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• VIZUALNA UMETNOST:

– Slikarji

– Arhitekti

– Oblikovalci

– Fotografi



Slikarji, kiparji, keramiki…

• Težke kovine: Pb, Cd, Cr VI, Co…: 

(varovanje dihal, kože, ureditev ventilacije, 

prepoved uživanja hrane med delom, pitja, 

kajenja

IARC je slikanje uvrstil v prvo skupino

karcinogenosti (rak pljuč in mehurja ter 

mezoteliom)

• SiO2



1. primer

• Slikarka celo življenje

– Pred 5 leti je začela uporabljati spraj (adheziv)

– Simptomi: mravljinčenje v rokah in nogah, 

motnje hoje, problemi z vidom, utrujenost

– DD: multipla skleroza, spinalni tumor

– Dobra delovna anamneza: centralno-periferna

distalna axonopatija

– Povzročitelj: n-hexan (še vedno v adhezivih-

sprejih!!!)



Naravni pigmenti

• svinec (rdeči, beli)

• živo srebro - cinabarit (“živosrebrna svetlica”)

• nikelj

• arzen

• aluminij

• mangan

• kadmij

• kobalt 

• krom III in VI 

• cianidi



Sintetični pigmenti

1856 – anilinski purpur (movein) 

IARC, 1. skupina

KARCINOGENI:

– pigmenti težkih kovin

– benzidin (IARC, 1. skupina)

– antrakinon (IARC, 2b)

IARC -> poklic SLIKAR -> 1. skupina

– rak pljuč

– mezoteliom

– rak mehurja

– otroška levkemija pri izpostavljenosti v nosečnosti



Topila

Naravna:

- Petrolej

- Terpentin 

Draženje kože 

in dihal

Organska:

• toulen

• ksilen

• etanol

• metanol

• klorirani ogljikovodiki
akutno: draženje kože, sluznice dihal in oči

kronično: živčni sistem, reprodukcijski

organi, srce, kostni mozek, ledvice



KIPARSTVO-

IZPOSTAVLJENOST

• KAMEN (silicijev dioksid, azbest, hrup, vibracije)

• KERAMIKA (polivinil klorid – modeli)

• VOSEK 

• PLASTIKA (poliester, poliuretani, epoksi smole, 

silikon, akril)

• KOVINE (varjenje, litje, spajkanje, kovanje)

• Sy zapestnega prehoda– “potter’s tumb”





Vibracijska bolezen
• po dolgotrajnem stiku z:

– lokalnimi;

– splošnimi vibracijami;

• osteoartrotična oblika: (fr. do 30 Hz, ampl.>1mm) prizadene kosti in 
sklepe (zapestje, komolec, ramena, hrbtenico), pa tudi mišice in tetive.

• vazonevroza (fr. 35-150 Hz): 
– mravljičenje v rokah, 

– večja občutljivost na mraz, modrenje prstov ,

– bolečina, 

– izguba finega občutka v konicah prstov.

• nevritična oblika: (fr.>150Hz, ampl.<0,1mm) –prizadetost živcev v rokah,
– mravljinčenje, 

– bolečine
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Okvara sluha zaradi hrupa (nad.)

• zaradi:

– dolgotrajne izpostavljenosti visokim ravnem hrupa nad 
80 dB ali 

– kratkotrajne izpostavljenosti zelo visokim ravnem 
hrupa; 

• v začetku lahko začasna;

– se popravi v nekaj urah-dneh;

• s ponavljanjem akustične travme pa postane 
trajna;

– odmiranje čutilnih celic v notranjem ušesu zaradi 
zmanjšanja prekrvljenosti
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Razvoj zaznavne naglušnosti



Nove tehnologije

• 3D tiskalniki

• polilaktična kislina, stiren

• izocianati

• ultrafini delci (ultrafine particles) – fibroza, astma

• nanodelci



IGRALCI

So izpostavljeni:

- Hrupu

- Neosvetljenemu okolju, hudemu bleščanju

- Težkim objektom, ki visijo nad glavami

- Nezavarovanim robovom odra

- Respiratornim iritantom (meglah)

- Pirotehničnim sredstvom…



Igralci

• Odrska tla: 

– nagnjena proti občinstvu (zelo tvegano!, 

posebej za visoke pete, plesalce (Broadway in 

Londonski West End)

– Dinamična tla

– Menjava scen, tračnice, nevarnost za pete…

– “Sprung floor”, mehka tla, ponekod 

odstranjena, ker ne morejo po njih teči tračnice



• Kostumografija

– Komplicirane obleke (težke, elektrificirane…, 

ozki korzeti, velika teža na ramenih...)

bistveno vpliva na dihanje.

– Mikrofoni, transmiter se skrije pod lasuljo in 

spremeni težišče glave, ali v pasu preozkega 

kostuma....

– Make-up in leplenje kože, mask...

iritacija kože, alergija, karcinogenost... 



• Odrske megle: 

– Azbestni sneg (Čarovnik iz Oza, White 

Christmas v Holiday Inn-u)

– Sedaj se uporablja mešanica mineralnih olj, 

glikola, glicerina, mešanice vode…

Številni igralci poročajo o draženju zgornjih 

dihal, astmi...Posebej so megle nevarne za 

vokaliste in glasbenike pihalce.

Glikol: suši oči, nos, grlo. 



• Uporaba pirotehnike

• “The fly”, leteči stolp???

Leta 2009 (Tony Awards) trčenje letečega

predmeta v igralca

Leteči igralec: omejitev dihanja…



Delo na višini

Hsiao in Simeonov: Dejavniki, ki povzročajo padce 

iz višine:

• okoljski:

• Nezadostna vizuelna informacija v delovnem okolju,

• Nepričakovane spremembe na hodni površini…

• vezani na delo, ki ga delavec opravlja
• Nošenje bremena,

• Kompleksnost delovne naloge…

• osebnostni
• Vizuelna percepcija višine,

• Fizična utrujenost,

• Delovna izkušenost, trening…



Instrumentalisti, plesalci, 

pisatelji

• Poškodbe, kostnomišične bolezni (zaradi

repetitivnega, neprekinjenega dela…)

Največ literature: baletniki, instrumentalisti, 

posebej sinfonični igralci, pevci.



Plesalci

• Najbolj ranljiva populacija: konstantna

fizična aktivnost. Med 61 športi so pred plesalci le profesionalni

igralci ameriškega nogometa.

Nikakor ne gre pozabiti cele

palete ljudi, ki delajo v zaodrju: 

tehniki, kostumografi, 

postavljalci scene, 

kamermani….



• OSTALI UMETNIKI

– Pisatelji



? ljudi
50% prebivalcev v ZDA

Izpostavljenost je podobna: barve, topila, 

ponavljajoči gibi….



Praktični principi ergonomije
(po Dan MacLeod. The Office Ergonomics Kit)



Kaj je ergonomija?

Vrsta: JPG

ZZZS



Prilagodi delo človeku





Uporabljaj pravila dela



Delaj pametno in ne težje

Pollock



Naredi predmete prijetne 

uporabniku





√



Flavta-problemi roke in prstov 

rok













Sindrom rotatorne manšete ramenskega sklepa 
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m. supraspinatus, vneta 

tetiva

Bursa napolnjena s 

tekočino

Priostren akromion



Bolezni zaradi neergonomskih 

pogojev dela



Sindromi  čezmerne obremenitve

• overuse syndrome
• (musculoskeletal disorder (MSD))

• cumulative trauma disorder (CTD)

• repetitive stress injury (RSI)

• repetitive stress disorder (RSD)

• repetitive strain injury (RSI)

• repetitive strain disorder (RSD)

• repetitive motion injury (RMI)

• repetitive motion disorder (RMD)

• repetitive injury
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Sindrom  čezmerne obremenitve

mehanizem poškodb:

• manjše obremenitve

• ponavljajoče/stalne

• kronična okvara strukture

• kronična okvara funkcije  
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Bolečina v hrbtu

Relevantni vzroki:

• obraba medvretenčne 

ploščice
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Bolečina v hrbtu (po dr. Lipičniku)

Relevantni vzroki:

• obraba medvretenčne 
ploščice

• izbočenje medvretenčne 
ploščice

• mali sklepi hrbenice

– obraba

– zvini

• obhrbtenične mišice

– utrujanje

– kronične bolečine
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Sindrom  čezmerne obremenitve 
(po dr. Lipičniku)

Prizadete strukture:

• mišice, tetive, tetivne 

ovojnice, narastišča 

mišic/tetiv na kosti;

• živci;
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Skeletna 

mišica

Vezava kit mišice 

na kost

Vezava kosti 

z ligamenti

Sklepna 

kapsula



Sindrom  čezmerne obremenitve

• simptomi:

– mravljinčenje,

– bolečina,

– otrplost,

– mišični krči,

– omejena gibljivost;
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Sindrom zapestnega prehoda- vzroki 
po dr. Lipičniku

• vzroki, povezani s položajem

zapestja in uporabo roke: 

– nenevtralna drža zapestja, prstov,

– ponavljajoči se gibi v zapestju, prstih, 

– uporaba moči v roki (stiskanje orodja, 

masa bremena),

– izpostavljenost  rok vibracijam;
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Sindrom karpalnega

kanala
Sindrom zapestnega prehoda



Sindrom zapestnega prehoda-

stopnje (po dr. Lipičniku)

• blaga oblika:
– težave so občasno prisotne in le krajši čas–

ponoči in po izpostavljenosti biomehanskim
vzročnim dejavnikom;

– nočna lokalna bolečina;

– mravljinčenje, slabši kožni občutki v področju
oživčenja središčnega živca;

• zmerna oblika:
– težave so stalne;

– pojavlja se zmanjšana groba mišična moč
roke;

• huda oblika: 
– atrofije mišic palčeve kepe in značilne

deformacije roke;

– zmanjšano znojenje v področju oživčenja 
središčnega živca;
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Medialni živec je utesnjen, 

posledično nastaneta 

mravljinčenje in bolečina



Epikondilitis (po dr. Lipičniku)

=  vnetje narastišč mišic pokrčevalk ali iztegovalk zapestja in 
prstov (na pripoju na nadlahtnico)

• lokalna bolečina, ki se širi navzdol proti zapestju, lahko v 
prste;

• zmanjšana mišična moč.

50

Teniški komolec

Lateralni 

epikondil

Kita

Poškodba kite

Golfer’s elbow
Komolec golfista

Medialni

epikondilKita

Poškodba kite



Neregularni delovni čas,

podaljšani delavnik,

nočno delo,

psihološki stresorji,

eksperimentiranje (gibi pri plesu, mešanje

kemikalij za posebne učinke…)

the show must go on sindrom

prekarnost

OSTALI DEJAVNIKI TVEGANJA



PREMALO ZNANJA!!!



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


