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Ból pleców w miejscu pracy 

 

Wstęp 

Ból pleców jest często spotykanym problemem w grupie pracujących dorosłych osób. Ponad 1 na 4 
pracujących dorosłych doświadcza  bólu pleców [1]. Niektóre epizody bólu pleców mogą być wywołane 
fizycznymi wymaganiami w pracy, jednak zarówno bóle związane, jak i niezwiązane z wykonywaną pracą 
mogą przyczynić się do absencji w pracy, a niektórzy pracownicy będą mieli trudności w kontynuacji lub 
podejmowaniu zwyczajowych czynności w pracy. Mimo że większość przypadków bólu pleców nie stanowi 
poważnych stanów medycznych, samo odczucie bólu może budzić awersję i ograniczać funkcjonowanie 
pacjentów, a ból może stać się przyczyną wyzwań i zakłóceń w życiu zawodowym. Poniższa broszura  
informacyjna podsumowuje wszystkie zebrane dotychczas informacje dotyczące bólu pleców w miejscu 
pracy. 
 

Chorobowość i przebieg 

Ostre epizody bólu pleców i pierwotny przewlekły ból pleców (trwający > 6 miesięcy) są częstym 
zjawiskiem wśród dorosłych w wieku produkcyjnym, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Badania ankietowe, 
przeprowadzone wśród pracowników  przeładunku materiałów, sugerują roczny wskaźnik chorobowości 
dla bólu pleców na poziomie 25% u osób z bólem trwającym ponad 7 dni, na poziomie 14% w przypadku 
bólu wymagającego konsultacji lekarskiej oraz 10% w przypadku bólu wymagającego zwolnienia 
lekarskiego [2]. Po przebyciu ostrego epizodu bólu pleców większość pracowników jest gotowa powrócić 
do codziennych obowiązków w przeciągu kilku tygodni, jednak w 10% przypadków ostry napad bólu może 
przejść się w przewlekłe dolegliwości trwające ponad 6 miesięcy [3]. Po wystąpieniu pierwszego epizodu 
bólu pleców, nawracające epizody bólowe są częstym zjawiskiem – wskaźniki prawdopodobieństwa 
nawrotu sięgają dwóch trzecich w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od momentu wyzdrowienia [4]. W 
przypadku przewlekłego bólu pleców pracownicy mogą: zostać poddani poszerzonej diagnostyce, 
postępowaniu terapeutycznemu lub paliatywnemu, koordynacji przez pracodawcę, a także skorzystać z 
usług rehabilitacji zajęciowej. Terapie biopsychospołeczne są powszechnie uznawane za najskuteczniejsze 
postępowanie w podostrym lub pierwotnie przewlekłym bólu pleców, ponieważ mogą poprawić 
codzienne funkcjonowanie i zapobiec długotrwałej nieobecności w pracy [5, 6]. 
 

Czynniki ryzyka bólu pleców obecne w miejscu pracy 

Choć czynności wykonywane w niektórych zawodach wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bólu 
pleców, dolegliwości mogą tak naprawdę wystąpić we wszystkich branżach i zawodach. Fizyczne czynności 
zawodowe związane z ryzykiem wystąpienia bólu pleców obejmują: przyjmowanie nieprawidłowych 
postaw, nagłe przerywanie czynności, zmęczenie, podnoszenie ciężarów, pracę na zewnątrz, ruchy rąk 
oraz częste schylanie się i skręcanie [7–11]. Z kolei czynniki psychologiczne wpływające na zwiększone 
ryzyko wystąpienia bólu pleców obejmują: niewystarczające wsparcie ze strony przełożonych, stresującą 
i monotonną pracę, szybkie tempo pracy, niepewność zatrudnienia, brak równowagi między życiem 
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zawodowym i osobistym oraz narażenie na wrogie środowisko w pracy [7–11]. Wśród zawodów 
charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami występowania bólu pleców wymienia się: 

pielęgniarstwo, zatrudnienie w branży transportowej lub budowlanej, magazynowanie oraz architekturę 
krajobrazu [1]. 
 

Prewencja pierwotna w miejscu pracy 

W krajach o średnich oraz wysokich dochodach poczyniono znaczne starania, aby zapobiec występowaniu 
lub nasilaniu się bólu w miejscach pracy. Wśród podjętych działań znalazły się m.in.: obniżenie wysokich 
wymagań fizycznych oraz ograniczenie przyjmowania nieprawidłowych postaw podczas pracy, szkolenie 
pracowników w zakresie bezpiecznego podnoszenia ciężarów oraz technik przeładunku materiałów oraz 
przeprojektowanie stanowisk pracy i linii produkcyjnych [12, 13]. Po wdrożeniu powyższych metod 
zmniejszania  ryzyka zaobserwowano pewną tendencję spadkową w występowaniu bólu pleców 
związanego z pracą [4], jednak niektóre powszechnie zalecane środki ochrony osobistej (np. korzystanie z 
pasów stabilizujących plecy) nie przyniosły spodziewanych korzyści w randomizowanych badaniach 
klinicznych [14, 15]. Według niektórych źródeł, u pracowników, którzy regularnie uprawiają sport lub mają 
dostęp do aktywności fizycznej w pracy, obserwuje się niższe wskaźniki występowania bólu pleców, bez 
względu na ich wcześniejsze przeszkolenie lub jego brak [14, 16–18]. 
 

Ból pleców a zdolność do pracy 

Nawet po wnikliwej konsultacji medycznej oraz wdrożeniu odpowiedniego postępowania, pracownicy 
zgłaszający ból pleców o podobnych cechach mogą odczuwać bardzo zmienne efekty leczenia pod 

względem zdolności kontynuowania pracy lub gotowości do powrotu do pracy. Starania mające na celu 
stworzenie wiarygodnych i obiektywnych narzędzi  do oceny zdolności funkcjonalnych oraz gotowości do 
pracy są niestety często nieskorelowane z rezultatami powrotu do pracy [19, 20], a badacze podkreślają 
złożoność czynników wpływających na funkcjonalne i zawodowe skutki bólu pleców, w tym: przekonania 
pacjentów dotyczące bólu, warunki opieki zdrowotnej, wsparcie i udogodnienia w miejscu pracy oraz 
warunki społeczno-demograficzne [21, 22]. Dlatego też to, czy ból pleców doprowadzi do obniżenia 
sprawności w miejscu pracy zależy nie tylko od nasilenia bólu, lecz także od indywidualnych cech 
pacjenta/pacjentki, uwarunkowań systemowych oraz charakterystyki miejsca praca. 
 

Prewencja wtórna w miejscu pracy 

W większości krajów o wysokich dochodach istnieją odpowiednie regulacje i przepisy prawne, które 
nakładają na pracodawcę obowiązek dostosowania warunków pracy i zapewnienia wsparcia pracownikom 
cierpiącym z powodu bólu pleców, tak aby zapobiegać długotrwałej niezdolności do pracy, bezrobociu lub 
niepotrzebnym odejściom z rynku pracy. Jednym z podstawowych wymagań jest zapewnienie przez 
pracodawców czasowych lub stałych modyfikacji w warunkach pracy w taki sposób, aby przez pewien czas 
umożliwić pracownikom wykonywanie wymaganych czynności z pewnymi udogodnieniami, do momentu, 
w którym możliwy będzie powrót do wykonywania pełni obowiązków pracowniczych. W zakładach pracy 
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, które wdrożyły bardziej proaktywną politykę ułatwiania powrotu i modyfikacji warunków pracy, 
pracownicy korzystają z mniejszej liczby zwolnień lekarskich i zgłaszają więcej pozytywnych rezultatów 
powrotu do pracy [23, 24]. 
 

Czynniki psychospołeczne i związane z miejscem pracy, które mogą wpływać na niezdolność do pracy 

Wykazano, że niektóre przekonania i spostrzeżenia związane z bólem mogą przyczynić się do większych 
trudności w powrocie do pracy po wystąpieniu bólu pleców. Warto wymienić tu: myślenie katastroficzne, 
strach przed wykonywaniem ruchów, brak odwagi do pokonywania przeszkód związanych z bólem, 
niewielkie oczekiwania względem powrotu do zdrowia, stres psychologiczny oraz wyobrażenia znacznej 
utraty zdolności funkcjonalnych [25]. Niektóre czynniki związane z miejscem pracy również mogą 
powodować większe problemy w kontynuowaniu aktywności zawodowej. Wśród takich czynników 
wyróżniamy np.: wymagania fizyczne związane z zawodem, możliwości modyfikowania pracy, stres 
zawodowy, wsparcie społeczne dla dysfunkcji w miejscu pracy, zadowolenie z pracy, oczekiwania 
względem wznowienia aktywności zawodowej czy obawę przed ponownym urazem [26]. 
Jeśli jednocześnie występuje wiele z tych czynników, pomocna w złagodzeniu wymienionych wyżej 
wątpliwości może okazać się dodatkowa interwencja w formie: koordynacji powrotu do pracy (ang. 
return-to-work, RTW), poradnictwa, edukacji na temat bólu lub stopniowej ekspozycji na aktywność 
fizyczną [27, 28]. 
 

Komunikacja ze świadczeniodawcą 

Istnieje wiele opcji terapeutycznych dla pracowników z bólem pleców, dlatego pacjenci powinni oczekiwać 
od pracowników ochrony zdrowia  uwzględnienia czynników zawodowych podczas podejmowania decyzji 
diagnostycznych i terapeutycznych. Opisowe informacje o stanowisku pracy przekazywane przez 
pracodawców mogą być niewystarczająco szczegółowe do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej 
ograniczeń w aktywności zawodowej, dlatego pacjenci powinni być gotowi do rozmowy ze swoimi 
lekarzami na temat konkretnych czynności wykonywanych w pracy – zwłaszcza tych, które są przez nich 
uważane za najbardziej problematyczne do podjęcia. Udowodniono, że proaktywna komunikacja i 
zalecenia od pracowników ochrony zdrowia  ułatwiają powrót do pracy [29], szczególnie kiedy pracownicy 
ochrony zdrowia  kontaktują się bezpośrednio z pracodawcami pacjentów [30]. 
 

Rehabilitacja zajęciowa 

W sytuacjach, gdy ból pleców uniemożliwia powrót do pracy przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, istnieją 
dowody na umiarkowaną skuteczność multidyscyplinarnych programów rehabilitacyjnych w ułatwianiu 
powrotu do pracy oraz poprawie sprawności fizycznej i społecznej – zarówno w przypadku ostrego, jak i 
przewlekłego bólu pleców [5, 6, 31, 32]. Programy te zazwyczaj stanowią zintegrowane połączenie: 

korzyści płynących z leczenia bólu, poradnictwa psychologicznego, fizjoterapii, ćwiczeń, edukacji pacjenta, 
stopniowej ekspozycji na aktywność fizyczną oraz wsparcia rówieśników; niestety, w wielu krajach i 
regionach świata dostęp lub finansowanie tych programów są ograniczone. W niektórych przypadkach 
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konieczne może okazać się przekwalifikowanie zawodowe, umożliwiające przeniesienie umiejętności do 
zawodu o mniejszych wymaganiach fizycznych – z reguły jednak utrzymanie obecnej pracy jest celem 
preferowanym zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. 
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