
Medycyna Pracy, 2002; 53; 1; 15—21 15

Wynikiem zmian zawodowej aktywności człowieka, spowo-
dowanych przekształceniami na rynku pracy, są nowe czyn-
niki ryzyka. Należą do nich stres i monotypia połączona
z wymuszoną pozycją ciała. Skutkują one zespołem zmian
psychosomatycznych, wykazujących znaczną dynamikę
wzrostu w ostatnich statystykach absencji chorobowych
i rent. Jak określa raport Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Pracy∗ z badań pilotażowych przep-
rowadzonych w populacji pracowniczej UE w latach
1998–1999 wynika, że na zbyt dużą intensywność czyn-
ności powtarzalnych narzeka 57% pracowników, wymu-
szoną pozycję przy pracy – 45%, obciążenie wynikające
z dźwigania ciężarów – 34% pracowników. Na niekorzyst-

ne psychospołeczne warunki środowiska pracy, charaktery-
zujące się obciążeniem wynikającym przede wszystkim ze
zbyt dużego tempa pracy, pracy monotonnej, itp. narażone
jest ok. 67% populacji. Dla porównania – na niekorzystne
warunki mikroklimatu (zbyt wysoka, lub zbyt niska tempe-
ratura), będące czynnikami ryzyka zawodowego od kilku-
dziesięciu lat, narażonych jest obecnie ok. 21% procent zat-
rudnionych. 

Z powodu warunków pracy związanych z uciążliwościa-
mi fizycznymi i psychospołecznymi,  30% populacji zatrud-
nionych w UE cierpi na dolegliwości mięśniowo- -szkieleto-
we, 28% na skutki stresu, co daje 25% absencję chorobową
spowodowaną przez te czynniki. Jak podsumowano w rapor-
cie, sytuacja ta wykazuje niepokojącą tendencję wzrostową.
Wymaga to podjęcia intensywnych badań nad mechanizma-
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STRESZCZENIE Postępy fizjologii i psychologii pracy w ostatnich dziesięcioleciach wiążą się z dwoma obszarami, tj. znaczącym postępem wiedzy 
w poznaniu mechanizmów rozwoju zmęczenia fizycznego i psychicznego oraz postępem metod ich ilościowej oceny. Z kolei sposób i zakres
zastosowania postępów tych nauk wynika z nowych wymagań higieny, związanych ze zmianami treści i organizacji pracy. Integracja tych nauk
najpełniej realizuje się w działaniach ergonomii w zakresie projektowania i optymalizacji warunków pracy, zmierzających do dostosowania techniki
i organizacji pracy do możliwości psychofizycznych człowieka.

Zmiany aktywności zawodowej człowieka związane są ze zmniejszeniem ilości zawodów, wymagających dużego wysiłku dynamicznego i ze
zwiększeniem wysiłku statycznego i obciążenia umysłowego. Klasyczna fizjologia pracy, która zajmowała się układowymi zmianami zachodzącymi
podczas wysiłku dynamicznego, ustępuje badaniom (biochemicznym i elektrofizjologicznym) zmian fizjologii komórki zachodzących pod wpływem np.
wysiłku statycznego oraz badaniom zmian towarzyszących przeciążeniu umysłowemu i stresowi.

Na przestrzeni ostatnich lat fizjologia pracy i ergonomia stanęła również przed makroproblemami związanymi ze zmianami demograficznymi:
starzenia się społeczeństwa i potrzebą zatrudnienia zwiększającej się liczby osób niepełnosprawnych. Wymogiem ergonomii stało się tworzenie
warunków pracy, uwzględniających potrzeby tych grup zawodowych. 

Znaczny postęp metodyczny dokonał się dzięki możliwości symulowania i modelowania sytuacji przeciążeń organizmu. Nowe metody są oparte na
programach informatycznych, zawierających dane ze wszystkich dziedzin potrzebnych w do oceny i projektowania warunków pracy (antropometrii,
biomechaniki, techniki bezpieczeństwa). Med. Pr. 2002, 53, 1, 15–21
Słowa kluczowe: fizjologia, ergonomia, higiena pracy

ABSTRACT Over the recent decades, advancements in occupational physiology and occupational psychology have primarily been observed in two
domains: the increased knowledge of mechanisms responsible for the development of physical and mental fatigue and the elaboration of new methods
facilitating their quantitative assessment. The way these advancements have been utilized and the range of their application result  from new hygiene
requirements imposed by the changed context and organization of work. The integration of these scientific disciplines is best accomplished in
ergonomics, particularly through designing and optimization of working conditions in view of the best possible adjustment of technology and work
organization to the psycho-physical needs of workers.

Changes in occupational activities are associated with a gradual replacement of jobs that require much dynamic effort by those that involve static
and mental efforts. Classic occupational physiology dealing with systemic changes occurring during a dynamic effort is largely superseded by studies
(biochemical and electrophysiological) of changes in cellular physiology evoked by static effort and changes that accompany mental overload and
stress. 

Over the last few years, occupational physiology  and ergonomics have faced a number of macroproblems of demographic nature, e.g. aging of the
population, and a growing number of people with disabilities who have to be employed. It is now the responsibility of ergonomics to create working
conditions taking account of the needs of these particular occupational groups. 

A significant methodological progress has been made due to new opportunities, which allow to simulate and model situations with body overload.
New methods are based on computerized programs that incorporate data from all fields necessary to assess and design working conditions
(anthropometry, biomechanics, safety  engineering etc.). Med Pr 2002, 53, 1, 15–21
Key words: physiology, ergonomics, occupational hygiene
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mi, skutkami prowadzącymi do zmian patologicznych i pro-
filaktyką zespołów przeciążenia. 

BADANIA NAD STRESEM W PRACY

Kierunkiem szczególnie dynamicznie rozwijającym się są ba-
dania nad przyczynami stresu w środowisku pracy, jego skut-
kami zdrowotnymi, społecznymi, ekonomicznymi, metodami
profilaktyki.

Jak wynika z licznych sondaży i badań, blisko połowa
pracujących ocenia swoją pracę jako bardzo lub ekstremal-
nie stresującą. Stres wymieniany jest na drugim miejscu
(29,7%), po hałasie (34,9% badanych) jako czynnik najbar-
dziej szkodzący zdrowiu (1–4).

W Polsce wśród przyczyn rent chorobowych z tytułu
niezdolności do pracy w latach 1990–1999 choroby psy-
chiczne i psychonerwice, które mogą być powodowane lub
pogłębiane stresem, są na trzecim miejscu, a ich liczba w wy-
mienionym okresie podwoiła się,osiągając największa dyna-
mikę wzrostu (ryc. 1).

Jedną z grup  najbardziej narażonych na stres jest kadra
kierownicza. Jak wynika z badań  M. Widerszal-Bazyl prowa-
dzonych na próbie kwotowej 700 polskich kierowników
i porównywanych w badaniach międzykulturowych 24
państw, poziom stresu jest uwarunkowany między innymi kul-
turowo (5,6). Porównanie wyników badań wykazało, że kraje
rozwijające się, w tym Polskę charakteryzuje wysoki poziom
stresorów w pracy kierowniczej, a porównanie poziomu stre-
sorów w 3 krajach: Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii wskazu-
je, że poziom ten jest tym wyższy, im wyższa dynamika wzros-
tu gospodarczego (ryc. 2).

Kluczem do skutecznego przeciwdziałania stresowi jest
trafna diagnoza – określenie przyczyn i konsekwencji stresu,
zarówno na płaszczyźnie psychologicznej, jak i fizjologicz-
nej. W psychologii najczęściej używanymi narzędziami diag-
nostycznymi są kwestionariusze, przykładem może tu być os-
tatnio skonstruowany kwestionariusz Psychospołeczne Wa-

runki Pracy, wyróżniający się swoją wysoką trafnością i rze-
telnością (7).

Z kolei fizjologiczna ocena stresu jest oparta na analizie
zmian układowych, jakie stres powoduje. Dzięki kosinorowej
analizie zmienności dobowej ekg (wg Halberga), której
założenia opracowano w NASA oraz oceny zmienności ryt-
mu serca z zastosowaniem analizy furierowskiej, możliwa
stała się fizjologiczna diagnoza mechanizmów wpływu prze-
ciążenia praca umysłową na układ krążenia (ryc. 3). Metody
te stosuje się również do oceny skutków fizjologicznych pra-
cy zmianowej i nocnej (8–10).

Ze względu na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skut-
ki, profilaktyką stresu zainteresowani są zarówno pracownicy
jak i pracodawcy, co może być obiecujące dla skuteczności
działań profilaktycznych. Polecane metody profilaktyki stresu
zawodowego obejmują działania organizacyjne (zarządzanie
stresem) i indywidualne (treningi antystresowe).

Najskuteczniejszym podejściem do problematyki
zarządzania stresem w organizacji jest koncepcja zarządza-
nia prewencyjnego. W koncepcji tej podstawową zasadą, na

Ryc. 1. Przyczyny chorobowe rent z tytułu niezdolności do pracy w latach
1990–1999 (dane ZUS).

Ryc. 2. Źródła stresu w pracy kierowników. Porównanie wyników badań
międzykulturowych w 3 krajach (5,6).

Ryc. 3. Rytm dobowy częstości skurczów serca u kontrolerów ruchu lotni-
czego, na zmianie dziennej (A), nocnej (B) i w dniu wolnym od pracy, na
podstawie wyników analizy kosinorowej (8).
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jakiej powinno opierać się prewencyjne zarządzanie stresem
jest przekonanie, że istnieje jedność prawidłowego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i zdrowia jednostki. Ma ona
wpływ na produktywność i dynamizm rozwoju przedsiębior-
stwa. W związku z tym istnieje konieczność ciągłego dopaso-
wywania i korygowania metod profilaktyki stresu do wa-
runków przedsiębiorstwa i jednostki. Odpowiedzialność za
ten stan ponoszą kierownicy, a podstawą skutecznego
zarządzania stresem jest  wiara, że jest on do opanowania,
a wynikiem tego będą wymierne skutki ekonomiczne (11).

Jak podają liczne źródła piśmiennictwa, inwestowanie
w profilaktykę; antystresową opłaci się firmom. Po wpro-
wadzeniu programu zarządzania stresem spada liczba ab-
sencji, koszty związane z chorobami i wypadkami praco-
wników (12,13). W jednym ze szpitali, po wprowadzeniu
strategii prewencyjnych, dotyczących zarządzania stresem,
ilość błędów związanych z podawaniem leków spadła o 50%.
W innych badaniach, obejmujących 22 szpitale, zanotowa-
no spadek roszczeń związanych z postępowaniem niezgod-
nym z etyką zawodową, wynoszącym aż 70%. W grupie
kontrolnej, gdzie nie wprowadzono strategii nastawionych
na prewencję stresu, nie zanotowano spadku ilości rosz-
czeń (14).

Skutecznym modelem prewencji stresu i chorób z nim
związanych jest przygotowywanie pracowników do radzenia
sobie ze stresem przez treningi antystresowe. Treningi te
przynoszą szczególnie korzystne wyniki w grupie pracow-
ników o typie osobowości zaliczanej do wzoru A, który jest
powszechnie uznawany za psychologiczny czynnik ryzyka
choroby wieńcowej (15). Przejawia się on w dążeniu do o-
siągania jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. Do jego cha-
rakterystycznych elementów zalicza się potrzebę osiągnięć,
dominacji i agresji, stałe poczucie presji czasu, pracy na gra-
nicy swoich możliwości oraz niezdolność do relaksacji (16). 

Modyfikacja Wzoru A stała się celem wielu programów
interwencyjnych, stosowanych nie tylko wobec pacjentów kli-
nik kardiologicznych, ale także wobec ludzi zdrowych, jako
prewencja stresu zawodowego i chorób wśród pracowników
(11,17–19).

Wyniki pierwszego w Polsce programu modyfikacji Wzoru
A służącego przeciwdziałaniu stresowi zawodowemu, opraco-
wanego przez D. Żołnierczyk-Żredę, wykazały znaczną po-
prawę samopoczucia, obniżenie poziomu depresji, lęku 
oraz gniewu, podwyższenie samooceny oraz pozytywnej e-
mocjonalności u osób badanych, a także złagodzenie cech sa-
mego Wzoru A. Zaobserwowano również wyraźną tendencję
do zmniejszenia się intensywności dolegliwości zdrowotnych,
którą deklarowali uczestnicy programu w porównaniu do
osób, które nie wzięły w nim udziału (20–23).

BADANIA NAD PRZYCZYNAMI POWSTAWANIA
DOLEGLIWOŒCI MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWYCH
W PRACY

Według cytowanych już we wstępie wyników sondażu UE,
z powodu warunków pracy na dolegliwości mięśniowo-szkie-
letowe cierpi 30% populacji zatrudnionych. 

W Polsce choroby układu ruchu są w większości działów
gospodarki piątą przyczyną niezdolności do pracy. Absencja
z tego tytułu wynosi ok.12–16% w zależności od działu gos-
podarki*.

Postęp w badaniach nad wpływem warunków pracy na
dolegliwości układu ruchu dokonał się dzięki zastosowaniu
informatyki w oprogramowaniu aparatury badawczej
(EMG), w tworzeniu modeli symulacyjnych układu ruchu (w
tym kręgosłupa) i baz informatycznych, integrujących dane
biomechaniki, fizjologii, antropometrii. 

Oprogramowanie analizy powierzchniowego EMG u-
możliwiło posługiwanie się tą metodą na stanowisku pracy.
Dzięki temu możliwe jest powiązanie pozycji i czynności pra-
cy ze stanami obciążenia i zmęczenia mięśni, które mogą
prowadzić do dolegliwości i chorób układu mięśniowo-szkie-
letowego, spowodowanych warunkami pracy. W stosowanej
metodyce, informacje o stopniu obciążenia mięśni uzyskuje
się przez analizę amplitudy sygnału EMG natomiast
o zmęczeniu mięśni przez analizę zmian częstotliwości syg-
nału EMG. Zgodnie z przeprowadzanymi wcześniej badania-
mi, pod wpływem zmęczenia mięśni widmo mocy sygnału
EMG przesuwa się w kierunku niskich częstotliwości, co u-
widacznia się między innymi w zmianach wartości częstości
medialnej widma mocy (MPF) i częstości średniej widma mo-
cy (MP). Można przyjąć, że zmiana parametru częstotliwości
powyżej 8% wartości początkowej może być traktowana jako
objawy zmęczenie mięśnia. O zmęczeniu mięśni świadczy
również zmniejszanie się liczby przejść sygnału przez po-
ziom zero liczonych w określonej jednostce czasu,
najczęściej w czasie 0,5 s. (24,25,26).

Do stosowania w praktyce ergonomicznej oprogramowa-
no również tradycyjne metody biomechaniczne oparte na po-

Ryc. 4. Model układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Przykładowe
wyniki obliczeń (29).

* Raport opracowany w ramach koordynowanego przez CIOP Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środo-
wisku pracy”, dofinansowanego przez KBN. Raport pt. „Analiza zdrowotnych
przyczyn absencji chorobowej pracowników w poszczególnych branżach gospodarki
narodowej”. IMP, Łódź 1999. Wykonawca: dr Z. Szubert.



D. Koradecka, M. Konarska18 Nr 1

miarach maksymalnych wartości momentów sił mięśnio-
wych. Służą one między innymi do określenia sprawności
osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej na określo-
nych stanowiskach pracy (27).

Metodę goniometryczną, służącą ocenie pozycji przy pra-
cy, opartą na rejestracji kątów w stawach, wzbogacono ana-
lizą wyników parametrów przestrzennych, filmowanych
w trakcie czynności roboczych (28,29).

Symulację komputerową modelu człowieka, opracowane-
go metodą elementów skończonych, zastosowano w meto-
dzie ErgoMES do analizy zarejestrowanego obrazu czynności
na stanowisku pracy, dzięki czemu możliwa jest ocena ob-
ciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach
pracy o charakterze dynamicznym i statycznym (ryc. 4) (30).

POSTÊP METODYCZNY W BADANIACH
S£U¯¥CYCH OPTYMALIZACJI WARUNKÓW
PRACY

Rozwój baz informatycznych i modeli symulacyjnych służy o-
becnie wszelkim badaniom związanym z higieną pracy i er-
gonomią. Syntetyzują one wiedzę z dziedzin technicznych,
biomedycznych i organizacyjnych. Pozwala to na projektowa-
nie materialnych i psychospołecznych warunków pracy z za-
sobem eksperckiej wiedzy potrzebnej do optymalnych roz-
wiązań. 

Informatyka pozwoliła na przekształcenie statycznej wie-
dzy jednej dyscypliny w operacyjny wielodyscyplinarny sys-
tem. Przykładem takiej bazy, służącej do projektowania i o-
ceny ergonomicznej stanowisk pracy i ich wyposażenia jest
atlas danych antropometrycznych i biomechanicznych, opra-
cowany w zespole prof. A. Gedliczki∗ (31). Metodycznie ba-
za ta jest spójna ze standardami europejskimi. Dotyczy
głównie cech i wartości charakteryzujących dorosłą polską
populację w rozkładzie na statystyczne reprezentacje centy-
lowe, co jest nowością w stosunku do innych atlasów.
Oprócz tradycyjnego działu antropometrii z wybranymi ce-
chami i danymi dotyczącymi wymiarów części ciała, wg.
prognozy antropometrycznej oraz rekonstrukcji 6 propor-
cjonalnych modeli centylowych, atlas obejmuje unikalne
działy:

■ biomechanikę z wybranymi cechami i danymi obej-
mującymi zakresy kątowe ruchów, siły kończyn, masy części
ciała, przestrzeń podnoszenia ciężarów, itp.

■ przestrzeń pracy – parametry przestrzeni określane ce-
chami funkcjonalnymi, takimi jak: pole widzenia, zasięgi
i strefy pracy rąk, itp.

■ wymiary bezpieczeństwa – wymiary dotyczące dostępu
do maszyn, wymiary antropometryczne uwzględniające sto-
sowanie ochron osobistych (ryc. 5).

Duże możliwości dla higieny pracy i ergonomii stworzyło
symulowanie i modelowanie procesów fizjologicznych,
służące badaniu przeciążeń organizmu.

Przykładem takiego modelowego stanowiska jest mane-
kin termiczny, służący do oceny izolacyjności odzieży – pod-
stawowego parametru charakteryzującego właściwości o-
dzieży ochronnej. Jest on fizycznym modelem temperatury
powierzchniowej skóry człowieka, wyznaczającym izolację
cieplną odzieży z bezpośrednich pomiarów strat ciepła i tem-
peratury powierzchni (32). Manekin termiczny reaguje na
środowisko termiczne podobnie jak człowiek znajdujący się
w takich samych warunkach i ubrany w taką samą odzież. 

Izolację cieplną odzieży w modelu fizjologicznym wyzna-
cza się w z pomiarów dynamiki zmian metabolicznej pro-

Ryc. 5. Wymiary bezpieczeństwa uwzględniające stosowanie ochron indy-
widualnych, średnie i maksymalne naddatki wymiarowe podczas noszenia
aparatów. A – aparaty powietrze butlowe, B – hełmy powietrzne (31).

Ryc. 6. Efektywna izolacyjność cieplna 3 typów odzieży medycznej jedno-
razowego użytku (A, B, C). Porównanie wyników badań na manekinie
i z udziałem ochotników (32).

* Praca wykonana w ramach koordynowanego przez CIOP Programu Wieloletniego
(b. SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”,
dofinansowanego przez KBN.
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dukcji ciepła oraz badań reakcji fizjologicznych badanych
osób (temperatury skóry i temperatury wewnętrznej, pochła-
niania tlenu, ubytku masy ciała, częstości skurczów serca,
itp.). Badania prowadzone na manekinie termicznym są
mniej pracochłonne i kosztowne, a przede wszystkim obar-
czone mniejszym błędem (ryc. 6) (32).

Postępowi badań w zakresie oceny i poprawy warunków
pracy służą również proste narzędzia typu list kontrolnych,
takie jak opracowywane ostatnio karty zagrożeń na stano-
wisku pracy (33). Zawierają one skondensowaną wiedzę
z zakresu warunków pracy materialnych i psychospołecz-
nych danego stanowiska pracy, wskazania i przeciwwskaza-
nia do zatrudnienia. Ze względu na tradycyjną formę, są łat-
we do stosowania w praktyce przez miedzy innymi lekarzy,
higienistów pracy i ergonomistów (ryc. 7).

KIERUNKI BADAÑ ZWI¥ZANE ZE ZMIANAMI
STRUKTURALNYMI SPO£ECZEÑSTWA

Problemami wszystkich dyscyplin nauki, zajmujących się op-
tymalizacją warunków pracy, stało się uwzględnianie ich
w kształtowaniu niekorzystnych zmian demograficznych. We
wszystkich krajach rozwiniętych technicznie, w populacji
ogólnej systematycznie zwiększa się udział osób, które u-
kończyły 60. rok życia.

Obecnie w krajach UE stanowi to więcej niż 25%,
a według wielu prognoz w roku 2025 stanowić będzie nawet
30–35% populacji. Według danych GUS, przeciętna długość
życia w Polsce w 1998 r. wynosiła 77,3 lat dla kobiet i 68,9
lat dla mężczyzn (ryc. 8).

Fakt ten rzutować będzie coraz bardziej zarówno na
koszty pracy jak i opieki zdrowotnej państwa. Znalazło to
odzwierciedlenie w dokumencie „Polska 2025 – długofalo-
wa strategia rozwoju”, opracowanym przez Rządowe Cent-
rum Studiów Strategicznych, z którego wynika, że dla utrzy-
mania zrównoważonego rozwoju społeczeństw i ich gospo-
darek niezbędne jest przedłużenie aktywności zawodowej
pracownika.

Zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy, dotyczącym pracowników starszych (MOP nr 162) pra-
widłowa polityka państwa wobec tych pracowników powin-
na polegać na dostosowywaniu rodzaju stanowisk  oraz wa-
runków środowiska pracy do ich możliwości. W związku
z tym konieczna jest  prawidłowa i obiektywna ocena tole-
rancji pracy ludzi starszych i określenie warunków ich zatru-
dnienia, zwłaszcza na stanowiskach pracy, wymagających
zwiększonej wydolności.

Już wyniki badań lat 70. wskazały, ze osoby starsze ak-
tywne zawodowo w wielu przypadkach kompensują zmniej-
szenie wydolności fizycznej efektem wytrenowania i lepszą
organizacją swojej pracy, wynikającą z doświadczenia (35).

Z badań prowadzonych w ostatnich latach nad tolerancją
pracy w trudnych warunkach mikroklimatu wynika, że ko-
biety i mężczyźni w wieku 45–64 lata na ogół gorzej tolerują
pracę w gorącu, a ich aklimatyzacja do gorąca powoduje
większe obciążenie fizjologiczne niż u osób młodszych,
z wyjątkiem osób wytrenowanych, o wyższej wydolności niż
przeciętna dla tego wieku (36). Fakt ten wskazuje, jak duże
znaczenie w utrzymywaniu tolerancji pracy w gorącu, pomi-
mo postępującego wieku, ma wydolność fizyczna. Podnosze-
nie wydolności fizycznej powinno być preferowanym kierun-
kiem postępowania dla usprawniania osób starszych do pra-
cy. Również problem odwodnienia u osób starszych, zmniej-
szający tolerancję gorąca, można rozwiązać odpowiednimi
działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi (37).

Tak wiec wyniki badań wskazują na potrzebę określenia
warunków zatrudniania i propagowania wiedzy służącej ut-
rzymaniu wydolności osób starszych. W tym celu podjęto
szerokie badania dotyczące oceny wydolności i sprawności
psychofizycznej aktywnej zawodowo populacji osób star-
szych w Polsce (38). Zakończą się one ustaleniem kryteriów
fizjologicznych kwalifikacji osób starszych do pracy w wa-
runkach obciążenia wysiłkiem fizycznym i środowiskiem ter-
micznym, określeniem czynników ryzyka przedwczesnego
obniżenia zdolności do pracy, stresu psychospołecznego
wśród pracowników w starszym wieku. Opracowane zos-

Ryc. 7. Przeciętna długość życia w Polsce (33).

Ryc. 8. Międzynarodowe karty charakterystyki ryzyka zawodowego (34).
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taną zasady i metody stymulujące zachowania prozdrowotne
osób starszych w pracy.

Następny problem społeczny do rozwiązania dla dyscyp-
lin nauki zajmujących się warunkami pracy, to stworzenia
możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nie-
pełnosprawni stanowią 10–20% populacji (20–40 mln ludzi
w wieku 16–64 lat). W Polsce jest ponad 5 mln osób nie-
pełnosprawnych (5 145 000). Jest to 17,5% populacji w wie-
ku ponad 15 lat. 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest jedną z form
szeroko rozumianej ich rehabilitacji. Obejmuje ona różne
działania, w szczególności organizacyjne, lecznicze, tech-
niczne, edukacyjne i społeczne, zmierzające do osiągnięcia,
przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najlepszej
dla nich  jakości życia i integracji społecznej.

Specyfika zatrudnienia tej grupy osób wynika z koniecz-
ności poznania zarówno przeciwwskazań zdrowotnych, jak
również możliwości psychofizycznych osób podejmujących
naukę zawodu lub pracę oraz przygotowanie odpowiedniego
stanowiska i środowiska pracy, spełniającego różnorodne
wymagania, zależne od typu i stopnia niepełnosprawności.

Konieczne stało się opracowanie metod diagnostycznych,
pozwalających w sposób obiektywny i ujednolicony ocenić
możliwości psychofizyczne osób niepełnosprawnych, podej-
mujących pracę zawodową (27).

Opracowana metoda obiektywnej oraz subiektywnej
(kwestionariusz) oceny możliwości psychofizycznych osób
niepełnosprawnych, może być również wykorzystywana do
oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej zatrud-
nianych osób, co może być podstawą do profilaktyki wtórne-
go inwalidztwa, a także korekty podjętych działań.

PIŚMIENNICTWO
1. Health Promotion for Working Populations. Report of a WHO Expert

Committee. World Health Organisation, Geneva 1988.

2. Levi L.: Occupational stress. Spice of life or kiss of death? Am. Psychol.

1990, 10, 1142–1145.

3. Stress at Work. National Institute for Occupational Safety and Health,

Cincinnati O.H., 1998.

4. Murphy L.R.: Workplace interventions for stress reduction and preven-

tion. W: Cooper C.L, Payne R. [red.]. Causes, Coping and Consequences

of Stress at Work. Wiley, Chichester 1988, ss. 301–339.

5. Widerszal-Bazyl M., Cooper C.L., Spector P., Sparks K.: Managerial

stress in private and state organisations in Poland. Stress Med. 2000, 16,

299–314.

6. Spector P.E., Cooper C.L., Sanchez J.J., Sparks K., Bernin P., Bussing A.

i wsp.: Do national levels of individualism and interal locus of control

relate to well-being: an ecological level international study. J. Organiz.

Berhav 2001, 22, 815–832.

7. Cieślak R., Widerszal-Bazyl M.: Psychospołeczne warunki pracy.

Podręcznik do kwestionariusza. CIOP, Warszawa 2000.

8. Zużewicz K., Kwarecki K., Waterhouse J.: Circadian rhythm of heart ra-

te, urinary cortisol excretion and sleep in civil air traffic controllers. Int.

J. Occup. Saf. Ergon. (JOSE) 2000, 6, 383–392.

9. Zużewicz K. Kwarecki K.: Effect of shiftwork on heart rate, fatigue and

sleep of air traffic controllers. W: Marek T., Ogińska H., Pokorski J., Cos-

ta G., Folkard S. [red.]. Shiftwork 2000 – Implications for Science, Prac-

tice and Business. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, ss. 229–232

10. Koradecka D., Bugajska J.: Physiological instrumentation. W: Karwow-

ski [red.]. The Occupational Ergonomics. Handbook, Boca Raton 1999. 

11. Quick J.C., Quick J.D., Nelson D.L., Hurrell J.J.: Preventive Stress Ma-

nagement in Organisations. American Psychological Association, Was-

hington, DC 1997.

12. Rosch P.J., Pelletier K.R.: Designing Worksite Stress Management Prog-

rams. W: L.R. Murphy, T. Schoenborn [red.]. Stress Management in

Work Settings. United States Department of Health and Human Servi-

ces, Cincinnati, OH 1987, ss. 69–91.

13. Stress at Work. National Institute for Occupational Safety and Health,

Cincinnati O.H, 1998.

14. Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A.: Zarządzanie stresem w pracy. Pro-

mocja Zdrowia. Nauki Społ. Med. 2001, 21, 122–140.

15. Cooper G., Detre T., Weiss S.M., Bristow J.D., Carleton R., Dustan H.

P.: Coronary prone behaviour and coronary heart disease: A critical re-

view. Circulation 1981, 63, 1199–1215.

16. Eliasz A.: Temperament, wartości i zdolności osób o Wzorze A. Kolok-

wia Psychologiczne. IP PAN, Warszawa 1995, s. 5.

17. Roskies E.: Stress management for the healthy Type A: Theory and prac-

tice. Guilford Press, New York 1987.

18. Ivancevich J. M., Matteson M. T., Preston C.: Occupational stress, Type

A behavior, and physical well-being. Acad. Manage. J. 1986, 25,

373–391.

19. Ivancevich J.M., Matteson M.T., Freedman S.M., Philips J.S.: Worksite

stress management interventions. Am. Psychol. 1990, 45, 2, 252–261.

20. Żołnierczyk-Zreda D.: Strategie przeciwdziałania stresowi w organizacji

na poziomie indywidualnym. Program modyfikacji Wzoru A u pracow-

ników. Tom 22. Ergonomia PAN, Kraków 1999, ss. 121–128.

21. Żołnierczyk-Zreda D.: Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem

zawodowym. Bezpiecz. Pr. 2000, 6, 8–12.

22. Żołnierczyk-Zreda D.: Modification of pathological Type A as a work-

site stress management and disease prevention intervention. J. Occup.

Saf. Ergon. (JOSE) 2000, 6, 169–188.

23. Żołnierczyk-Żreda D.: Modifying the Type A in healthy workers. J. Oc-

cup. Saf. Ergon. (JOSE) 2001, 3, 309–332.

24. Roman-Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Elektromiograficzna analiza

obciążenia mięśni kończyny górnej pod wpływem wykonywania pracy

powtarzalnej. Proceedings of the 16th School of Biomechanics, 2000.

Acta Bioengineering Biomechanics 200, 1, Supl. 1, 305–310.

25. Roman-Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Assessment of musculoskeletal

load of trapezius and deltoid muscles during activity of hand. Int. J. Oc-

cup. Saf. Ergon. (JOSE) 2001, 7, 2, 179–193.

26. Roman-Liu D., Kędzior K.: Experimental verification of computerized

method for workspace optimization in conditions of static work. Int. J.

Occup. Saf. Ergon. (JOSE) 1999, 5, 1, 107–122.

27. Kurkus-Rozowska B., Najmiec A., Tokarski T., Konarska M.: Assess-

ment of psychophysical abilities of people with disability during occupa-

tional rehabilitation. Int. J. Occup. Saf. Ergon. (JOSE) 2000, Wyd. spec-

jalne, ss. 127–134. 

28. Kamińska J., Tokarski T., Liu D.: Metoda oceny pozycji przy pracy z wy-

korzystaniem rejestracji goniometrycznej. Bezp. Pr. CIOP, Warszawa

2000, 12, 20–22. 



Znaczenie fizjologii i ergonomii dla higieny pracyNr 1 21

29. Kamińska J., Liu D., Tokarski T.: Metoda oceny pozycji ciała podczas

pracy z wykorzystaniem rejestracji goniometrycznej. Acta Bioenginee-

ring Biomechanics Warsaw 2000, 2, Supl. 1, 241–246. 

30. Kamińska J., Roman-Liu D., Tokarski T.: Projektowanie czynności na

stanowiskach pracy metodą ErgoMES. Bezp. Pr. CIOP, Warszawa 1999,

1, 4–8. 

31. Gedliczka A., Welon Z., Szklarska A., Pochopień P., Urbanik Cz., Ka-

mińska J., i  wsp. Atlas miar człowieka, dane do projektowania i oceny

stanowisk pracy. CIOP, Warszawa, 2001.

32. Sołtyński K., Konarska M., Pyryt J., Sobolewski A.: Research on typical

medical work clothing on humans and a thermal manikin. W: Ergono-

mics of protective Clothing - Nokobetef 6 and 1st European Conference

on Protective Clothing, 7–10 maja 2000, Stockholm, Sweden, ss.

183–188.

33. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998.

34. Bugajska J.: Karty charakterystyki zawodów jako źródło informacji dla

celów profilaktyki zdrowotnej. Med. Pr. 2000, 51, 6, 551–561.

35. Markiewicz L., Konarska M.: Wiek kobiet a reakcja organizmu na pra-

ce w podwyższonej temperaturze otoczenia. Prace CIOP 1971, 21,

213–223.

36. Marszałek A., Konarska M., Sołtyński K., Sobolewski A.: Starzenie się

a praca w gorącym środowisku. Ergonomia 2000, 23, 1–2, 153–157.

37. Marszałek A.: Thirst and work capacity of older people in a hot environ-

ment. Int. J. Occup. Saf. Ergon. (JOSE) 2000, wyd. specjalne, 135–142.

38. Bugajska J., Krzysków B., Koradecka D.: Zatrudnianie osób starszych

i regulacje prawne. Ergonomia 2000, 23, 1–2, 79–88.

Adres autorek: Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

e-mail: makon@ciop.pl

Nadesłano: 20.08.2001

Zatwierdzono: 3.01.2002




