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Afecþiunile coloanei lombare legate de profesie
Rezumat al unui raport al Agenþiei
Afecþiunile coloanei lombare legate de profesie, care cuprind atât
durerile lombare cât ºi traumatismele coloanei lombare, reprezintã o
problemã semnificativã ºi având tendinþã de creºtere la nivel
european. Prezenta fiºã informativã pune în evidenþã principalele
constatãri ale unui raport al Agenþiei privind rãspândirea, cauzele,
factorii de risc legaþi de profesie ºi strategiile eficiente de prevenire
privind afecþiunile coloanei lombare. Acest raport se limiteazã la
afecþiunile coloanei lombare, deºi unele dintre constatãrile acestuia
pot fi aplicabile ºi altor tipuri de probleme ale coloanei vertebrale,
legate de profesie.

aplecare, miºcãri dificile, elongaþii, poziþii statice. Printre sarcinile de lucru
se regãsesc: munca fizicã, manevrarea manualã ºi conducerea unui
vehicul (unde vibraþiile transmise întregului corp sunt cunoscute ca
reprezentând un alt factor care contribuie la asemenea afecþiuni).
Deºi afecþiunile discurilor vertebrale pot fi evidenþiate radiografic sau prin
scintigrafie osoasã, alte anomalii, precum traumatismele musculare ºi alte
traumatisme ale þesuturilor moi, nu pot fi detectate prin asemenea
tehnici. De fapt, 95% din afecþiunile coloanei lombare sunt descrise cu
termenul "nespecific". Existã dovezi cã abordarea comunã, sugeratã mai
jos, este de naturã a preveni ºi reduce toate tipurile de afecþiuni ale
coloanei lombare legate de profesie.

Amploarea problemei

Factori de risc legaþi de profesie

Studiile estimeazã cã între 60% ºi 90% din populaþie va suferi de
afecþiuni ale coloanei lombare la un anumit moment din viaþa lor, iar
un procent estimat între 15 ºi 42% din populaþie se aflã în suferinþã
în orice moment, din aceastã cauzã (cifrele variind în funcþie de
populaþia studiatã ºi de definiþia de caz utilizatã). Date preluate din
ancheta europeanã privind condiþiile de lucru (1) indicã faptul cã
30% dintre angajaþii din Europa suferã de dureri la nivelul coloanei
vertebrale, acestea gãsindu-se în fruntea listei care cuprinde toate
afecþiunile raportate, legate de profesie. Într-un alt raport recent al
Agenþiei (2), unele State membre ale Uniunii Europene au raportat o
creºtere a afecþiunilor datorate manevrãrii manuale ºi a
traumatismelor coloanei vertebrale.
Cu toate cã pacienþii se reabiliteazã complet, în cea mai mare parte
dintre cazuri, în urma unui puseu de lumbago (60-70% se
recupereazã în decurs de 6 sãptãmâni, iar 70-90% în timp de 12
sãptãmâni), aceste cazuri contribuie totuºi în mare mãsurã la cifrele
privind absenteismul medical.(3) (4). În plus, rata recurenþei
afecþiunilor coloanei lombare este foarte ridicatã. Rata recurenþei
este între 20 ºi 44% într-un an, în timp ce de-a lungul unei vieþi se
constatã recurenþe de pânã la 85%. Este important sã amintim cã,
odatã traumatizatã, coloana vertebralã poate deveni sensibilã, iar pe
de altã parte probabilitatea re-îmbolnãvirii este mai ridicatã atunci
când la locul de muncã existã factori de risc care nu au fost corectaþi.
Deºi sunt un fenomen foarte obiºnuit pentru toate sectoarele de
activitate ºi locurile de muncã, mai multe studii au demonstrat cã
afecþiunile coloanei lombare sunt deosebit de rãspândite în anumite
sectoare de activitate ºi în cadrul anumitor profesii. Spre exemplu, o
frecvenþã deosebit de mare este întâlnitã la urmãtoarele categorii:
lucrãtori din agriculturã; muncitori din construcþii; dulgheri; ºoferi
(inclusiv conducãtori de camion ºi tractor); asistente medicale ºi
infirmiere; îngrijitoare pentru curãþenie, personal medical auxiliar,
menajere. Se pare cã, în UE, rãspândirea afecþiunilor coloanei
lombare este similarã atât pentru bãrbaþi, cât ºi pentru femei (1).
În conformitate cu estimãrile Statelor membre costurile de naturã
economicã ale întregii game de boli profesionale sunt cuprinse între
2,6 ºi 3,8% din produsul naþional brut, deºi nu existã cifre exacte (5).
Cu toate acestea, cifrele reale ar putea fi mai ridicate, în condiþiile în
care costurile sociale reale sunt dificil de estimat. Un studiu realizat
în Olanda (6) estima costurile totale pentru societate ale afecþiunilor
coloanei lombare, în 1991, la 1,7% din produsul naþional brut.

Cauzele afecþiunilor coloanei lombare

RO

Afecþiunile coloanei lombare includ probleme ale discurilor
intervertebrale, cum sunt herniile ºi spondilolistesis, traumatisme
musculare ºi traumatisme ale þesuturilor moi. Studii epidemiologice indicã
faptul cã, suplimentar faþã de procesul normal degenerativ de
îmbãtrânire, deficienþele de ordin ergonomic de la locul de muncã
contribuie la apariþia unor afecþiuni ale coloanei lombare la persoana cu
coloanã sãnãtoasã, respectiv accelereazã evoluþia modificãrilor existente
în cazul persoanelor a cãror coloane vertebrale au fost deja afectate.
Deficienþele ergonomice ale locurilor de muncã determinã creºterea
încãrcãrii sau a tensiunii asupra coloanei vertebrale. Acest fenomen poate
apare în numeroase situaþii, spre exemplu: ridicare de greutãþi, rãsucire,

În revistele de specialitate au fost publicate numeroase articole care
analizeazã factorii de risc asociaþi afecþiunilor coloanei lombare,
incluzând o multitudine de factori de risc de naturã fizicã, psihosocialã ºi/sau individualã. Numãrul de studii epidemiologice care
trateazã factori de risc de naturã psihologicã din timpul lucrului este
considerabil mai mic decât numãrul studiilor care se concentreazã pe
încãrcarea fizicã. În plus, accentul este pus în mod mai apãsat pe
factorii biomecanici. Cu toate acestea, se acumuleazã din ce în ce
mai multe dovezi care tind sã asocieze factori de naturã psiho-socialã
cu afecþiunile coloanei lombare, în special acolo unde respectivii
factori se manifestã în acelaºi timp cu cei de naturã fizicã. Incidenþa
afecþiunilor coloanei lombare a fost, de asemenea, puternic asociatã
solicitãrilor locului de muncã ºi slabei organizãri a muncii. Principalii
factori de risc de origine profesionalã sunt prezentaþi în Caseta 1.

Caseta 1. Factori profesionali care mãresc riscul unor afecþiuni
ale coloanei lombare
Aspecte fizice ale muncii
■ Muncã fizicã grea
■ Ridicarea ºi manevrarea de greutãþi
■ Poziþii de muncã vicioase (de exemplu, aplecare, rãsucire, poziþii
statice)
■ Vibraþii cu acþiune asupra întregului corp (de exemplu,
conducerea vehiculului)
Factori psiho-sociali de origine profesionalã
■ Suport social scãzut
■ Satisfacþie profesionalã scãzutã
Factori legaþi de organizarea muncii
■ Organizare necorespunzãtoare a muncii
■ Conþinutul solicitãrilor locului de muncã

Strategii ºi eficienþã a prevenirii
Strategiile de prevenire a afecþiunilor coloanei lombare cuprind atât
intervenþii la nivelul locului de muncã cât ºi mãsuri de ordin medical.
Se manifestã o recunoaºtere din ce în ce mai largã a faptului cã
rezolvarea eficientã a problemei necesitã o abordare integratã,
înglobând ambele tipuri de intervenþii. La locul de muncã se
manifestã un sprijin din ce în ce mai amplu pentru eficienþa
intervenþiilor ergonomice. Intervenþiile ergonomice se bazeazã pe o
abordare " holisticã " sau sistemicã, care ia în consideraþie efectele
echipamentului, ale mediului de muncã ºi ale organizãrii muncii,
precum ºi pe lucrãtorul însuºi. Deplina participare a lucrãtorilor la
abordarea ergonomicã este importantã pentru eficienþa acesteia. Un
rezumat al principalelor strategii de prevenire este prezentat în
Caseta 2. Acestea cuprind atât strategii pentru prevenire primarã
(eliminarea cauzelor), cât ºi pentru prevenire secundarã (tratare ºi
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reabilitare). Chiar dacã principalul accent trebuie pus pe prevenirea
primarã, opinia experþilor este, din nou, cã trebuie luaþi în
considerare toþi aceºti factori. Spre exemplu, studiile indicã faptul cã
este improbabil ca singura instruire sã fie eficientã, prin ea însãºi,
dacã factorii ergonomici în muncã sunt deficitari, în timp ce
instruirea de bazã trebuie sã cuprindã, spre exemplu, modul în care
se detecteazã riscurile potenþiale ºi modul în care se acþioneazã, în
cazul detectãrii acestora, precum ºi tehnicile de manevrare fizicã în
condiþii de siguranþã.

Caseta 2. Strategii de prevenire a afecþiunilor coloanei lombare
la locul de muncã
■
■
■
■
■

Reducerea solicitãrilor fizice
Îmbunãtãþirea organizãrii muncii
Educarea/instruirea (ca parte a unei abordãri integrate)
Tratament medical ºi readaptare
Strategii cognitive ºi comportamentale (de exemplu, strategii
pentru a face faþã situaþiei)

Angajatorii din Europa dispun deja de informaþiile importante
pentru protecþia lucrãtorilor împotriva afecþiunilor coloanei lombare
derivând din manevrarea manualã din "Directiva privind
manipularea manualã a maselor" (Directiva Consiliului 90/269/EEC)
(7), care a fost întocmitã cu obiectivul particular de a preveni riscurile
de apariþie a afecþiunilor coloanei lombare în timpul manevrãrii
manuale a maselor. Directiva defineºte, pe baza cunoºtinþelor
actuale, exigenþele minime în materie de sãnãtate ºi securitate
rezultate din abordarea ergonomicã, iar în anexa la directivã se
regãseºte o listã a factorilor de risc. Atunci când evalueazã ºi
selecteazã mãsurile de prevenire, angajatorii trebuie sã acorde
atenþie acestor factori de risc, care includ:
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S ã n ã t a t e

î n

M u n c ã

Deºi se propune ca cercetãrile viitoare sã se axeze în principal pe
strategiile pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale, se
sugereazã un numãr de domenii privind analiza în laborator a
problemei (de exemplu: tehnici de mãsurare a expunerii; metode de
mãsurare a miºcãrilor, îmbinate cu studii pentru o mai bunã
cunoaºtere a proprietãþilor biochimice ºi biomecanice ale vertebrei,
discului ºi ligamentelor).

Obþinerea mai multor informaþii
Mai multe informaþii despre prevenirea afecþiunilor musculoscheletale sunt disponibile pe pagina electronicã a Agenþiei,
http://osha.eu.int de unde textul integral al publicaþiilor Agenþiei
poate fi preluat în mod gratuit. Informaþiile includ "fiºe informative"
ºi diferite rapoarte. Exemple de soluþii practice de prevenire a
afecþiunilor musculo-scheletale sunt disponibile pe Internet la adresa
http://europe.osha.eu.int/good_practice/.
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■

Caracteristicile sarcinii (de exemplu: este grea sau este incomod de
apucat);

■

Efortul fizic necesar (de exemplu : solicitare istovitoare; torsiune;
corpul se aflã într-o poziþie instabilã);

■

Caracteristici ale mediului de muncã (de exemplu : spaþiu
insuficient sau alte constrângeri asupra poziþiei angajatului, cum
ar fi: înãlþimea de lucru prea ridicatã sau prea joasã; pardosealã
alunecoasã sau prezentând denivelãri);

7.

Pagina electronicã a Agenþiei, http://europe.osha.eu.int/legislation/
cuprinde legãturi pe Internet la legislaþia europeanã precum ºi la
site-urile Statelor membre unde pot fi gãsite legislaþia naþionalã ºi
linii directoare privind manipularea manualã ºi alte directive

■

Cerinþele activitãþii (de exemplu : activitate sau efort fizic
prelungite; perioade de odihnã insuficiente; distanþe prea mari
pentru deplasarea maselor; ritm de lucru impus);

8.

"Afecþiuni musculo-scheletale de origine profesionalã legate de gât
ºi de membrele superioare" - Raport al Agenþiei, 2000; disponibil pe
Internet la adresa http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

■

Factori individuali (de exemplu : îmbrãcãminte, etc., de naturã sã
îngrãdeascã posibilitatea de miºcare; cunoºtinþe sau instruire
inadecvate).

9.

Afecþiuni determinate de solicitarea repetitivã în Statele membre ale
Uniunii Europene" - Raport al Agenþiei, 2000; disponibil pe Internet
la adresa http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Se considerã cã separarea afecþiunilor coloanei lombare de celelalte
probleme ale coloanei vertebrale legate de profesie este întrucâtva
artificialã, deoarece nu se poate face o diferenþiere strictã între
afecþiunile coloanei vertebrale ºi alte tulburãri musculo-scheletale.
Este necesarã o abordare comunã pentru toate afecþiunile musculoscheletale la locul de muncã [vezi, spre exemplificare, rapoartele
Agenþiei ºi informaþiile din pagina electronicã privind tulburãrile
musculo-scheletale (8) (9) (10)]

Nevoia de cercetare ºi consens
Abordarea ergonomicã, cuprinsã de altfel în "Directiva privind
manipularea manualã a maselor", gãseºte sprijin ºi în literatura de
specialitate ca bazã pentru angajatori, atunci când este vorba de a
trece la acþiune. Raportul sugereazã cã, pentru a susþine aplicarea
acestei abordãri, viitoarele cercetãri ar trebui sã se axeze pe modul
în care abordarea ergonomicã poate fi utilizatã în practicã în modul
cel mai eficient. Asemenea cercetãri vor putea include:
Studii privind strategiile de intervenþie "holisticã", satisfãcãtor
evaluate (de exemplu : aplicarea ergonomiei; ergonomia integratã
cu recuperare ºi supraveghere medicalã);

■

Studii pentru dezvoltarea ºi evaluarea metodelor practice de
evaluare a riscurilor, pentru utilizare la locul de muncã;

■

Studii despre efectul rezultat din acþiunea combinatã a unor
factori ºi evaluarea lor practicã.

Cum se obþine raportul
Raportul complet este disponibil în limba englezã pe pagina
electronicã a Agenþiei, la adresa http://agency.osha.eu.int/
publications/reports/lowback/ de unde poate fi preluat în mod
gratuit. Raportul tipãrit - "Afecþiunile coloanei lombare legate de
profesie", de Op De Beeck R. ºi Hermans V., Agenþia Europeanã
pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, 2000, ISBN 9295007026
poate fi comandat la Oficiul Publicaþiilor EC EUR-OP din Luxemburg
(http://eur-op.eu.int/), sau de la agenþii de vânzãri ai acestui oficiu.
Preþul în Luxemburg este 7 EUR (fãrã TVA). Prezenta fiºã informativã
este disponibilã în toate limbile Uniunii Europene, la adresa
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

Despre raport
Agenþia Europeanã a publicat un raport de informare privind
cercetarea afecþiunilor coloanei lombare legate de profesie.
Raportul face o trecere în revistã a cunoºtinþelor actuale legate de
aceastã problemã. Lucrarea a fost efectuatã de Institutul pentru
Securitate ºi Sãnãtate Profesionalã (PREVENT) din Belgia.
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10. Partea referitoare la bune practici în legãturã cu afecþiunile musculoscheletale din pagina web a Agenþiei http://europe.osha.eu.int/
good_practice/

