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A nyak és a felsővégtagok munkával kapcsolatos
csont- és izomrendszeri megbetegedései

Ügynökségi jelentés összefoglalója
A nyak és a felsővégtagok munkával kapcsolatos
csont- és izomrendszeri megbetegedései
(WRULDk) a leggyakoribb munkával kapcsolatos
betegségek közé tartoznak, melyek több
milliónyi európai munkavállalót érintenek
valamennyi foglalkoztatási ágazatban. Ez a
tájékoztató kiemeli
egy,
a
probléma
kiterjedését, okait és megelőzését számba vevő
Ügynökségi jelentés fő megállapításait.

A nyak és a felsővégtagok munkával kapcsolatos
csont- és izomrendszeri megbetegedéseiről
(WRULDk) szóló jelentést az Európai
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség rendelte meg és adta ki. A jelentés
áttekinti a WRULDk előidéző okairól jelenleg
meglevő tudományos ismereteket, és a
stratégiákat a kezelésükre. A tartalmat szakértői
tudományos fórum hagyta jóvá. Munkavállalói
és munkáltatói érdekképviseletek, valamint az
Európai Uniós Tagországok több hivatalos
hatósága is hozzájárult. A munkát az Európai
Bizottság felkérésének kezdeményezésére a
University of Surrey, Egyesült Királyság, végezte.
Fő következtetések és ajánlások
§

§

§

A jelenlegi tudományos ismeretek már
most
is
elegendő
információt
biztosítanak a munkáltatók számára
annak érdekében, hogy megvédjék a
WRULDk legnagyobb kockázatának
kitett dolgozókat.
Konzultáció
szükséges
annak
a
problémának a megoldásához, hogy a
Tagországok számára nem állnak
rendelkezésre egységesített módszerek
a WRULDk-kel való foglalkozáshoz.
Több területen további kutatás
szükséges.

A probléma nagysága

Az Európai Unión (EU) belül alapos bizonyíték
található arra, hogy a WRULDk jelentős
problémát képviselnek a megbetegedéseket és
az ezzel össszefüggő munkahelyi költségeket
illetően. Számítani lehet arra, hogy a probléma
mérete növekedni fog, mivel a dolgozók egyre
jobban ki vannak téve e megbetegedések
munkahelyi kockázati tényezőinek.
Az északi országokból, valamint Hollandiából
rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a
WRULDk költsége a Bruttó Nemzeti Össztermék
0,5% és 2%-a között van.
Bár a tanulmányok azt mutatják, hogy a
WRULDk valamennyi Tagországban a dolgozók
jelentős arányát érintik, a jelentett előfordulási
ráták nagyon eltérőnek tűnnek a különböző
Tagországokban. A különböző módokon
gyűjtött és elemzett adatok közvetlen
összehasonlítása bonyolult, és keveset tudni
arról, hogy az információ mennyire megbízható.
Ennek ellenére, a hasonlóan kivitelezett
vizsgálatok nagy különbségekről számoltak be. E
különbségek okai további kutatást igényelnek.
Veszélyeztetett csoportok
A WRULDk valamennyi fajta munkában és
ágazatban előfordulhatnak. Azonban néhány
fajta
foglalkoztatási
csoport
különösen
veszélyeztetettnek tűnik:
A magas expozícióval rendelkező konkrét
iparágak és magas kockázatnak kitett csoportok
között megtalálhatók:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Mezőgazdaság, erdészet és halászat
Gyártás, bányászat
Gépkezelők
Kézművesek, szabók
Építkezés
Nagykereskedelem, kiskereskedelem és
javítások
Szállodák, éttermek és vendéglátás
Titkárnők, gépírók
Fel- és lerakodók

A bizonyíték arra utal , hogy a WRULDk inkább
érintik a nőket, mint a férfiakat, inkább az
általuk végzett munka fajtái, mint bármilyen
nemi, vagy más személyes tényezők miatt. A
nemi különbségek fontossága, valamint
jelentőségük a munkarendszer megtervezése
szempontjából nagyrészt a jelentés hatáskörén
kívülre esett, de további kutatást igényel.
A megbetegedések biológiai eredetei
Nyomós érvelés van arra vonatkozóan, hogy a
WRULDk-nek biológiai alapjuk van. A
biomechanikát, és a fiziológiai változások
matematikai modellezését és közvetlen mérését
illető tudományos vizsgálatok következetes és
meggyőző érvet szolgáltatnak az izmokat,
idegeket, ínakat és más testszöveteket érintő
megbetegedések biomechanikusan előidézett
patológiájára.
A WRULDk biológiai mechanizmusainak
megértése nagyon különbözik a konkrét
megbetegedések esetében. A carpális alagút
szindróma
(kéztőcsatorna
tünetegyüttes)
esetében például, az ismeretek lenyűgözőek,
míg néhány más megbetegedés esetében
további kutatásra van szükség. De még az olyan
megbetegedések esetében is, ahol az ismeretek
bázisa kisebb, elfogadható hipotézisek vannak a
biológiai eredetre vonatkozóan és folyamatban
vannak kutatások.
A WRULDk munka-kapcsolatossága

A tudományos jelentések erős pozitív
kapcsolatot állapítottak meg néhány WRULD és
a munka végzése között, főleg ott, ahol a
dolgozók magas expozíciónak voltak kitéve.
Az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos tényezők
növelik a WRULDk kockázatát:
§
§
§
§
§
§
§
§

Rossz testtartás
Gyakran ismétlődő mozdulatok
Kézi erőkifejtés
Kéz-kar vibráció
A
testszöveteket
érő
közvetlen
mechanikai nyomás
Hideg munkakörnyezet
A munka szervezésének milyensége
Dolgozó
által
a
munka
megszervezéséről alkotott felfogás
(pszichoszociális munkatényezők)

A kockázati tényezők közötti kölcsönhatások (az
expozíciók
kombinációjának
a
sérülés
kockázatának általános szintjére gyakorolt
hatása) megértése korlátozottabb. Ez azt jelenti,
hogy nehéz pontos becslést adni a sérülés
kockázatának szintjére a munkahelyen a
kockázati tényezők változó expozíciójának
esetében. Ennek ellenére az extrém expozíciós
csoportokba tartozó dolgozókat azonosítani
kell. Ennek prioritását bármely megelőzési
stratégia esetén biztosítani kell.
A kutatás azt mutatja, hogy a munkahelyi
kockázati tényezők expozíciójából származó
testre gyakorolt biomechanikai terhelésnek
csökkentése, csökkenti a nyak és felsővégtag
csont- és izomrendszeri megbetegedéseinek
gyakoriságát. Ez további bizonyítékot szolgáltat
a munka végzése és e megbetegedések közötti
kapcsolatra.
A megelőzés kiterjedése
A jelenlegi tudományos ismeretek és az európai
egészségvédelmi és biztonsági irányelvekben és
egyéb helyeken megtalálható általános
tanácsok már biztosítanak néhány stratégiát a

WRULDk megelőzésére.
megtalálhatók:
§
§
§
§
§
§

Ezek

között

Kockázatfelmérés
Egészségvédelmi felügyelet
Munkavállalók tájékoztatása
Képzés
Ergonómikus munkarendszerek
Fáradtság megelőzése

Az ergonómiai közbelépés magába foglalja a
teljes munkahely, felszerelés, munkamódszerek
és munkaszervezés, stb. megvizsgálását a
problémák
és
megoldások
azonosítása
érdekében. Megfelelő ergonómiai közbelépés
bármely konkrét megbetegedés esetében
valószínűleg
segít
megelőzni
más
megbetegedéseket is. Mindez a néhány
megbetegedésben közös biológiai folyamatok
miatt van.
A
megelőző
ergonómiában
és
munkaegészségügyi
programokban
már
résztvevő szervezeteknek segíteniük kell az
intézkedések
előmozdítását
más
szervezeteknél. Ösztönözni kell őket a
megelőzési
programok
hatékonyságának
értékelésére is.
EU konszenzus szükségessége
A jelenlegi tudományos ismeretek már
biztosítanak
információt
a
legnagyobb
kockázatnak kitett dolgozók megvédéséhez.
Azonban a jelentés javasolja, hogy további
konzultáció és EU szintű egységesítés szükséges
több területen:
§ Még nem állnak rendelkezésre EU
szerte egységesített kritériumok a
WRULDk felmérésére.
§ További konzultáció szükséges a
WRULDk kockázatának felméréséhez,
egységesített megközelítés kidolgozása
érdekében.
Hogyan juthat hozzá a jelentéshez

A jelentés teljes terjedelmében, angol nyelven,
megtalálható az Ügynökség honlapján, a
http://agency.osha.eu.int/publications/report
s/ címen.
A nyomtatott jelentés – „A nyak és
a
felsővégtagok munkával kapcsolatos csont- és
izomrendszeri megbetegedései”, Buckle, P.,
Devereux, J., Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség, 1999, ISBN 92828-8174-1- megrendelhető az EK Kiadványok
Irodájától
(Publications
Office
EUR-OP),
Luxemburgból (http://eur-op.eu.int/), vagy
viszonteladóitól. Ára 7 Euro (ÁFA nélkül).
EU információs kampány a váz- és izomrendszeri
megbetegedésekről
„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. Az
Ügynökség tájékoztatókat és más információs
termékeket készített a Hét támogatására. A
http://osha.eu.int/ew2000/ a közvetlen link az
Európai Hét információihoz.
C

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

