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Munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri
megbetegedések Európában
Európai prioritás
■ A kézi tehermozgatás, valamint az ismétlődő mozdulatok olyan
Európa-szerte prioritást igénylő kockázatok, melyekre figyelmet kell
fordítani. (3)(4)(5)(6).
■ Ezért a minden egyes Tagország által 2000. októberében tartott
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hét témájául a
„Fordíts hátat a Munkával Kapcsolatos Váz- és Izomrendszeri
Megbetegedéseknek”-et választották.
■ Prioritás, e megbetegedések európai elterjedtsége és költségei miatt.
■ Prioritás, mivel a probléma nagy része megelőzhető, vagy
mérsékelhető a meglevő egészségvédelmi és biztonsági törvények
betartásával és a helyes gyakorlat, útmutatás követésével (4).
■ Egész Európára kiterjedő jelentések mutatják, hogy a Tagországok
sürgősséggel próbálják megoldani a problémát (3)(5).

Az MSD problémák kiterjedtsége Európában
■ A váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSDk) egészségügyi
problémák széles körét foglalják magukba. A fő csoportok a
hátfájás/sérülés és a Felső Végtagok Munkával Kapcsolatos
Megbetegedései, közismert nevükön „ismétlődő igénybevételből
adódó sérülések”. Az alsó végtagok is érintettek lehetnek.
■ Az okok között szerepelnek az emelés, a rossz testtartás és az
ismétlődő mozdulatok. Egyes megbetegedési típusok bizonyos
feladatokkal vagy foglalkozásokkal vannak kapcsolatban.
■ Minden évben több milliónyi európai dolgozót érint munkájuk által
az MSD, valamennyi munkakörben és foglalkoztatási ágazatban.
Európai tanulmányok alapos bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy
az olyan MSDk, mint például a hát, nyak és felsővégtagok
megbetegedései jelentős egészségügyi és költség problémák és
számuk növekedésben van (3) (4) (7).

■ Az MSDk az európai munkavállalók által gyakran jelentett munkával
kapcsolatos egészségügyi problémák: 30%-uk panaszkodott
hátfájásra; 17%-uk panaszkodott izomfájdalmakra karukban és
lábukban; 45%-uk számolt be arról, hogy fájdalmas, vagy fárasztó
testtartással kell dolgoznia; 33%-nak kell munkája során nehéz
terhet emelnie (7). Az adatok közül néhánynak az országonkénti
részletezése az Európai Unióban megtalálható az 1. táblázatban.
■ A fent emlitett szám: a hátfájásról beszámoló 30%, évente 44 millió
európai munkavállalót jelent (7).
■ Az
egészségügyi
problémák
a
kényelmetlenségektől,
kellemetlenségektől, kisebb fájdalmaktól, az orvosi és kórházi kezelést
igénylő súlyosabb orvosi esetekig terjednek.
■ A kezelés és a felgyógyulás gyakran nem kielégítő, főleg a krónikusabb
esetekben. Így a végeredmény akár tartós rokkantság is lehet, a munka
elvesztésével.

Az MSD kockázatainak felismerése
Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az MSDk szorosan összefüggenek
a munkával (4). Az okokról bebizonyosodott, hogy azok a
munkarendszerek megtervezésével kapcsolatosak (4) (7). A fő kockázati
tényezők az alábbiak:

az MSD kockázatát növelő tényezők
A munka fizikai vonatkozásai
terhek
rossz testtartás
sokszor ismétlődő mozdulatok
kézi erőkifejtések
a test szöveteit érő közvetlen mechanikus nyomás
test rezgése

Munkakörnyezet és munkaszervezés
Munka irama
Ismétlődő munka
Időbeosztások
Fizetési rendszerek
Monoton munka
fáradtság
hideg munkakörnyezet
a dolgozóknak a munka megszervezéséről alkotott felfogása
pszichoszociális munkatényezők

Ezek a kockázati tényezők nagyon sok európai munkahelyen
megtalálhatóak. Például, az EU dolgozók 7%-a szerint munkájuk rövid,
ismétlődő teendőket foglal magába; 57%-uk szerint ismétlődő kéz vagy
karmozdulatokat foglal magába; 56%-uk van kitéve szigorú/szoros
határidőknek; 54%-uk van kitéve gyors munkának; 42%-uk nem
döntheti el szabadon mikor tartson pihenőt; 31%-uknak nincs
lehetősége megválasztania munkája iramát (7).

Veszélyeztetett csoportok
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A gazdasági költségek csökkentése
■ A munkával kapcsolatos MSDk fájdalmat és szenvedést okoznak az
érintetteknek, mind munkahelyükön, mind pedig magánéletükben.
■ Bár pontos számok nem léteznek, a Tagországok becslései a
valamennyi munkával kapcsolatos betegség gazdasági költségeiről a
GNP (Bruttó Nemzeti Össztermék) 2,6% és 3,8% között mozognak.
■ A költségek nagy része – esetleg akár 40-50% -a – a váz- és
izomrendszeri megbetegedések miatt képződik (7). A rendelkezésre
álló MSD költségbecslések a költségeket a GNP 0,5% és 2%-a közé
teszik (4).
■ Több, mint 600 millió munkanap veszik el évente Európában a
munkával kapcsolatos megbetegedések miatt (7).
■ Az Európai vállalkozások költségei között megtalálható:
termelésveszteség; személyzet betegsége, kártérítések és
biztosítások költségei; tapasztalt munkaerő elvesztése és újoncok
felvételének és képzésének költségei; a kényelmetlenség vagy rossz
egészségi állapot hatása a dolgozók munkájának minőségére.
■ E munkával kapcsolatos megbetegedések megelőzése jó üzlet.

MSD-k megelőzése
Sok MSD megelőzhető a munka és a munkahelyek módosítására
ergonómiai beavatkozások alkalmazásával a kockázati tényezők
felmérése alapján (4). Ez az elv már rögzitésre került a jelenlegi európai
irányelvekben és a Tagországok szabályozásában (10). Gyakorlati irányelvek
és megelőző eszközök is rendelkezésre állnak. További információért ld.
„A Váz- és Izomrendszeri Megbetegedések Megelőzése” című
Tájékoztatót
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MUNKÁVAL KAPCSOLATOS HIÁNYZÁSOK
A munka miatti egészséggel
kapcsolatos hiányzások %-a az
utóbbi 12 hónap során
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További információ az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Hétről, valamint a váz- és izomrendszeri
megbetegedések megelőzéséről megtalálható az Ügynökség
honlapján, a http://osha.eu.int, címen, ahonnan a kiadványok teljes
terjedelmükben díjmentesen letölthetőek. A
http://osha.eu.int/ew2000/ link pedig elvezet az Európai Hétről szóló
különleges riporthoz.

■ A bizonytalan állású dolgozók, mint például határozott időre szóló, vagy
munkaközvetítő ügynökség általi szerződéssel rendelkezők jelentősen
többet vannak kitéve ismétlődő munkának és fájdalmas/fárasztó
munkavégzési helyzeteknek.
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További Információ

■ A kézi munkát végzők a legveszélyeztettebbek, akár szakképzettek, akár
szakképzetlenek.
■ A felsővégtag megbetegedései inkább a nőket érintik, mint a férfiakat
(4)(7), főleg az általuk végzett munka jellege miatt. Például, az EU női
dolgozóinak 35%-a végez állandóan ismétlődő munkát, szemben az EU
férfi dolgozóinak 31%-ával (7).
■ Az idősebb európai dolgozók több MSD problémáról számolnak be.
Például, a jelentett hátfájások EU átlaga 30%; 15-24 évesek esetében
25%; 55 évesek vagy annál idősebbek esetében 35% (7). Sok idősebb
dolgozó tölt hosszabb időt MSD-veszélyes helyezetekben dolgozva.
Ezen felül a munkát általában fiatal és egészséges férfi dolgozók
számára tervezik meg (7).
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Források: Második Európai Munkakörülmény Felmérés (1996). Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért.
©Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. A sokszoritás, a kereskedelmi célú kivételével, a forrás feltüntetésével engedélyezett.

