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A munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri
megbetegedések megelőzése
Közös prioritásunk
„Fordíts hátat a munkával kapcsolatos váz- és
izomrendszeri megbetegedéseknek”: ez volt a
témája a 15 Európai Uniós Tagállamban 2000.
októberében
zajló
Európai
Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Hétnek. A váz- és
izomrendszeri megbetegedések (MSDk) a
leggyakoribb
munkával
kapcsolatos
megbetegedések közé tartoznak, melyek
európai
munkavállalók
millióit
érintik
valamennyi foglalkoztatási ágazatban, több
milliárd Eurónyi kiadást okozva az európai
munkáltatóknak (ld. az Ügynökség „Munkával
kapcsolatos
vázés
izomrendszeri
megbetegedések Európában” c. Tájékoztató
kiadványát (2). Azonban a probléma nagy része
megelőzhető, vagy csökkenthető lenne a már
meglevő egészségvédelmi és biztonsági
szabályozások betartásával, valamint a helyes
gyakorlat útmutatások követésével.

rossz testtartás és kényelmetlen mozdulatok,
mozdulatok
gyakori
ismétlődése,
kézi
erőkifejtés, a testszöveteket érő közvetlen
mechanikai
nyomás,
rezgések,
hideg
munkakörnyezet.
A
munkaszervezésből
származó okok között megtalálhatók a munka
irama, ismétlődő munka, időbeosztások, fizetési
rendszerek, monoton munka, valamint a
pszichoszociális munkatényezők is. Néhány fajta
megbetegedés bizonyos munkákkal vagy
foglalkozásokkal van kapcsolatban. A nők
jobban érintettek, mint a férfiak, nagyrészt az
általuk végzett munka miatt (4).
1. A váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzése szempontjából fontos fő európai
irányelvek
§

§
A váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzése: az Európai szemlélet
A váz- és izomrendszeri megbetegedések
egészségügyi problémák széles skáláját ölelik
fel. A fő csoportok a hátfájás/sérülések és a
felső
végtagok
munkával
kapcsolatos
megbetegedései, közkeletű nevükön „ismétlődő
igénybevételből adódó sérülések”. Az alsó
végtagok is érintettek lehetnek. Egyértelmű
bizonyíték van az MSDk és a munka közötti
szoros kapcsolatra. Az MSDk fizikai okai között
megtalálhatók a kézi tehermozgatás, terhek,

§

§

89/391 sz. Irányelv határozza meg a
kockázatazonosítás
és
-megelőzés
általános kereteit.
90/269
sz.
Irányelv
a
kézi
tehermozgatás
kockázatainak
azonosításával
és
megelőzésével
foglalkozik.
90/270 sz. Irányelv vonatkozik a
képernyő előtt végzett munkával járó
kockázatok
azonosítására
és
megelőzésére,
beleértve
a
munkaeszközökre, a munkakörnyezetre
és a számítógépes rendszerek közötti
csatalakozásokra
vonatkozó
minimumkövetelményeket.
89/654
Irányelv
tartalmazza
munkahelyekre
vonatkozó

§
§
§
§
§

§

minimumkövetelményeket, beleértve
az
ülőhelyekre,
világításra,
hőmérsékletre és a munkaállomások
kialakítására vonatkozó körülményeket.
89/655 sz. Irányelv vonatkozik a
munkaeszközök megfelelőségére.
89/656 sz. Irányelv vonatkozik az egyéni
védőeszközök megfelelőségére.
98/37 sz. Irányelv vonatkozik a gépekre
(a 89/392 sz. Irányelv helyére lépett).
93/104 sz. Irányelv vonatkozik a
munkaidő beosztására.
A
munkaeszközök
kialakítására
vonatkozóan európai szinten közös
szabványok kerültek meghatározásra.
Ezek az ún. CEN szabványok. A „Gépek
biztonsága – az ember fizikai
teljesítőképessége”
című
CEN
szabványsorozatba tartozó szabályok
vonatkoznak az MSD kockázatokra.
Az európai irányelvek (beleértve a teljes
szövegeket), a CEN-szabványokra és a
tagállamok jogszabályaira vonatkozó
további információ az Ügynökség
honlapján található linkeken keresztül
érhető el.

A váz- és izomrendszeri megbetegedések
hatékony megelőzése érdekében a munkahelyi
kockázati tényezőket azonosítani kell, majd
gyakorlati intézkedéseket kell hozni a
kockázatok megelőzése, vagy csökkentése
érdekében. Figyelmet kell fordítani: a
kockázatfelmérésre, egészségügyi felügyeletre,
képzésre, munkavállalók tájékoztatására és a
velük
való
konzultációra,
ergonómikus
munkarendszerekre
(az
ergonómiai
megközelítés magában foglalja a munkahely,
eszközök, munkamódszerek és munkaszervezés,
stb. teljes hatásának megvizsgálását a
problémák
és
megoldások
azonosítása
érdekében), valamint a fáradtság megelőzésére.
A váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzésének
ezen
összetevői
már
elismerésre kerültek az Európai irányelvekben,
a Tagországok szabályozásában és a helyes
gyakorlat irányelvekben (5). A váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzése

szempontjából lényeges fő európai irányelvek
az 1. pontban kerültek felsorolásra.
Megoldások megtalálása
Annak érdekében, hogy hatékony megoldást
találjunk egy váz- és izomrendszeri problémára,
nagyon fontos gondosan megfigyelni a valós
munkahelyi helyzetet, mivel sok tényező
változik munkáról munkára, és minden egyes
munkahely más. Figyelmet kell fordítani
valamennyi lehetséges kockázati tényezőre,
főleg azért, mert a tényezők kombinációja
kockázatot teremthet. A megoldásokat úgy kell
kidolgozni, hogy megfeleljenek az adott
munkahelyen található egyedi körülményeknek,
beleértve a munkatársakkal és képviselőikkel
való konzultációt a lehetséges problémákról és
megoldásaikról. Egyetlen megközelítés sem
működik minden esetben, és szakértői
tanácsokra lehet szükség szokatlan, vagy súlyos
problémák esetén. Azonban sok megoldás lehet
egyszerű és olcsó, és az alábbi példák
megmutatják, hogy ezek a fejlesztések hogyan
kivitelezhetőek a gyakorlatban néhány MSD
kockázati
tényező
megelőzésére
vagy
csökkentésére.
2. Az európai megelőzési megközelítés
§
§
§
§

§
§

Kerülje el az MSD kockázatokat.
Értékelje az elkerülhetetlen MSD
kockázatokat.
Az MSD kockázatokat a forrásuknál
küzdje le.
A munkát adaptálja az egyénhez, főleg a
munkahely
megtervezésekor,
a
munkaeszközök kiválasztásakor és a
munka és termelési módszerek
kiválasztásakor, figyelemmel főleg a
monoton munka és az előre
meghatározott sebességgel végzett
munka enyhítésére, és ezek egészségre
gyakorolt hatásának csökkentésére.
Alkalmazkodjon a technikai fejlődéshez.
Helyettesítse
a
veszélyest
veszélytelennel, kevésbé veszélyessel.

§

§

§

Dolgozzon ki következetes általános
álláspontot,
amely
kiterjed
a
technológiára,
a
munka
megszervezésére,
a
munkakörülményekre, a társadalmi
kapcsolatokra és a munkakörnyezettel
kapcsolatos tényezők befolyásolására.
Részesítse
a
kollektív
védelmi
intézkedéseket elsőbbségben az egyéni
védelmi intézkedésekkel szemben.
Adjon a dolgozóknak megfelelő
utasításokat.

Előtte

Utána

A fogantyú magasságának megváltoztatása
ezen a kocsin javítja a testtartást, és csökkenti a
tolásához szükséges erőkifejtést.

A 89/391 sz. Irányelv 6.2(5) paragrafusa alapján

Példák: Megoldások találása
tehermozgatás kockázataira

a

kézi

A kézi tehermozgatás kockázatai között szerepel
a fáradtság, rossz testtartás és forgás, szűk és
rendetlen munkahelyek, kellemetlen vagy
nehéz terhek. A személyzet panasza, vagy
hátfájás miatti táppénze problémát jelez.
Gondolja át, hogy a munkát lehetne-e
automatizálni,
vagy
átszervezni,
hogy
elkerülhető legyen bármilyen kézzel történő
emelés. Annak érdekében, hogy valamennyi
kockázat azonosításra kerüljön, meg kell
vizsgálni mind a feladatot, a munkakörnyezetet,
mind pedig a dolgozó képességeit. Az emelésen
túl a vizsgálat terjedjen ki a terhek
kézbevételére, cipelésére, tolására és húzására.
A képzés és a tájékoztatás fontos részei a
megelőzési tervnek. A kézzel emelt terhekre
vonatkozó európai irányelvben (ld. 1. pont),
nemzeti törvényekben és a helyes gyakorlat
útmutatókban részletes információ található a
megkeresendő kockázati tényezőkről.

Előtte

Utána

A
munkavégzés
magasságának
megváltoztatása kiküszöböli a görnyedt
testtartást e lepakolásos feladat esetében.
Példák: Megoldások találása más váz- és
izomrendszeri megbetegedés kockázatainak
megelőzésére
Más olyan váz- és izomrendszeri problémák,
mint például a felső és alsóvégtagok
megbetegedései, kockázati tényezői között
megtalálhatók:
ismétlődő
mozdulatok;
kényelmetlen, erőteljes vagy forgó mozdulatok,
köztük a préselés, kalapálás és ütés;
kényelmetlen testtartás; elégtelen gyógyulási
idő. A munkahelyi rezgés, nyomás és stressz
expozíció is szerepet játszhat. A rossz vagy
helytelen ülőhely egy másik olyan tényező
amely hátfájáshoz vagy más munkahelyi
fájdalmakhoz és kellemetlenségekhez vezethet.
A személyzet panaszai, vagy a fájdalmak és
kellemetlenségek miatti táppénzen töltött idő,
mozgási nehézségek, vagy duzzanatok, stb. MSD
problémát jeleznek.

2.
3.

Előtte
Utána
A munkahely felemelése csökkenti az ebben a
varrodában dolgozó varrónők kényelmetlen
nyújtózkodását.

4.

5.

őtte

Utána

El
6.

A lábpedál áttervezése csökkenti a gépkezelő
részéről
a
működtetéséhez
szükséges
erőkifejtést.

7.
8.

További információ
További információ az Európai Hétről, valamint
a váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzéséről megtalálható az Ügynökség
honlapján, http://osha.eu.int, ahonnan az
Ügynökség kiadványainak teljes szövege
díjmentesen
letölthető.
A
http://osha.eu.int/ew2000/ a közvetlen link az
információkhoz az Európai Hétről. A következő
címen:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/
további példák találhatók az MSD kockázatok
megoldásaira.
További információ/irodalom
1. „Fordíts hátat a munkával kapcsolatos
vázés
izomrendszeri
megbetegedéseknek” – Ügynökség

9.

C

információs füzete, 2000. Évi Európai
Hét
Ügynökség – „Munkával kapcsolatos
váz- és izomrendszeri megbetegedések
Európában” c. Tájékoztató
Ügynökség – „A nyak és felsővégtagok
munkával kapcsolatos csont- és
izomrendszeri
megbetegedései:
Ügynökségi jelentés összefoglalója” c.
Tájékoztató
„A nyak és felsővégtagok munkával
kapcsolatos csont- és izomrendszeri
megbetegedései”
–
Ügynökségi
jelentés,
2000:
megtalálható
a
http://agency.osha.eu.int/publications
/reports/ címen
Linkek az Ügynökség honlapján az
Európai
törvényhozáshoz,
http:/europe.osha.eu.int/legislation/,
és a tagországok oldalaihoz ahol
megtalálhatóak a nemzeti törvények és
irányelvek
Forrás: Franciaország, „Munka és
biztonság”, 1999. december, fotó:
Bernard Floret
Forrás: Nemzetközi Munkaügyi Hivatal,
„Ergonómiai Ellenőrző Pontok”
Forrás: Nemzetközi Biztonsági Tanács,
Illinois, USA „Tegyük könnyebbé a
munkát: ergonómiai ötletek könyve”
Forrás:
Finn
Munkaegészségügyi
Intézet, „Munkahelyi
Ergonómiai
Elemzés”, 1999

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség. A sokszorítás, a kereskedelmi célú kivételével, a forrás
megjelölésével engedélyezett.

