
ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС)
Какво представляват МСС?
Увреждания на телесни 
структури: мускули, стави, 
сухожилия, ставни връзки,
нерви, локална кръвоносна 
система, причинени вследствие
на въздействие на работни 
процеси, работна среда, 
неправилно оборудване, липса
на обучение, умения и опит.

Причини за МСС са съчетание от няколко фактора: Физически причини и организационни рискови фактори, на-
емане на млади и/или  сезонни работници, които не са свикнали със специфичната  работа и нямат необходимите
умения към работните процеси, липса на обучение.
• Висока интензивност и продължителност.
• Работна среда: – Физически климат – висока или ниска температура и влажност, въздушни течения;  

– Осветление – отблясъци и сенки;  Шум; Вибрации
• Неправилно оборудване и неподходящи ЛПС и екипировки
• Стрес – работа под напрежение, нежелателно поведение на клиенти/пациенти, колеги, ръководители

n Неправилна и статична поза
(неподходящо оборудване и
организиране на работното
място)
n Темпо на повторенията при
натоварване на китките

n Повтарящи се принудителни
движения от китката и рамото:
разбъркване, рязане, миене

n Неправилно вдигане на
тежести – странично изкри-
вяване

n Висока интензивност на
работа, неправилна поза,
постановка на ръцете с пре-
комерен товар
n Повдигнати ръце над ни-
вото на рамото, неправилно
извита китка

n Неконтролируеми движе-
ния в неправилна поза
n Неподходящо оборудване
n Неподходящи лични пред-
пазни средства

n Дълъг период на стоене прав,
неправилно оборудване,
n Повторяемост на движенията

n Неправилно разположение
на работното място, непра-
вилно подреждане на елемен-
тите на трудовия процес
n Протягане, неизползване на
подходящо оборудване.

n Неправилно пренасяне на 
оборудване и материали

n Неподходящо оборудване
n Неправилна статична поза,
странично изкривяване
n Неправилно положение на
тялото при изпълнение на 
трудов процес

n Неправилно вдигане, носене
и преместване на тежести при
навеждане и неизползване на
оборудване
n Наведен гръб

n Липса на екипировка или
неправилна екипировка
n Статична поза и непра-
вилна поза без опора
n Извит гръб
n Оставане в една и съща
поза дълго време

n Вибрации, шум
Високи обороти на работа

ПРИЧИНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

ТРУД  ЗДРАВЕ  БЕЗОПАСНОСТ


