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ŠKODLJIVE POSLEDICE 
KOSTNO-MIŠIČNIH OBOLENJ 

1. Računalniški zaslon namestimo v višino oči, na 
razdalji vsaj 50 cm in pravokotno na okna oz. 
vire bleščanja. 

2. Stol prilagodimo skladno z našo višino tako, da 
imamo noge položene na tla in v pravokotnem 
položaju.

3. Ohranimo prostor za gibanje nog pod mizo ali 
jih naslonimo na podstavek.

4. Zagotovimo si nekaj minutne odmore za oči pri 
delu z zasloni. 
 
 
 
 
 

5. Poskrbimo za ustrezno osvetlitev in redno zra-
čenje prostora.

6. Če imamo možnost, delo opravljamo tudi stoje.  

PREPREČIMO 
KOSTNO-MIŠIČNA OBOLENJA

Praktični napotki za zaposlene

Pisarniški prostor in opremo prilagodimo 

svojim potrebam!

NAMIG: uporabite lahko brezplačne 
računalniške aplikacije (npr. Eye Leo), 
ki vas spomnijo kdaj si vzeti odmor in 

predlagajo aktivnosti. 

Prevzemimo odgovornost za svoje zdravje in 

dobro počutje!

Bolečine, izguba fizičnih funkcij, veščin in spretnosti.
Manjša produktivnost pri delu in pogostejša bolniška 
odsotnost. 
Pri resnejših težavah tudi kronična nezmožnost za 
delo ali zgodnja upokojitev.
Slabše udejstvovanje v družabnem življenju in slabše 
počutje.

• Pri delu uporabljajmo varnostno opremo, ki nam je 

na delovnem mestu na voljo ali podajmo predloge za 

izboljšanje.

• Poslovimo se od iskanja enostavnih rešitev ter prela-

ganja odgovornosti za svoje stanje na druge. 

• Poiščimo strokovno pomoč in podporo v primeru 

resnejših težav, ki jih ne zmoremo obvladati sami. 

• Vprašajmo se kaj lahko sedaj, v danem trenutku 

naredim, da mi bo jutri bolje?

• Pri uvajanju sprememb v naše življenje bodimo 

vztrajni in potrpežljivi!



 
KAJ LAHKO NAREDIMO 
NA DELOVNEM MESTU?ALI STE VEDELI? 

ZAKAJ NASTANEJO?

KAJ SO KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA?

Prihodnost je AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE!

Širok spekter zdravstvenih težav, ki jih povzročajo ali 
slabšajo delo ter vplivi neposrednega delovnega okolja. 
Gre za okvare kostno-mišičnega sistema, ki ga sestavljajo:

• kosti in sklepi,
• mišice, vezi in kite,
• živci in krvni sistem. 

Kostno – mišične bolezni so že vrsto let vodilni 

razlog za bolniške odsotnosti zaposlenih. 

Starejši kot smo, dalj časa traja okrevanje in bolniška 

odsotnost, ZATO JE POMEMBNA PREVENTIVA!

Najpogostejši vzroki za nastanek kostno-mišičnih obo-
lenj, ki so povezana z delom, so:

• dvigovanje bremen,
• slaba oz. prisilna drža,
• ponavljajoči se gibi. 
 
Vpliv imajo tudi značilnosti dela (npr. ponavljajoče priti-
skanje orodja ob površino), delovno okolje (npr. mraz ali 
prehuda vročina), organizacija dela (npr. majhen vpliv 
na način ali tempo dela) ter zdravstveno stanje posame-
znika oz. njegov življenjski slog.

1. UŽIVAJMO URAVNOTEŽENO PREHRANO 

ZAKAJ? Hrana, bogata s kalcijem in vitaminom D 
(npr. mleko, morske ribe, jajca, oreščki) izboljšuje 
trdnost kosti in preprečuje pojav osteoporoze.

1. NAČRTOVANJE DVIGA

2. DOBER OPRIJEM

Stopala postavimo narazen za uravnotežen in stabilen 
položaj. Dominantno nogo postavimo čimbolj naprej 
in v smeri, kamor nameravamo kreniti in dobro primemo 
breme.

3. PRAVILNA DRŽA

Ko dvigamo breme z nizkega položaja, srednje pokrčimo 
kolena, ramena naj bodo usmerjena v isto smer kot boki.

4. DVIG  

Ne delajmo nenadnih in naglih gibov, ki bi lahko 
povzročili zakrčenost posameznih delov telesa. 
Obdržimo potreben nadzor nad gibanjem.

2. IZPOSTAVIMO SE SONCU

ZAKAJ? Zmerno sončenje (15 minut dnevno) bo naše 
telo napolnilo z vitaminom D. V letnih časih z manj 
sončnimi dnevi, je dobro naši prehrani tudi dodati 
prehransko dopolnilo s tem vitaminom. 

4.  PRENEHAJMO S KAJENJEM

ZAKAJ? Kajenje je dejavnik tveganja za nastanek 
revmatoidnega artritisa, ki prizadene predvsem male 
sklepe rok in nog, zapestja in kolena.

3.  BODIMO REDNO TELESNO AKTIVNI

ZAKAJ? Plavanje, hoja, kolesarjenje, pilates in tai chi 
so športne dejavnosti, ki dokazano manjšajo tveganje 
za nastanek kostno-mišičnih obolenj ter delujejo blažil-
no, ko so težave že prisotne. 

Upoštevajmo načela varnega premeščanja bremen!

Pomislimo, preden breme dvignemo in se vprašajmo 
se ali bi breme lažje dvignili s pomočjo druge osebe ali 
tehničnega pripomočka?


