
Zaburzenia 
układu mięśniowo-

szkieletowego wśród 
dzieci i młodzieży – 

podejście do czynników 
ryzyka i profilaktyki 
zorientowane na cały 

cykl życia
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Kampania „Zdrowe i bezpieczne 
miejsca pracy – Dźwigaj z głową”
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA) prowadzi w latach 2020–2022 ogólnoeuropejską 
kampanię, aby zwiększyć świadomość na temat zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą 
oraz znaczenia zapobiegania tym dolegliwościom. Celem 
kampanii jest zachęcenie pracodawców, pracowników 
i innych zainteresowanych podmiotów do współpracy 
na rzecz zapobiegania tym zaburzeniom i promowania 
wśród pracowników w UE zdrowia układu mięśniowo-
szkieletowego.

Kluczowe kwestie
• Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci 

i młodzieży są bardzo częste.

• Wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy z już 
istniejącymi problemami mięśniowo-szkieletowymi, które 
praca może dodatkowo pogłębić.

• Należy uwzględnić skutki takich dolegliwości 
występujące przez całe życie (począwszy od dzieciństwa).

• Podejście do tych problemów zorientowane na cały cykl 
życia przyczyni się do zapobiegania im u WSZYSTKICH 
pracowników bez względu na wiek.

• Większości czynników ryzyka zaburzeń mięśniowo-
szkieletowych można zapobiegać.

• Sektory zdrowia publicznego, edukacji i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy powinny współpracować w celu 
przeciwdziałania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym 
i promowania zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego 
wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy
DŹWIGAJ Z GŁOWĄ 
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Częste występowanie zaburzeń 
mięśniowo-szkieletowych wśród dzieci 
i młodzieży
Częstość występowania tych dolegliwości u dzieci i osób młodych 
(w wieku od 7 do 26,5 lat), które wciąż uczą się lub studiują 
i które nie weszły jeszcze na rynek pracy, jest bardzo wysoka 
i wynosi ok. 30%. Średnia częstość występowania ich u młodych 
pracowników (w wieku od 15 do 32 lat), którzy weszli na rynek 
pracy, jest jeszcze wyższe: około 34%1.

Wysokie poziomy występowania dolegliwości u dzieci i młodzieży 
mają kilka przyczyn (niektóre z nich przedstawiono poniżej). 
Zaburzenia te mogą być spowodowane nabytymi lub wrodzonymi 
czynnikami ryzyka. Należy podkreślić, że większości nabytych 
czynników ryzyka, czyli czynnikom o charakterze fizycznym, 
psychologicznym i społeczno-ekonomicznym, można w dużej 
mierze zapobiec.

Istotne znaczenie profilaktyki zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego 
u dzieci i młodzieży
W kontekście obecnej wysokiej częstości występowania zaburzeń 
mięśniowo-szkieletowych u dzieci pojawia się kwestia młodych 
pracowników wchodzących na rynek pracy z już istniejącymi 
problemami mięśniowo-szkieletowymi, które praca może 
dodatkowo pogłębić.

Dlatego należy przyjąć podejście zorientowane na cały cykl 
życia w odniesieniu do chorób i zdrowia układu mięśniowo-
szkieletowego. W odniesieniu do zdrowia i chorób układu 
mięśniowo-szkieletowego należy podjąć podejście zorientowane 
na cały cykl życia. Takie podejście pomoże lepiej zrozumieć 
okoliczności i przyczyny występowania chorób wraz z upływem 
czasu oraz opracować sposoby promowania zdrowia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Dobry stan zdrowia układu 
mięśniowo-szkieletowego przyczynia się do zdolności osób 
do życia i pracy2. Jeśli uda się zapobiec zaburzeniom 
mięśniowo-szkieletowym u dzieci i młodzieży, dolegliwości 
te będą rzadziej występować wśród pracowników 
(niezależenie od ich wieku). Ma to także zasadnicze 
znaczenie dla starzenia się w dobrym zdrowiu.

W kontekście priorytetowego podejścia do promowania 
zrównoważonej pracy przez całe życie zawodowe należy  
uwzględniać skutki zaburzeń mięśniowo-szkieletowych przez 
ich całe życie (począwszy od dzieciństwa).

1 Zob.: https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-
disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-
factors-preventive-measures

2 Zob. https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_
Children_and_Young_People

3 Zob. https://osha.europa.eu/en/publications/prolonged-static-
sitting-work-health-effects-and-good-practice-advice/view

Główne czynniki ryzyka
Z wyższym ryzykiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych 
wśród dzieci i młodzieży można wiązać znaczną liczbę czynników, 
którym można zapobiegać i które nie są związane z pracą. Należą 
do nich:

• niedożywienie i nadwaga;

• bardzo niski i bardzo wysoki poziom aktywności fizycznej;

• brak zajęć rekreacyjnych;

• palenie tytoniu i picie alkoholu;

• zła lub nieprawidłowa postawa;

• długotrwałe siedzenie3;

• nadmierne używanie urządzeń elektronicznych;

• obciążenie plecaków;

• urazy spowodowane grą na instrumentach;

• kontuzje sportowe;

• problemy ze zdrowiem psychicznym;

• status społeczny i nierówności społeczne w zakresie zdrowia.

Obecnie wyniki badań nie są jednak spójne i nie ma wyraźnych 
dowodów potwierdzających związek większości z tych czynników 
z wyższym ryzykiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u dzieci 
i młodzieży. Oczywiście może to także wynikać z ograniczeń 
dotyczących niektórych prowadzonych badań. Dowody jednak 
wskazują, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego 
mają związek z niektórymi czynnikami ryzyka, np. kontuzjami 
sportowymi, czy też nadwagą i brakiem aktywności fizycznej. 
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https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Children_and_Young_People
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Children_and_Young_People
https://osha.europa.eu/en/publications/prolonged-static-sitting-work-health-effects-and-good-practice-advice/view
https://osha.europa.eu/en/publications/prolonged-static-sitting-work-health-effects-and-good-practice-advice/view
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Zapobieganie dolegliwościom 
mięśniowo-szkieletowym u dzieci 
i młodzieży lub ich ograniczanie
Podnoszenie świadomości

Zasadniczo szkolne programy nauczania, sesje, materiały lub 
kursy edukacyjne mające na celu przekazywanie informacji 
i zmienianie postaw i umiejętności, skutecznie pogłębiają wiedzę 
i zwiększają świadomość w zakresie uciążliwości i dolegliwości 
mięśniowo-szkieletowych u dzieci i młodzieży. Mimo to szersza 
wiedza niekoniecznie prowadzi do lepszych zachowań. Dlatego 
takim inicjatywom powinny towarzyszyć aktywne interwencje 
(np. ćwiczenia). Interwencje obejmujące kombinację działań 
(interwencje edukacyjne i ćwiczenia fizyczne) mają większe szanse 
powodzenia niż osobne działania.

Aktywność fizyczna i ćwiczenia

Do obiecujących interwencji, które mogą szybko przyczyniać się 
do zapobiegania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym lub do 
ich ograniczenia, należą programy wzmacniania mięśni, lekcje 
wychowania fizycznego, szkolenia z zakresu ćwiczeń fizycznych 
oraz nowe metody pedagogiczne. Aby wyniki były trwałe, należy 
zachęcać do podejścia długoterminowego.

Ergonomia

Oprócz szkoleń korzystny wpływ mają ergonomiczne urządzenia 
(specjalnie zaprojektowane siedzenia, biurka, akcesoria 
komputerowe). Połączenie tych dwóch rozwiązań jest przykładem 
dobrej praktyki lub interwencji.

Zapobieganie wypadkom w dzieciństwie

Wypadki i urazy można skutecznie ograniczyć poprzez edukacyjne 
programy zapobiegania urazom i umiarkowaną aktywność 
fizyczną.

4 Zob. https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
5 Zob. https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative

Współpraca!!!
Sektory zdrowia publicznego, edukacji i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy muszą współpracować w celu przeciwdziałania 
zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym i propagowania zdrowia 
układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży. 
Jest to możliwe poprzez m.in. promocję aktywności fizycznej, 
gier i sportu w środowisku szkolnym oraz poprzez włączanie 
zdrowia i bezpieczeństwa do głównego nurtu edukacji. Poniżej 
przedstawiono kilka praktycznych przykładów.

Austria – Aktywna szkoła4

Początkowym celem tej inicjatywy („Aktywna szkoła w Austrii”) 
było przeciwdziałanie wzrostowi liczby problemów zdrowotnych 
wśród uczniów – po części wynikających z ilości czasu 
spędzonego w pozycji siedzącej i braku aktywności fizycznej – 
poprzez stworzenie większych możliwości prowadzenia ćwiczeń 
fizycznych w szkołach. Wychodząc od początkowego celu 
zdrowotnego, wypracowano całościową koncepcję uczenia się 
poprzez ćwiczenia. W tym podejściu wykorzystuje się aktywność 
fizyczną, aby ulepszyć dydaktyczną jakość szkół. Inicjatywę 
rozpowszechniono w całym kraju i jest ona wspierana przez 
najważniejsze podmioty z sektora edukacji (zwłaszcza krajowe 
organy oświaty), a także z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy 
(np. austriacki zakład ds. ubezpieczeń wypadkowych (AUVA)).

Finlandia – Szkoły w ruchu5

Fiński program „Szkoły w ruchu” to oparta na badaniach 
inicjatywa promująca aktywność fizyczną w szkołach. Od 
roku 2010 inicjatywa ta rozwinęła się z projektu pilotażowego 
w ogólnokrajowy program wykorzystywany przez ponad 90% 
fińskich szkół ogólnokształcących.

Celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży w szkole. Jest on realizowany poprzez uwzględnienie 
większej aktywności w kulturze szkolnej, a przez to w codziennym 
życiu szkoły. Bardziej niż o rozwiązania szczegółowe chodzi tu 
o ogólny wzrost aktywności fizycznej w szkole na co dzień, a to 
powinno prowadzić do innych pozytywnych zmian. Głównymi 
założonymi rezultatami są większa sprawność fizyczna, wspieranie 
nauki oraz lepszy klimat społeczny.
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https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
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Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Kopiowanie lub korzystanie z fotografii wymaga uzyskania pozwolenia od właściciela praw autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w niniejszej publikacji przedstawiają różne działania podejmowane podczas pracy. Nie wszystkie są przykładami dobrych praktyk czy 
przestrzegania wymogów prawnych.

Krótkie filmy o Napo oraz materiały do dyskusji
• Ruch to zdrowie - Napo dźwiga mniej! - 2021: 

https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-lighten-load-2021/keep-runnin-napo-lighten-load-2021

• Napo w miejscu pracy: 
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace

• Pomysły na rozpoczęcie rozmowy: 
https://osha.europa.eu/en/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about-musculoskeletal-disorders/view

• Napo dla nauczycieli - Chroń swoje ciało z Napo - Plecy i kręgosłup 
https://www.napofilm.net/pl/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back 

www.healthy-workplaces.eu

Węgry – Codzienne wychowanie fizyczne w ramach 
promowania zdrowia w szkołach6

Węgierskie sektory zdrowia publicznego i edukacji zdołały 
ustanowić obowiązek codziennego wychowania fizycznego 
dla wszystkich uczniów oraz stopniowo go wdrażać. Celem 
tej inicjatywy jest zaradzenie brakowi aktywności fizycznej 
wśród uczniów, aby złagodzić podstawowy czynnik ryzyka 
chorób niezakaźnych, takich jak zaburzenia układu mięśniowo-
szkieletowego. Lekcje wychowania fizycznego mają przyczynić 
się do realizacji strategicznych celów całościowego promowania 
zdrowia w szkołach poprzez poprawę fizycznego, psychicznego 
i emocjonalnego zdrowia wszystkich uczniów, wyników 
naukowych, integracji oraz dobrostanu społecznego.

6 Zob. https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools oraz https://oshwiki.eu/wiki/
Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_programme

7 Zob. https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education oraz https://enetosh.net
8 Zob. https://osha.europa.eu/en/user/login?destination=en/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health

Włączenie BHP (zwłaszcza zdrowia układu 
mięśniowo-szkieletowego) do głównego nurtu 
edukacji7

Publikacja EU-OSHA8 zawiera kompleksowy przegląd sposobów, 
w jakie szkoły mogą przyczynić się do wczesnej, długookresowej 
profilaktyki zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Obejmuje 
różne punkty widzenia sektorów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, edukacji i zdrowia publicznego oraz uwzględnia analizę 
możliwości wspólnych działań w tych trzech obszarach polityki. 
W opracowaniu dowodzi się, że systematyczne podejście do 
kwestii włączenia bezpieczeństwa i zdrowia do działalności szkół 
będzie sprzyjać jakości szkolnictwa oraz kulturze profilaktyki 
długookresowej. Przedstawiono także strategiczne podejście 
dotyczące promowania aktywności fizycznej i zapobiegania 
zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym w szkołach.
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