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Ievads

Jaunākie secinājumi, sevišķi tie, pie kuriem savā ceturtajā ziņojumā ir nonācis Ei-
ropas fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai, saukts arī par Dublinas institūtu, 

pilnībā apstiprina, ka skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi joprojām rada vislielāko sat-
raukumu Eiropas strādnieku vidū.

Šķiet, ka aktīva darbība gandrīz vai 20 gadu garumā (likumdošanas, ietei-
kumu, statistikas apkopošanas jomā, utt.) un piešķirtie resursi (apmācībai, izpratnes 
veicināšanas kampaņām) nav devuši ne mazāko efektu. Vai nu būdami neefektīvi, vai 
nepiemēroti, tie liecina par nenormālu līdzekļu izšķērdēšanu. Runa ir par izšķērdēšanu 
ne tikai tāpēc, ka šī darbība nav nesusi pozitīvus rezultātus, bet arī netiešo izmaksu dēļ.

Lai nebūtu nekādu neskaidrību par šīm izmaksām plašākā nozīmē: galvenās 
un lielākās izmaksas, kas saistītas ar skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, 
nav izmērāmas naudā! Ar to mēs domājām cilvēku ciešanas un veselības stāvokļa 
pasliktināšanos, kā nepārejošas locītavu un muskuļu sāpes vai nespēja saliekt ceļus, 
noliekties vai kustināt roku locītavas.

 Šīm sāpēm un invaliditātei ir neizmērojams iespaids uz cilvēka fizisko 
labsajūtu ikdienā – mājas darbi, iepirkšanās, fizioterapeitiskās procedūras pret 
reimatiskām sāpēm, utt. Lielākā daļa šo slimību ir sākušās darba vietā – vienas un tās 
pašas kustības atkārtošana dienu no dienas vai darba veikšana vienā un tajā pašā pozā, 
vienveidīgs darbs, fiziskā un garīgā slodze 40 stundas nedēļā, nedēļu pēc nedēļas; bet to 
izraisītās postošās sekas ir izjūtamas vēl tālu ārpus darba vietas. Darbs tādējādi ielaužas 
„ārpusdarba” dzīvē asu sāpju un funkcionālu spēju zaudējuma veidā, tādējādi nopietni 
pazeminot strādnieka dzīves kvalitāti. Tieši šī ietekme uz indivīda dzīvi un pēc tam arī 
sabiedriskā rezonanse ir galvenās netiešās izmaksas, kas rodas ar darba apstākļiem 
saistīto skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu rezultātā. 

Ietekme uz indivīda dzīvi vispirms, jo nemitīgajām sāpēm pievienojas arī 
novecojošā ķermeņa problēmas un funkcionālu ķermeņa spēju zaudējums pēc gadiem 
ilga nogurdinoša darba. Apgrūtināta darba pienākumu veikšana, pilnīga vai daļēja 
invaliditāte summējas arī kā ienākumu zaudējums vai nespēja uzturēt darba prasmes 
vajadzīgajā līmenī mūsdienu aizvien pieaugošajā darba tirgus konkurencē. Un visbei-
dzot, cena, kas tiek maksāta par nepārejošām sāpēm, palielinās proporcionāli cenai, kas 
jāmaksā par ārstēšanos un rehabilitāciju no sarūkošajiem ienākumiem.

 Bet nevar aizmirst arī par ietekmi uz sabiedrību, tāpēc, ka šie skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumi ir smaga nasta Eiropas veselības aprūpei (ķirurģijai, 
radioloģijai, ortopēdijai, rehabilitācijai), kura jau tā ir pārslogota ar citu neatliekamu 
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medicīniska rakstura problēmu risināšanu un izjūt asu darbinieku trūkumu, par ko 
norāda vajadzība „importēt” veselības nozares darbiniekus, lai aizpildītu personāla 
vakances! Milzīgs skaits strādnieku, kuriem diagnosticētas skeleta-muskuļu saslimšanas, 
atstāj veselības aprūpes iestādes ar astronomiskiem rēķiniem par zālēm. Tāpat 
darba produktivitātes zaudējums samazina to ienākumu daļu, ko uzņēmums varētu 
dot sabiedrības labklājībai. Lai mērs būtu pilns, jāpieskaita izdevumi, kurus rada 
negodprātīgi uzņēmumi un organizācijas, kas sagandē strādnieku veselību, bet atbildību 
par to uzgrūž sabiedrībai un valstij kopumā, tajā skaitā arī godīgiem uzņēmējiem, kas 
rūpējas par saviem darbiniekiem un ievēro labas prakses principus darba un veselības 
aizsardzībā.

 Un tomēr, skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu cēloņsakarības ir labi 
zināmas un plaši izklāstītas zinātniskajā literatūrā, kas veido nenovērtējamu datu 
krājumu. Par spīti tam, atrodas oponenti, kas savtīgu interešu vadīti, turpina skandēt, ka 
šī saistība ir pārāk nepārliecinoša.

 Izvērtējot riska analīzes rezultātus, vienprātība jautājumā par to, ka 
atkārtotas vai ekstrēmas ķermeņa kustības, smagas slodze, vibrācija, un vienveidīgs 
ķermeņa stāvokļa veicina skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus, ir tik acīmredzama, 
ka jautājums par šiem riska faktoriem un skeleta-muskuļu saslimšanām vairs nav 
diskutējams.

 Tomēr, par spīti visiem šiem zinātniskajiem pierādījumiem, cilvēku fiziskām 
ciešanām, arodbiedrību pūlēm, likumdošanai un veselajam saprātam, ir viedoklis – nekas 
jau nav noticis, tikai izplatās skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu „pandēmija”. Kas ir 
noticis?

 Vai tas ir tāpēc, ka likuma vārdi kādam ir tikai tukša skaņa? Jā, protams, bet 
arī tāpēc, ka skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi tiek uztverti kā neizbēgama darba 
dzīves sastāvdaļa un cilvēka kā „staigājoša divkāja” liktenis, un pat šķiet normāli, ka 80% 
no šīs ”sugas” cieš sāpes muguras lejasdaļā vismaz vienreiz dzīves laikā. 

 Nenoliedzami skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ir saistīti arī ar tādām 
nodarbēm, kas, atmetot malā biomehāniskos faktorus, rada muskuļu saspringumu 
pat tad, ja darbs neietver sāpes izraisošas kustības vai monotonas kustības. Tās ir cieši 
saistītas ar kognitīvo, sensoro un psihosociālo slodzi, kas ierobežo indivīda kontroli pār 
darba procesu, un tādējādi, kā stresa faktori, aktivizē muskuļu, asinsvadu un nervu spri-
edzes ķīmisko mediatoru darbību. Šī spriedze savukārt izpaužas kā asas sāpes mugurā, 
lāpstiņās un citur.

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi atspoguļo dzīves veida izmaiņas, kas 
liek intensīvi darboties mazajām muskuļu grupām, kamēr pats ķermenis būtībā pal-
iek statisks. Un mūsu hiper-mehanizētajā un automatizētajā pasaulē, kur visi resursi 
tiek pārsūknēti tieši uz mājām pa izsmalcinātiem datoru tīmekļiem, ir palicis maz vai 
nemaz vietas veselīgām mūsu ķermeņa kustībām (pastaigām, sportam un vingrošanai), 
sezonālajiem un diennakts ritmiem, kas bija tik svarīgi, lai gan ķermenis, gan prāts 
varētu pilnvērtīgi atpūsties.

Eiropas sabiedrība, tās pārstāvji, strādnieki un darba devēji lielākoties līdz 
šim nav bijuši spējīgi novērst skeleta- muskuļu slimības. Situācija var tikt salīdzināta 
ar globālajām klimata izmaiņām, kuru nopietnību tikai tagad sākam apzināties. Skel-
eta- muskuļu sistēmas pārkarst: drīz var būt par vēlu sākt izrādīt interesi un sākt no 
baltas lapas, lai izstrādātu jaunu, ilgtspējīgu, ar lielāku iztēli apveltītu pieeju cilvēku 

* Lai gan skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumus nav izraisījis patogēns 
tā vispārpieņemtajā nozīmē, termins 
pandēmija tiek lietots, jo daži no riska 
faktoriem nepārprotami darbojas kā 
patogēni un viņu pastāvīgā klātbūtne 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
attīstībā ir novērota plašos apmēros.
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darba apstākļiem. Šai pieejai būtu jāņem vērā cilvēkkapitāla vērtība, par ko cīnās arodbiedrības, 
un jārūpējas par to vismaz tā, kā būtu pelnījusi jebkura ārkārtīgi smalka, sarežģīta un delikāta 
mašīna. Šīs diskusijas pamatā ir jābūt cieņai, ētikai un iztēlei, jo bez tām daudzas no mūsu 
sabiedrības pamatvērtībām var tikt apdraudētas to „cīnītāju” vēlmju dēļ, kuri joprojām spēj dar-
boties, jo viņi ļoti labi zina, cik liela ir neatbilstība starp piedāvājumu un pašreizējo tehnikas un 
ekonomikas attīstību.

Marks Sapirs
Veselības un darba drošības departamenta direktors, ETUI-REHS
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S keleta – muskuļu slimību vēsture, tāpat kā cilvēku veselības vēsture sākusies 
jau aizvēsturiskos laikos. Kad cilvēka ķermenis ķeras pie darba, skeleta – 

muskuļu sistēma nekavējoties uzsāk mijiedarbību ar darba vidi. Rokas, kājas, 
augšējās un apakšējās ekstremitātes, kā arī mugura izdara kustības un iedarbo-
jas ar spēku uz mašīnām un ražošanas iekārtām vai arī dod indivīdam iespēju 
kustēties, satvert, pārvietot vai pārveidot priekšmetus. Cilvēka iejaukšanās 
darba vidē to pārveido un dod pievienoto vērtību. Par ieguvumiem tiek maksāta 
neizbēgamā cena, pakļaujot ķermeņa locītavas, muskuļus un cīpslas dažādiem 
šīs vides riska avotiem 

 Cilvēka veselība šodien joprojām tiek uztverta kā atbildība, kuras 
izdevumi ir jāierobežo sabiedrībās ar augstu ienākuma līmeni. Bet ekonomikas 
eksperti veselības jomā, kuri ir Eiropas Savienības uzdevumā ir pētījuši veselības 
ekonomisko ieguldījumu, ir nonākuši pie pārliecinošiem secinājumiem, ka, 
uzlabojot veselības aprūpi, var tikt sasniegti vērā ņemami ieguldījumi .
•	 	Sabiedrības	 veselība	 tiek	 uzskatīta	 par	 noteicošo	 faktoru	 ekonomikas	

attīstībā.
•	 	Pārāk	 maz	 uzmanības	 ir	 pievērsts	 potenciālajam	 sabiedrības	 veselības								

ieguldījumam valsts ekonomikā valstīs ar augstu ienākuma līmeni, kuras 
uzskata, ka veselības aizsardzības izmaksas ir jāierobežo.

•	 	Ir	pamats	 teikt,	ka	pastāv	nopietna	teorētiskā	un	empīriskā	bāze,	 lai	apgal-
votu, ka cilvēkkapitāls veicina ekonomisko izaugsmi, tāpēc, ka veselība un 
labklājība ir savstarpēji saistītas;

•	 	Šis	jautājums	ir	saskaņā	ar	Lisabonas	vienošanos,	jo	ieguldījumi	cilvēkkapitālā	
padara Eiropas ekonomiku konkurētspējīgāku.

Darba apstākļi ir ārkārtīgi svarīgs faktors sabiedrības veselības jautājumā, un 
20.gadsimta laikā tie ir ievērojami uzlabojušies. Kā liecina pētījums, tam ir bijusi 
svarīga loma Eiropas ekonomikas attīstībā. Diemžēl vairāki jaunākie pētījumi 
liecina, ka šai tendencei ir atpakaļejoša gaita. 

 Fiziski smags un nogurdinošs darbs nav mazinājies: celtniecībā, 
lauksaimniecībā, zvejniecībā, apavu un apģērbu ražošanas nozarēs; tas joprojām 
saglabājas arī apkalpošanas jomā . 

 Sabiedrība, kurā pieaugoša nozīme ir labsajūtas faktoram un vides 
apziņai, ir radījusi jaunus fiziski nogurdinošus uzdevumus, kuri, kā norāda 
Filips Aškenazi, „liek cilvēkiem uzmeklēt un pašrocīgi izlabot mūsu selektīvās 
šķirošanas kļūdas nepārtrauktajā mājturības atkritumu straumē’’.  

1. Skeleta – muskuļu sistēmas  
 traucējumi: visizplatītākā   
 arodslimība Eiropā

1 S  Suhrcke, M., et al., The contribution 
of health to the economy in the European 
Union, European Communities 2005.
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 Nenoteikts darba laiks kļūst aizvien populārāks līdztekus tādām 
ražošanas optimizācijas formām, kā ražošanas defektu minimizēšana, pastāvīgs 
darba izpildes monitorings, kā arī „just in time” (JIT) stratēģija, kas liek piegādāt 
attiecīgās kvalitātes produktu pareizā vietā, laikā un skaitā, neveidojot liekus 
uzkrājumus. 24 stundu/septiņu darba dienu nedēļa bez īstas darba un atpūtas 
mijas, kura sasniegta, variējot pārtraukumus un darba laikus, iedragā cilvēka 
dzīves ritmu. Nestandarta darba līgumi, mazinot drošības sajūtu darbiniekos, 
atņem indivīdam kontroli pār darbu, tajā pašā laikā palielinot fizisko un garīgo 
slodzi ; arī kaitīgai ietekmei pakļautu darba vietu pieaugums dod savu artavu 
pieaugošajai tendencei pilnas darba slodzes darbiniekiem pāriet uz nepilnu 
slodzi.

 Dublinas fonda ceturtais piecu gadu pētījums apstiprina, ka skel-
eta- muskuļu sistēmas traucējumi joprojām ir galvenais sūdzību avots Eiropas 
strādnieku vidū.  Saraksta augšgalā ir muguras sāpes (24.7%), kam seko muskuļu 
sāpes (22.8%), nogurums (22.6%) un stress (22.3%) Izmeklējot šīs sūdzības, 
nevar koncentrēties tikai uz biomehāniskiem faktoriem, bet jāietver arī darba 
organizācijas faktori. Eiropas pētījums parāda, ka Eiropā paaugstinās darba 
intensitāte: 2005.gadā tā ietekmēja 43% strādnieku (EU-27), un tur, kur tā tika 
mērīta 1992. gadā (EU-12), tā jau sniedzas pāri normai. 

 Tradicionālajos sektoros (rūpniecībā, lauksaimniecībā) nodarbināto 
skaits iespējams arī sarūk, bet daži riski veselībai joprojām paliek un pat pieaug. 
Pārslēgšanās uz servisa industriju nav bijušas nekādas brīnumzāles, kā liecina 
sekojoši skaitļi: 62% ir jāizdara atkārtotas roku kustības 25% no viņu darba lai-
ka, un tuvu pie 50% cieš no neērta vai vienveidīga ķermeņa stāvokļa vismaz 25% 
no darba laika. Situācija ir vēl sliktāka ES jaunpienākušajās valstīs. Piemēram, 
77% no Rumānijas strādniekiem izdara atkārtotas ķermeņa un roku kustības 
vismaz 25% no darba laika.

 Francijā Eiropas pētījumu apstiprina 2002.-2003.gadā veiktais 50 
000 aptverošais SUMER pētījums. Tas parādīja, ka 48% no strādniekiem dar-
ba laikā ir jāveic vismaz viena kustība vai ķermeņa pozīcija, kas sagādā sāpes.  
Nelabvēlīgo ietekmi attiecīgi izjūt divas trešdaļas no fiziskā darba strādniekiem 
un „tikai” 20% no vadības darbiniekiem.

 Neērts ķermeņa stāvoklis vai slodze uz locītavām papildus fiz-
iski smagam darbam veicina priekšlaicīgu novecošanos un slimības. Daudzi 
strādnieki ir spiesti priekšlaicīgi beigt darba gaitas. Tā, Francijā 27% darbinieku 
jau 50-59 gadu vecumā bija spiesti atvaļināties, kamēr 42% no vecāka gadu 
gājuma bezdarbniekiem cieš no sāpēm, kas ierobežo viņu darba spējas. Kad 
iedziļinās veselības problēmās, kuru dēļ nav iespējams strādāt algotu darbu, 
kļūst redzama saikne ar skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem. Fiziska, 
garīga darba strādnieku un pašnodarbināto vidū trīs ceturtdaļas no veselības 
traucējumu faktoriem ir locekļu vai muguras problēmas, bet augsti kvalificētu 
un tiem pielīdzinātu darbinieku vidū šis skaitlis ir „tikai” 58%.

 Pētījumu rezultāti Zviedrijā liecina, ka darba dzīves beigu periodā 
strādnieki maksā cenu par fiziski smago darbu jaunībā. 1.tabulā redzams, ka 
jauni cilvēki (19-29 gadus veci) vairāk nekā vecāka gadu gājuma strādnieki veic 
smagu fizisku darbu – ar rokām pārvietojot smagumus, strādājot neērtās pozās, 
ceļot smagumus virs plecu augstuma. Lai gan, pieaugot vecumam, fiziskā darba 
slodzei ir tendence mazināties, skaidri redzams, ka 50 un vairāk gadu vecuma 
grupā skeleta- muskuļu sistēmas sāpes ir pārāk izplatīta parādība. Vairāk nekā 

3Askenazy, P., Santé au travail : l’impact des 

nouvelles formes de pénibilité, Le Monde, 20 

December 2005.

2Filips Aškenazi (Philippe Askenazy) citē 

piemēru par kases operatoriem, kuri ik dienas 

pārcilā tonnām pirkumu, bet tajā pašā laikā 

ir spiesti arī noskaidrot svītru koda atrašanās 

vietu tūkstošiem precēm, rīkoties ar skeneri, 

atbildēt uz jautājumiem, nojaust maksāšanas 

veidu, u.t.t.”. Askenazy, turpat.

4Fourth European Working Conditions 

Survey, Dublina, Eiropas fonds dzīves un 

darba apstākļu uzlabošanai, 2007, 139 p. 

Bezmaksas lejuplādēt no www.eurofound.

europa.eu > EWCO > Surveys.

5Contraintes posturales et articulaires au 

travail, Premières Synthèses Informations, 

DARES, march 2006, No. 11.2., 6 p. 

Bezmaksas lejuplādēt no www.travail.gouv.fr/

IMG/pdf/2006.03_11.2.pdf
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40% sieviešu , kas vecākas par 50 gadiem, izjūt sāpes apakšējās ekstremitātēs 
katru nedēļu, bet attiecīgais vīriešu skaits salīdzinoši ir zem 29%

Vai šie skaitļi saskan ar Lisabonas stratēģijas mērķiem? Protams, ka vairāk un 
labākas darba vietas dinamiskākajā, inovatīvākajā un pievilcīgākajā Eiropas 
darba vidē var izveidot tikai, novēršot demogrāfisko šoku, kas nozīmē, ka cilvēki 
ir spējīgi strādāt ilgāk. Vai tad nav augstākajā mērā bezatbildīgi 21. gadsimtā 
piedāvāt darba vidi, kura tā vietā, lai veicinātu pašaktualizāciju, iedragā veselību 
un veicina darbaspēka un prasmju aizplūdi?

Apakšējo ekstremitāšu problēmas – nepietiekami 
novērtētas

Ir pieejams liels skaits epidemioloģisko pētījumu par skeleta-muskuļu sistēmas 
arodslimībām, kas skar muguru un augšējo ekstremitāšu problēmas, bet daudz 
mazāk pētījumu ir veikts par apakšējām ekstremitātēm, neņemot vērā, ka tā 
sauktais „ūdens celī”, jeb „istabenes celis” (ar šķidrumu pildīts patellar bursa 
uztūkums) bija viena no vēsturiski visagrīnāk diagnosticētajām arodslimībām. 
Ja ticētu veselības un darba drošības politikai, tad varētu likties, ka mehāniskā 
slodze mūsdienās aprobežojas ar muguras lejasdaļu un augšējām ekstremitātēm. 
Vai vēstures mācības jau tiktāl ir aizmirstas, ka tiek ignorēts fakts, ka locītavas, 
kuras nes vislielāko slodzi – ķermeņa svaru plus smagumus, kas tiek pārnēsāti, – 
ir fundamentāli svarīgs, lai cilvēks (divkājaina būtne) varētu pārvietoties?
 Pat ja neņem vērā neko citu, tad zemāk minētie fakti ir apliecinājums tam, ka 
nedrīkst nevērīgi izturēties pret tiem skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, 
kuri, ietekmējot vislielāko slodzi iznesošās ķermeņa locītavas (gūžas, ceļgalus 
un pēdas) ierobežo indivīda autonomiju un liek sabiedrībai maksāt par savu 
darba nespēju vecumā. Darba devēja nevērīga attieksme vai arī nespēja veikt 
preventīvus pasākumus vēršas pret visu sabiedrību kā bumeranga efekts, smagu 
ceļgalu, gūžu un pēdu veselības problēmu veidā, aizslaukot visus panākumus, 
kas gūti gadiem ilgā smagā darbā.

1.tabula  Zviedrija, Oficiālā statistika – Darba apstākļi

% pēc dzimuma un vecuma
Vīrieši Sievietes

19-29 30-49 50-64 19-29 30-49 50-64

Smags fiziskais 
darbs

Ļoti 30.5 20.8 16.6 28.5 21.0 18.0

Vidēji 35.3 28.4 25.7 36.3 29.2 29.9

Nav 34.2 50.8 57.7 35.2 49.9 52.1

Sāpes katru nedēļu

Kakls (muguras augšdaļa) 23.0 29.2 29.6 41.6 43.4 44.8

Mugurkaula rajons (muguras 
lejasdaļa)

23.1 25.5 27.8 36.0 30.5 34.6

Pleci, rokas 18.5 27.0 33.9 32.3 37.7 45.5

Delnas locītava, delna 12.6 14.4 17.1 16.6 20.1 31.4

Gūžas, kājas, ceļi, pēdas 18.2 21.5 28.8 29.2 25.4 40.4

Avots: Arbetsmiljön 2005 (The Work Environment 2005), Arbetsmiljöverket-Statistics Zviedrija, 221 Lpp.



10 Skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi

 2.Tabula, kas ir ņemta no ASV 2003. gada pētījuma, liecina, ka 
strādniekiem, kuru darba specifika liek saliekt ceļgalus vai pietupties, ir ļoti 
augsts riska procents iedzīvoties ceļgalu problēmās.

Vēl cits pētījums ASV, kurš aptvēra 1242 taksometra šoferus, parādīja, ka tiem, 

kuri bija pavadījuši pie stūres vairāk nekā 6 stundas, bija 2,5 reizes lielāks risks 
iedzīvoties ceļgalu sāpēs nekā tiem, kuri brauca mazāk nekā 6 stundas dienā. 

 Veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem ir jo sevišķi liels apakšējo 
ekstremitāšu problēmu risks. Trīs Francijas pilsētu (Lilles, Klermon-Ferānas un 
Parīzes)  veselības dienestu izdarītais pētījums atklāja, ka jau tā 40% strādnieku 
cieš no apakšējo ekstremitāšu venozās nepietiekamības, bet šis procents 
paaugstinās līdz 76% veselības un sociālās aprūpes darbinieku vidū.

 Vai ir saprātīgi ignorēt šīs skeleta-muskuļu sistēmas sastāvdaļas un arī tās, 
kas vienlaikus tiek pakļautas ciešanām gan darbā, gan mājās? Vai sabiedrībai 
kopumā būs jānes nopietno kustību traucējumu un invaliditātes slogs, kas 
apdraud jauno „vectētiņu” paaudzi, kuru pensijas lādīte drīz būs tukša, ja vien 
viņi neturpinās strādāt daudz ilgāk, nekā ir norma pašlaik? Vai tagad atmetīsim 
domu par darbu kā vērtību cilvēka attīstībā un veidu, kā palikt darbīgam un 
veselam visas darba dzīves laikā un arī pēc tam?

 Mēs domājam, ka atbilde ir „nē”. Lūk, tāpēc Eiropas strādnieku kustība aicina 
pēc holistiskas pieejas darba cilvēkam un pēc tādām stratēģijām cīņai pret 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, kuras balstītos uz praktiskās pro-
filakses principiem, t.i., noņemtu uzsvaru no reaģējošām metodēm, kuras jau 
pierādījušas sevi kā neefektīvas.

 Toties profilakses pasākumi ir efektīvi, kā redzams no 2006. gada Zviedri-
jas pētījuma datiem. Šis 20 000 strādniekus aptverošais pētījums parāda, ka 
sistemātisks profilaktiskais darbs dod labumu un palīdz novērst ļoti drūmu 
tendenci skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu izplatībā. (skat. 3.tabulu)

6 Chen, J.C., et al., Knee pain and driving 
duration: a secondary analysis of the Taxi 
Drivers’ Health Study, American Journal of 
Public Health, April 2004, 94 (4), p. 575-581.
7 Faber, C., La maladie veineuse est sous-
estimée, Le Quotidien du médecin, February 
2004.

2.Tabula Meniska savainojumu saikne ar darba profesionālo darbību.

Profesionālā darbība 
(vidēji darba dienā) 

Darbība Ilgums
Augstāks risks
[OR (95% CI)]

Stāvēšana vai staigāšana > 2 h 1.5

Ceļgalu saliekšana > 1 h 2.5

Pietupšanās > 1 h 2.5

Kāpšana pa kāpnēm > 30 min. 2.0

Darbs, kas ietver pietupšanos vai celgalu saliekšanu 2.3

Sēdošs darbs  > 2 h 0.8

Avots: Baker, P., et al., Knee disorders in the general population and their relation to occupation, Occupational Environmental Medicine, 2003, 60, p. 
794-797
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3.tabula  Zviedrija: arodslimības, 2006. (% iedzīvotāju)

Stāvoklis aizritējušā gadā 1997 2000 2003 2006

Slimības 19.4 23.6 24.8 20.8

Kakls 5.9 7.1 7.8 5.7

Pleci, rokas 9.5 11.1 11.4 9.8

Delnas, delnu locītavas, pirksti 2.9 3.3 3.3 2.8

Mugura 8.3 10.2 11.4 9.6

Gūžas, kājas, ceļi 2.2 2.6 2.9 2.3

Avots: Arbetsorsakade besvär 2006 (Work-Related Disorders 2006), Arbetsmiljöverket-
Statistics Sweden

Šādi pierādījumi nostiprina pārliecību, ka visaptverošai ofensīvai pret skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumiem ir izšķirīga nozīme. Vērā ņemamus rezultātus 
var sasniegt, tikai iesaistot visas ieinteresētās puses: strādniekus, darba devējus, 
ražošanas iekārtu un sistēmu projektētājus, darba un veselības aizsardzības 
inspektorus, politiķus, utt.
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satveršanas spējas, kā arī ļauj ieņemt dažādas statiskas pozīcijas: stāvēt, sēdēt, 
utt.

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi tādējādi ir vispārējs termins, kuru lieto, lai 
aprakstītu veselu klāstu veselības traucējumu, kas saistīti ar:
•	 	atrašanās	vietu:	augšējās	ekstremitātes	(rokas,	delnas	un	pirksti),	apakšējās	

ekstremitātes (augšstilbi, kājas un pēdas), rumpis vai mugurkaula rajons 
(ieskaitot kaklu), iegurņa vai krūškurvja apvidus;

•	 	audu	vai	orgānu	veidu:	kauliem,	cīpslām,	locītavām	(un	to	sastāvdaļām),	ner-
viem, asinsvadiem, utt.

•	 patogēniem	mehānismiem	vai	cēloņiem:	mehāniskiem	(spiediens,	slodze,		
 kustība, vibrācija), organizatoriskiem (ātrumu, „just in time” stratēģiju,   
 ražošanas defektu minimizēšanas metodēm); psihosociāliem (klimatu,   
 kultūru, attiecībām organizācijā), utt..

Rezultātā termins skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ir kļuvis par apzīmējumu, 
kas sevī ietver plašu medicīniska rakstura problēmu klāstu. (skat. 1.Pielikumu 
XX lpp.) ar sarežģītiem nosaukumiem, tajā skaitā:
•	 	Saspringtā	kakla	sindroms	vai	karpālā	kanāla	sindroms	–	saistīts	ar	atrašanās	

vietu.
•	 Laterālais	epikondulīts	(tenisista	elkonis)	un	pēdas	apakšas	fascīts	–	attie	
 cas gan uz audiem (epicondylus un fascia), kā arī slimo vietu (elkonis,   
 papēdis)
•	 Kumulatīva	rakstura	vai	arī	ilgstošas	pārslodzes	rezultātā	iegūtas	traumas	–		
 izraisītājs ir savainojums vai patogēni mehānismi.

Kas ir skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi?
Šajā brošūrā termins „skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi” tiek lietots ar 
nozīmi „jebkuri skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi, kuri parādās darbā un 
rada diskomfortu, grūtības vai sāpes, veicot darbu”.

 Šī definīcija attiecas uz jebkuru skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu, 
t.i., sistēmām, kuras ietekmē ķermeņa pārvietošanās spējas, motoriskās un 

2. Apraksts un cēloņi
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Vai katrs skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu tips 
ir saistīts tikai ar kādu vienu ķermeņa daļu?
Ierobežot katru skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu veidu tikai ar vienu note-
iktu ķermeņa daļu būtu tas pats, kas noliegt acīmredzamo faktu, ka cilvēka 
ķermenis ir vienota funkcionāla sistēma, un ķermeņa fizioloģiskās sistēmas 
funkcionē sinerģiski. Neviena no šīm sistēmām nevar darboties atrauti no 
ķermeņa.

Ķermeņa pārvietošanās, kustību un stājas fizioloģija izriet no
•	 	pamatotām	un	apzinātām	izvēlēm:	kustības	tiek	veiktas	ar	mērķi,	lai	
 sasniegtu sagaidāmo rezultātu (piemēram, pārvietotu priekšmetu no 
 vienas vietas uz otru);
•	 refleksiem,	kas	ļauj	ķermenim	ieņemt	vertikālu	stāju	un	noturēt	
 līdzsvaru bez vajadzības koncentrēties uz katru rumpja vai kāju muskuli,  
 kamēr rokas un plaukstas veic pārdomātu un mentālu piepūli prasošu   
 darbību, kuras izpildē piedalās smadzenes, vācot, analizējot un   
 apstrādājot vizuālo, dzirdes un taustes informāciju;
•	 dažādām	sajūtām:
 − proprioceptīvām, t.i. tādām, kuras attiecas uz ķermeņa stāvokli un tā   
 segmentiem telpā.
 − nociceptīvām, t.i. tādām, kuras ķermenim ziņo par sāpēm, par   
 temperatūras izmaiņām.
 − maņu (dzirdes, taustes, vizuālās un citas), kuras ne tikai ziņo par apkārtējo  
 vidi un mijiedarbību ar to, bet arī ļauj mums sadarboties ar citiem cilvēkiem  
 vai tehnoloģiskajām sistēmām; 
•	 uzkrātiem	iespaidiem	par	līdzīgu	dzīves	pieredzi,	apgūtām	zināšanām	vai		
 uzvedību;
•	 jūtām	un	emocijām,	kas	nozīmē,	ka:
 − pret tām pašām lietām mēs ne vienmēr izturamies vienādi
 − pret dzīvām būtnēm (cilvēkiem, dzīvniekiem, pacientiem) un nedzīvām  
 būtnēm (darbarīki, priekšmeti) mēs izturamies dažādi.

Lai ilustrētu šo procesu komplicētību un pierādītu, ka neviena cilvēka kustība 
nav vienkārša, kur nu vēl, kā daži apgalvo, tīri mehāniska ,un ko tikpat labi var 
veikt cilvēks vai robots, varētu aprakstīt vienkāršu situāciju. Kā jūs rīkotos, ja 
jums būtu jāpārvieto smags vai liela izmēra priekšmets no punkta A uz punktu 
B? Jūs noteikti apsvērtu situāciju (ko ergonomisti sauc par „riska analīzi”),
•	 	apskatot	priekšmetu,	pacilājot	to,	pārbaudot,	vai	tas	ir	karsts	vai	auksts,	vai	

tas nevarētu jūs savainot, likt jums zaudēt līdzsvaru, utt.;
•	 salīdzinot	izejas	punktu	A	ar	gala	punktu	B;
•	 pārcilājot	atmiņā	jau	esošo	informāciju	par	līdzīgām	situācijām,	kuras	jūs	jau		
 esat piedzīvojuši.

Pēc šādas īsas analīzes jūs pieņemtu virkni lēmumu, kurus ietekmētu arī tas, 
kā jūs tajā brīdī justos – mundri vai mocītos ar muguras sāpēm, gremošanas 
traucējumiem, galvassāpēm, utt. – un kā situācija mainītos, ja jūs darītu 
sekojošo:
•	 	uzvilktu	aizsargcimdus	vai	nē;
•	 meklētu	kravas	transportu	vai	lūgtu	kādam	palīdzību;
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•	 vilktu	priekšmetu	pa	grīdu
•	 saliektu	ceļus	un	strādātu	ar	taisnu	muguru	līdzsvarotā	ķermeņa	stāvoklī		
 izrietošā no sākuma pozīcijas (priekšmeta satveršanas) un beigu   
 pozīcijas (priekšmetu nolikšanas), ņemot vērā to, kāda ir smaguma ietekme  
 uz izpildītajām kustībā;
•	 izvairītos	no	šķēršļiem	vai	tos	pabīdītu
•	 sekotu	līdzi,	kas	notiek	un	vērotu,	vai	kustības	laukums	ir	brīvs,	jeb	vai	ir		
 kāds risks kaut kur ieskriet vai kaut ko apgāzt.

Viss augstāk minētais tiek teikts, lai izskaidrotu, ka pārvietošanās, kustības un 
stāja ir ārkārtīgi sarežģīti procesi. Tie nav ne triviāli, ne mehāniski, bet gan jēgpilni. 
Tie ir piepildīti ar vēsturi, atmiņām un iespaidiem. Turklāt, kā mums nemitīgi 
atgādina, smagumi ir jāceļ nevis ar muguru, bet ar kājām; bet galvenokārt ar 
smadzenēm, kurām jāstrādā, lai izsargātu muguru no savainošanas. Atcerieties 
instrukciju: „salieciet kājas ceļgalos, nemokiet savu muguru!”

Tātad, paliksim konsekventi, paturot prātā šo ainu, kad ķermenis darbojas kā 
vienots nedalāms organisms, paceļot doto priekšmetu:
•	 	plaukstas	ir	to	satvērušas	un	ievākušas	taustes	informāciju
•	 maņu	orgāni	ir	gatavi	ievākt	vizuālo,	dzirdes	un	citu	informāciju
•	 muskuļu-skeleta	sistēma	ir	vadījusi	šos	orgānus	ar	rumpja	un	kāju		 	
 palīdzību, bet iesaistīti ir arī galva un kakls, kuru kustība virza acis,   
 ausis un nāsis vajadzīgajā virzienā;
•	 nervu	sistēma	ir	izanalizējusi	un	pieņēmusi	lēmumu	par	pārvietošanos	un		
 kustību, kuru summa un saturs ir dziļi cilvēciski un bioloģiski.

Šīs pārvietošanās un kustību mērķis noteikti ir sasniegt cerēto rezultātu un 
sniegumu, t.i. to, ko mēs saucam par biomehāniskās sistēmas efektivitāti. Bet 
gribētos pievienot vēl divas nozīmīgus faktorus pirmajam ikdienišķajam.
•	 	garīgo	 aspektu,	 kurš	 izpaužas	 kā	 gandarījums	 par	 labi	 paveiktu	 darbu,	

kontrolēta kustība, kura angliski runājošā tradīcijā joprojām tiek iedalīta 
„jēgpilnumā” un „prasmē”;

•	 vairāk	fizioloģiskais	aspekts,	kad	kustība	ir	ne	tikai	nekaitīga	ķermenim,	bet		
 arī sasniedz rezultātu un respektē ķermeni un prātu, kā arī veidu, kā tie dar 
 bojas.

Mēs ļoti nopietni izturamies pret mēģinājumu aprobežot skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumus tikai ar slimībām, kas skar „kakla, plecu un 
augšējo ekstremitāšu sistēmas. Pieeja skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem 
nevar aprobežoties ar uzmanības pievēršanu tikai dažām ķermeņa daļām. Sa-
griezt kā Salami desu vai segmentēt pa anatomiskajām zonām – tā ir absurda 
un neefektīva pieeja skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu problēmai un ir 
pretrunā ar ķermeņa funkcionālo veselumu, par ko runāts iepriekš. 

  Noliegt šo fizioloģisko patiesību nozīmē noliegt cilvēka būtību un 
nenovērtējamo pārākumu pār jebkuru mākslīgu sistēmu, lai cik izsmalcināta 
tā būtu. Jaunākie sasniegumi zinātnē tehnoloģijā ir noveduši pie šis patiesības 
jaunatklāsmes. Vēl joprojām noliegt šos acīmredzamos faktus, nozīmē 
aprobežoties ar pārāk primitīvu izpratni par skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem: tā ir tikai tuvredzība, kas neļauj meklēt loģiskus veidus, kā 
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izskaust ar darba apstākļiem saistīto skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi 
epidēmiju.

 Koncentrēšanās tikai uz muguras lejasdaļas skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem (smagumu pārnēsāšana ar rokām) vai augšējām ekstremitātēm, 
kaklu, pleciem un acīm (darbs pie datora ekrāna) nav pietiekami efektīva 
aizsardzība: galvenie profilakses principi apvieno daudzdisciplīnu principu un 
strādnieku iesaistīšanu. Runājot mazliet nenopietni, katrs ķermeņa aspekts 
ir tik ļoti iesaistīts darba vidē, ka garīga darba strādnieki sūdzas nevis par 
smadzeņu sāpēm, bet par muguras sāpēm, un, ja projektētāji un konstruktori 
nekonsultējas ar strādniekiem vai neņem vērā garīgo slodzi (maņu, kustību, 
emocionālo un analītisko), kas ir cilvēka darba sastāvdaļa, ietverot arī tā saukto 
roku darbu , diez vai var teikt, ka viņu darbs ir labi padarīts.

Aprakstošā pieeja skeleta – muskuļu slimībām.
Vienīgais veids kā pa īstam ķerties klāt skeleta-muskuļu arodslimībām, ir runāt 
atklāti arī par būtiskiem ar darbu nesaistītiem faktoriem, lai gan no darba vides 
uz tiem tieši iedarboties nevar.

Shematiskā darba sistēmas diagramma zemāk attēlā tiecas noskaid-
rot cēloņsakarības starp darba apstākļiem un skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem, parādot:
•	 	riska	 faktoru	 kategorijas	 (vai	 iespējamos	 cēloņus)	 pret	 kuriem	 jāvēršas	

vispirms
•	 šo	faktoru,	no	kuriem	daži	ir	ārēji,	savstarpējā	saikne;
•	 profilaktisku	rīcību	ierobežotā	sfērā	darbā,	jo	tās	var	vērsties	tikai	pret	fakto	
 riem darba vietā
•	 vissvarīgākā	vajadzība	pēc	integrētas	profilaktiskas	pieejas,	kas	ļautu	
 izskaust patogēnos mehānismus un radītu optimālus darba apstākļus.

8 On which, see: Rose, M., The mind at work. 
Valuing the intelligence of the American 
worker, New-York, Viking-Penguin Books, 
2004, 249 p.

Ārējie faktori

DARBA SISTĒMA

Vide Aprīkojums

Organizācija
Uzdevumi
Pasākumi

STRĀDNIEKS

1.attēls Lai saprastu un izskaustu skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumus, nepieciešama vispusīga pieeja darba apstākļiem.
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Šī diagramma ir tīšām vienkāršota, sevišķi attiecībā uz kādu novārtā pames-
tu veselīgas darba vides aspektu: kaitīgas (toksiskas) ietekmes uzkrāšanos 
laika gaitā. Lai kompensētu šo garām palaisto aspektu, ir pievienota vēl otra 
trīsdimensiju diagramma, kurā:
•	centrālā,	konusveidīgā	serdes	daļa	ir	kaitīgās	ietekmes	uzkrāšanas	laika	gaitā	
indivīdā, kurš ir strādājis šajā darba vietā;
•	Y	ass	ir	laika	līnija

•	X	ass	ir	kaitīgā	ietekme
•	Z	ass	ir	tās	apjoms	vai	daudzums

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi kļūst aizvien izplatītāki trīs iemeslu dēļ:

1. kaitīgie apstākļi darba vietās

2. darbā iegūti skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi

3. cilvēka audu dabiskā novecošanās

Diagrammā redzamais apvērstais konuss parāda nelabvēlīgo ietekmi, ko rada 
bīstamie faktori, kas uzkrājas laika gaitā līdz veselība ir galīgi izpostīta.
•	 	Skeleta-muskuļu	 sistēmas	 risku	 kumulatīvais	 efekts	 sakrājas	 no	 daudziem	

faktoriem: neērtās pozas, kustību atkārtošanas, smagumu cilāšanas, 
dažādības trūkuma darbā un kustībās, neatbilstošiem fiziskajiem un or-
ganizatoriskajiem apstākļi, utt. Kumulatīvais efekts atspoguļojas slimībās un 
priekšlaicīgi novecojot locītavām, piemēram, ceļgalu osteoartrīta formā, kā, 
piemēram	flīžu	licējiem	un	istabenēm.

 Risku pieaugums, kurš diagrammā redzams apgrieztā konusa formā, kurš  
 paplašinās un tātad ar laiku pieaug, liek secināt:
•	 gadu	ziņā	jaunāki	strādnieki	tiek	pakļauti	lielākai	nelabvēlīgai	ietekmei,	ku	
 ras sekas uzreiz neizpaužas akūtu sāpju veidā
•	 gadu	ziņā	vecāki	strādnieki,	lai	gan	tiek	mazāk	pakļauti	skeleta-muskuļu		
 sistēmas traucējumu riska faktoriem, vairāk slimo ar objektīva rakstura  
 slimībām (diagnosticētām kā skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi) nekā  
 gadu ziņā jaunie (par to liecina sūdzību skaits)
•	 funkcionāli	veselības	traucējumi	korelē	ar	pazeminātu	kaitīgās	ietekmes		

G
ad

i

Kaitīgā ietekme

Apjoms

Veselība pasliktinās 
laika gaitā un 

kaitīgās ietekmes 
rezultātā

Darbā iegūtās 
SKELETA-MUSKUĻU 

SISTĒMAS 
TRAUCĒJUMI 

(konuss)

2. attēls Strādnieka skeleta-muskuļu sistēmas veselības bojājumi pēc gadu 
skaita un kaitīgās ietekmes apjoma.
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 slieksni, jo fizioloģiskie traucējumi (piemēram, locītavu bojājumi) saasi  
 na sāpju simptomus, ierobežo kustības, un, ja uz sāpju brīdinājuma  
 signāliem savlaicīgi nereaģē, sākotnējās veselības problēmas progresē 
eksponenciāli.

Profilaktiskās veselības aprūpes profesionāļi uzstāj uz pastāvīgu veselības 
monitoringu, kas ir saistīts ar nelabvēlīgās ietekmes monitoringu, proaktīviem 
profilaktiskiem pasākumiem nekavējoties, līdzko riski parādās, un informācijas 
apmaiņu starp profilakses sistēmām (skolu un darba vietu vai darba vietām).

Iespējamie riska faktori vai cēloņi.
Mēģināt reducēt skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu cēloņsakarības tikai uz 
organizatoriskiem faktoriem būtu tikpat neproduktīvi kā norakstīt tās tikai uz 
biomehānisku faktoru rēķina.
 Ārkārtīgi plašais veselības problēmu kopums, kas saspiests zem viena deķīša 
vārdā skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi, prasa detalizētāku pieeju. Traumu 
mehānisma un traumēto ķermeņa rajonu dažādība jau tika minēta - riska fak-
toru un traumatisko mehānismu uzskaitījums ir vismaz tikpat liels.
 Vienkāršāk sakot, var teikt, ka jebkuru skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
pamatā ir vismaz  viena veida biomehāniska rakstura pārslodze. Tomēr šī 
mehāniskā rakstura pārslodze neizskaidro visu skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu cēloņus.
 Cēloņu izpēte nozīmē iet vēl tālāk par tādiem vienkāršotiem 
mehāniskiem izskaidrojumiem, kā nogurums vai iekaisums, ko izraisījuši fizikāli 

9 Izņemot specifiskas ķermeņa īpatnības 
kā deģeneratīva slimība, ortopēdiskas 
problēmas, utt.

Ļoti precīza “vissliktāko” darba stresoru un veselības 

mijiedarbība nav pilnīgi izskaidrota; darba apstākļi un darba 

organizācija var nospēlēt gan paaugstinošu, gan pilnīgi pretēji 

ierobežojošu lomu veselības aizsardzībā.

Epidemioloģisko  pētniecību  šai sakarā bieži attiecina uz 

“psiholoģiskajiem faktoriem”,  pamatshēma tiek noteikta 

Karaseka& Theorella modelī. Šis modelis izdala trīs kompo-

nentes: psiholoģiskās prasības (galvenokārt bāzējoties uz 

iedarbības stiprumu un sarežģītību un laika trūkumu); darbā 

pieņemamo lēmumu plašumu(bāzējoties uz metožu un lēmumu 

pieņemšanas mākslu) un sociālo atbalstu(bāzējoties uz darba 

biedru un tiešo vadītāju palīdzību un atzinību).

Karaseka hipotēzes tiek būvētas uz atzinumu, ka augstas 

psiholoģiskās prasības savienojot ar lēmumu pieņemšanas 

šauro apjomu var paaugstināt fiziskās (sirds asinsvadu slimības, 

muskuļu skeleta sistēmas slimības) un garīgās(depresija, 

psiholoģiskais stress, „izdegšanas sindroms”) veselības  risku 

problēmas, kuras var pastiprināties, ja nav sociālā atbalsta 

darbā. 

Source: Molinié, A., La santé au travail des salariés de plus de 

50 ans, Données sociales, No. 13, 2006, p. 543-553

Psihofizikālie faktori darbā

spēki, smagumu pārvietošana, ķermeņa stāvoklis, kustības, vibrācija, ko var rak-
sturot ar apjomu, biežumu vai skaitu.
Darba vide ietver tādus nemehāniskus riskus kā:
•	 	vide: aukstuma, spilgtas gaismas, atspīdumu, utt. ietekme, 
•		 darba organizācija: monotons vai atkārtojošs darbs, kontroles trūkums pār  
 darbu, utt.;
•		 aprīkojuma konstrukcija: pieejamība, lietojamība un komforta līmenis,   
 adaptācija konkrētajam lietotājam, antropometrija, pārvietošanās un   
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10 Council Directive 89/391/EEC of 

12 June 1989 on the introduction of 
measures to encourage improvements in the 
safety and health of workers at work.

 atkārtotas kustības, utt.;
•		 psihosociālie faktori: klimats un kultūra, attiecības darba vietā; sociālais  
 atbalsts, apmierinātība ar darbu, utt.

Šis plašais mehānisko un citu faktoru klāsts prasa detalizētu analīzi katrā darba 
situācijā; kura vienmēr ir unikāla: ja vienā vietā dominē organizatoriskie faktori, 
tad citā tie var būt mehāniskie. Vai monotons darbs ir organizatoriska vai 
biomehāniska rakstura parametrs, ko var izteikt ar hercu mērvienību, ir jāizšķir 
ekspertiem, un tas šeit netiks apspriests. Darba aizsardzības mērķiem vissvarīgāk 
ir identificēt potenciāli bīstamos faktorus, lai tos izskaustu, kā tas ir noteikts 
lieliskajā preventīvajā mehānismā 1989. gada ietvara direktīvā. 
 1.attēlā (skat. XX lpp.) darba sistēmas centrā redzams strādnieks, tāpēc, 
ka viņš mijiedarbojas ar nelabvēlīgo ietekmi, kas ir sistēmas sastāvdaļa. Šī centrālā 
loma padara strādnieku sevišķi uzņēmīgu pret riska faktoriem un reizē arī kļūst 
par vienu no galvenajiem dalībniekiem darba aizsardzības procesā.

Sistēmiskā pieeja darba aizsardzībā balstās uz trim pamatprincipiem.
•	 	Līdzdalības princips, jo, kurš gan, ja ne strādnieki, vislabāk pazīst sava darba 

specifiku, darbarīkus, ar kuriem viņi diendienā strādā. Kurš gan, ja ne viņi var 
vislabāk ieklausīties savā ķermenī un sajust visagrīnākos skeleta-muskuļu 
sistēmas izmaiņu simptomus. Tas nav iespējams ne ergonomistam, ne 
inženierim, ne ārstam, ne pat personāla daļas vadītājam, jo šīs zināšanas nevar 
pilnībā nodot tālāk. 

•	 	Daudzdisciplīnu princips, jo daudzi jautājumi ir tik komplicēti un ietilpst  
 tikpat  labi gan uzņēmuma vadības, gan darba aizsardzības kompetencē:  
 ergonomika, arodmedicīna un psiholoģija, personāls, nodaļas, investīcijas,  
 inženieru konstruktoru darbs – tie ir lauciņi, kuros šajā gadījumā ir   
 drīzāk jāsadarbojas, nevis jākonkurē;
•	 	Visaptveramības princips, jo tikai holistiska pieeja dod iespēju vispirms 

identificēt, bet pēc tam izvērtēt visus skeleta-muskuļu arodslimību parametrus: 
vidi, darba uzdevumus un veicamās darbības, organizāciju, iekārtas un visu šo 
parametru mijiedarbību.

• Riska faktori, kas saistīti ar darba uzdevumu un veicamajām 
darbībām

Darba uzdevums ir darbs, kas tiek uzdots, un veicamās darbības ir tas, kas jau 
realitātē tiek darīts, t.i. darbs reālajā vidē ar visām iespējamām novirzēm un 
nejaušībām. Veicamās darbības var aplūkot sīkāk, bet jau pēc definīcijas, to var 
izdarīt, tikai aktīvi piedaloties. Mērķis ir identificēt tās vietas, kur darba vietas 
realitāte sāk atšķirties no lēmumu pieņēmēja plāna. Šādas pārbaudes rezultātā 
iegūtā informācija ļautu atrast skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu cēloņus 
katrā konkrētajā gadījumā, un tajā pašā laikā novākt citus šķēršļus, lai radītu 
drošākas un veselīgākas darba vietas.

• Vides riska faktori

Apgaismojums, troksnis, termālā vide (karstums, aukstums, mitrums un gaisa 
apmaiņa), darba vietas dizains, kaitīgu vielu ietekme un tīrība ir svarīgākie darba 
vides faktori.
 Piemēram, nepiemērots apgaismojums var likt strādniekam ieņemt 
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neērtu pozu vai veikt darbības, kas prasa nevajadzīgu vai pat bīstamu piepūli. 
Līdzīgā veidā vietās, kur ir jāveic fiziski smags darbs, gaisa kvalitāte ietekmēs 
gan spēju veikt attiecīgo darbu, gan veselību, tāpēc, ka intensīva fiziskā piepūle 
uzliek lielāku slodzi sirds-asinsvadu sistēmai, kas savukārt palielina skābekļa 
pieprasījumu muskuļiem, novedot pie padziļinātas elpošanas un radot lielākus 
draudus ieelpot vairāk toksīnu.

• Ar darba organizāciju saistītie riska faktori

Tas nozīmē ne tikai pievērst uzmanību darba organizācijas pamatfaktoriem, kā 
kontrole pār vietu un laiku, iespējas pielāgot darba ātrumu strādnieka iespējām 
(nevis cilvēka darbu mašīnas ātrumam), monotons, vienveidīgs darbs, bet arī 
mijiedarbībām un sinerģijām starp dažādiem darbiem, atpūtas un darba miju, 
saistību starp aktivitātēm, utt. Pēc Džeisona Devero (Jason Devereux) un viņa 
kolēģu Robensas Veselības ergonomikas institūtā (AK), uzdevumu un pienākumu 
nozīmēšana, lomas un mērķa skaidrība, līdzekļu izvēle, kontakti ar sabiedrību, 
karjeras virzības problēmas un reorganizācijas – tie visi ir stresori, kuri jāņem 
vērā, lai cīnītos pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem.

• Faktori, kas saistīti ar stresu darbā

Stresori rada saspringumu, kas var izpausties kā virkne problēmu, kas saistītas ar 
kustību traucējumiem. Galvenie stresori rada apzināti nekontrolējamu muskuļu 
spriedzi, kura padara par nebijušu labvēlīgo efektu, ko rada īsi mikropārtraukumi 
un nodarbes maiņa, kuru laikā mainās slodze uz muskuļu grupām: šī mehānisma 
nomākšana nozīmē, ka muskuļu audi, kuri iesaistīti fiziskās slodzes veikšanā, vairs 
nevar savilkties un pēc tam atslābt; viņi bagātīgi saņem stimulus, kuri uztur tos 
pastāvīgā stresa stāvoklī vai arī visu laiku ir gatavības stāvoklī darboties. Tādējādi 
fiziskas slodzes gadījumā tie iesaistās pirmie, nevis citi audi, kuriem saspringtos 
vajadzētu nomainīt, lai ļautu pirmajiem atpūsties. Tāpēc šos muskuļu audus sauc 
par „Pelnrušķītes”audiem. Diagrammā zemāk vienkāršoti parādīts, kā šāda nervu 
spriedze var atstāt iespaidu uz dažādām skeleta-muskuļu sistēmas sastāvdaļām.
Psihosociālie faktori darbā.Tikai norādīt visbīstamākos darba stresorus nav 
pietiekami, lai izskaidrotu saistību starp veselību un darbu; darba apstākļi un 
organizācija arī var spēlēt ļoti svarīgu lomu, veicinot, vai arī otrādi – kavējot 
veselības aizsardzības stratēģiju ieviešanu.
 Epidemioloģiskie pētījumi bieži piemin „psihosociālos” faktorus 
šajā sakarībā, jēdzienu, kuru vērtē galvenokārt atsaucoties uz Karaseka & 
Teorella modeli. Šis modelis uzsver trīs komponentus: psiholoģiskās vajadzības 
(galvenokārt saistītas ar darba apjomu, sarežģītību un laika limitu); lēmumu 
pieņemšanas robežas (ietver prasmju lietojumu un lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras) un psiholoģisko atbalstu (ko nosaka darba biedru un tiešo priekšnieku 
palīdzība un atbalsts). Karaseks izvirza hipotēzi, ka augstas psiholoģiskās prasības 
savienojumā ar ierobežotu spēju pieņemt lēmumu var būt par iemeslu fiziska 
rakstura (sirds-asinsvadu slimības, skeleta- muskuļu problēmas) vai psiholoģiska 
rakstura (depresija, psiholoģiskais stress, izdegšanas sindroms) veselības 
problēmām, kuras vēl vairāk var pastiprināt atbalsta trūkums darba vietā. 
No Gorana Hāga (Göran Hägg) izvirzītās tā sauktā “Pelnrušķītes” sindroma 
kauzālās hipotēzes  izriet, ka noteikti audi pleca muskulī – trapecveida muskulis 
– parasti ir pirmais, kas saraujas, bet atslābst pēdējais; neatkarīgi no tā, cik 
nodarbināts tas ir – no šejienes arī nāk nosaukums –“Pelnrušķītes” muskuļaudi. 

11   Hägg, G.M., The Cinderella Hypothesis, 
National Institute for Working Life, 
Department of Work and Health, Stockholm, 
1991.
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Šī hipotēze ļauj izskaidrot noteiktas sāpes kakla/plecu rajonā, bez izteikti smagas 

fiziskās slodzes, piemēram, darba pie datora.
• Ar iekārtām saistīti riska faktori

Darba rīkiem un iekārtām, tāpat kā iekārtu pultīm un vadības paneļiem ir jābūt 
ne tikai pilnīgi drošiem, bet arī tā veidotiem, lai varētu veikt to darbu, kādam tie 
paredzēti, kā arī veikt specifiski uzdoto darbu. Tātad piegādātajām iekārtām jābūt 
piemērotām darba uzdevumam un jābūt arī iespējai adaptēt tās konkrētajam 
strādniekam, ņemot vērā viņu atšķirības. Tām ir jāpadara darbs vieglāks un 
jārespektē cilvēka darba antropometriskās, morfoloģiskās, biomehāniskās, sensorās 
un kognitīvās īpatnības. Šie operatoru un ražošanas sistēmu mijiedarbības aspekti 
ir ergonomikas pamatā.

• Individuālo faktoru iespaids

Pirmā individuālo faktoru kategorija: dzimums, vecums, skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu kumulatīvais efekts – ir jāaplūko cieši saistot ar darba pielāgošanu 
cilvēkam. Pieeja ‘dizains visiem’, ja vien iespējams, jāveicina visiem iespējamiem 
līdzekļiem, un kur tas nav izpildāms, piemēram, īpašu vajadzību dēļ, ir jānodrošina 
adaptēts aprīkojums. Teorētiski, šī pieeja ietver darba rīku adaptēšanu visvājākajam, 
līdz ar to nodrošinot, ka stiprākie var darba rīkus var lietot ar vēl mazāku piepūli. 
Tas atvieglo darbu arodaizsardzības profesionāļiem un investoriem, jo nav vairs 
jāuztraucas par pēcadaptāciju, jo to nodrošināt vienmēr ir grūtāk.
 Otrā individuālo faktoru kategorija ir saistīta ar darbībām un uzvedību, 
kas ietver skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu risku, piemēram, sportu, mājas 
darbiem, hobijiem, utt.

Daži apsvērumi:
•	 	ļoti	monotonu	vai	sēdošu	darbu,	vai	tādu,	kas	piedāvā	pārāk	maz	iespējas	mainīt	

ķermeņa stāvokli, kā arī darbu, kurš nav apmierinošs radošā un konkurences 
ziņā, ir jārod iespēja kompensēt ar aktivitātēm ārpus darba laika, kuras piedāvā 
pārmaiņas un atļauj uzlādēties fiziskā, intelektuālā un sociālā ziņā un kalpo, lai 

3.attēls Stress un skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi

Avots : HESA Newsletter, ETUI-REHS, No. 29, Marts 2006, lpp. 17
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stiprinātu indivīda veselību un sociālās mijiedarbības spējas.
•	 darbs	un	sabiedriskā	dzīve	augsti	organizētā	sabiedrībā	ir	tik	ļoti	noteikti	un		
 regulēti, ka, lai dzīvotu veselīgi, ir absolūti nepieciešama brīva   
 laika telpa domāšanai un darbībai.
•	 	ļnav	 īsti	skaidrs,	kā	varētu	veicināt	praktiskus	kompromisus	dažādas	 izcelsmes	

riska faktoru klāstā, ne arī kas varētu objektīvi noteikt cēloņsakarības starp 
darba un ārpus darba aktivitātēm, kuras var izraisīt vienus un tos pašus skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu simptomus;

•	 	ļsēdošais	dzīvesveids,	kuru	veicina	mūsu	no	auto	un	mēdijiem	(TV,	Internets,	utt.)	
atkarīgā sabiedrība, ir jāizaicina ar fiziskām aktivitātēm, kuras sniedz veselīgu 
relaksāciju un uzlabo sirds-asinsvadu un skeleta-muskuļu veselību (piemēram, 
labvēlīgais iespaids, ko tās atstāj uz osteoporozi);

•	 	ļDarba	 laikā,	kad	cilvēks	 ir	pakļauts	riskiem,	pavadītā	 laika	proporcija	attiecībā	
pret brīvo laiku nav sabalansēta: aptuveni 40 stundas garā darba nedēļa no 
nedēļas nedēļā ir viens no uzdevumiem, kas jārisina cīņas pret skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumiem ietvaros.

Visvairāk nelabvēlīgai ietekmei pakļautie strādnieki, 
iedalot pēc sektora un slimās vietas anatomiskā izvietojuma
Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi pārsvarā skar 2 anatomiskos rajonus: muguras 
lejasdaļu un kakla/augšējo ekstremitāšu rajonu. Nelabvēlīgai ietekmei pakļauto 
strādnieku skaits dažos sektoros ir lielāks nekā citos.

• Mugura

Procentuāli liela cilvēku daļa ir pakļauta skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
riskam muguras rajonā, jo sevišķi muguras lejasdaļā. Medicīnas literatūrā valda 
diezgan vienots viedoklis, ka tie ir apmēram 80% : 8 no 10 cilvēkiem savas dzīves 
laikā cieš vismaz vienreiz no sāpēm muguras lejasdaļā. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā 
sadzīvot ar šo risku, kurš „ierakstīts jau paša cilvēka kā divkājainas būtnes dabā”.

Šiem skaitļiem vajadzētu rosināt:
•	 	piemērot	darba	vidi	un	veicamās	darbības	šai	mugurkaula	reģiona		 	

ģenētiski vājajai vietai, cik vien iespējams, sistemātiski izskaužot no   
sistēmas riska faktorus;

•	 	novērst	faktorus	darbā,	kas	veicina	muguras	sāpju	izplatību,	jo		 	
sevišķi, ņemot vērā strādnieku ziņojumus par slimības cēloņiem;.

•	 	informēt	strādniekus	un	vadošo	personālu	par	muguras	lejasdaļas		 	
riskiem un apmācīt viņus veikt riska faktoru skrīningu; 

•	 	ierobežot	gadījumus,	kad	muguras	lejasdaļa	tiek	pārslogota		 	
atkārtoti, ar katru sāpju lēkmi atstājot aizvien paliekošāku un bieži   
vien jau neatgriezenisku iespaidu uz veselību;

•	 	nodrošināt	nekavējoši	pēc	sāpju	sajušanas	rast	iespēju	tikties	ar		 	
vietējo darba aizsardzības speciālistu vai ergonomistu, lai noskaidrotu un 
novērstu cēloņus;

•	 	cietušajiem	atgriežoties	darbā,	nodrošināt	ar	darba	drošības			
instrukcijām un nepieciešamības gadījumā stratēģiski pārkārtot darba  
uzdevumus, veicamās darbības un darba vietu.

Visriskantākie sektori un profesijas ir tās, kurās ar rokām ir jāpārvieto smagumi. Šie 
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darbi bieži vien sniedz vismazāko apmierinājumu par darbu un arī dod vismazākās 
iespējas pieņemt lēmumus. Šādi ir darbi celtniecībā, apavu un tekstilražošanā, 
lauksaimniecībā un zvejniecībā, gaļas ražošanā, zivju pārstrādē, kraušanas darbos, 
monotonos darbos (pie ražošanas, montēšanas, iesaiņošanas un šķirošanas 
konveijeriem), slimnieku aprūpē, veterinārijā, darbs slikti aprīkotās darba vietās, 
darbos, kuri ietver stāvēšanu kājās bez iespējas apsēsties vai atspiesties.

• Augšējās ekstremitātes, kakls un pleci

Attiecas uz visām darbībām, kuras ietver literatūrā aprakstītus un vispāratzītus 
riska faktorus, sevišķi kombinācijā ar sekojošiem riskiem:
•	 	Ekstrēmas	amplitūdas	kustības,	t.	i.	parasti	iesaistīti	līdz	50%	no	locītavas	kustības	

amplitūdas attiecībā pret ilgumu, vai biežumu vai abiem faktoriem;
•	 	Kustības,	kuras	tiek	atkārtotas	biežāk	nekā	2-4	reizes	minūtē	ar	ciklu,	kurš	īsāks	

par 30 sekundēm;
•	 	Muskuļu	spēka	pielietošana	(viena	vai	vairākas	muskuļu	grupas	ir	iesaistītas);
•	 	Delnu-roku	vibrācija

Biomehāniskie riska faktori ir cieši saistīti ar citiem jau minētajiem, no kuriem 
vissvarīgākie ir organizatoriskie.
 Visbiežāk cieš jau iepriekšējā sadaļā (mugura) minētie, bet klāt vēl nāk vesela 
virkne modernu profesiju, kurās jāveic it kā ļoti vieglas darbības. (piemēram, datu 
ievadīšana, darbošanās ar datora klaviatūru, peli, peles paliktni, utt., kuras prasa arī 
intelektuālu piepūli , ievadot un apstrādājot datus, lai varētu pieņemt lēmumus un 
pēc tam veiktu tālākas darbības, kas savukārt prasa fizisku piesaisti  darba rīkiem vai 
iekārtām. (skat. 4.tabulu).
Visvairāk attiecas uz tādiem sektoriem kā datorindustrija un e-bizness, datu 
ievadīšana (bankas, apdrošināšana, pirkšanas un pārdošanas grupas, katalogu 
tirdzniecība, biļešu pārdošana), transports, gaisa satiksme, ceļa un dzelzceļu kontrole, 
ražotājdarbība, tehnoloģisko procesu uzraudzība un monitorings.   

4.tabula Sistēmas ķermeņis-darbs saikņu piemēri

Ķermeņa daļa Saikne- mijiedarbība Sekas
Apdraudētās ķermeņa 
daļas

Acis

Ekrāns
Klaviatūra
Rakstāmgalds

Ķermeņa stāvoklis, ko 
nosaka saikne ar darba vietu 
un attālumi: acis-ekrāns; 
rumpis-darba uzdevums; 
sēdeklis, utt.

Galva
Kakls
Rumpis

Pirksti
Klaviatūra
rakstāmgalds Roka

Apakšdelms
Plaukstas locītava
PlaukstaPlauksta

Pele
Rakstāmgalds

Muguras iegurnis Sēdeklis Mugurkaula rajons
Augšstilbi
Kājas
Potītes
Vēnas
 (varikozas vēnas, tūskas)

Apakšējās ekstremitātes
Grīda
Kāju paliktnis

Avots: ETUI-REHS

12 Pretēji “nenoslogotībai”, kad strādniekam 
ir dots uzdevums novērot vai uzmanīt kādu 
procesu, un piepūle rodas cenšoties būt 
modram laikā, kad stimula nav, kas savukārt 
ir pretēja rakstura, bet tāpēc ne mazāka 
garīga piepūle.
13 Tām katrai raksturīgs fiksēts ķermeņa 
stāvoklis, kuru nosaka nevis cilvēks, bet 
darba vide, kā dēļ pastāv risks saslimt ar 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem šīs 
saiknes vājākajam posmam – cilvēkam.
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Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu ietekmes pētīšanai vai mēģinājumam 
samazināt zaudējumus nav lielas nozīmes. Tomēr acīmredzamais 

informētības trūkums šobrīd par neizmērojamo cilvēku un finansiālo resursu 
izšķērdēšanu un nesekmīgajiem mēģinājumiem ar apšaubāmiem līdzekļiem 
cīnīties pret skeleta-muskuļu arodslimībām ir radījušas mūsos pārliecību, ka 
tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kuram jāvelta visa mūsu enerģija un 
pūles.
•	 	mainot	nepareizo	izpratni	par	skeleta-muskuļu	sistēmas	traucējumiem,	kuru	

cilvēciskās un ekonomiskās sekas tikai tagad tik tikko tiek apzinātas;
•	 	sapurinot	lēmējpersonas,	kas	aprobežojas	ar	nenoteiktiem	cēloņsakarību		

vērtējumiem un ieslīgst nebeidzamās diskusijās par to būtiskumu tā  
vietā, lai sāktu konkrēti rīkoties;

•	 	atbalstot	starpdisciplināro	grupu,	kuras	sinerģiski	darbojas	priekšējās	līnijās,	
izejot ārpus fragmentāru un neefektīvu noteikumu rāmjiem, motivāciju un  
entuziasmu. 

Var būt dažādas pieejas skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu nelabvēlīgās 
ietekmes pētīšanā: epidemioloģiskā – izpētot slimības biežumu un izplatību; 
ekonomiskā – mēģinot aprēķināt ietekmēto ekonomisko vienību ( indivīdu, 
uzņēmumu, kopienas un tās apdrošināšanas sistēmas) finansiālās izmaksas; 
izvērtējot citus zaudējumus, kā stresu, darba nespēju, prasmju zaudēšanu, 
agrāku pensionēšanos, utt.

 Šajā nodaļā mēs mēģināsim paskatīties uz šo ietekmi no dažādiem 
redzes punktiem, vispirms jau uz cilvēkresursu un finansiālajiem zaudējumiem, 
kurus cieš skeleta-muskuļu arodslimību upuri un tad arī uz zaudējumiem 
uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā. Šie izvērtējumi balstās uz skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu epidemioloģiskajiem pētījumiem un makroekon-
omisko izpēti.

Cilvēkresursu zaudējumi
Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ļoti smagi ietekmē cilvēkresursu jomu, 
galvenokārt sagādāto sāpju, pārejošas vai vispārējas darba nespējas dēļ. Tie ir 
neizmērojami zināšanu, prasmju zaudējumi visai sabiedrībai, kā arī izmaksu 
pieaugums, lai kompensētu darba nespēju.

14 Skatīt: European Actions Towards 
Better Musculoskeletal Health. A Guide 
to the Prevention and Treatment of 
Musculoskeletal Conditions for the 
Healthcare Practitioner and Policy Maker, A 
Bone and Joint Decade Report 2005, 40 p.

3. Ietekme uz cilvēku,    
 ekonomisku un sabiedrību
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15 Ar augstām psiholoģiskām prasībām 
parasti saprot ierobežotu lemtspēju 
savienojumā ar lielu darba slodzi un sociāla 
atbalsta trūkumu (Job Strain, Karasek 
model, skat. Pielikumu XX lpp.
16 Piemēram, kustības, to amplitūda, ātrums, 
spēja tās atkārtot bez sāpēm, uzmanība, 
kustību sensitivitāte, komplicētu kustību 
koordinācija, savstarpējā koordinācija, utt. 
Un, no otras puses, spriedze, kas rodas 
negadījumu rezultātā.

  Pasaules veselības organizācija (WHO) definē skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumus kā stāvokli, ko raksturo sāpes un fizisko spēju zaudēšana . 
Sāpes ir galvenais simptoms, kas raksturo artrīta slimniekus un ir galvenais dar-
ba nespējas cēlonis. Pieaugušajiem skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi izraisa 
visvairāk funkcionālu ierobežojumu, salīdzinot ar visām citām slimību grupām. 
Sāpes un fiziskā nespēja iespaido arī sociālās funkcijas, garīgo veselību un dzīves 
kvalitāti.

 Osteoartrīts visbiežāk ietekmē locītavas, uz kurām gulstas ķermeņa 
svars, galvenokārt ceļgalus, pēc tam – gūžu locītavas. Smags fiziskais darbs šeit ir 
viens no galvenajiem riska faktoriem.

 Sāpes muguras lejasdaļā ir ārkārtīgi liela problēma Rietumeiropā, pie 
tam tās atstāj lielu socioekonomisko iespaidu.. Lielākoties muguras lejasdaļas 
sāpes ilgst ap divām nedēļām, bet 20-44% no slimniekiem ir vairākas sāpju lēkmes 
gadā, dzīves laikā sasniedzot 85%. Riska faktori ir smags darbs, kraušanas darbi, 
noliekšanās, saliekšanās, vilkšana, stumšana, augstas psiholoģiskās prasības , kā 
arī gandarījuma trūkums par padarīto darbu. Lielākā daļa darbinieku atgriežas 
darbā pēc nedēļas, no tiem, kas slimojuši divus mēnešus – 90%, bet no tiem, kas 
nav atsākuši darbu pēc sešiem mēnešiem, darbā atgriežas mazāk nekā 50%.

 Līdztekus garīga rakstura traucējumiem un sirds-asinsvadu slimībām 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ir viens no cēloņiem priekšlaicīgai 
aiziešanai pensijā. Ir sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumi atstās aizvien lielāku ietekmi gan uz indivīdu, gan sabiedrību. 

Pamatojoties uz šiem novērojumiem, var apgalvot, ka skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumi nodara nozīmīgus cilvēkresursu zaudējumus, kas izpaužas:
•	 	locītavu	sāpēs;
•	 	daļējā,	pilnīgā,	pagaidu	vai	permamentā	darba	nespējā;
•	 	nespējā	veikt	dažus	vai	visus	ar	darbu	saistītus	uzdevumus	un	darbības,	kā		

arī pilnvērtīgi funkcionēt personīgajā un sabiedriskajā dzīvē;
•	 	psiholoģiskajā	spriedzē,	kas	ir	cieši	saistīta	ar	darba	nespēju	un	nespēju		

pilnvērtīgi ‘biomehāniski’  funkcionēt darbā un privātajā dzīvē.
•	 	darba	pārtraukšana	slimības	dēļ;
•	 	dzīves	kvalitātes	pazemināšanās;
•	 autonomijas	zaudēšana
•	 vispārēja	cilvēka	fiziskās,	intelektuālās,	sociālās,	sensorās	integritātes		 	
 pavājināšanās, utt.

Ietekme uz darba dzīvi
Ietekme uz locītavām, sevišķi sāpes kustību laikā, muskuļu spriedze izpaužas 
nespējā pārvietoties, noliekties, satvert priekšmetus un veikt citas funkcijas. 
Audu bojājumi, kas ir šīs problēmas pamatā, izpaužas kā pilnīga, daļēja vai 
pilnīga nespēja normāli veikt darbu.

 Pastāv arī ļoti daudzi nepatīkami blakusefekti, kā nespēja veikt ikdi-
enas pienākumus un darbības - mājas darbus, vecāku vai pilsoņa pienākumus; 
un šī nasta smagi gulstas uz visas sabiedrības pleciem.

Darba jomā tas ietver:
•	 	pagaidu	vai	pilnīgu	darba	zaudēšanu,	kas	attiecīgi	nozīmē	arī	iztikas	līdzekļu		

zaudēšanu:
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 − bezdarbs pagaidu darba nespējas gadījumā
•	 	−priekšlaicīga	aiziešana	pensijā	darbiniekiem,	kurus	nav	iespējams	pārcelt		

citā darbā tāpēc, ka viņi vairs nespēj normāli veikt darba pienākumus, 
piemēram, vecuma vai locītavu problēmu dēļ,

 − pensionēšanās pilnīgu darba spēju zaudēšanas gadījumā;
•	 	konflikti	ar	darba	devēju,	savstarpējās	saiknes	zudums	vai	neuzticēšanās;
•	 	administratīva	rakstura	problēmas	sociālās	nodrošināšanas	un	citos		 	

jautājumos.

Ietekme uz ekonomiku
Finansiālās izmaksas var vērtēt no trīs dažādiem aspektiem: individuālie 
finansiālie zaudējumi darba nespējas dēļ, zaudējumi uzņēmumam un zaudējumi, 
kuri gulstas uz visas sabiedrības pleciem. Katru izmaksu kategoriju – indivīda, 
uzņēmuma vai sabiedrības - var vēl iedalīt sīkāk tiešajās un netiešajās izmaksās.

• Indivīda finansiālās izmaksas

Galvenās izmaksas, kas attiecas uz indivīdu ir:
•	 	daļēja	vai	pilnīga	iztikas	līdzekļu	zaudēšana,	nespējot	strādāt	algotu	darbu;
•	 bezdarbnieka	vai	slimības	pabalsts	ir	zemāks	par	darba	algu;	
•	 pāragra	pensionēšanās,	kuras	rezultātā	samazinās	ienākumi;
•	 nespēja	ieguldīt	naudu	karjeras	izaugsmē;
•	 	pirktspējas	pazemināšanās,	palielinoties	izdevumiem	par	medicīnisko	aprūpi	

un rehabilitāciju, tajā skaitā pacienta iemaksas, zāļu iegāde, ortopēdiskais  
aprīkojums un protēzes, ceļa izmaksas, utt.

•	 tiesu	un	administratīvās	izmaksas,	utt.

• Uzņēmuma finansiālās izmaksas

Lielai daļai uzņēmumu Eiropā nav ne mazākās nojausmas par reālajām 
izmaksām, ko sagādā viņu uzņēmējdarbības, tehnoloģiju, dizaina, uzdevumu 
sadales kļūdu radītie riska faktori, kas noveduši pie skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem.

 Šis zināšanu trūkums, kurš pastāv tādēļ, ka kādas trešās personas, 
ir apmaksājušas darba radītās negatīvās sekas, palīdz aizplīvurot reālo skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu izmaksu ainu. Ja jau sabiedrība un nodokļu 
maksātāji samaksā par šīm ‘ne tik labi zināmajām izmaksām’, kāpēc īstajam 
vaininiekam uztraukties?

 Šāda īstermiņa domāšana ir tipiska mūsdienās, kad adaptācijas 
spēja un globālā sāncensība rosina visneprofesionālākajiem uzņēmējiem 
izlikties problēmas neredzam, bet visnekaunīgākajiem – uzvelt tās citu 
pleciem. Tā, uzņēmumi, kuri ievēro likumus un labas prakses noteikumus, cieš 
un uzņemas ražošanas riskus to kompāniju vietā, kuras nav tik godīgas un 
likumpaklausīgas.

 Viens no jaunākajiem pētījumiem izsaka viedokli, ka 30%-50% 
gadījumu nekvalitatīvas produkcijas iemesls ir slikta ergonomika. Te, protams, 
paveras jautājums investoriem, kuriem ir svarīgs viņu darba spēks. 

 Tiešo izmaksu pieeja attiecībā uz skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem ir būtiski svarīga, bet nepietiekoša, tāpēc, ka netiešās izmaksas, 
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kuras radījuši organizatoriska rakstura trūkumi – kavējumi, kadru mainība, 
sūdzību un ziņojumu par nepiemērotību izskatīšana arī ir šī vienādojuma 
sastāvdaļas.

 Otrajā sociālo partneru konsultāciju par skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem fāzē Komisija atzīmēja, ka „skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi 
ir par iemeslu vislielākajam kavējumu skaitam (49%no visiem kavējumiem, kas 
ilgāki par trīs dienām) , kā arī permanentai darba nespējai (60%)”. 

 2003.gadā Nīderlandē skeleta muskuļu arodslimības bija par iemeslu 
45% no kavētajām darba dienām .

Ārpus visām šīm tiešajām un netiešajām izmaksām uzņēmumiem ir arī 
jāizvērtē , kā skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi iespaido produkcijas kvalitāti, 
uzņēmuma tēlu un projektu grafikus, kurus apdraud strādnieku veselībai 
nodarītais kaitējums un vadības-strādnieku attiecības.

Ziņojumā par ekonomikas un skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
saistību pirmajam franču valodā runājošo Kongresam, kas veltīts skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu problēmām, Filips Aškenazi izteica šaubas par to, 
vai situācija ASV ir tik rožaina, kā tiek ziņots oficiālos dokumentos: „Amerikas 
Savienotās Valstis vienmēr ir bijušas priekšgalā daudzās jomās, arī kompāniju 
pozitīvā korporatīvā tēla uzturēšanā, rūpējoties par strādnieku labklājību un 
veselību. Pēdējos desmit gados ASV ir bijušas daudzas ekonomiska rakstura 
iniciatīvas: bīstamu uzņēmumu saukšana vārdā un nosodījuma izteikšana, 
arodbiedrību akcijas, veselības un darba drošības iestāžu reforma, apdrošināšanas 
prēmiju būtisks pieaugums, utt. Rezultātā ir vērojami uzlabojumi visos veselības 
un darba drošības rādītājos: par 40% pazeminājies darba negadījumu skaits, 
kavējumi un ziņojumi par skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi; pēc slimošanas 
cilvēki ātrāk atgriežas darba vietās. Vai varam ticēt šiem rožainajiem skaitļiem? 
Vai statistika ir pozitīvāka tāpēc, ka ir kļuvušas stingrākas darba drošības 
prasības vai arī tāpēc, ka ārstus ir nozīmējuši darba devēji? Aina top skaidrāka, 
aplūkojot negadījumu skaitu darbā...”

• Sabiedrības finansiālās izmaksas

Eiropas Savienības valstīs skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi sastāda 
apmēram pusi no visām arodslimībām, kas kopumā izmaksā 2.6%līdz 3.8% no 
nacionālā kopprodukta (GNP). Nīderlandē 1991. gadā muguras lejasdaļas sāpju 
radītie zaudējumi tika novērtēti uz 2.8% no GNP. ASV 1998. gadā hronisku 
muguras lejasdaļas sāpju dēļ zaudētā darba laika izmaksas gadā sastādīja 1230 
ASV dolārus uz vīrieti un 773 ASV dolārus uz sievieti, kopumā sasniedzot 28 
miljardus ASV dolāru ražošanas zaudējumu gadā. Lielbritānijā 1998 .gadā tiešās 
izmaksas tika vērtētas uz £1.6 miljardiem un kopējās izmaksas – no £6.6 līdz 
12.3 miljardiem .

 2002. gadā ASV  tika reģistrēti 6 miljoni darba traumu gadā, kuru 
izmaksas pēc AAOS (Amerikas ortopēdu-ķirurgu asociācijas) ziņām sasniedza 
60 miljardus ASV dolāru zaudēto darba algu, veselības un juridisko pakalpojumu 
izmaksu veidā. Lielāko daļu no šīm traumām izraisīja pārslodzes, monotonas 

17 Neumann, W.P., Production ergonomic, 
Doktora disertācija 2004, Lundas 
Universitāte, Zviedrija
18 http://ec.europa.eu/employment_
social/social_dialogue/docs/
musculoskeletaldisorders2_en.pdf.
19 http://ec.europa.eu/employment_social/
work_conditions/docs/zwinkels_en.pdf.
20 Atun, R., Guro-Urganci, I., Health 
expenditure: an ‘investment’ rather than a 
cost?, International Economics Programme, 
WP 05/01, Chatham House, July 2005, 15 p. 

.21 Skat: www.aaos.org/wordhtml/press.htm.
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5.tabula Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu saistība ar veselības ekonomiku

Kategorija Joma Kā noteikt izmaksas 

Tiešās izmaksas

Veselības aprūpes izmaksas

Ambulatorās izmaksas Vizītes pie ārsta (primārās aprūpes un 

speciālistiem)

Slimnīcas vai apdrošinātāja dati par vizītēm

Ambulatorā ārstēšana

Neatliekamā palīdzība

Rehabilitācija (fizioterapija, arodārsts, 

sociālais darbinieks)

Zāles (recepšu un bezrecepšu) Aptiekas dati

Diagnostika (terapeitiskās procedūras un 

analīzes)

Radioloģiskie izmeklējumi un laboratorijas 

analīzes

Medicīniskās palīgierīces Iekārtu iegāde

Stacionāra izmaksas Uzturēšanās slimnīcā ar akūtu diagnozi (bez 

ķirurģiskas iejaukšanās)

Slimnīcas vai apdrošinātāja dati par 

uzņemšanu, uzturēšanās laiku, terapiju

Uzturēšanās slimnīcā ar akūtu diagnozi (ar 

ķirurģisku iejaukšanos)

Uzturēšanās slimnīcā bez akūtas diagnozes Rehabilitācijas pasākumi

Sociālās aprūpes centra veiktie pasākumi

Personīgās izmaksas Transports Transportēšanas attālums, biežums, veids

Pacienta laiks Laiks, kas pavadīts saņemot veselības aprūpi

Aprūpes sniedzēja laiks Laiks, kas pavadīts sniedzot veselības aprūpi

Citas ar slimību saistītās izmak-

sas

Veselības aprūpe mājās Veselības aprūpes pasākumi mājās

Vides adaptācija Dzīves vietas, darba vietas un transporta 

līdzekļa adaptācija

Medicīniskās palīgierīces (bezrecepšu) Medicīnisko palīgierīču iegāde

Alternatīvā terapija Terapeita veiktie pasākumi

Netiešās izmaksas

Dzīves apstākļu maiņa Sociālās aprūpes centri vai pansionāti Sociālās aprūpes centru vai pansionātu 

veiktie pasākumi

Mājas aprūpe Formāli un neformāli mājas aprūpes 

pasākumi

Darba ražīguma izmaksas Darba ražīguma Darba nespējas atvaļinājums, zaudētā alga, 

arodslimības pabalsts, no darba aizgājušo 

cilvēku skaits, veselības traucējumi, kas 

ierobežo spēju normāli veikt ikdienas sadzīves 

funkcijas, darba ražīguma samazināšanās

Papildus izdevumi Papildus izdevumi par transportu un pārtiku Pārskats

Nemateriālās izmaksas

Pacienta dzīves kvalitātes pazemināšanās, 

problēmas ģimenē, ietekme uz karjeras 

izaugsmi

Grūti nosakāms

Avots: Eiropas Savienības pasākumi skeleta –muskuļu sistēmas veselības stāvokļa uzlabošanai, 2005
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kustības un kritieni darba laikā. 

 Eiropā no pieciem pieaugušajiem viens ārstējas no hroniska reima-
tisma vai artrīta, kamēr 15%-20% no pirmreizējiem ārsta apmeklējumiem ir 
saistīti ar skeleta-muskuļu sistēmas problēmām .

 Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ir arī viens no galvenajiem 
iemesliem priekšlaicīgai aiziešanai pensijā veselības problēmu dēļ. Pēc Eiropas 
darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras datiem no cilvēkiem, kas 
priekšlaicīgi pensionējušies Vācijā, 26% to darījuši skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu dēļ.

 Izmaksas,ko skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi ir radījuši visai 
sabiedrībai nav izmērāmi tikai kā nacionālā kopprodukta daļa; ziņojuma Eiropas 
rīcība lai uzlabotu balsta un kustību aparāta veselību autori tabulas formā parāda 
būtisko iespaidu, ko skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi atstāj uz veselības 
ekonomiku. (skat. 5.tabulu). Tā parāda, kā veselības darbinieki tiek novirzīti no 
prioritārajām jomām –neiroloģiskajām, sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām, in-
fekciju u. c. slimībām, lai ārstētu skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus. Tas ir 
darbs, no kura varēja izvairīties.

 Es beigšu šo nodaļu ar Elizabetes Kon-Perēras (Elisabeth Conne-Per-
réard) citātu Reģistrēto skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu skaits un izmak-
sas ir strauji pieaugušas visur. Vairumā gadījumu tās ir sāpes muguras lejasdaļā, 
kā arī aizvien lielāks skaits ar augšējām ekstremitātēm saistītu skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumu, kas galvenokārt saistīts ar kustību atkārtošanos. Cenu 
struktūras pētījumi parāda, ka skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi sastāda 
gandrīz trešdaļu no arodslimību izmaksām. Dažādi aprēķini rāda, ka skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu apjomu varētu samazināt, ja izslēgtu ar darbu 
saistītos riskus. 

22 European Actions Towards Better 
Musculoskeletal Health, op. cit., 3.lpp23 
Conne-Perréard, E., et al., Effets de 
conditions de travail défavorables sur la 
santé des travailleurs et leurs conséquences 
économiques, Conférence romande 
et tessinoise des offices cantonaux de 
protection des travailleurs, Ženēva, 2001.
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Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi bija viena no prioritātēm Eiropas 
Komisijas  2002.-2006. gadā izstrādātajā Eiropas darba drošības un veselības 

aizsardzības stratēģijā, kas paziņoja par plāniem adaptēt esošo likumdošanu 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu jomā.
 Vēl vairāk, Komisija svinīgi solīja publicēt Komunikē par skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumiem, kurā būtu jāizpēta to cēloņi un jāierosina 
priekšlikumi labojumiem tajās jomās, kur likumdošana vēl ir nepilnīga. Faktiski, 
2007.gada sākumā, kad darbības plāna termiņš jau bija garām, nekas vēl nebija 
paveikts un nebija sagatavots arī šāds Komunikē.
  Vienīgais, ko Komisija izdarīja no 2002.-2006. gadam, bija konsultācijas 
organizēšana Kopienas sociālajiem partneriem  2004. gada novembrī par 
strādnieku pasargāšanu no skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem. Komisija 
aicināja izteikt savu viedokli par to, kā varētu aizpildīt robus nacionālajos un 
Kopienas likumos, lai apturētu tālāku šo arodslimību izplatīšanos.
 Sociālie partneri reaģēja uz Komisijas dokumentu, kura viens no 
punktiem bija lūgums izteikt viedokli par to, vai būtu jānosaka stingrāki 
Kopienas likumi, vai arī pasākumiem vajadzētu būt brīvprātīgiem, vai arī tai 
vajadzētu būt obligātu un brīvprātīgu noteikumu kombinācijai.
Eiropas Arodbiedrību Konfederācija (ETUC) uzstāja, ka esošās direktīvas nav 
pietiekamas, lai cīnītos pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, un ir 
vajadzīga direktīva, kas ergonomiski izvērtējot darba situācijas, ņemtu vērā visus 
nelabvēlīgos faktorus, kas izraisa skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus. ETUC 
aicināja uz mērķtiecīgu darbu skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu primārajā 
profilaksē, apkopojot esošās Kopienas likumdošanas specifiskus elementus un 
papildinot tos, lai varētu aizpildīt robus, kad tas ir nepieciešams. Dziļi vīlusies 
ES neturētajos solījumos, Eiropas Arodbiedrību Konfederācija cerēja, ka jaunā 
2007.-2012. gada Kopienas stratēģija nospraudīs mērķus un noteiks stingru 
pasākumu grafiku, lai cīnītos pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem.
Ir skumji to teikt, bet 2007. gada februārī publicētais Eiropas Komisijas 
Komunikē nedod daudz cerības, tikai visai miglaini solot, ka „Komisija darbu 
turpinās jau notiekošajās konsultācijās ar sociālajiem partneriem, lai atrastu 
veidus, ko darīt šādās situācijās”. Te pat vairs neparādās vārds „direktīva”, kas 

4.Eiropas likumdošanas instrumenti

24 Adapting to change in work and society: 
a new Community strategy on health and 
safety at work 2002–2006, COM (2002) 118 
final, Brussels, March 2002, p. 13.
25 Eiropas Arodbiedrību Konfederācija 
(ETUC), Eiropas Rūpniecības un darba 
devēju konfederācijas savienība (UNICE, 
tagad pārdēvēta par BUSINESSEUROPE), 
Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo 
uzņēmumu asociācija (UEAPME), un Eiropas 
valsts un pašvaldību darba devēju apvienība 
(CEEP).
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bija lietots 2002.-2007. gada stratēģijā!
Otro konsultāciju dokumentu Komisija izsūtīja saviem sociālajiem  
partneriem 2007. gada martā. Šajā dokumentā, kurā vajadzēja izdibināt 
partneru viedokli par „iespējamu Kopienas iniciatīvu, lai aizsargātu strādniekus 
pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem”, Komisija: 
•	 	Novieto	skeleta-muskuļu	sistēmas	traucējumus	atpakaļ	kustību	–	motoriskās	

sistēmas fizioloģijas, darba vietas patomehānikas un ne-mehānisko – kā 
stresa faktoru, kas jau ir ticis zinātniski pierādīts, kontekstā;

•	 Uzskaita	jau	esošos	likumdošanas	instrumentus;
•	 Atzīst	trūkumus	šajos	instrumentos	un	to	vājās	puses,	sevišķi		 	
 atzīmējot Direktīvu par manuālo smagumu pārvietošanu un Direktīvu par  
 displeja ekrānu, kuras ir fundamentāli jāmaina;
•	 Rekomendē	lietot	citus,	ne	tikai	likumdošanas	instrumentus,	lai	sasniegtu		
 savu mērķi;
•	 Konfrontē	dalībvalstis	un	uzņēmumu	vadību	ar	atbildību	par	likumdošanas		
 ieviešanu.

Reaģējot uz šo konsultāciju (skat. 2.Pielikumu, lpp.XX), ETUC ļoti skaidri 
aicina Komisiju nākt klajā ar iniciatīvu, pamatojoties uz Eiropas Savienības 
dibināšanas līguma 138.3 pantu, tā arī pieprasa, lai šī iniciatīva būtu pilnīgi 
jaunas pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem vērstas direktīvas veidā, 
kas balstītos uz profilakses principiem kā noteikts 89/391/EEC Ietvara 
Direktīvā par darba drošības un veselības aizsardzību, kā arī ietvertu Direktīvu 
par manuālo smagumu pārvietošanu un Direktīvu par displeja ekrānu. Šai 
jaunajai pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem vērstajai direktīvai būtu 
arī jāizvirza jaunas iniciatīvas, lai izslēgtu skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
riska faktorus jau no paša sākuma. ETUC grib, lai jaunā direktīva dotu iespēju 
tiem, kas cietuši no skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, turpināt darbu vai 
arī reintegrēties darba dzīvē un saņemt kompensāciju.

Esošie likumdošanas akti
Esošie likumdošanas akti – Direktīva 89/654 (darba vieta), 89/655 un 
tās modifikācija 95/63 (darba aprīkojums), 90/269 (manuālā smagumu 
pārvietošana), 90/270 (displeja ekrāna aprīkojums) un 2002/44 (vibrācijas) – 
ir nepietiekošas un nav spējīgas pietiekami labi pasargāt no skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumiem. Te statistika runā pati par sevi, un pieaugošā tendence 
katrā valstī un visā Eiropā ir skaidri redzama. Šie skaitļi ir pietiekams pierādījums 
tam, ka esošie pasākumi nav pietiekami un ir steidzīgi jāuzsāk veidot jaunu 
stratēģiju, kā cīnīties pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu postošajām 
sekām visās ES valstīs un visās ražošanas nozarēs.
 Stratēģiska pieeja skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem nevar 
aprobežoties tikai ar ķermeņa daļām. Tāda pieeja, kas nodarbojas tikai ar 
dažādām anatomiskajām zonām (kakls un pleci, augšējās ekstremitātes, mugura 
vai apakšējās ekstremitātes) nav vēlama. Tāda pieeja ir pretrunā ar primārās 
profilakses mehānismiem, kas pamatojas uz vispusīguma, daudzdisciplīnu un 
līdzpiedalīšanās principiem. Katrs ķermeņa aspekts ir tā iesaistīts darba vietā, 
ka garīgā darba strādnieki žēlojas par muguras sāpēm, nevis „smadzeņu sāpēm”, 
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aizmirstot, ka fiziska darba garīgā slodze var novest pie ļoti nopietnām kļūdām.

 Eiropas preventīvais modelis
Pašreiz vispusīgas, preventīvas pieejas pamatojums ir iekļauts esošajās 
direktīvās, kuras ir labi instrumenti, bet kuri, diemžēl neuzrāda labus rezultātus. 
Tāpēc ir jāizstrādā un jāuzlabo atbilstošie principi. Lai to izdarītu vispirms ir 
jāaizpilda nepilnības esošajā likumdošanā, papildinot un uzlabojot direktīvu par 
Vizuālā displeja ierīcēm un direktīvu par fizisko roku darbu, papildinot tās ar 
jaunu direktīvu par atkārtojošām darbībām un, ja iespējams, izstrādājot jaunu 
direktīvu, kurā būtu apvienoti dažādie likumdošanas instrumenti.
 Panākt, lai tiktu novērsti riski lokomotorajai sistēmai var tikai, piespiežot 
visus uzņēmumus pārņemt izmēģinātās un pārbaudītās primārās stratēģijas 
draudu likvidēšanai. Šīs stratēģijas raksturo visaptveroša, daudzdisciplīnu un 
līdzdalības pieeja problēmām, kas saistītas ar skeleta-muskuļu sistēmas darbības 
traucējumiem. Ja tas neizdosies, mazāk spēcīgajām vai mazāk godīgajām firmām 
būs ļoti liels vilinājums novirzīt finansiālo slogu, kas ir saistīts ar skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumiem, uz trešajām firmām un sabiedrību kopumā, ļaunprātīgi 
izmantojot sociālās nodrošināšanas sistēmu.
 Esošie un nākotnes instrumenti, piemēram, pamatdirektīva, direktīva 
par roku darbu, direktīva par vizuālā displeja ierīcēm un nākotnes direktīva 
“pret skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem”, ir efektīvi jāizmanto 
praksē. Tas nozīmē, ka tās ir attiecīgi jāsasaista (ar principu izklāsta pārskatu), 
apvienojot ar pragmatisku pieeju, kas būtu pielietojama faktiskajos darba 
posteņos. Šīs pragmatiskās pieejas iespējas būs katrā ziņā daudz iedarbīgākas, 
ja to pielietos cik vien iespējams ātri darba posteņu, darba vietu, mehānismu 
un darbarīku plānošanas stadijā, jo tas ir vissvarīgākais brīdis, kad profilakses 
pasākumi ir visiedarbīgākie. 

Mūsdienu ergonomiskā pieeja
Visi šie aspekti – ergonomika, darba organizācija, medicīniskie, psihosociālie un 
toksikoloģiskie aspekti, ražošanas higiēna un drošība, savstarpēji mijiedarbojas 
un tāpēc tiem ir vienlīdz liela prioritāte. Šis uzskats ir arī saskaņā ar 
pamatdirektīvu (89/391) un mūsdienu ergonomikas principiem. Starptautiskā 
Ergonomikas asociācija (SEA)  definē ergonomiku kā zinātnisku disciplīnu, 
kas ir saistīta ar izpratni par mijiedarbību starp cilvēkiem un citiem sistēmas 
elementiem un kā profesiju, kas piemēro teoriju, principus, informāciju un 
metodes, lai uzlabotu cilvēku labklājību un sistēmas sniegumu kopumā. 
 SEA uzskata, ka ergonomikai ir jāsekmē holistiskas pieejas attīstība, kad 
tiek ņemti vērā fiziski, kognitīvi, sociāli, organizatoriski, vides un citi atbilstoši 
faktori. 
 Pieeja, kuru mēs pieprasām, neaprobežojas ar darba fiziskajiem 
aspektiem, bet tā ietver arī citus darba situācijas pamatprincipus kā darba 
organizāciju un psihosociālos aspektus , neatdalot tos no fiziskajiem aspektiem.
 Ir zinātniski apstiprināts, ka skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi 
rodas no mehānisku faktoru nelabvēlīgas ietekmes, bet, lai gan biomehānisko 
risku samazināšana var uzlabot situāciju, tas vien nav pietiekoši, lai likvidētu 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus. 2002. gadā publicētās epidemioloģiskās 
literatūras pārskatā tika izdarīts secinājums, ka augsts stress darbā un ar darbu 
nesaistītas stresa reakcijas tiek konsekventi saistītas ar augšējo ekstremitāšu 26 Skatīt: www.iea.cc. 
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problēmām . Izpētot jauniesauktos ASV jūras kājnieku kareivjus, kuriem bija 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi, tika izdarīts secinājums, ka, lai samazinātu 
saslimstību ar skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem  ir jāņem vērā gan 
biomehāniskie faktori, gan specifiskie darba organizācijas faktori, it īpaši laika 
trūkuma ietekme.
 Būs jārisina arī citi nozīmīgi jautājumi, piemēram, dzimuma jautājumi. 
Daudzus darba uzdevumus, kas rada bojājumus lokomotorajā sistēmā, 
galvenokārt veic sievietes, kuras arī bieži veic ‘dubulto darba slodzi’, kas ir 
saistīta ar citiem skeleta-muskuļu sistēmas stresiem. Dažās nozarēs, piemēram, 
tekstilnozarē, pārtikas rūpniecībā, viesmīlības sektorā, aprūpes sektorā un 
citos, šī situācija sievietēm tiek padarīta vēl satraucošāka, jo ir grūti panākt 
profesionālo izaugsmi. 

 Galvenā uzmanība sākotnējai profilaksei

Nav saprātīgi panākama uzmanības pievēršana sākotnējai profilaksei, ja vien 
nepadarīs saprotamākas un lietotājdraudzīgākas  esošās Kopienas likuma 
prasības, padarot tās konsekventākas un kodolīgākas, aizpildot esošās nepilnības 
un likvidējot tālāk minētās neprecizitātes. 

• Piemērojamo direktīvu kopsavilkums

Ar šo mēs domājam esošās likumdošanas attīstības izmantošanu, tās koriģēšanu, 
padarot uzņēmumiem to iespējamu īstenot. Tāpēc nākotnes likumdošanai ir 
jāsaskaņo esošās direktīvas, jālikvidē trūkumi, jānovērš neprecizitātes vienā 
pilnīgā, saistītā tekstā, kuru uzņēmumiem ir viegli pielietot.

• Nepilnības esošajos noteikumos un normās 

Dažas ķermeņa daļas ir pieminētas, bet citas nav, piemēram, augšējās 
ekstremitātes (plaukstas, plaukstas locītavas, elkoņi, pleci) un apakšējās 
ekstremitātes (pēdas, potītes, ceļi, gūžas). Bet cilvēka ķermenis darba vietā ir 
viens savstarpēji saistīts veselums, kurā visas atsevišķās daļas darbojas kopā:
•	 	šķiet,	ka	augšējās	ekstremitātes	vispār	nav	ietvertas:	tāpēc	direktīva		 p a r	

fizisko roku darbu, kurā nav pieminētas ne rokas, ne pirksti, ir nepilnīga 
direktīva;

•	 	apakšējās	ekstremitātes	tiek	pieminētas	netieši:	uz	tām	nekur	nav		
tiešas atsauces, tomēr paslīdēšana, kritieni vai paklupšanas un citas daudzās 
ķermeņa traumas rodas no pēkšņiem sasprindzinājumiem, kuri ir tieši saistīti 
ar apakšējām ekstremitātēm;

•	 kustību	īpašības,	ķermeņa	pozas,	ietekme	un	lietotāja	saskarne	ir	potenciālie		
 skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu cēloņi, kuri netiek metodiski ietverti:
 - kustības (amplitūda, precizitāte, atkārtošanās, ritms un nelabvēlīgās   
 ietekmes ilgums),
 - ķermeņa pozas un galējas novirzes,
 - esošās ietekmes un statisks darbs,
 - lietotāja saskarne (kontaktējošo ķermeņa daļu aizsardzība);
•	 	psihofizioloģija	 parāda,	 ka	 faktori,	 kas	 izraisa	 stresu	 darba	 vietā	 (stresa	

faktori) kombinācijā ar kaitīgiem mehāniskiem faktoriem varētu izskaidrot 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu attīstību. Šis aspekts arī nav ietverts 
esošajās direktīvās. Likumdošanā būtu jāietver vismaz darba organizācija, 

27 Aspekti, kas attiecas uz strādnieku 
“noslogošanu”: kognitīvā slodze, kas attiecas 
uz izdarāmajām izvēlēm un ieviešamajiem 
risinājumiem, emocionālā slodze, sociālā 
slodze un sensorā slodze tajās profesijās, 
kurās lielu daļu no pārstrādājamās 
informācijas savāc maņu orgāni. 
28 Bongers, P.R., et al., Are psychosocial 
factors, risk factors for symptoms and signs 
of the shoulder, elbow or hand/wrist?, 
American Journal of Industrial Medicine, 41, 
2002,  315-342. lpp. 
29 Huang, G.D., et al., Individual and 
combined impacts of biomechanical and 
work organization factors in work-related 
musculoskeletal symptoms, American 
Journal of Industrial Medicine, 43, 2003, 
495-506.lpp.
30 Lietotājdraudzīgums ir īpašība, kāda 
piemīt darbarīkiem un instrumentiem, 
kuri ir tā konstruēti, lai lietotājam tos būtu 
viegli lietot. 
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psihosociālā slodze, brīvības pakāpe un sociālais atbalsts;
•	 	Direktīva	 90/269/EEK	 (“kravu	 apstrāde	 ar	 rokām”)	 uzskaita	 noteiktas	

kustības, bet neietver pastāvīgu noliekšanos sāņus virzienā un muguras 
izstiepšanu. Tajā nav ietverti darba uzdevumu dinamiskie aspekti, piemēram, 
tās kustības, kas rodas paceļot un novietojot kādu priekšmetu, kas tiek 
pārnests no viena punkta uz otru vai augsta riska pacientu un dzīvnieku 
pārvietošana;

•	 	Direktīva	 90/270/EEK	 (“vizuālās	 displeja	 ierīces”)	 neņem	 vērā	 ekrāna	
augstumu, bet ja displeja ekrāns neatbilst redzes dabiskajai līnijai, tas var būt 
galvenais kakla un muguras sāpju cēlonis.

• Direktīvās lietotās valodas neprecizitātes

Direktīvās par vizuālajām displeja ierīcēm, fizisko roku darbu un darba iekārtām 
tiek lietots termins “ergonomiskie principi”, nenosakot kritērijus. Tāpēc tikai 
daži speciālisti, kas labi pārzina kritērijus, spēj lietot šo vārdu krājumu. Šīs 
pašas direktīvas nenosaka nekādus līdzekļus, ar kuru palīdzību varētu praktiski 
novērtēt atkārtošanās jēdzienu vai pielietoto smagumu vai spēku.
 Nākošajā direktīvā ir jāiekļauj vispārīgais vārdu krājums, ko lieto, 
lai definētu un standartizētu tādus pamatjēdzienus kā “ergonomika” un 
“atkārtošanās”. Ir izdoti vairāki Eiropas standarti, kas attiecas uz šo jautājumu. 
Šos standartus izstrādāja Eiropas Standartu komiteja (ESK) un pilnvaroja 
Eiropas Savienība (ES) ar “Mašīnu direktīvu” 98/37. Plānotie Eiropas standarti 
tika publicēti Oficiālajā Vēstnesī, bet pie citiem vēl joprojām strādā. Būtu patiešām 
absurdi, ja neizmantotu šos Kopienas saskaņotos resursus. Galvenais Eiropas 
likumdošanas mērķis būtu daudz efektīgāk apkarot primāros skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumu cēloņus, lai tos novērstu kā noteikts pamatdirektīvā 
89/391/EK.

• Arodslimību atzīšana

Lai ierosinātais juridiskais dokuments būtu iedarbīgs, tam vajadzētu sekot 
iniciatīvai, kas būtu vērsta uz to, lai Eiropas Savienībā tiktu atzītas arodslimības 
Tas patiesībā būtu nopietns stimuls daudz iedarbīgākas preventīvās politikas 
ieviešanā. Šāds plāns ir arī nenovērtējams līdzeklis, lai novērtētu sniegumu un 
izmantoto rīku efektivitāti, veicot salīdzinājumus vienas valsts ietvaros un starp 
valstīm.
 Preventīvās stratēģijas un skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu cēloņus 
apkarojošās darbības ir jāpielieto konkrētās situācijās un daudz vispārīgāk, un tās 
ir jāpielāgo darba paradumu un tehnoloģiju izmaiņām. Tāpat ir jābūt iespējamam 
tās viegli ieviest pie konkrētiem nosacījumiem visa veida uzņēmumos un darba 
situācijās, sākot no visvienkāršākajām līdz vissarežģītākajām un tādējādi arī 
mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī ļoti mazās firmās, kurās ir nodarbināti 
mazāk par 10 strādājošajiem.
 Likumdošanas krājums, papildināts ar ieteikumiem lietotājam, 
labas pieredzes paraugiem un sekmīgu pasākumu novērtējumu ir būtisks 
arodbiedrības stratēģiskā darbības plāna pamats skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu apkarošanā.
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Visu dalībnieku saskaņota rīcība attiecībā pret   
 cēloņiem
Vienīgais veids kā uzlabot situāciju ir nepārtraukti iedarboties uz riska faktoriem 
un tām darba situācijām, kuru rezultātā rodas skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumi. Zinātniekiem kardināls jautājums ir veikt lielāku izpētes darbu un 
vairāk zinātnisko pētījumu par skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, bet 
jādara nedaudz vairāk, lai informētu lēmumu pieņēmējus. Cēloniskā sakarība 
starp darba raksturu un skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu attīstību, ko 
parāda simtiem publicēto pētījumu visā pasaulē, ir tik konsekventa, sasaistīta un 
nozīmīga, ka ir lieki turpināt tālāku diskusiju par jebkuru atsevišķu etioloģisko 
faktoru ticamību. Situācija ir bijusi kritiska gadiem ilgi, un tā konsekventi 
pasliktinās: dotais laiks iztek. Bezjēdzīga novilcināšanas taktika attiecībā uz 
to, vai slimības cēloņi ir vairāk saistīti ar darbu vai dzīves stilu, nedod neko 
šai diskusijai un vēl mazāk rīcībai attiecībā uz skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem. Vienkārši fakti ir tādi, ka lielām strādājošo grupām ir grūtības 
vai arī tās vairs nespēj pildīt tām uzliktos darba uzdevumus. Šādu problēmu, lai 
arī kāda būtu to izcelsme, darba vietās ir papilnam. Ar skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem saistītās grūtības veikt savu darbu kombinējas ar jau esošajiem 
riska faktoriem, piemēram, atkārtošanās vai darba kontroles trūkums, kas 
savukārt turpina pasliktināt strādājošo veselību, samazina viņu apmierinātību 
ar darbu un pazemina viņu darba kvalitāti. 
 Un vēl kas, ar darbu saistīto cēloņu, kas izraisa skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumus, savienojums ar aizvien pieaugošāku darbaspēka daļu, kas cieš no 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem ir vairāk nekā pietiekams iemesls, lai 
sāktu nopietni raizēties. 
 Pret šo pārsvaru un šiem etioloģiskajiem faktoriem ir jāvēršas 
ar stratēģisko plānu palīdzību, kuri nosaka īpašus, iedarbīgus profilakses 
pasākumus. Diemžēl daudzi no iepriekšējiem pasākumiem nedarbojās, un pat 
šajā gadījumā oficiālie skaitļi neparāda patieso situāciju, jo netiek ziņots par 
visiem skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu gadījumiem. Valsts uzskaites 
sistēmas atklāj tikai aisberga virsotni. Dažas, lai arī par nožēlu ļoti nedaudzas, 
iniciatīvas ir palīdzējušas samazināt vai aizkavēt skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu uzplūdus. Eiropas arodbiedrībām vajadzētu sekot tieši šo efektīgāko 
pasākumu piemēram.
 Visbeidzot, atzīstot, ka, lai gan sākotnējā profilakse, tas ir skeleta-

5. Iespējas arodbiedrību rīcības plānā  
 skeleta-muskuļu sistēmas    
 traucējumu apkarošanā 

31   Lisabonā, 2000. gada martā Eiropas 
Savienība izvirzīja sev stratēģisku 
mērķi nākošajā dekādē “kļūt par 
viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz 
zināšanām balstīto tautsaimniecību pasaulē, 
kas ir spējīga uz ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodrošinot lielāku skaitu un 
labākas darba vietas un lielāku sociālo 
vienotību”.
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muskuļu sistēmas traucējumu riska faktoru novēršana to pirmsākumos, ir 
būtiska, nedrīkst aizmirst par saslimušo strādājošo pārdislocēšanu. Viņiem ir 
jāpiedāvā ne mazāk kā sekundāri (iepriekšējo darba posteņu pielāgošana, darba 
uzdevumu un darbību prasības) un terciāri (darba posteņi, darba uzdevumi 
un darbības pielāgotas, domājot par ilgtermiņa rezultātiem un funkcionāliem 
ierobežojumiem) profilakses pasākumi, ja vajag sasniegt Lisabonas makro 
mērķus .
 Veicamo praktisko pasākumu stratēģisks plāns, ko apstiprina saistības 
to izpildīt, netērējot ne pūles, ne resursus, ir absolūti svarīgs. Ir viens liels „ja”, kas 
attiecas uz šī plāna stratēģisko būtību: ja neizdosies rīkoties saskaņā ar šo plānu 
vai īstenot to pilnībā kā saskaņotu veselumu, kāds tas arī ir, tad tas būs nederīgs 
un tas izslēgs jebkādu iespēju uzlabot situāciju. Citiem vārdiem sakot, skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu paisuma vilnis turpinās radīt jucekli. Ierosinātajā 
plānā nedrīkst būt kļūdu un it īpaši kompromisu attiecībā uz tā saturu: tas 
tīšuprāt tiek saukts kā „stratēģisks” plāns, jo tā mērķis ir pieteikt totālu karu 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem.

 Kas darbojas
Šķiet, ka galvenā pazīme, kas piemīt visiem projektiem, kuri ir bijuši iedarbīgi 
cīņā pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu epidēmiju, ir plāns, kas sastāv 
no apvienotiem līdzekļiem un mehānismiem, kuri balstās uz standartiem, 
kampaņām, īstenošanu no visu dalībnieku puses, pārbaudēm un sankcijām, kā 
tas ir parādīts shematiskajā diagrammā. 

 • Standarti

Šie uzziņu dokumenti ir paredzēti, ka tos lietos biznesa uzņēmumi un iestādes, 
strādājošie un viņu pārstāvji, valdības un izpildvaras, eksperti un konsultanti, 
inženieri, ergonomisti, ārsti, psihologi, higiēnisti un visi tie, kas nodarbojas 
ar veselības un drošības jautājumiem saskaņā ar darba devēju līgumiem. Šie 
dokumenti veido attīstības procesā esošās likumdošanas un kritēriju kopumu 
cīņā pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, kas ietver arī praktiskus 
ieteikumus to ieviešanā. 
 Kad vien nav iespējams izvairīties no riska faktoriem un risks pastāv, 
ir jāveic dublējošie pasākumi, lai mazinātu risku un uzraudzītu nelabvēlīgajai 
ietekmei pakļautos strādājošos. Šis risku un risinājumu katalogs ir daudzveidīgs. 
Tas ietver:
•	 	riskam	pakļautās	ķermeņa	daļas:	mugura	un	iegurnis,	augšējās	un	apakšējās	

Sankcijas

Pārbaude

Realizācija

Plānojamās pārbaudes kampaņas

Pamatojums: likumi, standarti, labā prakse
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ekstremitātes, kakls un pleci;
•	 	darbības	 nozares:	 būvniecība,	 zivsaimniecība	 un	 zemkopība,	 viesmīlības	

nozare, aprūpes nozare, apavu un tekstilizstrādājumu rūpniecība, biroja 
darbs, utt.;

•	 	organizatoriskie	 ierobežojumi:	 laiks,	 telpa,	 prasmju	 brīva	 izvēle,	 personāla	
komplektēšanas līmenis, kvalifikācijas, utt.;

•	 	darba	slodzes:	fiziskā,	garīgā,	sensoriskā	un	emocionālā	slodze.
Šo kritēriju kopuma nolūks ir nodot tālāk šī plāna mērķi samazināt skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu skaitu, piedāvājot riska faktoru noteikšanas 
veidus, lai šos riskus varētu novērst vai vismaz samazināt. Tas notiek divās 
stadijās: briesmu vai riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana, tas ir, 
kaitīguma iespējamība un tā ietekmes pakāpe. 
 Ja skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu riskus nav iespējams likvidēt, 
tad tie ir jāsamazina tik atbilstoši, cik to atļauj mūsdienīgākās tehnoloģijas. 
Tā kā risku pilnībā nevar likvidēt, pret atlikušo risku ir jāvēršas vismaz trijās 
neatdalāmās pakāpēs: profilakses pasākumu veikšana, saskaņota riska ietekmei 
pakļauto strādājošo un vadības informēšana un apmācība un nelabvēlīgajai 
ietekmei pakļauto strādājošo veselības uzraudzība.

• Kampaņas izpratnes palielināšanai

Tā kā šīs kampaņas ir paredzētas, lai palielinātu izpratni par šādu standartu 
un pozitīvu pieredžu apkopojuma esamību, darba devējiem, strādājošajiem, 
profilakses speciālistiem un veselības un drošības ieviešanas speciālistiem tās 
vajadzētu maksimāli atbalstīt un arī iesaistīties tajās. Šo pieeju ierobežo viens 
fakts – šķietams pieprasījuma trūkums (lai neteiktu, ka pat pretestība) no darba 
devēju puses, neskatoties uz augstajām skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
izmaksām, ko tās rada uzņēmumiem.
Šajā skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu novēršanas kampaņā vajadzētu 
iekļaut daudzas iesaistītās puses: 
•	 	riskam	pakļautie	strādājošie;
•	 joprojām	strādājošie	cilvēki,	kas	cieš	no	skeleta-muskuļu	sistēmas		 	
 traucējumiem;
•	 vairs	nestrādājošie	(uz	laiku	vai	pastāvīgi	nestrādājošie)	cilvēki,	kas	cieš	no		
 skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem;
•	 	profilaksē	 iesaistītie	 profesionāļi,	 kas	 ir	 atbildīgi	 par	 izglītošanu	 attiecībā	

uz profilaksi, riska ietekmei pakļauto strādājošo veselības uzraudzību, riska 
novērtēšanu, atbilstošu risinājumu piedāvāšanu, atlikušā riska uzraudzību, 
utt.;

•	 	veselības	 un	 drošības	 pasākumu	 ieviešanas	 speciālisti,	 kuri	 ir	 atbildīgi	 par	
ieviešanas pasākumu atbilstību standartiem un šo pasākumu veicināšanu;

•	 	darba	sistēmu,	iekārtu	un	darbarīku	konstruktori;
•	 	darba	devēji,	kuru	strādājošie	ir	pakļauti	riska	faktoriem,	veicot	savus	darba	

uzdevumus, darba vidē vai darba organizācijas procesā.

Iesaistītās grupas, kurām ir jāsāk darboties pirmajām ir Eiropas, nacionālās 
un rūpniecības nozares strādājošo un darba devēju organizācijas, veselības un 
drošības ekspertu grupas un veselības un drošības pasākumu ieviešanas speciālisti. 
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai, kas darbojas Bilbao, 
ir galvenā loma zināšanu izplatīšanā caur sava tīkla kontaktpunktiem visā ES, 
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kuru tā savukārt var deleģēt tālāk atsevišķām valstīm. Eiropas Arodbiedrību 
Pētījumu, izglītības, veselības un drošības institūta Veselības un drošības 
departaments būs sākotnējais Eiropas Arodbiedrību konfederācijas veselības un 
drošības ekspertu savienības biedru tīkla veidotājs.
 Lai gan šobrīd Eiropā vēl nav veselības un drošības pasākumu ieviešanas 
speciālistu tīkla, jau darbojas ES līmeņa Vecāko darba inspektoru komiteja 
(VDIK). Galvenā loma, kāda būs veselības un drošības pasākumu ieviešanas 
speciālistiem vispārīgajā pieejā skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu novēršanā, 
nosaka, ka ir ļoti svarīgi apmācīt dažus no viņiem, kā noteikt skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumu riska faktorus, kā novērtēt risinājumus un noteikt 
pamatizmaksas.
 Būtu jāizmanto profilakses profesionāļu (arodslimību ārstu, higiēnistu, 
ergonomistu vai drošības administratoru) nacionālās organizācijas un Eiropas 
federācijas tām profesijām, kurām ir tikai viena federācija, piemēram, Eiropas 
Ergonomikas biedrību federācija ergonomistiem , lai deleģētu kampaņu veikšanu 
cīņai pret skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem.

• Īstenošana

Ieviešana ir jāpiemēro katrai atsevišķai situācijai (darba vietai, darba postenim 
/ profesijai, darbības sfērai, utt.), kas attiecas arī uz nepārtrauktu un aktīvu 
riska faktoru noteikšanu. Īstenošana ir jāveic pilnīgā saskaņā ar 1989. gada 
pamatdirektīvu, kura izvirza risku novēršanu par galveno uzdevumu, un tikai 
tad, ja to nevar izdarīt, tiek sistemātiski meklētas mazāk bīstamas alternatīvas, 
pastāvīgi koncentrējoties uz strādājošo veselību un drošību.

Praktiski tas nozīmē, ka katram biznesa uzņēmumam vai iestādei vajag:
•	 	uzskaitīt	visas	briesmas	un	riskus,	kuriem	strādājošie	ir	pakļauti	vai	nu	veicot	

viņiem uzlikto darbu un/vai atrodoties darba vidē, kurā viņiem ir jāstrādā;
•	 kur	vien	iespējams	novērst	riskus;
•	 informēt	par	palikušajiem	riskiem;
•	 apmācīt	strādājošos,	kā	noteikt	šos	riskus	un	kā	ar	tiem	tikt	galā;
•	 	aizsargāt	strādājošos	(kolektīvie	vai	individuālie	aizsardzības	līdzekļi,	fiziskas	

barjeras);
•	 	kontrolēt	un	uzņemties	atbildību	par	sekām,	kuras	rodas	no	šo	palikušo	risku	

nelabvēlīgās ietekmes;
•	 	analizēt	cēloņus,	ja	kaut	kas	noiet	greizi,	it	īpaši	attiecībā	uz	skeleta-muskuļu	

sistēmas darbības traucējumu cēloņiem, domājot, kā šos cēloņus novērst vai 
vismaz samazināt;

•	 	sistemātiski	 un	 nepārtraukti	 sīki	 reglamentēt	 riska	 vadības,	 nelabvēlīgas	
ietekmes noteikšanas  un profilakses sistēmas tā lai ievērotu prioritāšu 
kārtību, kāds ir noteiktas pamatdirektīvā un:

  - pilnībā likvidētu skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumu risku: tas 
bieži vien nav iespējams,

  - likvidētu cik vien iespējams daudzus riska un briesmu faktorus,
  - samazinātu pakļaušanu nelabvēlīgai ietekmei , utt.

• Pārbaude

Jebkuras iejaukšanās ietekme ir jāpārbauda un jākoriģē novirzīšanās no mērķa; 
tas attiecas arī uz mūsu taktikas rezultātiem cīņā pret skeleta-muskuļu sistēmas 

32 www.fees-network.org.
33 Which may have immediate or long-term 
consequences, and may be constraints or 
an absence of constraints (like a series 
of energy-sapping effects brought on 
by sedentary work) exerted directly or 
indirectly on the musculoskeletal system.
34 Tai pat laikā sekojot līdzi mūsdienu 
tehnoloģiju attīstībai un stāvolim, kas 
veicinātu risku samazināšanu.
35 VIr iespējamas dažādas pieejas: samazinot 
pakļaušanu nelabvēlīgai ietekmei ar 
rotācijas palīdzību, samazinot nelabvēlīgu 
ietekmju klāstu (atkārtošanos, smagumus), 
nodrošināt biežākus atpūtas periodus 
(pārtraukumus, īslaicīgus pārtraukumus), 
pastiprinot darba kontroli, paaugstinot 
komforta līmeni darbā (darba pozas, 
temperatūra) utt.
36 Pie delnas tuneļa sindroma astoņus 
gadus ilgs laika sprīdis starp pakļaušanu 
nelabvēlīgai ietemei un šī sindroma attīstību 
nav nekas neparasts.
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darbības traucējumiem: var apstrīdēt, bet šķiet, ka veselības un drošības 
pasākumu ieviešanas speciālisti atrodas visizdevīgākajā pozīcijā, lai veiktu šāda 
veida kontroli.
 Bet skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumi ir ārkārtīgi sarežģīti 
pēc savas būtības un daudzveidīgajiem izcelsmes avotiem. Tāpēc, lai kontrole 
būtu iedarbīga, inspekcijai vajag attīstīt jaunas prasmes to riska faktoru 
noteikšanā, kuru ietekme var parādīties ilgu laiku pēc atrašanās to ietekmē .
 Kamēr mēs šeit pilnībā neapzināmies, ar kādām grūtībām darba devējiem 
nākas sastapties risku profilaksē, nedrīkst ignorēt faktu, ka lielākā daļa Eiropas 
uzņēmumu ir mazi vai vidēji vai pat ļoti mazi.(MVU, ĻMU) No tiem lielākā 
daļa nav iesaistījusies arodbiedrībās, tiem trūkst profilakses veikšanas prasmju 
un tie saņem niecīgu palīdzību no ārējiem profilakses veikšanas speciālistiem. 
Ergonomistu, ārstu un inženieru tehniskās palīdzības līmenis ir tieši saistīts 
ar biznesa apjomu (kuru veic uzņēmums kopā ar tā profilakses pasākumu 
konsultantu) vai ar to, kas pēc definīcijas ir mazs darbaspēka lielums.
 Bet konkrētas nišas ekonomika, kurā darbojas mazi un vidēji uzņēmumi 
un ļoti mazi uzņēmumi, rada grūtības risināt veselības un drošības jautājumus 
apgriezti proporcionāli gan paveiktajam biznesa apjomam, gan profilakses 
pasākumu veikšanas speciālistu un darbaspēka lielumam. Ja inspektori vienkārši 
izsniedz firmām labu vai sliktu veiktās pārbaudes ziņojuma karti, bet atstāj to 
pašu strādājošo un vadītāju ziņā kaut kā juceklīgi ņemties ar savām problēmām, 
tad nekas labs nav gaidāms no šādām pārbaudēm: visdrīzāk tad darba devējs un 
darbinieki, kuri būs atstāti likteņa varā, ļaus lietām ritēt savu gaitu līdz nākošajai 
inspekcijai vai negadījumam, par kuru trešās puses varētu iesniegt sūdzību. 
 Mēs tāpēc iesakām veikt tādu pārbaudi, kurai ir trīs pakāpes, katra no 
tām ir stingrāka nekā iepriekšējā, pēdējā būtu sankcijas, kādas izpildvara būtu 
spējīga piemērot.
 Pirmais posms vai pakāpe ir padoms un palīdzība risinājumu meklēšanā. 
Problēmu identificēšana arī veido daļu no preventīvās pieejas, kas kopumā pēc 
definīcijas ir ļoti iedarbīga un kura ir cieši vērsta uz nepārtrauktu riska faktoru 
likvidēšanu. Tas nozīmē, ka inspekcijas galvenā loma ir atbalstīt strādājošo un 
biznesmeņu apmācības, ko organizē citas varas iestādes, sākot no izglītojošiem 
pasākumiem, kuru mērķauditorija ir „problemātiskas” firmas un iestādes, 
nozares vai profesijas, lai izskaidrotu: 
•	 	cēloniskas	likumsakarības	starp	riska	faktoriem	un	skeleta-muskuļu	sistēmas	

darbības traucējumiem;
•	 šo	faktoru	identificēšanas	veidus;
•	 1989.	gada	pamatdirektīvas	profilakses	stratēģiju;
•	 iespējamos	veidus,	kā	likvidēt	riska	faktorus	vai	samazināt	riskus,	kam	ir		
 nepieciešamas pamatotas zināšanas par darbaspēku.

Otrā pakāpe ir standartu ieviešana. Tā ietver arī mērķtiecīgu padomu došanu, 
kā minēts jau iepriekš; šo dara tikai tajos uzņēmumos, kuri nav ievērojuši 
standartus pirmās pakāpes inspekcijā. Trešā pārbaudes pakāpe ir sankcijas, 
kuras tiek izskaidrotas nākošajā sadaļā. 

• Sankcijas

Darba devējiem, kuri ir saņēmuši palīdzību un iepriekš minētos papildu 
ieteikumus, bet ir tos ignorējuši vai turpinājuši izdarīt pārkāpumus, ir jāuzliek 
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daudz dārgākas un saistošākas sankcijas. Darba devēji, kuri saglabā darba 
apstākļus, kas ir kaitīgi strādājošo skeleta-muskuļu sistēmai, pakļauj riskam 
strādājošo veselību un drošību. Citiem vārdiem sakot, viņi uzņemas tiesības 
sodīt strādājošos tieši un visu sabiedrību kopumā netieši. Tā ir sabiedrība, 
ieskaitot tos darba devējus, kuri ievēro profilakses principus, kas pilnībā sedz 
izdevumus, kas radušies šīs antisociālās un nepieņemamās sliktās uzvedības 
rezultātā, sedzot virkni netiešo izmaksu. 

 Būtiska arodbiedrību darbība
Arodbiedrībām ir nozīmīga loma šī stratēģiskā plāna ieviešanas periodā cīņā 
ar skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem. Strādājošajiem un viņu 
pārstāvjiem ir galvenā loma profilakses pasākumos visās to attīstības stadijās, 
kuros viņi darbojas gan kā aktīvi profilakses pasākumu dalībnieki, gan kā 
ietekmes objekti, kad profilakses pasākumi nenotiek vai kad tie neizdodas. Ne 
visus riska faktorus ir iespējams likvidēt; to atklāšana, novērtēšana, likvidēšana 
vai samazināšana aizņems daudz laika. Vienmēr būs zināms skaits saslimušo 
strādājošo. Tieši tāpēc, atliekot lēmumu pieņemšanu attiecībā uz īsākiem vai 
garākiem ilgtermiņa rezultātiem, jebkura darbības plāna ieviešanas procesā, lai 
cīnītos ar skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem, cieši jākoncentrējas 
uz trijiem galveno pasākumu veidiem: strādājošo līdzdalība, nepārtraukta 
plāna ietekmes novērtēšana, iesaistot ar skeleta-muskuļu sistēmas darbības 
traucējumiem saslimušos un panākot viņu atgriešanos darbā. 

• Strādājošo līdzdalība

Strādājošo līdzdalība par veselību un drošību darbā ir 1989. gada pamatdirektīvas 
prasība. Tā ir kļuvusi par cilvēcisku un ekonomisku nepieciešamību un tas nav 
tas pats, kas strādājošo konsultēšana. Strādājošo līdzdalību var definēt šādi: 
“Strādājošie un vadība tieši un aktīvi darbojas uzņēmuma dzīvē uz līdztiesīgiem 
pamatiem, saņemot pietiekošu informāciju un spēj izveidot un uzturēt 
optimālus apstākļus darbinieku veselībai, drošībai un labklājībai un uzņēmuma 
tehniskajam un ekonomiskajam stāvoklim” . Šo definīciju, kas uzsver strādājošo 
galveno lomu savas veselības un labklājības uzturēšanā, būtu lietderīgi 
papildināt, sakot, ka strādājošie ir vienīgie reālie eksperti par saviem skeleta-
muskuļu sistēmas darbības traucējumiem, tāpēc, ka tieši viņiem katru dienu ir 
jāpārvar sāpes, grūtības un šķēršļi, kādus rada viņu ietekmētā muskuļu-skeleta 
sistēma. Bet viņi ne vienmēr spēj šos traucējumus aprakstīt, identificēt un 
asociēt tieši ar sava darba raksturīgākajām iezīmēm: tieši tāpēc šajā preventīvajā 
pieejā ir jābūt ne tikai līdzdalībai, bet tai jābūt arī visaptverošai vai integrētai un 
daudzdisciplīnu. 

• Nepārtraukts plāna ietekmes novērtējums

Plāns skeleta -muskuļu sistēmas darbības traucējumu risināšanā ir konceptuāls 
modelis, kurš kā paredzams dos rezultātus nākotnē, bet ir balstīts uz pagātnes 
realitātēm (piemēram, epidemioloģiskie novērojumi): tāpēc šie secinājumi 
dubulto risku, ja nospraustie mērķi netiks pilnībā realizēti. Lai izmantotu visas 
iespējas gūt panākumus, skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu novēršanas 
plānam ir jābūt piemērojamam tām realitātēm un tiem apstākļiem, kādi ir 
tajā laikā un vietā, kur tas tiek ieviests; šis plāns ir jāizvērtē, un darbības ir 
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37 Ņemts no “Sobane” stratēģijas 
arodveselības risku novēršanai, kuru ir 
izstrādājis Lēvenes Katoļu universitātes 
(Beļģija) profesors Žaks Malšērs. Skatīt: 
www.sobane.be/fr/frame.html
38 Skatīt Eiropas Zaļais dokuments 
Salīdzinot demogrāfiskās izmaiņas: jauna 
solidaritāte paaudžu starpā (lejupielādējams 
no http://ec.europa.eu/employment_social/
news/2005/mar/comm2005-94_en.pdf) 
un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 
rezolūcija par šo jautājumu (www.etuc.
org/a/1430).
39 Stock, S., et al., Work-related 
Musculoskeletal Disorders – Guide and 
Tools for Modified Work, IRSST, 2005. 
www.santepub-mtl.qc.ca. (Ar darbu saistītie 
skeleta-muskuļu sistēmas taucējumi 
– rokasgrāmata un instrumenti darba 
pārveidošanā)

nepārtraukti jāpiemēro sasniegtajiem rezultātiem. 
•	 Saslimušo	strādājošo	paturēšana	darbā	un	atgriešanās	darbā
Ir būtiski, lai strādājošos, kuriem ir skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi, 
paturētu darbā un atgrieztu atpakaļ darbā. Šajā publikācijā nav paredzēts 
pievērsties darba pilnveidojošām īpašībām, strādājošo ekonomiskajām un 
sociālajām vajadzībām, kas liek nepārtraukt darbu vai pat demogrāfiskajām 
prasībām, kuras plaši aprakstīja Eiropas Arodbiedrību Konfederācija un Eiropas 
varas institūcijas .
 Daudz svarīgāk šķiet ir piedāvāt dažus ieteikumus, kā to izdarīt. 
Kanādiešu eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieejai, kas balstās uz faktiem, par 
kuriem ir plaši ziņots pētnieciskajā literatūrā, tas ir, ka ieilgusi bezdarbība kavē 
strādājošo atveseļošanās procesu, un, ka iespējamība atgriezties atpakaļ darbā 
samazinās līdz ar pieaugošo prombūtnes garumu . Tas lielā mērā apliecina, 
cik svarīgi ir turpināt strādāt. Šī pieeja lielā mērā balstās uz riska faktoru un 
ergonomiski plānotu darbu skrīningu, par ko ir liela vienprātība profilakses 
pasākumu profesionāļu vidū.

Beidzot, šī pieeja piedāvā strukturētu, četru pakāpju risinājumu, lai atgrieztos 
normālā darbā: 
•	 	cietušās	ķermeņa	daļas	noteikšana;
•	 uzdevumu	izvēle	vai	pārveidošana;
•	 izvēlēto	uzdevumu	izvērtēšana:	fizisko	vajadzību	novērtējums,	izmantojot		
 pārbaudes punktu veidlapu un uzdevumu piešķiršanu;
•	 periodiski	papildu	pasākumi	un	mājas	režīma	novērtējums	līdz	tam	laikam,		
 kad strādājošais var atsākt normālu darbu pilnībā vai ar ierobežojumiem. 

Autori piedāvā praktiskas metodes kā pielāgot darbu (strādāšanas metodes, 
darba uzdevumu reorganizācija, darba laiks, pielāgošanās instrumentiem un 
iekārtām) un uzsver vajadzību pēc vērtīgiem un produktīviem uzdevumiem.
 Skaidrs, ka šādas darba saglabāšanas un atgriešanās darbā shēmas 
panākumi ir atkarīgi gan no veselas apstākļu virknes, kurus nosaka komitejas 
pārziņā esošajā darba programmā, atsaucoties uz strādājošo un darba devēju 
vajadzībām, bet īpaši no cilvēku resursu vadības, uzņēmuma un ārējiem 
profilakses pasākumu profesionāļiem, strādājošajiem un viņu pārstāvjiem.
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TBaleāru salās viesmīlības nozarē ir nodarbināti 50,000 

strādājošo, 52% no tiem ir sievietes. Tās sastāda 17% no 

nodarbinātā darbaspēka. Darba ražīguma prasības viesmīlības 

nozarē pēdējo desmit vai vairāk gadu laikā ir strauji pieaugušas 

uz darba apstākļu rēķina, ko atspoguļo pieaugošie zaudējumi 

negadījumu un slimību dēļ. 

Tā kā skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumi šajā 

nozarē ir sasnieguši „epidēmijas” līmeni, astoņus gadus 

atpakaļ Strādājošo komiteju konfederācija uzsāka apmācības 

un informācijas kampaņu, kurā ļoti cieši tika iesaistīts viesnīcu 

numuru tīrīšanas personāls. 

Lielākais vairums no šī personāla ir sievietes, un viņas it īpaši 

cieš no skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem 

(muguras apakšējās daļas sāpes, augšējo un apakšējo 

ekstremitāšu skeleta-muskuļu slimības, utt.) bieži kopā ar tām 

saistītajām psiholoģiskajām problēmām, kas noved pie daudzu 

darba dienu zaudēšanas. 

Arodbiedrību mācības arī atklāja šo sieviešu raizes par viņu 

ārstu reakciju uz šiem refleksiem - izrakstīti pretsāpju preparāti, 

daži pretiekaisuma līdzekļi, divas vai trīs brīvas dienas un tad 

atpakaļ darbā. 

Mācības deva viņām iespēju dalīties savās problēmās un 

palīdzēja atbrīvoties no izolētības un vientulības, kas ir 

raksturīga viņu darbam. Tās ļāva viņām skaidri apzināties, ka 

viņu problēmām nav nekāda sakara ar hormoniem vai vecumu, 

kā bieži ārsti mēdza teikt, bet šīs problēmas ir tieši saistītas 

ar viņu darbu un ar viņu darba organizāciju. Organizatorisko 

faktoru ietekme uz veselību viesmīlības nozarē ir skaidri red-

zamas pat no dažām sūdzībām: katrai strādājošajai ir jāiztīra 

22 numuri bez pārtraukuma, gadījuma darbi, nekādu ergono-

miska rakstura vajadzību ievērošanas (mēbeles konstruētas, 

ņemot vērā ārzemju klientu vajadzības, slikti konstruēti darba 

piederumi, utt.).

Kampaņas darbinieks noslēgumā saka: “No strādājošajiem 

iegūtā informācija un slimību izmaksas deva mums noderīgu 

informāciju, lai pierādītu, ka ir nepieciešama pamatīga un 

vispusīga darba apstākļu novērtēšana. Šī informācija radīja 

pamatu preventīvai rīcībai (...) Mēs turpinām pieprasīt, lai pro-

filakses pakalpojumos tiktu izmantota šī strādājošo sagādātā 

informācija. Mēs turpinām izdarīt spiedienu uz darba devēju, 

lai tas pieņem darbā profilakses pasākumu speciālistu”. 

Ņemts no īpašā ziņojuma „Sievietes, darbs un veselība”, kas bija publicēts 

Eiropas Arodbiedrību veselības un drošības tehniskā Biroja 2000. gada 

marta Biļetenā Nr.13, 23. lpp. Ir iespējams lejupielādēt no:http://hesa.

etui-rehs.org > Biļetens.

Sievietes un skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumi: kampaņa spāņu tūrisma nozarē
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likumdošanā vairumā dalībvalstu, ka dažādās valstīs ir organizētas kampaņas, 
kas vērstas uz skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem un muguras sāpēm, 
kurās bija iesaistīti arodveselības pakalpojumu sniedzēji un veselības un 
drošības inspektori, un ka daži darba devēji ir mēģinājuši samazināt tos darba 
uzdevumus, kuri iespējams rada skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus. 
 Tad kas ir nogājis greizi? Vai visi šie resursi ir noskaloti kanalizācijā? 
Kāpēc ir tik daudz sāpju un tik maz labu rezultātu?
 Cēloniskās likumsakarības starp biomehānisko sasprindzinājumu un 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem tagad ir labi zināmas un par tām tiek 
plaši ziņots daudzās augstas reputācijas neatkarīgās zinātniskās publikācijās, 
kuras ir recenzējuši profesionāļi. Eiropas preventīvā stratēģija, kas balstās uz 
1989. gada pamatdirektīvu, vairs nevar tikt ignorēta jo tā ir saprātīgs un iedarbīgs 
lēmums: pirmkārt, noteikt un likvidēt riska faktorus. Ja tas nav iespējams, 
samaziniet sekas, cik vien iespējams no pieejamo zināšanu un līdzekļu kopuma. 
 Zinātniskā literatūra apstiprina un izskaidro to, ko strādājošie jau zina 
no savas ikdienas pieredzes un no tām sāpēm, kuras sāpošās locītavas un muskuļi 
jau no to pirmsākumiem ir ierakstījuši atmiņā. Tagad nepaliek ne vismazāko 
šaubu par veselībai kaitīgajām sekām, ko atstāj nepārtraukti atkārtojošās 
kustības, vai pozas un kustības ar galēji ierobežotu kustību diapazonu, ignorējot 
kustību dabiskos veidus dzīvas būtnes un mašīnas mijiedarbībā, kur neviena 
ass nekad pilnībā nav saskaņā ar fizioloģiju, uz locītavām uzliktā slodze, veicot 
fizisko darbu ar rokām, kas ietver celšanu, turēšanu, grūšanu vai vilkšanu, utt. 
Ir labi zināms, ka darbi, kuri visbiežāk rada šo fizisko sasprindzinājumu, ir arī 
tie, kuros šis sasprindzinājums uzkrājas un kuriem pievienojas citi ārējie stresi, 
piemēram, atmosfēras spiediens, higiēnas un sabiedriskās veselības standarti. 
Tie rada veselības pasliktināšanos operatoriem, kas ir spiesti strādāt aukstumā, 
piemēram, lai atbilstu Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas 
standartiem (aukstuma virkne) vai bīstamos un neveselīgos apstākļos, šķirojot 
atkritumu un nevajadzīga iepakojuma tonnas, ko ir radījusi sabiedrība.
 Pie visa tā, mēs tagad uzzinām, ka strādājošajiem, kas nav pakļauti 
biomehāniskajiem riskiem, arī ir izveidojušies skeleta-muskuļu sistēmas 

Ceturtais Eiropas pētījums par dzīves un darba apstākļiem atklāja nomācošus 
datus: tie parāda, ka pēdējos 20 gados ir darīts ļoti maz vai gandrīz nemaz, 

lai novērstu skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus, kuri ir „visbiežāk reģistrētie 
veselības simptomi”, kas piemīt Eiropas strādājošajiem
 Bet mēs labi zinām, ka pastāv direktīvas un tās ir ieviestas nacionālajā 

6. Secinājumi
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traucējumi. Nosēdināti pēc īpaša pasūtījuma izplānotā vidē ar klimata kontroli un 
lietodami aizvien modernākus datorus, un nebūdami pakļauti biomehāniskajiem 
riska faktoriem, šie strādājošie ir gandrīz pilnīgi nekustīgi. Šie un iepriekšējie 
novērojumi liek secināt, ka dzīvesveida likumi bieži vien ir U-veida, iespējams pat, 
ka zvanveida līkne, kurā neitrālā zona ar vairāk vai mazāk sabalansētām lietām 
atrodas starp abiem galējiem punktiem, savukārt abos galējos punktos – gan 
maksimālajā, gan minimālajā, viss ir pilnīgi ārpus lietu kārtības. Tas pastiprina 
iepriekš paziņoto par ergonomiskās pieejas centrālo principu: darba situācija ir 
jāaplūko kā veselums. Ir jāņem vērā ne vien mehāniskie aspekti, bet arī citi darba 
slodzes faktori – organizatoriskie, garīgie, sociālie, emocionālie un citi, jo visi šie 
faktori var izraisīt ar darbu saistītu stresu. Savukārt ar darbu saistītais stress var 
novest pie skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, kā tas jau plaši ir aprakstīts 
un par to ir ziņots zinātniskajā literatūrā. 
 Vai tas ir pārāk komplicēti? Grūti vadāms? Protams, ka nē. Sabiedrība 
ir ārkārtīgi komplicēta, tāpat kā pielietotās tehnoloģijas un darba sistēmas. 
Vai tas ir pārsteidzoši, ja dzīvām būtnēm ir jādarbojas saskanīgi ar jaunajiem 
ierobežojumiem un paātrinātām izmaiņām, ko viņi paši uzspiež savai pasaulei 
kā kūdītāju (diezgan neparasti) vai arī, kas tiek uzspiests viņu pasaulei kā 
manipulators?
 Sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem darboņiem ir jāapvieno 
spēki nežēlīgā taktiskā karā pret skeleta-muskuļu sistēmas riska faktoriem, lai 
atrisinātu to, kas tagad ir atzīts kā pandēmija. Lietu atlikšana vairs nav viena no 
izvēlēm: uzņēmumi, kuri vismazāk rūpējas par darba vidi un kuri rada visvairāk 
upuru, kas cieš no skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem, Eiropas Savienībā, 
sagrābj nepiedodami lielu peļņu uz sirgstošo strādājošo un uz to firmu rēķina, 
kuras ievēro likumus, veicot nepieciešamās investīcijas riska faktoru atklāšanā un 
novēršanā, cilvēku resursos un iekārtās, kas atvieglo darba slodzi. Šie uzņēmumi, 
kas nerūpējas, atstāj visas sabiedrības ziņā maksu par savu pienākumu 
nepildīšanu, kas izpaužas kā sāpes, pārpildītas aprūpes un ķirurģiskās nodaļas, 
kurām ir daudz citu, steidzamāku rūpju nekā nepieļaujamas rīcības blakus 
produktu novēršana. Mēs pierādām, ka sāpes un ciešanas nav darba sastāvdaļa. 
Darbam ir jāpaliek kā līdzeklim, lai sasniegtu personīgo labklājību un attīstību.
 Tā ir Eiropas sabiedrība kopumā, kas maksā izdevumus par darba 
nespēju, no tās izrietošajiem bezdarba pabalstiem un nevēlamajiem zaudējumiem 
Eiropai, kas pretendē būt visdinamiskākā pasaules daļa. Demogrāfiskās 
problēmas neatlaidīgi spiež mūs strādāt krietni ilgāk pēc 60 gadu vecuma. 
Tāpēc strādājošajiem ir jāpaliek kustīgiem un darbīgiem, ražīgiem un izdomas 
bagātiem. Ir vajadzīga neierobežota gādība, lai uzturētu dzīvu organismu 
vislabākajā kārtībā, tas ir, veselu vēl pēc 40 gadu vai ilgākas darba dzīves, kas ir 
bijis pakļauts tik daudzām nelabvēlīgām ietekmēm dažādās kaitīguma pakāpēs. 
Katra indivīda, kas dod savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā, patiesā vērtība 
ir neizmērāma: tad, kā kādam pietiek nekaunības to apšaubīt tādā mērā, ka 
tie ignorē savu strādājošo veselību, tā vietā tērējot naudu par profilaktiskām 
mašīnu apkopes programmām, kas var darboties mēnešiem ilgi bez apkopes vai 
uzlabošanas?
 Šī lappuse Eiropas ekonomikas vēsturē ir jāpāršķir: mēs vairs ilgāk 
nevaram atļauties luksusu atlikt lietas, būs nepieņemami pēc pieciem gadiem 
atkal lasīt, ka zaudējumi no skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumiem 
ir joprojām tikpat augsti, kad citi – piemēram, Amerikas Savienotās Valstis vai 
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Kanāda jau gūst pirmo atalgojumu par savu daudz efektīvāko pieeju. 
 Ir vajadzīgs patiess kara pieteikums skeleta-muskuļu sistēmas riska 
faktoriem, kas balstās uz piecu pakāpju pieeju piramīdas formā, kura pamatā 
ir likumu, standartu un pozitīvas pieredzes kopums un kuras virsotnē atrodas 
ieviešana ar sankciju palīdzību (skatīt iepriekšējo sadaļu). Šī pēdējā pakāpe 
ir tā, kuru, cerams, nekad nebūs jāsasniedz, jo ar labas gribas palīdzību un 
saskaņotas tehnisko, zinātnisko un cilvēku resursu izvietošanas, var sasniegt 
labus rezultātus jebkurā jomā – mehāniskā, organizatoriskā vai kādā citā.
 Neinvestēt profilaksē, neiesaistīties šajā kopējā cīņā pret skeleta-
muskuļu sistēmas darbības traucējumiem, neinvestēt darba vietas labklājībā un 
veselīgu darba vietu veicināšanā ir neķītri, amorāli, ekonomiski bezatbildīgi un 
nepieņemami attiecībā uz sabiedrības veselību.
 Organizācijas, kas neievēro korporatīvās sociālās atbildības  principus 
un tās, kuras, neskatoties uz to, ka saņem palīdzību un ir brīdinātas, atsakās 
ievērot esošās pozitīvās pieredzes noteikumus un likumus, būtu jāsauc vārdā, 
jākaunina un tām jāuzliek soda sankcijas. Pretstatā šīm, firmas, kuru vadības 
galvenais mērķis ir bijis meklēt oriģinālus un atjautīgus risinājumus, un kuras 
ir iesaistījušas strādājošos, ekspertus un veselības un drošības inspektorus, lai 
izstrādātu darba sistēmas, vajadzētu apsveikt un atbalstīt.
 Skeleta-muskuļu sistēmas darbības traucējumi ir jautājums, kas tagad 
prasa absolūtu prioritāti un dalītas atbildības uzņemšanos Eiropas sabiedrības 
visos līmeņos.

40 OSkatīt: www.etuc.org/a/494?var_
recherche=+RSE.
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Bursīts• 

Asinsvadu un asinsrites 
sistēmas traucējumi

Locītavu problēmas Bursopātijas

Kakls

Pleci

Augšējās 
ekstremitātes

Hipotenārā ‘āmura’ • 
sindroms

Reino sindroms• 

Osteoartrīts• Bursīts• 

Rumpis

Torakolumbārais 
mugurkaula rajons

Osteoartrīts• 

Apakšējās 
ekstremitātes

Varikozas vēnas• Osteoartrīts• 

Avots: Pīters Bakls (Peter Buckle) un Džeisons Devero (Jason Devereux) ir klasificējuši augšējo ekstremitāšu un kakla skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumus pēc to tipa tabulas veidā, kura šeit ir publicēta mazliet pārveidotā izskatā, pievienojot arī torakolumbāro mugurkaula rajonu. Skat.: 
Buckle, P.,et.al.,Work related Neck and Upper Limb Musculosceletal Disorders, European Agency for Safety and Health at Work, 1999. HTTP://
agency.ocsa.eu.int/publications/reports/201/en/index.htm

1.pielikums

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu klasifikācija  
 pēc anatomiskās struktūras vai traumas tipa

Pielikumi
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Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) at-
bilde uz priekšlikumiem pēc otrā konsultāciju raun-
da ar sociālajiem partneriem par skeleta-muskuļu 
arodslimībām 

1.Ievads

ETUC ir vienisprātis ar Eiropas Komisijas viedokli, ka daudzās iniciatīvas, kas 
attiecas uz skeleta-muskuļu arodslimībām un tikušas ierosinātas jau kopš 1980.
gada, nav nesušas gaidītos rezultātus, bet saslimšanu skaits tikmēr ir pieaudzis.

Komisijas dokuments:
•	 	Atgriež	skeleta-muskuļu	sistēmas	traucējumus	kustību	–	motoriskās		 	

sistēmas fizioloģijas, darba vietas patomehānikas un tādu nemehānisko  
riska faktoru kā, piemēram, stresa, (kas jau ir zinātniski pierādīts) kontekstā;

•	 	uzskaita	jau	esošos	likumdošanas	instrumentus;
•	 	atzīst	trūkumus	šajos	instrumentos	un	to	vājās	puses,	sevišķi	atzīmējot		

Direktīvu par manuālo smagumu pārvietošanu un Direktīvu par displeja  
ekrānu, kuras ir fundamentāli jāmaina;

•	 	tādējādi	uzsver	šo	abu	direktīvu	nepietiekamību;
•	 	rekomendē	lietot	citus,	ne	tikai	likumdošanas	instrumentus,	lai	sasniegtu		

savu mērķi;
•	 	konfrontē	dalībvalstis	un	uzņēmumu	vadību	ar	atbildību	par	likumdošanas		

ieviešanu.

ETUC vienbalsīgi atkārto savu prasību pēc jaunas direktīvas par skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu profilaksi, jo tā uzskata, ka skeleta-muskuļu 
sistēmas traucējumi ir visizplatītākā veselības problēma Eiropas Savienībā un 
galvenais darba kavējumu un slimības kompensāciju cēlonis. Tā arī norāda, ka 
likumdošanas pasākumu rezultātā ir vērojams progress darba negadījuma skaita 
samazināšanā. Tālākas vienošanās būs iespējamas vienīgi tad, ja tās varēs pama-
toties uz jaunu direktīvu, cīņai ar skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem.

2.Saturs

Dalībvalstīm un uzņēmumu vadībai šāda direktīva kalpos kā instruments, 
kas būs domāts tieši skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu novēršanai un 
profilaksei. Lai to sasniegtu, direktīva:

•	 	fokusēsies	tieši	uz	skeleta-muskuļu	sistēmas	traucējumiem,	papildinot,	bet		
ne atkārtojot jau eksistējošos likumdošanas instrumentus;

•	 	konsekventi	izvirzīs	par	galveno	mērķi	samazināt	ar	skeleta-muskuļu		 	
sistēmas traucējumiem saistīto saslimšanas gadījumu skaitu Eiropā;

•	 	konsekventi	īstenos	profilaktisko	darbu,	sākot	ar	darba	iekārtu	un	sistēmu		
konstrukciju līdz pat visstingrākajai ergonomikas principu ievērošanas kon 
trolei;

•	 	pamatosies	uz	jau	esošo	preventīvo	mehānismu	un	esošo	likumdošanu:
  −  Vispārējo direktīvu 89/391;

2.pielikums
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  − Pielikumu Direktīvām 90/269 un 90/270, tālāk minētas kā Direktīva par  
manuālo smagumu pārvietošanu un Direktīva par displeja ekrānu;

  − būs saistošas attiecībā uz skeleta-muskuļu     
sistēmas traucējumu skrīningu, kas dod drošu pamatu tālākai cīņai par   
sistemātisku riska faktoru izskaušanu;

  − būs saistošas attiecībā uz cietušo cilvēku darba vietas saglabāšanu un viņu  
reintegrēšanu darba tirgū, nodrošinot kompensāciju par nodarīto veselības  
kaitējumu;

  −stingri uzskaitīs visus skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu gadījumus un  
veiks sekojošu plānveida kontroli.

Jaunajai direktīvai ne tikai jāietver un jāiekausē sevī uzlaboti jau esošie instru-
menti, jo sevišķi Direktīva par manuālo smagumu pārvietošanu un Direktīva 
par displeja ekrānu, bet arī jāiet tālāk par vienkāršu abu šo dokumentu apkopo-
jumu. ETUC jau ir norādījusi uz trūkumiem un vājajām vietām šajos dokumen-
tos. Tomēr, šajos dokumentos ir punkti, kurus nedrīkst ignorēt, un tāpēc jaunā 
direktīva varētu ietvert:

•	 	pamatprincipus,	kas	jāņem	vērā	cīnoties	pret	skeleta-muskuļu	sistēmas			
traucējumiem, likvidētu esošos trūkumus, izvirzītu skaidrus mērķus   
un nodrošinātu stingru plānveida skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu  
epidemioloģisko kontroli Eiropas Savienībā;

•	 	pielikumus,	kas	ietvertu	Direktīvu	par	manuālo	smagumu	pārvietošanu	un		
Direktīvu par displeja ekrānu, kā arī citus attiecīgos dokumentus.

Direktīvai par skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu jau esošie dokumenti var 
dot vērā 
ņemamu ieguldījumu. Tajā pašā laikā tie ir uzlabojami, lai izvairītos no 
neprecizitātēm un nenoteiktības. 
 ETUC uzsver, ka vajag konsekventi iet uz pieejas vienkāršošanu, lai izstrādātu 
pamatprincipus, kas aptvertu visas potenciāli bīstamās darba situācijas.

Riska faktori, kas jāņem vērā
Biomehāniskie aspekti nav vienīgie skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
riska faktori, tāpēc, paturot prātā tikai tos, var pieļaut neskaitāmas kļūdas, 
izvērtējot risku, un tas var novest pie nepiemērotu stratēģiju ieviešanas attiecībā 
uz primārajiem profilakses pasākumiem cīņā ar skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem, kā arī pie darba telpas un vides pārplānošanas un ar skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumiem saistīto uzdevumu izmainīšanas.
Biomehāniskie, ar darbu saistītie parametri un to nevēlamās sekas ir veicamā 
darba un šī darba konteksta rezultāts, tas ir, darbs, kas ir jāizpilda un reāli paveik-
tais darbs un vide, kas ir radīta šī darba pabeigšanai (darba rīki un iekārtas, me-
todes un darba organizācija un citi darba apstākļi).
Ergonomisti uzskata, ka neatbilstība starp darbu, kas jāveic un reāli 
padarīto darbu rada sasprindzinājumu, kas atspoguļojas dažās 
pamata disfunkcijās, kuras bieži ir skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu 
pamatcēlonis. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai dažādās iesaistītās puses pārbaudītu šos 
sasprindzinājumus vai pretrunas, kuras dažkārt ir niecīgas, bet var radīt sma-
gas sekas. Tāpēc ļoti svarīga ir visaptveroša, neierobežota visu riska faktoru 
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izvērtēšana, ieskaitot tos, kurus rada darba organizācija.
• Biomehānisko faktoru galvenās kategorijas

Ir četri zināmi, identificēti biomehāniskie faktori, kuriem ir vajadzīga 
sistemātiska pieeja. Tos raksturo lielums un amplitūda (piemēram, kilogramu 
skaits vai ietvertā leņķa grādi), atkārtošanos skaits un tas, cik ilgi strādājošie 
ir pakļauti nelabvēlīgai ietekmei. Vibrācijas jau ir ietvertas īpašā tām veltītā 
direktīvā. Riska faktoru izvērtēšana vienmēr būs saistīta ar mēģinājumu 
tos novērst. Ja riska faktorus nebūs iespējams pilnībā likvidēt, ir svarīgi tos 
pārtraukt vai cik vien iespējams samazināt to sekas, un šīs pūles ir jāapvieno 
ar daudziem citiem pasākumiem (informācijas sniegšana, apmācības, 
pārvērtēšana un tā tālāk). Tālāk dotā tabula apkopo biomehāniskos faktorus  
un to īpašības, kas ir jāpēta. 

• Citi nozīmīgi faktori

•	Mehānisku	faktoru	ietekme	uz	dzīviem	audiem,	šajā	gadījumā	cilvēka	audiem,		
skar cilvēkus viņu darba telpā: to antropometriskās īpašības atšķiras, tāpēc, ka 
Eiropas Savienība atbalsta pārvietošanās brīvību un darbs un cilvēku darbības 
kļūst aizvien jutīgākas pret globalizāciju.

•	Arī	citiem	sociālajiem	partneriem		ir	plaša	zinātniskā	vienprātība	,	,	ka	
biomehāniskie ierobežojumi izraisa skeleta-muskuļu sistēmas traucējumus, 
bet tie vairs sen nav vienīgie, kas izskaidro skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumu rašanos darba telpā. Ja mēs gribam dot ietekmīgu ieguldījumu 
risku samazināšanā, apkarojot iespējamos cēloņus, ir ļoti svarīgi izpētīt citus 
ierobežojumus darba telpā:

- darba saturu;

- darba organizāciju;

- fizisko vidi;

- psihosociālo vidi;

- sensoros un emocionālos ierobežojumus.

Eiropas Arodbiedrību konfederācija, būdama zinātniska savienība, nevar 
izvairīties no šiem jautājumiem, tāpēc tā vairākkārt uzsver šo jautājumu 
svarīgumu un brīdina Komisiju un citus sociālos partnerus par risku palaist 
garām kaut ko tādu, kā rezultātā neizbēgami varētu izgāzties jaunievestie 
pasākumi.

Daudzuma noteikšana
Kā norādīts iepriekš, daļu vienkāršu parametru var izmērīt, un jau ir izgudrotas 
lietotājam draudzīgas skrīninga shēmas. Tās, tāpat kā vecās direktīvas par roku 

Amplitūda / lielums Atkārtošanās Ilgums

Spēks

Poza

Kustība

Vibrācija

Pielietotais vai pārciestais 
spēks,
Leņķa amplitūda 
(diapazons), ātrums, 
paātrinājums

Pakļaušanas biežums 
nelabvēlīgai ietekmei 

Pakļaušanas ilgums 
nelabvēlīgai ietekmei

1   Pozas ir statiskas: kustības 
ir dinamiskas; galējie noteiktām 
kustībām raksturīgie leņķi izraisa 
daudzas problēmas.
2 P. Larsman. On the relation 
between psychosocial work 
environment and musculoskeletal 
symptoms, Goteburg University, 
Department of Psychology.
3 W. Marras, State-of-the-
art research perspectives 
on musculoskeletal disorder 
causation and control: the 
need for an intergraded 
understanding of risk, Journal of 
Electromyography and Kinesiology 
14 (2004) 1 - 5
4 P. Levy (UNICE) http://
osha.europa.en/pblications/
conference/2000117/index_7.
htm
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darbu un vizuālajām displeja ierīcēm vajadzētu iekļaut direktīvas pielikumā. 
Jaunajā direktīvā ir jāparedz izmērojamu faktoru ierobežojuma vērtību 
specifikācija.

Papildu līdzekļi
Ja riska faktorus nevarēs likvidēt, direktīva liks izmantot līdzekļus, kuru mērķis 
ir samazināt risku līdz minimumam, bet kurus vienmēr vajadzēs apvienot ar 
papildu līdzekļiem, piemēram, informācijas sniegšanu, personāla mācībām, 
riskam pakļauto strādājošo veselības aizsargāšanu un pārbaudīšanu un 
regulāriem ziņu precizējumiem par riska situācijām saskaņā ar beidzamajiem 
iegūtajiem datiem. 

Lai nodrošinātu skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu efektīvu kon-
troli, ir vajadzīgi papildu pasākumi darba devēju un vadītāju mācībās.

Pasākumi, kas jānodrošina
Uzdevumu (darbību) apraksts

Ierobežojumu un to fizioloģisko izmaksu apraksts

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu risku izvērtēšana, saistībā ar 
ierobežojumiem darbā

Pasākumu veikšana posmā: izpēte – darbība

Pamatprincipu kopums

• Ar likumu noteiktie

Visas direktīvas, ieskaitot nākošo direktīvu pret skeleta-muskuļu sistēmas 
traucējumiem, kas izveidota, apvienojot un uzlabojot direktīvu par roku darbu, 
vizuālajām displeja ierīcēm, vibrāciju direktīvu un pamatdirektīvu par veselību 
un drošību darbā.

• Nav noteikti ar likumu

Rokasgrāmatas un citi līdzekļi, ar kuriem novada tālāk ar likumu 
noteiktu pamatprincipu kopumu atraktīvā un lietotājam draudzīgā formātā. 
Iespējamie piemēri ietver vispārīgus vai sektoram atbilstošus dokumentus visu 
ieinteresēto pušu lietošanai, vai precīzāk, strādājošo un ļoti mazu uzņēmumu 
vai veselības un drošības darbinieku un inspektoru lietošanai.

3. Secinājumi

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas atbilde ir ļoti skaidra. Pirmkārt, mēs 
apelējam pie Komisijas, lai tā izrādītu iniciatīvu saskaņā ar Eiropas Kopienu 
dibināšanas līguma 3. punkta 138. pantu. Otrkārt, mēs pieprasām, lai šī 
iniciatīva tiktu izteikta kā pilnīgi jauna pret skeleta muskuļu sistēmas 
traucējumiem vērsta direktīva, kas būtu balstīta uz profilakses principiem kā 
tas ir aprakstīts Pamatdirektīvā 89/31/EEK par veselību un drošību darbā, 
kas ietvertu direktīvu par roku darbu un vizuālajām displeja ierīcēm. Nākošā 
pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem vērstā direktīva noteiktā kārtībā 
uzsāks konkrētas iniciatīvas, kas izstrādātas, lai likvidētu skeleta-muskuļu 



54 Skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi

sistēmas traucējumu riska faktorus jau pašā sākumā. Direktīvai ir jānodrošina, 
lai ar skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem slimojošie cilvēki turpinātu 
strādāt vai arī lai viņus integrētu atpakaļ darba dzīvē, un lai viņiem izsniegtu 
kompensācijas.

 Kamēr pieprasītā pret skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem 
vērstā direktīva būs stājusies spēkā, Eiropas Arodbiedrību konfederācija negrib 
iesaistīties pārrunās ar citiem sociālajiem partneriem, pamatojoties uz Eiropas 
Kopienu dibināšanas līguma 139. pantu.

 Tajā pašā laika Eiropas Arodbiedrību konfederācija vēlētos redzēt, 
lai Komisijas iniciatīva būtu papildināta ar līdzekļiem, kas veicinātu skeleta-
muskuļu sistēmas traucējumu epidēmijas reģistrēšanu un kontrolēšanu. 
Dabiski, ka līdz ar to nākošajā direktīvā vajadzēs dot nepārprotamu un skaidru 
skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu definīciju.

3 May 2007
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