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Su darbu susiję apatinės nugaros dalies pažeidimai
Agentūros ataskaitos santrauka

1 lentelė. Su darbu susiję veiksniai, didinantys apatinės 
nugaros dalies pažeidimų riziką
Fiziniai darbo aspektai:

Sunkus fizinis darbas

Krovinių kėlimas

Nepatogios darbo padėtys: (pvz., darbas pasilenkus, sukantis, 
statiškos padėtys)

Visą kūną veikianti vibracija (pvz., traktorių vairuotojams).

Psichosocialiniai  su darbu susiję aspektai:

Menka socialinė parama

Žemas pasitenkinimas darbu.

Darbo organizavimo veiksniai: 

Blogas darbo organizavimas

Prastas darbo turinys.
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Su darbu susiję apatinės nugaros dalies pažeidimai ir skausmai yra svarbi ir 
vis didėjanti problema Europoje.
Šiame informaciniame biuletenyje pateikiamos pagrindinės Agentūros 
parengtos ataskaitos išvados apie apatinės nugaros dalies pažeidimų 
paplitimą, kilmę, su darbu susijusius rizikos veiksnius ir efektyvią apatinės 
nugaros dalies pažeidimų prevencijos strategiją. Ataskaitoje nagrinėjami 
tik apatinės nugaros dalies pažeidimai, bet kai kurios išvados būdingos ir 
kitoms su darbu susijusių nugaros pažeidimų problemoms. 

Problemos dydis

Atlikti tyrimai parodė, kad nuo 60% iki 90% žmonių įvairiuose gyvenimo 
tarpsniuose bent kartą patiria apatinės nugaros dalies pažeidimų, o nuo 
15% iki 42% žmonių dėl tokių pažeidimų kenčia dažnai (priklausomai 
nuo tyrimuose dalyvavusių žmonių bei naudoto nugaros skausmo 
apibrėžimo). Europos darbo sąlygų tyrimo (1) metu nustatyta, kad 30% 
Europos dirbančiųjų patiria nugaros skausmus, ir tai yra dažniausias iš visų 
registruojamų su darbu susijusių sveikatos pakenkimų. Kitoje neseniai 
parengtoje Agentūros ataskaitoje (2) teigiama, kad kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse yra užregistruojamas vis didesnis sveikatos 
pakenkimų, susijusių su krovinių kėlimu rankomis bei apatinės nugaros 
dalies pažeidimų skaičius.  

Nors daugeliu atveju pacientai po apatinės nugaros dalies pakenkimų 
visiškai pasveiksta (60-70 % pacientų pasveiksta per 6 savaites, 70-90 % pas-
veiksta per 12 savaičių), dėl apatinės nugaros dalies pažeidimų vis dar pra-
randama labai daug darbo laiko (3) (4). Be to, labai dažnai apatinės nugaros 
dalies skausmai kartojasi. Per metus apatinės nugaros dalies skausmai pasi-
kartoja nuo 20% iki 44% žmonių, o per visą gyvenimą jie pasikartoja beveik 
85% žmonių. Labai svarbu atsiminti tai, kad jei nugara kartą buvo pakenkta, 
ji gali tapti labai jautri ir jei darbo vietoje vis dar yra rizikos veiksnių, paken-
kimai gali pasikartoti.  

Apatinės nugaros dalies pažeidimų labai dažnai pasitaiko visuose 
ekonominės veiklos sektoriuose ir darbo vietose, tačiau keletas atliktų 
tyrimų rodo, kad apatinės nugaros dalies pažeidimai ypač dažni tam tikrų 
ekonominių veiklų sektoriuose; juos dažniausiai patiria tam tikrų profesijų 
darbuotojai. Ypač dažnai dėl apatinės nugaros dalies pažeidimų kenčia 
žemės ūkio, statybų darbuotojai, dailidės, vairuotojai, įskaitant sunkvežimių 
ir traktorių vairuotojus, slaugytojos ir jų padėjėjos, valytojai, sanitarai, namų 
ūkio pagalbininkai. Europos Sąjungoje apatinės nugaros dalies pažeidimai 
vienodai paplitę tarp vyrų ir moterų (1).

Apytikriais skaičiavimais, ES valstybių narių kaštai, susiję su sveikatos paken-
kimais darbe sudaro nuo 2.6 iki 3.8% bendrojo nacionalinio produkto (5), 
tačiau tikslios statistikos nėra. Tikrieji skaičiai turėtų būti didesni, nes sunku 
įvertinti realius socialinius kaštus. Nyderlanduose atlikto tyrimo duomeni-
mis (6), 1991 m. nugaros skausmai visuomenei kainavo apie 1.7% bendrojo 
nacionalinio produkto. 

Apatinės nugaros dalies pažeidimų kilmė

Apatinės nugaros dalies pažeidimai apima stuburo slankstelių problemas, 
pvz., išvaržas ir uždegimus, raumenų ir minkštųjų audinių pažeidimus. Epi-
demiologiniai tyrimai parodė, kad be įprasto senėjimo proceso neigiamo 
poveikio, apatinės nugaros dalies pažeidimus žmonėms, neturintiems 
nugaros skausmų, sukelia blogi ergonominiai veiksniai darbo vietoje arba 
jie paspartina neigiamus pokyčius jau pakenktoje nugaroje. Dėl blogų 
ergonominių veiksnių darbo vietoje padidėja nugarai tenkantys krūviai 
arba įtampa. Tai įvyksta įvairiose situacijose, pvz., keliant, pasisukant, len-
kiantis, atliekant nepatogius judesius, dirbant įtemptoje arba statiškoje 
padėtyje. Dažniausiai atliekami darbai: fizinis darbas, krovinių kėlimas rank-
omis ir transporto priemonių vairavimas (visą kūną veikianti vibracija irgi 

yra kaip vienas iš įtakojančių veiksnių).
Nors su stuburo slanksteliais susijusias problemas galima nustatyti atliekant 
rentgenogramas arba skenuojant kaulus, tokie būdai netinka nustatyti 
kitiems pakenkimams, pvz., raumenų ir minkštųjų audinių pažeidimams. 
Iš tikrųjų, 95% apatinės nugaros dalies pažeidimų yra apibūdinami kaip 
“nebūdingi”. Įrodyta, kad žemiau aprašomi metodai yra veiksmingi vykdant 
visų tipų su darbu susijusių apatinės nugaros dalies pažeidimų prevenciją 
ir siekiant juos sumažinti. 

Su darbu susiję rizikos veiksniai 

Parengta daug apžvalginių straipsnių, kuriuose aprašomi apatinės nugaros 
dalies pažeidimų rizikos veiksniai, įskaitant daugumą fizinių, psichosocialinių 
ir/arba asmeninių rizikos veiksnių. Epidemiologinių tyrimų, skirtų psi-
chologiniams veiksniams darbe, skaičius yra žymiai mažesnis nei tyrimų, 
nagrinėjančių fizinius krūvius. Be to, su apatinės nugaros dalies pažeidimais 
dažniau siejami biomechaniniai veiksniai. Tačiau vis daugėja įrodymų, 
kad yra ryšys tarp apatinės nugaros dalies pažeidimų ir psichosocialinių 
veiksnių, ypač tais atvejais, kai jie veikia kartu su fiziniais veiksniais. Apatinės 
nugaros dalies pažeidimai taip pat labai susiję su blogu darbo turiniu bei 
prastu darbo organizavimu. Pagrindiniai su darbu susiję rizikos veiksniai 
išvardinti 1 lentelėje.

Prevencijos strategija ir  efektyvumas

Su darbu susijusių apatinės nugaros dalies pažeidimų prevencijos strate-
gija apima veiklą darbo vietose bei sveikatos priežiūros veiklą. Vis dažniau 
pripažįstama, kad norint šią problemą spręsti efektyviai, reikia taikyti 
integruotą požiūrį, apimantį abiejų rūšių veiklas. Darbo vietose didėja efek-
tyvios ergonominės veiklos palaikymas. Ergonominė veikla paremta “ho-
listiniu” arba sisteminiu požiūriu, kuriame atsižvelgiama į įrangos poveikį, 
darbo aplinką bei darbo organizavimą ir darbuotojus. Aktyvus darbuotojų 
dalyvavimas taikant ergonominį požiūrį yra svarbus jo efektyvumui.

Pagrindinių prevencijos strategijų santrauka pateikiama 2 lentelėje. Čia api-
mama pirminės prevencijos strategija (priežasčių pašalinimas) ir antrinės 
prevencijos strategija (gydymas ir reabilitacija). Nors ekspertų nuomone, 
pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas pirminei prevencijai, visus šiuos 
veiksnius reikia nagrinėti kartu. Pavyzdžiui, tyrimai parodė, kad vien tik mo-
kymo nepakanka, jeigu ergonominiai veiksniai darbo vietose išlieka blogi, 
o į pagrindinį mokymą reikia įtraukti tokius klausimus, pvz., kaip nustatyti 
potencialią riziką ir ką daryti ją nustačius bei saugūs fizinio kėlimo būdai.  
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Europos darbdaviams svarbi informacija kaip apsaugoti darbuotojus nuo 
apatinės nugaros dalies pažeidimų, keliant krovinius rankomis yra pateikta 
“Krovinių kėlimo rankomis” direktyvoje (Tarybos direktyva 90/269/EEC) 
(7), kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra nugaros pakenkimų keliant kro-
vinius rankomis prevencija. Remiantis dabartinėmis žiniomis, šioje direk-
tyvoje pateikiami minimalūs sveikatos ir saugos reikalavimai, atitinkantys 
ergonominį požiūrį, bei rizikos veiksnių sąrašas. Darbdaviai turi atkreipti 
dėmesį į šiuos rizikos veiksnius, atlikdami rizikos vertinimą ir parinkdami 
prevencijos priemones. Čia įeina:

krovinio charakteristikos (pvz., ar jis sunkus, ar jį sunku laikyti);
reikalingos fizinės pastangos (pvz., įtampa, pasisukimas; kūnas nesta-
bilioje padėtyje);
darbo aplinkos charakteristikos (pvz., nepakankama erdvė arba kitos 
kliūtys  patogiai darbuotojo kūno padėčiai, pvz., darbas labai aukštai 
arba labai žemai; nelygus arba slidus grindų paviršius);
reikalavimai atliekamai veiklai (pvz., prailginta darbo trukmė, daug 
pastangų reikalaujantis darbas; nepakankamos pertraukos pailsėti; 
per dideli krovinių nešimo atstumai; nustatytas darbo tempas);
individualūs veiksniai (pvz., rūbai ar pan., trukdantys judėti; nepak-
ankamos žinios arba mokymas).

Manoma, kad apatinės nugaros dalies pažeidimų išskyrimas iš kitų su dar-
bu susijusių nugaros problemų yra šiek tiek dirbtinis, nes nėra griežtos ribos 
tarp nugaros problemų ir kitų jungiamojo audinio ir skeleto raumenų siste-
mos pakenkimų. Reikalingas bendras požiūris į visas jungiamojo audinio 
ir skeleto raumenų sistemos problemas darbo vietose (pvz., žr. Agentūros 
ataskaitas ir informaciją tinklalapyje apie jungiamojo audinio ir skeleto 
raumenų sistemos pakenkimus (8) (9) (10))

Tyrimų ir konsensuso poreikis

Literatūroje pritariama ergonominiam požiūriui, kuris pateikiamas “Krovinių 
kėlimo rankomis” direktyvoje, kaip pagrindui darbdaviams imtis veiksmų. 
Siekiant palengvinti jo taikymą, ataskaitoje siūloma, kad ateityje tyrimuose 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas ergonominio požiūrio efektyviausiam 
taikymui praktikoje nagrinėti. Tokie tyrimai galėtų apimti:

Tinkamai įvertintas “holistinės” veiklos strategijos studijas (pvz., ergonomikos 
taikymas; ergonomikos integravimas į reabilitaciją ir sveikatos priežiūrą);
Praktinių rizikos metodų rengimo ir vertinimo darbo vietose studijas;
Veiksnių poveikio ir jų praktinio vertinimo studijas.

Nors siūloma, kad pagrindinis dėmesys ateities tyrimuose būtų skiria-
mas sužeidimų darbo vietose prevencijai, taip pat siūloma keletas sričių, 
susijusių su problemos laboratorine analize (pvz.: poveikio matavimo meto-
dai; sąnarių judesių matavimo metodai ir studijos, siekiant geriau suvokti 
biochemines ir biomechanines stuburo, slankstelių ir raiščių savybes).

•
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Tolimesnė informacija

Daugiau informacijos apie jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos 
ligų prevenciją galite rasti Agentūros tinklapyje adresu http://osha.eu.int 
Visus Agentūros leidinius galima parsisiųsti nemokamai. Informacija pa-
teikiama informaciniuose biuleteniuose ir įvairiose ataskaitose. Problemų, 
susijusių su  jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis, 
sprendimų pavyzdžių galite rasti adresu  http://europe.osha.eu.int/good_
practice/. 
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Kur gauti ataskaitą

Pilną ataskaitos tekstą anglų kalba galite rasti Agentūros tinklapyje adresu 
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/lowback/ ir jį galite 
parsisiųsti nemokamai. Atspausdintą ataskaitą “ Work-related Low Back 
Disorders” (“Su darbu susiję apatinės nugaros dalies pažeidimai”), Op De 
Beeck, R. and Hermans, V., European Agency for Safety and Health at Work, 
2000, ISBN 92-95007-02-6 – galima užsisakyti EK Leidinių biure EUR-OP Li-
uksemburge (http://eur-op.eu.int/), arba pas prekybos agentus. Kaina Liuk-
semburge 7 eurai (be PVM).

Šį informacinį biuletenį visomis ES kalbomis galite rasti adresu http://agen-
cy.osha.eu.int/publications/factsheets/

Apie ataskaitą

Europos Agentūra parengė tyrimų informacijos ataskaitą apie su darbu 
susijusius apatinės nugaros dalies pažeidimus. Ataskaitoje pateikiama dab-
artiniu metu turimų žinių šia tema santrauka. Darbą atliko Darbuotojų sau-
gos ir sveikatos institutas (Prevent), Belgija.
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2 lentelė. Su darbu susijusių apatinės nugaros dalies 
pažeidimų prevencijos strategija 

Fizinių reikalavimų sumažinimas

Geresnis darbo organizavimas

Mokymas/švietimas (kaip integruoto požiūrio dalis)

Medicininis gydymas ir reabilitacija

Kognityvinė ir bihevioristinė strategija (pvz., krizių 
įveikimas)
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