A munkavédelem számokban: Váz- és izomrendszeri megbetegedések az
EU-ban – Tények és számok
(KIVONAT)
A váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) továbbra is a legáltalánosabb foglalkozási
betegségek az Európai Unióban és bármely ágazatban és munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók érintettek lehetnek. A legutóbbi adatok - pl. Ausztriából, Németországból, ill.
Franciaországból - is alátámasztják a váz- és izomrendszeri megbetegedéseknek a (vállalati és
nemzetgazdasági) költségekre gyakorolt növekvő kihatását. Ennek a legutóbbi jelentésnek,
amely az Ügynökség előzetesen elvégzett kutatása alapján készült, az a célja, hogy aktuális
áttekintést adjon a jelenlegi európai helyzetről a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel
kapcsolatban, tájékoztasson a 2000 évi első kampány óta eltelt időszakban megfigyelhető
trendekről és részletesen feltárja az MSD-k kialakulása mögött meghúzódó okokat és
körülményeket. A jelentés kimeli a fő problémákat és célja, hogy alapos, igazolt tényekből
álló bázissal segítse a politika érintett szereplőit, a vállalati és ágazati szintű szereplőket,
kutatókat, a foglalkozási betegségek nyilvántartásával, megelőzésével és kompenzálásával
foglalkozókat az Európai Unióban a következő évek programjának/menetrendjének
meghatározásában. A tanulmány számos figyelemreméltó ábrát (85 db) és kimutatást (28 db)
is tartalmaz a problémakör részletes jellemzésére.
A tanulmány legfontosabb megállapításai/eredményei
·
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A korábbi ügynökségi kutatás megállapításai igazolást nyertek, de néhány új trendet is
meghatároztak.
Az MSD-k száma és az MSD kockázati tényezők expozíciója nő a fiatalabb
munkavállalói népesség körében.
A nők is jelentős expozíciónak vannak kitéve, de ezek a hatások jelenleg még
alulértékeltek.
A szolgáltatási foglalkozásokat jelenleg még nem számítják a fizikailag megterhelők
közé, ez tükröződik az elismert váz- és izomrendszeri foglalkozási megbetegedés
adatokban, viszont ennek ellentmondanak az expozíciós adatok.
A foglalkozással összefüggő alsóvégtag-panaszokat nem megfelelő súllyal veszik
figyelembe a monitorozásnál/orvosi vizsgálatoknál, a megelőzésnél, kompenzációnál
és rehabilitációnál.
Az ön-foglalkoztató munkavállalók/önálló vállalkozók valószínűleg fokozottan
érintettek az MSD-k által és jobban ki vannak téve az MSD-k kockázatainak. Ez
igazolja azon utóbbi törekvések helyességét, hogy az ön-foglalkoztató
munkavállalókat is vonják be a munkavédelmi megelőzés körébe.
A munkavállalók általában egyidejűleg több MSD kockázati tényezőnek vannak
kitéve. Új szemlélet érvényesítése szükséges, amely figyelembe veszi a többszörös
kockázatokat a kutatás, munkahelyi intézkedések és egészségügyi ellátás során.
Kirajzolódott egy trend a statikus munkavégzési testhelyzet irányában.
A tartós munkavégzés közbeni állás és ülés is jelentős kockázati tényezők, amelyek
jelentősége pillanatnyilag még alulértékelt.
Szintén megfigyelhető egy új trend, amely eltolódást/elmozdulást mutat az egy ember
– egy munkahely modelltől a változó munkahelyek irányába, ami jelentős kihívást
jelent a kutatás, a munkahelyi beavatkozások és a szabályozás szempontjából.
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Jelentős adatgyűjtés, speciális, új szempontokat figyelembe vevő adatkigyűjtések és
elemzés szükséges a veszélyeztetett csoportok azonosítása érdekében, valamint hogy
reális képet alkothassunk az egyes ágazatokra jellemző helyzetről.
Egyébként – ha kizárólag az átlagos átlagolt adatokat veszik figyelembe – bizonyos
igen fontos adatok/trendek rejtve maradnak és az olyan sérülékeny munkavállalói
csoportok kockázataival, mint a nők, fiatal munkavállalók, migránsok és a fogyatékkal
élő munkavállalók, nem foglalkoznak.
Az MSD-k kumulált adatai reálisabb képet adnak a tényleges helyzetről..
Az európai adatokat mindig össze kell vetni és ki kell egészíteni a tagállami, ágazati,
valamint csoport-, nemek- és korcsoportok szerinti adatokkal. Ezek jobb tájékoztatást
adnak és a várható/kialakulóban lévő problémák korábbi azonosítását teszik lehetővé.
A jelenlegi harmonizált monitorozási eszközök korlátozott mennyiségű adatot
szolgáltatnak egyes MSD-kről és kockázati tényezőkről. Néhány nemzeti adatrendszer
modellként szolgálhat a további fejlődéshez/továbblépéshez, pl. a kumulált
megbetegedési adatok és több tényezőre kiterjedő felmérések.
A foglalkozási betegség elismerési gyakorlat jelentősen eltér az egyes tagállamokban,
de általában (egyre) több váz- és izomrendszeri megbetegedést ismernek el
foglalkozási betegségként. Ennek legfőbb akadálya, hogy a jelenleg alkalmazott, egy
oki tényezőt figyelembe vevő megközelítési mód nehezen tudja kezelni az MSD-k
több oki tényezőjű etiológiáját.

Mi a teendő?
·

A kutatás/vizsgálódás kiterjesztése az általában figyelmen kívül hagyott csoportokra is
(fiatal munkavállalók, nők, munkaközvetítés útján foglalkoztatott alkalmi
munkavállalók).
· Részletes monitorozás szükséges. A nemek szerinti különbségek feltárása és a
veszélyeztetett csoportok azonosítása is fontos.
· Meg kell vizsgálni a foglalkoztatási minták/munkarendek (napjainkban tapasztalható)
változásainak hatását az MSD-k kialakulására (eltolódás az ipar területéről a
szolgáltatási ágazat irányába, otthon végzett munka, otthoni betegápolók, ingázás,
munkaközvetítő útján történő foglalkoztatás, határozott idejű munkaszerződések).
· Figyelembe kell venni a több műszakban, ill. éjszakai és hétvégi műszakban
foglalkoztatottakat, valamint a részmunkaidősöket – a foglalkoztatási
minták/munkarendek változnak!
· Alaposabban kell tanulmányozni az alsóvégtag problémák kialakulásának kockázatát
az MSD-k vizsgálatánál, felismerésénél, megelőzésénél és rehabilitációjánál.
· Foglalkozni kell az „egész-test-terheléssel/egész szervezet megterhelésével” – azaz az
összes terheléssel, beleértve a pszichoszociális problémákat is.
· A vizsgálódást ki kell terjeszteni a vibrációnak való kitettségre is.
· A több oki tényezős megközelítést kell alkalmazni a foglalkozási betegségek
azonosítási módszereinél és elismerési szabályozásánál.
· A rehabilitációs szabályozást úgy kell alakítani, hogy az minden csoportra kiterjedjen
és ki kell terjeszteni minden, pillanatnyilag nem a figyelem középpontjában álló MSDre is, mint pl. az alsóvégtag-rendellenességekre.
·
Képezni és tájékoztatni kell a felügyelőket, vállalati szintű munkavédelmi szereplőket
és munkaközvetítőket a munka világa változásaival együtt járó problémák kezelésére
vonatkozóan.
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ÖSSZEGZÉS
Az EU-OSHA először mélyebben tanulmányozta a foglalkozással összefüggő MSD-k témáját
saját 2000. évi, a foglalkozással összefüggő alsó háttáji és felső végtag problémákról készített
jelentéseiben. Ezúttal azonban az összes MSD-t vizsgálta, a gyakran figyelmen kívül hagyott
alsóvégtag-problémák előfordulását is. Ez a mostani jelentés egyrészt megerősíti az
Ügynökség korábbi kutatásának megállapításait, másrészt új szempontokra/tényezőkre és
trendekre is ráirányítja a figyelmet.

Melyek a váz- és izomrendszeri megbetegedések?
A WHO úgy határozta meg a foglalkozással összefüggő rendellenességet, mint ami több
tényező közrehatására alakul ki és amely esetében a munkakörnyezet és a munkateljesítmény
alapvetően, de eltérő mértékben befolyásolja a betegség kialakulását. A váz- és izomrendszeri
megbetegedés kifejezés a mozgásszervrendszer, vagyis az izmok, ízületek, a gerincoszlop, a
porc, az izomrendszer, a ínszalagok és az idegek egészségi problémáit foglalja magában. A
foglalkozással összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegdések (MSD-k) felölelik az összes
olyan váz- és izomrendszeri problémát, amelyeket a munkavégzés vagy a munkakörülmények
váltanak ki vagy súlyosbítanak.

Váz-izomrendszeri problémák – a probléma nagyságrendje
Az MSD-k napjainkban is jelentős és növekvő mértékű egészségi problémát jelentenek
az Európai Unióban
A legutóbbi európai tanulmányok/felmérések változatlanul azt támasztják alá, hogy az
MSD-k, vagyis a hát- nyak- és felsővégtag-problémák jelentős betegség- és költségtényezők
és számuk növekszik. Különböző foglalkozásokban és ágazatokban dolgozó európai
munkavállalók millióit érintik évente a váz- és izomrendszeri problémák munkavégzésük
során. A váz- és izomrendszeri problémák (MSD-k) az egészségi problémák széles körét
foglalják magukban. A legfőbb csoport a hátfájás/hátsérülés és a foglalkozással összefüggő
felsővégtag-rendellenességek, amelyek mint „ismétlődő megerőltetés okozta sérülés”
(repetitive strain injury, RSI) ismertek. Az alsó végtagok is érintettek lehetnek. A kiváltóokok
között ezek a tanulmányok az emelést, a nem megfelelő testtartást és az ismétlődő
mozdulatokat nevesítik, és összefüggést állapítanak meg bizonyos típusú rendellenességek
kialakulása és bizonyos feladatok vagy foglalkozások között. A gyógykezelés és az állapot
javulása gyakran nem kielégítő, különösen a krónikusabb eseteknél. Mindez végsősoron
állandósult munkaképtelenséget és a foglalkoztatás megszűnését eredményezheti.
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Kikérdezéses felmérésekben a munkavállalók által jelzett MSD-k

(Az ábra kifejezéseinek fordítása:
Self-reported MSDs = Kikérdezéses felmérésekben a munkavállalók által jelzett MSD-k
Percentage share of workers reporting health problems, EU-27, 2005 = A munkavállalók által a kikérdezéses
felmérésben jelzett egészségi problémák százalékos megoszlása
Work affects health = a munkavégzés befolyásolja az egészségét
Bacjache = hátfájás
Muscular pain = izomfájdalom
Source: European Survey on Working Conditions (ESWC), 2005 = Forrás: Európai Munkakörülmények
Felmérés)

A legutóbbi Európai Munkakörülmények Felmérés (ESWC) szerint az európai munkavállalók
24,7%-a panaszkodik hátfájásra, 22,8%-uk izomfájdalomra, míg 45,5%-uk jelezte, hogy
fájdalmas vagy fárasztó testtartásban kell munkát végeznie és 35%-uknak nehéz terheket kell
emelnie a munkavégzés során. Az EU-15 tagállamaiban a hátfájás tűnik a legáltalánosabb
foglalkozással összefüggő problémának, míg a tagjelölt, ill. a tagságot kérelmezett
országokban a hátfájás a második helyen áll.
Az alsóvégtag-problémák alulbecsültek
Az alsó végtagokban jelentkező izomfájdalmakra vonatkozó adatok trendjének elemzése nem
lehetséges, mivel először a 2000 évi ESWC felmérésben kezdték vizsgálni ezt a problémát.
Ugyanakkor, amint azt a 2. ábra mutatja, az alsó végtagokban jelentkező fájdalmak
ugyanolyan jelentősek lehet (számban/nagyságrendben), mint a felsővégtag-fájdalmak, bár ez
nemigen tükröződik az elismert/regisztrált foglalkozási betegségekről készült kimutatásokban.
Egyes tagállami adatok jobban tájékoztatnak az alsóvégtag-rendellenességekről, mivel az
érintett testtáj szerinti felosztást alkalmaznak, ugyanakkor ezek szintén kevéssé
nyomonkövethetőek a tagállamok által elismert foglalkozási betegségek kimutatásaiban.
Különböző expozíciós profilok/jellemzők és egészségi problémák tükröződnek ezekből a
tagállami felmérésekből. Az információ nyomonkövethetése különböző foglalkozású
munkavállalók meghatározott csoportjaihoz vezet el és ezeket az adatokat a tartós/huzamos
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munkavégzés közbeni állás és gyaloglás adatokkal, mint MSD-t előidéző kockázati
tényezőkkel összefüggésben kell vizsgálni.
Nemek szerinti eltérések is megfigyelhetők a kialakuló alsó végtag problémák különböző
fajtáinál és gyakoriságánál. Minthogy elsősorban a nők vannak kitéve a hosszas munkavégzés
közbeni állás és gyaloglás expozíciójának, feltételezhetően fokozottan érintettek a jelenleg
nem regisztrált alsó végtag problémákban. Például az építőiparban dolgozó férfiak érintettek
leginkább a térdpanaszokban, míg a kereskedelemben és az egészségügyben dolgozó nők
azok, akik leggyakrabban számolnak be csípő, láb és lábfej problémákról. Mindezekből az
következik, hogy részletesebb EU-szintű trendadatokra van szükség az alsó végtag
problémákra, valamint azokra a körülményekre vonatkozóan, amelyek ezeket előidézik és egy
differenciált elemzést kell elvégezni.

(Az ábra kifejezéseinek fordítása:
Figure 2: Workers reporting MSDs, ESWC 2005, 2000 and European Survey of Candidate Countries (ESCC)
2001 = 2. ábra: Váz- és izomrendszeri problémát jelző munkavállalók, ESWC 2005, 2000 és a tagjelölt
országokban készült felmérés (ESSC) 2001
Bachache = hátfájás
Muscular pain = izomféjdalom
Pain in the upper limbs = felsővégtag-fájdalom
Pain in the lower limbs = alsóvégtag-fájdalom
NMS = később (első körben) csatlakozott országok)

Regisztrált MSD esetek
Az MSD-knek több oki tényezős etiológiájuk van. Legtöbb esetben nehéz megjelölni azt a
pontos okot, ami egy bizonyos betegség kialakulásáért felelős. Nem is fogadják/ismerik el
általánosan az MSD-ket foglalkozási betegségként a tagállami kompenzációs és
adatszolgáltatási rendszerekben. Úgy tűnik, nemigen alkalmaznak egységes diagnosztizálási
kritériumokat az EU tagállamaiban a váz- és izomrendszeri megbetegedésekre és egy sor
különböző terminológiát határoztak meg az egyes országokban ezeknek a
rendellenességeknek a leírására. Ezek az eltérések tükröződnek a tagállamok által szolgáltatott
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adatokban, és ez megnehezíti a tagállamok közötti összehasonlítást. A hozzáférhető tagállami
adatok alapján az mindenesetre megállapítható, hogy a foglalkozási eredetű váz- és
izomrendszeri rendellenességek az egyik legsúlyosabb egészségi probléma az európai
munkahelyeken. Belgiumban az összes foglalkozási betegség közül a mechanikai rezgés által
okozott megbetegedések (főként a közlekedési és az építőipari ágazatban jelentkező
hátsérülés) miatt nyújtják be a legtöbb kártérítési kérelmet. A Cseh Köztársaságban a
foglalkozással összefüggő váz- és izomrendszeri panaszok képviselik az össz bejelentett
foglalkozási betegség 33%-át. Spanyolországban a foglalkozással összefüggő váz- és
izomrendszeri megbetegedések a leggyakoribb foglalkozási betegségek. Mi több, sok
tagállamban emelkedő trend figyelhető meg.
Az Eurostat által közzétett regisztrált foglalkozási betegség adatok (EODS) szintén azt
mutatják, hogy a váz- és izomrendszeri problémák jelentik a legelterjedtebb foglalkozási
betegséget. Mint korábban már utaltunk rá, jelentős eltérések mutatkoznak a tagállami
kártérítési rendszerekben. Az alsó háttáji-, nyaktáji- és válltájéki panaszokat csak néhány
tagállam – és csak bizonyos betegségfajták esetében – fogadja el mint foglalkozási betegséget.
Előzőek miatt nehéz átfogó európai szintű adatokat gyűjteni a regisztrált/elismert foglalkozási
eredetű MSD-kre vonatkozóan. Mindezen kétségtelen alulértékelés ellenére a váz- és
izomrendszeri rendellenességek még így is 39%-át tették ki az össz EODS szerinti
foglalkozási betegségeknek a kötelező lista alapján.
Az európai adatok többnyire három betegségre vonatkoznak, melyek mind a
felsővégtag-problémák körébe tartoznak: kéz/kar ínhüvelygyulladás (tenosynovitis),
teniszkönyök epicondylitis) és a kéztő alagút/karpális csatorna szindróma (carpal
tunnel) syndrome.
A 2005 évi, 12 országban a regisztrált foglalkozási megbetegdésekre vonatkozóan elvégzett
EODS adatgyűjtés alapján a legelterjedtebb foglalkozási megbetegedések a teniszkönyök
(16 054 eset) és az ínhüvelygyulladás (kéz és csukló) (12 962 eset) voltak. Ezen kívül
előfordult 17 395 kéztő alagút szindróma eset, ami a csukló neurológiai megbetegedése.
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(Az ábra kifejezéseinek fordítása:
Figure 3: Proportion of occupational diseases, EODS obligatory list, 2005 = 3. ábra: Foglalkozási betegségek
megoszlása, EODS kötelező lista/adatszolgáltatás, 2005
Infections= fertőzés
Cancers= daganatok
Neurologic diseases= neurológiai megbetegedések
Disease of sensory organs= érzékszervek betegségei
Respiratory diseases= Légzőszervi betegségek
Skin diseases= bőrbetegségek
Musculoskeletal diseases= váz- és izomrendszeri megbetegedések)

Növekvő trend EU szinten
Az MSD-k + karpális csatorna szindróma esetek száma 2002 és 2005 között 32%-kal
emelkedett (a nők körében 39%-kal).
Az MSD-k + karpális csatorna szindróma esetek az 2005 évi EODS-ben szereplő össz
regisztrált betegségek 59%-át tették ki.
Ugyanakkor összességében véve az elfogadott/elismert foglalkozási betegségek száma jóval
alacsonyabb, mint amire az előző részben említett kikérdezéses felmérés foglalkozási
betegség adatai utalnak.
Az éves/évekre vetített adatok a probléma alulértékelését okozzák.
Az olyan krónikus betegségek esetében, mint a váz- és izomrendszeri rendellenességek,
amelyek a munkaképesség súlyos megromlását és alapvető csökkenését okozhatják, miközben
nincs halálos következményük, érdemes a kumulált adatokat vizsgálni ahelyett, hogy
kizárólag az éves új előfordulási adatokat, ill az éves emelkedést vennék figyelembe, mint a
fönt említett EODS teszi. Csak néhány tagállam közöl ilyen adatokat. Azokban az
tagállamokban, ahol a váz- és izomrendszeri problémákat szélesebb körben ismerik
el/regisztrálják, a lehetséges érintettek számára vonatkozó becsült adatok százezrekre rúgnak.
Pl. Franciaországban kb. 275 000 esetet ismertek el és kompenzáltak 1996 és 2006 között, és
a munkahelyi kényelmetlen testtartás által okozott betegségek 2003-ban az össz foglalkozási
megbetegedés 68%-át teték ki.
Bizonyos foglalkozási ágak fokozottan érintettek, ugyanakkor a foglalkozási betegségi
adatok ezt nem tükrözik.
Ha összevetjük a különböző munkahelyi felmérések eredményeit, világosan kitűnik, hogy a
szolgáltatási területen foglalkoztatott munkavállalók jelentős mértékben érintettek, ez a tény
azonban ellentmond az elismert/regisztrált megbetegedések alacsony számának. Miközben az
olyan, a szolgáltatás körébe tartozó foglalkozási ágak, mint az egészségügy és a szállítás
nagyarányú egészségkárosodási/megbetegedési adatokat jeleznek a kikérdezéses
munkavállalói felmérésekben, a hivatalos európai foglalkozási betegség statisztikák még
mindig relatíve alacsonyabb, jóval az átlag alatti adatokat mutatnak ezekben az ágazatokban.
A hatást még fokozza/súlyosbítja a munka növekvő tercializálódása, ami azt jelenti, hogy
egyre több munkavállaló, különösen nők és fiatalok áramlanak a szolgáltatási
ágazatba/munkakörökbe.
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A nők körében nagyobb arányban jelntkeznek a váz- és izomrendszeri megbetegedések,
de ez a mérték alulbecsült.
A különféle felismerési gyakorlatokon/módszereken kívül vannak arra utaló jelek, hogy a
váz- és izomrendszeri megbetegedések súlyosabban érintik a női népességet, mint a férfi
népességet, ugyanakkor ez a tény még nem tudatosult. Ezt a fönt ismertetett európai
statisztikák is alátámasztják, amelyek amelyekből kitetszik, hogy az MSD-k általánosságban
véve is jelentősebb szerepet játszanak és számuk gyorsan emelkedik a női munkavállaló
populáció körében. Az felismerés a hátfájásra és a felsővégtag-, valamint nyaktáji
problémákra koncentrál, ugyanakkor elenyésző figyelmet szentel az alsó végtag
problémáknak, amelyek fokozott mértékben érinthetik a nőket, mivel egy jelentős részüknek
gyakran kell állni munkavégzés közben, pl. az egészségügyben, a szálloda és vendéglátó
ágazatban, a takarítási munkáknál, az oktatásban és a kereskedelemben.
A fiatal munkavállalók körében terjedő MSD-k.
Az is fontos, hogy a betegségek monitorozásánál és felismerésénél az életkor tényezőt is
figyelembe vegyük. Még ha a bejelentett betegségek száma alacsonyabb is a fiatalabb
munkavállalók körében, vannak arra utaló jelek, hogy érintik őket a váz-izomrendszeri
problémák. A tagállami szintű statisztikák arról tanúskodnak, hogy azok a munkavállalók,
akiknél elismerték a foglalkozási megbetegedés tényét, egyre növekvő számban fiatal
munkavállalók, és néhány országban, mint pl. Spanyolországban is, a fiatal munkavállalók
jelentik a leginkább érintett csoportot. Ezt támasztja alá egy Európai Kockázatkutató által
készített, a fiatal munkavállalók munkavédelmi helyzetét elemző jelentés, valamint a
tagállami adatok is. Miközben gyakran azzal érvelnek, hogy a fiatalok nem fittek/nem jó az
erőnlétük, a jelentés azt állapította meg, hogy az ő helyzetük a női munkavállalók helyzetéhez
nagyon hasonló: gyakran a szolgáltatás területén dolgoznak és fokozottan ki vannak téve az
MSD-k kockázatainak.

Az MSD-k kockázati tényezőivel összefüggő munkahelyi balesetek (pl. terhek
emelése)
Néhány országban, mint Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is, a munkahelyi
baleseti statisztikák kimutatják a váz- és izomrendszeri megbetegedések akut eseteit, pl. a
nehéz terhek emelése után kialakult problémákat. Ahol így csinálják, ott ezeknek a
baleseteknek a részaránya magas az általános baleseti adatokon belül. A gyakoriság, azaz az
érintett munkavállók száma valószínűleg jóval magasabb, mint a kapcsolódó foglalkozási
betegségek száma. Mindenesetre ezen esetek alulértékeltsége még mindig magas a fönt
említett munkavállalók: fiatalok, nők és a szolgáltatásban foglalkoztatottak körében.

Az MSD-kkel összefüggő munkahelyi hiányzások
A közölt gyakorisági adatok alapján feltételezhető, hogy az MSD-k felelősek a munkahelyi
hiányzások egy igen jelentős részéért. Ezt tényszerűen igazolják mind a tagállami, mind az
európai felmérések: az MSD-k valóban nagymértékben hozzájárulnak a munkahelyi
hiányzásokhoz, és a kieső munkanapok egy jelentős része váz-izomrendszeri problémák miatt
keletkezik. Mindez nagymértékben kiemeli a célzott, munkába való visszailleszkedést
megkönnyítő („vissza-a-munkába”) stratégiák fontosságát.
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Amint azt egy korábbi, a munkába való visszatérésről készített ügynökségi jelentés igazolja,
bizonyos MSD-kkel, mint pl. az alsó végtag problémák, nem foglalkoznak a vissza-amunkába stratégiák. Egy további ügynökségi jelentés azt mutatta be, hogy a fiatal
munkavállalók egyre inkább érintettek az MSD-k által, ugyanakkor ők nem tartoznak a
rehabilitáció célcsoportjai közé. Hasonlóképpen alulértékelt a pszichoszociális
munkakörülményekkel való kapcsolat is.
Föntieknek megfelelően ki kell terjeszteni a vissza-a-mukába és rehabilitációs szabályozások
körét, mind a szabályozási körükbe bevont betegségek, mind pedig a különböző
munkavállalói csoportok tekintetében.

Az MSD-k költsége
A foglalkozással összefüggő MSD-k nemcsak az egyes munkavállalók egészségére kifejtett
hatásuk miatt adnak okot aggodalomra, hanem a vállaltokra gyakorolt gazdasági hatásuk, ill.
az európai országok szociális költségei miatt is.
Amint azt egy korábbi ügynökségi jelentés kifejti, nehéz megbecsülni és összevetni az MSD-k
valóságos munkahelyi költségeit az egyes tagállamokban. Ennek okai között szerepelnek az
eltérő szervezeti és biztosítási rendszerek, a szabványos/egységes felmérési módszer hiánya és
hogy nem ítélhető meg egyértelműen a jelentésekben szereplő adatok valódisága. A jelentés
ugyanmakkor megemlíti, hogy egyes források/tanulmányok a foglalkozási eredetű
felsővégtag-rendellenességek becsült költségét a GNP 0,5-2%-a közé teszik.
A legutóbbi adatok - pl. Ausztriából, Németországból és Franciaországból - az MSD-k
növekvő mértékű költségkihatását jelzik. Franciaországban pl. 2006-ban az MSD-k miatt 7
millió munkanapkiesést regisztráltak és 710 millió euró vállalati vállalati kifizetés (veszteség)
történt ebből az okból kifolyólag.

Az MSD-k kockázati tényezői
Amint arról már szó esett, a foglalkozással összefüggő MSD-k általában több tényező által
befolyásoltak, a különböző váz- és izomrendszeri megbetegedéseknek számos igazolt
kockázati tényezője ismert. Ezek között vannak fizikai, ergonómiai és pszichoszociális
tényezők.
Az összehasonlítható adatok fő forrása a fönt említett Európai Munkakörülmények Felmérés.
Ez az alábbi kockázati tényezőket nevezi meg, mint amelyek felelősek a váz-izomrendszeri
problémák kialakulásáért:
·
·
·
·

ismétlődő mozdulatokkal járó munkavégzés
fájdalmas/fárasztó testtartás
nehéz terhek emelése és mozgatása
egyéb olyan kockázati tényezők, amelyek hozzájárulnak a váz- és izomrendszeri
megbetegedések kialakulásához és bizonyos foglalkozásokra fokozottan jellemzőek,
mint pl. a rezgés, személyek emelése és mozgatása, valamint a hosszas állás vagy
gyaloglás.

A felmérés kitér bizonyos munkaszervezési kockázati tényezőkre is, mint a munkavégzés
tempója, de nem ad elemzést az együttes/összetett kockázatokról, mint ahogyan néhány
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tagállami kimutatás/monitoring eszköz megteszi, és nem vesz figyelembe bizonyos kockázati
tényezőket, mint pl. az erőkifejtés vagy a megerőltető mozdulatok, ill. a szövetekre gyakorolt
közvetlen mechanikai nyomás, míg néhány nemzeti felmérés tartalmaz ilyen adatokat.
EU-szinten az ismétlődő mozdulatokkal járó munkavégzést tekintik az MSD-k kialakulása
legáltalánosabb és legelterjedtebb kockázati tényezőjének. A 2007-ben csatlakozott két
tagállam (NMS-2) munkavállalóinak 74%-a, míg az EU-15 és az újabb (első körben
csatlakozott tagállamok (NMS) munkavállalóinak 61,5%-a jelezte, hogy munkaidejük
legalább felében ki vannak téve ismétlődő kéz- és karmozdulatok expozíciójának.
Az NMS-2 munkavállalóinak kb. 52,7%-a, a többi később csatlakozott tagállam (NMS)
munkavállalóinak 46,4%-a és az EU-15 munkavállalóinak 44,4%-a végez munkát fájdalmas
vagy kényelmetlen testtartásban. A nehéz terhek cipelésére és mozgatására vonatkozóan ezek
az adatok: NMS-2: 42,8%, NMS: 38%, EU-15: 33,9%. A rezgésnek való kitettség jelentős
kockázati tényező mind az EU-15-ben, mind pedig az EU-12-ben.

(Az ábra kifejezéseinek fordítása:
Figure 4: Risk factors for MSDs, % of workers being exposed a quarter of the working time, ESWC 2005 =
4. ábra: MSD kockázati tényezők, azon munkavállalók %-os megoszlása, akik legalább munkaidejük
egynegyedében expozíciónak vannak kitéve, ESWC 2005
Repetitive work= ismétlődő munkamozdulatokkal járó munkavégzés
Painful/tiring position= fájdalmas/fárasztó testtartás
Carrying/moving heavy loads= Nehéz terhek cipelése, mozgatása
Vibrations= rezgések
Working with PC= számítógépes munka
Lifting and moving people= személyek emelése/mozgatása
Standing or walking= munkavégzés közbeni állás és gyaloglás)
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A nők jelentős expozíciónak vannak kitéve, de ez csak speciális adatlekérdzéssel
mutatható ki
A nemek szerint megbontott kimutatás első látásra azt mutatja, hogy a férfi munkavállalók
jobban ki vannak téve a legtöbb jelentős MSD kockázati tényezőnek. Minthogy a nőket
túlnyomórészt néhány speciális, főleg szolgáltatási ágazatban foglalkoztatják, és feladataik is
gyakran eltérnek a férfiak által végzettektől, ágazat és foglalkozás szerinti csoportosításban is
kell kimutatást készíteni. Ebből a szempontból vizsgálva kitűnik, hogy a nők bizonyos
ágazatokban és foglalkozásokban nagymértékben ki vannak téve egyes kockázati
tényezőknek. Például a nehéz terhek emelése és mozgatása átlagban a munkavállalók 5,8%-át
érinti, de ha a túlnyomórészt nőket foglalkoztató egészségügyi ágazatot tekintjük, akkor az ott
dolgozók majdnem felét (43,4%-át) érinti, viszont az átlagos adatok kizárólagos vizsgálata
elfedi ezt a hatást. Ha figyelembe vesszük, hogy az egészségügyi ágazatra túlnyomórészt a
középkorú és idősebb nők foglalkoztatása a jellemző, ez rávilágít a megelőzés fokozott
szükségességére. Miközben ez magától értetődőnek tűnik erre a speciális expozíciókkal
jellemezhető ágazatra nézve, a személyek emelése és mozgatása olyan közismert kockázat,
amely elsősorban az egészségügyi ágazatban jelentkezik, ugyanakkor hasonló
megállapításokat tehetünk, ha megvizsgáljuk a nők rezgésnek való kitettségét a
feldolgozóiparban. Ez utóbbi olyan kockázati tényező, amely különösen jelentős az új
tagállamokban, de rejtve marad, ha nem alkalmazunk speciális adatlekérdezést, és kevéssé
tudatosul. A rezgést például nem is határozták meg, mint a női ipari munkahelyeken
prioritásként kezelendő kockázati tényezőt, miközben a közölt adatok alapján indokolt
lenne.
A fiatal munkavállalók fokozottan ki vannak téve az MSD kockázati tényezőknek
Az adatok életkor szerinti bontása megmutatja, hogy – amint azt egy Európai Kockázatfigyelő
jelentés bemutatja – a fiatal munkavállalók fokozottan ki vannak téve a legtöbb MSD
kockázati tényezőnek, kivéve a fájdalmas és kényelmetlen testhelyzetben való munkavégzést
és a személyek emelését és mozgatását. Ezek a megállapítások megfelelnek azoknak az
ágazatoknak és munkaköröknek, amelyekben a fiatal munkavállalókat foglalkoztatják, s ezek
elsősorban a szolgáltatási ágazat, az alacsony szaktudást/szakképzettséget igénylő ipari
munka, valamint az építőipar. A női munkavállalókhoz hasonlóan a fiatal munkavállalók
foglalkoztatása is bizonyos ágazatokban koncentrálódik, és ezért az ő speciális helyzetük
jellemzéséhez szintén speciális adatlekérdezés szükséges, seciálisan a rájuk jellemző ágazatok
és foglalkozások adatainak kigyűjtése, amelyeket egyébként elfednek az átlagos adatok.
Összességében kijelenthető, hogy a fiatal munkavállalókat jelentős mértékben fenyegeti a
váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásának veszélye, amit alátámaszt néhány
tagállami foglalkozási betegség kimutatás is, pl. Spanyolországban.
Több MSD kockázati tényezőnek egyidejűleg kitett munkavállalók
A legtöbb általánosan elfogadott kockázati tényezővel kapcsolatban – kivéve a rezgés
kockázatát, valamint a nehéz terhek emelését és mozgatását - a munkavállalók legkevesebb
egyharmada-egynegyede azt nyilatkozta, hogy folyamatos expozíciónak van kitéve. A
tagállami felmérések részletesebb kimutatásai azt igazolják, hogy a munkavállalók általában
egyidejűleg több MSD kockázati tényezőnek vannak kitéve, és hogy ez fokozottan igaz a
szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatott női munkavállalókra.
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A fizikai munkások és a szolgáltatásban foglalkoztatottak fokozottan ki vannak téve olyan
fizikai kockázatoknak, mint pl. a nehéz terhek emelése és mozgatása, a fájdalmas és
kényelmetlen munkavégzési testtartás és a rezgés, míg a nagy munkatempó és az ismétlődő
munkamozdulatok minden foglalkozást érintenek. A munkavégzés közbeni tartós állás és
gyaloglás jelentős kockázati tényező az olyan „hagyományos” ágazatokban, mint a
mezőgazdaság és az építőipar, de jelentős mértékben érinti a szolgáltatási munkakörökben,
mindenekelőtt a vendéglátás és a kereskedelem területén foglalkoztatottakat is. Ezt a tényt,
mint korábban már utaltunk rá, nemigen tükrözik az alsóvégtag-rendellenesség kimutatások és
a
regisztrált/elismert
foglalkozási
betegség
statisztikák.
Az
önfoglalkoztató
munkavállalók/önálló vállalkozók szintén érintettek, mivel fokozottan ki vannak téve a
fárasztó és fájdalmas testtartásban végzett munkának (54,8%, miközben az összes
foglalkoztatottra vonatkozó átlagos adat 43,5%), a nehéz terhek emelésének és mozgatásának
(44,7%, miközben az átlagos érték 33,1%), az ismétlődő munkamozdulatoknak (64,5%, átlag:
61,7%), valamint a hosszas állásnak és gyaloglásnak (77,3%, vs. 72%). A tagállamok
hozzáférhető adatai részletesebb képet adnak a veszélyeztetett csoportokról az egyes
országokban.
Ezen kívül a tagállami felmérések arra is utalnak, hogy határozott elmozdulás/trend figyelhető
meg a munkavégzés közbeni statikus testhelyzet, valamint a tartós állás és ülés irányában,
különösen fönti ágazatok némelyikében. Ezek a megállapítások arra utalnak, hogy sokkal
differenciáltabb priorizálásra és célmeghatározásra van szükség a munkahelyi intézkedések
vonatkozásában, mint ami pillanatnyilag jellemző, ami abból indul ki, hogy elsősorban a férfi
munkavállalók érintettek a megerőltető fizikai munkavégzésben. Ezek a megállapítások
érintik a jelenlegi foglalkozási betegség elismerési szabályozást is.
Összességében az a következtetés vonható le, hogy az európai szintű adatokat alátámasztják a
tagállami felmérések, valamint a foglalkozási betegség statisztikák. Amire szükség van, az
egy sokkal holisztikusabb koncepció a helyzet felmérésénél. Egy francia koncepció bevezeti a
„pénibilité au travail” terminust, ami „megerőltetésnek”, a „megerőltetés mértékének” vagy
„keménységnek” fordítható. Lehet, hogy ez a továbblépés jövőbeni iránya.
Az összeállítást készítette: OMMF Nemzetközi Önálló Osztály
Mészárosné Margittay Erzsébet Katalin
2010. június
Forrás: Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view
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