v šoli predvsem pripravljajo, da bodo
celo življenje sedeli, ne pa da bi se
dejansko kaj naučili. Trenutno približno
33 % otrok in mladih trpi zaradi poškodb,
povezanih s slabo držo. Strokovnjaki so
odkrili povezavo med neustreznimi stoli,
neprekinjenim sedenjem in poškodbami,
povezanimi z slabo držo, zato priporočajo,
naj šole pohištvo prilagodijo višini
posameznega otroka. Poleg tega so
številne šole s spodbujanjem pravilne drže
pri učencih in telesne dejavnosti poskušale
preprečiti sključenost.

• gibanje pri sedenju: spodbujanje
dinamičnega sedenja, nakup različne
opreme za sedenje in izboljšanje
ergonomske zasnove pohištva z
uporabo miz, nastavljivih po višini,
in ergonomskih blazin za sedenje;
• gibanje pri učenju: naloge so oblikovane
tako, da vključujejo gibanje (npr.
tekaški narek in računska gimnastika);
• odmori za gibanje: ti so vključeni v
šolski urnik. Dejavnosti, ki vključujejo
gibanje, in odmori za sprostitev se
izmenjujejo, igrišče pa je razdeljeno na
igralna območja in mirna območja.

Pobuda nemške zvezne delovne skupine
za spodbujanje pravilne drže in gibanja na
osnovnih šolah z naslovom „Das bewegte
Klassenzimmer“ (Mobilna učilnica) kaže,
kako je mogoče učenje združiti z gibanjem.
Pristop zajema:

©iStockphoto/LightFieldStudios

Več informacij je na voljo v nemščini na
spletnem naslovu: https://www.baua.de/
DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A66.
html (str. 26–28).

22

Vodnik po kampanji | Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

3. Kampanja Zdravo delovno okolje 2020–2022
3.1 O kampanji
Namen kampanje Zdravo delovno okolje
2020–2022 je ozaveščati o tem, da z delom
povezana kostno-mišična obolenja vplivajo na
vse gospodarske dejavnosti in delovna mesta,
ter pokazati, da jih je mogoče preprečiti in
obvladovati. To želimo doseči z naslednjimi
strateškimi cilji:

Da bi EU-OSHA delodajalcem zagotovila
praktično podporo, je pripravila podatkovno
zbirko virov in študij primerov v zvezi s kostnomišičnimi obolenji. V sodelovanju z Evropsko
mrežo za izobraževanje in usposabljanje na
področju varnosti in zdravja pri delu (ENETOSH)
ter izobraževalnimi inštitucijami bo EU-OSHA
pripravila gradivo o kampanji za šole, ki bo
vsebovalo koristne vire.

1. Ozaveščati o pomenu in pomembnosti
preprečevanja kostno-mišičnih obolenj
z zagotavljanjem dejstev in podatkov o
izpostavljenosti kostno-mišičnim obolenjem
in o njihovih posledicah.

Tesno bomo sodelovali z našo mrežo in
partnerji, da bi omogočili izmenjavo izkušenj
in dobrih praks v zvezi s kostno-mišičnimi
obolenji ter zagotovili, da bodo sporočila
kampanje dosegla delavce in delodajalce, zlasti
tiste v mikro in majhnih podjetjih. EU-OSHA
bo med kampanjo Zdravo delovno okolje
organizirala različne dejavnosti in dogodke, kot
je natečaj za priznanja za dobro prakso.

2. Spodbujati ocenjevanje tveganja in
proaktivno obvladovanje z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj z zagotavljanjem
dostopa do različnih virov, kot so orodja,
smernice in avdiovizualno gradivo.
3. Pokazati, da za kostno-mišičnimi obolenji
zbolevajo delavci na različnih delovnih
mestih v različnih gospodarskih dejavnostih
in da se je mogoče uspešno boriti proti
njim, tudi s predstavljanjem primerov dobre
prakse.

Kampanja se bo zaključila s srečanjem na
vrhu, na katerem bodo lahko tisti, ki bodo
prispevali h kampanji, proslavili njene dosežke.
Ta dogodek je tudi priložnost za razmislek o
pridobljenih spoznanjih.

4. Izboljšati znanje o novih in nastajajočih
tveganjih ter drugih dognanjih v zvezi
s kostno-mišičnimi obolenji.
5. Ozaveščati o pomenu ponovne vključitve
in ohranjanja delavcev s kroničnimi kostnomišičnimi obolenji na delu ter o tem, kako to
izvesti v praksi.
6. Vzpostavljati in spodbujati učinkovito
sodelovanje med različnimi deležniki,
tako da se ti povezujejo in izmenjujejo
informacije, znanja in dobro prakso.
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Pomembni datumi
Začetek kampanje
oktober 2020
Evropski tedni varnosti in zdravja pri delu
oktober 2021 in oktober 2022
Dogodek za izmenjavo primerov dobre prakse v okviru kampanje Zdravo delovno okolje
oktober 2021
Rezultati natečaja za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje
april 2022
Vrh kampanje Zdravo delovno okolje
november 2022

3.2 Kdo lahko sodeluje v kampanji?
K sodelovanju v tej kampanji spodbujamo vse
organizacije in posameznike, predvsem pa
si želimo, da bi z nami sodelovale naslednje
skupine posrednikov in prenesle njeno
sporočilo:

• evropske nevladne organizacije;
• šolstvo in izobraževalni zavodi
(za osnovnošolsko, srednješolsko,
višje- in visokošolsko ter poklicno
in strokovno izobraževanje);

• nacionalne informacijske točke
EU-OSHA in njihove mreže;

• mladinske organizacije;

• socialni partnerji (evropski in nacionalni);

• strokovnjaki na področju varnosti in
zdravja pri delu ter njihova združenja;

• odbori za panožni socialni dialog;
• raziskovalna skupnost na področju
varnosti in zdravja pri delu;

• oblikovalci politik (evropski in nacionalni);
• velika podjetja, panožna združenja
ter združenja majhnih in srednje
velikih podjetij (MSP);

• inšpektorati za delo in njihova združenja;
• mediji.

• evropske institucije in njihove mreže
(Evropska podjetniška mreža);
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3.3 Kako se pridružiti kampanji?
Kampanjo lahko podprete na naslednje načine:

• sodelujete na evropskih tednih
varnosti in zdravja pri delu,

• organizirate dogodke in dejavnosti,
na primer delavnice in seminarje,
usposabljanja ali natečaje,

• postanete uradni partner kampanje (kar
lahko storijo vseevropske ali mednarodne
organizacije) ali nacionalni partner
kampanje (kar lahko storijo organizacije,
ki delujejo na nacionalni ravni),

• razširjate in objavljate gradivo kampanje,
• uporabljate in spodbujate uporabo
praktičnih orodij in drugih virov o kostnomišičnih obolenjih, povezanih z delom,

• postanete EU-OSHA medijski partner
(kar je na voljo nacionalnim ali
evropskim medijskim hišam),

• izmenjujete dobro prakso na področju
preprečevanja z delom povezanih
kostno-mišičnih obolenj,

• ste v stiku z nami ter spremljate naše
dejavnosti in dogodke na spletišču
kampanje (https://healthy-workplaces.
eu) in družbenih omrežjih – poiščite nas
na Facebooku, Twitterju in LinkedInu.

• sodelujete na natečaju za priznanja za
dobro prakso Zdravo delovno okolje,

Bi se nam pridružili kot uradni partner kampanje?
Naši partnerji so v zameno za širjenje sporočil
kampanje in praktično podporo kampanji
deležni večje pozornosti na spletišču
kampanje, poleg tega lahko sodelujejo na
dogodkih za izmenjavo dobrih praks, na voljo
pa so jim tudi druge priložnosti za mreženje.

Več informacij je na voljo na spletišču
kampanje (https://healthy-workplaces.eu/sl/
get-involved/become-campaign-partner).
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3.4 Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje
S priznanji za dobro prakso v okviru kampanje
Zdravo delovno okolje se nagradijo trajnostni
in inovativni pristopi k upravljanju varnosti
in zdravja pri delu. S tem organizacijam
pokažemo prednosti izvajanja dobre prakse na
tem področju.

• merljive izboljšave v smislu preprečevanja/
zmanjšanja tveganj za nastanek
kostno-mišičnih obolenj ter varnosti
in zdravja pri delu na splošno,
• trajnost ukrepov tekom daljšega
časovnega obdobja in

Na natečaj se lahko prijavijo vse organizacije
v državah članicah EU, državah kandidatkah,
potencialnih državah kandidatkah in državah
članicah Evropskega združenja za prosto
trgovino (EFTA).

• ukrepe, ki so prenosljivi na druge
organizacije v različnih gospodarskih
dejavnostih ali državah.
Mreža nacionalnih informacijskih točk EUOSHA zbira prijave in razglasi zmagovalce
na nacionalni ravni, ti pa nato sodelujejo na
vseevropskem natečaju. Natečaj za priznanja za
dobro prakso bo objavljen ob uradnem začetku
kampanje oktobra 2020. Zmagovalci bodo
razglašeni aprila 2022, v zadnjem letu kampanje
pa bo organizirana tudi slovesnost ob podelitvi
priznanj za proslavitev dosežkov udeležencev.

V prijavi je treba dokazati:
• da delodajalci in delavci sodelujejo pri
obvladovanju tveganj na delovnem mestu,
povezanih s kostno-mišičnimi obolenji,
in spodbujanju preventivne kulture,
• uspešno izvajanje ukrepov,
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3.5 Naša mreža partnerjev
• medijski partnerji: EU-OSHA podpira
posebna skupina novinarjev in
urednikov iz vse Evrope, ki jih zanima
spodbujanje varnosti in zdravja pri
delu. Kampanja se oglašuje v vodilnih
evropskih publikacijah na področju
varnosti in zdravja pri delu. V zameno
se s ponudbo medijskega partnerstva
poveča prepoznavnost publikacij,
partnerji pa se lahko povežejo z mrežami
EU-OSHA in deležniki po vsej Evropi;

Naša partnerstva s ključnimi deležniki so
bistvena za uspeh naše kampanje. Zanašamo
se na podporo številnih partnerskih mrež, med
katerimi so:
• nacionalne informacijske točke
EU-OSHA: usklajujejo kampanje
Zdravo delovno okolje na nacionalni
ravni. Več informacij o njih je na
voljo na spletišču kampanje (https://
healthy-workplaces.eu/sl/campaignpartners/national-focal-points);

• Evropska podjetniška mreža (EEN):
podpira majhna in srednja podjetja po
vsej Evropi pri izkoriščanju poslovnih
priložnosti in novih trgov. Zaradi
dolgoletnega sodelovanja z EU-OSHA
ima v več kot 20 evropskih državah mrežo
nacionalnih ambasadorjev varnosti in
zdravja pri delu, ki dejavno spodbujajo
kampanjo Zdravo delovno okolje;

• evropski socialni partnerji:
zastopajo interese delavcev in
delodajalcev na evropski ravni;
• uradni partnerji kampanje: kampanjo
Zdravo delovno okolje podpira
100 vseevropskih in mednarodnih podjetij
in organizacij, ki so partnerji kampanje. Več
informacij o tem, kako postati uradni partner
kampanje, je na voljo na spletišču kampanje
(https://healthy-workplaces.eu/sl/getinvolved/become-campaign-partner);

• institucije EU in njihove mreže, zlasti
predsedstva Evropskega sveta;
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• drugi organi EU, ki jih zanima
tema kampanje.
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3.6 Dodatne informacije in viri
Na spletišču kampanje boste našli
najrazličnejša gradiva o kampanji, ki vam
bodo pomagala pri oglaševanju in podpiranju
kampanje. Mednje spadajo:

• podatkovna zbirka instrumentov in
orodij, avdiovizualnega gradiva, študij
primerov in drugega gradiva o dobri
praksi na evropski in nacionalni ravni;

• vodnik po kampanji Zdravo delovno okolje
in letak o priznanjih za dobro prakso;

• posodobljen razdelek spletišča OSHWiki
o kostno-mišičnih obolenjih s posebnim
poudarkom na orodjih in instrumentih;

• predstavitve v PowerPointu,
plakati in drugo gradivo;

• sklop informativnih biltenov in
infografik o temah, povezanih
s kostno-mišičnimi obolenji;

• zbirka orodij za kampanjo – nasveti
za vodenje lastne kampanje in
viri, ki vam bodo v podporo;

• gradivo za vodenje skupinskih razprav
ali usmerjenih pogovorov o kostnomišičnih obolenjih na delovnem mestu;

• najnovejši Napovi filmi o kostnomišičnih obolenjih in izobraževalni
viri, ki jih pripravlja Napo konzorcij;

• spletni povzetki seminarjev.

• vodnik za prikaz nevarnosti in
ogroženih delov telesa;

Večina gradiva za kampanjo je na voljo v
25 jezikih na spletnem naslovu: https://healthyworkplaces.eu.
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Viri in opombe
1

Rezultati tega projekta so na voljo na spletnem
naslovu: https://osha.europa.eu/sl/themes/
musculoskeletal-disorders/eu-osha-researchactivity-work-related-musculoskeletal-disorders.

2

Eurostat, priložnostni modul ankete o delovni
sili „Nezgode pri delu in druge z delom povezane
zdravstvene težave“ (2013). Ti podatki se nanašajo
na z delom povezana kostno-mišična obolenja.

3

EU-OSHA, Work-related musculoskeletal disorders:
Prevalence, costs and demographics in the EU
(Z delom povezana kostno-mišična obolenja:
razširjenost, stroški in demografske značilnosti
v EU), 2019, str. 46. Na voljo na spletnem
naslovu: https://osha.europa.eu/sl/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalencecosts-and-demographics-msds-europe/view.
Ti podatki so iz šeste evropske raziskave o
delovnih pogojih in se ne nanašajo samo na
z delom povezana kostno-mišična obolenja,
ampak na kostno-mišična obolenja na splošno.

4

EU-OSHA, Summary: Second European
Survey of Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER-2) (Povzetek: druga evropska
raziskava podjetij o novih in nastajajočih
tveganjih (ESENER-2)), 2015. Na voljo na
spletnem naslovu: https://osha.europa.
eu/sites/default/files/publications/
documents/esener-ii-summary-en.PDF.

5

Prav tam.

6

Prav tam, str. 79–96.

7

EU-OSHA, Zdravi delavci, uspešna podjetja –
praktični vodnik za dobro počutje na delovnem
mestu, 2018. Na voljo na spletnem naslovu:
https://osha.europa.eu/sl/publications/
healthy-workers-thriving-companiespractical-guide-wellbeing-work/view.

8

9

11 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij, „Varnejše in bolj
zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje
in politike EU za varnost in zdravje pri delu“
(COM(2017) 12 final). Na voljo na spletnem
naslovu: https://ec.europa.eu/social/
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in
produktivnejša delovna mesta v Evropi. Agencija, ki
jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež
v španskem mestu Bilbao, proučuje, pripravlja in širi
zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o
varnosti in zdravju pri delu ter se za izboljšanje delovnih
pogojev povezuje z organizacijami iz vse Evrope.
Pripravlja tudi kampanje Zdravo delovno okolje,
ki jih podpirajo institucije EU in evropski socialni
partnerji, na nacionalni ravni pa jih usklajuje mreža
informacijskih točk agencije. Namen kampanje
„Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“, ki bo
potekala v obdobju 2020–2022, je ozaveščati o kostnomišičnih obolenjih, povezanih z delom, in potrebi po
njihovem obvladovanju ter spodbujanju preventivne
kulture za preprečevanje tveganj.
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