
Fiziologia muncii – element al sănătăţii umane 

 

Fiziologia muncii - compartiment al medicinii ocupaţionale. Obiectivele fiziologiei muncii 

 

In funcţie de condiţiile de muncă şi de efortul depus pentru realizarea ei, in organismul uman 

apar modificări ale funcţiilor fiziologice a organelor şi sistemelor, care pot fi mult sau mai puţin 

exprimate. Aceste modificări sunt studiate de fiziologia şi psihologia muncii, iar la necesitate 

sunt solicitate ramuri ştiinţifice precum sunt psihologia socială şi ingenerică, ergonomică, 

estetica tehnică, psihoigiena etc. 

Fiziologia muncii este un compartiment al medicinii muncii, care studiază modificările stării 

funcţionale a organismului uman sub influenţa activităţii de producere şi elaborează metode 

fiziologic argumentate de organizare a procesului de muncă ce contribuie la prevenirea oboselii 

şi menţinerea unui nivel inalt de capacitate de muncă. 

Deci modificările stării funcţionale ale organismului uman in timpul muncii depind de două 

categorii de factori: efortul depus in procesul de muncă şi mediul de muncă. 

Obiectivele fiziologiei muncii includ un cerc larg de componente: 

- studiul legităţilor fiziologice ale muncii fizice şi intelectuale; 

- cercetarea mecanismelor fiziologice, care determină dinamica capacităţii de muncă a omului in 

condiţiile contemporane de producere; 

- evaluarea muncii după gradul de solicitare fizică şi neuropsihică; - elaborarea bazelor 

fiziologice a organizării raţionale a muncii, incluzand optimizarea mişcărilor, poziţiilor de muncă, 

organizarea locurilor de muncă, ritmul de muncă, elaborarea regimurilor raţionale de muncă şi 

odihnă. 

Cunoaşterea acestor obiective este extrem de importantă pentru toţi medicii, avand scopul de a 

conştientiza consecinţele prepatologice şi patologice posibile ale tuturor angajaţilor, dar şi a 

lucrătorilor medicali. 

Din punct de vedere biologic munca este o funcţie a organismului, caracterizată printr-o anumită 

valoare fiziologică. Pentru realizările eficiente ale obiectivelor de sănătate publică este foarte 

important a cunoaşte bazele fiziologice ale muncii, caracterul modificărilor fiziologice ale 

organismului uman, ceea ce determină necesitatea clasificării diverselor activităţi. 

 

Clasificarea fiziologică a activităţilor de muncă 

Multitudinea formelor activităţilor de muncă se clasifică de obicei in muncile fizice şi cele 

intelectuale. Insă această clasificare este foarte condiţionată, deoarece muncă fizica pură se 

intalneşte mai rar in condiţiile noastre. 

La ora actuală este recunoscută clasificarea fiziologică a activităţilor de muncă, in conformitate 

cu care se deosebesc forme de muncă: cu efort fizic considerabil, mecanizate, automatizate şi 

semiautomatizate, de grup, cu telecomandă, intelectuală. 

Munca cu efort fizic se caracterizează prin solicitarea preponderentă a aparatului locomotor, prin 

cheltuieli considerabile de energie: 17-25 MJ (4000-6000 kcal) şi mai mult in 24 ore. Efortul 

fizic constă in activitatea musculară bazată pe transformarea energiei chimice in energie 

mecanică, exprimată prin contracţiile musculare. 

Munca fizică dezvoltă sistemul muscular, stimuland procesele metabolice. In acelaşi timp munca 

fizică are un şir de influenţe negative deoarece, in primul rand, se caracterizează printr-o 

neeficacitate socială din cauza productivităţii mici, necesităţii eforturilor majorate şi a 

perioadelor indelungate de odihnă. Munca fizică deţine incă un rol important in unele ramuri slab 

mecanizate: construcţii, agricultură, sectorul forestier, dobandirea minereurilor. Progresul 

tehnico-ştiinţific manifestat prin me canizarea şi automatizarea proceselor de muncă şi trecerea 

la tehnologii noi contribuie la scăderea efortului fizic şi sporirea eforturilor senzoriale şi 

neuropsihice. 

Formele mecanizate de muncă au particularităţi exprimate prin modificarea caracterului 

eforturilor musculare şi complicarea programului de activităţi. Cheltuielile de energie sunt mai 



mici decat la efortul fizic şi constituie 12,5-17 MJ (3000-4000 kcal) in 24 ore. Sunt caracteristice 

incordările sensibilităţii auditive şi vizuale. Profesiile formelor mecanizate de muncă 

de regulă necesită cunoştinţe şi deprinderi motorii speciale. In condiţiile tehnologiilor 

mecanizate are loc micşorarea activităţii musculare, in lucru sunt implicaţi muşchii mici a 

sectoarelor distale a membrelor, care trebuie să asigure viteze mari şi precizia mişcărilor, 

necesare pentru conducerea mecanismelor. Multitudinea mişcărilor identice locale şi mărunte 

condiţionează monotonia muncii. 

Formele semiautomatizate de muncă constau in excluderea omului din procesul nemijlocit de 

prelucrare a obiectelor de muncă, care in totalitate se indeplineşte de mecanisme. Sarcina omului 

se limitează la indeplinirea operaţiilor simple de deservire a strungului: a asigura cu materiale 

pentru prelucrare, a include in lucru mecanismul, a scoate detaliile prelucrate. Munca este cu 

efort fizic mic, monotonă cu un ritm inalt şi foarte mic component creator. 

Formele automatizate de muncă sunt indeplinite de operatorii, care 

sunt incluşi in sistemul de conducere ca un element necesar al procesului tehnologic. Din punct 

de vedere fiziologic se divid două forme de conducere cu procesul tehnologic. Intr-un caz panoul 

de comandă necesită acţiuni frecvente ale omului, in alt caz acţiuni mai rare. In primul caz 

atenţia permanentă a angajatului se manifestă prin mişcări multiple sau activităţi oromotorii, in al 

doilea – operatorul se află in aşteptarea activităţii, cu puţine reacţii. 

Formele de grup de muncă sunt, de exemplu, cele de la conveier, care constau in impărţirea 

procesului tehnologic in operaţii, cu ritmul dictat (determinat), cu o succesivitate obligatorie a 

operaţiilor, prezentarea automatizată a detaliilor la fiecare loc de lucru prin intermediul 

conveierului. 

Cea mai pronunţată particularitate negativă a acestei forme de muncă este monotonia care 

contribuie la oboseala anticipată şi istovirea nervoasă, rapidă. In acest caz scade atenţia 

muncitorului, se micşorează viteza reacţiilor motorii la excitanţii auditivi şi vizuali, foarte repede 

apare oboseala şi chiar surmenajul. 

Munca intelectuală se intalneşte şi in producţie (constructorii, inginerii, 

tehnicii, dispecerii, operatorii etc.) şi in afara ei (medicii, invăţătorii, scriitorii, artiştii, pictorii 

ş.a.). Această formă de muncă se exprimă prin necesitatea de a prelucra un volum foarte mare de 

informaţie cu mobilizarea memoriei, atenţiei, cat şi prin stările stresante frecvente. Efortul fizic, 

de regulă, este neinsemnat şi constituie 10-11,7 MJ (2000-2400 kcal) in 24 ore. Este 

caracteristică hipochinezia, adică scăderea foarte mare a activităţii motorii, ceea ce contribuie la 

inrăutăţirea reactivităţii organismului şi creşterea incordărilor emoţionale. Hipochinezia este un 

factor nefavorabil de producere şi prezintă o cauză a patologiei sistemului circulator. 

 


