Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Európai Munkavédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja –
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya

Dr. Erősné dr. Bereczki Edit

A műszakos munka munkavédelmi vonatkozásai,
kiemelten az idősödő és idős munkavállalók
foglalkoztatása során

Budapest, 2017. április 26.
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A világ népességének
alakulása 2009 - 2050 között

Az ENSZ demográfiai előrejelzése:
Európa „őszül”

EU-OSHA Kampány 2016 – 2017:
Egészséges munkahelyet minden
életkorban!
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Az öregedés jelentősége és kezelése
Az öregedés olyan biológiai - társadalmi - kulturális kihívást
jelent, ami kihat a gazdaság, a foglalkoztatás, a politika
alakulására,
kiemelten
a munkavédelemre és a
népegészségügyre is.
A demográfiai változások és az öregedés kezelése az
Európai Unió 2014-2020 közötti munkavédelmi stratégiája szerint a

a hosszabb
munkapálya (munkahelyi és egészségi) feltételeinek a
megteremtését jelenti (a WAI követését és a
szolgálati idő és a nyugdíjkorhatár növelését,

kormenedzsment alkalmazását is beleértve).
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Öregedés – munkateljesítmény – alkalmasság
Az öregedés progresszív funkcionális kapacitás
csökkenés, a szervezet alkalmazkodó és regenerálódó
képességének a romlása, egyúttal a betegséghajlam növekedése.

A munkateljesítmény a 45. életévtől változik, a 65. év
körül élettani – lelki – idegi okok miatt ~1/3-ával csökken.
Az idősödők munkaköri alkalmassága: az „idősödő
munkavállalók
alkalmatlanok, vagy csak bizonyos
feltételekkel alkalmasak … egészségkárosító kockázatot
jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények
közötti munkavégzésre”.
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A WAI megőrzése és korrekciója
Fő szabály:
„40 éves kor után ne kezdjen,
ne

folytasson

50 éves kor után

tevékenységet

az

alábbiakkal

jellemezhető munkakörökben a dolgozó”, azaz

tilos, korlátozandó, csökkentendő, a
- hőmunka

ǁ

- nehéz és folyamatos fizikai megterhelés
- balesetveszélyes munkakör (kockázat >1:105)
- kötött, gyors munkatempó (pl. szalagmunka)

- bioritmus felborítása, a nappali – éjszakai
műszakok változása
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1. a.) ILO: Working Conditions Laws Report, 2012
b.) ILO OSH Enciklopédia (IV.): Munkaidő (43. fejezet), 2008
2. WHO – IARC: A műszakos munka egészségi hatásai (2007, 2010)
3. A munkabalesetek okai és körülményei az EU-ban, 2012, EU Bizottság
4. A munkaidő hosszának hatása a munkabalesetek és a foglalkozási
megbetegedések előfordulására: Újabb bizonyítékok az USA-ban (2014) Journal Occupational & Environmental Medicine 2005, 62: 588-597
5. Útmutató a megelőzéshez és a helyes gyakorlathoz az egészségügyben,
2011, EU Bizottság
6. Munkaegészségtan (3. kiadás): IX.3.3.1.4. Határértékek, expozíciós idők,
munkaidők (Ungváry Gy., Morvai V.), 2010.
7. 2003/88/EK irányelv a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól
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A belső (circadián) ritmus sémás ábrázolása

Forrás: Cloks that Time Us: Physiology of the Circadian Timing System. Harvard University Press, Cambridge
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Az ember biológiai órája és a váltott műszak
Az emberi szervezet egy ~24 órás alvási - ébrenléti
ciklusban (~bioritmusban) működik, ami az éjszakai
alváshoz és a nappali aktivitáshoz van hangolva. Ez a belső
ritmus az egész szervezetre hatással van a hormonális rendszertől
kezdve, a testhőmérséklet és az aktivitási szint ellenőrzésén át az
agyi funkciókig, a szervezet egyes részeinek együttműködéséig.

műszakos (főként az éjszakai)
munka megzavarja ezt a természetes ritmust, csökkenti a
Kutatások igazolják, hogy a

munkavégzés biztonságát, ezáltal megnöveli a munkabalesetek
előfordulásának kockázatát, és különféle egészségkárosodások,
betegségek kialakulásához vezethet.
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A műszakos munka >200 élettani funkciót befolyásol
A főbb hatások:
a) Anyagcsere zavarok (vérnyomás, vércukor, vérzsír nő)
b) Oxidatív stressz kialakulása (antioxidáns enzimek hiánya miatt)
c) Alvászavar (deficit) miatt állandó fáradtság, kimerülés alakul ki
d) Munkahelyi (di)stressz, mentális problémák jelentkezése
e) + A helytelen életmód (az abúzusok) potencírozó szerepe …

A főbb panaszok és növekvő kockázatok:
1. Egészségi problémák, rendellenességek: ~43%
2. Munkavédelmi kockázatok : baleset >3,2% - betegség >8,1%
3. Elégedetlenség a munkakörülményekkel: ~25%
4. A munka és a magánélet egyensúlyának felborulása: ~33%
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Egyéni tényezők:
kor, nem, egészségi
állapot, tapasztalat
Foglalkozási
tényezők:
veszélyek,
munkaintenzitás

Megerőltető
munkarend:

túlóra és hosszú
munkaidő

Szervezeti
tényezők:
túlmunka szabályai,
ellenőrzés

Közvetítő tényezők:
fáradtság, stressz

Következmények:
munkabaleset,
sérülés vagy
betegség

S. Shuster és S. Rhodes 1985. évi modellje alapján
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A műszakrend, a műszakidő esetén is alapvető a
munkahelyi veszélyek jellege; a veszélyeztetettek köre; a
fizikai és a szellemi megterhelésből - igénybevételből származó
(szomatikus, mentális és pszichés)

elfáradás mértéke…

A hosszú munkaidő, de főként a váltott műszak és az
éjszakai munkavégzés során jellemző (lehet):
→ a munkaélettani (biológiai) adottságok miatt
csökken a szervezet éjszakai O2-fogyasztása, ezért csak

könnyű

fizikai munka végzésére alkalmas, az idegi és az érzelmi
megterhelés jelentősebb (figyelem, memória), a
hatékonyság csökken, a regenerálódás is nehezebb
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→ a testi - idegi - lelki egészségre gyakorolt hatás miatt
az alvászavar (a rossz minőségű alvás, főként a napi ~1,5 órás
alvásdeficit) miatt krónikus fáradtság (kimerülés) alakul ki, ami
munkahelyi (di)stressz kiváltó tényező (szociális zavarok,
pszichés panaszok és betegségek oka lehet), megnöveli az emberi
hibázások, a tévesztések és a mulasztások gyakoriságát, ezáltal a

munkabalesetek, sérülések kockázatát is
→ munkaegészségügyi és foglalkoztatási okból
is fontos szempont, hogy a veszélyes vegyi és más anyagok, továbbá
egyéb kóroki tényezők (mint pl. zaj, rezgés, sugárzás, stb.) expozíciója

a határértékek 8 órás referencia
vonatkoznak, nem extrapolálhatók 12 órás munkaidőre
esetén

időre
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→ a műszakos munka foglalkozási rákkeltő is lehet
ENSZ - WHO (2007):
a műszakos munkát lehetséges rákkeltőként osztályozta a napi
biológiai ritmus megzavarása miatt (de a 2-es típusú diabetes
mellitus, a szívroham és az agyvérzés kockázata is növekszik)

IARC (2010):
2A rákkeltő listájára került a műszakos munka az
ápolónők mellrákja miatt (de! légi utaskísérők, tűzoltók, stb.)

EU-27:
„kitettség” ~15%, a foglalkozási rákhalálozás ~10%
a 2. leggyakoribb † a foglalkozási rákhalálozás, de a baleseti
ellátásnak, a kártalanításnak mindössze ~1%-át teszi ki
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1. A hosszú munkaidő, a „kiterjesztett” munkarend, a
≥12 órás napi és ≥60 órás heti munkarend káros a foglalkozási
egészségre, a munka biztonságára és a munkahelyi jól-létre is (a
munka - magánélet egyensúlyának felborulása miatt)

2. A veszélyes munkát végzők jellemzően többet
dolgoznak: pl. az építőipar, az egészségügy (ápoló,
aneszteziológus) területén, az állatorvosok, bányászok, távolsági
buszvezetők

és

fuvarozók,

tűzoltók,

atomerőművek

és

feldolgozóipar dolgozói, stb.
(pl. a nagy vegyipari katasztrófák általában éjszaka történtek)
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3. A súlyos és † munkabaleset a 8. munkaóra után
hatványozottan nő
4. A kor, a nem, az egészségi állapot, az életmód, stb. (pl. földrajzi
régió) is befolyásolja az iparági, a foglalkozási kockázatok
szintjét
5. A főbb egészségkárosodások MSDs (35%) és traumás
eredetűek (vágás és horzsolás: 25%, törés: 8%, égés: 3%)
túlóra

61 % - kal

≥12 órás napi
munkaidő

37 % - kal

≥60 órás heti munkaidő 23 % - kal

megnöveli
a munkabalesetek
és a foglalkozási
megbetegedések
kockázatát
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40 óra/hét

≥60 óra/hét

8 óra/nap

≥12 óra/nap
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EU Bizottság (2011):
Az egészségügyi
ágazatban dolgozókat
érintő munkahelyi
egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok –
Útmutató a
megelőzéshez és a
helyes gyakorlathoz
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Munkarend

Gyomorbélrendszeri
gyulladások

Gyomorfekély

Idegrendszeri
rendellenesség
(depresszió,
szorongás)

nappalos

12,6 ± 10,9

12,2 ± 9,9

9,7 ± 6,8

két műszakos

7,8 ± 6,6

14,4 ± 8,2

9,0 ± 7,5

három
műszakos

7,4 ± 6,5

5,0 ± 3,9

6,8 ± 5,2

éjszakai munka

4,7 ± 4,3

5,6 ± 2,8

3,6 ± 3,3
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6. A váltóműszak újabb kutatási eredményei (EU):
!

~10 év után negatív hatású lehet a
kognitív funkciókra, a szellemi kapacitásra (érzékelés,
A váltóműszak

észlelés, tanulás, emlékezés, gondolkodás, problémamegoldás) is.
!

Romlik a munkateljesítmény, a hatékonyság.

!

Kihat a munkabiztonságra, a foglalkozási egészségre, de a

társadalmi következményekkel is számolni kell.
!

Az emberi szervezet a műszakos foglalkoztatás abbahagyását
követően csak 5

év múlva képes regenerálódni.

Σ A kritikus életkorban – 45 - 50 év után – az „antiszociális”
munkarend már nem ajánlott! (lsd. az ILO protokollt)
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A cirkadián - ritmus alapján:
az

emberek

típusúak, de

„pacsírta”

vagy

„bagoly”

csak 10 - 20% képes

alkalmazkodni az éjszakai munkához, a

~45. életév a kritikus.
„A

munkaszervezéssel

kapcsolatos

stressz-kiváltó tényező lehet a
munkaidő olyan beosztása, amely
ellentmond az emberi szervezet
természetes napi ritmusának és
nem felel meg a társadalmi és családi élet
szempontjainak.”

[EB – Eurofound]
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2003/88/EK Parlamenti és Tanácsi Irányelve
a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól
Ø A munkavállalók munkahelyi biztonságának, higiénéjének és
egészségének javítása olyan cél, amely nem rendelhető alá
pusztán gazdasági megfontolásoknak. (4)
Ø Az emberi szervezet éjszaka érzékenyebben reagál a környezeti
ártalmakra és a munkaszervezés bizonyos megterhelő formáira és,

a hosszú ideig tartó éjszakai munka hátrányos
lehet
a
munkavállalók
egészségére,
és
veszélyeztetheti a munkahelyi biztonságot. (7)
hogy

Ø Korlátozni kell az éjszakai munka időtartamát,
beleértve a túlmunkát is (8)
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Megelőző és védelmi intézkedések
Ø

Munkaszervezés (tervezés):
„indokoltság”, éjszakai műszakok csökkentése (maximum 3
egymás után), előreváltás, stb.

Ø

Munkakörnyezeti feltételek javítása:
jó megvilágítás, szellőztetés, munkahelyi rend és tisztaság, stb.

Ø

Munkaegészségügyi ellátás:
a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, az egészségi állapot
ellenőrzése, elsősegély biztosítása, egyéb szolgáltatások

Ø

Szociális ellátás:
a munkahelyi étkezés, a mozgás és sport, az alváshigiéne
támogatása (pszichológus, hang- és zajszigetelés, életmód)
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Éjszakai műszakban nem foglalkoztatható:
- krónikus emésztőszervi beteg (gyomor- és bélfekély, idült
bélgyulladás esetén)
- szívkoszorúér beteg (infarktus után, anginák esetén)
- pajzsmirigy túlműködésben szenvedő személy
- inzulinfüggő cukorbeteg
- asthma bronchiale betegség esetén
- epilepsziás vagy pszichiátriai beteg
- narkolepszia vagy súlyos alvászavar fennállásakor
- ha nem korrigálható a súlyos látásromlás
- alkoholizmus vagy drogfüggőség esetén…
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Alapvető jelentőségű:
*
*
*
*

A szabályozás (korlátozás, tiltás; szakmai protokollok; MOP)
A kormenedzsment megvalósítása és a WAI alkalmazása
A megfelelő ergonómiai intézkedések bevezetése
A munkahelyi stressz-monitorozás és stressz-kezelés, stb.

Meghatározó a munkahelyi megterhelés csökkentését szolgáló
munkaszervezési intézkedések szerepe, főként a
műszakos és az éjszakai munka csökkentése.
Kiemelten érvényes:
>45. éven túl, főként az 55 – 64 évesek, és a nők esetén
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A munkavállalók munkavégző képességének megőrzése
Új ergonómiai módszerek … a munkavégző képesség megőrzése érdekében
a munkában töltött életévek szükségszerű emelése … miatt
Munkavédelmi képzés, oktatás
A sérülékeny csoportba tartozó … munkavállalókat érintő foglalkozási
kockázatok csökkentése … az idősödő munkavállalók … biztonságát nem
veszélyeztető és egészségét nem károsító munkakörülmények kialakítására
vonatkozó ismeretanyag összeállítása és célzott eljuttatása az érintett
munkáltatókhoz.
Munkavédelmi kutatás, fejlesztés
A munkavállalók

átlagéletkorának

emelkedése,

az

újonnan

felmerülő

kockázatok hatásainak elemzése … az idősebb dolgozók fizikai és lelki
egészségének megőrzése ...
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A munkaidő főbb kockázati tényezőinek felmérése
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