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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była analiza obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w czasie prac wykonywanych przez pielęgniarki ope-
racyjne, identyfikacja aktywności najbardziej obciążających i ich przyczyn. Materiał i metody: Do badań wykorzystano obserwację 
procesu pracy oraz metodę OWAS (Ovako Working posture Analysing System), stosowaną do analizy i oceny pozycji przy pracy. 
W sumie przeprowadzono 170 obserwacji procesu pracy, wyodrębniono 7 podstawowych aktywności oraz 101 320 pozycji przy 
pracy. Wyniki i wnioski: Wyniki niniejszych badań pokazują: a) średni czas realizacji wyodrębnionych prac jako odsetek czasu 
pracy: przygotowanie zabiegu — 16%, asystowanie do zabiegu w charakterze pielęgniarki instrumentującej — 16%, asystowanie do 
zabiegu w charakterze pielęgniarki lotnej — 13%, prace porządkowe po zakończeniu zabiegu — 4%, mycie i przygotowanie narzędzi 
chirurgicznych — 4%, przerwy w pracy — 43%, inne prace — 4%; b) średni czas przybywania przez pielęgniarki w poszczególnych 
kategoriach pozycji OWAS: kategoria 1. — 89%, kategoria 2. — 10%, kategoria 3. i 4. — 1%. Zebrane dane wskazują, że głównymi 
przyczynami obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy wszystkich pracach były: czas utrzymywania przez pielęgniarki wy-
muszonych pozycji oraz brak możliwości ich zmiany, wymuszone pozycje ciała z równoczesnym dużym obciążeniem wynikającym 
z ręcznego podnoszenia i transportowania sprzętu o masie ponad 10 kg oraz ponad 20 kg. Przyczyny te były głównie wynikiem 
niewłaściwej organizacji pracy oraz technicznych warunków pracy. Med. Pr. 2009;60(3):187–195
Słowa kluczowe: personel pielęgniarski, obciążenie fizyczne, sale operacyjne, układ mięśniowo-szkieletowy, metoda OWAS

Abstract
Background: The aims of the survey was to analyze the musculoskeletal system load during work performed by operating room nur-
ses, and to identify the most loading activities along with their causes. Material and Methods: The observation of work process and 
the Ovako Working posture Analysing System (OWAS) method for analyzing and evaluating work postures were used as major tools 
of this survey. Altogether 170 observations of work process were made and also seven basic work activities and 101 320 work postures 
were selected. Results and Conclusions: The results of the survey show: a) average proportion of time spent by nurses on indivi-
dual tasks during the shift were: preparation for operative procedure — 16%, instrumentation nurse tasks — 16%, circulating nurse  
tasks — 13%, cleaning after operative procedure — 4%, cleaning and preparation of surgical instruments — 4%, breaks at work — 43% 
and other tasks — 4%; b) average proportion of time spent by nurses in OWAS posture categories were: category 1 — 89%, catego-
ry 2 — 10%, category 3 and 4 — 1%. The collected data revealed that the main causes of the musculoskeletal system load in all tasks 
were: time spent by nurses on awkward postures during the shift (inability to change postures), awkward postures with a hard load 
(manual lifting or transporting the equipment, more than 10 kg and also above 20 kg). It should be emphasized that the identified 
causes of loading activities resulted from poor work organization and technical working conditions. Med Pr 2009;60(3):187–195
Key words: nursing staff, physical load, operating rooms, musculoskeletal system, OWAS method   
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WSTĘP

Zawód pielęgniarki wiąże się z wysokim ryzykiem wy-
stąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych zwią-
zanych z wykonywaną pracą (work-related musculo-
skeletal disorders — WRMSDs). Jest to udokumento-
wane badaniami prowadzonymi zarówno w kraju, jak 
i za granicą (1–12). O dużym znaczeniu tego problemu 
świadczy to, że w kampanii na rzecz wyeliminowania 
schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu 
pracy — rozpoczętej w 2007 roku przez Europejską 

Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy — jednym 
z pierwszych obszarów aktywności został sektor opie-
ki zdrowotnej. W kampanii tej propaguje się między 
innymi szerokie podejście do problematyki poprzez 
prowadzenie kompleksowych działań obejmujących 
przeciwdziałanie wszystkim obciążeniom organizmu, 
które przyczyniają się do schorzeń układu mięśniowo-
szkieletowego (13).

Stanowisko pracy pielęgniarki charakteryzuje się 
znacznym zróżnicowaniem pod względem zakresu 
i warunków realizacji działań. W znacznym stopniu na 
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występujące obciążenia i możliwości działań prewencyj-
nych wpływa także specyfika realizowanych prac. Z tego 
powodu nie można przyjąć jednej reprezentatywnej oce-
ny stanowiska pielęgniarki, lecz jak jest to podkreślane 
w literaturze przedmiotu ze względu na złożoność zależ-
ności każdy przypadek wymaga oddzielnej analizy (6,9). 
Tak więc racjonalne działania prewencyjne nie będą 
możliwe bez szczegółowej analizy warunków pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy.

Jedną ze specjalizacji w tym zawodzie jest pielęgniar-
stwo operacyjne. Specyfika pracy pielęgniarki operacyj-
nej związana jest z warunkami wykonywania zadań — 
miejscem, przestrzenią, wyposażeniem, organizacją pra-
cy czy stosowanymi metodami pracy. Niewielka liczba 
danych dostępnych w literaturze z tego zakresu wskazuje 
na potrzebę analizy tego typu stanowisk.

Celem pracy było przeprowadzenie analizy obcią-
żenia układu mięśniowo-szkieletowego w czasie prac 
wykonywanych przez pielęgniarki operacyjne, ziden-
tyfikowanie aktywności mających największe znacze-
nie przy obciążaniu układu mięśniowo-szkieletowego 
i wskazanie ich przyczyn.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto stanowiska pracy pielęgniarek ope-
racyjnych w 9 publicznych szpitalach na terenie aglo-
meracji górnośląskiej. Przeprowadzono obserwacje 
procesu pracy, które następnie poddano analizie. 
Uwzględniały one asystowanie przez personel pielę-
gniarski przy zabiegach w ramach specjalności opera-
cyjnych takich, jak  chirurgia ogólna, chirurgia naczyń, 
chirurgia urazowa, chirurgia plastyczna, chirurgia 
szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirur-
gia, ginekologia, laryngologia, okulistyka. Średni staż 
pracy pielęgniarek objętych badaniami wynosił 13 lat, 
średni wzrost — 165 cm, średnia masa ciała — 64 kg, 
średni wskaźnik BMI — 24.

W sumie w badaniach wykorzystano 170 obserwa-
cji procesu pracy, w tym:
n	80 obserwacji przeprowadzonych na dyżurach ran-

nych o zróżnicowanym czasie trwania wynikają-
cym z organizacji pracy w poszczególnych jednost-
kach — 1 obserwacja 395-minutowa, 73 obserwacje 
po 455 minut, 4 obserwacje po 480 minut oraz 2 ob-
serwacje po 495 minut;

n	90 obserwacji na dyżurach dziennych po 720 minut.
Łącznie poddano analizie 101 320 minut proce-

su pracy, w tym 36 520 minut na dyżurach rannych 
i 64 800 minut na dyżurach dziennych 12-godzinnych.

W każdej z obserwacji wyodrębniono podstawowe 
prace wykonywane przez pielęgniarki, różniące się 
między sobą specyfiką realizowanych zadań i obcią-
żeniem oraz stanowiące odrębny moduł operacji ro-
boczych — tj. prace przygotowawcze do zabiegu, asy-
stowanie do zabiegu (z rozróżnieniem na asystowanie 
w charakterze pielęgniarki instrumentującej lub pie-
lęgniarki lotnej), prace porządkowe po zakończeniu 
zabiegu (z wyodrębnieniem mycia i składania narzę-
dzi chirurgicznych), przerwy w pracy oraz inne pra-
ce o charakterze organizacyjno-porządkowym nie- 
związane bezpośrednio z przebiegiem zabiegu opera-
cyjnego.

Określono sumaryczny czas trwania poszczegól-
nych prac podczas dyżuru i poddano je analizie pod 
kątem ich wpływu na obciążenie układu mięśniowo-
szkieletowego personelu.

Stopień obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 
oraz narażenie na dolegliwości w jego obrębie ocenio-
no zgodnie z metodą OWAS (Ovako Working postu-
re Analysing System) stosowaną także w diagnostyce 
ergonomicznej czynności pielęgniarskich (1,6,9,14,15). 
W trakcie obserwacji procesu pracy, na specjalnie do 
tego celu przygotowanych kartach, co minutę reje- 
strowano:
n	rodzaj wykonywanej przez pielęgniarkę czynności,
n	położenie poszczególnych segmentów jej układu 

mięśniowo-szkieletowego, wybierając jedną z opcji:
	dla pleców (1 — wyprostowane, 2 — pochylo-

ne, 3 — skręcone, 4 — pochylone i skręcone),
	dla ramion (1 — oba ramiona poniżej stawu ra-

miennego, 2 — jedno ramię powyżej stawu ra-
miennego, 3 — oba ramiona powyżej stawu ra-
miennego),

	dla nóg (1 — siedzenie, 2 — stanie z nogami wy-
prostowanymi, 3 — stanie z jedną nogą wypro-
stowaną (nierównoważne), 4 — stanie z nogami 
zgiętymi, 5 — stanie z jedną nogą zgiętą, 6 — 
klęczenie na jednym lub obu kolanach, 7 — cho-
dzenie);

	wielkość obciążenia zewnętrznego (masa: 1 — po-
niżej 10 kg, 2 — 10–20 kg, 3 — powyżej 20 kg).

Dodatkowo oceniano, czy przyjęta pozycja była wy-
muszona, np. sposobem lub warunkami wykonywania 
danej czynności.

Zarejestrowane dane stanowiły podstawę do wy-
znaczenia kodów, a następnie kategorii pozycji. Z ko-
lei całkowity czas utrzymywania pozycji jednej ka-
tegorii — w odsetkach czasu trwania zmiany i przy 
uwzględnieniu jej rodzaju (pozycja wymuszona, nie-
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wymuszona) — pozwolił na interpretację wyników 
oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:
n	pozycja kategorii 1. niewymuszona utrzymywana:

	krócej niż przez 70% czasu trwania zmiany — 
obciążenie małe,

	dłużej niż przez 70% czasu trwania zmiany — 
obciążenie średnie;

n	pozycja kategorii 1. wymuszona utrzymywana:
	krócej niż przez 50% czasu trwania zmiany — 

obciążenie małe,
	przez 50 do 70% czasu trwania zmiany — obcią-

żenie średnie,
	dłużej niż przez 70% czasu trwania zmiany — 

obciążenie duże;
n	pozycja kategorii 2. niewymuszona utrzymywana:

	krócej niż przez 50% czasu trwania zmiany — 
obciążenie małe,

	przez 50 do 70% czasu trwania zmiany — obcią-
żenie średnie, 

	dłużej niż przez 70% czasu trwania zmiany — 
obciążenie duże;

n	pozycja kategorii 2. wymuszona utrzymywana:
	krócej niż przez 30% czasu trwania zmiany — 

obciążenie małe, 
	przez 30 do 50% czasu trwania zmiany — obcią-

żenie średnie, 
	dłużej niż przez 50% czasu trwania zmiany — 

obciążenie duże;
n	pozycja kategorii 3. wymuszona utrzymywana:

	krócej niż przez 30% czasu trwania zmiany — 
obciążenie średnie,

	dłużej niż przez 30% czasu trwania zmiany — 
obciążenie duże;

n	pozycja kategorii 4. wymuszona utrzymywana:
	krócej niż przez 30% czasu trwania zmiany — 

obciążenie średnie,
	dłużej niż przez 30% czasu trwania zmiany — 

obciążenie duże.
Konieczność przeprowadzenia ewentualnych 

zmian mających na celu zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia dolegliwości w obrębie układu mięśniowo
-szkieletowego oceniono na podstawie kwalifikacji 
prac do jednej z czterech kategorii OWAS, przy czym 
zakwalifikowanie prac do kategorii 1. lub 2. wska-
zywało, że nie ma potrzeby dokonywania zmian 
na stanowisku pracy, do kategorii 3. było sygnałem 
o potrzebie przeprowadzenia zmian tak szybko, jak 
to możliwe, a do kategorii 4. wskazywało na koniecz-
ność dokonania zmian natychmiast ze względu na 
bardzo duże obciążenie i negatywny wpływ przyj-

mowanych pozycji na układ mięśniowo-szkieletowy, 
a tym samym duże ryzyko wystąpienia u pracownika 
WRMSDs (14,16).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Uzyskane z analizy procesu pracy dane wskazują, że 
czas wykonywania wyodrębnionych prac przez po-
szczególne pielęgniarki był zróżnicowany. W znacz-
nym stopniu decydowały o tym względy organizacyjne, 
w tym liczba pielęgniarek na dyżurze, wymiar ich cza-
su pracy (a w szczególności czasu pracy osoby poddanej 
obserwacji), podział zadań między personelem, rodzaj 
zabiegów, do których asystowano, czas ich trwania, ich 
liczba oraz rozkład w czasie pełnionego dyżuru.

Czas realizacji wyodrębnionych prac jako odsetek 
czasu pracy wynosił średnio:
n	prace związane z przygotowaniem zabiegu — 16%,
n	asystowanie do zabiegu w charakterze pielęgniarki 

instrumentującej — 16%,
n	asystowanie do zabiegu w charakterze pielęgniarki 

lotnej — 13%,
n	prace porządkowe po zakończeniu zabiegu — 4%,
n	mycie i składanie narzędzi chirurgicznych — 4%,
n	przerwy w pracy — 43%,
n	inne prace o charakterze organizacyjno-porządko-

wym niezwiązane bezpośrednio z zabiegami opera-
cyjnymi — 4%.
Z kolei średni czas realizacji przez pielęgniarki w trak-

cie dyżuru poszczególnych czynności w zależności od 
wymiaru czasu pracy przedstawiono na rycinie 1. Z da-
nych tych wynika, że największe dysproporcje czasowe 
dotyczyły mycia i składania narzędzi przygotowywanych 
do sterylizacji, dodatkowego wykonywania tzw. innych 
prac oraz przerw w pracy. Przygotowywanie narzędzi do 
sterylizacji było z reguły wykonywane na bieżąco przez 
personel pełniący funkcję pielęgniarki lotnej, a po za-
kończeniu zabiegu również przez pielęgniarkę wcześniej 
instrumentującą. Najczęściej też, ze względu na podział 
zadań w zespole i przebieg procesu pracy, osoby pełniące 
dyżur 12-godzinny wykonywały tego rodzaju prace już 
po zakończeniu zabiegów w godzinach popołudniowych. 
O wielkości obciążenia jednostkowego tymi zadaniami 
decydowała liczba przeprowadzonych zabiegów oraz licz-
ba, rodzaj i skład wykorzystanych zestawów operacyjnych. 
Wystąpiły też ekstremalne przypadki, gdy pielęgniarka na 
dyżurze rannym wykonywała tę pracę przez 108 minut 
(24% czasu trwania dyżuru), a na dyżurze 12-godzinnym 
przygotowaniu narzędzi do sterylizacji poświęcono 
aż 252 minuty, czyli 35% czasu trwania dyżuru.
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W uzyskanych danych zwraca także uwagę czas 
pracy poświęcany na dodatkowe prace o charakterze 
organizacyjno-porządkowym. W przypadku persone-
lu pełniącego dyżury dzienne (12-godzinne) wynosił 
on nawet do 245 minut (34%), a na dyżurach rannych 
do 185 minut (czyli aż 41% czasu trwania dyżuru). Były 
to sytuacje wynikające bezpośrednio z organizacji pra-
cy w danej jednostce i bieżącej sytuacji w trakcie prze-
biegu procesu pracy.

Zastanawiające są także wyniki dotyczące przerw 
w pracy. Na dyżurach dziennych (12-godzinnych) su-
maryczny czas ich trwania oscylował w zakresie 137– 
–662 minut (19–92%), a na dyżurach rannych — 61– 
–357 minut (14–78%). Wydaje się, że najistotniejszą 
przyczyną tego stanu rzeczy było nieracjonalne plano-
wanie czasu pracy. Zarówno dyżury ranne, jak i dzien-
ne rozpoczynały się o godzinie 7:00, podczas gdy w 70% 
przypadków zabiegi zaczynały się po godzinie 9:00, 
w tym 15% dopiero po godzinie 10:00, natomiast w 83% 
kończyły się do godziny 15:00. Z innej strony, zdarza-
ły się również sytuacje, gdy występowały nieplanowe 
przerwy między kolejnymi zabiegami, przedłużają-
ce się nawet do 120 minut. Przerwy te były powodem 
wstrzymania prac personelu pielęgniarskiego i dłu-
gotrwałego oczekiwania w gotowości na możliwość 

kontynuowania zadań. W konsekwencji następowało 
okresowe spiętrzenie zadań i nierównomierne ich roz-
łożenie w czasie, co często skutkowało zwiększeniem 
jednostkowego obciążenia pracą (17).

Analizę obciążenia układu mięśniowo-szkieleto-
wego i związaną z nim ocenę ryzyka wystąpienia u pra-
cowników dolegliwości metodą OWAS przeprowa-
dzono dla każdego rodzaju wykonywanych prac, aby 
określić, które z nich i z jakiej przyczyny najbardziej 
obciążają pielęgniarki operacyjne.

Czynności wykonywane przy pracach związanych 
z przygotowaniem do zabiegu wykonywane były głów-
nie w pozycji stojącej, stojącej w pochyleniu, w niektó-
rych przypadkach wymagały też przemieszczania się 
lub utrzymywania obu ramion powyżej stawu ramien-
nego. Na tym etapie procesu pracy pielęgniarki podno-
siły/przenosiły również zestawy operacyjne oraz sprzęt 
medyczny. Maksymalny czas tego rodzaju prac odnoto-
wany w obserwacji wynosił w ciągu dyżuru 209 minut. 
W większości pozycje przy pracy zakwalifikowane zo-
stały do kategorii 1., w blisko 12% do kategorii 2., na-
tomiast w znikomym procencie do kategorii 3. pozycji 
OWAS (ryc. 2).

W zasadzie sposób, w jaki realizowane były te pra-
ce i związane z nimi obciążenie zależało głównie od 
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Ryc. 1. Średni czas wykonywania poszczególnych czynności przez pielęgniarki w trakcie dyżuru.
Fig. 1. Average time spent by nurses on individual tasks during the shift.
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organizacji pracy oraz samych pielęgniarek. W trak-
cie prowadzonych obserwacji 46 razy zarejestrowano 
operowanie przez personel obiektami o masie w zakre-
sie 10–20 kg, a 15 razy o masie przekraczającej wartości 
dozwolone dla kobiet przy pracach dorywczych, czyli 
powyżej 20 kg (18). Czynności te 24 razy wykonywa-
ne były przez pielęgniarki z pochylonymi i skręconymi 
plecami, w tym w 4 przypadkach równocześnie z ob-
ciążeniem zewnętrznym w zakresie 10–20 kg. Czyn-
nikami wpływającymi na obciążenie układu mięśnio-
wo-szkieletowego w czasie prac transportowych była 
masa transportowanego obiektu, liczba równocześnie 
transportowanych obiektów, liczba obiektów transpor-
towanych w ciągu dyżuru, sposób transportowania, 
dostępność i stan techniczny stosowanego sprzętu po-
mocniczego oraz możliwość jego wykorzystania, przy 
uwzględnieniu warunków architektonicznych, a także 
magazynowanie zestawów operacyjnych na półkach 
umieszczonych na wysokości wymuszającej przemiesz-
czanie zestawów ponad głową.

Instrumentowanie do zabiegu wykonywane było 
głównie w pozycji stojącej, sporadycznie z możliwością 
okresowej zmiany na siedzącą. Zarejestrowano jed-
nak 39 razy realizację modułu tego zadania roboczego 
przez pielęgniarki instrumentujące z plecami pochy-
lonymi i skręconymi (nawet przez 279 minut), 22 razy 

z równoczesnym utrzymywaniem obu ramion powyżej 
stawu ramiennego (do 240 minut). Maksymalny czas 
poświęcony w procesie pracy na instrumentowanie 
wynosił 368 minut. W większości pozycje ciała przy 
instrumentowaniu zakwalifikowane zostały do kate-
gorii 1., w ponad 30% do kategorii 2., a w 1% do kate-
gorii 4. OWAS (ryc. 3). Należy jednak wyraźnie zazna-
czyć, że specyfika tego rodzaju prac oraz warunki pracy 
w znaczny sposób wpływały na sposób ich realizacji. 
Do czynników wymuszających przyjmowanie przez 
personel określonych pozycji ciała i zwiększających 

Ryc. 2. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w czynności 
„przygotowanie do zabiegu”.
Fig. 2. Percentage of OWAS postures categories for task 
“preparation for operative procedure”.

 

 

Ryc. 3. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w czynnościach 
pielęgniarki instrumentującej.
Fig. 3. Percentage of OWAS postures categories during 
instrumentation nurse tasks.

obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego należało: 
ustawienie stołu operacyjnego w czasie zabiegu, lokali-
zacja pola operacyjnego, liczebność zespołu operacyjne-
go i jego ustawienie przy stole operacyjnym, przygoto-
wanie stanowiska pracy pod względem rozmieszczenia 
poszczególnych elementów wyposażenia, czas trwania 
pojedynczego zabiegu i możliwość odpoczynku po jego 
zakończeniu oraz łączny czas trwania instrumentowa-
nia w czasie dyżuru.

Asystowanie do zabiegu w charakterze pielęgniar-
ki lotnej wiązało się z kolei ze staniem, staniem w po-
chyleniu, w pochyleniu ze skręconymi plecami, prze-
mieszczaniem się w obrębie bloku operacyjnego, prze-
noszeniem narzędzi i materiałów wykorzystywanych 
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przy zabiegu operacyjnym o masie do 20 kg. W kon-
sekwencji 1% pozycji zakwalifikowano do kategorii 3., 
pozostałe do kategorii 2. i 1. (ryc. 4). Maksymalny czas 
tego rodzaju prac odnotowany w obserwacji wynosił 
w ciągu dyżuru 317 minut. O sposobie wykonywania 
prac i wielkości obciążenia, w szczególności w trakcie 
prowadzenie dokumentacji, decydowało wyposażenie 
stanowiska pracy, a właściwie jego nieprzystosowanie 
do tego celu.

zostające na dyżurze dziennym 12-godzinnym. W nie-
których placówkach prace te były jednak realizowane 
przez personel pomocniczy i nie wchodziły w zakres 
obowiązków pielęgniarek. Maksymalny czas mycia 
i składania narzędzi odnotowany w obserwacji wynosił 
w ciągu dyżuru 252 minuty. Pielęgniarki wykonywały 
pracę w pozycji stojącej lub stojącej w pochyleniu, z obu 
ramionami poniżej lub powyżej stawu ramiennego, 
przenosiły też narzędzia chirurgiczne w pojemnikach 
do mycia i w złożonych zestawach operacyjnych do 
sterylizacji. Powodem pochylania pleców było najczę-
ściej nieergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, 
w szczególności niewłaściwa wysokość powierzchni 
roboczych. Niemniej jednak w większości przypadków 
pozycje przyjmowane przez pielęgniarki zakwalifiko-
wane zostały do kategorii 1. (ryc. 6).

Przerwy w pracy personel spędzał w dyżurkach 
w pozycji siedzącej, stąd 100% udziału kategorii 1. po-
zycji OWAS w ocenie obciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego (ryc. 7).

Pozostałe prace wykonywane przez personel miały 
charakter organizacyjno-porządkowy i bardzo zróż-
nicowany przebieg. W większym stopniu były one 
udziałem personelu pełniącego dyżury 12-godzinne. 
W ponad 6% pozycje przyjmowane przez pielęgniarki 
uzyskały kategorię 3. i 4. (ryc. 8), a było to związane 
z pochylaniem tułowia i utrzymywaniem ramion po-

Ryc. 4. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w czynnościach 
pielęgniarki lotnej.
Fig. 4. Percentage of OWAS postures categories during circulating 
nurse tasks.

 

Maksymalny czas wykonywania prac porządko-
wych po zabiegach odnotowany w obserwacji wynosił 
w ciągu dyżuru 108 minut. Najczęściej były one wy-
konywane w pozycji stojącej, stojącej w pochyleniu, 
także przy ramionach utrzymywanych powyżej stawu 
ramiennego. Około 1% przyjmowanych pozycji został 
zakwalifikowany do kategorii 3. i 4., co było wynikiem 
między innymi podnoszenia i przenoszenia obiektów 
o masie do 20 kg oraz powyżej 20 kg, przy pochylonych 
lub pochylonych i skręconych plecach (ryc. 5).

Porządkowanie po zabiegach wiązało się także 
z myciem i składaniem narzędzi chirurgicznych przy-
gotowywanych do sterylizacji. Udział tego rodzaju 
prac w całym procesie pracy zależny był od rozwiązań 
organizacyjnych w poszczególnych jednostkach. Naj-
częściej wykonywane one były przez pielęgniarki po-

 

Ryc. 5. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w czynnościach 
„prace porządkowe”.
Fig. 5. Percentage of OWAS postures categories for task “clean-up”.
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wyżej stawu ramiennego, podnoszeniem, przenosze-
niem ciężarów o masie powyżej 20 kg, trwające w za-
kresie 1–17 minut, często również pod presją czasu. 

 

Ryc. 6. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w czynności 
„mycie i przygotowanie narzędzi chirurgicznych”.
Fig. 6. Percentage of OWAS postures categories for task “cleaning 
and preparation surgical instruments”.

 

Ryc.7. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w przerwach 
w pracy.
Fig. 7. Percentage of OWAS postures categories during breaks 
at work.

 

Ryc. 8. Procentowy udział kategorii pozycji OWAS w innych 
pracach.
Fig. 8. Percentage of OWAS postures categories for other tasks.

Wykonywanie tych prac wynikało między innymi 
z braków kadrowych na dyżurach, zarówno personelu 
pielęgniarskiego, jak i pomocniczego.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w trakcie 
wykonywania codziennych zadań najczęściej przyjmo-
wano pozycje kategorii 1. OWAS (89% czasu trwania 
zmiany), które nie mają negatywnego wpływu na układ 
mięśniowo-szkieletowy pracownika. Pozycje katego-
rii 2., które mogą wpływać negatywnie, utrzymywano 
średnio przez 10% czasu trwania zmiany. Z kolei po-
zycje kategorii 3. i 4., związane z dużym i bardzo du-
żym obciążeniem oraz wymagające przeprowadzenia 
szybkiej interwencji w celu wyeliminowania pozycji 
stwarzających zagrożenie, utrzymywane były średnio 
przez 1% czasu trwania dyżuru. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że na taki średni rozkład w trakcie dyżuru 
procentowego udziału pozycji poszczególnych katego-
rii zasadniczy wpływ miał czas trwania przerw w pra-
cy, charakteryzujących się swobodą przyjmowanych 
pozycji (ryc. 1 i 7).

W wynikach badań zwracają uwagę liczne przypad-
ki przenoszenia i podnoszenia zestawów narzędzi chi-
rurgicznych, pakietów z materiałem opatrunkowym 
czy bielizną operacyjną oraz innych narzędzi i sprzętu 
o znacznej masie (czasami nawet przekraczającej war-
tości dozwolone dla kobiet), a także stosowanie niewła-
ściwych technik transportu ciężarów, zwiększających 
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ryzyko dolegliwości czy urazu w obrębie kręgosłupa. 
Potwierdzają to także wyniki wcześniej opublikowa-
nych badań dotyczących stanowisk pracy w służbie 
zdrowia (7,10,19,20). Wymienione prace odbywały się 
zarówno na etapie przygotowania, jak i asystowania do 
zabiegu w charakterze pielęgniarki lotnej, prac porząd-
kowych, mycia i składania narzędzi, a także prowa-
dzenia prac dodatkowych, przy wykonywaniu których 
udział pozycji kategorii 3. i 4., obarczonych najwyż-
szym ryzykiem wystąpienia WRMSDs (dolegliwości 
mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną 
pracą), miał największy udział procentowy spośród 
wszystkich wyodrębnionych prac (ryc. 8). 

Było to wynikiem nieergonomicznego wyposażenia 
technicznego i rozwiązań architektonicznych (ograni-
czających np. możliwość stosowania sprzętu pomoc-
niczego przy pracach transportowych czy wymusza-
jących operowanie ciężarami nad głową). Nie były to 
przy tym przypadki odosobnione, ponieważ o koniecz-
ności poprawy warunków pracy w zakresie infrastruk-
tury technicznej na blokach operacyjnych w szpitalach 
w naszym kraju świadczą także badania innych auto-
rów (21). Istotne znaczenie miało to, że długotrwałe 
wykonywanie prac w pozycji wymuszonej, jak na przy-
kład asystowanie do zabiegu w charakterze pielęgniar-
ki instrumentującej, wiązało się z brakiem możliwości 
zmiany pozycji ciała zgodnie z preferencjami pracow-
nika, i w znacznym stopniu było spowodowane specy-
fiką realizowanych zadań. 

Niemniej jednak przeprowadzone obserwacje wy-
kazały, że zmiany w zakresie organizacji stanowiska 
pracy (np. ustawienie stolików pomocniczych z narzę-
dziami tak, aby nie wymuszały konieczności pochylania 
i skręcania tułowia, czy umożliwienie korzystania z sie-
dzisk) mogłyby w pewnym stopniu ograniczyć stopień 
uciążliwości realizowanych zadań. Wpływ organizacji 
pracy w danym zespole na wielkość obciążenia ukła-
du mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek pracujących 
na sali operacyjnej widoczny był praktycznie na każ-
dym etapie procesu pracy. Szczególnie gospodarowanie 
czasem pracy i zasobami kadrowymi wpływał na jego 
przebieg, równocześnie wymuszając sposób realizacji 
poszczególnych czynności.

Podsumowując przeprowadzoną dla każdej z obser-
wacji procesu pracy interpretację wyników oceny ob-
ciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dyżurującej 
pielęgniarki, zgodnie z założeniami metody OWAS, 
można przyjąć, że ze względu na wymuszony rodzaj 
przyjmowanych pozycji, a także długotrwały czas ich 
utrzymywania, wykonywanie pracy przez pielęgniar-

kę operacyjną wiąże się ze średnim obciążeniem jej 
układu mięśniowo-szkieletowego. Duże obciążenie 
wynikające z utrzymywania wymuszonej pozycji ciała 
w zakresie od około 50% do ponad 60% czasu trwania 
dyżuru stwierdzono w 5% analizowanych obserwacji, 
co w skrajnych przypadkach przekładało się na pra-
cę przy tego rodzaju obciążeniu przez prawie 5 go-
dzin na dyżurze rannym oraz 5,5 godziny na dyżu- 
rze 12-godzinnym. Właśnie czas jest najistotniejszy 
w kształtowaniu obciążenia na stanowiskach pracy pie-
lęgniarek operacyjnych. Decydujący wpływ na obcią-
żenie układu mięśniowo-szkieletowego wywierało bo-
wiem na tych stanowiskach nie tyle ułożenie poszcze-
gólnych segmentów układu mięśniowo-szkieletowego 
i wynikająca z nich kategoria pozycji (w większości 
wypadków akceptowalna), ale przede wszystkim utrzy-
mywanie niezmiennej, wymuszonej pozycji ciała przez 
wiele godzin.

Na poszczególnych stanowiskach pracy zwracało 
uwagę duże zróżnicowanie uwarunkowań wpływa-
jących na przebieg i sposób realizacji poszczególnych 
prac, niemniej decydujący wpływ na przyjmowanie 
wymuszonych pozycji ciała i czas ich utrzymywania, 
a tym samym na stopień obciążenia układu mięśnio-
wo-szkieletowego i ryzyko pojawienia się dolegliwości, 
miały warunki pracy, ale także indywidualne zachowa-
nia poszczególnych pielęgniarek.

WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że:
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pielę-1. 
gniarki operacyjnej w trakcie realizacji codziennych 
zadań na sali operacyjnej jest przeciętnie, średnie.
Występują znaczne różnice w indywidualnym obcią-2. 
żeniu układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek 
na poszczególnych stanowiskach pracy, wynikające 
głównie z technicznych i organizacyjnych warun-
ków pracy, a także specyfiki realizacji poszczegól-
nych zadań. Wskazuje to na konieczność odrębnej 
analizy każdego przypadku w celu rzetelnej oceny 
i przeprowadzenia ewentualnych celowych działań 
korekcyjnych.
Sposób wykonywania poszczególnych prac, zwią-3. 
zany z koniecznością długotrwałego utrzymywania 
wymuszonej pozycji ciała oraz podnoszenia i prze-
noszenia wykorzystywanego sprzętu o znacznej 
masie, w wielu przypadkach przekraczającej limity 
dozwolone dla kobiet, jest główną przyczyną obcią-
żenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarki 
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operacyjnej, zarówno na etapie prac przygotowaw-
czych, porządkowych, jak i asystowania do zabie-
gów operacyjnych.
Braki kadrowe są jedną z przyczyn wzrostu jednost-4. 
kowego obciążenia pracą pielęgniarki operacyjnej, 
w tym pracami dodatkowymi, zarówno w wymia-
rze czasowym, jak i jakościowym.
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4. Wpływ warunków pracy kierowcy na ryzyko chorób układu ruchu 
5. Zmęczenie w pracy kierowcy — przyczyny i skutki 
6. Zmęczenie narządu wzroku związane z warunkami pracy kierowcy 
7. Skutki zdrowotne pracy zmianowej 
8. Uszkodzenia słuchu u kierowców transportu drogowego 
9. Wypadki drogowe w Polsce 

10.  Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym związanym z warunkami pracy kierowców pojazdów 
silnikowych

Zamówienia prosimy kierować pocztą na adres: O�cyna Wydawnicza, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 
91-348 Łódź, lub faksem na nr: 42 631-47-19, załączając kserokopię przelewu lub odcinka potwierdzenia zapłaty.
Publikację można zamówić też drogą elektroniczną pod adresem: ow@imp.lodz.pl lub wypełniając gotowy formularz na stronie 
http://www.imp.lodz.pl/o�cyna.

Wpłat należy dokonywać na konto IMP w Banku Pekao S.A. II O/Łódź, nr 23 1240 3028 1111 0000 2822 2749. Na przelewie prosimy podać 
tytuł zamawianego wydawnictwa oraz NIP. Publikacja może być przesłana także za zaliczeniem pocztowym.


