
Хигијена радне средине и радног процеса 

 

Физиологија рада 

Хигијена радне средине и процеса рада је превентивна грана медицине која спречава 

настанак обољења и других оштећења здравља у вези са радним процесом и обезбеђује 

високу радну способност.  

Задаци хигијене рада су:   

1. откривање физичких, хемијских и биолошких фактора нарушавања здравља у 

радној средини; 

2. проучавање свих услова радне средине и рада који делују на организам као 

стресори; 

3. предлагање мера за побољшање услова рада и смањење ризика од 

професионалних обољења и повреда на раду. 

Физички рад представља претварање хемијске енергије у механички рад, при чему се 

ствара и топлотна енергија, а психички рад представља активност централног нервног 

система.  Енергија која је потребна за обављање рада у организму се добија из енергетских 

фосфата (АТП – аденозин трифосфат), угљених хидрата, масти и беланчевина. На почетку 

рада енергија се углавном добија процесима без присуства кисеоника из АТП-а и глукозе, 

а након 2-4 минута, услед задовољавајућег снабдевања ћелије кисеоником, активира се 

дуготрајнији и ефикаснији процес оксидативне фосфорилације. 

Физички рад може бити динамички и статички. При динамичком раду дужина мишића који 

остварују рад се мења па се код овог облика рада ређе јавља замор јер стална контракција 

и деконтракција мишића делују као пумпа која убрзава циркулацију крви. Код статичког 

рада једном промењена дужина мишића не мења се дуже време, те се тај део тела 

просторно не помера и троши се енергија одређених група мишића које су неопходне да 

би се тело одржало у одређеном положају (стајање, седење, придржавање терета). 

Статички рад брже доводи до замора и премора јер отежана циркулација смањује доток 

хранљивих материја и одвод распадних продукта метаболизма. 

Умор, замор и премор и методе за обнављање радне способности 

Као физиолошка последица рада, било физичког или умног, јавља се замор који 

представља сигнал који опомиње организам да прекине са активношћу. Субјективан осећај 

замора означава се као умор. Умор и замор нису синоними, јер често смо уморни и након 

веома мало рада, док у ситуацијама позитивне мотивисаности не осећамо замор, то јесте 

нисмо уморни. 



Клинички знаци физичког замора су: психомоторна успореност и неспретност, појава 

сувишних пауза, грешке у раду и опадање радног учинка, повећан трауматизам, 

исцрпљеност, промена расположења, раздражљивост, поспаност, заборавност, 

безвољност, апатичност... Симптоми умног замора су спорије расуђивање, опадање 

интелектуалних функција и расположења. Основне карактеристике замора су те да је 

индивидуалан (не доживљавају га сви подједнако) и реверзибилан (до потпуног опоравка 

организма долази унутар 24 часа). 

Уколико рад који је довео до акутног замора и даље траје настаје хронични замор, односно 

премор. Код премора се особа не опоравља данима и уморна започиње нови дан. 

Клинички знаци су: сталан умор, рад без воље и са напрезањем, замор пре почетка рада, 

раздражљивост, често обољевање услед смањења отпорности организма. 

Да би се спречило настајање замора и премора, али и повећала радна способност поред 

краћих одмора у току дана, треба правилно користити дневни, недељни и годишњи одмор. 

У току рада и физичке активности, поред краћих прекида (на један сат рада – пауза од 5 

минута), треба обезбедити и дужи одмор од барем пола сата који се најчешће користи и за 

узимање допунског оброка након 4. или 5. сата рада. Пожељно је користити и активни 

одмор за повећање продуктивности рада. 

Физиолошка одбрана организма од замора јесте одмор, тада се организам опоравља, 

замор нестаје и особа се осећа боље. У току дана потребно је бар 12 сати одмора од 

физичке активности, од чега 6-8 сати, код млађих и више од 9 сати здравог и 

неиспрекиданог сна. Минимум прописаног недењног одмора је 24-48 сати. 

Рекреација садржи физичку и психичку компоненту. Физичка компонента се односи на 

неговање физичких и физиолошких особина појединаца, што утиче на повећање радне 

способности и продуктивности, и смањења повреда на раду. Психолошки учинак се односи 

на јачање воље и дисциплине у извођењу активности. 

 


