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Определение на МСУ

• Свързаните с работата мускулно-скелетни

увреждания (МСУ) са увреждания на

телесни структури, например мускули,

стави, сухожилия, връзки, нерви, кости и

локална кръвоносна система, които се

причиняват или влошават основно от

работата и от въздействието на

непосредствената заобикаляща среда, в

която се извършва работата.

•



Значимост на проблема

EWCS 2015 г.

• Около 3 на всеки 5 работници се
оплакват от МСУ съгласно доклада на ЕС

Евростат, Наблюдение на работната сила
2013 г.

• 60 % от всички работници в ЕС, които
имат свързан с работата здравословен
проблем, посочват на първо място като
причина МСУ



• Отсъствия от работа

През 2015 г. повече от половината (53 %) от работниците с

МСУ (включително работниците с други здравословни

проблеми) съобщават, че са отсъствали от работа през

изминалата година

• Ранно или принудително пенсиониране

Работниците с МСУ са по-склонни от работниците без МСУ да

считат, че няма да могат да вършат същата работа на 60-

годишна възраст. По-точно една трета от работниците с МСУ

(включително и работниците с други здравословни проблеми)

смятат, че няма да могат да продължат да вършат работата си

до навършване на 60-годишна възраст



COVID-19: МСУ и дистанционната работа от къщи

• Броят на работещите от къщи в ЕС се увеличи и

ще продължи да се увеличава след COVID-19

• Дистанционната работа увеличава риска от

проблеми, свързани с МСУ

• Значителен ръст на оплакванията от МСУ сред

работещите от къщи по време на пандемията

• Трябва да се обмислят факторите, свързани с

МСУ и психо-социалните рискове



Водещите рискови фактори за МСУ,

свързани с работата, са :

• повтарящи се движения на дланите

или ръцете

• продължително седене

• вдигане или преместване на хора

или товари





Ръчна работа с тежести и 

мускулно – скелетни увреждания

Факти:
• От 17% до 46% от работещите докладват, че са

изложени на въздействието на рискови фактори за
възникване на МСУ.

• Четири милиона граждани на ЕС считат, че страдат от
заболявания на опорно – двигателния апарат, свързани
с условията на труд.

• Най-често срещаните професионални заболявания в
Европа - повече от 45% от всички професионални
заболявания

Източник:

Work and health in the EU.A statistical portrait

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,2004

ISBN 92-894-7006-2

Cat. №. KS-57-04-807-EN-N



- най-разпространените професионални разстройства на

здравето; 

- значими при голям кръг дейности, повече от една четвърт

се дължат на ръчна работа с тежести (РРТ); 

- едни от най-скъпо струващите професионални

заболявания; 

- имат кумулативен характер, по-често се появяват при

многократно въздействие; 

- рядко се постига пълно възстановяване на здравето, 

намаляват работоспособността и качеството на живота;

- могат да доведат до инвалидизация в ранна възраст 

Уврежданията на мускулно-скелетната 

система (МСС)
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Съвременни виждания на ЕС за рисковите фактори, 

които потенциално допринасят за развитието на 

МСС:

❑ Биомеханични/физични фактори (фактори на работния 

процес, шумово-вибрационни въздействия, неблагоприятен 

микроклимат и др.). Поставят се изисквания за:

➢ оценяване на риска  за всеки отделен елемент на факторите на 

работния процес;

➢ използване на специални методики, различни от прилаганите за 

оценка на риска при факторите на работната среда.

❑ Психосоциални фактори (работа с висока скорост и крайни 

срокове, надхвърлящи личните възможности; неинформираност за 

проблемите в предприятието; конфликти; несигурност; лошо 

заплащане на труда; липса на възможност за самостоятелни 

решения и на стимули за добре свършена работа от страна на 

работодателя и т.н.)
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Механизъм на действието на психосоциалните фактори

при развитието на МСУ

Съвременни виждания на ЕС за рисковите фактори, 

които потенциално допринасят за развитието на 

МСУ:

Психосоциални фактори → стрес → въздействие върху:

➢ нервната система като цяло → чрез засилено отделяне на 

интерлевкини → намаляване на имунната защита → възникване на 

костно-мускулни смущения

➢ автономната нервна система → активиране дейността на 

надбъбречните жлези → повишено отделяне на катехоламини → 

въздействие върху костно-мускулната система → смущения

➢ централната нервна система → ретикулярна формация → 

повишен тонус → въздействие върху костно-мускулната система 

→ смущения
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Съвременни виждания на ЕС за рисковите фактори, 

които потенциално допринасят за развитието на 

МСС:

❑ Индивидуални фактори (минали или хронични/ендокринни

болести, възраст, пол, вредни навици, генетични особености,

хранене, двигателен режим, здравна култура). Доминирането им

насочва към болести на костно-мускулната и периферна нервна

система от общ характер, неблагоприятно повлияни от условията на

труд;

❑ Значителна, доказана в професионалния маршрут експозиция

на рискови фактори от условията на труд (в случаи на

професионална етиология);
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Ниво на заболяванията

на костно-мускулната система в България

❑ Заболяемостта с временна неработоспособност

➢ трето място по честота на случаите (след острите инфекции на

дихателните пътища и болестите на нервната система и

сетивните органи) и

➢ трето място по тежест (след острите инфекции на дихателните

пътища и травмите )

Следователно, уврежданията на костно-мускулната

система при лицата в работоспособна възраст у нас

представляват проблем, който следва да насочи вниманието и

към условията на труд.

По данни на Националния център по здравна информация за

последните 3 години, групата на болестите на костно мускулната

система (остеохондрози; синувити, бурсити, тендосинуити, и др.)

трайно заема:



Мускулно – скелетни увреждания

Основни причини:

– различни форми на статично физическо
натоварване;

– ръчна работа с тежести (при претоварване на
опорно двигателния апарат);

– повтарящи се еднообразни и монотонни
движения (двигателна монотония);

– неблагоприятни работни пози;

– неблагоприятен микроклимат;

– вибрации;

– комбинации от изброените причини.

Повече от една четвърт от уврежданията на МСС се
дължат на вдигане, пренасяне и поддържане на тежести
с участието на ръцете или на гръбната мускулатура.



Какво представляват свързаните с работата 

мускулно-скелетни увреждания?

Кумулативни увреждания - преобладават
Дължат се например на многократно излагане на натоварвания с
висока интензивност за дълъг период от време.
Тези увреждания засягат главно гърба, шията,
раменете и горните крайници, но могат да засегнат и долните
крайници.
Остри травми, като фрактури, които възникват по време на злополука.

Специфични с ясно определени признаци и симптоми
- напр. синдром на карпалния тунел в китката;
Неспецифични, - налице е болка или дискомфорт без ясни
доказателства за конкретно увреждане .
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“Свързаните с труда мускулно- скелетни смущения

представляват увреждания на телесни структури (мускули, стави,

сухожилия, нерви, кости) и на локалното кръвообръщение,

причинени или засилени главно следствие трудовата дейност и

въздействието на непосредствената работна среда”

В основната си част ММС са кумулативни смущения-

възникват след многократно натоварване, в продължение на дълъг

период от време.

Мускулно- скелетни увреждания /МСУ/ -

Определение 



Видовете свързани с работата МСУ, които засягат работниците, 

Включват следното:

• Болките в гърба и шията са едни от най-често
срещаните състояния.

• Мускулните наранявания могат да бъдат 

причинени от тежки или повтарящи се дейности.

• Нарушенията на ставите могат да бъдат

причинени от износване или болест или могат да

бъдат резултат от трудови злополуки.
• Нарушения на костите обикновено се дължат на

злополука при работа, както в случая на счупена

кост.

•
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МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ УВРЕЖДАНИЯ 
(рискови фактори, експозиция, неблагоприятни ефекти)

Рисков фактор Експонирани Неблагоприятни ефекти
лица, %

Ръчна работа с 12 %  жени         Мускулно-скелетни увреждания
тежести/ тежка                             22 %  мъже (болки в гърба, кръста и крайниците, дискова

херния, физическа работа остеоартроза)
Сърдечно-съдова система
(общо износване)

Повтаряща се 41 % жени             Мускулно-скелетни увреждания
монотонна 37 % мъже (синдром ръка-рамо-шия, тендовагинити, 
дейност синовити, неврити, радикулити, и др.)

Неблагоприятна 29 % Мускулно-скелетни увреждания
работна  поза (пренапрежение на позните мускули на 

гърба, кръста и краката, увреждания на 
стави и сухожилия).



- най-разпространените професионални разстройства на

здравето; 

- значими при голям кръг дейности, повече от една четвърт

се дължат на ръчна работа с тежести (РРТ); 

- едни от най-скъпо струващите професионални

заболявания; 

- имат кумулативен характер, по-често се появяват при

многократно въздействие; 

- рядко се постига пълно възстановяване на здравето, 

намаляват работоспособността и качеството на живота;

- могат да доведат до инвалидизация в ранна възраст 

Уврежданията на мускулно-скелетната 

система (МСС)



РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ  :

• вдигане

• носене

• поставяне

• бутане

• теглене

• преместване

• поддържане на тежести



Най – често засегнати части на тялото



- гръб 48%

- пръсти 16%

- рамо 13%

- долни крайници 9%

- горни крайници 6% 

- други части на тялото –

(коремна област, врат) 8%

Мускулно-скелетните разстройства и 

увреждания засягат основните 

анатомични структури на двигателния 

апарат – мускули, сухожилия и стави



ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МСС, СВЪРЗАНИ С РРТ

• мускулни разтягания и навяхвания;

• увреждания на сухожилия, 

междупрешленни дискове и други структури 

на гръбначния стълб;

• заболявания в областта на китката и 

пръстите - тендинити, тендосиновити, 

тендовагинити, ганглиони.



ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МСС, СВЪРЗАНИ С РРТ

• заболявания на цялата ръка и лакътя –
епикондилити;

• заболявания в областта на раменете и
врата - тендинит на раменния пояс, неврит
на плексус брахиалис;

• заболявания на краката и стъпалата -
неврит на ишиадичния нерв, разширени
вени, плоскостъпие;

• хронична болка, особено в областта на
кръста и гърба.



ВИД НА УВРЕЖДАНИЯТА

• Вътрешни:

а) Разтягания,разкъсвания на мускули,

сухожилия, изкълчавания на стави 63%

б) Фрактури 5%

• Външни:

порязвания, контузии, убождания, разкъсва-

ния на тъкани в областта на китката,

пръстите, предмишницата, стъпалото 27%

• Други 5%



Най-често срещани симптоми на

увреждания на МСС 

• болка

• оточност

• повишена чувствителност

• слабост

• скованост



І-ви стадий

- леки болки и уморяемост по време

на работа;

- отзвучават през нощта и в почивните дни.

- обратими са, могат да продължат

седмици.

- няма промяна в производителността.



ІІ - ри стадий

- симптомите се проявяват в началото на

работния ден;

- не изчезват през нощта, сънят е разстроен;

- намалена възможност за изпълнение на

работните задачи;

- продължава няколко месеца.



ІІІ - ти стадий

- симптомите продължават и по време на

почивка;

- болка се появява при всяка дейност;

- сънят е нарушен;

- неспособност да се изпълнява дори лека

работа.

Това състояние може да продължи много 

месеци, дори години. 



Справяне с МСУ

• МСУ могат да бъдат предотвратени и 

контролирани

• Интегриран подход и култура на 

превенция

• Действия, основани на общите 

принципи на превенция



Благодаря за вниманието!


