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Здравље на раду и здрава радна околина спадају у највредније садржаје
сваког појединца, сваке заједнице и сваке земље. Дакле, циљ безбедности и
здравља на раду је и пружање позитивног доприноса продуктивностиздравља на раду је и пружање позитивног доприноса продуктивности,
квалитету производа, радној мотивацији, радном задовољству и на тај начин
свеукупном квалитету живота појединца и друштва у смислу остварења
добробити на раду



Радна места на којима постоје 
компјутери и други уређаји са екранима 
изискују препознавање опасности и 
штетности при раду  због адекватне 
процене ризика. р ц р



У овом раду се дају специфичности безбедног рада и здравља радника у 
модерној процесној индустрији са трендом према флексибилној производњи. 
Посматра се само радно место за рад са рачунаром, наводе се посебни захтеви које 
мора испуњавати радно место и опрема и радна околина. Примери процесног 
управљања наведени су као веза са предметом Аутоматизација и роботика. 
Функционалност процесног управљања могу да пруже техннологије 
аутоматизације:у ц ј

- дистрибуирани управљачки системи (DCS-Distributed Control System)



програмабилни логички контролер (PLC-Programmable Logic Controller)



- индустријски персонални рачунари (РС), где постоји могућност да сви задаци у
домену аутоматизације - управљање, визуелизација, обрада података и комуникација
- буду решени на једној хардверској платформи,буду решени на једној хардверској платформи,



Потребно је да за сва радна места на 
којима се користи опрема за рад са екраном, 
послодавац изврши процену ризика одпослодавац изврши процену ризика од 
настанка оштећења чула вида и физичких и 
психофизичких оштећења здравља. 

При коришћењу опреме за рад са екраном, 
послодавац је дужан да запосленима 
обезбеди одговарајуће паузе или промену 
радних активности са циљем да се смање 
психофизиолошки напори. 



Екрани компјутера

Преко одређених стандардних питања дају се 
одговарајући одговори као мера и могућност  за смањење 
ризика, нпр., потребно је проверити да ли се текст лако чита, 
начин за смањење ризика је подешавање софтвера ради 
прилагођавања и промене величине текста, итд.



Тастатуре

Проверити да ли су карактери на тастатури лако читљиви.
б ј б АПотребно је да тастатуре буду увек чисте. Ако су слова нечитка, тастатура 

ће морати да се модификује или да се замени. Потребно је користити мат 
тастатуре ради смањења одсјајаи/или одраза, итд.



Миш и куглица

Проверити да ли је уређај погодан за задатак за који 
се користи.
Потребно је ако корисник има проблема, покушати 
са другачијим уређајем Миш и куглица су уређајиса другачијим уређајем. Миш и куглица су уређаји 
опште намене погодни за многе задатке и 
расположиви у различитим величинама и облицима. 
Алтернативни уређаји попут екрана осетљивих на 

јдодир за неке задатке су подеснији.
Проверити да ли је уређај постављен близу 
корисника.
Потребно је да је уређај постављен што ближе 
кориснику, нпр. баш поред тастатуре. Обука је 
потребна ради:

- спречавања претераног истезања руке,
- обавештавања корисника да не држи шаку на р р у

уређају када га не користи,
- подстицања правилног држања-опуштена рука 

и раван зглоб, итд.



Проверити да ли је софтвер погодан за

Софтвер

Проверити да ли је софтвер погодан за 
одређени задатак. 

Потребно је да софтвер помогне 
кориснику да обавља задатак, минимизује 

ј Пстрес и погодује му. Проверити да ли су 
корисници довољно обучени за коришћење 
софтвера. Софтвер треба брзо и јасно да 
одговара на наредбе корисника, са 
одговарајућом повратном информацијом, као 
што су јасне поруке за помоћ, итд.



Проверити да ли је радна површина 

Намештај

довољно велика за сву неопходну опрему, 
папире итд. 

Потребно је направити више места 
премештањем штампача, р ,
материјала итд. на неко друго 
место. Размотрити да се направе 
нове утичнице за струју и уређаје, 
тако да опрема може да се померитако да опрема може да се помери 
по потреби. Треба омогућити 
прилагодљиво преуређивање, итд.



П

Радна средина

Проверити да ли има довољно простора да се 
мењају положај и покрети.
Потребно је обезбедити потребан простор за 
кретање, истезање и окретање. Потребно је 
преуредити распоред у канцеларији и проверити 
да нема неких препрека. Каблови треба да буду 
чисти и не смеју да представљају опасност од 
саплитања, итд.



Да би се постигла повезаност са предметом 
Аутоматизација и роботика, приказани су примери 

Закључак

управљачких система у модерној процесној 
индустрији произвођача SIEMENS, DCS –
Distributed Control System, PLC – Programmable 
Logic Controller, Industrial PC. Имајући у виду да је g , ју у ду д ј
произвођач у фази пројектовања елиминисао 
опасности, односно обухваћена је превенција кроз 
пројектовање – превенција будућности, у овом раду 
се указује само на проблеме који могу настати присе указује само на проблеме који могу настати при 
коришћењу РС и приказане су предложене мере за 
смањење ризика.


