
Temat: Przeciwdziałanie chorobom zawodowym.

Piekące oczy, bolący kręgosłup i nadgarstek, „łokieć tenisisty”, to tylko niektóre z objawów biurowych

chorób zawodowych. Nie wolno ich zaniedbać, ponieważ mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na 

zdrowiu.

Zgodnie ze statystykami podanymi przez Klinikę Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, 96 

proc. osób, które pracują przy komputerze cierpi na problemy ze wzrokiem. Nic dziwnego, skoro 

przed monitorem spędzamy czasami nawet połowę dnia. Uczucie suchości, piekące oczy i problem z 

ostrością widzenia, po latach pracy skutkują stopniowym pogorszeniem wzroku. Dlatego warto 

zainwestować w wysokiej klasy monitor i (na ile to możliwe) robić sobie przerwy od komputera w 

pracy.

Zespół dolegliwości chorego budynku to różne dolegliwości zdrowotne, których występowanie wiąże 

się z pewnym budynkiem – zwykle jest to miejsce pracy. Przyczyn należy doszukiwać się np. złym 

oświetleniu, klimacie, który panuje w pomieszczeniach, bądź w samej konstrukcji budynku. SBS 

najczęściej objawia się bólem głowy, przewlekłym zmęczeniem i problemami z układem 

oddechowym.

Już w 1984 roku WHO poinformowała, że problem pojawia się w 30 proc. nowych lub odnawianych 

budynków. Przyczyną są głównie nieodpowiedniej jakości materiały, które często ograniczają dopływ 

świeżego powietrza do pomieszczenia.

Naukowcy z Medical Research Institute w Nowej Zelandii zauważyli, że 1/3 pacjentów trafiających do 

szpitala z zakrzepicą to właśnie pracownicy biurowi. Jak się okazuje, niektórzy z pacjentów spędzali 

przed komputerem nawet 14 godzin w ciągu dnia, odchodząc od stanowiska pracy mniej więcej co 3 

godziny. Ciągłe siedzenie skutkuje tworzeniem się zakrzepów w naczyniach żylnych (najczęściej w 

żyłach nóg). Taki zakrzep może oderwać się i powędrować do serca czy mózgu, co skutkuje zawałem 

lub udarem. Nie tylko pracownicy zakładów przemysłowych, laboranci i drukarze są narażeni na 

choroby układu oddechowego, ale także pracownicy biurowi. Okazuje się, że kaszel, duszności i katar 

mogą być wynikiem działania klimatyzacji, roztoczy unoszących się ze starych wykładzin czy środków 

czystości stosowanych w biurze. Systemy klimatyzacyjne w biurach czyszczone są średnio raz w roku. 

Grzyby czy pleśń w parownikach i skraplaczach systemu klimatyzacyjnego działają podrażniająco na 
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układ oddechowy, co może prowadzić nawet do astmy. Należy często zmieniać pozycję z siedzącej 

na stojącą, przejść się po pokoju, wykonywać krążenia stóp, szyi.

Ból, drętwienie, skurcze palców i osłabione czucie – to efekt wielogodzinnego stukania w klawiaturę. 

Ewolucja przygotowała nasze dłonie do wielu aktywności, ale nie do ośmiu godzin przeciążenia 

nerwów, tkanek, kostek i ścięgien na dłoniach. Niestety, jeżeli zaniedbamy zespół cieśni nadgarstka, 

może to skutkować tym, że nasze ręce odmówią nam posłuszeństwa. W tracie pracy staraj się 

rozluźniać dłonie i gimnastykować palce. Warto także nabyć podkładkę pod nadgarstek.

Bóle kręgosłupa należą do najczęstszych chorób dotykających Polaków, lokując się na drugiej pozycji, 

zaraz po nadciśnieniu tętniczym. Nic dziwnego, skoro w jednej pozycji spędzamy nawet 70 proc. dnia,

a siedzenie obciąża kręgosłup 3-4 razy bardziej niż stanie. To wpływa na fakt, że bóle kręgosłupa są 

drugą (dotyczą ok. 20 proc. wszystkich przypadków) po przeziębieniach przyczyną zwolnień lekarskich

w pracy. Patologiczne zmiany kręgosłupa są również przyczyną połowy wcześniejszych przejść na 

emeryturę. Pamiętaj, że dobry pracownik, to zdrowy pracownik – twoja wydajność nie spadnie jeżeli 

wstaniesz na chwilę z krzesła i wyjdziesz na zewnątrz pooddychać świeżym powietrzem i 

rozprostować kości.

Dlatego poza praca należy zadbać o aktywność ruchową: spacer, praca w ogrodzie, jazda na 

rowerze, zajęcia sportowe.

5 Szybkich ćwiczeń do wykonania przy biurku w pracy:

Nawet nie wstając od biurka (chociaż do tego gorąco zachęcamy!), można wykonać kilka dyskretnych 
ćwiczeń, które przyniosą ulgę spiętym plecom, szyi czy nadgarstkom.

1. Rozluźnij szyję

Wyprostuj się, ściągnij łopatki, pochyl głowę do piersi i powoli zataczaj nią łuk - od jednego ramienia 
do drugiego. Następnie wyprostuj głowę i niespiesznie przechylaj ją do każdego z ramion, rozciągając 
boczną część szyi.

2. Rozciągnij klatkę piersiową

Usiądź prosto, wyciągnij przed siebie ręce i złap się za dłonie, a następnie schowaj głowę między 
ramionami i wygnij górną część pleców do tyłu, ciągnąc jednocześnie połączonymi rękami do przodu. 
Następnie wyprostuj się, przenieś ręce za siebie, złącz je i wypnij do przodu klatkę piersiową.

3. Daj odpocząć nadgarstkom

Wyciągnij przed siebie rękę spodem dłoni do góry i zegnij nadgarstek w dół. Przeciwną dłonią złap za 
palce i delikatnie ciągnij do siebie, aby poczuć rozciąganie w nadgarstku i przedramieniu. To samo 
ćwiczenie powtórz z drugą ręką.
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4. Rozluźnij plecy

Usiądź prosto, następnie połóż prawą rękę na lewym kolanie i skręć tułów w lewo, układając lewą 
dłoń na krześle za sobą. Pozostań w skręcie kilka sekund. Potem wyprostuj się i wykonaj skręt w 
drugą stronę.

5. Rozciągnij plecy i klatkę piersiową 

Stań w rozkroku w odległości wyciągniętych rąk od stołu albo biurka. Pochyl się do przodu i połóż 
dłonie na blacie, opuszczając głowę w dół (Twoje ciało powinno być zgięte w pasie mniej więcej pod 
kątem prostym). Wyprostuj plecy, ściągnij ramiona do tyłu i staraj się schodzić klatką piersiową coraz 
niżej. Pozostań w tej pozycji kilkadziesiąt sekund.
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