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Najčastejšou sťažnosťou zubného lekára, dentálneho hygieni-
ka je „Joj, ako ma bolí chrbát“. Bolesti chrbta sú najčastejším 
dôsledkom nevhodnej ergonómie práce v zubnej ambulancii. 
Preto bolesti chrbtice, ale aj hlavy, krku, ramien, karpálny tunel 
zaraďujeme medzi najčastejšie profesionálne ochorenia perso-
nálu zubnej ambulancie (obr. 1). Tieto výsledky sme získali aj 
pri našom výskume “Následkov nevhodnej ergonómie práce 
v zubnej ambulancii” na Fakulte zdravotníckych odborov PU 
v Prešove.
Stav poškodenia výrazne ovplyvňuje typ práce, zvyky, zariade-
nie a nástroje (obr. 2).
Cieľom vhodnej ergonómie je zabrániť poškodeniu zdravia oše-
trujúceho personálu správnym sedením, polohovaním pacien-

ta, osvetlením pracovného poľa, držaním nástroja atď. Všetky 
chyby, ktoré pri práci robíme sa po určitom čase odrazia na na-
šom zdraví. Podľa toho, kde tie chyby robíme, tam sú aj násled-
ky. Prejavujú ako bolesti prstov, zápästia, predlaktia, lakťa, 
krku, chrbta, stúpajúca únava, nočné bolesti ruky a predlaktia, 
bolesti ruky počas práce, ranné stuhnutie a tŕpnutie, strata sily 
v ruke, chladné prsty a iné.

Ak máme niektoré z týchto problémov alebo sa ich obávame, 
položme si otázky:
Čo mám zmeniť?
Prečo mám niečo zmeniť?
Ako to mám zmeniť?
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Graf - Priemerný výskyt bolesti v zubnej ambulancii.
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Vhodná prax, čo ovplyvňuje správnu ergonómiu.
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Ergonómia práce znamená vytvorenie vhodných podmienok 
pri práci v ústach pacienta. Cieľom správnej ergonómie pri 
práci je zabrániť poškodeniu zdravia ošetrujúceho personálu 
správnym sedením, polohovaním pacienta, osvetlením pracov-
ného poľa, správnym držaním nástroja atď. Správna ergonó-
mia znamená aj dodržiavanie určitých zásad, ktorými zabráni-
me vzniku nepríjemných pocitov u pacienta počas ošetrovania 
a po ošetrení (nadmerný tlak zrkadielkom, poranenie sliznice 
valčekom ap.).

Základné rizikové faktory sú tri: 
• Poloha pri práci
• Opakovanie pohybov
• Sila pri výkone

Poloha Pri Práci
Poloha pri práci je stav nášho tela v sede alebo v stoji, pri kto-
rom dosahujeme nástroj, prístroj. Poloha je aj to ako nástroj 
a prístroj držíme a ako ich používame. Stupeň poškodenia závi-
sí od toho, ako dlho sme v danej polohe. Nevhodná ergonómia 
pri vykonávaní krátkych výkonov alebo veľmi krátke extrémne 
nevhodné polohy, v ktorých sa nachádzame počas dlhého vý-
konu nám výrazne neškodia, ak okamžite po výkone vykoná-
me tzv. “protipohyb”. Najškodlivejšie sú polohy nevhodnej er-
gonómie pri dlhších výkonoch, po ktorých neuvoľníme tú časť 
tela, ktorú sme práve zaťažovali.
Poloha pri práci závisí predovšetkým od stoličky, na ktorej se-
díme.

aktívne alebo Pasívne sedenie  
Aktívne sedenie je pri aktívnej práci, keď na stoličke sedí ošet-
rujúci prevažne na sedadle v miernom predklone. Chrbát nie je 
opretý, svaly sú napnuté, sternum je nadvihnuté. V takejto po-
lohe sedí ošetrujúci na začiatku výkonu alebo vtedy, ak si pria-
mo uvedomuje túto polohu.
Pasívne sedenie je sedenie s ohnutým chrbtom, svaly sú ochab-
nuté, sternum klesá nadol, vzniká tzv. guľatý chrbát. Takto sedí 

prevažná časť ošetrujúcich. Výsledkom takejto polohy počas 
niekoľkých rokov je skrátenie svalov hrudníka, tlak na srdce 
a pľúca, sťažené dýchanie, porucha krvného obehu, negatívny 
vplyv na zažívací systém. Aktívne sedenie bez toho, aby oše-
trujúci počas práce musel stále myslieť na to, ako sedí a stále 
„sa vystieral“, môže zabezpečiť ergonomicky vhodne vyrobe-
ná stolička. Základnou funkciou stoličky je zabezpečiť poho-
dlné sedenie, pri ktorom je chrbtica v optimálnom postavení 
a cirkulácia krvi nie je obmedzená počas každého pohybu se-
diaceho pri práci aj pri oddychu. Dôležité je mať správne infor-
mácie o opierke, sedadle stoličky a o optimálnom nastavení jej 
výšky. Ergonomicky vhodná stolička má pohyblivú opierku, 
ktorá tlačí na chrbát ošetrujúceho pri opieraní, ale aj pri pred-
klone dopredu sa opierka posúva s chrbtom a zachováva tlak 
na chrbát. Tlak opierky v oblasti bedrovej chrbtice vyvoláva 
normálne esovité ohnutie chrbtice, čo je vhodné pre odľahče-
nie medzistavcových platničiek a svalstva (obr. 3). To zlepšu-
je krvnú cirkuláciu a látkovú výmenu. Sedadlo má optimálny 
sklon 6˚. Vhodná je variabilita uhla od -4˚ do +10˚, čo je mož-
né, ak má stolička pohyblivé sedadlo, ktoré sa skláňa a vracia 
späť do pôvodnej polohy. Pritom vzniká optimálny uhol medzi 
jednotlivými stavcami chrbtice. Redukuje sa tlak na hornú časť 
stehna a to zabezpečuje pravidelnú cirkuláciu krvi. Pri správ-
nom nastavení výšky stoličky sú chodidlá na podlahe celou plo-
chou a dodržané sú „tupé“ až „pravé“ uhly. Pri správnom sede 
by mali byť 4 pravé, lepšie tupé uhly (obr. 4), aby nevznikali po-
ruchy zo zlého prekrvenia, a to medzi : 
• predkolením a priehlavkom, chodidlo je celou plochou na  
 podlahe,
• pod kolenom, nohy neohýbame pod stoličku,
• v bedrovom kĺbe, počas práce nie sme stále v predklone,
• medzi ramenom a predlaktím, dodržiava sa správna 
 vzdialenosť medzi ošetrujúcim a pacientom.

oPakovanie Pohybov
Frekvencia naťahovania sa, vytáčania, práca rúk a ramien 
v nevhodných polohách vyvoláva napätie. Extrémne napä-
tie svalov, šliach zapríčiňujú napätie v kĺboch, ich postupné 
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Altívne a pasívne sedenie.
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Správne sedenie na ergonomickej stoličke.
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poškodzovanie. Problémy v ramenách spôsobujú opakované, veľmi časté otáčanie 
sa za nástrojmi uloženými za chrbtom, to znamená, ak nástroje nemáme správne 
umiestnené.

sila Pri výkone
Nesprávne, často kŕčovité držanie nástrojov používaných pri práci, vedie k preťaže-
niu tých častí hornej končatiny, ktoré zaťaženie poškodzuje. Počas práce nie je vhod-
né dotýkať sa pomocnými nástrojmi (napr. zrkadielkom) zubov, tlačiť peru, jazyk 
a ďasno.
Správnym používaním nástrojov sa dosiahne optimálne ošetrenie, zabráni sa po-
škodeniu tkanív a nástrojov. Medzi rozhodujúce predpoklady k dosiahnutiu opti-
málneho ošetrenia patrí pevné držanie nástroja, jeho bezpečná opora a ovládané, 
čiže isté vedenie nástroja. To zabezpečí nielen kvalitné ošetrenie zuba, ale zároveň 
zabráni pošmyknutiu nástroja a poraneniu mäkkých tkanív.

ZhrnUtie - ZákladnÉ Zásady:
• ošetrujúci sedí na ergonomicky vhodnej stoličke,
• opierka mierne tlačí na bedrovú časť,
• sedadlo má sklon asi 6˚, sedí sa na celej ploche sedadla,
• chodidlá sú celou plochou na podlahe, 
• dodržiava sa pravidlo „tupých“ uhlov pri členku, kolene, bedre, lakti,
• hlava sa pri každom pohybe pohybuje s celým telom,
• lakte sa opierajú o boky, sú vo výške hlavy pacienta,
• pracujúca ruka sa opiera o oporný bod, druhá ruka o pacienta.
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Rizikové oblasti pri sedení, kde sú uhly 90 alebo viac stupňov.
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