
 1 

       

   

 

Afecţiunile musculoscheletice la care sunt predispuşi asistenţii medicali  

şi măsuri de prevenire identificate  

 

Conform Queensland Employee Injury Database din Australia cei mai mulţi asistenţi 

medicali au suferit în decursul carierei lor de afecţiuni ale sistemului musculoscheletic, pe care le-au 

raportat sau nu.  

Afecţiunile musculoscheletice reprezintă stări de durere, disconfort, oboseală sau tensiune 

provocate de condiţii inflamatorii și degenerative, care afectează mușchii, tendoanele, ligamentele, 

articulaţiile, nervii periferici și vasele de sânge de sprijin. Principalele afecţiuni identificate sunt: 

sindromul de tunel carpian, dureri de spate superioare şi inferioare, tendinită. 
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Tendinită umăr 

 

 

Afecțiunile musculoscheletice sunt de trei sau patru ori mai frecvente la personalul medical 

care lucrează în spitale faţă de alte profesii. Conform unei statistici din 2006, afecţiunile 

musculoscheletice dobândite la locul de muncă reprezintă peste 60% din afecţiunile occupaţionale 

înregistrate.  

 În rândul asistenţilor medicali, afecţiunile musculoscheletice se datorează, în principal, 

solicitărilor fizice de la locul de muncă, cât şi factorilor organizaţionali, dintre care planificarea 

activităţii reprezintă o component esenţială. (Smith and Roy, 2007). 

 Un studiu realizat în Statele Unite a arătat că pe o durată de 6 luni 52% dintre asistenţi 

medicali au acuzat dureri de spate. La asistenţii medicali din mediul rural prevalenţa afecţiunilor 

musculoscheletice este încă mai mare. De asemeni, asistenţii medicali şi personalul medical care 

lucrează în azile de bătrâni şi în centre de îngrijire medicală sunt foarte afectaţi. 

În imaginea de mai jos este prezentată o statistică a celor mai frecvente afecţiuni 

musculoschletice întâlnite la asistenţii medicali care îşi desfăşoară activitatea în spitale, spitale 

psihiatrice, case de bătrâni şi alte organizaţii care furnizează îngrijiri pacienţilor.  
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(Imagine preluată de pe: http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS%20Publications/healthcommunity%20-

%20nursing#.Up3Go-KxQqD) 

 

 

Partea 

corpului 

% din totalul 

afecţiunilor    
Tipul de afecţiunilor Mecanismul de rănire 

Spate 29% 
Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Manevrarea altor persoane 

Mâini şi 

degete 
13% Leziuni şi înţepături cu ace 

Folosirea sau manevrarea 

siringilor hipodermice 

Umeri 11% 
Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Manevrarea altor persoane 

Genunchi 7% 
Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Căderi sau alunecări 

http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS%20Publications/healthcommunity%20-%20nursing#.Up3Go-KxQqD
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS%20Publications/healthcommunity%20-%20nursing#.Up3Go-KxQqD
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Închietura 

mâinii 
5% 

Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Manevrarea altor persoane 

Gât 4% 
Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Manevrarea altor persoane 

Sistem 

psihologic 
4% 

Anxietate, depresie, stress legat 

de locul de muncă 
Presiune la locul de muncă 

Gleznă 3% 
Entorse şi luxări de muşchi şi 

tendoane 
Căderi sau alunecări 

 

 

În cadrul unui sondaj de opinie publicat în Current Research Journal of Biological Sciences, 

asistenţii medicali au pus în evidenţă următorii factori care predispun la afecţiuni musculoscheletice. 

 

 
 

 

În cadrul aceleiaşi anchete, asistenţii medicali au identificat principalele modalităţi de 

prevenire a  apariţiei  afecţiunilor musculoscheletice. 
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84,8%

61,9%

78,1%
86,7%

59,1%

63,8%

Modalităţi de prevenire a afecţiunilor musculoscheletice identificate de 
către asistenţii medicali

Formare iniţială şi continuă 
adecvată cu privire la măsurile 
de siguranță 

Utilizarea echipamentelor de 
protecție şi a ajutoarelor 

Angajarea mai multor asistente 
medicale și infirmiere

Evitarea statului prelungit în 
picioare 

Respectarea strictă a normelor 
de securitate 

Evitarea ridicării de 
echipamente grele

 
 

Pentru a preveni aceste afecţiuni care apar ca urmare a activităţii la locul de muncă e bine să 

cunoaşteţi sarcinile care au potenţial de a produce astfel de afecţiuni, să puteţi evalua şi face faţă 

riscurilor aferente. 

Toate manevrele care implică pacienţi reprezintă surse de afecţiuni musculoscheletice. Nici 

un asistent medical sau infirmier nu ar trebui să ridice cu totul o persoană, cu excepţia copiilor mici, 

fără a se ajuta de suporturi şi echipamente mecanice sau de un alt coleg. Pentru a ţine cont de 

siguranţa şi sănătatea persoanei manevrate, cât şi a celei care o manevrează luaţi în consideraţie:  

 Caracteristicile fizice ale persoanei pe care doriţi să o manevraţi (greutate şi înălţime);  

 Starea sa de conştienţă;  

 Eventualele comportamente imprevizibile;  

 Bunăvoinţa de a colabora;  

 Capacitatea de a comunica şi de a înţelege; 

 Dorinţa de a-şi păstra demnitatea şi intimitatea.  

De asemeni, încercaţi să eliminaţi factorii de risc, respectiv: 

 Evitarea poziţiilor corporale instabile sau  incorecte;  

 Efortul fizic continuu atunci când se manevrează pacienţii; 

 Prea multă forţă musculară utilizată sau în mod prea frecvent; 

 Poziţii corporale neaşteptate; 
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 Încălţăminte sau echipamente neadecvate; 

 Lipsa de instruire a asistenţilor medicali privind manevrarea corectă a echipamentelor şi 

pacienţilor; 

 Pauze insuficient de dese în activitate; 

 Forma fizică inadecvată a asistenţilor medicali datorată lipsei de exerciţiu fizic; 

 Greutatea în exces. 
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