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Workshopu k projektu
Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců

V rámci úvodu prezentační části byli účastníci workshopu seznámeni s obecnými zásadami
problematiky přetěžování pohybového aparátu v rámci výkonu pracovních činností a předpoklady
pro vznik poruch pohybového aparátu a následných MSD poruch.
V rámci prezentace získali účastníci také podklady týkající se vlivů přetěžování pohybového aparátu
na celkové zdraví a pracovní výkonnost, možností sledování pracovníků při pracovních činnostech
s ohledem na přetěžování pohybového aparátu a informace o možnostech analýzy pracovních
činností a ergonomie práce jak pomocí standardních, tak i moderních přístupů a technologií.
V závěru prezentační části workshopu byla věnována pozornost konkrétním příkladům zatížení
pohybového aparátu při výkonu pracovních činností pracovníků hasičských sborů a to jak při výkonu
fyzicky náročných činností jako je činnost související s nouzovou evakuací osob, tak i při použití
techniky.
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Prezenční listina:
Workshop byl realizován vzhledem k pandemické situaci Online formou. Jednotlivé prezentace
byly účastníkům přenášeny pomocí online nástroje.
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Zdraví pohybového aparátu
EU OSHA – Healthy Workplace – Lighten the load
Seminář pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra

Martin Röhrich
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Předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu - rizika
Ø Nejčastěji identifikované rizikové faktory
poruch pohybového aparátu a MSD jsou:
• Nevhodný pohyb těla nebo jeho
jednotlivých částí těla
• Dlouhodobé setrvání v jedné pozici
• Nesprávná pracovní poloha nebo
špatné sezení
• Nesprávný proces manipulace,
• Nesprávné postupy při zvedání nebo
manipulaci těžkých břemen
• Opakované pohyby při pracovní
činnosti, ruce/ paže/ končetiny
• Špatné rozložení / střídání pracovních
aktivit
info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Přetěžování pohybového aparátu
Ø V souladu s výsledky provedených studií poruch pohybového aparátu zjištěné obtíže
nesouvisejí pouze s běžně známými příčinami, jako:
•
•
•
•
•
•
•

jednostranné zatěžování organismu
poškození z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby,
vlivy jednorázového namáhání, spojení s extrémní psychickou zátěží
špatná úroveň regenerace a odpočinku organismu především
doba výkonu práce/ směnnost
chybějící možnost fyzické přípravy,
nápravných , protahovacích a relaxačních cviků a rekonvalescence zaměstnanců.

Ø Poruchy pohybového aparátu souvisejí často s povahou pracovní činnosti,
pracovním prostředím a celkovou fyzickou a psychickou zátěží.
Ø Běžné příznaky poruch a nemocí svalové a kosterní soustavy jsou v mnoha
případech spojeny s projevy a změnami v oblasti kloubů, kostí, svalů, vazů a šlach.
info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Vznik poruchy pohybového aparátu a MSD
Ø Pojmem MSD se obecně označuje jakékoli poškození
nebo onemocnění kloubů a dalších tkání souvisejících
s funkčností a výkonností pohybového aparátu.
Ø Muskuloskeletální poruchy obvykle zasahují záda, krk,
ramena a horní končetiny, mohou se však týkat i dolních
končetin.

Krk

Ramena
Horní část páteře
Lokty
Bederní část páteře
Zápěstí a ruce
Kyčle a pánev
Kolena

Kotníky a chodidla

Záda

info@hsef.cz; www.hsef.cz

Horní
konče.ny

Dolní
konče*ny
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD
Ø Vznik predispozicí a obtíží spojených s MSD je déle trvající záležitostí
Ø Prvotní příznaky vzniku MSD zahrnují především běžné příznaky jako jsou:
•
•
•
•

bolest svalů, šlach nebo kloubů,
celková slabost, nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla
Ztuhlost a ztráta svalové pružnosti
omezení svalové, nebo snížený rozsah kloubní pohyblivosti

Ø V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti tyto příznaky
ignorovány a zlehčovány, přestože právě v tomto prvotním stádiu je možné
zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a eliminaci potenciálních obtíží.

info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce
Ø Analýza nebezpečí a rizik
Ø Analýza pracovních míst a pozic
Ø Hodnocení výkonu pracovní činnosti
Ø Ergonomické checklisty
Ø Hodnocení manipulační zátěže
Ø Měření lokální svalové zátěže
Ø Detailní analýza pracovní zátěže:
• Tělesná zátěž a svalová práce
• RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body Assessment)
info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Měření a analýza pracovních činností pomocí MoCap
technologie
Ø Pro analýzu celkové pohybové zátěže využíváme nejnovějších
nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (Motion
Capture) společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu

info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu
při výkonu pracovních činností

info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Měření a analýza pracovních činností a zátěže pomocí Xsens
systému

info@hsef.cz; www.hsef.cz
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Děkuji za pozornost

Martin Röhrich
mobil: 602 582 996
Děkujeme za spolupráci a pomoc: HZS Most;
HZS Hl. Města Prahy; společnosti Xsens
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