
Професионалне болести и трауматизам 

 

Професионалне болести су патолошка стања настала у непосредној вези са редовним 

занимањем радника. Професионалне болести утврђују органи здравственог, пензијског и 

инвалидског осигурања.  Могу припадати групама: алергијске реакције на кожи, промене на 

плућима, хронична упала ждрела и гласних жица, деформитети кичме, промене на рукама, 

проширене вене, оштећења слуха и вида и много других зависно од дејства штетних фактора и од 

тога на који систем органа делују. 

Повреде (трауме) на раду су проузроковане непосредним и краткотрајним механичким или 

хемијским дејством, наглим променама положаја тела или другим променама стања организма под 

условом да је настанак повреде у вези са обављањем радних задатака. Повредом на раду се сматра 

и повреда коју је радник претрпео на путу од места становања до радног места.  

Најзначајније мере превенције професионалног трауматизма су избор машина, алата и уређаја 

као и одржавање и контрола њихове исправности, заштита радника од нежељеног контакта са 

деловима машина и алата који могу да изазову повреду, адекватна микроклима и осветљеност, 

адекватан ритам и начин рада и одмора. 

Заштита здравља радника састоји се из мера и активности чији је циљ очување људског 

здравља и материјалних добара, те мере могу бити опште и индивидуалне. Опште мере могу бити 

хигијенске, медицинске и техничке, а индивидуалне зависе од изложености постојећим ноксама на 

радном месту (нпр. наочаре, шлем, чизме, кецеље, маске...) 

 

Хигијенски захтеви рада за осетљиве категорије становништва 

 

У зависности од старости радника, неке функције на раду се успостављају, неке мењају, а неке 

нестају или се смањују, тако да се у обављању истог рада не постављају исти захтеви младим, 

средовечним или старијим радницима. Рад у ноћној смени захтева да радник не буде старији од 55 

година. Радни захтеви за одређеним полом извршиоца заснивају се на специфичним разликама у 

физиологији женског или мушког организма. Различите захтеве женама и мушкарцима представља 

ноћни рад, рад са физичким оптерећењем и рад у појединим технологијама. У заштити посебних 

осетљивих категорија радника наричито се обраћа пажња на: 

1. заштиту жена – машине прилагођене женама, поштеда у трудноћи, 

2. заштиту младих – слабији, још увек неразвијен организам, 

3. заштита старих, 

4. заштита инвалида. 


