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A deréktáj munkával kapcsolatos megbetegedései
Ügynökségi jelentés összefoglalója
A deréktáji megbetegedések, melyek magukba
foglalják a deréktáji fájdalmakat és a deréktáji
sérüléseket, jelentős és növekvő problémát
képviselnek Európában. Ez a tájékoztatás
kiemeli
a
deréktáji
megbetegedések
gyakoriságáról,
eredeteiről,
munkával
kapcsolatos kockázati tényezőiről és a hatékony
megelőzési stratégiáiról készült Ügynökségi
jelentés fő megállapításait. A jelentés a hát
deréktáji
részeinek
megbetegedéseire
korlátozódik, bár a megállapítások egy része
érvényes lehet másfajta munkával kapcsolatos
hátproblémákra is.
A probléma nagysága
A tanulmányok arra utalnak, hogy az emberek
60%-90%-a közötti része szenved élete során a
valamilyen deréktáji megbetegedéstől, és
bármely adott időpontban az emberek 15% és
42% közötti része szenved éppen (függően a
vizsgált populációtól és a hátfájás alkalmazott
meghatározásától) deréktáji fájdalomtól. Az
európai munkakörülmény felmérésének (1)
adatai rávilágítanak arra, hogy az európai
dolgozók 30%-a szenved hátfájástól, mely vezeti
a bejelentett valamennyi munkával kapcsolatos
megbetegedés listáját. Egy másik új Ügynökségi
jelentésben (2) az Európai Unió néhány
tagországa a kézi tehermozgatásból származó
sérülések, valamint a hátsérülések számának
növekedéséről számolt be.

Míg a legtöbb esetben a betegek, a deréktáji
fájdalommal járó eseményből teljesen (60-70%uk 6 héten belül felépül, 70-90%-uk 12 héten
belül) felépülnek, összeadva ez még mindig
nagyon nagy mértékű munkából kieső időt
jelent (3)(4). Ezen felül a deréktáji
megbetegedések kiújulási aránya nagyon
magas. Az egy éven belüli kiújulási arány 20% és
44% között mozog, és a teljes élet során akár
85%-os kiújulásról is beszámoltak. Fontos
emlékezni arra, hogy ha a hát egyszer megsérül,
akkor érzékeny lehet, és az újrasérülés
valószínűbb, ha más kockázati tényezők is
megtalálhatóak a munkahelyen, amelyek nem
kerülnek kiküszöbölésre.
Több tanulmány kimutatta, hogy a deréktáji
megbetegedések bár nagyon gyakoriak
valamennyi iparágban és foglalkozásban,
vannak bizonyos iparágak és foglalkozások,
amelyekben különösen gyakran előfordulnak.
Kimondottan magas előfordulási arányok
találhatóak például a mezőgazdasági dolgozók,
építkezéseken
dolgozók,
asztalosok,
gépkocsivezetők – köztük a teherautó és
traktorvezetők -, ápolók és segédápolók,
takarítók,
beteghordók,
háztartási
alkalmazottak között. Úgy tűnik, hogy a
deréktáji megbetegedések arányai az Európai
Unióban hasonlóak férfiak és nők között (1).

A Tagországok becslései szerint valamennyi
munkával kapcsolatos megbetegedés gazdasági
költségei a Bruttó Nemzeti Össztermék 2,6 és
3,8%-a (5), bár pontos számok nem ismertek.
Azonban ez a szám vélhetőleg magasabb lehet,
mivel a valódi társadalmi költségeket nehéz
megbecsülni. Egy Hollandiából származó
tanulmány (6) 1991-ben a hátfájás teljes
társadalmi költségét a buttó nemzeti
össztermék 1,7%-ára tette.
A deréktáji megbetegedések eredete
A deréktáji megbetegedések közé tartoznak a a
csigolyák közötti porckorongok problémái, mint
például a sérvek és csigolyatest előrecsúszása
(spondylolisthesis), izom- és lágyszövet
sérülések. Az epidemiológiai vizsgálatok
felfedték, hogy egészséges hát esetében a
természetes degeneratív öregedési folyamat
mellett a munkahelyi ergonómiai tényezők
járulnak hozzá a deréktáji megbetegedésekhez,
vagy felgyorsítják a már sérült hátban meglevő
elváltozásokat.
A
rossz
ergonómiai
munkatényezők növelik a hátra nehezedő
terhelést vagy igénybevételt. Ez sok helyzetből
következhet, például emelés, fordulás, hajolás,
kényelmetlen mozdulatok, nyújtózkodás és
statikus testhelyzetek. A feladatok között
megtalálható
a
fizikai
munka,
kézi
tehermozgatás és járművezetés (ahol a teljes
testet érő rezgés közismerten szintén
hozzájáruló tényező).
Bár a csigolyák közötti porckorongokkal
kapcsolatos
problémák
kideríthetőek
röntgennel, vagy képalkotó eljárással, egyéb
rendellenességek, mint például az izom- vagy
lágyszövet sérülések gyakran nem deríthetőek
ki ily módon. Mi több, a deréktáji
megbetegedések 95%-át „nem specifikus”-nak
nevezik. A bizonyítékok arra utalnak, hogy az
alábbiakban javasolt közös megközelítés
alkalmazható valamennyi típusú munkával
kapcsolatos
deréktáji
megbetegedés
megelőzésére és csökkentésére.
Munkával kapcsolatos kockázati tényezők

Sok, a deréktáji megbetegedések kockázati
tényezőit, közte fizikai, pszichoszociális és/vagy
személyes kockázati tényezők sokaságát,
vizsgáló ismertető cikk került kiadásra. A munka
közbeni pszichoszociális kockázati tényezőkkel
foglalkozó epidemiológiai tanulmányok száma
jóval kisebb, mint a fizikai teherre összpontosító
tanulmányok száma. Ezen felül, az asszociáció
erőssége általában magasabb a biomechanikai
tényezők esetében. Azonban a pszichoszociális
tényezők deréktáji megbetegedésekkel való
kapcsolatba hozására vonakozó bizonyítékok
száma növekedésben van, főleg, amikor a fizikai
tényezőkkel egyidőben fordulnak elő. A
deréktáji megbetegedések előfordulását szoros
összefüggésbe hozták a munkával való
megelégedettség alacsony szintjével, valamint a
rossz munkaszervezéssel. A fő munkával
kapcsolatos kockázati tényezők az 1. pontban
kerülnek felsorolásra.
1. Munkahelyi tényezők melyek növelik a
deréktáji megbetegedések kockázatát
A munka fizikai vonatkozásai
§ Nehéz fizikai munka
§ Terhek emelése és mozgatása
§ Kényelmetlen
testtartás
(például:
hajolás, fordulás, statikus testtartás)
§ Egész testet érő rezgés (például
teherautó vezetés)
Munkával kapcsolatos pszichoszociális tényezők
§ Alacsony társadalmi támogatottság
§ Munkával
való
megelégedettség
alacsony szintje
Munkaszervezési tényezők
§ Rossz munkaszervezés
§ Munkával
való
megelégedettség
alacsony szintje
Stratégiák és a megelőzés hatékonysága
A deréktáji megbetegedések megelőzésére
irányuló stratégiák magukban foglalnak mind

munkahelyi,
mind
pedig
egészségügyi
szempontú közbeavatkozásokat. Növekszik a
felismerés,
hogy
egy
mindkét
fajta
közbeavatkozást magában foglaló integrált
megközelítés szükséges a probléma hatékony
megoldásához. A munkahelyen növekvő
támogatottságnak örvend az ergonómiai
beavatkozások hatékonysága. Az ergonómiai
beavatkozások „holisztikus” vagy rendszer
megközelítésen alapulnak, mely a dolgozón
kívül figyelembe veszi a felszerelés hatását, a
munkakörnyezetet, és a munkaszervezést is. A
dolgozók teljes részvétele fontos az ergonómiai
megközelítésben,
annak
hatékonysága
érdekében.
A fő megelőzési stratégiák összefoglalása a 2.
pontban található. Ezek felölelik mind az
elsődleges megelőzésre (primér prevenció - az
előidéző okok kiküszöbölése), mind a
másodlagos megelőzésre (szekunder prevenció
- kezelés) mind a harmadlagos megelőzésre
(tercier prevenció - rehabilitáció) vonatkozó
stratégiákat. A szakértői vélemény itt is az, hogy
bár a hangsúlyt erősen az elsődleges
megelőzésre kell helyezni, ezeket a tényezőket
együtt
kell
megvizsgálni.
Például,
a
tanulmányok azt mutatják, hogy valószínűtlen,
hogy a képzés önmagában hatékony lesz, ha a
munkahelyi ergonómiai tényezők rosszak
maradnak, és az alapképzésnek, például
magában kell foglalnia a potenciális kockázatok
észrevételét, és hogy mi a teendő, ha
megtalálják ezeket, csakúgy, mint a biztonságos
fizikai kezelési technikákat.
2. Stratégiák a deréktáji megbetegedések
megelőzésére a munkahelyen
§ Fizikai követelmények csökkentése
§ Munkaszervezés javítása
§ Oktatás/képzés (integrált megközelítés
részeként)
§ Orvosi kezelés és rehabilitáció
§ Kognitív és viselkedési stratégiák
(például megbírkózási stratégiák)

Az európai munkáltatókat már ellátták fontos
információval a dolgozók megvédéséhez a kézi
tehermozgatásból eredő deréksérüléstől a „Kézi
Tehermozgatás Irányelv”-ben (90/269/EEC sz.
Tanács Irányelv), mely azzal a kifejezett céllal
került elkészítésre, hogy megelőzzék a terhek
kézi mozgatásából származó deréksérülések
kockázatát. A jelenlegi ismereteken alapszik,
tartalmazza az ergonómiai megközelítést követő
minimális egészségvédelmi és biztonsági
követelményeket, az Irányelv ütemtervében
megadva a kockázati tényezők listáját. A
munkáltatóknak a felmérések végzésénél és a
megelőző
intézkedések
kiválasztásánál
figyelembe kell venniük ezeket a kockázati
tényezőket. Ezek között megtalálhatóak:
§
§

§

§

§

A teher jellemzői (például: nehéz, vagy
nehéz megtartani);
A szükséges fizikai erőkifejtés (például:
fárasztó; forgolódás; test instabil
helyzetben);
A munkakörnyezet jellemzői (például:
nem elegendő hely, vagy a dolgozó
testartásának más korlátozásai, mint
például túl magasban vagy mélyben
való munkavégzés; egyenetlen vagy
csúszós padló);
A tevékenység követelményei (például:
elhúzódó tevékenység, vagy erőkifejtés;
elégtelen pihenőidő; a terhek túlzott
távolságokon
való
mozgatása;
megkövetelt munkairam);
Egyéni tényezők (például: mozgást
korlátozó ruházat stb.; elégtelen
ismeretek vagy képzés).

A vélekedés szerint kicsit mesterséges dolog
elválasztani a deréktáji megbetegedéseket az
egyéb munkával kapcsolatos hátproblémáktól,
mivel nincs szigorú válaszvonal a hátproblémák
és más váz- és izomrendszeri megbetegedések
között. Azonos megközelítés szükséges minden
munkahelyi
vázés
izomrendszeri
megbetegedés esetében (ld. például A váz- és
izomrendszeri
megbetegedésekről
készült
Ügynökségi jelentéseket és információkat a
honlapon (8) (9) (10)).

Kutatás és konszenzus szükségessége
A szakirodalom a „Kézi Tehermozgatás
Irányelv”ben
szereplő
ergonómiai
megközelítésnek
a
munkáltatók
általi
intézkedés alapjaként való alkalmazását
támasztja alá. Annak érdekében, hogy segítse
ennek alkalmazását, a jelentés azt javasolja,
hogy a jövőbeni kutatásoknak főleg az
ergonómiai
megközelítés
leghatékonyabb
munkahelyi alkalmazására kell irányulniuk. Az
ilyen fajta kutatás kiterjedhet az alábbiakra:
§ A „holisztikus” intervenciós stratégiák
kielégítően
értékelt
tanulmányai
(például: ergonómia alkalmazása;
ergonómia integrálva rehabilitációval
és egészségügyi felügyelettel);
§ Tanulmányok
gyakorlati
kockázatfelmérési
módszerek
kidolgozására
és
értékelésére
munkahelyi használatra;
§ Tanulmányok
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
különféle
tényezők
kombinációinak hatásáról és gyakorlati
felmérésükről.
Bár a javaslat az, hogy a jövőbeni kutatásnak a
munkahelyi sérülések megelőzési stratégiáira
kell összpontosítaniuk, több, a probléma
laboratóriumi elemzését érintő terület került
javasolásra
(például:
expozíció
mérési
technikák, izületi mozgás mérési módszerek, és
a csigolya, porckorongok és ínszalagok
biokémiai és biomechanikai tulajdonságainak
jobb megértését célzó tanulmányok).
További információ
További információ a váz- és izomrendszeri
megbetegedések megelőzéséről megtalálható
az Ügynökség honlapján a http://osha.eu.int
címen, ahonnan az Ügynökség kiadványai teljes
terjedelmükben díjmentesen letölthetők. Az
információk
tartalmaznak
rövid
tájékoztatásokat és különféle jelentéseket. Az

MSD kockázatok megoldásaira példák találhatók
a
http://europe.osha.eu.int/good_practice/
címen.
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Hogyan juthat hozzá a jelentéshez
A jelentés teljes terjedelmében, angol nyelven,
megtalálható az Ügynökség honlapján, a
http://agency.osha.eu.int/publications/report
s/lowback/ címen, és innen díjmentesen
letölthető.
A nyomtatott jelentés – „A deréktáj munkával
kapcsolatos megbetegedései”, op De Beeck, R.
és Hermans, V., Európai Munkahelyi Biztonság
és Egészségvédelmi Ügynökség, 2000, ISBN 9295007-02-6 - megrendelhető az EK Kiadványok
Irodájától
(Publications
Office
EUR-OP),
Luxemburgból (http://eur-op.eu.int/), vagy
viszonteladóitól. Ára Luxemburgban 7 Euro (ÁFA
nélkül).
Ez a tájékoztató megtalálható, valamennyi EU
nyelven
a
http://agency.osha.eu.int/publications/factshee
ts/ címen.
A jelentésről
Az Európai Ügynökség kutatási információs
jelentést adott ki a deréktáj munkával
kapcsolatos megbetegedéseiről. A jelentés
áttekintést ad a témáról jelenleg meglevő
ismeretekről. A munkát a Munkabiztonsági és

Munkaegészségügyi Intézet (Prevent), Belgium
végezte.
C

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

