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U suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenuli smo projekt „POKRETI KOJI ČINE 
PROMJENU“ u namjeri da naše zaposlenike upoznamo s pravilnim izvođenjem kretnji i pravilnim kretanjem 
općenito te stvorimo naviku svakodnevne primjene istih, kako na radnom mjestu, tako i u svakodnevnom 
životu. 

Za ovaj projekt odabrali smo radna mjesta na kojima zaposlenici rade za računalom, rukuju različitim teretom 
ili koriste vozila za osobni ili teretni prijevoz. 
Pregled pravilnih i nepravilnih kretnji i kretanja općenito, prezentiran je u zbirci od pet brošura koje su pod-
loga za praktični dio edukacije zaposlenika i stručnjaka zaštite na radu pod mentorstvom dr.sc. Josipe Nakić. 
Navedene edukacije koristit će se kao model za daljnje informiranje zaposlenika od strane naših stručnjaka 
zaštite na radu.

Razvijanje svjesnosti i kompetentnosti zaposlenika INA Grupe za pravilno izvođenje kretnji i pravilno kretanje 
općenito, osim dobrobiti za zdravlje i radnu sposobnost te povećanje zadovoljstva zaposlenika na radnom 
mjestu, usmjereno je i ka smanjenju broja ozljeda na radu, smanjenju učestalosti i trajanja bolovanja, kao i 
fluktuacije zaposlenika. 

Pozivamo sve zaposlenike INA Grupe da se aktivno uključe u ovaj projekt i time osobno doprinesu stvaranju  
„Zdravih radnih mjesta za sve uzraste“.
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dr. sc. JOSIPA NAKIĆ

Bolna stanja kralježnice postala su globalni problem današnjice. Po inerciji, dežurni krivac za naše bolove na-
jčešće su aktivnosti poput dugotrajnog sjedenja ili pretjeranog fizičkog rada. Međutim, pravi krivac za ovakve 
zdravstvene probleme nije sama aktivnost, već načini izvođenja pojedinih pokreta kao i načini držanja tijela 
tijekom neke aktivnosti. 

Najveći utjecaj na zdravlje kralježnice ima mehanika kretanja. Nepravilna mehanika kretanja prilikom obav-
ljanja naših svakodnevnih aktivnosti značajno pridonosi akumulaciji mehaničkih oštećenja, a posljedično i 
pojavi bolova. 

Prirodni proces starenja u kombinaciji s nepravilnom mehanikom kretanja faktori su koji snažno utječu na 
progresiju mehaničkih oštećenja kralježnice. 
Na prirodne mehanizme starenja teško možemo utjecati. Međutim, uvijek možemo stvoriti naviku osob-
nog korigiranja te uz svakodnevnu primjenu pravilne mehanike kretanja pozitivno utjecati na zdravlje naše 
kralježnice.

Ovim projektom se želi naglasiti važnost izbjegavanja osnovnih mehanizama nastanaka ozljeda te primjene 
pravilne mehanike kretanja s ciljem očuvanja zdravlja kralježnice kako na radnom mjestu tako i u svakod-
nevnom životu. 
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UVOD

Veliki broj nas koji radimo uredske poslove jako dobro zna što znače bolna leđa za vrijeme sjedenja. 
Kao uzrok problema tradicionalno se naglašavaju dugotrajni statični položaji kao što su sjedenje za 
radnim stolom, računalom, u automobilu i nedostatak kretanja. Djelomično se svakako možemo 
složiti. Dugotrajno sjedenje zasigurno negativno utječe na kondiciju ili tjelesnu spremnost, međutim 
potpuno je pogrešan stav da nas „leđa bole jer dugo sjedimo“. Ispravno bi bilo reći da nas „leđa bole 
jer godinama nepravilno sjedimo“. 

Bolovi u kralježnici nisu ništa drugo nego mehanička oštećenja naših ligamenata, zglobova, tetiva i 
mišića, kostiju pa i živčanih struktura. Stoga je prva i osnovna stvar koju trebamo napraviti da bismo 
spriječili bolna stanja kralježnice zaustavljanje progresije nastalih oštećenja i omogućavanje našem 
organizmu da se sam regenerira. 

Progresiju mehaničkih oštećenja kralježnice koja nastaju zbog nepravilnog sjedenja zaustavit ćemo 
tako da od sada pa nadalje pravilno sjedimo. 
Pravilno sjedenje nije jednostavno, ono zahtijeva naš kontinuirani angažman sve dok ga ne automa-
tiziramo. 

Cilj ovog priručnika je ukazati na opća pravila sjedenja u uredu, kao i ukazati na pravilne načine 
sjedenja u skladu s našim posturalnim karakteristikama, tj. karakteristikama držanja tijela. 

Pridržavanjem ovih općih pravila otklonit ćemo uzroke nastanka mehaničkih oštećenja, degenera-
tivnih promjena kralježnice i pojavu bolova te omogućiti organizmu da se sam regenerira.
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Nepravilno kretanje

Cilj: zdravlje

Mehanička ozljeda 
kralježnice

Nema daljnjih 
oštećenja, kralježnica 

se regenerira

Posljedica: bolovi

Pravilno kretanje
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OPĆENITA PRAVILA PRAVILNOG SJEDENJA
U UREDU 

1. 
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1.1. NEPRAVILNO I PRAVILNO DRŽANJE TIJELA PRILIKOM SJEDANJA I USTAJANJA IZ STOLCA

NEPRAVILNO 

Tijekom dana mnogo puta sjednemo i 
ustanemo te je iznimno važno da nam leđa 
nisu zaobljena. Svako sjedanje i ustajanje sa 
zaobljenim leđima predstavlja novo malo 
mehaničko oštećenje.  

PRAVILNO 

Automatizirani pravilni načini svakodnevnog 
sjedanja i ustajanja uvelike pridonose spr-
ječavanju nastanka i/ili progresije mehaničkih 
oštećenja.

ð

ð
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NEPRAVILNO

Zaobljena leđa su najčešći položaj nepravilnog 
sjedenja te on izravno uzrokuje mehanička 
oštećenja. 
Prilikom sjedenja sa zaobljenim leđima 
dolazi do asimetričnog  pritiska i potiskivanja 
međukralježničnih diskova. 

PRAVILNO

Pravilnim sjedenjem osigurava se jednak i 
stabilan međukralježnični prostor, sile pritiska 
na međukralježnične diskove ravnomjerno su 
raspoređene, sprječava se nepotrebno istezan-
je ligamenata i mišića leđa. Pravilnim sjeden-
jem otklanjamo uzroke mehaničkih oštećenja 
kralježnice.

1.2. NEPRAVILNO I PRAVILNO DRŽANJE TIJELA PRILIKOM SJEDENJA

ð
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2. NEPRAVILAN I PRAVILAN 
POLOŽAJ VRATNE KRALJEŽNICE 
PRILIKOM SJEDENJA
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NEPRAVILNO

Poseban naglasak stavljamo na vratnu kral-
ježnicu. Ovo je položaj zbog kojeg možemo 
osjećati slabost, vrtoglavicu, magljenje pred 
očima i sl. radi ometanja normalnog rada 
krvožilnog sustava. Zbog ovakvog položaja 
može doći do izravnavanja vratne kralježnice u 
njenom donjem dijelu i povećanja zakrivljenos-
ti u njenom gornjem dijelu.

PRAVILNO 

Ovo je pravilno držanje vrata i glave. Kažemo 
„da se teži glavu gurati nazad, a bradu na 
prsa“. Radi olakšavanja držanja pravilnog 
položaja vrata i glave preporučuje se ponekad 
lagano masirati mišiće koji spajaju lubanju s 
prvim i drugim vratnim kralješkom.

NEPRAVILAN POLOŽAJ
VRATNE KRALJEŽNICE

PRAVILAN POLOŽAJ
VRATNE KRALJEŽNICE
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3. PRAVILNO SJEDENJE
PRILAGODENO NAŠIM INDIVIDUALNIM
POSTURALNIM KARAKTERISTIKAMA

Postoji više različitih položaja pravilnih načina sjedenja. Oni prvenstveno ovise o posturalnim 
karakteristikama zdjelice. 

Tri su osnovne posturalne karakteristike zdjelice: 
• prednji nagib, 
• stražnji nagib, 
• neutralan položaj zdjelice. 
Svakoj od tri navedene posturalne karakteristike odgovaraju različiti položaji sjedenja. 

Različite položaje sjedenja koji su preporučljivi ovisno o posturalnim karakteristikama zdjelice 
posebice postižemo sjedeći na kosom ili klinastom jastuku. 
• Kosi  jastuk može se kupiti u trgovinama medicinske ili sportske opreme ili internetskim trgo-

vinama. 
 Preporučene dimenzije  jastuka su 50 cm x 37 cm x 6 cm / 1 cm. 
• Anatomski jastuk za lumbalni dio kralježnice također se može kupiti u različitim trgovinama s 

medicinskom opremom . 
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3.1. PRAVILNO SJEDENJE OSOBA S PREDNJIM NAGIBOM ZDJELICE
 Ako imamo prednji nagib zdjelice, za nas su idealni sljedeći položaji sjedenja:

Klasično 90° -  90° sjedenje,
noge u širini kukova.

Sjedenje na kosom jastuku 
kao na slici.

Kosi jastuk + jastuk 
za lumbalni dio kralježnice.

PREDNJI NAGIB ZDJELICE
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3.2. PRAVILNO SJEDENJE OSOBA SA STRAŽNJIM NAGIBOM ZDJELICE
 Ako imamo stražnji nagib zdjelice, za nas su idealni sljedeći položaji sjedenja:

Klasično 90° -  90° sjedenje s 
raširenim nogama.

Sjedenje na kosom jastuku
kao na slici.

Sjedenje na kosom jastuku + 
jastuk za lumbalni dio kralježnice.

STRAŽNJI NAGIB ZDJELICE
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3.3. PRAVILNO SJEDENJE OSOBA S NEUTRALNIM POLOŽAJEM ZDJELICE
 Osobe s normalnim neutralnim položajem zdjelice mogu sjediti na sve prethodno navedene načine. 

NORMALAN POLOŽAJ ZDJELICE

Kaže se da je najbolji položaj sjedenja upravo 
„onaj sljedeći“. 

Drugim riječima, bez obzira koji položaj sjeden-
ja izaberemo, važno je da ga često mijenjamo. 
Ako obratimo pažnju kako sjedimo na našem 
ergonomskom uredskom stolcu tijekom 8-sat-
nog radnog vremena, primijetit ćemo da smo 
mnogo puta promijenili položaj sjedenja jer 
nam svaki položaj vrlo brzo postane neudo-
ban. Razlog tomu je što želimo promijeniti sile 
pritiska na određene dijelove tijela. 

Međutim, za sve položaje sjedenja ipak pos-
toji jedno pravilo. U svakom položaju sjedenja 
zdjelica i kralježnica moraju biti u neutralnom 
položaju.



4. ZAKLJUČAK

Osam sati dnevno, pet dana u tjednu i tako cijeli radni vijek jako je puno vremena koje provod-
imo sjedeći u uredu. Ako nepravilno sjedimo, potpuno je jasno kako s vremenom nećemo moći 
izbjeći mehanička oštećenja kralježnice, tj. degenerativne promjene, a samim time i bolove u 
kralježnici. 

                 
           

Poruka autorice:
Upravo je sada idealna prilika da zaustavimo progresiju mehaničkih oštećenja i dopustimo svom 
organizmu da se sam regenerira. 
Iskoristite ovaj poticaj za zdravlje Vaše kralježnice!
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