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Előszó

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

Az Európai Unió munkavállalóinak körülbelül 10 %-a az egészségügyi és jóléti
ágazatban dolgozik, közülük sokan kórházakban. Ezek a munkavállalók nagyon
sokféle kockázatnak lehetnek kitéve. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós jogszabályok kiterjednek e kockázatok többségére – az azonban, hogy egyszerre több különféle kockázat is felmerülhet, és az
ágazatra valóban magas kockázat jellemző, vitára adott okot azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e uniós szintű célzott megközelítésre a kórházi személyzet egészsége és biztonsága védelmének javítása érdekében.
A kórházi személyzet egészségvédelmének és biztonságának javítására irányuló
minden szempont és intézkedés kiterjeszthető az egészségügyi ágazatban dolgozó összes munkavállalóra.

Háttér-információk
2001 novemberében a tagállamok kormányainak képviselőivel először került megbeszélésre sor az egyes országokban fennálló helyzetről és arról, hogy mi a kiinduló
álláspontjuk a kórházi ágazatra jellemző munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítására irányuló lehetséges uniós intézkedésekről. Úgy ítéltük helyénvalónak,
hogy a kormányok képviselőivel való kapcsolatfelvétellel kell kezdeni, mert fontosnak
tartottuk, hogy áttekintést kapjunk az uniós egészségügyi létesítményekre jellemző
munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról, valamint az e területen hatályos
uniós rendelkezések végrehajtásáról.
A megbeszélésen résztvevők különösen a Bizottság azon kezdeményezését üdvözölték, amely szerint vitát kell kezdeményezni az Európai Unió munkaképes népességének nagy arányát foglalkoztató ágazatban uralkodó helyzetről, amelyben a
munkavállalók számos, különböző típusú, foglalkozási kockázatnak vannak kitéve
(fertőzések, vegyi anyagok, rákkeltő anyagok, váz- és izomrendszeri betegségek, balesetek, sugárzás stb.). A résztvevők egyetértettek abban, hogy bár jelenleg nem szükséges a kórházi ágazatra vonatkozó új uniós jogszabályok elfogadása, de egyéb, nem
jogalkotási intézkedések, például ajánlás, valamint egy, az ágazat számára készített,
helyes gyakorlatokról szóló uniós útmutató hasznos és szükséges megoldást jelenthet.
Fontosnak ítélték ezenkívül az információk terjesztését és a területen szerzett tapasztalatok megosztását, különösen a bilbaói székhelyű Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) segítségével.
Úgy véltük ezenfelül, hogy a tanácsadó bizottságon belül a kórházi ágazatra jellemző
egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó ad hoc csoport létrehozása lehetővé
tenné a lehetséges uniós intézkedések további, háromoldalú elemzését. Az ad hoc
csoportot azzal is megbízták, hogy készítsen véleménytervezetet a kórházi ágazatban
dolgozók egészségének és biztonságának védelmét javító potenciális uniós intézkedésekről a tanácsadó bizottságnak megfontolásra.

(1)
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HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.

A munkacsoport véleménytervezetet fogadott el, amelyet beterjesztettek megvitatásra, és amelyet később a bizottság elfogadott. A bizottság úgy vélte, hogy uniós
szinten több lehetséges kezdeményezés is megvalósítható. Miután megvitatták a
különböző lehetőségeket, a bizottság tagjai megállapodtak abban, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
kockázatokat a keretirányelv (a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi irányelv (1) és más, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos irányelvek már megfelelően kezelik.

Előszó

A bizottság ezenkívül úgy határozott, hogy elsőbbségben kell részesíteni a kórházi
dolgozóknak szóló, megelőzésre és helyes gyakorlatra vonatkozó uniós szintű útmutató elkészítését, amelynek az ágazatban felmerülő legjelentősebb kockázatokra kell
összpontosítania, különösen az alábbiakra:
a) biológiai anyagok;
b) váz- és izomrendszeri betegségek;
c) pszichoszociális betegségek; és
d) vegyi anyagok.
Ezeket a kockázati csoportokat a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából közelítjük meg, amelyek nem terjednek ki a közegészségügyi megfontolásokra, kivéve, ha ezek hatást gyakorolnak az egészségre és a biztonságra. Más
lehetséges kockázatokat nem tartalmaz az útmutató, mivel ezek egyéb, hatályos európai uniós jogszabályok hatálya alá esnek.
A megelőzésről és a helyes gyakorlatról szóló útmutatót rendkívül gyakorlatias, kön�nyen érthető eszköznek szánjuk, amely a kórházi személyzet bevezető és továbbképzésére vonatkozó intézkedések alapjául szolgálhat. Az útmutató figyelembe veszi
például a megelőzés területén rendelkezésre álló legújabb technikai és tudományos
ismereteket, az egyes országokban már meglévő útmutatókat és színvonalas anyagokat, valamint az EU-OSHA segítségével elérhető információkat.
A végrehajtandó intézkedések leírásánál az útmutató a megelőzési módszerek 89/391/
EGK tanácsi irányelvben felvázolt hierarchiáját követi.
Különös figyelmet fordít az ágazat kiszolgáltatott csoportjaira – a várandós munkavállalókra, a fiatal, az idős és a migráns munkavállalókra, és adott esetben e csoportok
tekintetében konkrét megelőző és védintézkedéseket említ.
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Bevezetés
és jövőkép

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

Az egészségügyi ágazatnak szánt, a megelőzésről és a helyes gyakorlatról készített
útmutató célja az egészségvédelmi és biztonsági előírások fejlesztése az európai uniós
egészségügyi intézményekben.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (Occupational Safety and Health, OSH)
kérdések a minőségirányítás, a kockázatkezelés és a vállalati társadalmi felelősségvállalás fontos részét képezik. Ezért az OSH-szempontokat be kell építeni a vezetőség
fejlesztési folyamataiba, például a vállalati stratégia fejlesztésébe, a humánerőforrásfejlesztésbe és a szervezetfejlesztésbe.
A jobb, egészségesebb és versenyképesebb munkahelyekkel kapcsolatos jövőkép
alapja olyan vállalati kultúra kialakítása, amelyben a vezetők és a munkavállalók (mint
munkahelyi szakemberek) közösen, folyamatos fejlesztési folyamat során beszélik
meg a munkafolyamatokat az összes kapcsolódó kockázattal és a lehetséges javító
intézkedésekkel együtt. Ilyen pozitív vállalati kultúra alapvető fontosságú a fenntartható fejlődés és az egészségügyi intézmények sikere érdekében.
Ez az útmutató olyan alapot nyújt, amelyre megfelelő egészségvédelmi és biztonsági
rendszerek épülhetnek. Iránymutatást ad a területen szakértelemmel nem rendelkezőknek az intézkedés alkalmazási köréről, nem nyújt részletes információkat azonban bizonyos intézkedésekről és megelőzési módszerekről. Az egyes fejezetek végén
található hiperhivatkozások további és részletesebb információkat tartalmazó weboldalakra, valamint konkrét eszközökre mutatnak. Az útmutató a munkáltatókat és
az egészségügyben dolgozó munkavállalókat egyaránt tájékoztatja az egészségügyi
ágazatban felmerülő munkahelyi kockázatokról.
Az olvasó a kockázatok természetéről, a kockázatértékelés módszereiről és az egészségre káros hatások megelőzésére irányuló intézkedésekre és képzési lehetőségekre
vonatkozó ajánlásokról is talál információkat az útmutatóban, amely ezenkívül egyértelmű tájékoztatást nyújt a munkavállalóknak és a munkáltatóknak a szóban forgó
kockázatok megelőzésére irányuló helyes gyakorlatokról.
Az útmutató az összes tagállam által kötelezően végrehajtandó európai uniós irányelveken alapul. Ezért az olvasónak észben kell tartania, hogy nemzeti szinten szigorúbb
lehet a szabályozás, amelyet szintén figyelembe kell venni.
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1
Megelőzés és
egészségfejlesztés
mint vezetőségi
feladatok

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

A munkahelyen szerzett egészségkárosodás, sérülések és betegségek súlyos
emberi szenvedéssel és magas költségekkel járnak az érintetteknek és az egész
társadalomnak egyaránt. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések és az egészségfejlesztés célja ezek megelőzése. A munkavállalók védelmén
kívül az útmutató célja, hogy útmutatást nyújtson az egészségügyi rendszerben
dolgozó vezetőknek, hogyan érhetik el, hogy a kórházak vagy az egészségügyi
intézmények az egészségfejlesztést szolgálják, az egészségnek az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) által megfogalmazott meghatározásának megfelelően. A
meghatározás szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota,
valamint az egyének képessége arra, hogy kihasználják egészségük teljes potenciálját, és hogy sikeresen megbirkózzanak környezetük igényeivel.
A munkavállalók csak akkor tehetnek szert nagy szakértelemre az egészségvédelem
terén, ha a vállalat olyan megelőzési kultúrával rendelkezik, amely vállalati ügyekben
rendszeresen teret enged az egészségvédelemmel kapcsolatos szemléletnek. A vezetőség a közvetett megelőzés szempontjából nem csak az egészségfejlesztési intézkedések vállalaton belüli végrehajtásáért felelős. Elsősorban példát kell mutatnia saját
magatartásával. Így fontos hatást gyakorol a vállalati kultúrára és megváltoztatja a
munkavállalók magatartását is.
Ezért a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot a minőség, a vásárlói elégedettség, a termelékenység, a növekedés és a nyereségesség mellett fontos vállalati célnak
kell tekintetni. Hatékonyabban lehet biztonságos és egészséges munkakörülményeket
teremteni a munkavállalók számára, ha a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
a minőségirányítási rendszer szerves részét képezi. A kockázatértékelést folyamatosan
kell végezni, az eredményeket pedig a vezetőségnek rendszeresen dokumentálnia kell
és be kell építenie a stratégiai tervezésbe.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság meghatározása (2)
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a WHO munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó közös bizottsága 1950-ben megállapította, hogy „A munkahelyi egészségvédelem célja az összes munkahelyen dolgozó munkavállalók testi,
lelki és szociális jólétének legmagasabb fokú előmozdítása és fenntartása; a munkavállalók megóvása a munkakörülmények által okozott megbetegedésektől; a
munkavállalónak a fiziológiai és pszichológiai képességeinek megfelelő munkakörnyezetbe helyezése és támogatása”. Összefoglalva: „a munka hozzáigazítása az
emberhez, és az egyén alkalmazkodása a munkájához”.

Kötelező európai uniós előírások
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikke értelmében „az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a következő területeken:
a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében;
b) munkafeltételek;
(2)
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Stellman, J. M. (szerk.):
ILO Encyclopaedia of
Occupational Health
and Safety, Vol. 1:16.1–
16.62., Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet,
Genf, 1998.

c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme;
d) a munkavállalók védelme munkaviszonyuk megszüntetése esetén;
e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása...”

1 Megelőzés és egészségfejlesztés mint vezetőségi feladatok

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK tanácsi irányelv a különösen a munkakörnyezet fejlesztését ösztönző minimumkövetelményeket határozott meg annak érdekében, hogy
nagyobb mértékben javítsák a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét (3).
Az irányelv egyedi követelményeit az útmutató a későbbiekben részletezi. Az irányelvet átültették a nemzeti jogszabályokba, amelyek további követelményeket tartalmazhatnak.
A munkaadóknak kockázatértékelést kell végezniük és megfelelő intézkedéseket kell
végrehajtaniuk munkavállalóik egészségének és biztonságának védelme érdekében,
baleseti nyilvántartást kell vezetniük, tájékoztatást kell nyújtaniuk és képzéseket szervezniük, konzultálniuk kell a munkavállalókkal, együtt kell működniük az alvállalkozóikkal és össze kell hangolni az intézkedéseket velük.
A megelőző és védintézkedéseket a következő elsőbbségi sorrendben kell
végrehajtani:(4)
• a veszély/kockázat elhárítása;
• a veszély/kockázat forrásának kezelése műszaki óvintézkedések vagy szervezeti
intézkedések segítségével;
• a veszély/kockázat minimalizálása biztonságos munkaszervezési rendszerek
kialakításával, amelyek igazgatási ellenőrzési intézkedéseket is tartalmaznak;

(3)

A Tanács 1989. június
12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L
183., 1989.6.29., 1–8. o.

(4)

Guidelines on
occupational health and
safety management
systems (Iránymutatások a munkahelyi
egészségvédelmi és
biztonsági felügyeleti
rendszerekről), ILO-OSH,
Genf, 2001, 11. o.

• ha a maradványveszélyek/-kockázatok nem kezelhetők csoportos intézkedésekkel, a munkáltató térítésmentesen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például
védőruházatot biztosít, és intézkedések végrehajtásával biztosítja a felszerelés
használatát és karbantartását.
Nem csupán a munkáltató felelőssége, hogy munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseket hajtson végre. A munkavállalóknak is együtt kell működniük ebben a kérdésben (ez
az ajánlott képzéseken való részvételt és a munkavállalók és a biztonságért felelős képviselők
együttműködését jelenti). A 89/391/EGK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése kimondja:
„1. Minden munkavállaló kötelessége, hogy az oktatás és a munkáltató által adott utasítások szerint a lehető legnagyobb mértékben vigyázzon a saját, és a munka során elkövetett
cselekedetei vagy mulasztásai által érintett más személyek biztonságára és egészségére.”
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Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

A vezetés strukturált megközelítése biztosítja, hogy a kockázatokat kiértékeljék, és
hogy biztonságos munkamódszereket vezessenek be és alkalmazzanak. Rendszeres
felülvizsgálatok segítségével biztosítható, hogy ezek az intézkedések megfelelőek
maradjanak. A következőkben egy tipikus irányítási modell leírása olvasható (5).
• Politika: egyértelműen meghatározza a kötelezettségvállalást, a célkitűzéseket, a
felelősségi köröket és a szervezeti eljárásokat.
• Tervezés: meghatározza és értékeli a munkaköri tevékenységekből eredő kockázatokat és azt, hogy ezek hogyan kezelhetőek.
A tervezési folyamatban végzett tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
»» kockázatértékelés és a megelőző intézkedések meghatározása;
»» az ellenőrzéshez szükséges irányítási rendszer és szervezeti felépítés
meghatározása;
»» a képzési igények meghatározása;
»» annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljanak a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos készségek, gyakorlat és szaktudás.
• Végrehajtás és működés: a tervek gyakorlati megvalósítása. Ez a következőket jelentheti: a szervezeti felépítés és a munkafolyamatok, a munkakörnyezet, a felszerelések és a felhasznált termékek módosítása; a vezetőség és a személyzet képzése és a
kommunikáció javítása.
• Ellenőrzés és korrekciós intézkedések: a teljesítményt ellenőrizni kell. Ez lehet válaszjellegű – például a baleseti nyilvántartás használatával – vagy kezdeményező jellegű,
például az ellenőrzések és a felülvizsgálatok, illetve a személyzet körében végzett
felmérések eredményei segítségével. A balesetek kivizsgálása során meg kell állapítani a közvetlen és háttérben álló okokat, ideértve a vezetőség mulasztásait is. A cél
annak biztosítása, hogy a rendszerek és folyamatok működőképesek legyenek, és
hogy szükség esetén megtegyék a szükséges korrekciós intézkedéseket.
• Vezetőségi felülvizsgálat és ellenőrzés: lehetővé teszi az irányítási rendszer átfogó teljesítményének ellenőrzését. Előfordulhat, hogy a külső körülmények megváltoztak,
például új jogszabályokat vezethettek be. Lehetőség van a jövőbe tekinteni is: például
a vállalati struktúra átalakítására, új termékek kialakítására vagy új technológiák bevezetésére. A balesetek felülvizsgálata során a vezetőségnek többek között le kell vonnia
a megfelelő következtetéseket. Az ellenőrzések során pedig azt vizsgálják, hogy a politika, a szervezeti felépítés és a rendszerek elérik-e a megfelelő eredményeket.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági felügyeleti
rendszereknek a következő összetevőkből kell állniuk:
• A munkavállalók állandó részvétele a munkahelyi egészségvédelem és biztonság célkitűzéseinek és intézkedéseinek meghatározásában – hiszen a munkavállalók szakértők a
saját szakmájukban!
• Konzultáció a munkavállalókkal a meglévő egészségi kockázatokkal kapcsolatban szerzett tapasztalataikról.
• Elképzelések a feladatok kiosztásának, az eljárási folyamatnak, valamint a tevékenységek
és a munkahelyek fennálló munkakörülményeinek javításáról.

(5)
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http://osha.europa.eu/
en/topics/accident_
prevention.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célkitűzéseknek mérhetőnek és ütemezettnek kell lenniük, és meg kell felelniük a fent említett elveknek. Az intézménynek
biztosítania kell a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat – ez különösen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feladatokkal megbízott személyek megnevezésére
vonatkozik (ideértve a más feladatok alóli felmentést is).

1 Megelőzés és egészségfejlesztés mint vezetőségi feladatok

Az összes szervezetnek írásban kell rögzítenie az alábbiakat:
a) a veszély meghatározását és azonosítását kiváltó tényezők;
b) a veszélyek meghatározásának és a kockázatok értékelésének módszere;
c) az eredmények értékelésének módszere;
d) a szükséges intézkedések meghatározásának és végrehajtásának módszere;
e) az intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló módszer.
Nem csak a vállalaton belüli tényezők játszanak fontos szerepet a munkahelyi egészségvédelemben és biztonságban – arról is gondoskodni kell, hogy az adott vállalat
által megvásárolt és felhasznált termékek megfeleljenek a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Ezenkívül írásban kell rögzíteni azt is, hogy a
vállalat szokásos munkamenetében hogyan kell kezelni a veszélyes anyagokat.
Az intézménynek megfelelő adatokat kell gyűjtenie, rögzítenie és értékelnie annak
érdekében, hogy megállapítsa a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megfelelőségét és hatékonyságát, és hogy megfelelő időben javítási intézkedéseket
kezdeményezzen.
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság – a vezetőségi feladatok szerves része
Az egészségvédelem és a biztonság a
következőkből áll:
– védelem a sérülésektől és a
munkahelyi betegségektől
– egészségfejlesztés
Az egészségvédelem és a biztonság
a munkafolyamat összes
–
– kémiai,
– biológiai,
–
– lelki,
– társadalmi
tényezőjére kiterjed

Az egészségvédelem
és a biztonság
holisztikus
megközelítése

Az egészségvédelemhez és a biztonsághoz
szükség van az alábbiakra:
– munkaszervezési rendszerek (M-Sz-E)
– integrált munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági vezetés
– a munkavállalók részvétele

Az egészségvédelem és a biztonság
minden munkavállalót másképpen
érint az alábbiaknak megfelelően:
– nem
– életkor
– teljesítménypotenciál/
fogyatékosság; és az összes
tevékenységet lehetővé teszi

Forrás: Baden-Württembergi Gazdasági Minisztérium
Informationszentrum für Umweltschutz auf
betrieblicher Ebene (IBU)

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések értékelése során figyelembe kell venni az alábbi információkat:
a) visszajelzések a munkavállalóktól és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
tekintetében együttműködő külső partnerektől;
b) a munkavállalókkal folytatott kommunikáció eredményei;
c) a munkahelyi egészségvédelemnek és biztonságnak a minőségirányításba való
beépítésére esetlegesen hatást gyakorló változások kezelésének módjai;
d) a veszélyek meghatározásának és értékelésének eredményei;
e) a baleseti jelentéseknek, az elsősegély-nyilvántartás bejegyzéseinek, a gyanús esetekről szóló értesítéseknek és a foglalkozási betegségeknek az értékelése.
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A munkahelyi egészségvédelem és biztonság gazdasági előnye és
értéke a létesítmények versenyképessége szempontjából
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítása nem csupán a munkavállalók
fájdalmának és szenvedésének enyhítése szempontjából fontos, de arról is gondoskodik, hogy a vállalatok sikeresek és fenntarthatóak legyenek, valamint hogy az ágazatok hosszú távú gazdasági növekedést mutassanak. Az EU-OSHA szerint az Európai
Unióban évente 142 400 ember hal meg foglalkozási betegségben, 8900-an pedig
munkahelyi balesetekben. Az Eurostat 2000. évi adatai szerint az EU-15 tagállamaiban
minden évben 150 millió munkanap vész el a munkahelyi balesetek miatt, 350 millió
pedig a munka által okozott egyéb egészségügyi problémák miatt (6).
Az egészségügyi ágazatban meglehetősen magas a munkahelyi balesetek száma a
többi ágazatéhoz (tevékenységhez) képest:

Munkahelyi balesetek tevékenységtípusonként, EU-15, 2002
Halászat (becsült érték)
Építőipar
Mezőgazdaság, vadászat és erdészet
Egészségügy és szociális munka
(becsült érték)
Közlekedés, raktározás és
kommunikáció
Feldolgozóipar
Szállodaipar és vendéglátás
Nagy- és kiskereskedelem;
javítás

100 000 munkavállalónként

Forrás: Eurostat – munkabalesetek
európai statisztikája (ESAW).

(6)

The social situation in
the European Union
2005–2006 (Szociális
helyzet az Európai
Unióban, 2005–2006),
114. o., http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/
KS-CC-04-006/EN/KSCC-04-006-EN.PDF.

(7)

Statistical analysis of
socio-economic costs
of accidents at work in
the European Union (Az
Európai Unióban történt
munkahelyi balesetek
társadalmi-gazdasági
költségeinek statisztikai
elemzése), http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/
KS-CC-04-006/EN/KSCC-04-006-EN.PDF.
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A munkahelyi balesetek költségeiről és más, munkával kapcsolatos egészségügyi
problémákról nem állnak rendelkezésre rendszerezett információk. Ezért az Eurostat
kísérleti modellt dolgozott ki egy tanulmányban a munkahelyi balesetek költségeinek megbecslésére. E szerint a balesetek az EU-15 tagállamaiban 2000‑ben 55 milliárd EUR-nyi összeget jelentettek. Ezek csak a vállalatok által megállapított költségek,
és többségük (88 %) az elveszett munkaidőből eredt (munkaerőköltségek). A becslés
az áldozatokkal kapcsolatos költségekre nem terjedt ki (7).

1 Megelőzés és egészségfejlesztés mint vezetőségi feladatok

Egy Németországban végzett tanulmány azzal az eredménnyel zárult, hogy a munka által
előidézett betegségek éves költségeit legalább 28 milliárd EUR-ra lehet becsülni (a becslés az 1998. évi adatokon alapult). Ezek a költségek a fizikai terhelés alapján az alsó határértéken voltak, és 15 milliárd EUR összegű közvetlen költségből (a betegségek kezelése),
valamint 13 milliárd EUR összegű közvetett költségből (keresőképtelenség miatt elveszett
munkaévek száma) álltak. A legjelentősebb terhelési tényezők a munka nehézsége/a terhek emelése és a szűk mozgástér. A legmagasabb költségek a váz- és izomrendszer és
az emésztőszervek megbetegedéseiből, valamint a munkahelyi balesetekből erednek (8).
A később rendelkezésre bocsátott – különösen az USA-ban végzett – tanulmányok a munkahelyi egészségfejlesztés és megelőzés gazdasági hatékonyságát vizsgálják. A vállalatok
legfontosabb megtakarításait a betegségek költségei és a betegség miatti hiányzások esetében állapították meg. A szakirodalomban 1:2,3 és 1:5,9 közötti tőkehozamot adnak meg
a betegségek költségei tekintetében (vagyis a vállalati egészségvédelembe befektetett
minden dollár után 2,3 USD és 5,9 USD közötti összeg folyik vissza a vállalatokhoz) (9).
Chapman tanulmányai (10) szerint a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések eredményeképpen a betegségek költségei átlagosan 26,1 %-kal csökkennek, míg a betegségekkel kapcsolatos hiányzások átlagosan 26,8 %-kal esnek vissza.
Nem minden munkahelyi egészségfejlesztési intézkedés bizonyul azonban egyformán
hatékonynak. A csupán az ismeretek és az utasítások formájában közölt információk
átadására irányuló megelőző intézkedések alig járulnak hozzá az egészségügyi panaszok és ezáltal a hiányzások csökkentéséhez. Kézzel fogható adatok állnak rendelkezésre arról, hogy azok a programok bizonyulnak hatékonynak, amelyek kombinálják
a magatartást formáló megelőző intézkedéseket (képzések, mozgásprogramok) és az
ergonómiai beavatkozást (közvetett megelőzés), például az emeléshez és hordozáshoz nyújtott technikai segítséget vagy a munkaszervezés megváltoztatását (11).
A dohányzásról való leszokásra, az alkoholmegelőzésre és a pszichoszociális kockázatok
megelőzésére irányuló speciális programok szintén rendkívül költséghatékonynak bizonyultak a hiányzások problémáját tekintve.
A munkahelyi egészségfejlesztésben sokéves tapasztalattal rendelkező német vállalatok
körében végzett felmérés eredményei szerint „a fenntartható vállalati egészségvédelmi
felügyeleti rendszerek nemcsak a munkáltatók egészségét javítják, hanem kedvező
hatást gyakorolnak a vállalatok költséghatékonyságára és versenyképességére. E vállalatok esetében a siker kulcsa ... a belső tájékoztatás, a részvétel és a szintek közötti együttműködés fejlesztése, amely a vállalati egészségvédelmi felügyeleti rendszer alapja”. (12)

( 8)

Bödeker, W., Friedel,
H., Röttger, C. és
Schröer, A.: Kosten
arbeitsbedingter
Erkrankungen
in Deutschland.
Wirtschaftsverlag
NW Verlag für
neue Wissenschaft,
Bremerhaven, 2002.
(A Munkahelyi
Biztonsággal és
Egészségvédelemmel
Foglalkozó Német
Szövetségi Intézet
kiadványsorozata:
Kutatási jelentés, Fb
946), ISBN:3-89701806-3.

(9)

Kreis, J. és Bödeker, W.:
Gesundheitlicher und
ökonomischer Nutzen
betrieblicher Gesundheitsförderung und
Prävention. Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz,
IGA - Report 3, in:
Kramer, I. et al. (2008).

(10) Chapman, L. S.:
Metaevaluation
of worksite health
promotion economic
return studies: 2005
update. The Art of
Health Promotion 6 (6):
1–10., in: Kramer, I. et al.
(2008).
(11) Lásd: Kramer, I. (2008),
70–72. o.
(12) Lück, P., Eberle, G.,
Bonitz, D.: Der Nutzen
des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
aus der Sicht von
Unternehmen. In
Badura, B. et al. (2008),
77–84. o.
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Fontos megjegyzés Következtetés – Egy modern vállalat esetében a munkahelyi egészségvédelmi politika nem
csupán munkajogi okokból nélkülözhetetlen, hanem a verseny szempontjából is, és ezért a
vállalat irányításának szerves részét kell képeznie.

Szakirodalom
Badura, B., Schröder, H. és Vetter, C. (szerk.): Fehlzeiten-Report 2008 – Betriebliches
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Hivatala, Luxembourg, 2007.
Európai Bizottság: Statistical analysis of socioeconomic costs of accidents at work in the
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További hivatkozások:
A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel, valamint a vállalati társadalmi
felelősségvállalással foglalkozó weboldal (több nemzeti weboldalra és forrásra mutató
hivatkozás): http://osha.europa.eu/hu/topics/business-aspects-of-osh/index_html.
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1 Megelőzés és egészségfejlesztés mint vezetőségi feladatok

A helyes vállalati gyakorlat leírása
A biztonság és az egészségvédelem központi szerepet
kapott a St. Elisabeth kórház szakpolitikájában

Best practice

A hollandiai Tilburgban lévő St. Elisabeth kórház vezetősége az 1990-es években
azt a célt tűzte ki, hogy jó munkáltatóvá váljon, és hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítson munkavállalói számára. A jogszabályok megváltozása miatt a St. Elisabeth kórház úgy döntött, hogy a 90-es évek közepétől
belefoglalja vállalati politikájába az egészségvédelmet és a biztonságot.
A műveletirányítási rendszer szisztematikus kidolgozásához egészségvédelmi és biztonsági koordinátort jelöltek ki, és új munkakört hoztak létre a rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.
1998-ban az egész kórházat átszervezték: az egész üzleti tevékenység teljes felelőssége az ügyvezetőkre szállt (integrált igazgatás). Ez tovább erősítette az egészségvédelem és a biztonság operatív igazgatásban betöltött fontosságát és szerepét.

Az igazgatóság évek óta tisztában volt a hiányzások megelőzésének jelentőségével.
A többi vezető klinikához képest a St. Elisabeth kórház már akkor is jól teljesített, átlagosan körülbelül 5 %-os hiányzási aránnyal (az országos átlag 6 és 8 % között volt). A
hiányzási arány alacsonyan tartása érdekében még több figyelmet fordítottak a megelőzésre. Néhány költséges beruházásra került sor, amelyek pozitív eredménnyel zárultak. A hiányzási arány tovább csökkent, ráadásul nőtt a munkavállalók elégedettsége.
A munkavállalók elégedettségéről végzett országos kutatásban a St. Elisabeth kórház
dolgozói kedvezőnek ítélték meg munkakörülményeiket.
A közvetlen vezetőség gyakrabban kért szaktanácsot és támogatást annak érdekében,
hogy fejlessze az egészségvédelmet és a biztonságot a kórházi osztályokon. Ezért 2002ben a kórház úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítását. Korábban az összes kötelező szolgáltatást külső alvállalkozók
teljesítették, de 2002-től kezdve a St. Elisabeth kórház egyre több, egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos munkakört épített be saját létszámtervébe. A St.
Elisabeth kórház jelenleg egy üzemorvost, egy foglalkozási és munkaterapeutát, egy
biztonsági szakértőt, egy munkavédelmi tisztviselőt és több orvosi asszisztenst is foglalkoztat (akik vizsgálatokat végeznek, védőoltásokat adnak be és támogatást nyújtanak a hiányzásokkal kapcsolatban). Ez a belső egészségvédelmi és biztonsági szolgálat
stratégiai, taktikai és operatív szintű tanácsadást és támogatást nyújt a vezetőségnek
és a munkavállalóknak.

Az utóbbi években az egészségvédelem és a biztonság fontos szerephez jutott a kórház működésében. Az egészségvédelmi és biztonsági megfontolásokat most már
nemcsak a beszerzési eljárásokban, a felújítások és az új építkezések során veszik határozottan figyelembe, hanem stratégiai politikai szinten is. Ennek eredményeképpen
például létesítményszerte ergonomikus íróasztalokat használnak, a laboratóriumokban pedig biztonságos munkaállomásokat alakítottak ki és ergonomikus bútorokat
szereztek be. A St. Elisabeth kórházban a beruházásokkal kapcsolatos döntéseknél
nem csak a költségek számítanak, ami meg is látszik a létesítmény arculatán.
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Best practice

A St. Elisabeth kórházat 2006-ban akkreditálták. Minőség-ellenőrzéseket évente
végeznek, amelyeknek szerves részei az egészségvédelemmel és biztonsággal, valamint a munkakörülményekkel kapcsolatos kérdések. Rendszeresen ellenőrzik például,
hogy minden osztályon végrehajtották-e a szakpolitikai fejlesztéseket.
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Az egészségvédelmi és biztonsági intézkedések folyamatosan javulnak. Egy külső
kutatóügynökséggel és a tilburgi egyetemmel konzultálva a St. Elisabeth kórház új
módszert dolgozott ki a munkavállalók elégedettségének és egészségének feltérképezésére. A St. Elisabeth kórház elsőként végez 2009 óta rendszeres és átfogó kutatást
e tényezők megismerése érdekében (egész életen át tartó foglalkoztatás). Ebben a
kutatásban a munkakörülményeket vizsgálják, és adatokat gyűjtenek a munkavállalók
fizikai és pszichológiai egészségére gyakorolt hatásokról. A kutatás része a politikai
ciklusoknak, így a fejlesztést ösztönző intézkedések végrehajtása is biztosított.
A páciensek biztonságának módszeres biztosítása 2008 óta kötelező Hollandiában. A
St. Elisabeth kórház azon kevés holland kórház egyike, amely munkavállalói egészségéért is felelősséget vállal. Ezt teszi azért, mert a biztonságos munkakörülmények és a
betegbiztonság összefügg, például a kemoterápiás gyógyszereket és a betegek emelését tekintve.
A St. Elisabeth kórház 2009-ben azt tervezte, hogy megvizsgálja és kiterjeszti a humánus ellátás témakörét. Az intézmény úgy véli, hogy ha a munkavállalók egészségesek
és elégedettek, akkor az hozzájárul ahhoz, hogy humánus ellátást nyújtsanak a betegeknek.
A St. Elisabeth kórház közepes méretű oktató kórház, amely kiemelten szakosított
egészségügyi ellátást nyújt. Vezető egészségügyi intézményként sokféle képzést és
képzési programot kínál, speciális és színvonalas ellátást nyújt a betegeknek és fontos
szerepet játszik az alkalmazott orvostudományi kutatásban. Ezenkívül PhD-kutatási
lehetőséget nyújt a szakorvosoknak és a rezidenseknek.
A kórház 435 000 lakost lát el a körzetében. A járóbeteg-rendelésen évente 347 000 beteg fordul meg, kórházi osztályokra pedig 44 000 beteget vesznek fel. A sürgősségi
osztályon évente körülbelül 30 000 beteget látnak el. A kórház 3100 dolgozót foglalkoztat és 559 betegággyal rendelkezik.
További információkért lásd: http://www.elisabeth.nl/
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2.1. Bevezetés
A kórházakban és az egészségügyi ágazatban alkalmazandó megelőzésről és
helyes gyakorlatról szóló útmutató fő témája az ágazatban felmerülő legjelentősebb kockázatok, különösen az alábbiak:
–– biológiai anyagok;
–– váz- és izomrendszeri betegségek;
–– pszichoszociális betegségek; és
–– vegyi anyagok.
Más lehetséges kockázatokat nem tartalmaz az útmutató, mivel ezek egyéb,
hatályos európai uniós jogszabályok hatálya alá esnek.
Mind a négy csoport tekintetében sor kerül a különféle munkahelyi feladatok elvégzése
során felmerülő különböző típusú kockázatok bemutatására. Annak érdekében, hogy
elősegítsük a kockázatok jelentőségének megértését, ismertetjük a munkavállalók egészségére és biztonságára gyakorolt hatásokat. A vonatkozó uniós jogszabályoknak a kórházak és az egészségügyi ágazat esetében történő alkalmazását a kockázati csoportok
szempontjából és az ágazathoz igazítva magyarázzuk el. Az egyes kockázati csoportoknál
kiemeljük a kockázatértékelés és a megelőző intézkedések konkrét szempontjait. Az olvasók az eszközök és a javaslatok segítségével fel tudják majd ismerni a saját egészségügyi
intézményükben fennálló kockázatokat. A naprakész technikai és szervezeti ismeretek,
valamint az európai egészségügyi intézmények által alkalmazott helyes gyakorlatok
szemléltetik, hogy hogyan lehet jó és egészséges munkakörülményeket teremteni.

2.2. Szerepek és felelősségi körök
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság vezetőségi feladat. A 89/391/EGK tanácsi irányelv 6. cikke értelmében a munkáltató minden szükséges intézkedést megtesz
a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében. A szükséges munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések közé tartozik a munkahelyi kockázatok megelőzése, a tájékoztatás és a képzés, valamint a szükséges szervezési feladatok
ellátása és az eszközök biztosítása.
  01 Egy adatbázis
segíthet a kockázatelértékeléshez
használt információk
gyűjtésében és rendszerezésében.
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A munkahelyi kockázatok meghatározása és értékelése a munkáltató általános feladata. Biztosítania kell, hogy ezeket a tevékenységeket megfelelően hajtsák végre. Ha
ő maga nem rendelkezik megfelelő szaktudással, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakértőktől és üzemorvosoktól kell belső szakvéleményt kérnie, vagy pedig
külső szolgáltatókhoz kell fordulnia.

Kockázatértékelés – a munkáltatók szerepe és felelősségi körei
A 89/391/EGK tanácsi irányelv 5–12. cikke értelmében a munkáltatók az alábbi kötelezettségekkel rendelkeznek:
• a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása minden, a munkával kapcsolatos szempontból;
• a munkahelyi biztonságot és egészséget fenyegető kockázatokkal kapcsolatos értékeléssel, beleértve azokat a kockázatokat, amelyek a különleges kockázatoknak
kitett munkavállalók csoportját érintik;
• megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a munkavállalók, illetve
képviselőik a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően minden
fontos információt megkapjanak;
• konzultálnak a munkavállalókkal, illetve képviselőikkel, és lehetővé teszik, hogy azok
részt vehessenek minden, a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó kérdéssel kapcsolatos vitában;
• döntenek a megteendő védintézkedésekről, és szükség esetén a használandó
védőeszközről;
• minden szükséges intézkedést megtesznek a munkavállalók biztonságának és
egészségének védelmében;
• a szükséges intézkedéseket az alábbi általános megelőzési elvek alapján hajtják
végre, lásd a „89/391/EGK keretirányelv, 6. cikk, (2) bekezdés” című szövegdobozt a
26. oldalon;
• gondoskodnak arról, hogy minden munkavállaló megfelelő biztonsági és egészségvédelmi oktatásban részesüljön, különösen tájékoztatás és a munkahelyére vagy a
munkájára jellemző utasítás formájában (a munkába állásakor, a munkahely megváltoztatása esetén, új munkaeszköz bevezetése esetén vagy új technológia bevezetése esetén);
• megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy valamely külső telephelynek, illetve vállalkozásnak a munkáltató vállalkozásában, illetve telephelyén foglalkoztatott
munkavállalóinak munkáltatói a nemzeti jogszabályoknak, illetve a gyakorlatnak
megfelelően kielégítő tájékoztatást kapjanak, valamint hogy ténylegesen megfelelő
utasításokat kapjanak a vállalkozásban, illetve a telephelyen végzett tevékenységek
során fennálló egészségi és biztonsági kockázatokról;
• dokumentálják, nyomon követik és ellenőrzik a kockázatértékelést és a végrehajtott
intézkedéseket.
A munkáltató további kötelezettségei a 89/391/EGK tanácsi irányelvben találhatók.

Kockázatértékelés – a munkavállalók szerepe és felelősségi körei
A munkavállalók részvétele nem csupán jog, hanem elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékony és eredményes legyen a munkavállalók munkahelyi egészségvédelme és biztonsága. A munkavállalók nemcsak a feladataik elvégzése során felmerülő problémákat,
hanem a feladataik ellátásához felhasznált erőforrásokat is ismerik. Részvételük ezenkívül növeli a megelőző intézkedések elfogadottságát és hosszú távú hatékonyságát.
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89/391/EGK keretirányelv, 6. cikk (2) bekezdés
2. A munkáltató az (1) bekezdés első albekezdésében említett intézkedéseket az alábbi általános
megelőzési elvek alapján hajtja végre:
a) kockázatok elkerülése;
b) az elkerülhetetlen kockázatok értékelése;
c) a kockázati források kiküszöbölése;
d) a munkának az egyénhez való igazítása, főleg a munkahely kialakítását, a munkaeszköz, valamint
a munka- és a gyártási módszerek kiválasztását illetően, különösen az egyhangú munka és az
előre meghatározott ütem szerint végzett munka visszaszorítására, és azok egészségre gyakorolt
hatásának a csökkentésére;
e) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás;
f ) a veszélyes tényezőknek nem, vagy kevésbé veszélyessel való helyettesítése;
g) koherens, átfogó megelőzési politika kialakítása, amely érinti a technológiát, a munkaszervezést,
a munkakörülményeket, a szociális kapcsolatokat és a munkakörnyezettel kapcsolatos tényezők
hatását;
h) csoportos védintézkedések előnyben részesítése az egyéni védintézkedésekkel szemben;
i) megfelelő utasítások adása a munkavállalóknak.
A 89/391/EGK tanácsi irányelv 11., 12. és 13. cikke értelmében a munkavállalók
az alábbi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek:
• konzultálnak velük a kockázatértékelés során, és részt
vehetnek minden, a munkahelyi biztonságra és egészségre
vonatkozó kérdéssel kapcsolatos vitában; ez azt is jelenti,
hogy a kockázatértékelés során figyelembe kell venni a
kockázati tényezők miatt különösen kiszolgáltatott csoportokat. Védeni kell ezeket a csoportokat a kifejezetten őket
érintő veszélyektől. Ez többek között a férfi és a női munkavállalókat, a fiatalabb és az idősebb munkavállalókat, a
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalókat,
a más nemzetiségű és anyanyelvű munkavállalókat érintő,
valamint a külső telephelyek, illetve vállalkozások munkavállalóit érintő konkrét kockázatokhoz kapcsolódik;
• javaslattételi jog;
• a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat szerinti kiegyensúlyozott részvétel;

  02 A kockázatértékelés
során figyelembe kell
venni a különösen
kiszolgáltatott csoportokat.
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• tájékoztatáshoz való jog a biztonságukat és egészségüket
fenyegető veszélyekről és ezeknek a kockázatoknak a csökkentésére vagy elhárítására szolgáló intézkedésekről;
• a megelőző és védintézkedésekről való döntéshozatalban történő részvételhez való jog;
 egfelelő biztonsági és egészségvédelmi oktatásban kell részesülniük, különösen
• m
tájékoztatás és a munkahelyükre vagy a munkájukra jellemző utasítás formájában.

2 Hogyan kell kockázatértékelést végezni?

A munkavállalók kötelezettségei az alábbiak:
• az oktatás és a munkáltató által adott utasítások szerint a lehető legnagyobb mértékben vigyázzon a saját, és a munka során elkövetett cselekedetei vagy mulasztásai
által érintett más személyek biztonságára és egészségére;
• ebből a célból a munkavállalóknak különösen az oktatás és a munkáltató által adott
utasítások szerint:
»» megfelelően kell használniuk a gépeket, készülékeket, szerszámokat, veszélyes
anyagokat, szállítóeszközöket és egyéb eszközöket;
»» megfelelően kell használniuk a részükre rendelkezésre bocsátott egyéni védőfelszereléseket, és azokat használat után a megfelelő helyre vissza kell vinniük;
»» tartózkodniuk kell a – például gépekbe, készülékekbe, szerszámokba, a gyárba és az
épületekbe szerelt – biztonsági készülékek önkényes kikapcsolásától, átalakításától
vagy elmozdításától, és az ilyen biztonsági készülékeket megfelelően kell használniuk;
»» azonnal tájékoztatniuk kell a munkáltatót, illetve a munkavállalók egészsége és
biztonsága védelmének különleges feladatát ellátó munkavállalókat minden olyan
helyzetről, amellyel kapcsolatban okkal feltételezhetik, hogy az súlyos és közvetlen
veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra, valamint a védelmi rendszer minden
hiányosságáról;
»» együttműködnek a nemzeti gyakorlat szerint a munkáltatóval mindaddig, amíg ez
szükséges ahhoz, hogy a munkáltató biztosíthassa a munkakörnyezet és a munkafeltételek biztonságát, és azt, hogy azok a munkavállalók tevékenységi körében ne
veszélyeztessék az egészséget és a biztonságot.

  03 A munkavállalók kötelesek a munkáltató
által adott utasítások
szerint dolgozni.
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2.3. Mit kell figyelembe venni a
kockázatértékelés előtt?
Mielőtt meghatározzák a lehetséges munkahelyi kockázatokat és veszélyeket, a munkáltatóknak körültekintően elő kell készíteniük a teljes kockázatértékelési eljárást.
Ebbe beletartozik annak meghatározása is, hogy a kockázatértékelés kikre terjedjen
ki, hogy melyek a különböző szerepek és felelősségi körök, és hogy milyen lépésekből
álljon az értékelés. Az EU-OSHA által nyújtott tájékoztatás szerint a munkáltatók ezt a
kockázatok elhárítására vagy kezelésére vonatkozó cselekvési terv segítségével tehetik meg. A cselekvési tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• az értékelés elvégzésére kiadott megbízás, az értékelés megszervezése és
koordinálása;
• az illetékes szakemberek kijelölése az értékelés elvégzésére; a kockázatértékelést
végző személyek lehetnek maguk a munkavállalók, a munkáltatók által kijelölt munkavállalók, külső értékelést végző személyek és szolgáltatók;
• tanács kérése a munkavállalók képviselőitől arról, hogy hogyan jelöljék ki az értékelést végző személyeket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően;
• megfelelő tájékoztatás, képzés, erőforrások és támogatás nyújtása a munkáltató
alkalmazásában álló értékelést végző személyeknek;
• a vezetőség bevonása és a munkaerő részvételének ösztönzése;
• a kockázatértékelés dokumentálásának biztosítása;
• a munkáltatók, illetve képviselőik tájékoztatása a kockázatértékelés eredményeiről
és a tervezett intézkedésekről;
• annak biztosítása, hogy a megelőző és védintézkedések figyelembe vegyék a kockázatértékelés eredményeit;
• véd- és megelőző intézkedések nyomon követése és ellenőrzése annak érdekében,
hogy továbbra is hatékonyak maradjanak.

2.4. Hogyan kezdjük a kockázatértékelést?
Ha Ön rendelkezik az intézményéről készült szervezeti ábrával, kezdje a benne foglalt
munkaterületek áttekintésével. Írja le, hogy a különböző munkaterületeken milyen feladatokat látnak el: például betegek mozgatása vagy felülettisztítás. A különböző munkaterületeken végzett, de azonos tevékenységek az ismétlés elkerülése érdekében
leírhatók egy helyen. Az intézményben végzett feladatok alapján kell meghatározni
a feladat elvégzéséhez kapcsolódó veszélyeket vagy kockázatokat, valamint a veszélyeknek vagy kockázatoknak kitett munkavállalókat.
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Az EU-OSHA által nyújtott tájékoztatással összhangban a munkáltatók az
alábbi öt lépést követve megfelelő kockázatértékelést végezhetnek el.

Evaluarea riscurilor— calea spre locuri de muncă sigure şi sănătoase
De ce este necesară
evaluarea riscurilor?

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul unei gestiuni eficace a securităţii şi
sănătăţii şi poate fi considerată o activitate cheie pentru reducerea accidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale. Dacă este corect aplicată, evaluarea riscurilor
poate îmbunătăţi securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi performanţa
întreprinderilor, în general.

Ce este evaluarea riscurilor?
Evaluarea riscurilor este un proces care constă în evaluarea riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, generate de pericolele existente la locul de
muncă. Este o examinare sistematică a tuturor aspectelor muncii, pentru a se
stabili:
■
■
■

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett
személyek azonosítás

Cum se evaluează riscurile?

La fiecare câteva minute, o
persoană din UE îşi pierde
viaţa din cauze legate de
muncă. Mai mult, în fiecare
an, sute de mii de angajaţi
sunt victime ale accidentelor
de muncă, în timp ce alţii au
concedii medicale pentru a
face faţă stresului, volumului
excesiv de muncă,
afec ţiunilor musculo scheletice sau altor boli
legate de muncă. Pe lângă
costurile umane pentru
lucrători şi familiile acestora,
accidentele de muncă şi
bolile profesionale grevează, de asemenea, resursele sistemelor de sănătate
şi afectează productivitatea întreprinderilor.

cauzele unor posibile vătămări sau răniri,
posibilităţile de eliminare a pericolelor şi, dacă nu este posibil,
măsurile de prevenire sau protecţie care sunt sau trebuie implementate
pentru a ţine sub control riscurile (1).

Angajatorii au responsabilitatea generală de a asigura securitatea şi sănătatea
lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi de a efectua o evaluare a
riscurilor. Directiva-cadru a UE (2) subliniază rolul esenţial pe care îl joacă
evaluarea riscurilor şi stabileşte principiile de bază care trebuie respectate de
către fiecare angajator. Cu toate acestea, statele membre au dreptul de a adopta
prevederi mai stricte, pentru a-şi proteja lucrătorii (vă rugăm să verificaţi
legislaţia specifică din ţara dumneavoastră) (3).

Pentru majoritatea întreprinderilor, o abordare simplă, în cinci etape (4), a
evaluării riscurilor ar trebui să fie suficientă. Există însă şi alte metode care
funcţionează la fel de bine, în special în cazul unor riscuri şi situaţii mai
complexe.

Abordarea evaluării riscurilor în cinci etape
Etapa 1. Identificarea pericolelor şi a persoanelor expuse
Reţineţi: un pericol poate fi orice
sursă potenţială de vătămare –
materiale, echipamente,
metode sau practici de muncă.
Iată câteva sugestii care vă pot ajuta să identificaţi principalele pericole:
■

■

■

■
■

verificaţi postul de lucru şi căutaţi să descoperiţi sursele posibile de
vătămare;
consultaţi-vă cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora pentru a cunoaşte
problemele cu care s-au confruntat;
luaţi în considerare riscurile pentru sănătate pe termen lung, cum sunt
nivelurile ridicate de zgomot sau expunerea la substanţe periculoase, precum
şi riscurile mai complexe sau mai puţin evidente, cum sunt riscurile
psihosociale sau cele legate de organizarea muncii;
analizaţi documentele întreprinderii referitoare la accidente şi boli;
căutaţi informaţii în alte surse, cum ar fi:
— manualele cu instrucţiuni sau fişele tehnice ale producătorilor şi
furnizorilor;
— site-urile referitoare la securitate şi sănătate în muncă;
— organismele naţionale, asociaţiile profesionale sau sindicatele;
— reglementările şi normele tehnice.

Pentru fiecare pericol, este important să se stabilească în mod clar persoanele
care sunt expuse la risc, pentru a se identifica cele mai bune modalităţi de
gestionare a riscurilor. Aceasta nu înseamnă neapărat întocmirea unei liste
nominale a persoanelor expuse, ci identificarea tuturor grupurilor de persoane
care pot fi afectate, cum ar fi „persoanele care lucrează în magazie” sau
„trecătorii”. Pot fi expuse la risc şi alte categorii de persoane cum sunt
responsabilii cu curăţenia, contractanţii şi membrii publicului.
O atenţie deosebită ar trebui acordată problematicii apartenenţei la gen (5) şi
grupurilor de lucrători care ar putea fi expuşi unui risc crescut sau care au nevoi
speciale (a se vedea caseta). În fiecare caz, este important să se identifice modul
în care se poate produce vătămarea, respectiv tipul de accident sau boală care
s-ar putea produce.

(1) Guidance on risk assessment at work (Linii directoare privind evaluarea riscurilor la locul de muncă), Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor
Europene, 1996.
(2) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
(3) România: http://www.protectiamuncii.ro/legislation.
(4) Chiar dacă, în ţara dumneavoastră, procesul de evaluare a riscurilor cuprinde mai multe sau mai puţine etape, sau chiar dacă unele dintre cele cinci etape sunt
diferite, principiile directoare ar trebui să fie aceleaşi: http://www.protectiamuncii.ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml.
(5) Fişa informativă 43, care cuprinde probleme legate de integrarea apartenenţei la gen în evaluarea riscurilor: http://osha.europa.eu/publications/factsheets.

LOCURI DE MUNCĂ
SIGURE ŞI SĂNĂTOASE

BINE PENTRU TINE.
BINE PENTRU AFACERE

http://hw.osha.europa.eu

A fentiek értelmében a kockázatértékelés alapját azok a feladatok képezik, amelyeket különböző munkaterületeken végeznek. A veszélyes anyagokkal, a beosztással, a
munkakörökkel, a berendezésekkel stb. kapcsolatos dokumentumok előzetes betekintést nyújtanak a feladatokkal kapcsolatos potenciális kockázatokról és veszélyekről. E
dokumentumokon kívül a legfontosabb információkat a munkavállalók nyújthatják.
Kérdezze meg munkavállalóit a munkahelyükön tapasztalt egészségvédelemről és
biztonságról, és látogassa meg a munkahelyüket azért, hogy első kézből ismerhesse
meg a munkakörülményeiket. Kérdezze meg őket arról, hogy milyen területeken
lehetne javítani a jobb, biztonságosabb és egészségesebb munkaszervezésért.

  04 A kockázatértékelés
öt lépésének leírása
az EU-OSHA 81. számú tájékoztatójában
olvasható.

Az egészségügyi ágazatra közismerten jellemző munkahelyi kockázatok és veszélyek közé
tartoznak a biológiai, a váz- és izomrendszeri, a pszichoszociális és a kémiai kockázatok. A kezelendő kockázatok közé tartozik például:

Fontos megjegyzés

• a vér és vérkészítmények kezelése, ideértve a fecskendők és más éles tárgyak kezelését is;
• a kémiai anyagoknak/veszélyes anyagoknak való kitettség, ideértve a tisztítóanyagokat és
fertőtlenítőszereket is;
• időhiány, nagy munkateher és személyközi konfliktusok;
• a munkahelyi zaklatás vagy erőszak;
• a műszakos munkarend, a hétvégi és éjszakai munka;
• a manuális betegmozgatás, -emelés, nagy súlyok tolása és húzása;
• a munkahelyek ergonomikus kialakítása.

A kockázatértékelés eszközei
Az ellenőrző listák, a vizsgálati eszközök, illetve más eszközök, valamint a különböző
szervezetek és biztosítók által adott javaslatok átfogó képet alkothatnak a potenciális
kockázatokról és veszélyekről. A munkahelyi pszichoszociális kockázatok például a lelki
terhelés ellenőrzésével elemezhetőek. Az ellenőrző lista vagy más vizsgálati módszer
használata azonban a munkahelyi veszélyek és kockázatok elemzésének csak egy részét
képezheti. Nem szabad kizárólagosan ezeket használni, és mindig igénybe kell venni
más információforrásokat is.

2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
Nem egyformán fontos az összes felismert kockázat és veszély, és nem kezelhető az
összes egy időben. Ajánlott a kockázatok és veszélyek rangsorolása, valamint el kell
dönteni, hogy melyikkel kell előbb megbirkózni. A munkakörülmények javítása az
adott intézmény folyamatos fejlesztési folyamata, amely a sürgősebb kockázatok és
veszélyek elhárításával kezdődik, majd fokozatosan más területekre irányul a biztonságos, egészséges és termelékeny munkakörnyezet létrehozása érdekében.
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  05 Az ergonomikus
kialakítású munkahelyek segítségével
megelőzhetőek a
váz- és izomrendszeri betegségek.

Hogyan értékeljük a kockázatokat?
A végrehajtott feladatok tekintetében meghatározott kockázatokat egyesével vizsgálja meg, és állapítsa meg, hogy szükség van-e intézkedésekre. A kockázatokat például három kategóriába csoportosíthatja.
Ezek a következők lehetnek:
a) elhanyagolható
b) rövid távon elfogadható
c) elfogadhatatlan
A besorolás azon múlik, hogy a kockázat mekkora valószínűséggel és milyen súlyos
baleseteket vagy egészségügyi problémákat okoz. Ha egy adott kockázat elfogadhatatlan, Önnek azonnal intézkedni kell. Ha a kockázat azonban rövid távon elfogadható,
később is kezelhető.

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
Az intézményben fennálló kockázatok meghatározása és rangsorolása után a következő lépés a kockázatok elhárítására vagy kezelésére alkalmas intézkedések meghatározása. A 89/391/EGK keretirányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében a megelőző
intézkedések hierarchiát alkotnak (lásd a 26. oldalt). Lehetőség szerint a kockázatokat
inkább el kell kerülni a kockázatok mérséklése helyett, például a veszélyes vegyi anyagokat kevésbé veszélyesre kell cserélni. Ezenkívül az alábbi hierarchiát kell figyelembe
venni a megelőző intézkedéseket tekintve: először a műszaki megoldásokat kell mérlegelni, majd szervezeti, végül pedig egyéni intézkedéseket kell fontolóra venni.

Műszaki intézkedések (M)
Szervezeti intézkedések (Sz)
Egyéni intézkedések (E)
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Jobb, ha a munkavállalóknak állítható magasságú asztalokat biztosítanak
ahelyett, hogy megtanítják nekik, hogyan pihentessék megerőltetett hátizmaikat, amelyek azért görcsösek, mert egész nap olyan asztalnál ülnek, amely túl
magas vagy túl alacsony a számukra.

Példa

Műszaki intézkedések

Szervezeti intézkedések

Egyéni intézkedések

A kockázatokat lehetőség szerint műszaki berendezésekkel,
műszaki segédeszközökkel vagy
építési
intézkedésekkel
kell
mérsékelni.

Jó munkaszervezéssel és a munkafolyamatokról szóló írásos
szervezési
megállapodásokkal
elkerülhetőek vagy mérsékelhetőek a kockázatok.

Egyéni utasítások, képzés és legfőképpen továbbképzési intézkedések
szükségesek a munkavállalók egészségére és biztonságára gyakorolt
fenntartható hatások eléréséhez.

Vegye fontolóra, hogyan lehet a műszaki, a szervezeti és az egyéni intézkedéseket kombinálni.

Fontos megjegyzés

4. lépés: Cselekvés
A megelőző és védintézkedéseket a prioritási terv szerint kell végrehajtani. A munkavállalókat tájékoztatni kell a kockázatértékelés eredményeiről és a tervezett fejlesztésekről.
Az intézkedések hosszú távú végrehajtása a napi munkában nagymértékben a munkavállalók részvételétől függ, és attól, hogy elfogadják-e az intézkedéseket. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a minőségirányítás szakértőinek össze kell
hasonlítaniuk és össze kell hangolniuk tevékenységeiket, valamint integrált minőségbiztosítási rendszert, és egészségvédelmi és biztonsági rendszert kell létrehozniuk.
A kockázatértékelésből eredő fejlesztések megtervezése során meg kell határozni, hogy kinek
mi a feladata, és hogy legkésőbb mikorra kell elhárítani vagy kezelni a kockázatokat. Az összes
érintett részvételével menetrendet kell létrehozni.

Fontos megjegyzés

Prioritási terv
Prioritás

Végrehajtott
feladat

Feltárt kockázat Megfelelő
intézkedések
(M-Sz-E)

Felelős

Időrend

A nyomon
követés/
felülvizsgálat
dátuma

1.
2.
3.
4.
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  06 Fontos, hogy a
munkavállalók
részt vegyenek a
döntéshozatalban és
a végrehajtásban.

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat
Dokumentálás
A kockázatértékelést dokumentálni kell. A dokumentációban rögzíteni kell a kockázatelemzés eredményeit, a végrehajtott fejlesztéseket és a fejlesztések értékelésének
eredményeit. Milyen kockázatok érintik a munkavállalókat? Mekkora a kockázatoknak
való kitettség veszélye? A kockázat elhanyagolható, rövid távon elfogadható vagy
elfogadhatatlan? Milyen intézkedéseket hajtottak végre, és milyeneket terveznek a
jövőben? Kinek a feladata az intézkedések végrehajtása? Legkésőbb meddig kell intézkedni, és hogyan történik majd az intézkedések hatékonyságának értékelése?

Nyomon követés
A megelőző intézkedéseket nyomon kell követni és értékelni kell. További módosításokra lehet szükség, ha az intézkedések nem érik el a várt eredményeket. Ezenkívül a
munkaszervezés vagy a munkakörnyezet megváltoztatása is módosíthatja a kockázat
szintjét. Ilyen esetekben frissíteni kell a kockázatértékelést.
Fontos megjegyzés A végrehajtott intézkedéseket ezenkívül nyomon kell követni és felül kell vizsgálni a hatékonyságuk garantálása érdekében, és hogy ne jelentsenek további kockázatokat. A fertőtlenítőszerek használata például egyrészről megvédi a munkavállalókat az olyan biológiai veszélyektől,
mint a baktériumok, másrészről növeli a bőrproblémák kockázatát. Így további intézkedésekre,
például megfelelő bőrvédelemre lesz szükség.

A vezetők, például a csoportvezetők és az osztályvezetők feladata a kockázatértékelés nyomon követése és felülvizsgálata a munkavállalókkal és képviselőikkel folytatott
konzultáció mellett. Ők felelnek ezenkívül a felülvizsgálati eljárás dokumentálásáért is.

Felülvizsgálat
Az értékelést rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. A kockázatértékelés dokumentációjában meg kell határozni az intézkedések felülvizsgálatának és a munkahelyi
kockázatok újbóli értékelésének idejét. Például a következő jelentős változások esetén
felül kell vizsgálni a kockázatértékelést:
1. a munkaszervezés vagy a munkafolyamatok megváltozása;
2. új technológia használata;
3. új vegyi anyag, például tisztítószerek vagy fertőtlenítőszerek használata;
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4. a táppénzes időszak növekedése;
5. a balesetek számának növekedése;
6. új vagy módosított jogszabályok.
•

A felülvizsgálat során meg kell állapítani, hogy:
• a kiválasztott megelőző intézkedéseket a terveknek megfelelően hajtották-e végre;
• a kiválasztott megelőző intézkedéseket, például az emeléshez használt segédeszközöket használják-e, és rendeltetésszerűen alkalmazzák-e;
• a megelőző intézkedéseket elfogadják-e a munkavállalók, és alkalmazzák-e a mindennapi munkájuk során;
• az intézkedések elhárították-e vagy mérsékelték-e a feltárt kockázatokat;
• a kiválasztott megelőző intézkedések okoztak-e új problémákat;
• előfordultak-e új problémák.
A munkahelyi kockázatokat és veszélyeket évente frissíteni kell. A munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot folyamatosan javítani kell egy adott intézményen belül, mivel a
vállalat stratégiájának és minőségirányítási rendszerének részeként hozzájárul a vállalat
sikeréhez. A rendszeres csoportértekezleteken az intézkedésekről folytatott megbeszélések segítségével beépíthetőek a napi munkába. A munkavállalók tudják a legjobban,
hogy valami miért vagy miért nem működik, és azonnali visszajelzést tudnak adni erről.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések, valamint a minőségirányítás és a
stratégia kombinálása hozzájárul a kórház vagy az egészségügyi intézmény sikeréhez. Ahhoz,
hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések kedvező hatással legyenek az
ellátás minőségére és a kórház gazdasági helyzetére, a minőségirányításban leírt kritériumokat
kombinálni kell a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági adatokkal. Az elbotlások és esések számának csökkentésére irányuló megelőző intézkedések valószínűleg a betegek baleseteinek számát is csökkenteni fogják, a jobb higiénés intézkedések pedig csökkentik a bakteriális
fertőzések számát, stb.

Fontos megjegyzés

A kórház vagy egészségügyi intézmény stratégiájába beépített kockázatértékelés
utolsó lépése az, hogy a megelőző intézkedések eredményeiről jelentést tesznek a
felső vezetésnek. A fentiek értelmében az eredményekről az ellátás minőségére, illetve
a kórház vagy egészségügyi intézmény gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat
figyelembe véve is be lehet számolni.
07 A technológiai
eszközök használata
javíthatja a munkakörülményeket; de
vajon ezek okoznak-e
új problémákat?
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2.5. A nemek kérdésével kapcsolatos szempontok belefoglalása a kockázatértékelésbe
1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása
• A női és férfi munkavállalók megkérdezése arról, hogy milyen problémákkal szembesülnek
a munkájuk során.
• El kell kerülni az olyan feltevések megfogalmazását, amelyek bizonyos kérdéseket „jelentéktelennek” minősítenek.
• A női munkavállalókat ösztönözni kell azon problémák bejelentésére, amelyek hatással lehetnek az egészségükre és a biztonságukra, valamint amelyek a munkával lehetnek
kapcsolatosak.
• A teljes munkaerő figyelembevétele, beleértve a takarítószemélyzetet, a recepciósokat és a
részmunkaidős munkavállalókat is.

2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
• A női munkavállalók bevonása a kockázatértékelésbe; a különböző foglalkozási csoportokba, szervezeti felépítésbe, korosztályokba stb. tartozó tagokból egészségvédelmi csoportok létrehozásának megfontolása.
• Megfelelő tájékoztatás nyújtása a nemi és sokféleséggel kapcsolatos kérdésekben.
• Annak biztosítása, hogy az értékelésnél használt eszközök a női és a férfi munkavállalók szempontjából egyaránt lényeges kérdéseket is figyelembe vegyék.
• A külső értékelést végző személyek tájékoztatása arról, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést kell alkalmazniuk.
• A zaklatás, az érzelmi stresszforrások és a reproduktív kockázatok bevonása.
• A mozgatandó terhek súlyának, valamint a mozgatás gyakoriságának kritikus
módon történő szemlélete.

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
• A védőeszközök egyéni igények alapján történő kiválasztása.
• A női munkavállalók bevonása a döntéshozatalba.

4. lépés: Cselekvés
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• A női munkavállalók bevonása a megoldások végrehajtásába.

Integrarea problematicii apartenenţei la gen în evaluarea riscurilor
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă atât la femei cât şi la bărbaţi sunt
necesare eforturi continue. Totodată, adoptarea unei abordări care ignoră
diferenţele dintre bărbaţi şi femei în evaluarea şi prevenirea riscurilor poate
avea ca urmare subestimarea, chiar neglijarea femeilor. Atunci când vorbim
despre riscurile în muncă ne gândim în primul rând la bărbaţii care lucrează
în zonele cu risc mare de accidentare cum sunt şantierele de construcţii sau
vasele de pescuit, apoi la femeile care lucrează în sectorul sanitar şi social
sau în sectoare noi cum sunt centrele de apel. O examinare mai detaliată a
situaţiilor reale de muncă indică faptul că atât femeile cât şi bărbaţii se pot

• Munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás és képzés nyújtása a férfi és női
munkavállalóknak.

Tabelul 1. Exemple de pericole şi riscuri întâlnite la locurile de muncă predominant feminine
Sectorul de activitate

Factorii de risc şi problemele de sănătate pot fi:
Biologice
Fizice
Boli infecţioase, de ex. în
Manipulare manuală şi poziţii
special transmise prin sânge,
dificile; radiaţii ionizante
boli respiratorii, etc.

Chimice
Agenţi de curăţare, sterilizanţi
şi dezinfectanţi, droguri; gaze
anestezice

Boli infecţioase, de ex. în
special respiratorii
Boli infecţioase; dermatite

Manipulare manuală şi poziţii
dificile
Manipulare manuală; poziţii
dificile; alunecări şi căderi;
mâini umede

Psihosociale
„Munca solicitantă emoţional”;
munca în echipă şi de noapte;
violenţa din partea clienţilor şi
a publicului
„Munca solicitantă emoţional”

Agenţi de curăţare

Producţia alimentară

Boli infecţioase, în special
transmise de animale,
mucegai, spori, praf organic

Lucrul în afara orelor
normale; violenţă, de exemplu
în cazul muncii în condiţii de
izolare sau la ore târzii
Stresul asociat muncii
repetitive la banda de
asamblare

Activităţi de preparare a
hranei şi de restaurant

Dermatite

Textile şi îmbrăcăminte

Pulberi organice

Mişcări repetitive, în special la
ambalare sau la abatoare;
răni cauzate de cuţit;
temperaturi scăzute; zgomot
Manipulare manuală; tăieri
repetitive; tăieturi de cuţit şi
arsuri; alunecări şi căderi;
căldură; agenţi de curăţare
Zgomot; mişcări repetitive şi
poziţii incomode; răni de ace

Spălătorii

Rufe infectate, de ex. în
spitale

Asistenţă sanitară

Creşe şi grădiniţe
Curăţenie

  08 Factsheet 43
„Including gender
aspects in risk
assessment” (43. tájékoztató: Nemi
kérdések vizsgálata a
kockázatértékelés során), EU-OSHA, 2003.
(http://osha.europa.
eu/en/publications/
factsheets/43/).
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confrunta cu riscuri semnificative la locul de muncă. In plus, a face locurile
de muncă mai uşoare pentru femei le va face pe acestea mai uşoare şi
pentru bărbaţi. Deci este important să se includă aspectele apartenenţei la
gen în evaluarea riscurilor la locul de muncă, integrarea politicilor de
egalitate între sexe în prevenirea riscurilor, acesta fiind în prezent un
obiectiv al Comunităţii Europene (1). Tabelul prezintă câteva exemple de
pericole şi riscuri din sectoarele de activitate unde femeile sunt reprezentate
în mod predominant.

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés
és felülvizsgálat

Sectorul ceramicii
Industria uşoară

Centrele de apel

• A női munkavállalók részvételének biztosítása a felülvizsgálatban.

Educaţie

• A nemi vonatkozású munkahelyi egészségi problémákkal
kapcsolatos információk ismerete.

Agricultură

Coafură

Boli infecţioase, de ex. boli
respiratorii, pojar

Activitate de birou

Boli infecţioase, în special
transmise de animale,
mucegai, spori, pulberi
organice

Manipulare manuală şi poziţii
dificile; căldură
Mişcări repetitive; manipulare
manuală
Mişcări repetitive, de ex. în
activitatea de asamblare;
poziţii incomode; manipulare
manuală
Probleme de voce asociate
vorbirii; poziţii incomode;
sedentarism
Sedentarism; probleme de
voce
Poziţii dificile, mişcări
repetitive, sedentarism; mâini
umede; tăieturi
Mişcări repetitive, poziţii
incomode, dureri de spate din
cauza poziţiei aşezat
prelungite
Manipulare manuală, poziţii
dificile; echipament individual
de lucru şi de protecţie
necorespunzătoare; condiţii
de căldură, frig, umezeală

Reziduuri de pesticide; agenţi
de sterilizare; condimente şi
aditivi sensibilizanţi
Inhalarea de fum; agenţi de
curăţare

Stres datorat muncii agitate,
contactului cu publicul,
violenţei sau hărţuirii

Vopsele şi alte substanţe
chimice, inclusiv formaldehidă
din prese permanente şi
solvenţi de înlăturare a
petelor; pulberi
Solvenţi de curăţare uscată

Stres asociat cu lucrul
repetitiv la banda de
asamblare

Praf, pulberi de emailuri, de
plumb, de siliciu
Substanţe chimice din
microelectronică
Calitate scăzută a aerului din
interior
Calitate scăzută a aerului din
interior
Vapori chimici, vopseluri, etc.
Calitate scăzută a aerului din
interior; emisii de la copiator
Pesticide

Stres asociat cu lucrul
repetitiv şi rapid
Stres asociat cu lucrul
repetitiv la linia de asamblare
Stres asociat cu lucrul
repetitiv la banda de
asamblare
Stres asociat contactului cu
clienţii, ritmului de lucru şi
muncii repetitive
„Munca solicitantă emoţional”,
violenţă
Stres asociat contactului cu
clienţii; ritmul rapid de lucru
Stres, de ex. asociat cu lipsa
de control asupra lucrului,
întreruperi frecvente, muncă
monotonă

(1) „Adaptarea la schimbările din muncă şi societate. O nouă strategie comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 2002-06”, Comunicare a Comisiei Europene, COM (2002) 118 final
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2.6. A helyes vállalati gyakorlat leírása

Kérdező: Hogyan értékelik a munkahelyi kockázatokat? Évente egyszer vagy gyakrabban végeznek
kockázatértékelést?

Best practice

A hollandiai Tilburgban található St. Elisabeth kórház 180 éves fennállását
ünnepli. Ápolási intézményként indult, mára már 3100 munkavállalóval rendelkezik, és évente 44 000 fekvőbeteget lát el. Az ambulanciáján ezenkívül
évente 347 000 beteget kezelnek. Az alábbi interjúban Christel van Neerven, a
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági osztály vezetője és Monique Pullen,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanácsadó mutatja be a kórház kockázatértékelési eljárását.

Christel van Neerven: Korábban rendszeresen, néhány évente végeztünk kockázatértékelést. Idén azonban újfajta
felmérés elvégzése mellett új rendszert
vezetünk be. A munkahelyi kockázatokon kívül az egészséggel, a lojalitással,
valamint a munkavállalók munkahelyi
Christel van Neerven, a
Monique Pullen, munkaelégedettségével kapcsolatos kérdésemunkahelyi egészségvéhelyi egészségvédelmi és
delmi és biztonsági oszbiztonsági tanácsadó
ket is felteszünk. Az új felmérés ezentály vezetője
kívül személyes és családi igényekkel
kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz. A
felmérést kétévente, az összes osztály
bevonásával fogjuk elvégezni. Ilyen módon rendszeres értékelést kapunk a munkahelyi kockázatokról, ideértve a munkavégzés helyszínét és a munkahelyi környezetet is.
Kérdező: Ki vesz részt az értékelésben? A vezetőséget is bevonják?

Christel van Neerven: Mi szervezzük a kockázatértékelést és gondoskodunk arról, hogy
megfelelő eszközöket használjunk. A vezetőség, a humánerőforrás-osztály és a különböző osztályokon dolgozó munkavállalók együttműködnek velünk. A kockázatértékelést
az osztályok csoportvezetői irányítják. Nekik kell intézkedniük, ha bejelentést kapnak, ez
az ő feladatuk. Mielőtt elkezdjük a kockázatértékelést, projekttervet készítünk. Milyen
lépéseket teszünk? Miért tesszük ezeket? Ki, milyen feladatokat lát el? A felső vezetésnek természetesen jóvá kell hagynia a tervet, mielőtt hozzákezdhetünk. Én ismertetem
a projekttervet a vezetőséggel és a munkavállalók képviselőivel. Ha mindenki egyetért,
elkezdhetjük a megvalósítását. Ezután az osztályvezetőkhöz és a csoportvezetőkhöz
fordulunk, hogy időpontot egyeztessünk a felmérés elkészítésére. Tájékoztatjuk őket a
felmérés céljáról és az eszközökről. Bele kell egyezniük a felmérés végrehajtásába, és fontosnak kell tartaniuk a kockázatértékelés elvégzését, hogy elegendő információval rendelkezzenek a munkahely fejlesztéséhez a munkavállalók számára. Az egészségvédelem
és biztonság kezelése a kórház stratégiájának része, ezenkívül az ellátás minőségét is
befolyásolja. A vezetőség saját feladatának tartja, hogy gondoskodjon munkavállalóiról, és az egészségvédelem és biztonság kezelése a vezetőség stratégiájának is a részét
képezi. Ez a kórház stratégiai politikájának egyik legsarkalatosabb pontja.
Kérdező: Kinek kell jóváhagynia a megelőző intézkedéseket?

Christel van Neerven: A csoportvezetők és az osztályvezetők feladata, hogy intézkedjenek. Ezt a vezetőségi tervekbe is bele kell foglalniuk. Ilyen tervek közé tartozik a
kórház igazgatóságával egyeztetett nyomon követési menetrend. Egy év elteltével be
kell számolniuk arról, hogy mi valósult meg a tervekből és mi nem.
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Kérdező: A munkavállalókat is bevonják a kockázatértékelésbe?
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Monique Pullen: A munkavállalók kétféleképpen vesznek részt. Egyrészről megkérjük
őket, hogy töltsenek ki egy kérdőívet, azaz vegyenek részt a felmérésben. Másrészről
pedig ellenőrizzük a munkakörnyezetet, és személyesen is beszélünk velük.
Christel van Neerven: Amikor egy kérdésben döntést hozunk, mindig kikérjük az érintett munkavállalók véleményét is az általuk betartandó szabályokról. Visszajelzéseiket
nagyra értékeljük.
Monique Pullen: A tőlük kapott információktól függ sikerünk. Ők dolgoznak az adott
munkaterületen és ők szembesülnek a kockázatokkal munka közben. Tőlük megfelelő
információkat kaphatunk. Sokszor nagyon jó javaslatokkal állnak elő. A kockázatértékelés után jelentést készítünk, amelyet megbeszélünk a csoportvezetővel vagy az
osztályvezetővel. Mindig azt javasoljuk, hogy valamennyi munkavállalóval egyeztessenek. Valójában ez kötelező, de javasoljuk is. Esetenként ismertetjük velük a kockázatértékelés eredményeit.
Christel van Neerven: Különleges kockázatok, például váz- és izomrendszeri vagy
vegyi kockázatok esetén csoportonként két munkavállalóval kétórás interjút készítünk.
Megkérjük a csoportvezetőket, hogy jelöljék ki azt a két munkavállalót, akivel beszélhetünk. A munkavállalók nagyon sokféle feladatot látnak el, és számos szakterületet képviselnek. Ezért mindegyikükkel beszélni kell ahhoz, hogy jó képet kapjunk a kockázatokról.
Kérdező: Ez kötetlen beszélgetést jelent, vagy konkrét kérdéseket tesznek fel?
Monique Pullen: Egyedi módszert használunk. Megkérdezzük, hogy milyen tevékenységeket végeznek, az ápolók például megmosdatják a betegeket vagy segítenek
nekik zuhanyozni, néha azonban adminisztratív munkát is kell végezniük.
Kérdező: Tehát a feladatokra összpontosítanak. Van listájuk a feladatokkal kapcsolatos
kockázatokról?
Monique Pullen: Igen. Először elvégezzük az interjút, majd elkísérjük az alanyt a
munkahelyére és megfigyeljük, hogy mennyi ideig kell a különböző tevékenységeket
végeznie. Értékeljük a tevékenység időtartamát, gyakoriságát és azt, hogy vannak-e
panaszaik.
Kérdező: Honnan származik a kockázati lista? A kórház adja vagy külső szerv? Ki határozza meg a módszert?
Monique Pullen: A lista a kormány által nyújtott iránymutatásokat tartalmazza. Ez a
módszer átfogó képet nyújt a valódi problémák eredetéről: arról, hogy a munkavállalóknak milyen terhekkel kell megbirkózniuk, és hogy a lelki megterhelés is nagy-e,
például hogy egyszerre sok dologgal kell-e foglalkozniuk.
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Kérdező: Különös figyelmet szentelnek a nemek közötti különbségeknek?

Kérdező: Írásba foglalják ezeket a politikákat?

Best practice

Monique Pullen: Inkább a különböző korosztályokat vizsgáljuk. Az idősebb munkavállalók esetében valószínűbb a hátproblémák megjelenése és a hosszabb gyógyulás.
Munkavállalóink egyre idősebbek lesznek. Az átlagéletkor meghaladja a 40 évet. A
kockázatértékelés eredményeit felhasználjuk arra, hogy idősebb munkavállalókra
vonatkozó politikát alakítsunk ki, így például nem kell éjszakai műszakban dolgozniuk.
Nem kell ezenkívül egyedül dolgozniuk és túl sok egymást követő műszakot vállalniuk. Arra is törekszünk, hogy egyensúlyba hozzuk a késői és korai műszakok arányát,
és hogy a munka ne legyen túl megerőltető. A munkavállalóknak nem kell egyedül
áthelyezniük a betegeket. Arra ösztönözzük őket, hogy emelőszerkezeteket és más
műszaki segédeszközöket használjanak. Egyre több ilyen eszközbe ruházunk be, természetesen a kórház felújítása során is. Folyamatban van a kórház bizonyos részeinek
újjáépítése, aminek célja, hogy a munkavállalóknak több helyük legyen, amikor a betegekkel dolgoznak.

Monique Pullen: Igen, és tanácsadást nyújtunk a munkavállalóknak. De a munkavállaló saját felelőssége is, hogy beszéljen a csoportvezetővel. Kockázatértékelésünk
alapján megállapítjuk azt is, hogy melyek a legnagyobb kockázatok, és megvitatjuk, hogyan lehet megelőzni őket. Ergonómiával foglalkozó szakképzett oktatókat is
alkalmazunk, akik a váz- és izomrendszeri kockázatok megelőzésével foglalkoznak.
Munkatársaikat például megtanítják arra, hogyan helyezzék át helyesen a betegeket.
Nagy a munkavállalók munkaterhe, és sokat vállalnak magukra, de néha jobb segítséget kérni a munkatársaktól.
Kérdező: Jellemezné az egyik, kórházukban sikeresen alkalmazott megelőző
intézkedést?

Christel van Neerven: Sok átépítést végzünk, és sokféle vállalat végez itt munkát.
Rendszeresen tapasztaljuk, hogy a dolgozók nem elég óvatosak, és balesetet szenvedhetnek. Ilyenkor megbeszéljük a berendezéseket kezelő osztállyal, mit tehetünk azért,
hogy biztonságos környezetben dolgozhassanak. A konyhában is sok baleset fordult
elő az új padló miatt. Óriási a konyhánk, és a padló nagyon csúszós volt. Próbáltunk
rájönni a balesetek okára, és hogy hogyan oldhatnánk meg a problémát. Új padlót kell
leraknunk, vagy esetleg meg kell változtatnunk a tisztítási módszert? Ha ezeket megtesszük, és még mindig fennáll a kockázat, megfelelő biztonsági lábbelivel látjuk el
a munkavállalókat. Vagy vegyük például a kemoterápiás gyógyszerekkel kapcsolatos
baleseteket. Természetesen van kemoterápiás gyógyszerekre vonatkozó politikánk,
azonban két évvel ezelőtt történt néhány baleset az ilyen gyógyszerek beadására
szolgáló pumpával, és előfordult, hogy a kemoterápiás gyógyszerek felrobbantak. A
kiömlő anyag mindent beterített, még az ápolónőt is. Az ok az volt, hogy a pumpák
elhasználódtak. Kivizsgáltuk az ügyet, és az egész kórházban új pumpákat üzemeltünk
be. Ez jó példa a balesetekre, de arra is, hogy komolyan veszik a tanácsainkat.
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Kérdező: Milyen tapasztalatokat szereztek az intézkedések végrehajtása során? Kaptak
támogatást a felső vezetéstől, illetve előfordultak problémák?
Christel van Neerven: A vezetőség részt vesz a felmérés elvégzésében és az ajánlások
megfogalmazásában. Így a tanácsaink sosem lepik meg őket.
Kérdező: Előfordult olyan eset, hogy a csoportvezetők vagy a munkavállalók nem
működtek együtt?
Monique Pullen: Nem, mégpedig a módszerünk miatt. Sokszor előfordul, hogy valamit eleve nagyon jól csinálnak. Ilyenkor azt mondjuk nekik, hogy folytassák a bevált
módon. Azáltal, hogy megkérdezzük tőlük, milyen további intézkedéseket fogadnának el, átfogóbb képet kapunk a helyzetről. Tanácsot adtunk nekik arról, hogy mely
tevékenységek fejleszthetők.
Kérdező: Először szándékosan pozitív visszajelzést adtak nekik arról, hogy mit csinálnak jól, mivel ez bevált módszer az elfogadottság növelésére?
Christel van Neerven: Igen, nagyon fontosnak tartjuk a kommunikációt.
Kérdező: Önök szerint mi kell a tiszteleten alapuló, jó kapcsolat kialakításához?
Christel van Neerven: Erős oldalunk a kommunikáció, arra koncentrálunk. Nemcsak a
szóban forgó kérdésre figyelünk, hanem arra is, hogyan közvetítsük az üzenetet. Az a
célunk, hogy megváltoztassuk az emberek hozzáállását vagy magatartását. Ezt a szintet elérve teremtünk kapcsolatot. Szerintem emiatt eredményes a munkánk.
Kérdező: Hogyan alakítottak ki jó kommunikációt? Hogyan kezdték?
Christel van Neerven: Eltartott néhány évig, amíg idáig eljutottunk.
Monique Pullen: Oda kell figyelni arra, hogy a csoportvezetők szerint mi jelent problémát. Figyelemmel kell kísérni a munkájukat. Mivel foglalkoznak? Mi a legfontosabb
feladatuk? Milyen problémáik vannak? Mivel elégedettek?
Christel van Neerven: Arra törekszünk, hogy jó kommunikációs partnerek legyünk.
Volt néhány előítélet a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban: sokak szerint sok pénzbe kerül, de semmi értelme. Ezért megpróbáltuk folyamatosan tájékoztatni őket az eredményekről, hogy a hozzáállásuk is kedvezőbb legyen.
Végül megváltozott a hangulat. Azt akartuk, hogy a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról olyan képet alkossunk, amelyet mindenki ismer, így kérdéseikkel
és problémáikkal felkereshetik a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irodát. Célunk, hogy eredményeket érjünk el, valamint hogy a kisebb eredményeket a
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politikai döntések elé helyezzük. A politika is fontos, de ebben a szakaszban a konkrét
eredmények fontosabbak voltak. Ez volt a célunk, és ezt el is értük.
Kérdező: Tudna példát mondani egy kisebb eredményre?
Christel van Neerven: Ezek apróságok voltak. Rosszul záródó ajtók. Problémás padlók. Számítógépes gondok. Kemény munkába került, de egy év után hallottam, amint
valaki azt mondja: „Felhívtam a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irodát,
mert az egyik munkatársam azt mondta, hogy ha eredményeket akarok, őket kell
hívni”. Azt gondoltam: „Ez volt a cél”. Ebből már lehet építkezni. Ez volt az első szakasz.

Best practice

Kérdező: Ez nagyon érdekes. Ez a megközelítés eltér az általában szokványos megközelítésektől – és valószínűleg ezért működik olyan jól. Az emberek gyakran a stratégiával kezdenek, és nem kérdezik meg az érintetteket. Papíron sok mindent le lehet
írni, de lehet, hogy senki sem érti, mi a célja az intézkedéseknek. Hogyan ellenőrzik az
elvégzett intézkedések hatékonyságát?
Christel van Neerven: A minőségirányítás belső ellenőrzésével. Ezenkívül néhány
évente külső vizsgálatot végzünk. A belső ellenőrzésre minden évben sor kerül.

Monique Pullen: A hatékonyság értékelése során a csoportvezetőket is megkérdezzük kötetlen interjú keretében. Megváltoztak-e a dolgok? Meg tudnak-e birkózni a feladatokkal? Szükségük van-e további segítségre tőlünk? Mit tehetünk?
Kérdező: Hogyan frissítik a kockázatértékelést, és hogyan biztosítják az elvégzett
intézkedések fenntarthatóságát? Már említették, hogy az intézkedések elvégzése után
két évvel nyomon követést végeznek és a csoportvezetőkkel is beszélnek.

Christel van Neerven: Igen, ezenkívül mi magunk is megfigyeljük a tényleges munkát.

Kérdező: Hogyan módosítják az intézkedéseket? A csoportvezetőkkel folytatott
beszélgetések alapján?

Monique Pullen: Igen, de ezenkívül a munkavállalókat is bevonjuk. Megkérdezzük,
hogy egy adott intézkedést miért nem hajtanak végre, és megpróbáljuk kideríteni,
hogy mely intézkedések felelnek meg a szóban forgó osztálynak. Különben lehet,
hogy nem is hajtanák végre őket, így megpróbáljuk ezt is figyelembe venni.
Christel van Neerven: Évente kétszer belső csapatépítő megbeszéléseket is szervezünk, például az ergonómiával foglalkozó oktatóknak.

Monique Pullen: Ezeken az eseményeken kapcsolatokat építhetnek ki egymással,
és kérdéseket tehetnek fel. Előfordul, hogy az egyik munkaterületet érintő fejlesztés
hasznos egy másik munkaterület számára is. Az eszközök használatára vonatkozóan
próbaidőszakot vezettünk be. A munkavállalóknak is értékelniük kell az eszközöket.
Adhatunk nekik tanácsokat, de alapvetően ez az ő feladatuk.
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helyi Biztonsági és http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact18
Egészségvédelmi
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A kockázatértékelés és megelőzés nemek szempontjából semleges
(Európai Munka- megközelítése ahhoz vezethet, hogy a női munkavállalókat alábecsülik
helyi Biztonsági vagy figyelmen kívül hagyják. A táblázat néhány példát tartalmaz a nők
által dominált munkaterületeken előforduló veszélyekre és kockázatokra
és Egészség
vonatkozóan.
védelmi Ügyhttp://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/43
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(Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

(Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségédelmi
Ügynökség)

Európában a munkavállalók egészségét és biztonságát a kockázatok értékelésén
és kezelésén alapuló megközelítés segítségével védik. A hatékony munkahelyi
kockázatértékelés elvégzése érdekében az összes érintettnek világosan meg kell
értenie a jogi kereteket, a fogalmakat, a kockázatok értékelésének folyamatát,
valamint a folyamatban részt vevő fő szereplők által betöltendő szerepet.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/80
A kockázatértékelés a sikeres biztonsági és egészségvédelmi menedzsment alapja, valamint a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek csökkentésének kulcsa. Ha jól alkalmazzák, javíthatja a munkahelyi
biztonságot és egészségvédelmet – és általában az üzleti teljesítményt.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/81

Kockázatértékelési EU-OSHA
alapismeretek
(Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

A kiadvány számos különböző veszélyhez kapcsolódó ellenőrző listát
tartalmaz, amelyek segítenek a munkahelyi kockázatok értékelésében.
Kémiai anyagok, a stressz és a csúszós felületek kockázatértékelésére
vonatkozó ellenőrző listákat is tartalmaz.

6.

A Tanács 89/391/
EGK irányelve

EU

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=1989&T3=391&RechType
=RECH_naturel&Submit=Search
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Checklist for
the prevention
of accidents in
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zéséhez)

EU-OSHA

A laboratóriumokban többféle veszély van jelen, mint a legtöbb munkahelyen. Ez a tájékoztató különösen a kémiai és biológiai laboratóriumok biztonságára összpontosít. Felvázolja a laboratóriumi biztonságra vonatkozó uniós
jogszabályokat, különösen mivel ezek a kémiai és biológiai veszélyekhez és a
várandós és fiatal munkavállalókhoz kapcsolódnak. Összefoglalja a laboratóriumban dolgozókra leselkedő veszélyeket és példákat hoz az olyan súlyos
laboratóriumi balesetekre, amelyek megelőzhetőek lettek volna, ha megfelelő
biztonsági intézkedéseket hajtanak végre. Ellenőrző listákkal zárul, amelyek
segítenek a laboratóriumi dolgozóknak abban, hogy értékeljék a lehetséges
kockázatokat és hogy nyomon kövessék a biztonsági eljárásokat.
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact20
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(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hwi/about/material/rat2007

A váz- és izomrendszeri zavarok komoly problémát jelentenek a kórházi sze(Európai Munka- mélyzet, különösen az ápolószemélyzet körében. Ezek között elsődleges figyelhelyi Biztonsági met érdemelnek a hátpanaszok és a váll húzódásai, amelyek súlyos károsodást
okozhatnak. Az egészségügyi szakdolgozók a derékfájás által leginkább veszéés Egészség
lyeztetett szakmai csoportok közé tartoznak. A váz- és izomrendszeri megbevédelmi Ügytegedések legfőbb okát az olyan betegmozgatási feladatok jelentik, mint az
nökség)
emelés, az áthelyezés és a pozicionálás. A cikk tanácsokkal és példákkal szolgál
az ápolószemélyzet számára, amelyek segítségével csökkenthető a betegmozgatás okozta váz- és izomrendszeri megbetegedések száma és súlyossága.
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact28
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Jelentés: Main
streaming gender
into occupational
safety and health
(A nemek közötti
egyenlőség
érvényesítése
a munkahelyi
egészségvédelem
és biztonság esetében

EU-OSHA

A jelentés a 2004. június 15-én Brüsszelben tartott műhelytalálkozót
foglalja össze. A szeminárium célja elsősorban a nemekkel kapcsolatos
kérdésekről folytatott információcsere volt, ideértve a nemek közötti
egyenlőség iránti törekvést, és azt, hogy ez a megközelítés hogyan építhető be az egészségvédelembe és biztonságba. Ezenkívül ösztönözni
kívánják a nemekkel kapcsolatos kérdések továbbfejlesztésére vonatkozó vitát és információcserét az Európai Unióban, a nemzeti hatóságok,
a szociális partnerek és a szakértők között. A jelentésben ajánlások
találhatók a nemi kérdések fejlesztésére a munkahelyi egészségvédelem
és biztonság területén.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688

10.

A munkahelyi biztonság és egészség
védelem mindenkit
érint. Helyes gyakorlat a vállalatok, a
szociális partnerek
és a szervezetek
számára

EU-OSHA

11.

Report – Gender
issues in health
and safety at work
(Jelentés: Nemi
kérdések a munka
helyi egészség
védelemre és
biztonságra
vonatkozóan)

EU-OSHA

Factsheet 42 –
Gender issues in
health and safety
at work (42. tájékoztató: Nemekkel
kapcsolatos kérdések a munkahelyi
egészségvédelem
és biztonság területén)

EU-OSHA

Factsheet 29 –
Safety and health
good practice online
for the healthcare
sector (29. ismertető:
Helyes egészség
védelmi és biztonsági online gyakorlat
az egészségügyi
ágazat számára)

EU-OSHA

Factsheet 53 –
Ensuring the
health and safety
of workers with
disabilities (A
fogyatékkal élő
munkavállalók
egészségvédelmének és biztonságának biztosítása)

EU-OSHA

12.

13.

14.

(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

Helyes gyakorlat a vállalatok, a szociális partnerek és a szervezetek
(Európai Munka- számára. A Kezdeményezés az egészséges munkahelyért bemutatása,
helyi Biztonsági amelynek célja, hogy a munkáltatók és az alkalmazottak számára a
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatban minőségi informá
és Egészség
ciókhoz nyújtson könnyű hozzáférést.
védelmi Ügyhttp://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007
nökség)

(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

A nemek közötti egyenlőség megteremtése a foglalkoztatás valamennyi
területén kulcsfontosságú európai prioritás. Nemcsak a jogok, hanem
a felelősségteljes gazdaságpolitika kérdése is. A jelentés rámutat arra,
hogy fontos a nemi szempontok figyelembevétele a kockázatértékelésben, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság bevonása
a nemek egyenlő foglalkoztatására irányuló tevékenységekbe. A két
szakpolitikai terület közötti együttműködés a nők és a férfiak számára
egyaránt fontos az európai szinttől a munkahelyekig, a munkahelyi
kockázatok megelőzésének fejlesztése érdekében.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/209
Jelentős különbségek vannak a férfiak és a nők munkahelyi körülményei
között, és ez befolyásolja munkahelyi egészségvédelmüket és biztonságukat. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos
uniós stratégia célja a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, illetve
figyelembevétele a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek során. Ennek érdekében az Ügynökség jelentést készített,
amely megvizsgálja a munkahelyi sérülések, betegségek és ismerethiányok tekintetében a nemek között fennálló különbségeket, valamint a
kockázat megelőzés javítására vonatkozó következtetéseket.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/42
Az európai adatok szerint az egészségügyi ágazatban a munkahelyi
balesetek aránya 34 %-kal magasabb, mint az uniós átlag. Ezenkívül az
ágazatban fordul elő a második legtöbb munkahelyi váz- és izomrendszeri
betegség. A tájékoztató alapszintű bevezetést nyújt az egészségügyi ágazat munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseibe, valamint abba,
hogy hogyan lehet információkhoz jutni az Ügynökség honlapjáról.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29

A fogyatékkal élők esetében az egyenlő munkahelyi bánásmódnak kell
(Európai Munka- érvényesülnie, amely magában foglalja az egyenlőséget a munkaegészséghelyi Biztonsági ügy és munkabiztonság területén. A fogyatékkal élőket védik az európai
diszkriminációellenes, illetve a munkaegészségügyi és munkabiztonsági
és Egészség
jogszabályok. Ezeket a jogszabályokat, amelyeket a tagállamok hazai jogvédelmi Ügyrendszerükbe és rendelkezéseikbe átültetnek, a fogyatékkal élők foglalkoznökség)
tatásának megkönnyítésére, nem pedig a kirekesztésére kell alkalmazni.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/53
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Ország

Tartalom/Forrás

15 .

Idősödő munka
vállalók

EU-OSHA

Az idősebb munkavállalókat különösen érintő munkahelyi biztonsági és
egészségügyi problémák közé tartoznak a váz- és izomrendszeri zavarok,
a munka pszichoszociális jellegzetességei és a munkaszervezési rend
(például a műszakok).
http://osha.europa.eu/hu/priority_groups/ageingworkers/index_html

Migráns munka
vállalók

EU-OSHA

16.

(Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

A migráns munkavállalókkal kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági kérdések közé tartozik a migráns munkavállalók nagy
kockázattal járó ágazatokban való foglalkoztatottságának magas aránya,
a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tájékoztatás és oktatás
nyelvi és kulturális akadályai, valamint az, hogy a migráns munkavállalók
gyakran sok túlórát vállalnak, illetve rossz az egészségi állapotuk, ezért
fogékonyabbak a munkahelyi sérülésekre és betegségekre.
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/migrant_workers

17.

Fogyatékkal élő
személyek

Az EU-OSHA Ügynökség összegyűjtötte számos, a munkavédelemmel,
(Európai Munka- illetve a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos forrás elérhetőségét. A honlap
helyi Biztonsági a hasznos, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági információkkal, valamint a fogyatékkal élő személyek munkahelyi integrációjával
és Egészség
és megtartásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó hivatkozásokat
védelmi Ügytartalmazza.
nökség)
http://osha.europa.eu/hu/priority_groups/disability/fogyatekkal-eloszemelyek

18.

Fiatalok

Az Ügynökség összegyűjtötte a fiatalokkal és a munkahelyi egészségEU-OSHA
(Európai Munka- védelemmel és biztonsággal kapcsolatos forrásokat és információforráhelyi Biztonsági és sokra mutató hivatkozásokat.
Egészségvédelmi http://osha.europa.eu/hu/priority_groups/young_people/index_html
Ügynökség)

19.

69. tájékoztató:
Fiatal munka
vállalók

EU-OSHA

20.
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70. tájékoztató:
Fiatal munka
vállalók

EU-OSHA

(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

EU-OSHA
(Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

A tájékoztató áttekinti a fiatalok foglalkoztatási helyzetét és az általuk
betöltött munkahelyeket, főleg a szolgáltatási szakmákra és az alacsony
szakképzettséget igénylő, fizikai munkákra vonatkozóan. Ez az eloszlás a
fenti ágazatokra jellemző, potenciálisan veszélyes körülmények meghatározott köre miatt fontos következményekkel jár a fiatalok munkahelyi biztonságára és egészségvédelmére nézve (beleértve az alacsony
fizetést, az ideiglenes idénymunkát, a rossz foglalkoztatási feltételeket,
az éjszakai és hétvégi munkavégzést, valamint a megterhelő fizikai
munkát).
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/69
A kiadvány áttekintést nyújt azokról a munkahelyi veszélyekről, amelyeknek a
fiatal munkavállalók ki vannak téve, és arról, hogy milyen hosszú és rövid távú
következményei vannak ennek a kitettségnek. Több olyan ágazat és szakma,
amely fiatalokat foglalkoztat, sok baleseti kockázatot és sokféle munkahelyi
veszélyt rejt. Egyedi célzott intézkedéseket kell végrehajtani az oktatásban és
a képzésben, valamint a mindennapi munkahelyi gyakorlatban.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/70
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2.8. Alkalmazandó uniós irányelvek
1. A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (13)
2. A Tanács 89/654/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi minimumkövetelményekről (14)
3. A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (15)

2.9. OiRA: Online interaktív kockázatértékelési
eszköz, EU-OHSA
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) online
kockázatértékelési eszközt dolgozott ki, amely 2011 óta áll a felhasználók rendelkezésére. (http://osha.europa.eu/hu/front-page/view.) Az eszköz kockázatértékeléssel kapcsolatos weboldalakat tartalmaz, amelyek segíthetnek a mikro- és kisvállalkozásoknak
abban, hogy kockázatértékelési eljárást vezessenek be, amely a munkahelyi kockázatok meghatározásától és értékelésétől kezdve a megelőző intézkedésekre vonatkozó
döntéshozatalon és intézkedésen át a nyomon követésig és a jelentéstételig terjed.

2.10. Szakirodalom
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Németország, 2009. július 8. (www.bgw-online.de).

Wohlfahrtspflege

(BGW).

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Németország.
Gefahrdungsbeurteilung in Kliniken, 2005 (http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__check/TP-4GB__
Gefaehrdungsbeurteilung__in__Kliniken,property=pdfDownload.pdf ).
A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről (http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=1989&T3=391&Rech
Type=RECH_naturel&Submit=Search).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ügynökség – 80. tájékoztató:
Kockázatértékelés – feladatok és felelősségek (http://osha.europa.eu/en/publications/
factsheets/80/).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ügynökség – Factsheet 43 –
Including gender issues in risk assessments (43. tájékoztató: Nemi kérdések vizsgálata
a kockázatértékelés során) (http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/43/).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, Kockázatértékelés
(http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment).
(13) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(14) HL L 393., 1989.12.30.,
1–12. o.
(15) HL L 348., 1992.11.28.,
1–8. o.
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Segí
teni egy
betegnek
abban,
hogy
felüljön
az ágyban, majd
vissza
feküdjön

Feladat

az összes részt
vevő gondozó
esetében a
gerinc, a váll, a
nyak, valamint
a kéz- és karízületek megerőltetése, amelyet
a beteg súlya
és mobilitási
képessége okoz,
valamint a kevés
hely, amely az ágy
körüli mozgáshoz
rendelkezésre áll

2

Veszély és a koc- Koc
kázatnak kitett kázat
személyek
beso
rolása

Megelőző intézkedések
(M-Sz-E)

képzés az elektromos ágyak kezeléséről

a gondozó
fizikai
terhelésének
megszün
tetése

az orvostechnikai eszközökért felelős személy

nyolc héten belül

a főnővér, a biztonságért felelős tisztviselő

az összes osztály teljes személyzete esetében a következő hat héten
belül

az osztály összes dolgozója

azonnal

a főorvosok és a főnővér

azonnal

főnővér

azonnal

a vezetőség és a főnővér

hat hónapon belül

vezetőség, beszerzési osztály

az összes osztály esetében a következő két éven belül

Az intézkedés teljesítésének határideje és végrehajtója

képzés a hátizmokat kímélő, türela következő két évben alapvető képzés az egész munkaerő számára
mes és a betegek együttműködésére a következő négy évben nyomon követés a teljes munkaerő esetéépülő munkavégzésről
ben

tájékoztatás a biztonságos eljárásokról

Tájékoztatás
a veszélyekről

legyen elég hely a betegek szobáiban, például a fölösleges bútorok
eltávolítása, a bútorok átrendezése

ne legyenek pótágyak a betegek
szobáiban

a munkafolyamat szervezésének
felülvizsgálata

elegendő ember a műszakban
a gondozó
fizikai
ahhoz, hogy két munkatárssal együtt
terhelésének lehessen dolgozni
csökkentése
elegendő idő ahhoz, hogy hátizmokat kímélő módon, és türelmesen,
betegközpontú módon lehessen
dolgozni

a gondozó
elektromosan állítható ágyak
fizikai
terhelésének
megszün
tetése

Cél

Munkaterület: 2/B. osztály
Szakma: Az összes munkavállaló, aki részt vesz a betegek gondozásában
Feladat: Betegmozgatás

2.11. Példa a kockázatértékelésre a manuális betegmozgatás tevékenysége alapján

A nyomon
követés /
felül
vizsgálat
dátuma
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2.12. Példa a kockázatértékelésre a felületi fertőtlenítési feladat alapján
Munkaterület: Belgyógyászat
Szakma: Ápolószemélyzet
Feladat: Felületi fertőtlenítés, azaz a nagy felületek szokásos fertőtlenítése (súrolás/törlés)

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása
Példa: A biztonsági adatlapokban és a beosztásban szereplő információk, valamint a
berendezések által nyújtott információk – hogyan gyűjthetők információk arról, hogy
ki és hogyan sérülhet meg?
A szokásos felületi fertőtlenítés során olyan vízzel hígított fertőtlenítőoldattal súrolják/
törlik át a felületeket, amely veszélyes anyagokat is tartalmazhat. A felületi fertőtlenítőkoncentrátumokat – a hatóanyagok típusától és koncentrációjától függően – általában
körülbelül 0,25 %–3 % arányban hígítják vízzel. Az oldatból normál padlófelületeken
50 ml/m2 és 100 ml/m2 közötti mennyiséget használnak, de ez akár több liter is lehet a
fertőtlenítendő terület nagyságának függvényében. A tevékenységet gyakran végzik
a kórtermekben, és néhány perctől (például ápolók esetében) akár több óráig (segédápolók vagy tisztítószemélyzet esetében) is eltarthat. Ilyen esetekben a bútorok, a
munkafelületek, az ágyak, a berendezések és a gépek stb. fertőtlenítésére kerül sor.
A munkavállalók különböző kockázatoknak, különösen az alábbiaknak vannak kitéve:
• váz- és izomrendszeri zavarok kockázata a hosszan tartó, kényelmetlen testtartás,
vagy a nehéz tárgyak (például matracok, bútorok) emelése és cipelése miatt;
• fertőzésveszély (a kórházakra jellemző fertőzésveszély);
• vegyi kockázatok a különböző, tisztításra és fertőtlenítésre használt anyagok miatt,
illetve a hosszan tartó, vízzel való érintkezés miatt a bőr megdagadhat, kopásos bőrbetegségek és érzékenység alakulhat ki.
A veszélyes anyagok címkézése általában megfelelő tájékoztatást nyújt a felhasználónak a termék használatából eredő kockázatokról. A felhasználók által a fertőtlenítőkoncentrátumokból készített előírás szerinti hígítások általában 0,1 g/100 g-nál
kevesebb hatóanyagot tartalmaznak, így a munkaoldat kevesebb mint 0,1 %-os. Az
ilyen munkaoldatok címkézése általában mellőzhető, azonban a hígított fertőtlenítőszerek is kockázatot jelentenek a munkavállalókra nézve.

2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
Példa: Nem egyformán fontos az összes feltárt kockázat – hogyan értékeljük, hogy
mely kockázatokat kell előresorolni és elsőként elhárítani?
A bőrrel kapcsolatos kockázatok a fertőtlenítőszerrel való közvetlen érintkezésből vagy
annak kifröccsenéséből erednek. Ezt figyelembe kell venni, különösen bizonyos kritikus
összetevők esetében, amelyek például bőrrel való érintkezés esetén bőrszenzibilizációt
(túlérzékenységet) okoznak (R43). Az összetevők által okozott kockázat jellegére utaló
figyelmeztetések az adott anyag biztonsági adatlapjának 2. szakaszában találhatók.
Az összetevők párolgása a belélegzés kockázatát rejti. Tűz- és robbanásveszély pedig
a gyúlékony termékek esetében fordulhat elő. Az előírások szerint elkészített oldatok
azonban nem gyúlékonyak.
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Ha a fertőtlenítőszert az utasításoknak megfelelően használják, nem keletkeznek
reakciótermékek. Kivételt képeznek azok a termékek, például az 1,6-dihidroxi-2,5dioxohexán (CAS-szám: 3586-55-8), amelyek használata során formaldehid képződik.
E termékek esetében a formaldehidet nem a gyártás során adják hozzá összetevőként, hanem a koncentrátumban lezajló kémiai reakció eredménye. Így a felhasználó
formaldehid-tartalmú fertőtlenítőszerrel kerül kapcsolatba, ami nem kifejezetten
egyértelmű.
Bőrrel kapcsolatos kockázat
A bőr kitettsége – a fertőtlenítőszerek összetevőitől függetlenül – az összes fertőtlenítési tevékenység során elkerülhető megfelelő védőkesztyű viselésével. A folyadékzáró
védőkesztyűk, különösen műszakonként több mint két óránál hosszabb ideig történő
viselése a „nedves munka” miatt különös kockázatot jelent.
Belélegzés kockázata
A belélegzés kockázatáról összességében elmondható, hogy általában elhanyagolható, kivéve az aldehidek esetében. A fertőtlenítőszereket termékcsoportokba sorolják be, amelyeket összetevők szerint különböztetnek meg.
Termékcsoport: Kvaterner ammóniumvegyületek és biguanidek
Nem áll fenn belélegzés kockázata olyan termékek esetében, amelyek kvaterner ammóniumvegyületeket és biguanideket tartalmaznak, ha nem képződnek aeroszolok.

A kockázatok értékelése és rangsorolása
Termékcsoport: Aldehidtartalmú termékek
Az aldehidek általában szenzibilizáló hatásúak lehetnek, ezenkívül rákkeltő hatásuk
is lehet (az EU szerint a C3.; az IARC szerint a C1. osztályba sorolandók). Még ha nem is
érik el a határértékeket, nem zárható ki az egészségügyi kockázat a túlérzékenységet
okozó anyagok esetében, ha irritálják a légutakat (R42).
Termékcsoport: Alkoholok
Az alkoholok belélegzésének való kitettség elhanyagolható a legfeljebb 10 g/100 g
koncentrátumot tartalmazó alkoholtartalmú termékek esetében, amelyek általában
0,5 %-os oldatonként 50 mg/100 g-ot tartalmaznak.
Termékcsoport: Más összetevők (fenolszármazékok)
A felületfertőtlenítő szerek a fent említett összetevőkön kívül más hatóanyagokat,
például fenolszármazékokat is tartalmazhatnak. Ilyen termékek használata esetén az
anyagspecifikus kockázatot eseti alapon kell meghatározni.
Tűz-/robbanásveszély
Tűz- vagy robbanásveszély (nyílt láng) csak akkor áll fenn, ha a koncentrátumok címkéjén láng szimbólum vagy R10 besorolás szerepel (kismértékben tűzveszélyes). A többi
hígított oldat esetében nem áll fenn tűz‑ vagy robbanásveszély.
A magasabb alkoholtartalmú termékek nem megfelelőek nagyobb felületek fertőtlenítésére a tűz- és robbanásveszély miatt.
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3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
Példák bizonyos kockázatok esetén alkalmazandó intézkedésekre (először műszaki,
majd szervezeti, végül egyéni intézkedések)
Helyettesítés
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a fertőtlenítés helyettesíthető-e tisztítással. A szükséges fertőtlenítési munka a higiénés tervben szerepel.
Számos olyan termék ajánlott felületi fertőtlenítéshez, amely nem tartalmaz illékony összetevőket vagy olyan anyagokat, amelyek kevesebb kritikus fontosságú jellemzővel rendelkeznek. Meg kell vizsgálni a kevésbé kritikus fontosságú termékek
megfelelőségét.
Az alábbi kockázatokat kell figyelembe venni, különösen a fertőtlenítőszerek helyettesítése esetén:
• Az összetevők szenzibilizáló hatása (R42, R43).
• Az aldehideket, különösen a formaldehidet és a glutáraldehidet tartalmazó termékeket csak indokolt esetben szabad használni, tekintettel illékonyságukra és a lehetséges kockázatokra, amelyek akkor is fennállnak, ha hígított oldatot használnak.
• A nagy felületek fertőtlenítése során törölni kell a felületet, nem pedig permetezni,
amely során finom permet alakul ki.

Műszaki
• Az 1 %-osnál magasabb koncentrációk és illékony összetevők esetében (az alkoholokat kivéve) azt kell feltételezni, hogy gépi szellőztetésre van szükség. A szellőztetés
során megfelelő számú levegőcserét kell biztosítani.
• A fertőtlenítőszerek használata során segédeszközök használata a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében.
• Az aeroszolokat lehetőség szerint el kell kerülni. Alacsonyabb nyomás esetében például csökkenthető az aeroszolképződés az adagoló lenyomásakor és a folyékony
szemcsék becsapódási sebessége, és ilyen módon az aeroszolképződés is. (Ez például a zuhanyzókkal rendelkező kórházak és ápolási intézmények fürdőszobáinak
fertőtlenítése esetén fontos.)

Szervezési
• Az ilyen jellegű tevékenységek megkezdése előtt meg kell határozni a szükséges
fertőtlenítési feladatokat, a munkavállalókat pedig utasítani kell arra, hogyan végezzenek megfelelő munkát. Be kell tartani a koncentráció előállítására és a behatási
időre vonatkozó szabályokat.
• A fertőtlenítés alatt nyitott ajtókkal és ablakokkal kell biztosítani a jó szellőztetést, ha
lehetséges, kereszthuzat segítségével.
• Ha rendelkezésre állnak gépi szellőztető berendezések, akkor azokat a fertőtlenítés
során működtetni kell.
• El kell kerülni fertőtlenítőszerek forró felületeken történő alkalmazását, mivel a hatóanyagok gyorsabb elpárolgása miatt már nem történik fertőtlenítés (hiányzó behatási
idő). Ezenkívül a párolgó anyagok miatt magas a kockázat, ami szobahőmérsékleten
elhanyagolható lenne (például magas hőmérsékleten történő fertőtlenítés).
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Egyéni
• Ami az egyéni védintézkedéseket illeti, mindig be kell tartani az idevágó biztonsági
adatlap 8. szakaszában foglaltakat.
• Megfelelő kesztyűt kell viselni, a nitrilgumiból készült kesztyűk általában megfelelnek. A felhasznált termékek változatossága miatt nem tudunk konkrét tájékoztatást
adni a védőkesztyűkről. Mindig az idevágó biztonsági adatlap 8. szakaszában foglalt
megjegyzéseket kell figyelembe venni.
• Védőruhát is kell hordani, ha a ruházat vagy a cipők átázhatnak.

4. lépés: Cselekvés
A munkavállalókat tájékoztatni kell a kockázatértékelés eredményeiről. Az intézkedések végrehajtása előtt meg kell tervezni, hogy kinek mi a feladata, és mikor kell
azt végrehajtania. Az összes résztvevőre kiterjedő menetrendet kell létrehozni. Ha a
különböző foglalkoztatási csoportokba tartozó és különböző igényű munkavállalókat,
például a fiatalabb és idősebb munkavállalókat, a női és férfi munkavállalókat és más
csoportokat bevonják az intézkedések végrehajtásába, az támogatja az intézkedések
elfogadásának folyamatát és hosszú távú sikerességét.

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat
Dokumentálás
A kockázatértékelést dokumentálni kell. A dokumentálás során rögzíteni kell a kockázatelemzés eredményeit, a végrehajtott intézkedéseket és az intézkedések értékelésének eredményeit.
Nyomon követés
Az intézkedések eredményeit nyomon kell követni és értékelni kell. További módosításokra lehet szükség, ha a fejlesztések nem érik el a várt eredményeket. A végrehajtott
intézkedéseket egy vagy több munkavállaló követi nyomon. Ők az osztályuk illetékes
vezetőjének, illetve a kórháznak tesznek jelentést. A csoportvezetők és az osztályvezetők felelőssége, hogy nyomon kövessék és felülvizsgálják a kockázatértékelést.
Felülvizsgálat
A kockázatértékelést rendszeres időközönként, valamint jelentős változások esetében
felül kell vizsgálni. A munkahelyi kockázatokat és veszélyeket évente frissíteni kell, és
folyamatos fejlesztési folyamatot kell megteremteni. A dokumentációba bele kell foglalni a végrehajtott intézkedések felülvizsgálatának és a kockázatok újraértékelésének
dátumát. Ideális esetben az illetékes vezetők jelentést tesznek a felső vezetőségnek
arról, hogy egy adott kockázat megelőzése vagy csökkentése sikerrel járt-e.
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Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

3.1. Bevezetés
Az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalóknak nagy az esélyük arra,
hogy fertőzést kapjanak, amiben számos és bizonyos tekintetben igen eltérő kórokozók játszanak jelentős szerepet. A kockázat általában váratlanul lép fel vagy
nem azonnal egyértelmű, ami különösen megnehezíti a kockázatértékelést.

Új kockázatértékelési módszer
A kockázatértékelés alapvető fontosságú a fertőzésnek a veszélyes területeken dolgozó személyzet körében történő megelőzése érdekében.
A kockázati lehetőségek értékelése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
1. a kórokozó természetes fertőzőképessége;
2. a környezetben való túlélési képessége;
3. a betegség súlyossága;
4. a betegség vagy fertőzés okozásához szükséges adag vagy expozíciós szint;
5. az átvitel módja;
6. járványügyi tényezők.
A munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben foglalt osztályozás
Négy kockázati csoport a fertőzés kockázatának szintje szerint:
• 1. csoport
A biológiai anyag valószínűleg nem okoz emberi megbetegedést.
• 2. csoport
A biológiai anyag okozhat emberi megbetegedést és veszélyt jelenthet a munkavállalók számára; valószínűleg nem terjed el a közösségben és általában eredményesen megelőzhető és kezelhető.
(16) Lásd a munkájuk
során biológiai
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak
kitett munkavállalók
védelméről szóló,
2000. szeptember
18-i 2000/54/EK
európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2.
cikkét (hetedik egyedi
irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében) (HL L 262.,
2000.10.17., 21–45. o.).
A III. melléklet listát
tartalmaz a Közösség
által osztályozott
biológiai anyagokról.
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• 3. csoport
A biológiai anyag okozhat súlyos emberi megbetegedést és komoly veszélyt
jelenthet a munkavállalók számára; elterjedhet a közösségben, de általában eredményesen megelőzhető és kezelhető.
• 4. csoport
A biológiai anyag súlyos emberi megbetegedést okoz és komoly veszélyt jelent a
munkavállalók számára; igen nagy a kockázata annak, hogy a közösségben elterjed, általában nem előzhető meg és nem kezelhető eredményesen (16).
•

Az egyes kockázati csoportokhoz megfelelő megelőző intézkedések kapcsolódnak, amelyek különböző veszélyhelyzetekben általános választ tesznek lehetővé. Az adott helyzetre
való konkrét válaszadás azonban nem egyszerű ebben a rendszerben, mivel az egészségügyben felmerülő veszélyek gyorsan változnak.

3 Biológiai kockázatok

Az európai kockázatértékelési rendszer előírja,
hogy minden, várhatóan előforduló kórokozó
általi lehetséges kockázatot értékeljenek, hogy
a kórokozókat kockázati csoportokba sorolják,
és hogy a kockázatelemzés és a kockázatok csoportosítása alapján óvintézkedéseket tegyenek.
Ha különböző kockázati csoportok kórokozói
vannak jelen, a legmagasabb kockázati kategóriára vonatkozó óvintézkedéseket kell végrehajtani. Habár ez hatékony megközelítés, egyben
időigényes és bonyolult is, és az alkalmazandó
védintézkedések meghatározása elvont.

  01 A munkáltató feladata a kockázatértékelés elvégzése.

Az eredményes kockázatértékelés érdekében stratégiai szempontból ésszerűbb, ha a kórokozókat csoportosítják, mint ha minden kórokozót egyesével vesznek
figyelembe. Az átviteli mód szerinti csoportosítás
megfelelő megoldás lehet, mivel a védintézkedések
közvetlenül kapcsolódnak az átviteli módhoz.
Az egészségügyi ágazatot tekintve három átviteli mód jellemző:
1. vér útján terjedő fertőzések;
2. levegő útján terjedő fertőzések;
3. érintkezés útján terjedő fertőzések.
A faecal-orális fertőzések szintén kockázatot jelentenek, de ugyanolyan módon megelőzhetők, mint az érintkezés útján terjedő fertőzések.
A különböző átviteli módok mindegyikénél külön kockázatelemzési és -értékelési eljárásokat és védintézkedéseket kell kialakítani.
Bizonyos esetekben külön figyelmet kell fordítani az egyes kórokozókkal vagy egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő tényezőkre vagy kérdésekre. Ezek a következőkben olvashatók.

3.2. A fertőzéseknek való munkahelyi kitettség
átfogó kockázatértékelése
A különböző területeken dolgozó vagy különböző tevékenységeket végző egészségügyi munkavállalók különböző fertőzési kockázatoknak vannak kitéve.

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása
A biológiai anyagokból eredő kockázatra vonatkozó információk a munkahelyi
egészségvédelemről szóló könyvekben is megtalálhatók (lásd a szakirodalmat).
A fennálló kockázati helyzetre vonatkozó utasítások a nemzeti adatbázisokból
kérhetők le, Németországban például a Robert Koch Intézet által végzett, a járványok kitöréséről szóló epidemiológiai tanulmányokból. A munkáltatónak munkahelyi egészségvédelemre specializálódott orvos szakértelmét kell igénybe
vennie, és az ő segítségével kell elvégeznie a kockázatelemzést.
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A kockázati területek közé tartoznak az alábbiak (a lista nem teljes
körű):
• Műtők.
• Sürgősségi osztályok.
• Intenzív osztályok.
• Elsősegélynyújtó és mentőszolgálatok.
• Dialízisosztályok.
• Laboratóriumok.
• Geriátria, különösen ha a munkavállalók vérrel és vérkészítményekkel, potenciálisan
veszélyes eszközökkel érintkezhetnek, vagy agresszív betegeket kezelnek.
• Patológia, bonctan és törvényszéki orvostan (kivéve a laboratóriumokat).
• Vér- és plazmabankok, valamint -központok.

A fertőzés kockázatával járó tevékenységek:
• Betegek klinikai vizsgálata.
• Vérvétel, mintavétel testnedvekből vagy más klinikai mintavétel, például kenetvétel.
• Sebészeti eljárások.
• Sebek bekötözése/ellátása.
• Az önmaguk ellátására képtelen betegek gondozása.
• Mások vagy önmaguk által jelentett kockázatnak kitett emberek vagy állatok ellátása.
• Állatok ellátása.

Ezenkívül az alábbi tevékenységek is fertőzési kockázatot jelenthetnek:
• Takarítási, fertőtlenítési, javítási és karbantartási munka, valamint szállítási és hulladékártalmatlanítási munka szennyezett területeken, illetve szennyezett felszerelésekkel és tárgyakkal végzett munka.
• Érintkezés olyan területekkel, amelyeken gyaníthatóan fertőzés van jelen, például
szennyezett anyagok a mosodában (a szennyes kezelésére kijelölt zóna).
• Tisztító- vagy fertőtlenítőberendezés kezelése/szállítása.
• Hegyes vagy éles eszközök, illetve berendezések kezelése.

2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
A biológiai kockázatok konkrét kockázatértékelése
Ez tapasztalati tudáson alapul, vagyis azon, hogy általában milyen kórokozók
fordulnak elő. Az epidemiológiai tanulmányok további részleteket nyújtanak
a fertőzések gyakoriságáról, és a kockázatértékeléssel kapcsolatban is utasításokat adnak. A hirtelen változó helyzetekről (bizonyos esetekben járványok
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kitöréséről, például a SARS-ról vagy a sertésinfluenzáról) szóló tájékoztatást a
közmédiában teszik közzé. Ebbe bele kell foglalni az alábbiakat:
• a gyakran kimutatott kórokozók figyelembevétele (epidemiológiai helyzet);
• a kockázatot vagy lehetséges expozíciót jelentő kórokozók figyelembevétele (kockázati csoport);
• az átviteli mód figyelembevétele;
• a munkahelyen esetleg előforduló időhiány és a feladatok miatti nyomás vagy
stressz figyelembevétele;
• annak értékelése, hogy mely kockázatok esetében van szükség kockázatcsökkentési
tervre;
• a kockázatcsökkentésre irányuló konkrét intézkedések meghatározása;
• egészségvédelmi és biztonsági intézkedések végrehajtása.
  02 A műtőkben a vér
útján terjedő fertőzések nagy kockázatot
jelentenek.

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
Általános óvintézkedések – alapvető higiénés intézkedések
Ezek olyan intézkedések, amelyeket minden beteggel való érintkezés során
végre kell hajtani a kórokozók betegekre és egészségügyi dolgozókra való átvitelének megelőzése érdekében, ezáltal csökkentve a kórházi fertőzések kockázatát. Ezek közül a legfontosabb a kezek higiénés fertőtlenítése, de ide tartozik a
védőruházat körülményeknek megfelelő alkalmazása is:
• kesztyű használata (lásd alább);
• védőöltözet használata (lásd alább);
• levegőszűrős maszk használata (lásd alább);
• a láthatóan szennyezett felületek és tárgyak fertőtlenítése és tisztítása és az orvosi
termékek rendszeres karbantartása mind fontos higiénés intézkedés.
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Műszaki és épületgépészeti óvintézkedések
Az alábbi megelőzési módszerek a betegek higiéniájára és
ellátására vonatkozó általános, alapvető módszerekhez kapcsolódnak. Ugyanannyira fontosak azonban a munkavállalók egészségének és biztonságának tekintetében is, ezért
meg kell említeni őket. A kockázatok megelőzése érdekében
a munkáltató köteles biztosítani, hogy végrehajtsák a szükséges műszaki és higiénés intézkedéseket. Bizonyos esetekben az egyéni védelmi módszerek alkalmazása is helyénvaló
és végrehajtandó. A konkrét módszereket az adott helyzet
vagy munkakörülmények függvényében kell meghatározni,
és adott esetben kiegészíthetők vagy módosíthatók az
anyagok és a munkahelyi kritériumok figyelembevételével.

  03 Példa műszaki intézkedésre: biztonságos
berendezéseket kell
használni.

Kézhigiénés intézkedések
Higiénés kézfertőtlenítés
A kéz tényleges vagy lehetséges mikrobás szennyeződése esetén a higiénés kézfertőtlenítés elengedhetetlen. Amennyiben feltételezhető vagy valószínű a szennyezettség,
megbízható baktérium-, gomba- és vírusölő készítményt kell használni, feltéve hogy
rendelkezésre állnak érvényes teszteredmények (például elkülönítési részleg, gyermekosztály, feltételezhetően vagy biztosan átvihető fertőzés). A higiénés kézfertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy a kézen lévő kórokozók nagy része elpusztuljon.
Az alkoholos készítménnyel a száraz kéz teljes felületét be kell dörzsölni, különös
figyelmet fordítva a belső és külső felületekre, ideértve a csuklókat, az ujjak közötti
területeket, az ujjbegyeket, a körmök körüli részeket és a hüvelykujjakat, és ezeket a
területeket a teljes expozíciós idő alatt nedvesen kell tartani.
Higiénés kézfertőtlenítés szükséges a következő esetekben:
• mielőtt az érintett személy belép a műtők, a sterilizációs osztályok és más tiszta
helyiségek személyzeti zsilipjének tiszta részébe;
• invazív beavatkozások előtt, akkor is, ha az adott személy (sterilizált vagy nem
sterilizált) kesztyűt visel (például katéter behelyezése a vénákba vagy a hólyagba,
angiográfia, bronchoszkópia, endoszkópia, injekció, punkció előtt);
  04 A kézfertőtlenítés
elsőbbséget élvez a
kézmosással szemben. Látható szen�nyeződés esetében a
kezet előbb meg kell
mosni, majd fertőtleníteni kell.
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• a fertőzések kockázatának rendkívüli mértékben kitett betegekkel való érintkezés
előtt (például leukémiás betegek, politraumatizált betegek, sugárzásnak kitett vagy
más súlyos betegségben szenvedő betegek, égési sérültek);
• a szennyezés kockázatával járó tevékenységek előtt (például infúzió bekötése, kevert
infúzió készítése, gyógyszerek felszívása fecskendőbe);
• a sebekkel való érintkezés előtt és után;
• a katéterek, a váladékelvezető csövek stb. bemenete körüli területekkel való érintkezés előtt és után;
• a potenciálisan vagy biztosan fertőző anyaggal (vér, váladék vagy széklet) vagy a test
fertőzött részeivel való érintkezés után;
• a potenciálisan szennyezett tárgyakkal, folyadékokkal vagy felületekkel való érintkezés után (vizeletgyűjtő rendszerek, ürítési egységek, légzőkészülékek, légzésvédő
maszkok, légcsőtubusok, váladékelvezető csövek, szennyes, hulladék stb.);
• olyan betegekkel való érintkezés után, akik fertőzési források lehetnek, vagy
akik a kórházhigiéné szempontjából veszélyes kórokozókat hordoznak (például
methicillinrezisztens Staphylococcus aureus [MRSA]);
• a védőkesztyű levétele után, ha az érintkezett vagy érintkezhetett kórokozókkal
vagy súlyos szennyeződéssel.
Aszeptikus intézkedések (például égési sérült betegek kezelése) előtt szükség lehet a
kézfertőtlenítés előtt sebészi bemosakodás elvégzésére.
Az alábbi helyzetekben döntést kell hozni a higiénés kézfertőtlenítés vagy a kézmosás
tekintetében, a fennálló kockázatnak megfelelően:
• étel elkészítése és kiosztása előtt;
• olyan betegek ápolása vagy gondozása előtt és után, akiknél a higiénés kézfertőtlenítéssel kapcsolatban említett javallatok nem alkalmazhatók;
• a mosdó használata után (ha az érintett
személy hasmenésben szenved, nagy
valószínűséggel vírusos, bakteriális vagy
élősködő kórokozók ürítése történik,
amelyek rendkívül kis dózisban is fertőzőek – rotavírus, SRSV, EHEC, Clostridium
difficile és cryptosporidium –, ezért először fertőtleníteni kell a kezet);
• orrfújás után (nátha esetén nagy
a vírusos fertőzés valószínűsége a
Staphylococcus aureus megnőtt ürítése miatt, így először fertőtleníteni kell
a kezet).
A higiénés kézfertőtlenítés gyakran ismételt tevékenység, és annak során gyakran követnek el hibákat. Ezek a hibák hozzájárulnak a kórházi fertőzések nehezen meghatározható
(de nem elhanyagolható) mértékéhez és az egészségügyben dolgozó munkavállalók munkával kapcsolatos (foglalkozási) megbetegedéseihez. A munkáltató feladata,
hogy megerősítse a szabályok betartását, különösen a kézfertőtlenítés tekintetében. Ez

  05 A kefével történő
kézmosás nem
ajánlott, mert a kefe
károsíthatja a bőrt.
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kampányok (például a „tiszta kezek” kampány) vagy ellenőrzések segítségével érhető
el – a fertőtlenítőszerek fogyasztásának mérése vagy a munkavállalók (titokban történő)
megfigyelése a kötelező fertőtlenítéssel járó feladatok elvégzése közben.
Kézmosás
A munka kezdete előtt és vége után elegendő egyszer kezet mosni.
Főleg korlátozott hatékonysága miatt a higiénés kézmosás nem helyettesíti a higiénés
kézfertőtlenítést. Ha a higiénés kézfertőtlenítésen kívül takarításra is szükség van, azt
csak a fertőtlenítés után kell elvégezni, az alábbi kivételekkel. Az erősen szennyezett
kezet előbb alaposan le kell öblíteni, majd meg kell mosni, és oda kell figyelni arra,
hogy a környező felületeket és a ruházatot ne fröcsköljük össze (például vérrel való
szennyeződés esetében).
Ezután szükség esetén fertőtleníteni kell a szennyezett területet, a védőruhát pedig le
kell cserélni. Végül fertőtleníteni kell a kezet. Ha a szennyeződés csak bizonyos területeken fordul elő, kézfertőtlenítőbe mártott papír zsebkendő, cellulóz vagy hasonló
anyag segítségével eltávolítható, és ezután elvégezhető a kézfertőtlenítés.
  06 Kézmosás munka
előtt és után, és ha
piszkos a keze.

Bőrvédelem és bőrápolás
A kéz és az alkar bőrének ápolása munkahelyi kötelezettség, mivel még a legkisebb repedésekben vagy sérülésekben is megbújhatnak a kórokozók, és az ápolatlan bőrt nem
lehet kellő mértékben fertőtleníteni. A bőrápolási termékek, a kézfertőtlenítő szerek és a
mosószerek kiválasztásánál fontos szempont, hogy ne csak hatékonyak és elérhető áron
beszerezhetőek legyenek, hanem a személyzet is használja őket, amire a kézhigiénés intézkedések betartásának mértéke fog utalni.
A bőrápolási termékeket adagoló automatákban vagy tubusokban kell elhelyezni, amelyek
a szünetekben vagy munka után használhatóak a leghatékonyabban, mivel a kézfertőtlenítés hatékonysága csökken a bőrápoló készítmények miatt; ez olyan esetekre vonatkozik,
amelyekben a gyártó nem nyújt részletes használati útmutatást.
Ahol fennáll az a kockázat, hogy a bőr munka közben nedves környezettel érintkezik,
vízhatlan kesztyűt kell viselni, irányított, megelőző foglalkozás-egészségügyi ellátást kell
biztosítani, kezelési útmutatót kell készíteni és bőrvédelmi tervet kell kidolgozni. Vízhatlan
kesztyűben két óránál hosszabb ideig végzett munka is nedves munkának minősül.
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Alapesetben a következő szabályokat kell követni:
Ha a kéz nagyon vagy láthatóan szennyezett, először meg kell mosni.
Ha felmerül a gyanú, vagy biztos, hogy a kéz szennyezett, a kézfertőtlenítésnek
elsőbbséget kell élveznie, mégpedig azért, mert a fertőtlenítés hatékonyabb a
kórokozók számának csökkentésében, és a gyakori kézmosás károsítja a bőr védekezőképességét.
Minden munkavállalónak hozzáférést kell biztosítani a hideg és meleg folyóvizes csaptelepekhez, a kézfertőtlenítő-adagolókhoz, a megfelelő bőrvédelmi és
bőrápolási termékekhez és az eldobható törülközőkhöz.
Ezenkívül olyan mosdóhelyiségeket kell biztosítani a számukra, amelyeket a betegek nem használhatnak. Ez nem vonatkozik a háztartási ágazatra. A felületeknek
(például a padlónak, a munkaasztaloknak és ‑felületeknek, az eszközök és felszerelések felületeinek) könnyen tisztíthatónak kell lenniük és ellenállónak kell lenniük a használt tisztítószerekkel és fertőtlenítőszerekkel szemben.
Azokon a munkaterületeken, ahol magas fertőzési kockázattal járó tevékenységeket végeznek, a mosdókat érintés nélküli, szenzoros csapokkal kell ellátni.

Szervezeti intézkedések
A munkáltató csak olyan személyeket bízhat meg munkával, akik megfelelő egészségügyi szakmai képesítéssel rendelkeznek, kivéve, ha a személyzet egy olyan,
megfelelően képesített tagjának irányítása és felügyelete alatt dolgoznak, akinek a
szakképzettsége és tapasztalata lehetővé teszi, hogy felismerje a fertőzés kockázatát és megfelelő megelőző intézkedéseket hajtson végre (például orvosok, ápolók,
orvosi asszisztensek, szülésznők és fertőtlenítési szakemberek, valamint szakképzett
egészségügyi, fogászati és állatorvosi szakemberek, sürgősségi betegellátást végzők,
mentőtisztek és ápolószemélyzet). A felügyelet követelménye akkor teljesül, ha a személyzetet felügyelő személy meg van győződve arról, hogy nincs szükség további
nyomon követésre, és hogy a kiosztott feladat vagy szerep további felügyelet nélkül
elvégezhető, azonban helyszíni ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a munkát megfelelően és biztonságosan végezzék el.
A munkáltató nem adhat ki olyan feladatot, amely esetében fiatalkorúak vagy várandós és szoptató anyák fertőzésveszélynek lehetnek kitéve, kivéve ha óvintézkedéseket
tesz annak érdekében, hogy ne érje őket egészségügyi kockázat. A munkáltató felelőssége, hogy írásbeli intézkedéseket tartalmazó listát készítsen (higiénés terv), amelyet
az adott munkaterülethez és fertőzésveszélyhez igazít, ideértve a fertőtlenítést, a takarítást és a sterilizálást, valamint a beszerzést és az ártalmatlanítást.
A személyzet nem fogyaszthat vagy tárolhat ételt vagy italt olyan munkahelyi területeken,
ahol fennáll a biológiai anyagok általi szennyeződés veszélye. Ezért ebből a célból a munkáltatónak társalgókat/elkülönített pihenőhelyeket kell biztosítania a személyzet számára.
Olyan tevékenységek esetében, amelyeknél a higiénés megfontolások kézfertőtlenítést
írnak elő, a személyzetet tájékoztatni kell arról, hogy nem szabad ékszert vagy órát hordani
a kezeken vagy az alkaron, és hogy fülbevalót vagy más ékszert sem szabad viselni.
A betegekkel való érintkezést és a fertőző vagy potenciálisan szennyezett anyagoknak
való kitettséget követően a személyzet tagjainak az adott eset kockázatértékelésének
figyelembevételével fertőtleníteniük kell vagy meg kell mosniuk a kezüket.
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Egyéni védelem
A védőruházat kifejezetten a munkavállalók munka közben fellépő veszélyektől és
kockázatoktól való védelmére, illetve rendes munkaruházatuk vagy személyes ruházatuk kórokozók általi szennyeződésétől való védelmére szolgál. A használt védőruházatot a többi ruházattól elkülönítve kell tárolni. E célból a munkáltatónak külön ruhatárat
és öltözőket kell biztosítania.
A munkáltatóknak elegendő mennyiségű, megfelelő védőruházattal és minden egyéb
egyéni védőfelszereléssel és ‑eszközzel, különösen vékony, vízhatlan, hipoallergén
kesztyűkkel kell ellátniuk a személyzetet. Biztosítaniuk kell továbbá azt is, hogy ezeket
rendszeresen fertőtlenítsék, tisztítsák és szükség esetén megjavítsák. A védőeszközök
használatára vonatkozó döntés előtt konzultálni kell a munkavállalók képviselőivel (a
89/656/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (17). Ha a munkaruházat beszennyeződik, a munkavállalónak át kell öltöznie, és a munkaruházatot fertőtlenítenie kell és ki kell tisztítania.
A személyzet köteles a rendelkezésére bocsátott védőruházatot és ‑felszerelést használni. A személyzetnek nem szabad megengedni, hogy mosás céljából hazavigyék a
védőruházatot. A személyzeti társalgókba, pihenőhelyekre és étkezdékbe nem szabad
védőruházatban belépni.
  07 A megfelelő arcvédelem nélkülözhetetlen
a fröccsenés kockázatával járó műtétek
esetén.
  08 A szemellenzős
arcmaszkokkal
kivédhető a szem
szennyeződése.

A munkáltatónak a személyzet számára az alábbi kiegészítő egyéni védelmet is biztosítania kell:
• tartós, vízhatlan, hipoallergén kesztyűk, amelyeket az eszközök, a felszerelések és a
felületek használat utáni fertőtlenítése során kell viselni; a kesztyűknek ellenállónak
kell lenniük a használt fertőtlenítőszerekkel szemben;
(17) A Tanács 1989. november
30-i 89/656/EGK irányelve
a munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi
és biztonsági
minimumkövetelményeiről
(harmadik egyedi irányelv
a 89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
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• vízhatlan, hipoallergén, hosszú szárú kesztyűk (védőkesztyű) takarításra, amelyeket
be lehet tűrni a ruházat alá, és így megakadályozzák, hogy a szennyezett folyadék
befolyjon a kesztyű alá;
• a védőkesztyű alá felvehető pamutkesztyű a hosszan tartó használatot igénylő tevékenységek esetén;
• vízhatlan kötények vagy köpenyek, ha a ruházat vizes lehet;
• vízálló lábbeli olyan munkakörülmények esetében, ha a padló vizes lehet.
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Szem- és arcvédelmet is biztosítani kell az aeroszolcseppek és a szennyezett vagy
potenciálisan szennyezett anyagok vagy folyadékok kifröccsenése ellen, ha a műszaki
intézkedések nem nyújtanak megfelelő védelmet.
Ez az alábbi helyzetekben fordulhat elő:
• sebészeti beavatkozások,
(csontfűrészelés);

például

érsebészet,

ortopédiai

beavatkozások

• endoszkópiás vizsgálatok;
• diagnosztikai és terápiás punkció;
• intubálás, extubálás és endotracheális csövek kezelése;
• belső katéterek behelyezése, tisztítása és eltávolítása;
• fogászati eljárások, például a fogkő ultrahangos eltávolítása;
• köhögéssel vagy köpettel járó beteggondozás;
• szennyezett eszközök kézzel vagy ultrahanggal való tisztítása;
• halottasházi munka, például kézi készülékek használata közben, vagy ha testek emelése és mozgatása során a mellkasüreg összenyomódik.
A szem és az arc védelmére megfelelő felszerelés az alábbiakat tartalmazza:
• oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg, ideértve a dioptriás szemüvegeket is;
• szemüvegre helyezhető védőszemüveg;
• oldalvédelemmel ellátott eldobható védőszemüveg;
• száj- és szemvédő maszk (eldobható).
A személyzet köteles az előírt védőfelszerelést viselni.
  09 Szemvédelem
fogászati eljárások
esetében.
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Orvosi kesztyűk: az orvosi kesztyűkre vonatkozó követelmények
Az egészségügyi ágazatban használt eldobható orvosi kesztyűk minőségére vonatkozó
minimumkövetelmények
A kesztyűket az EN 455 szabványnak megfelelően kell előállítani, vagyis a szabványban meghatározott vastagság (elfogadott minőségi norma: AQL > 1,5) és egyéb kritériumok figyelembevételével. Mivel viszonylag sok egészségügyi dolgozó allergiás
a latexre, a természetes latexből készített eldobható kesztyűknek meg kell felelniük
a veszélyes anyagokra vonatkozó iránymutatásoknak, és ezért púdermentesnek és
hipoallergénnek kell lenniük.
A védőkesztyűk használata
Az úgynevezett „kesztyűterv”, amely iránymutatásokat ad arról, hogy kinek, milyen
célból, milyen típusú kesztyűt kell viselnie, gyakran hasznosnak bizonyul a döntéshozatalban. A kesztyűterv amellett, hogy csökkenti a megfelelőséggel kapcsolatos hibák
lehetőségét, költségcsökkentő hatású is. Ideális esetben a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanácsnak kell határoznia arról, hogy milyen kesztyűt válasszanak,
ami minden valószínűség szerint biztosítja a kiválasztott termék elfogadottságát a személyzet körében (lásd a 62. oldalon található 3.1. táblázatot).
A műtőben természetes latexből készült, púdermentes sebészeti gumikesztyűk használata ajánlott, mivel jelenleg nincs olyan anyag, ami kényelem, illeszkedés, tapadás
és elhasználódás szempontjából a latexszel egyenértékű lenne. A sebészeti osztályoknak belső döntést kell hozniuk arról, hogy mikor kell két kesztyűt, vagy lyukadást
jelző rendszerrel ellátott kesztyűt viselni. Az utóbbi hasznos lehet több órán át tartó
sebészeti beavatkozások esetében, valamint olyan eljárások esetében, amikor megnő
a kilyukadás (például a baleseti sebészeten vagy az ortopéd beavatkozásoknál) vagy
egy konkrét fertőzés kockázata (például HIV/AIDS).
A nem steril védőkesztyűk használatát illetően legalább három különböző típusú kesztyű ajánlott, amelyeket a munkavállalók rendelkezésére kell bocsátani.
• Nem klinikai tevékenységek során, például konyhákban, műszaki szolgáltatások
nyújtása vagy takarítás során (ha nincs érintkezés fertőzött vagy szennyezett anyaggal) PVC vagy polietilén kesztyűket lehet használni, de nem szükséges (az EN 455
szabványnak megfelelő) orvosi védőkesztyű viselése.
• A betegápolás azon egyszerű feladatai során, amelyekben nem különösen fontos a
jó tapadás vagy a tapintás érzékelése, általában elegendő szintetikus anyagokból,
például PVC-ből vagy polietilénből készült kesztyűk használata.
• Ezzel szemben a kivételesen nagy mechanikus terheléssel járó tevékenységek esetében, vagy ha a kesztyűt hosszabb időtartamig kell viselni, latexkesztyű használata
ajánlott. Ha különösen fontos a tapintás érzékelése és erős tapadást igénylő feladatok esetében elengedhetetlen a latexkesztyűk viselése.
Ajánlott minden munkahelyen kesztyűket tárolni, mert ha nincsenek kéznél, akkor a
személyzet nem használja őket. Ilyen módon a felhasználók gondatlan, hanyag hozzáállása megszűnik a kesztyűviseléssel kapcsolatban. A jövőben több figyelmet kell
fordítani a kesztyűk jelentőségére és szerepére. A vezetőségnek biztosítania kell, hogy
a kesztyűviselés a munkahelyi képzés szerves részét képezze, amit be kell építeni az
alapképzésbe, a továbbképzésekbe és az egyéb oktatásba.
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Ha a munkavállalók allergiás reakciókról vagy érzékenységről számolnak be az orvosi
kesztyűkkel való érintkezés után, helyettesítő termékek kiválasztásáról kell dönteni (az
üzemorvossal vagy az egészségvédelmi és biztonsági szakértővel együttműködve).
Az összes osztállyal való konzultációt követően olyan kesztyűválaszték összeállítására
nyílik lehetőség, amely megfelel valamennyi különböző követelményrendszernek. Az
orvosi kesztyűk viselésével összefüggő allergiát vagy mellékhatásokat komolyan kell
venni, és diagnosztikai eljárásokat kell kezdeményezni (ideértve adott esetben a bőrgyógyászati diagnózist is).
Az orvosi kesztyűk használatával kapcsolatos hibák
• A fertőtlenítőszerek általában olyan koncentrátumok, amelyeket oldatban hígítanak.
Koncentrátumokból készült oldatok használata esetén megfelelő vegyvédelmi kesztyűt kell viselni a hatékony bőrvédelem biztosítása érdekében (erősebb membrán,
megfelel az EN 374 szabványnak). Az (latexből, PVC-ből vagy polietilénből készült)
orvosi kesztyűk nem felelnek meg az ilyen típusú munkához.
• A mentőszolgálatoknál végzett munka különösen strapabíró, erős, tartós és nehezen szakadó kesztyűket igényel. Erre gyakran nem fordítanak kellő figyelmet (lásd a
PVC-ből készült kesztyűket).
• Számos betegszállító járműben (és műtőben) a kesztyűcsomagok helytelen tárolását figyelték meg, amely során például hőnek vagy ultraibolya-sugárzásnak (fénycsövek, napfény) vannak kitéve. A fény és a hő oxidációt okoz, amely nagymértékben
csökkenti a természetes latexből készült termékek tartósságát és rugalmasságát.
• Gyakran már akkor felveszik a kesztyűt, amikor a kéz még nedves a kézfertőtlenítőtől. Az alkoholalapú kézmosók nem tudnak elpárologni, ha lefedik őket. Ez égési
tüneteket okozhat. Még nem állapították meg, hogy az egyéb kivonatokat is tartalmazó fertőtlenítőszerek is okoznak-e utóhatásokat.
• Gyakran hordanak sebészeti kesztyűt fertőtlenítési feladatok és eljárások során,
annak ellenére, hogy ilyen célokra teljes mértékben megfelelnek a steril vizsgálati
kesztyűk is (amelyek általában sokkal olcsóbbak). A feladattól vagy a tevékenységtől
függően az egyesével csomagolt steril kesztyűk tökéletesen megfelelnek, például a
légzőkészüléken lévő betegeknél endotracheális szíváshoz.
Alapelvként az egyéni védőfelszerelés kiválasztása során figyelembe kell venni a kockázatot és a tevékenységet (a védelem célja). Az alábbi három táblázat utasításokat
tartalmaz a védőkesztyűk és a védőruházat használatáról.
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Kesztyű

Anyag

Használat

Példák

Sterilizálatlan

Eldobható kesztyű
Polietilén

Alacsony mechanikus terheléssel
járó munka

Vizelet ürítése

Háztartási kesztyű

Magas mechanikus terheléssel
járó munka

Szennyeződéssel való érintkezés
esetén

Latex vizsgálati kesztyű

Orvosi tevékenységek esetén

Kötszer eltávolítása, szennyezett
anyagok ártalmatlanítása
Tapintásos érzékeléssel végzett
munka

Vizsgálati kesztyű (latexmentes,
például PVC)

Fertőtlenítőszerekkel/tisztítószerekkel végzett munka és latexallergia esetén

Tapintásos érzékeléssel végzett
munka
Felületi és eszközfertőtlenítő
oldatokkal végzett munka

Nitrilből vagy hasonló anyagból
készült védőkesztyű

Széles körű használat, beleértve a Bőrirritáció, összeférhetetlenség
veszélyes anyagoknak való kitett- esetén, a nagy műtéteknél, jó
séget is (kemoterápiás gyógyszer) tapintási jellemzők

Szövetkesztyű
(például varratmentes pamutkesztyű)

Védőkesztyű hosszú ideig történő Bőrirritáció, összeférhetetlenség
viselete esetén
esetén

Szükség esetén steril kesztyű használata is elfogadott
Steril sebészeti kesztyű

Eldobható kesztyű
Polietilén

Steril körülmények közötti mun- Belső katéter és lélegeztetőkékavégzés és alacsony mechanikus szülék ürítésekor bélelt kesztyű
terhelés esetén
a lehetséges latexintolerancia
esetén

Latexkesztyű
Steril használatú sebészeti kesztyű

Steril körülmények közötti munkavégzés és magas mechanikus
terhelés esetén

Latexmentes kesztyű

Ha a betegnél vagy a munkaválla- Lásd fent
lónál allergiát állapítottak meg

Sebek ellátása, katéter behelyezése, műtétek

3.1. táblázat:
Kesztyűanyagok, a
kesztyűk különleges felhasználása és
példák a védőkesztyűk
egészségügyben való
alkalmazására
Forrás: Deutsche
Gesellschaft für
Krankenhaushygiene.
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Ruházat

A ruházat viselésének szabályai

Csere

Munkaruházat

Alacsony higiénés követelményekkel rendelkező munkaterületeken (például pszichiátrián,
idősek otthonában stb.)

A csere gyakorisága a munkahelyre jellemző
körülményektől függ; szennyeződés esetén
azonnal

Ha fennáll a szennyeződés veszélye, védőruházat a munkáltatótól
Alapesetben naponta
Területi ruházat
Egy konkrét munkaterületen
viselendő ruházat
Védőruházat

Meghatározott területeken, például a műtőkben / funkcionális területeken

A terület elhagyásakor le kell venni

A munka-, területi vagy személyes ruházaton

Látható szennyeződés után

Kötény
Köpeny

A tevékenység befejezésekor

Munka-/szolgálati ruházat
védelme

Étkezés előtt és a szünetekben le kell venni

Hajvédelem

Szemvédelem

Száj- és orrvédelem (maszk)

A fej védelme a fertőző anyagok általi szennye- Eldobható termék, használat után azonnal el
ződéstől
kell dobni
(például invazív beavatkozások során)

Ezután higiénés kézfertőtlenítés

A szem védelme a fertőző anyagok vagy
veszélyes vegyi anyagok / tevékenységek által
okozott szennyeződésektől

Egyszer használatos anyagok ártalmatlanítása

A beteg védelme a szennyeződésektől, a kilélegzett és kiköpött aeroszoloktól

Egyszer használatos anyagok azonnali ártalmatlanítása

Újra felhasználható anyagok fertőtlenítése/tisztítása szennyeződés esetén

A munka elvégzése után le kell venni
Ezután higiénés kézfertőtlenítés
A légutak védelme
Megszűri a belélegzett levegőt
a fertőző aeroszolok kiszűrése
érdekében

Ahol fertőző aeroszolok képződnek, vagy ami- Eldobható termék, majd higiénés kézfertőtlekor levegő útján terjedő fertőzések veszélye áll nítés
fenn
Nem használható újra

3.2. táblázat:
Védőeszközök –
használati és
cserekövetelmények
Forrás: Deutsche
Gesellschaft für
Krankenhaushygiene.

  10 A területi ruházat
nem felel meg a védőruházat követelményeinek; a védőruházatot a területi
ruházaton kell viselni.
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Munka
ruházat
Kórház

A munka
ruházatot a
vállalatnak/
munkál
tatónak kell
biztosítania

Védőruházat

Hajvédelem

Steril védőruházat,
Sebészeti/
például invazív beavat- főosztályok
kozások esetén
Olyan sebészeti
Steril védőruházat, ha beavatkozások
fennáll a szennyeződés esetén, amiveszélye, és elkülönítés kor fennáll a
esetén
szennyeződés
veszélye

Szemvédelem

Száj- és orrvédelem

Szétfröccsenő testnedvek, fertőtlenítő-/
tisztítókoncentrátumok
és más vegyi anyagok
kezelése esetén, ha
fennáll a szétfröccsenés
veszélye

Sebészeti/funkcionális területek
Szennyeződés veszélye betegek esetében
- Szükség esetén elkülönítéskor
- Olyan betegek esetében,
akiket immunszupresszánssal
kezelnek
Légzésvédő maszk a személyzet védelme érdekében, ha
levegő útján terjedő betegség
van jelen

Rehabi-
litációs
klinika

A munka
ruházatot a
vállalatnak/
munkál
tatónak kell
biztosítania

Steril védőruházat
sebészeti/invazív
beavatkozások esetén

Invazív beavatko Ha fennáll a szennyezőzások esetén
dés veszélye

Például meghatározott invazív
beavatkozások esetén

Fertőtlenítő-/tisztítókon - Ha fennáll a szennyeződés
centrátumok és más
veszélye
vegyi anyagok kezelése - Szükség esetén elkülönítéskor
esetén
- Szükség esetén olyan betegek esetében, akiket immun
szupresszánssal kezelnek

Sterilizálatlan védőruházat, ha szennyeződés
veszélye áll fenn

Légzésvédő maszk
Elkülönítés/rendkívül fertőző
betegségek kezelése
Gondozó
létesít
mények

Járó
betegellátás

A munka
ruházatot a
vállalatnak/
munkál
tatónak kell
biztosítania

Sterilizálatlan védőru- Invazív beavatko Ha fennáll a szennyeződés veszélye
házat invazív beavatko- zások esetén
zások esetén

A beteg védelme érdekében
invazív beavatkozások esetén

Steril védőruházat, ha
fennáll a szennyeződés
veszélye, és elkülönítés
esetén

Ha a fertőző betegek számára fennáll a szennyeződés
veszélye, a fertőző aeroszolok
csökkentése érdekében

Munkaruházat Steril védőruházat
meghatározott invazív
beavatkozások esetén
Sterilizálatlan védőruházat (kötény), ha
fennáll a szennyeződés
veszélye rövid ujjú
ruházatban
Munkaköpeny, ha fennáll az alkar szennyeződésének veszélye/ha a
ruházatot hátrahúzzák

Fertőtlenítő-/tisztítókon
centrátumok kezelése
esetén, ideértve a vegyi
anyagokat is
Nem alkalma
zandó

Nem alkalmazandó

Elkülönítés esetén
Meghatározott invazív beavatkozások esetén

Ha fennáll a szennyeződés
veszélye

Szükség esetén olyan
betegek esetében, akiket
immunszupresszánssal
kezelnek
Lásd: Gondozó létesítmények
3.3. táblázat: Különböző
védőruházat használata az
egészségügy különböző
területein
Forrás: Deutsche
Gesellschaft für
Krankenhaushygiene.
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Tisztítás, fertőtlenítés, sterilizálás
A használt eszközök tisztítása során további védintézkedéseket kell végrehajtani az adott
átviteli móddal összhangban. Akkor van szükség különleges védintézkedésekre, ha a
személyzet Creutzfeldt–Jakob‑betegségben, vagy a Creutzfeldt–Jakob-betegség új változatában, illetve szivacsos agyvelőbántalomban szenvedő betegeket lát el, vagy gyanús
esetekkel érintkező eszközök tisztítását és sterilizálását végzi.
A legnagyobb fertőzésveszély az eszközök tisztításra történő előkészítésekor áll fenn, mivel
akkor az eszköz még vérrel, testnedvekkel vagy testszövetekkel szennyezett, és a sérülés
kockázata viszonylag magas. A fertőtlenítőszerek hatékonyan csökkentik a baktériumok
számát, így a fertőtlenítés után sokkal kisebb a fertőzés veszélye. Az eszközök kézzel történő tisztítása során azonban fennáll a sérülés veszélye is. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a tisztítás és a fertőtlenítés során használt potenciálisan allergén és veszélyes vegyi
anyagok hatásaira is az ilyen eljárások során.
Ha a fertőző vagy potenciálisan szennyezett eszközöket, felszereléseket, szerkezeteket vagy
anyagokat egy központi részlegben kezelik, nagyon fontos, hogy a bemeneti zónát (nem
tiszta vagy szennyezett) és a kimeneti zónát (tiszta/steril) mind a szervezés, mind a tényleges elhelyezkedés szempontjából szigorúan el kell különíteni. A bemeneti zónának elég
tágasnak kell lennie ahhoz, hogy a hatékony felhasználás előtt rövid ideig tárolni lehessen
benne a szennyezett beérkező tételeket. A szennyezett zóna elhagyása előtt a munkavállalónak el kell távolítania az összes egyéni védőfelszerelést, és kézfertőtlenítést kell végeznie. Ha az eszközök tisztítására és sterilizálására ugyanazon központi részlegben kerül sor, a
kockázatértékelés során figyelembe kell venni az általában előforduló kórokozókat.
Nagy kockázattal járó orvosi helyzetekben használt eszközök tisztítása esetén különös
gondossággal kell eljárni, és kiemelt figyelmet kell szentelni az adott helyzetben előforduló
mikroorganizmusok elszaporodásának és a várható speciális kockázatoknak. Az eszközök
fertőtlenítését és tisztítását lehetőség szerint zárt automatizált rendszer segítségével kell
elvégezni a sérülések vagy a szennyeződés kockázatának minimalizálása érdekében, és
hogy megóvják a munkavállalókat a fertőtlenítőszerekkel való érintkezéstől. Műszaki és
szervezési lépések megtételére van szükség annak érdekében, hogy a szennyezett eszközöket a tisztítás előtt ne kelljen újracsomagolni.
  11 Az egyéni védőfelszerelést a fertőzésveszéllyel járó
tevékenység kezdete
előtt fel kell venni.

A szennyezett eszközök kézzel történő tisztítását lehetőség szerint el kell kerülni. Ha azonban elkerülhetetlen az eszközök kézi előkészítése, ezt elkülönített, jól szellőző helyiségben
kell elvégezni, amelyet nem használnak más célokra – különösen lezáratlan tételek raktározására – például öltözésre, szórakozásra vagy pihenésre.
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Az eszközök kézzel tisztítása közben, a személyzetnek hosszú szárú védőkesztyűt, szájés orrvédő maszkot és védőszemüveget, valamint vízálló kötényt vagy köpenyt kell
hordania a bőr és a nyálkahártya fertőző anyagokkal szembeni védelme érdekében.
Ha a kézi tisztítást végző személy védőfal mögött áll, és ezáltal védelme biztosított,
elhagyható a száj- és orrvédő maszk és a védőszemüveg használata. A védőkesztyűnek alkalmasnak kell lennie a fertőtlenítőszerrel való munkához és védelmet kell nyújtania a potenciálisan fertőző anyagok ellen.
Fontos, hogy az eszközök tisztításának kezdetén elkerüljék az aeroszolok vagy levegőben szálló folyadékcseppek képződését, különösen ha ragadós, az eszközre rászáradt
anyagot kell eltávolítani. Ezért az eszközöket nem szabad erős vízsugár alá helyezni
vagy permetezni. Ha a szennyezett eszközöket ultrahangos tisztítókádba helyezik, a
kádat a használat során le kell fedni, az aeroszolokat pedig ki kell szivattyúzni.
Minden lehetséges óvintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a kézi tisztítás során elkerüljék a sérüléseket az éles, hegyes és vágószerszámok használatakor.
Ennek érdekében különböző óvintézkedéseket kell tenni – például a műtőben vagy a
kezelőben.
• Minden olyan tételt, amelyet nem fognak újrahasznosítani, például az egyszer
használatos eszközöket, vattacsomókat, borogatásokat, törlőkendőket és törülközőket csipesz vagy hasonló eszköz segítségével el kell távolítani a szűrőből vagy a
tárolóedényből.

  12 Gondoskodni kell
arról, hogy a tisztítási
munkához erős védőkesztyűt válasszanak.

• A szikepengéket, tűket és kanülöket lehetőség szerint szintén csipesz vagy hasonló
eszköz segítségével kell kezelni. Az éles vagy hegyes eszközöket, illetve alkatrészeket
külön, szűrőben vagy vesetálban kell tárolni.
• Azokat a gépeket és felszereléseket, amelyeket kézzel kell előkészíteni, külön és körültekintően kell
kezelni. A toldalékokat, például a fúrókat és vágószerszámokat el kell távolítani.
•  A minimális mértékben invazív sebészeti (MIS) eszközöket, amelyeket az előkészítés előtt szét kell szerelni,
külön kell tárolni, és a szétszerelés alatt lehetőség
szerint MIS sterilizációs kocsira kell helyezni.
• A csövek és kábelek összegabalyodását úgy lehet
elkerülni, ha kezdettől fogva külön tárolják őket.

A szennyes kezelése
Az olyan vászonneműt, amelyet kórokozók és fertőző anyagok általi szennyezés veszélye
esetén használnak, azonnal ki kell dobni a használat helyszínén lévő erős, zárt, gyűjtőedényekbe. A szennyest úgy kell szállítani, hogy a személyzet ne legyen kitéve biológiai anyagoknak. A tárolóedényeket egyértelmű címkével kell ellátni.
A szennyes összegyűjtése során az alábbi óvintézkedésekre van szükség:
• a fertőző szennyes elkülönítése;
• a nedves (testnedvekkel erősen szennyezett) szennyes elkülönített kezelése;
• elkülönítés a mosási és tisztítási módszerrel összhangban.
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A megfelelő szennyesgyűjtési rendszer az alábbi anyagokat használja:
• gyakorlatilag vízhatlan, sűrű szövésű anyagból készült textilzsákok;
• műanyag zsákok, például polietilén zsákok a szennyes becsomagolására.
Az infekciókontroll érdekében az alábbiakat kell betartani a teli szennyeszsákok kezelése és szállítása során:
• szállítás során a zsákokat be kell zárni, nem szabad dobálni, magasra halmozni vagy
összezsúfolni;
• lehetővé kell tenni, hogy a zsákok tartalmát be lehessen rakni a mosógépbe vagy a mosodába.
Megelőző intézkedések
Olyan szakmákban, ahol nagy a fertőzésveszély, a munkavállalókat rendszeresen meg
kell vizsgálni az általuk végzett munka szempontjából. Különösen fontos, hogy foglalkozás-egészségügyi ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek olyan esetekben,
amikor a munkavállalók ki vannak téve a munkahelyükön olyan mikroorganizmusoknak, amelyek fertőző betegséget okozhatnak.
Az orvosi kivizsgálásoknak és az egészségvédelmi és biztonsági felülvizsgálatoknak
korán fel kell tárniuk a problémákat, és ideális esetben meg kell előzniük a ragályos
fertőzésekből eredő egészségi problémákat.
A munkáltató, általában az orvos tisztviselővel vagy a kijelölt egészségvédelmi és biztonsági tisztviselővel konzultálva, kiválasztja azokat a személyeket vagy csoportokat,
akiket kivizsgálnak. Az egészségügyi ágazatban az orvosi kivizsgálás az összes új munkavállaló foglalkoztatásának feltétele.
A foglalkozás-egészségügyi ellátás az orvosi kivizsgálásokon kívül a foglalkozás-egészségügyi kockázatok értékelését és kezelését is magában foglalja (ideértve a megfelelő óvintézkedésekre és védintézkedésekre vonatkozó ajánlásokat is). Idetartozik továbbá a munkahelyi
feltételekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági javaslatok benyújtása és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások folyamatos fejlesztése a tapasztalatokból levont
következtetések, valamint a személyzetnek és a vezetőségnek nyújtott folyamatos képzés és
tanácsok segítségével. A kivizsgálások során védőoltások beadása is szükségessé válhat, ha a
kockázatértékelés szerint a védőoltás megfékezheti a fertőző kórokozók terjedését.
A foglalkozás-egészségügy egyik legfontosabb feladata a tájékoztatás és a tanácsadás.
Ha a munkavállalókat biológiai anyagok (kórokozók) veszélyeztetik, az orvosi szempontok nagyon fontosak a munkahelyi egészségvédelem szempontjából. Ha például egy régi
betegség gyenge immunitáshoz vezet, megnövekedhet a fertőzés kockázata. Ismerni kell
az átviteli módot, a tüneteket és a posztexpozíciós profilaxist is, egyrészről a fertőzés megelőzéséhez és megfékezéséhez szükséges óvintézkedések meghatározása, másrészről
pedig a kritikus expozícióra (például tűszúrás által okozott sérülések) adott gyors és helyes
válasz biztosítása érdekében. A fentieket figyelembe véve a vezetőséget és a személyzetet
is el kell látni munkahelyi egészségvédelmi és kockázat-ellenőrzési szaktanácsokkal.
A munkavállalóknak általában akkor adnak munkahelyi egészségvédelmi tanácsokat,
amikor a kivizsgálásukat végzik. A tanácsokat és az információkat az érintett személy
egészségügyi állapotához kell igazítani. Mivel a kivizsgálások között általában hos�szú idő telik el, ajánlott évente egyszer minden munkavállalót általános utasításokkal és tanácsokkal ellátni a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel
kapcsolatban. Ennek az a célja, hogy emlékeztesse a munkavállalókat a munkájukkal
kapcsolatos egészségügyi kockázatokra, különösen ha az immunitásuk meggyengül,
valamint hogy arra ösztönözze őket, hogy fogadják el a segítséget.
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Védőoltások
A védőoltások a megelőző intézkedések láncolatának fontos elemét képezik. Az alábbi
lista olyan betegségeket tartalmaz, amelyek védőoltások segítségével megelőzhetőek. A 2000/54/EK irányelv (18) és a 2010/32/EU irányelv (19) oltóanyagokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. A védőoltás nem kötelező.
  13 Ajánlott évente
egyszer minden
munkavállalót
általános utasításokkal és tanácsokkal
ellátni a munkahelyi
egészségvédelmi és
biztonsági kérdésekkel kapcsolatban.

2000/54/EK (18) irányelv 14. cikkének (3) bekezdése:
„A 3. cikkben említett becslésnek meg kell jelölnie azokat a munkavállalókat, akiknél különleges
védintézkedésekre lehet szükség.
Ha szükséges, hatékony oltóanyagokat kell azoknak a munkavállalóknak a rendelkezésére bocsátani,
akik még nem váltak immúnissá azzal a biológiai anyaggal szemben, amelynek ki vannak, vagy ki
lesznek téve. Amikor a munkáltatók oltóanyagokat bocsátanak rendelkezésre, tekintetbe kell venniük a VII. mellékletben foglalt ajánlott magatartási szabályokat.”
VII. melléklet, 3. pont: „Az oltást ingyenesen kell felkínálni a munkavállalóknak.”
A HOSPEEM és az EPSU (19) közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles
vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. május 10-i 2010/32/EU tanácsi irányelv az alábbiakat állapítja meg a melléklete 6.
szakaszában:
„Amennyiben az 5. szakaszban (20) említett kockázatértékelés kimutatja, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszély olyan biológiai anyagoknak történő expozícióból származik,
amelyek ellen hatásos oltóanyag létezik, a munkavállalók számára fel kell ajánlani a védőoltást.”
(18) Az Európai Parlament
és a Tanács 2000. szep
tember 18-i 2000/54/EK
irányelve a munkájuk során biológiai
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről (hetedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 262., 2000.10.17.,
21–45. o.
(19) A Tanács 2010. május
10-i 2010/32/EU
irányelve a HOSPEEM
és az EPSU közötti,
a kórházakban és az
egészségügyi ágazatban előforduló, éles
vagy hegyes eszközök
által okozott sérülések
megelőzéséről szóló
keretmegállapodás
végrehajtásáról, HL L
134., 2010.6.1., 66–72. o.
(20) Az 5. szakasz a kockázatértékelésről szól.

68

A védőoltással megelőzhető betegségek tájékoztató jellegű listája
diftéria

influenza

pneumococcus

hepatitis A

kanyaró

rubeola

hepatitis B

mumpsz

tetanusz

humán papillomavírus

szamárköhögés

4. lépés: Cselekvés
A fertőzés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása során konzultálni
kell a higiéniával foglalkozó bizottsággal (a higiénés kérdésekben illetékes orvos)
és a munkahelyi egészségvédelmi szakorvossal. Bakteriológiai vizsgálatokat kell
elvégezni annak érdekében, hogy kizárják a munkavállalókat érintő kockázatokat.

5. lépés: Nyomon követés és felülvizsgálat
A fertőzések nyomon követésére vonatkozó intézkedéseket rendszeresen ellenőrizni kell. Ha járvány tör ki, különleges, alaposabb vizsgálatokra van szükség. A
minőségirányítási rendszer integrálása hatékony segítséget nyújthat a fertőzések nyomon követésére irányuló intézkedések végrehajtása esetén.

3 Biológiai kockázatok

3.3. A biológiai kockázatok különleges
kockázatértékelése
3.3.1. Vér útján terjedő fertőzések veszélye
Vér útján terjedő fertőzések:
• Hepatitis B-, C-, D-vírus
• Emberi immunhiányt okozó vírus (HIV)
Vér kezelése
Ezek a vírusok parenterális úton (vér útján) terjednek. Az egészségügyi dolgozók véráramába a vírushordozó fertőzött testnedveivel való érintkezés útján (elsősorban vérrel és vérkészítményekkel), és a szervezetbe az egészségügyi dolgozó nyálkahártyáján
vagy bőrsérülésein keresztül kerülnek be.
Az alábbi tényezők foglalkozás-egészségügyi kockázatot jelentenek:
• szennyezett kanülök, szikék vagy hasonló eszközök által okozott sérülések;
• bőrsérülések – gyakran észrevétlenül – amikor vérplazma, vérszérum vagy hasonló
nedvek bőrsérüléseken keresztül bejutnak a szervezetbe, noha nem keletkezik
hegyes eszközök vagy tű általi sérülés.
Rendkívüli kitettségi területek
Ide tartoznak az alábbiak: egészségügyi szakszolgálatok; mentális egészségügyi intézmények és büntetés‑végrehajtási szolgálatok; idősek ellátása; ambuláns ellátás, különösen ha a személyzet vért és vérkészítményeket, vagy akár veszélyes eszközöket vagy
felszereléseket kezel, vagy agresszív betegeket lát el, például a következő területeken:
• műtők és aneszteziológiai osztályok;
• intenzív osztályok;
• elsősegélynyújtó és mentőszolgálatok;

  14 Az infúzió bevezetésekor magas a sérülésveszély kockázata.

• vér- és plazmabankok, valamint központok;
• a fent felsorolt területek
működtetését és karbantartását szolgáló, ellátást és
ártalmatlanítást végző vagy
más területek;
• fogászatok.
A fertőzés kockázatával
járó tevékenységek közé
tartoznak az alábbiak:
• betegek klinikai vizsgálata;
• vérvétel, mintavétel testnedvekből vagy más klinikai mintavétel, például
kenetvétel;
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• sebészeti eljárások;
• sebek bekötözése/ellátása;
• az önmaguk ellátására képtelen betegek gondozása;
• mások vagy önmaguk által okozott kockázatnak kitett betegek ellátása.
Ezenkívül az alábbi tevékenységek is fertőzési kockázatot jelenthetnek:
• takarítási, fertőtlenítési, javítási és karbantartási munka, valamint szállítási és hulladékártalmatlanítási munka szennyezett területeken, valamint szennyezett felszerelésekkel és tárgyakkal végzett munka;
• fertőző anyagok kezelése vagy olyan területeken végzett munka, ahol szennyeződés
várható vagy gyanítható (a szennyes kezelésére kijelölt zóna);
• tisztító- vagy fertőtlenítőberendezés beszerelése;
• hegyes vagy éles eszközök, illetve berendezések kezelése;
• egészségügyi hulladék kezelése.
A testnedvek közül a vér jelenti a legnagyobb fertőzésveszélyt az egészségügyi személyzet számára.
Alapvető higiénés szabályok
A testnedveket, váladékokat és a székletet mindig úgy kell kezelni, mintha fertőző
lenne. Ezért a leghatékonyabb óvintézkedéseket mindig szigorúan és következetesen
kell alkalmazni a betegek és a személyzet védelme érdekében.

15 16 A munkahelyen
megfelelő méretű
tárolóedényeket kell
biztosítani az éles
eszközök számára.
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Műszaki óvintézkedések
Kockázatértékelés és tűszúrás által okozott sérülések: biztonságos eszközök
Annak érdekében, hogy a munkavállalók kevesebbszer sértsék meg magukat éles
orvosi eszközökkel, a hagyományos eszközöket – ha a kockázatértékelés alapján
szükséges és ha műszakilag lehetséges – biztonságosabb, modern felszereléssel kell
helyettesíteni, amely használata kisebb sérülési kockázatot jelent.
Biztonságos felszereléseket és eszközöket kell használni azokon a területeken, amelyek nagy fertőzés-, illetve sérülésveszélyt jelentenek, például:
• a vér útján terjedő fertőzéseket hordozó betegek gondozásában és ellátásában;
• a másokat veszélyeztető betegek ellátásában;
• az elsősegélynyújtó és mentőszolgálatoknál és a baleseti osztályokon;
• a büntetés-végrehajtási intézetek kórházi részlegében.
Az összes olyan szokásos tevékenység során biztonságos felszerelést kell használni,
amelyeknél a testnedvek által jelentős mennyiségű fertőző anyag átvitele következhet
be, különösen az alábbi tevékenységek során:
• vérvétel;
• más testnedvek gyűjtése (minimális mértékben invazív punkció).
A biztonságos felszerelés kiválasztása során különböző kritériumokat kell figyelembe
venni, például hogy megfelel-e a célnak; könnyen működtethető és kezelhető-e; a személyzet elfogadja-e. Úgy kell módosítani a munkahelyi gyakorlatokat és módszereket, hogy a biztonságos rendszereket és a bevált gyakorlatokat be lehessen építeni. A
vezetőségnek biztosítania kell, hogy a munkavállalók megfelelően tudják használni a
biztonságos felszerelést. Ez olyan módon érhető el, ha tájékoztatják a munkavállalókat
a biztonságos felszereléséről és annak használatáról. Az új intézkedések sikerességét
nyomon kell követni.
  17 Számos különböző
műszaki megoldás
létezik a kanülök által
okozott sérülések
megelőzésére.
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A személyzet tűszúrás és vágás által okozott sérülésektől való megóvására tervezett
biztonságos felszerelések és eszközök nem jelenthetnek veszélyt a betegekre.
Ezenkívül meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak.
• A biztonsági mechanizmus a rendszer szerves részét képezi és összeegyeztethető a
többi eszközzel és tartozékkal.
• Egy kézzel is bekapcsolható.
• Használat után azonnal működésbe hozható.
• A biztonsági mechanizmus kizárja a további használatot.
• A biztonságos termék miatt nem kell megváltoztatni az alkalmazási eljárást.
• A biztonsági mechanizmusnak jól kivehető (tapintható vagy hallható) jelzést kell
kibocsátania.
A biztonságos felszerelés használatának ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítani,
mint azoknak az eljárásoknak, amelyek segítségével a fecskendőre egy kézzel vissza
lehet helyezni a védőburkolatot, például a fogászatban a helyi érzéstelenítés esetében
vagy az orvosság beadására szolgáló fecskendők esetében.
  18 A tűszúrás által
okozott sérülések biztonságos termékek
használatával elkerülhetők. A befecskendezés után a védőkupak
az injekciós tű végén
marad a szúrásos
sérülések megelőzése
érdekében.

A hegyes és éles eszközök ártalmatlanítása
Mivel valószínűleg a hegyes, vérrel szennyezett tárgyak jelentik a legnagyobb kockázatot a személyzet számára, nagyon fontos, hogy a fecskendőket és a kanülöket azonnal, a használat helyszínén áthatolhatatlan, törhetetlen tárolóedényekbe helyezzék. A
munkavállalóknak invazív beavatkozás végzése esetén – még ha minimálisan invazív
is – mindig magukkal kell hordaniuk egy ilyen tárolóedényt, és minden olyan munkaterületen tárolóedényeket kell elhelyezni, ahol gyakran használnak ilyen eszközöket.

72

3 Biológiai kockázatok

Hulladéktárolók
A személyzet számára hozzáférést kell biztosítani a hegyes és éles eszközök összegyűjtésére szolgáló átszúrásbiztos/lyukadásmentes, törhetetlen tárolóedényekhez, és a
személyzetnek használnia kell azokat. Ezeknek a tárolóedényeknek az alábbi jellemzőkkel kell rendelkezniük:
• Zárható, egyszer használatos tárolóedények.
• Ütés, nyomás, felborulás esetén is meg kell őrizniük a tartalmukat.
• Vízhatlanok és áthatolhatatlanok.
• A nedvesség nem károsítja szilárdságukat.
• Megfelelnek a szóban forgó hulladéknak a méret/kapacitás és a nyílás mérete
szempontjából.
• Az ártalmatlanítás nem hatástalanítja a biztonsági mechanizmust.
• Színük, formájuk és címkézésük alapján egyértelműen azonosíthatóak mint hulladéktárolók.
  19 Az éles és hegyes
tárgyakat használat
után azonnal ki kell
dobni.

A szervezeti intézkedések közé az alábbiak tartoznak:
• az éles eszközök azonnali elhelyezése törhetetlen, áthatolhatatlan tárolóedényekbe
közvetlenül a használat helyszínén;
• rendszeres kézhigiénia és bőrápolás;
• a vérrel szennyezett eszközök és munkafelületek fertőtlenítése, tisztítása és
sterilizálása;
• a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályokról szóló hírlevél rendszeres
kiadása.
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Egyéni védelem
Védőkesztyűt és más védőeszközt kell hordani:
• olyan feladatok elvégzése során, ahol várható a vérrel, vérkomponensekkel, testnedvekkel, váladékokkal vagy széklettel való érintkezés;
• a védőruházatot (az egyenruhán vagy munkaruhán felül) és – szükség esetén – a
vízálló kötényeket ideértve;
• olyan feladatok elvégzése során, ahol várható a ruházat vérrel, testnedvekkel, váladékokkal vagy széklettel való beszennyezése;
• a légutak és a szemek védelme érdekében, ha aeroszolok vagy folyadékcseppek
képződhetnek, vagy vér, testnedvek vagy váladék/széklet szétfröccsenése várható,
például bronchoszkópia, leszívás, fogászati kezelés és transzurethrális eljárások
esetében.
Munkahelyi egészségvédelmi óvintézkedések, immunizáció (védőoltások)
A hepatitisvírusok közül csak a hepatitis B ellen van hatékony oltóanyag. A munkáltatónak ingyenes védőoltást kell biztosítania, és az összes veszélyeztetett munkavállalót ösztönöznie kell arra, hogy vegyenek részt az aktív immunizálásban. A hepatitis
B elleni oltóanyag a hepatitis D-vírus ellen is védelmet nyújt. Az elsődleges védőoltás
előtt meg kell bizonyosodni a munkavállaló immunrendszerének állapotáról, és meg
kell állapítani, hogy vannak-e hepatitis B-antitestek a szervezetében. Ha az eredmény
negatív (nincs immunitás), meg kell határozni, hogy van-e jele aktív immunizációnak.
Ha a hepatitis B‑antitestekre végzett tesztek pozitívak, akkor meg kell állapítani, hogy
jelen vannak-e hepatitis B‑antigének és anti-HBs. (További tanácsokért egy általános
orvoshoz vagy szakorvoshoz kell fordulni.)
Immunválasz hiánya
A beoltott személyek körülbelül 5 %-ánál nem alakul ki HB-immunitás, vagy az első
oltás után nem mutatnak elegendő immunitást. Ilyen esetekben az intramuszkuláris
oltás megismétlése vagy mindkét felkarba (m. deltoideus) dupla dózis beadása elérheti a kívánt védelmet. Ez a más (például hepatitis A vagy influenza elleni) oltóanyagokkal kevert kombinált oltásokra is vonatkozik. Azokat az egészségügyi dolgozókat,
akiknél nem jelentkezik immunválasz, vagyis akik nem rendelkeznek immunitással, és
a védőoltás beadása után sem védettek, tájékoztatni kell arról, hogy nagyobb munkahelyi kockázatnak vannak kitéve, valamint tájékoztatni kell őket a posztexpozíciós profilaxisról (passzív immunizáció) is. Ajánlott írásban dokumentálni azokat az eseteket,
amelyekben a munkavállaló visszautasítja a védőoltást.
A hepatitis B elleni védőoltás lefolyása
Az első védőoltásokat 0, 1 és 6 hónapos időközönként kell beadni: az első védőoltás után
négy héttel tesztelni kell a védőoltás hatásosságát. 100 IE/liternél magasabb anti-HBsértéknél 10 évvel a teljes alapimmunizálás után emlékeztető oltás szükséges (egy adag).
100 IE/l alatti anti-HBs-érték esetén egy éven belül újból be kell oltani az érintett személyt, és négy héttel később antitest-szűrővizsgálatot kell végezni. Amennyiben az
anti-HBs-érték 10 IE/l alatt van, azonnal meg kell ismételni az oltást. A további oltások
eredményeképpen azok, akiknél nem alakult ki immunválasz, vagy akiknél alacsony
maradt az antitestek száma, az esetek 60–75 %-ában megfelelő antitestszámot fognak
mutatni. Így a szérumot néhány különleges esetben kell tesztelni.
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A fertőzött anyagokkal való érintkezés utáni azonnali intézkedések
A kórokozók bőrsérüléseken keresztül (például vágások, tűszúrás által okozott sérülések) bejuthatnak a véráramba.
Akkor is cselekedni kell, ha a szennyezett bőr épnek tűnik.
• A vért minél hamarabb le kell tisztítani. A bőrt le kell öblíteni vízzel és bőrfertőtlenítő
szerrel fertőtleníteni kell.
• Az ép bőrre fröccsenő és csöppenő vért/testnedveket szappannal és vízzel kell
lemosni. A területet bőrfertőtlenítő szerrel kell fertőtleníteni.
• A nyálkahártyák szennyeződése esetén (száj, orr, szem), az érintett területet alaposan
ki kell öblíteni vízzel vagy fiziológiás folyadékkal (Aquadest vagy steril NaCl 0,9 %),
vagy jód és víz 1:4 arányban hígított oldatával (száj, orr).
• A sérült bőrre fröccsenő vér/testnedvek esetén le kell mosni a szennyeződést, majd
bőrfertőtlenítő szerrel és PVP-jóddal kell fertőtleníteni.
• Az eseményt dokumentálni kell.
Posztexpozíciós védőoltás
Annak meghatározása, hogy szükség van-e posztexpozíciós hepatitis B-védőoltásra:
• Ha a munkavállaló immúnis (a múltban megfertőződött hepatitis B-vírussal), vagy
egy korábbi védőoltás megfelelő védelmet nyújt neki (anti-HBs > 100 IE/l az elmúlt
12 hónapban, vagy az elmúlt öt évben hatásos védőoltást kapott), nincs szükség
további intézkedésekre.
• Ha a donor (a fertőzés forrása) HBsAg-negatív, nincs szükség további intézkedésekre,
habár a munkavállalót be kell oltani hepatitis B ellen (hasonló jövőbeli eset megelőzése érdekében), kivéve ha immúnis, vagy egy korábbi védőoltás védelmet nyújt a
számára.
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A HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló
keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/32/EU tanácsi irányelv (21)
2008. novemberi levelében a HOSPEEM (az Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói
Szövetség – egy, a munkáltatókat képviselő ágazati szervezet) és az EPSU (a Közszolgálati
Szakszervezetek Európai Szövetsége – egy európai szakszervezeti tömörülés) arról tájékoztatta
a Bizottságot, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés („EK-Szerződés”) 138. cikkének
(4) bekezdésével és 139. cikkével összhangban tárgyalásokat kívánnak kezdeni egy, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott
sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás megkötése céljából.
2009. július 17-én az európai szociális partnerek aláírták a kórházakban és az egészségügyi
ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló
keretmegállapodás szövegét, és arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a megállapodást be
kívánják nyújtani a Tanácshoz tanácsi irányelv céljából.
A keretmegállapodás célja, hogy védelmet biztosítson a munkavállalók számára az éles vagy
hegyes orvosi eszközök által okozott sérülésekkel szemben (ideértve a tűszúrásokat is), és
hogy megelőzze az éles vagy hegyes orvosi eszközök által okozott sérülések és fertőzések
kockázatát. Integrált megközelítést hoz létre a kockázatértékelés, a kockázatok megelőzése, a
képzés, a tájékoztatás, a figyelem felkeltése és az ellenőrzés terén, valamint reagálási és utókövetési eljárásokat állapít meg. A megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy megteremtsék a lehető
legbiztonságosabb munkakörnyezetet a kórházi és egészségügyi ágazatban.
Az Európai Parlament 2010. február 11-én állásfoglalást fogadott el a Bizottság által 2009 októberében ismertetett, tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról. A keretmegállapodás végrehajtásáról szóló
2010/32/EU irányelvet 2010. május 10-én fogadta el a Tanács. A tagállamok hatályba léptetik azokat
a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek legkésőbb 2013. május 11-ig megfeleljenek, vagy biztosítják, hogy legkésőbb eddig az
időpontig a szociális partnerek megállapodás útján bevezessék a szükséges intézkedéseket.
A keretmegállapodás, amelyet a fent említett irányelv hajt végre, egy preambulumból
és tizenegy szakaszból áll. A főbb pontok az alábbiak:
1. szakasz: Cél
Ez a szakasz meghatározza a megállapodás általános célját (a lehető legbiztonságosabb munkakörnyezet megteremtése a munkavállalók számára az éles vagy hegyes
orvosi eszközök – többek között tűk – által okozott sérülések megelőzése és a veszélyeztetett munkavállalók védelme révén). Ennek érdekében a megállapodás integrált
megközelítés alkalmazását írja elő, amely politikákat alakít ki a kockázatértékeléshez,
a kockázatok megelőzéséhez, a képzéshez, a tájékoztatáshoz, a figyelem felkeltéséhez
és az ellenőrzéshez, illetve a reagálási és utókövetési eljárásokhoz.
2. szakasz: Hatály
Ez a szakasz egyértelművé teszi, hogy a megállapodás minden kórházi és egészségügyi munkavállalóra vonatkozik, illetve mindazokra is, akik a munkáltatók irányítása és
felügyelete alá tartoznak.
3. szakasz: Fogalommeghatározások

(21) HL L 134., 2010.6.1.,
66–72. o.
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A megállapodás számos fogalmat tartalmaz: munkavállaló, munkahely, munkáltató, éles
vagy hegyes eszközök, intézkedések fontossági sorrendje, egyedi megelőző intézkedések, a
munkavállalók képviselői, a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi képviselői és alvállalkozók. A 3. szakasz meghatározza e fogalmak jelentését a megállapodás alkalmazásában.
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4. szakasz: Alapelvek
Ez a szakasz meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket a megállapodás értelmében tett intézkedések során be kell tartani.
Az (1) bekezdés rámutat, hogy a jól képzett, megfelelő erőforrásokkal ellátott és stabil
egészségügyi munkaerőnek rendkívül fontos szerepe van a kockázatmegelőzésben.
Kiemeli továbbá, hogy az expozíció megelőzése jelenti a legfontosabb stratégiát a sérülések és fertőzések kockázatának megszüntetésében vagy minimálisra csökkentésében.
A (2) bekezdés a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képviselők szerepével
foglalkozik a kockázatmegelőzés és a védekezés terén.
A (3) bekezdés a munkáltató kötelességévé teszi, hogy a munkához kapcsolódó minden területen biztosítsa a munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát.
A (4) bekezdés értelmében az egyes munkavállalók feladata, hogy ügyeljenek a saját biztonságukra, illetve azon személyek biztonságára is, akiket a munkahelyi tevékenységük érint.
Az (5) bekezdés a munkavállalóknak és képviselőiknek a biztonsági és egészségvédelmi politika és gyakorlat kidolgozásában való részvételével foglalkozik.
A (6) bekezdés kifejti, hogy az egyedi megelőző intézkedések elve értelmében sohasem szabad azt feltételezni, hogy nincs kockázat. Emellett felhívja a figyelmet a munkavállalók egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos intézkedések fontossági
sorrendjére a vonatkozó uniós irányelvben megállapítottakkal összhangban: a kockázatok megelőzése, az elkerülhetetlen kockázatok értékelése, a kockázati források megszüntetése, a kockázatok minimálisra csökkentése.
A (7) bekezdés a munkáltatók és a munkavállalók képviselői közötti együttműködésről szól,
amelynek célja a kockázatok megszüntetése és megelőzése, a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint a biztonságos munkakörnyezet megteremtése.
A (8) bekezdés kifejti, hogy intézkedésekre van szükség a tájékoztatás és a konzultáció
terén, a nemzeti joggal és/vagy a kollektív szerződésekkel összhangban.
A (9) bekezdés a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos intézkedések hatékonyságával
foglalkozik.
A (10) bekezdés hangsúlyozza, hogy a lehető legbiztonságosabb munkakörnyezet
megvalósításához fontos, hogy több intézkedés kombinációját alkalmazzák.
A (11) bekezdés értelmében az események jelentésére szolgáló eljárásoknak a rendszertényezőkre kell összpontosítaniuk, nem pedig az egyéni hibákra, és a rendszeres
jelentéstételt szokásos eljárásnak kell tekinteni.
5. szakasz: Kockázatértékelés
Az (1) bekezdés értelmében a kockázatértékelési eljárásokat a 2000/54/EK és a 89/391/
EGK irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell lefolytatni.
A (2) bekezdés előírja, hogy mit kell a kockázatértékelésnek magában foglalnia, és
meghatározza azokat a potenciálisan veszélyes helyzeteket, amelyekre ki kell terjednie.
A (3) bekezdés felsorolja, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni a kockázatértékelések során annak érdekében, hogy meghatározzák, miként szüntethető meg az
expozíció, illetve az esetleges alternatív rendszerek mérlegelése érdekében.
6. szakasz: A kockázatok megszüntetése, megelőzése és a kockázatokkal szembeni védelem
Az (1) és a (2) bekezdés olyan intézkedéseket sorol fel, amelyekkel megszüntethető az
éles vagy hegyes eszközök okozta sérülés és/vagy fertőzés kockázata, és csökkenthető
az expozíció veszélye.
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A (3) és a (4) bekezdés olyan helyzetekkel foglalkozik, amikor a munkavállalók egészségét
és biztonságát fenyegető veszély olyan biológiai anyagoknak történő expozícióból származik, amelyek ellen hatásos oltóanyag létezik. Ilyen esetekben a munkavállalók számára
fel kell ajánlani a védőoltást, amelyet a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban
kell beadni. Ezenkívül a munkavállalókat tájékoztatni kell a védőoltások beadásának, illetve
be nem adásának előnyeiről és hátrányairól. A védőoltást térítésmentesen kell biztosítani.
7. szakasz: Tájékoztatás és figyelemfelkeltés
Mivel az éles vagy hegyes orvosi eszközök a 89/655/EGK irányelv értelmében munkaeszköznek minősülnek, ez a szakasz számos tájékoztató és figyelemfelkeltést célzó
intézkedést állapít meg a munkáltató számára, az irányelv 6. cikkében meghatározott
tájékoztatás és írásbeli utasítások mellett.
8. szakasz: Képzés
Ez a szakasz előírja, hogy a munkavállalók számára képzést kell biztosítani az éles vagy
hegyes eszközök által okozott sérülésekkel kapcsolatos bizonyos politikákról és eljárásokról,
ideértve a szakaszban felsoroltakat. Ez a képzés kiegészíti a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelv (22) 9. cikkében („A munkavállalók tájékoztatása és oktatása”) megállapított intézkedéseket.
A szakasz emellett különböző kötelezettségeket állapít meg a munkáltatók számára
a képzéssel kapcsolatban, és kiköti, hogy a képzés kötelező a munkavállalókra nézve.
9. szakasz: Jelentés
Az (1) bekezdés előírja, hogy a sérülést okozó balesetek jelentésére vonatkozóan meglévő eljárásokat módosítani kell és felül kell vizsgálni a munkahelyi biztonságért és
egészségvédelemért felelős és/vagy a megfelelő munkáltatói és munkavállalói képviselőkkel egyetértésben. A jelentéstételi eljárásoknak technikai adatokat is tartalmazniuk kell, hogy javítsák az adott típusú veszéllyel (amelyet alulbecsülnek) kapcsolatos
adatgyűjtést helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt.
A (2) bekezdés értelmében a munkavállalók kötelesek azonnal jelenteni minden olyan
balesetet vagy váratlan eseményt, amely éles vagy hegyes orvosi eszközök használata
során történt.
10. szakasz: Reagálás és utókövetési intézkedések
Ez a szakasz azokkal a politikákkal és eljárásokkal foglalkozik, amelyeket be kell vezetni arra
az esetre, ha éles vagy hegyes eszközök okoznak sérülést. A szakasz meghatároz több, ilyen
esetben megteendő lépést. Ilyenek például a posztexpozíciós profilaxis és az egészségügyi
okokból javasolt, szükséges orvosi vizsgálatok, a baleset okainak és körülményeinek kivizsgálása, a baleset nyilvántartásba vétele és a munkavállalóknak nyújtott tanácsadás.
A szakasz előírja, hogy a sérüléssel, a kórismével és a kezeléssel kapcsolatos informá
ciókat bizalmasan kell kezelni.
11. szakasz: Végrehajtás
Ez a szakasz a megállapodás végrehajtására vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket.
Minimumkövetelményekről szóló szakaszról rendelkezik, amely kimondja, hogy a
megállapodás nem sérti azokat a hatályos vagy jövőbeni nemzeti és uniós rendelkezéseket, amelyek hatékonyabban védik a munkavállalókat az éles vagy hegyes orvosi
eszközök által okozott sérülésekkel szemben.
( ) HL L 262., 2000.10.17.,
21–45. o.
22

78

A szakasz értelmében a Bizottság a megállapodás értelmezését az aláíró felekhez utalhatja át, akik kifejtik véleményüket a Bizottság, a nemzeti bíróságok és az Európai Unió
Bírósága szerepének sérelme nélkül.
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A tűszúrás, valamint az éles és hegyes eszközök által okozott sérülések után elvégzendő tesztekre és vizsgálatokra vonatkozó program
Kockázatelemzés
A további intézkedés alapja annak értékelése, hogy valós kockázat áll-e fenn. Mielőtt ilyen
következtetést vonnak le, értékelni kell a legfontosabb tényezőket, például a sérült személy
immunrendszerének állapotát, az éles és hegyes eszközök vagy tűszúrás által okozott sérülés típusát és súlyosságát, valamint a szennyezett vér mennyiségét.
Vérvizsgálatok
Ha kockázatelemzéssel nem lehet kizárni a fertőzés kockázatát, az alábbi teszteket kell elvégezni: anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV és anti-HIV. Ezeket a teszteket az első vizsgálat után 6,
12 és 26 héttel meg kell ismételni. Ha tudják, hogy ki az első beteg és ha gyanítható, hogy fertőzött, azonnali teszttel megállapítható az anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV és anti-HIV jelenléte.
Hepatitis B – óvintézkedések
Ha a fertőzésnek kitett személy a korábbi védőoltás által nem vált eléggé immúnissá, az
expozíció után azonnal aktív hepatitis B elleni oltóanyagot kell beadni. Ha bizonyítható,
hogy a sérüléskor hepatitis B‑pozitív vérrel történő szennyeződés történt, ezt hat órán belül
passzív immunizációnak kell követnie.
Hepatitis C – óvintézkedések
A hepatitis C-vírussal fertőzött személy vérével való érintkezés után két–négy héttel HCVPCR-vizsgálat elvégzése ajánlott a korai diagnózis és kezelés elősegítése érdekében. Ettől
függetlenül a fent megadott menetrend szerint anti-HCV-vizsgálatokat kell elvégezni.
HIV – intézkedések és óvintézkedések
A potenciálisan HIV-fertőzött személy vérével való érintkezést követően HIV-gyorsteszt
(antitestvizsgálat) segítségével megállapítható, hogy az első beteg fertőzött-e. Ha olyan
személy vérével érintkezik a munkavállaló, akiről klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy
HIV-pozitív, posztexpozíciós profilaxist kell alkalmazni. A posztexpozíciós profilaxis akkor a
leghatékonyabb, ha a sérülést követő két órán belül alkalmazzák, és még akkor is megelőzheti a fertőzést, ha a vírus már bekerült a véráramba. A gyógyszer súlyos mellékhatásai miatt
azonban szakorvosnak kell eldöntenie, hogy posztexpozíciós profilaxist alkalmazzanak-e.
A sérülés dokumentálása és beszámoló a balesetről
A sérülésekről átfogó dokumentációt kell készíteni a balesetek elemzése és a megelőző
intézkedések rögzítése érdekében.
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3.3.2. Levegő útján terjedő fertőzések veszélye
Levegőben terjedő fertőzések, ideértve az alábbiakat:
• Mumpsz

• Tuberkulózis

• Influenza

• Kanyaró

• Rubeola

• SARS

Bevezetés
A levegő útján terjedő kórokozók szinte kizárólag emberről emberre terjednek.
Aeroszolok akkor keletkeznek, amikor a fertőzött légzőszervű (tüdő, hörgők vagy gége)
betegek köhögnek, tüsszentenek vagy beszélnek. Ilyenkor a kilélegzett levegőben finom
permet formájában apró folyadékcseppek és cseppmagok kerülnek a levegőbe. Az aeroszolok mérete változó, mivel különböző aerodinamikai tényezőknek vannak kitéve.

Kockázatértékelés
Az aeroszolok fertőző jellege a részecskemérettől és -sűrűségtől, a kórokozók részecskében lévő sűrűségétől, valamint a belélegzéshez szükséges időtől és a belélegzett
mennyiségtől függ. A kis részecskék (cseppmag < 5μm) különösen akkor jelentenek
kockázatot, ha a cseppmagok és aeroszolok elég hosszú ideig vannak a levegőben
ahhoz, hogy megfelelő mennyiséget lehessen belélegezni, és hogy lerakódhassanak
a tüdő léghólyagocskáiban. Kijelenthető, hogy azok a testváladékok, amelyekből nem
képződik aeroszol (például vizelet és genny), alacsonyabb fertőzésveszélyt jelentenek.
Ez azokra az aeroszolokra is igaz, amelyek a különböző tárgyak és a padlók felületén
lerakódnak, így általában nem jelentenek különösebb kockázatot, ha betartják az előírt higiénés óvintézkedéseket.
A rendkívüli kitettségi területek közé tartoznak az alábbiak:
• tüdőgyógyászati klinikák;
• a fertőzésekre szakosodott belgyógyászati klinikák;
• gyermekgyógyászati klinikák;
• idősgondozás.
A fertőzés kockázatával járó tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
• extubálás/intubálás;
• szájápolás;
• bronchoszkópia;
• gasztroszkópia;
• sürgősségi ellátás/elsősegélynyújtás;
• újraélesztés;
• szájból szájba történő újraélesztés;
• intubálás.
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Magasabb a személyzet megfertőződésének kockázata, ha ki vannak téve a betegek köhögésének – ami
gyakran elkerülhetetlen (például bronchoszkópia,
sokáig tartó közeli érintkezés, például fizikai vizsgálatok, a betegek ápolása és az együttműködni
nem hajlandó betegek ellátása) –, ha magas
aeroszolkoncentráció várható (például akut fertőzések esetén), vagy ha levegőben terjedő mikroorganizmusoknak vannak kitéve. Mind a járóbeteg-ellátás,
mind pedig a fekvőbeteg-ellátás esetében a személyzetet főleg azok a fertőző betegek veszélyeztetik,
akiknek diagnózisra és azonnali kezelésre van szükségük, különösen mivel ebben a szakaszban gyakran
nem áll rendelkezésre egyértelmű diagnózis.

  20 A légzésvédő és
a kórokozókat
kiszűrő arcmaszkok
védelmet nyújtanak
a levegőben terjedő
fertőzések ellen.

Különféle veszélyek állnak fenn: a légzésterápiában részesülő beteg fel nem ismert
fertőzést hordoz; hosszú távú ellátást igénylő betegek, akik tehetetlenek és külön
segítséget igényelnek; és az együttműködést megtagadó betegek, még akkor is, amikor a mentőautóban szállítják őket. Jelentősen magasabb a fertőzésveszély akkor, ha
nagy a tracheobronchiális váladékoknak való kitettség (bronchoszkópia, endoszkópia,
mesterséges lélegeztetés, köpetvizsgálat). A patológia, valamint a mikrobiológiai és
a virológiai laboratóriumok is azok közé a munkahelyek közé tartoznak, amelyekhez
nagyobb kitettség és magasabb fertőzésveszély kapcsolódik.

Védintézkedések
Általános
A levegőben terjedő fertőzések elleni óvintézkedések célja a fertőzés láncának megszakítása és terjedésének megakadályozása. A levegőben terjedő mikroorganizmusok által
okozott fertőzések elleni intézkedések (infekciókontroll) főként a fertőző aeroszolok és különösen a cseppmagok belélegzésének kockázatát megelőző stratégiára összpontosítanak.
Minden aeroszol nagy cseppek és úgynevezett cseppmagok keveréke, amelyek belélegezhetőek és ezért fertőzést okozhatnak. Mivel a fertőző betegek mindennapos
ellátásában nem lehet megkülönböztetni, hogy jelen vannak-e belélegezhető/fertőző
aeroszolok, ajánlott levegőszűrő maszkokat, például félmaszkokat (FFP2) használni.
E téren különösen fontos a fertőző betegek váladékos köhögésének való kitettséget
minimalizálni, vagyis az infekciókontroll fontos része a betegek tájékoztatása a fertőzések alapvető kontrollmódszereiről, beleértve a betegek szájának és orrának lefedését
vagy maszkokkal történő eltakarását.

Műszaki
Fontos a megfelelő szellőztetés biztosítása és a higiénés előírások (fertőtlenítés)
betartása a munkahelyen. A műszaki védintézkedések az alábbiakra terjednek ki: a
kórtermek kialakítása; a szobák felosztása; szellőztetés (irányított levegőáramlás, levegőcsere, negatív nyomás); szűrési intézkedések (HEPA‑szűrőrendszerek, az elhasznált
levegő ellenőrzése); és sterilizáló intézkedések (EN 1946-4).

Szervezési
A hatékony infekciókontrollhoz gyors diagnózis és a fertőző betegek korai elkülönítése, valamint a minél korábban megkezdett hatékony, megfelelő kezelés szükséges.
Ezenkívül a megfelelő higiénia és a műszaki óvintézkedések, például a fertőző aeroszolok belélegzése elleni védelem segít a betegek, a betegekkel érintkező személyek
és az egészségügyi szakemberek közötti fertőzés kockázatának csökkentésében.
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• A betegeknek ismerniük kell a jó higiénés gyakorlat fontosságát, például hogy ne
köhögjenek rá az ápolókra vagy másokra, hogy ne tegyenek olyasmit, ami köhögést
és aeroszolképződést idéz elő, és hogy mindig takarják el a szájukat köhögéskor,
lehetőleg száj- és orrvédő maszkkal.
• Az egészségügyi dolgozókat utasítani kell arra, hogy maradjanak távol (kb. 1,5 m-re)
a köhögő betegektől.
• Számos fertőző betegség megelőzhető védőoltásokkal (lásd a védőoltással megelőzhető betegségek listáját).
• Figyelmet kell fordítani a személyzet és a betegekkel kapcsolatba kerülő személyek
oltásainak nyilvántartására.
• A fertőzésnek kitett személyzet, a többi beteg és a betegekkel érintkező személyek
számára teljes körű tájékoztatást kell nyújtani – laikusok által is érthető formában – a
fertőzésveszélyről, az átviteli módokról és a szükséges óvintézkedésekről.

Egyéni védelem
Fontos az általános higiénia betartása, de az is fontos, hogy munkahelyi kockázat esetén megfelelő egyéni védelmi felszerelést (levegőszűrős arcmaszk) használjanak, így
az is, hogy az összes munkavállaló képzést kapjon a bevált gyakorlatról. Rendkívül fontosak a belső biztonsági és egészségvédelmi ellenőrzések.
Légzésvédő maszkok
• A megfelelő arcmaszk kiválasztásához járatosnak kell lenni a járványtanban, és szakértői értékelésre van szükség a kockázatról általánosságban, valamint konkrétan
ismerni kell a potenciálisan fertőző betegekkel való érintkezés munkahelyi vagy foglalkozás-egészségügyi kockázatát.
• A rendelkezésre álló szűrős félmaszkok osztályozása megfelel az európai szabványoknak (EN 149/ részecskeszűrő maszk, FFP). Az „S” (szilárd: folyékony aeroszolok és
részecskék) és az „SL” (szilárd és folyékony: folyékony és olajos aeroszolok és részecskék) utótag további információkat nyújt a termék használatáról. Az új, 2001-es EN 149
szabványok szerint tesztelt termékek védelmet nyújtanak a finompor-részecskék (S)
és a folyékony aeroszolok (SL) ellen, ezért nincs lényegi eltérés az S és az SL utótag
között. A légzési ellenállás csökkentése érdekében a maszkok kilégzőszeleppel is el
vannak látva. (Megjegyzés: fertőző betegek nem hordhatják ezt a típusú maszkot.)

  21 A légzésvédő
maszkok csak akkor
hatékonyak, ha illeszkednek az archoz.

• A maszkok teljes alászívását a nem pontos illeszkedés (az arc és a maszk között) miatti
alászívás, a kilégzőszelepen keresztül való alászívás (ha van szelep) és a szűrő alászívásának
összeadásával lehet kiszámolni. A megengedett legnagyobb alászívás az FFP1 osztályú
maszkoknál legfeljebb 25 %, az FFP2 osztályú maszkoknál legfeljebb 11 %, az FFP3 osztályú maszkoknál pedig legfeljebb 5 % lehet. Az 1. osztály esetében az átlagos alászívás
legfeljebb 22 %, a 2. osztály esetében legfeljebb 8 %, a 3. osztály esetében pedig legfeljebb
2 % lehet – 0,6 μm-es átlagos részecskeátmérő mellett. A maszkokat a gyártó által adott
utasításoknak megfelelően kell viselni. A maszkokat nem szabad
megosztani, és nem használhatóak ha sérültek, szennyezettek,
nedvesek, vagy bármilyen módon beszennyeződtek.
• A
 légzésvédő maszkok önmagukban nem nyújtanak
100 %-os védelmet.
Műszaki és szervezeti intézkedésekre is szükség van.
További intézkedések az egyéni védelem érdekében
A hagyományos száj- és orrvédő maszk és a sebészeti maszk
(összehajtható vagy formázott) nem nyújtja ugyanazt a védelmet, mint a légzésvédő maszk. Magasabb az alászívási aránya,
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ezért kevesebb védelmet nyújt a fertőző aeroszolok belélegzése ellen, mint az FFP légzésvédő maszkok. Ennek ellenére csökkenti a környezetbe kibocsátott fertőző folyadékcseppek számát.
Az FFP 2 és FFP 3 osztályba tartozó légzésvédő maszkok nagyobb védelmet nyújtanak a
fertőzések ellen. Ez azonban nagyrészt a maszk megfelelő illeszkedésétől függ. A megfelelő illeszkedést a maszkot viselő személy arcának formája és mérete is befolyásolja. A
szakáll is megakadályozhatja a pontos illeszkedést. Ezért a légzésvédő maszkokat több
különböző méretben kell rendelkezésre bocsátani, és a munkáltatónak gondoskodnia
kell arról, hogy az összes munkavállaló ismerje a megfelelő használat szabályait.
A tapasztalatok szerint a maszkok elfogadottsága más tényezőkön múlik: a maszktól
elvárt biztonság és védelem; költségek; kényelem; kezelés; a beszédre gyakorolt hatás
(kommunikáció); az archoz való illeszkedés; az arc eltakarása. Csak akkor fogadják el a
maszkokat, ha mindezek a kritériumok teljesülnek.
Ha gyanítható vagy bizonyított, hogy levegő útján terjedő fertőzés van jelen, ajánlott
az összes fenti intézkedés végrehajtása az egymással érintkező személyek közötti fertőzés minimalizálása érdekében. A betegeknek legalább hagyományos száj- és orrvédő
maszkot (sebészeti maszk, lehetőleg formázott, mivel az a típus jobban illeszkedik az
archoz) kell viselniük az elkülönítő szobán kívül, mivel ez csökkenti a kilélegzett aeroszolok mennyiségét. A maszk ezenkívül figyelmezteti a betegeket és a személyzetet
a veszélyre, és emlékezteti őket a fertőzés elleni intézkedésekre. Ezeket a maszkokat
könnyű felvenni, viszonylag kényelmesek, és a beteg addig viselheti, ameddig ellátják
feladatukat, vagyis amíg nem lesznek nedvesek a hosszú használattól.
Ha alacsony a fertőzésveszély (vagyis rövid az érintkezési idő/nincs közeli érintkezés),
elegendő, ha a személyzet FFP 1 osztályú maszkot visel.
Akkor kell FFP 3 maszkot hordani, ha radikálisan csökkenteni kell a fertőzés terjedését
(a kórokozó(k) fertőzési adagja alacsony, a kockázat pedig magas).
Az elkülönítő helyiségen kívül és más különleges helyzetekben (például betegszállítás
során) a másokra különleges veszélyt jelentő betegeknek több védelmet kell nyújtani
(a másokhoz való közelség miatt) annak érdekében, hogy minimalizálják a velük érintkező személyek megfertőzésének kockázatát (FFP 2/3 maszk kilégzőszelep nélkül), és
hogy megelőzzék a környezet beszennyezését.
Illeszkedési teszt
A légzésvédő maszkok és légzőkészülékek hatékonysága nemcsak a megfelelő felszerelés kiválasztásán, hanem javarészt a megfelelő használaton és alkalmazáson
(vagyis az illeszkedésen) is múlik. A szűrős félmaszkokat pontosan a gyártó utasításainak megfelelően kell viselni. Nagyon fontos, hogy a maszk pontosan illeszkedjen az
archoz (különösen az orr fölötti formázott rész). Ajánlott úgynevezett illeszkedési teszt
segítségével kipróbálni, hogy a maszk megfelelően fedi-e az arcot. A jelentősebb mértékű alászívásokat úgy lehet feltárni, ha erősen beszívjuk a levegőt miközben mindkét
kézzel letakarjuk a szűrőt. A szakállas férfiak valószínűleg nem érnek el pontos illeszkedést, ezért az ő esetükben nagyobb valószínűséggel fordul elő alászívás.
Megelőző intézkedések
A legtöbb levegő útján terjedő betegség védőoltások segítségével megelőzhető. A
foglalkozás‑egészségügyi vizsgálatok segítségével megállapítható, hogy a személyzet
milyen oltásokat kapott. Amennyiben a korábbi védőoltás nem nyújt teljes körű védelmet, ajánlott a megfelelő oltóanyagból emlékeztető oltás beadása. A költségeket a
munkáltatónak kell állnia. A munkahelyi egészséggel kapcsolatos konzultáció során
tájékoztatni kell a munkavállalókat a szűrős arcmaszkok viselésének fontosságáról.
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3.3.3. Közvetlen és közvetett érintkezés útján terjedő
fertőzések veszély
Faecal-orális fertőzések, ideértve az alábbiakat:
• Hepatitis A-vírus

• Shigella

• Staphylococcus

• Amőba

A láthatatlan, ismeretlen vagy még nem diagnosztizált fertőző kórokozók terjedése
komoly egészségügyi problémát okoz az egészségügyi dolgozók és a betegek körében.

Kockázatértékelés
A legnagyobb kockázatot a fertőzés szennyezett kezek által történő átadása jelenti.
A kockázatértékelést és a fertőzés elleni megfelelő intézkedések meghatározását
módszeresen kell elvégezni.

A rendkívüli kitettségi területek közé tartoznak az alábbiak:
• a fertőzésekre szakosodott belgyógyászati klinikák;
• intenzív kórtermek;
• belgyógyászati és sebészeti kórtermek;
• idősgondozás.

A fertőzés kockázatával járó tevékenységek közé tartoznak az
alábbiak:
• a kötések cseréje;
• betegápolás;
• a betegek pozicionálása;
• felszerelések működtetése érintkezés útján terjedő fertőzést hordozó betegek
közelében.

Érintkezés útján történő átvitel
A közvetlen érintkezés során a kórokozók egy fertőzött személy bőréről (vagy testfelületéről) egy fogékony személy (ez esetben egy másik beteg vagy egy munkavállaló)
testfelületére kerülnek át. Olyankor történhet például átadás, amikor a személyzet
ellátja a betegeket (például kötések vagy katéterek cseréje esetén).
Közvetett érintkezés például akkor fordul elő, amikor mosdatlan kézzel vagy szennyezett
kesztyűvel beszennyezett, mikroorganizmusok által benépesített felületeket érintenek meg.
A bőrön és nyálkahártyán keresztül történő átvitel az alábbi módokon történhet:
• sebek és sérülések;
• felpuhult, sérült bőr;
• szembefröccsenés.
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Forrás
A fertőző mikroorganizmusok forrásai a betegek, a munkavállalók és a látogatók lehetnek. A vírusgazda (forrás) fertőzése lehet aktív, a betegség még lehet a lappangási szakaszban, vagy a vírusgazda lehet krónikus hordozó is. A forrás szennyezett felület is lehet.

Az immunitás mértéke
Az ellenálló képesség vagy immunitás emberenként jelentősen eltér, és különböző
tényezők befolyásolják, például a kor, az orvosi kezelés (például antibiotikumok,
kortikoszteroidok és immunszupresszív szerek), a sugárzás vagy súlyos betegség. Az előzetes immunizáció (védőoltás) optimális ellenálló képességet biztosít. A gyenge immunrendszerrel rendelkező munkavállalóknak sürgősen foglalkozás-egészségügyi tanácsot
kell kérniük, vagy gyakori foglalkozás-egészségügyi vizsgálatnak kell alávetniük magukat.
  22 Számos kórokozó
élettelen felületeken
is sokáig életben
marad. Ezért nagyon
fontos a használat
utáni alapos fertőtlenítés.

Védintézkedések
Alapvető óvintézkedések
Az érintkezés útján történő megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében a fogékony (alacsony ellenálló képességgel rendelkező) egészségügyi dolgozókat fizikailag el
kell különíteni a fertőzés forrásától. Minden beteget úgy kell kezelni, mintha fertőző lenne.
Műszaki intézkedések
A következő munkahelyi óvintézkedésekre van szükség a biológiai anyagok kezelése
vagy az azokkal történő munkavégzés során:
• A munkafelületeknek és a felszerelések, az eszközök és más készülékek felületeinek
könnyen tisztíthatónak kell lenniük.
• Intézkedéseket kell bevezetni az aeroszolok és a por képződésének elkerülése
érdekében.
• Megfelelő kézmosási lehetőséget kell biztosítani.
• A személyzeti öltözőket el kell különíteni a munkaterületektől.
• Megfelelő tárolóedényeket kell biztosítani a biológiai anyagokat tartalmazó hulladék
gyűjtésére.
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Szervezeti intézkedések
• A felületek mindennapos tisztítása.
• Tartalék tisztítóeszközök biztosítása.
• Megfelelő egyéni védőfelszerelések raktározása.
• Higiénés terv.
• Gyártók utasításai.
• A fertőtlenítőszerek permetezésének elkerülése.
23 A munkafelületek,
a felszerelések, az
eszközök és más készülékek felületeinek
könnyen tisztíthatónak kell lenniük.

Egyéni védintézkedések
A megfelelő kézfertőtlenítés a legfontosabb lépés az érintkezés útján terjedő fertőzések terjedésének megelőzése felé. Látható szennyeződés esetén kezet kell mosni.
Sokszor elegendő a bőr fertőtlenítése is. Mivel a kézmosás károsítja a bőrt, a kézmosások számát minimalizálni kell. Elkerülhetetlen azonban:
• a betegekkel való érintkezés előtt;
• beavatkozások előtt;
• beavatkozások vagy testnedveknek való kitettség után;
• a betegekkel való érintkezés után;
• a betegek környezetével való érintkezés után.
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Az alapvető egyéni védőfelszerelés védőkesztyűből, védőruházatból, védőszemüvegből és maszkból/légzőkészülékből áll. A kesztyű viselése elengedhetetlen, ha
az érintett szennyezett anyaggal érintkezik. A védőfelszerelés kiválasztása az ápolási/
orvosi tevékenység típusától és az ezzel kapcsolatos szennyeződési kockázattól, valamint a mikroorganizmus fertőzőképességétől (vagy lehetséges ellenálló képességétől) és átviteli módjától függ.
A biológiai anyagok kezelése vagy a biológiai anyagokkal való érintkezés során használt kesztyűknek meg kell felelniük az EN 455 szabvány vizsgálati kritériumainak,
amelyek szerint fontos, hogy a latexkesztyűk púdermentesek és hipoallergének legyenek. A kesztyűtípus kiválasztása a használatát igénylő feladaton és az anyag jellemzőin
múlik. Nem szabad elfelejteni, hogy a latexkesztyűk nem mindig felelnek meg a vegyi
anyagokkal végzett munkához. Mandzsettás kesztyűt kell használni, amelyet be lehet
gyűrni a köpeny vagy védőkabát ujjába.
Védőruházatot, például köpenyt és kötényt (vízálló kötényt) kell viselni. A védőruházatot az egyenruhára vagy munkaruhára kell felvenni. A munkavállalók kötelesek
viselni a védőruházatot, amelyet a vezetőségnek kell biztosítania.
Egyéni védőfelszerelések használata
Minden olyan esetben kesztyűt kell hordani, amikor valószínűsíthető a vérnek, váladéknak vagy székletnek való kitettség (például kötések cseréjénél, vizeletgyűjtő rendszerek kezelésénél).
Minden olyan esetben vízhatlan kötényt kell hordani, amikor valószínűsíthető a munkaruha/egyenruha vérrel, váladékkal vagy széklettel való beszennyeződése (például
kötések cseréjénél, vizeletgyűjtő rendszerek kezelésénél).
Védőköpenyeket (hosszú ujjú, mandzsettás) olyan esetekben kell viselni, ha a kar vagy
a ruházat (egyenruha) fertőző anyaggal szennyeződhet be (például a vizelettartási
zavarral rendelkező betegek ápolása vagy hasmenéses betegek ápolása, nagy, fertőzött sebek kötözése vagy ellenálló baktériumok jelenléte esetén).
Megelőző intézkedések
A munkáltatónak a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségvállalása
részeként ki kell vizsgáltatnia a személyzetet. A vizsgálatok költségeit a munkáltatónak
kell állnia. Az orvosi vizsgálat a foglalkoztatás feltétele.
Immunizáció (védőoltás)
A munkavállalókat be kell oltani a jelentős fertőző betegségek ellen. Az oltás költségeit a munkáltatónak kell állnia.
Betegszállítás
Fertőző betegek szállítása során fennáll a korábban fertőzésmentes környezet beszen�nyezésének kockázata. A szállításért felelős személyzetet előzetesen tájékoztatni kell
a megfelelő eljárásokról és intézkedésekről. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra az
egészségügyi dolgozókra, akik a beteget fogadó osztályon dolgoznak.
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3.3.4. A helyes vállalati gyakorlat leírása: az érintkezés
útján terjedő fertőzések kezelése
2005-ben a fekete-erdői schrambergi körzeti kórház (Németország) olyan elképzelést valósított meg, amely alapvetően megfelel az érintkezés útján terjedő
fertőzések, különösen az MRSA csökkentésére irányuló holland és skandináv
intézkedéseknek. Ez nagymértékben csökkentette az érintkezés útján terjedő
fertőzések előfordulását.

Best practice

Dr. Christian Friz főorvos ismerteti a kórházban bevezetett eljárásokat.
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Kérdező: Milyen eszközöket használ a kórház vezetősége a fertőzések féken tartása
érdekében?
Dr. Christian Friz: Kórházunk fertőzésekkel kapcsolatos minőségirányítási rendszerrel
rendelkezik, amely érintkezés útján terjedő fertőzések kezeléséről szóló útmutatót is
tartalmaz.
Kérdező: Szokták ellenőrizni (megfigyelés útján) a kézfertőtlenítési gyakorlatot?
Dr. Christian Friz: Igen, a higiénés szakértő szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.
Ezenkívül évente lemérjük a fertőtlenítőszerek fogyasztását. Eddig nem észleltünk
növekedést.
Kérdező: Ellenőrzik a védőruházat használatát is?
Dr. Christian Friz: Igen, ezt is véletlenszerűen, és minden osztályon ellenőrzi a higiénés szakértő és a főorvos.
Kérdező: Mikor különítik el a betegeket?
Dr. Christian Friz: Ha azt gyanítjuk, vagy már bebizonyosodott, hogy a betegeknek
rendkívül fertőző betegségük van (például norovírus, Clostridium difficile, MRSA,
tuberkulózis), elkülönítjük őket. Kohorsz izoláció (több beteg elkülönítése) is előfordul, amennyiben a betegek ugyanolyan kórképet mutatnak. A munkavállalók alapos
képzést kapnak arról, hogyan hajtsák végre a szükséges higiénés intézkedéseket.
Kérdező: A higiénés szabályok betartásának ellenőrzése érdekében mérik az eldobható kesztyűk felhasználásának mértékét is?
Dr. Christian Friz: Igen, nyilvántartjuk a hulladékról szóló jelentésben. Ez a jelentés a
hulladék pontos mennyiségét tartalmazza, beleértve a kidobott kesztyűk számát is.
Egy másik mutató, amit évente egyszer veszünk nyilvántartásba, az a felületfertőtlenítő szerek fogyasztása. Ebben is nyilvánvaló a növekedés.
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Kérdező: Mérik az antibiotikumok fogyasztását is?
Dr. Christian Friz: Igen, a gyógyszertár pontosan nyilvántartja az antibiotikumok
fogyasztását. A fogyasztás alacsony, és évről évre viszonylag állandó. Egyedül a
vankomicin és a linezolid fogyasztása szokatlanul alacsony.
Kérdező: Meg szokta rendszeresen osztani a kórház a fertőző betegségekkel kapcsolatos adatokat más kórházakkal?

Az érintkezés útján terjedő fertőzések megelőzésének helyes gyakorlata:
1. A megelőző intézkedések a minőségirányítási rendszer részét képezik.
2. Ellenőrzik a kézfertőtlenítést és a védőruházat használatát.

Best practice

Dr. Christian Friz: Igen, a kórház a baden-württembergi MRSA-hálózat tagja. A hálózat tagjai megvitatják a védintézkedések sikerét, és ismertetik a legújabb kutatási
eredményeket.

3. Ha azt gyanítják, vagy már bebizonyosodott, hogy a betegeknek rendkívül fertőző betegségük van, ellenőrizni kell, hogy elkülönítették-e őket.

4. A munkavállalók alapos képzést kapnak arról, hogyan hajtsák végre a szükséges
higiénés intézkedéseket.
5. Mérik az eldobható kesztyűk fogyasztását is a higiénés szabályok betartásának
ellenőrzése érdekében.

6. A többszörösen rezisztens kórokozók megelőzése érdekében csak akkor osztanak ki antibiotikumot, ha nagyon fontos.

7. A kórház más kórházakkal együtt egy olyan hálózat tagja, amely keretében
információkat osztanak meg egymással a fertőző betegségekről.
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A helyes vállalati gyakorlat leírása
Dr. Jens Reichel főorvos, a jénai egyetemi kórház sürgősségi osztályának vezetője leírja, hogy a biológiai kockázatok ellen milyen megelőző intézkedéseket
vezettek be az ambuláns ellátásban.

Best practice

Kérdező: Vannak írásos eljárások a tűszúrás által okozott sérülések megelőzésére és a
tűszúrás okozta sérülések kezelésére?
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Dr. Reichel: Igen, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően egyértelmű eljárási szabályaink vannak, és a megfelelő minőségirányítási dokumentumokban meghatároztuk
az eszközök kezelésére vonatkozó és a tűszúrás által okozott sérülések esetében követendő eljárásokat is.
Kérdező: Milyen javulást vár a biztonságos termékektől?
Dr. Reichel: A jelenlegi védintézkedések segítségével a két évvel ezelőtt előforduló,
tűszúrás által okozott sérülések ma már elképzelhetetlenek. Más eszközök már nem
állnak rendelkezésre. A perifériás vénakanül esetében a rendelkezésre álló anyagcsoportnál megfigyeléseim szerint nincs különbség a korábbi, szükséges időtartamhoz
képest.
Kérdező: Hogyan ártalmatlanítják a veszélyes hulladékot? Minden olyan személy számára biztosítják a hulladékok biztonságos kezelését, aki kapcsolatba kerül ilyen hulladékkal? Például az orvosok, az ápolók és a takarítók számára?
Dr. Reichel: Megfelelő hulladéktárolóink vannak – eldobható dobozok, amelyekbe a
biológiai anyagokra vonatkozó rendeletnek megfelelően dobjuk a hulladékot. Ezzel
kapcsolatban nincsenek problémáink.
Kérdező: Mindig van lehetőség az éles eszközök azonnali elhelyezésére törhetetlen,
áthatolhatatlan tárolóedényekbe közvetlenül a használat helyszínén?
Dr. Reichel: Mindig tartunk minden hátizsákban és bőröndben kis tárolóedényeket az
éles és hegyes eszközöknek. Ezeket is rendszeresen használjuk. A sürgősségi osztályon
nagyobb tárolóedényeket tartunk az éles és hegyes eszközök ártalmatlanítására.
Kérdező: Tartanak rendszeresen képzéseket a tűszúrás által okozott sérülésekről, a
bőrvédelemről és a fertőzésveszélyről?
Dr. Reichel: Igen, munkatársaink évente egyszer továbbképzésen vesznek részt.
Ezeket azonban mindig egyéb intézkedésekkel, például a felszerelések használatáról
szóló továbbképzéssel együtt szervezzük. Az ambuláns osztályon tartózkodik a higiéniáért felelős tisztviselő, aki hivatalos képzést kapott, és aki utasításokat ad ezen a
területen.
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Kérdező: Hogyan értékelik, hogy milyen kockázatok állnak
fenn? Biztonsági szakértő vagy üzemorvos végzi ezt a feladatot?
Dr. Reichel: A klinikán foglalkozás-egészségügyi központ működik. A munkahelyi helyzet értékelésére évente egyszer kerül sor.
A helyzettel és az intézkedésekkel kapcsolatos eredményeket
elküldjük a munkáltatónak.

Dr. Reichel: Ezzel a kérdéssel a képzéseken foglalkozunk.
Kérdező: Milyen egyéni védőfelszerelés áll rendelkezésre?

Best practice

Kérdező: Felhívják a személyzet és a munkatársak figyelmét a
kézhigiénia és a bőrápolás kérdésére?
Dr. Jens Reichel, a jénai
egyetemi kórház sürgősségi osztályának vezetője.

Dr. Reichel: A követelményeknek megfelelő különböző veszélyességi osztályokba tartozó köpenyek, arcmaszkok. A 2. osztályt alapesetben (MRSA) és a 3. osztályt rendkívül
fertőző betegek esetében (H5N1, ebolavírus) használjuk, de csak elővigyázatosságból,
ha esetleg ilyen fertőzés fordulna elő.Idetartoznak a megfelelő cipők vagy a cipőre
rávehető fedőcipők, amelyek teljes védelmet nyújtanak. A rendkívül fertőző betegek
esetében eltérő mértékben használunk védőszemüveget.
Kérdező: Mikor tájékoztatják a munkavállalókat a munkahelyi egészségvédelemre és
biztonságra vonatkozó szabályokról?

Dr. Reichel: Először akkor kapnak tájékoztatást, amikor munkába állnak. Ezenkívül
évente továbbképzéseket tartunk. A minőségről szóló útmutatóban a megelőző és
védintézkedéseket is meghatározzuk.
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3.3.5. Különleges fertőzések
A fent felvázolt fertőzés elleni intézkedések és védintézkedések rendszerint
ellátják az egészségügyi munkavállalókat a megfelelő védelemmel, és minimalizálják az egészségügyben felmerülő fertőzésveszélyeket. De van néhány olyan
munkahelyi fertőzésveszély, amelyre külön figyelmet kell fordítani: :
• tuberkulózisfertőzés;
• rühösség;
• többszörösen rezisztens kórházi baktériumok, például az MRSA és a többszörösen rezisztens Pseudomonas;
• szezonális influenza.

1. Tuberkulózis
Kockázatértékelés
Az egészségügyi dolgozók nagyobb kockázatnak vannak kitéve, például ha
Mycobacterium tuberculosist tesztelő laboratóriumokban dolgoznak, vagy szakosodott klinikákon tuberkulózisos betegeket orvosi ellátásban részesítenek vagy
gondoznak.
A rendkívüli kitettségi területek közé tartoznak az alábbiak:
• tüdőgyógyászati klinikák;
• az idősgondozás különleges területei.
Az idősebb korosztályban nagyobb a diagnosztizált aktív tuberkulózisban szenvedők
száma, valamint azok száma, akik kezelést kapnak. Ez arra utal, hogy többször fordul
elő lappangó tuberkulózis az idősgondozásban dolgozó személyzet körében, ezért az
egészségügyi munka e területén nagyobb a munkahelyi kockázat. Ezenkívül a lappangó
tuberkulózis előfordulása sokkal alacsonyabb a fiatalabb egészségügyi dolgozók körében, mint az idősebb kollégáiknál. Ez részben annak tulajdonítható, hogy az idősebbek
hosszabb ideje vannak kitéve a munkahelyi kockázatnak, de ahhoz is köthető, hogy életkoruknál fogva általában nagyobb mértékben vannak kitéve a tuberkulózisnak.
A fertőzés kockázatával járó tevékenységek
Ide a tuberkulózisban szenvedő betegekkel való szoros érintkezés tartozik, és az alábbiakra terjed ki:
• ápolási teendők és légzésgyakorlatok;
• szájüregi, fogászati vagy fül-orr-gégészeti vizsgálat;
• köpetet eredményező ingerlés, az orr, a nyitott száj vagy a garat leszívása, újraélesztési intézkedések és bronchoszkópia;
• boncolás;
• több mint 40 óra eltöltése zárt szobában vagy járműben olyan beteggel, aki tuberkulózisban szenved.
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Megelőző intézkedések
A nagy fertőzésveszélyt jelentő tevékenységeket végző munkavállalókat rendszeresen
ellenőrizni kell. Ezeket a tuberkulózisra irányuló orvosi vizsgálatokat olyan személyeknél kell elvégezni, akik közeli kapcsolatban vannak aktív tuberkulózisban szenvedő
betegekkel (lásd alább), ideértve a betegséget rendszeresen tesztelő szakosodott klinikák és laboratóriumok dolgozóit.
Azokban az országokban, amelyekben alacsony a betegség előfordulása, a lappangótuberkulózis-fertőzés korai diagnosztizálása és a megelőző kemoterápia a tuberkulózis
kezelésére és megszüntetésére irányuló stratégia központi részét alkotja. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a lappangótuberkulózis-fertőzés aktív
tuberkulózissá váljon, és hogy továbbterjedjen. Ennek a közegészségügyi stratégiának a
sikere nyilvánvalóan az alkalmazott vizsgálati módszer megbízhatóságától függ.
A Mycobacterium tuberculosis génállományának kódolása új molekuláris biológiai vizsgálat kifejlesztését tette lehetővé a lappangó tuberkulózis diagnosztizálásához.
  24 A szájat lefedő
arcmaszkok nem
elegendőek a légzésvédelemhez.

Szűrési módszer
Két ilyen gamma-interferon teszt (IGRA) áll rendelkezésre, a QuantiFeronR-TB-Gold
In-Tube és a T SPOT-TB™. Ez a két ex vivo vizsgálati eljárás ígéretes alternatívát nyújt
a Mendel–Mantoux tuberkulin bőrpróba helyett a lappangó tuberkulózis kimutatásához. IGRA vizsgálatokat számos, egészségügyi személyzet részvételével végzett tanulmányban elvégeztek időközben. Kiderült, hogy az IGRA segítségével
pontosabban meg lehet állapítani a tuberkulózis jelenlétét. Ezenkívül nem számoltak be a BCG-védőoltással (néhány országban már nem ajánlott) vagy a környezeti
mikobaktériumokkal fellépő keresztreakciókról.
Pozitív IGRA esetén mellkasröntgenre van szükség. Ilyenkor gyógyszeres kezelés csak
a kevés veszélynek kitett munkavállalók esetében ajánlott. A konzultációt és a kezelést
szakorvosnak kell elvégeznie.
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Kit kell tesztelni?
Meg kell állapítani, hogy ki került kapcsolatba tuberkulózisos beteggel, és ki volt kitéve
a fertőzés vagy a megbetegedés kockázatának. Ajánlott azon személyek bevonása
is, akik közeli kapcsolatba kerültek (lásd fent) az első beteggel a fertőző időszakban,
egyéb esetekben az elmúlt két–hat hónapban.

Kérdések a tuberkulózisos betegekkel való érintkezés után

igen

nem

Ápolta Ön a beteget?

o

o

Végzett Ön légzésgyakorlatokat?

o

o

Végzett Ön szájüregi vagy fül-orr-gégészeti ellenőrzést/vizsgálatot?

o

o

Végzett Ön tracheális szívást?

o

o

Újraélesztette Ön a beteget?

o

o

Végzett Ön bronchoszkópiát a betegen?

o

o

Ráköhögött Önre a beteg?

o

o

Végzett Ön boncolást a betegen?

o

o

Tartózkodott Ön a beteggel egy helyiségben 40 óránál tovább?

o

o

igen

nem

Idősebb Ön 50 évnél?

o

o

Szed Ön gyógyszereket?

o

o

Cukorbeteg?

o

o

Volt Önnek gyomorcsonkolása?

o

o

Volt már Önnek tuberkulózisa?

o

o

Kapott már védőoltást tuberkulózis ellen?

o

o

Volt már valaha pozitív tuberkulózis-bőrpróbája?

o

o

Voltak már a tuberkulózishoz hasonló tünetei (súlyvesztés, éjszakai izzadás,
köhögés, étvágytalanság, kimerültség, hőemelkedés)?

o

o

Megjegyzések

Az egyéni kockázatra vonatkozó kérdések

Megjegyzések

2. Rühösség
A rühösség a kórházi munkavállalóknak és családjuknak, valamint az otthonokban és
közösségi intézményekben dolgozó személyek számára is problémát jelent. A feszengés, a félreértések, a nem megfelelő higiénés intézkedések és néha a nem megfelelő
időzítés megnehezítik az érintettek számára a kellemetlen paraziták leküzdését.
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A rendkívüli kitettségi területek közé tartoznak az alábbiak:
• belgyógyászati klinikák;
• idősgondozás;
• a fogyatékossággal élőknek szánt létesítmények.
A fertőzés kockázatával járó tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
• testi érintkezéssel járó tevékenységek, például a betegek ápolása;
• a kötések cseréje;
• a betegek pozicionálása;
• járóbeteg-ellátás.
Alapvetően bárki, aki fertőzött személyeket ápol vagy lát el, ki van téve parazitafertőzésnek, kivéve, ha el tudja kerülni a beteggel való közeli érintkezést. Ez nem mindig
lehetséges a feladat jellege miatt (például segítségnyújtás a személyes higiéniánál,
segítség a felállásnál, járásnál, illetve az ágyba való beszállásnál és az ágyból való
kiszállásnál). A Scabies norvegica-parazitafertőzés, amely az érintett bőrfelületeken
hegeket okoz, sok atkát tartalmaz.
A szűk és nem higiénikus életkörülmények és a rossz egészségi állapot elősegíti a
rühösség terjedését. Az atkák azonban a közös ruhák vagy a koszos, illetve nem megfelelően kimosott ruhák, az ágynemű és a matracok, a szőnyegek, a takarók, a plüssjátékok, a párnák, a vánkosok, a törülközők, a hőmérők, a vérnyomásmérő-mandzsetták
és a textilruházat segítségével is átadhatók.
Kezelés előtt
Fürdés, az egész test megmosása (atkaellenes krém vagy testápoló felvitele előtt).
Alkalmazás előtt a bőrnek száraznak és
hűvösnek kell lennie (vagyis legalább egy
órával fürdés után normál testhőmérsékletnek). Ajánlott a körmök levágása
a kezelés megkezdése előtt. Atkaellenes
spray használata esetén nem szükséges
fürdeni (S-Bioalletrin hatóanyag).

  25 Bárki, aki fertőzött
betegeket ápol vagy
lát el, fertőzésveszélyben van.

3. MRSA
Az egész világon a Staphylococcus aureus felelős a kórházakban és gondozóintézményekben szerzett fertőzések többségéért. A szakértők becslései szerint a
methicillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) egyre nagyobb problémát okoz
Európában. Az MRSA gyakran nem reagál az antibiotikumos kezelésre, ezért magas
a megbetegedések és a halálozások száma. Az elmúlt tíz évben a legtöbb európai
országban megnőtt az MRSA-esetek száma. Megnőtt ezenkívül az egészségügyi dolgozókat érintő kockázat is. Ezért új megelőzési stratégiára, illetve egészségvédelmi és
biztonsági óvintézkedésekre van szükség.
A baktériumok ellenállnak a száraz, meleg körülményeknek és több hónapig is túlélik szervetlen környezetben (például ruhák, levegő, felszerelések felülete, eszközök,
orvosi eszközök, kórházi bútorok).
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A rendkívüli kitettségi területek közé tartoznak az alábbiak:
• intenzív osztályok;
• olyan területek, amelyeken sok antibiotikum fogy;
• belgyógyászati klinikák;
• idősgondozás.
A fertőzés kockázatával járó tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
• testi érintkezéssel járó tevékenységek, például betegápolás;
• a kötések cseréje;
• a betegek pozicionálása;
• járóbeteg-ellátás
  26 Alapos előkészületekre van szükség
az orvosi teendők
megkezdése előtt.
Ebbe beletartozik a
megfelelő védőeszköz viselése is.

Kórkép
A kolonizáció (telepképzés) tünetmentes. Az MRSA nincs hatással a testre, a bőrfelületen él.
Ha a baktériumok behatolnak a testbe, kórokozóvá válnak. Megnyilvánulhatnak kelésekben, kelevényekben, pyodermákban, tályogokban (a szervekben is), fertőzött
sebekben és idegen testek által okozott fertőzésekben, empiémákban és vérmérgezésben (halálozási arány: 15 %).
Az átvitel módja/immunitás
Az MRSA a többi fertőző baktériummal ellentétben, amelyek bejutnak a testbe és fertőzést okoznak, úgy telepszik meg a bőrön, hogy nem okoz fertőzést vagy megfigyelhető fizikai változást a vírushordozónál. Ezért az MRSA embereken való megtelepedése
nem minősül kórosnak, és az MRSA baktériumok a bőrön szaprofita kolóniaként a
vírusgazdával együtt élnek.
Allogén törzsek időszakos vagy állandó kolonizációt okozhatnak (exogén fertőzés).
Az átviteli mód gyakran a kézzel való érintkezés vagy a sebekből és a légutakból származó váladékok, kipálló bőr vagy vér (bakteriémia), illetve orvosi felszerelések általi
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szennyeződés. Habár lehetséges a levegő útján történő átvitel, de minimális jelentőségű. A sejtek gyenge ellenálló képessége esetén hajlamosabb a szervezet a megfertőződésre (például cukorbetegség, dialízist kapó betegek). Hasonlóképpen a mesterséges
anyagokból készült behelyezett eszközök (például a vénakanül, az ízületi protézisek), az
immunszuppresszió, vírus által okozott sejtkárosodás (fertőzéses folyamatok, például
influenza A), fizikailag meggyengült védelmi vonalak (például bőr- és nyálkahártya-sérülések) elősegíthetik a kolonizációt. A kolonizáció nem idéz elő hatékony immunitást.
A személyzetet érintő MRSA-kockázat
Az MRSA-hordozó betegekkel való érintkezés eredményeképpen a személyzeten szintén megtelepedhetnek a kórokozók (észrevétlenül), különösen az intenzív osztályokon, valamint az idősgondozó intézményekben is.
A kolonizáció elkerülése az érintkezés útján terjedő fertőzésekről szóló szakaszban
(lásd a 84. oldalt) leírt védintézkedések következetes alkalmazásával lehetséges.
Bizonyított, hogy egészségügyi dolgozók is megfertőződhetnek MRSA-val. Ez rámutat
a kolonizáció megelőzésére irányuló védintézkedések fontosságára. A gyenge immunrendszerrel rendelkező személyzetnek vagy az MRSA-hordozó munkavállalóknak
tanácsot kell adni a munkahelyi egészségvédelemről.
Mivel nem állnak rendelkezésre epidemiológiai adatok, nem lehet pontos kockázatértékelést végezni.
Az MRSA-hordozók dekolonizációja
Ha egészségügyi dolgozók esetében MRSA-kolonizáció történik, bizonyított klinikai
hatékonyságú antibakteriális anyagokkal végzett eradikációs terápiát kell alkalmazni.
Az orrban lévő MRSA-telep kiirtása érdekében mupirocin hatóanyagú orrkrém használata ajánlott (naponta háromszor vagy legalább három napig mindkét orrlyukba).
Az orr dekolonizációja mellett általában a test többi részének kolonizációja is csökken.
Ha a fertőzés ellenáll a mupirocinnak, fertőtlenítőanyagokat tartalmazó készítmények
vagy más, időben alkalmazott antibiotikumok hatékonyak lehetnek.
Ha a bőr ép, ajánlott fertőtlenítőszappannal megfürödni és hajvízzel hajat mosni, mivel
ez a módszer bizonyítottan hatékony MRSA-teleppel borított bőr kezelésében.
Az újbóli kolonizáció megelőzése érdekében ajánlott az eradikációs kezelés során mindennap kicserélni az ágyneműt, a ruházatot és a higiénés cikkeket (például textilek,
törülközők), különösen a fertőtlenítőszappannal végzett mosakodások után. A személyes használati tárgyakat, például a szemüveget, a borotvát és a fogkefét a beteg szobájában kell tárolni és fertőtleníteni kell vagy le kell cserélni.
Azokat a személyeket, akik közeli kapcsolatba kerülnek az érintett munkavállalóval
(társ, családtag), meg kell vizsgálni, és adott esetben intézkedéseket kell tenni a baktériumok kiirtása érdekében.
Legalább hat hónapig ellenőrző vizsgálatokat kell végezni a kezelés sikerének nyomon
követése érdekében (például három nap, egy hét, valamint egy, három és hat hónap
elteltével).
Az eredményeket dokumentálni kell (genotipizálás).
A mupirocin hatóanyagú orrkrémmel és fertőtlenítő szájvízzel történő fertőtlenítést nem szabad öt–hét napnál tovább végezni. Megfontolható továbbá
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fertőtlenítőszappan használata is. Ha máshol (másik kórházban, klinikán vagy otthon)
sikertelenül alkalmazták a megfelelő eradikációs módszereket, általában nincs értelme
tovább próbálkozni. Azok, akikben ismételten előfordul az MRSA, általában kolonizált
bőrelváltozásokkal rendelkező vagy hosszan tartó invazív kezelésben részesülő kórházi betegek/ápolási intézmények lakói.
A kórházi betegekben történő kolonizáció (nozokomiális fertőzések) a széles spektrumú antibiotikumok korlátlan mértékű felírásának tulajdonítható. Ez a gyakorlat
okozza a fertőző beteggel érintkező személyek gyors és tünetmentes kolonizációját.
Az MRSA ugyanolyan biológiai jellemzőkkel rendelkezik, mint a Staphylococcus aureus.
A munkavállalókat érintő kockázatok mérséklése
A betegek MRSA-kolonizációjának vagy megfertőződésének megelőzésére irányuló
intézkedések az egészségügyi dolgozók kolonizációjának és megfertőződésének kockázatát is csökkentik. Ezért fontos az MRSA-fertőzések szigorú nyomon követése.

4. Szezonális influenza
Az influenza olyan vírusos rendkívül fertőző betegség, amely jellemzően a hideg hónapokban okoz járványt. E légúti fertőzés tünetei közé tartozik a láz, a köhögés, a fájdalom
és a gyengeség. Az évente kitörő influenzajárványt a vírus génállományának apró változásai okozzák. Ezek a változások lehetővé teszik, hogy a vírus kikerülje az emberek által
a korábbi fertőzések után vagy a védőoltásokra adott válaszként kialakított immunitást.
A vírus évente körülbelül 100 millió embert érint Európában, Japánban és az USA-ban.
Megelőzési lehetőségek
A vírus cseppfertőzéssel terjed. Ezért minden lehetséges védintézkedést végre kell hajtani (lásd a levegő útján terjedő/cseppfertőzést, 80. oldal).
A védőoltás is hatékony, ezért évente be kell adni, mivel az influenzavírusok génállománya folyamatosan változik. Egy tanulmány szerint ha az influenza mérsékelten aktív,
akkor az egészségügyi dolgozók esetében nem nagyobb a megfertőződés kockázata.
Arról nincsenek adatok, hogy ez akkor is igaz-e, ha az influenza aktivitása megerősödik,
és nagyon sok fertőzött beteget vesznek fel a kórházakba. Egy, Berlinben (Németország)
elvégzett előretekintő közös tanulmány eredményei szerint az egészségügyi munkavállalók esetében a szezonális influenzával való megfertőződés kockázata inkább a háztartásokban jellemző, mint a munkahelyen (Williams, C. J., Schweiger, B., Diner, G., Gerlach,
F., Haamann, F., Krause, G., Nienhaus, A. és Buchholz, U., még nem publikálták).
Világméretű influenzajárvány akkor tör ki, ha hirtelen megváltozik az influenzavírus. A
múlt században három világméretű járvány volt. Ilyenkor a változás olyan radikális, hogy
az emberek nem tudnak immunitást kialakítani az új vírus ellen. Az emberek fokozott
mobilitása és a túlnépesedés miatt egy új influenzavírus gyorsabban el tud terjedni az
egész világon, és akár világméretű járvánnyá is alakulhat. Ezért fontos, hogy felkészüljünk erre az esetre. A sertésinfluenzával kapcsolatban szerzett tapasztalatokból kitűnik,
hogy az A(H1N1)-vírus altípusa hogyan tudott nemzetközi szinten elterjedni.

Pandémiás veszélyhelyzet-kezelési tervek
Bevezetés
Világméretű influenzajárvány, más járványok vagy különleges, rendkívül virulens kórokozók megjelenése (például a SARS, az ebolavírus) hamar túlterhelheti az egészségügyi rendszereket. Az egészségügyi ellátás különösen fertőző kórokozók terjedése
miatti összeomlásának elkerülése érdekében fontos, hogy legyen vészhelyzeti terv.
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A pandémiás vészhelyzeti terv alapelve az, hogy a betegeket minél tovább ambuláns
kezelés alatt tartsák, és csak a súlyosabb eseteket vegyék fel a kórházba. Hasonlóképpen
a kórházba felvett betegeket minél hamarabb vissza kell küldeni az ambuláns ellátásba.
A nem ambuláns eseteket ezenkívül az életveszélyes komplikációk kezeléséhez megfelelően felszerelt környéki kórházakba kell átirányítani. A vészhelyzeti terv által közvetlenül
nem érintett klinikáknak és orvosi rendelőknek azonban az interpandémiás időszakban
szintén felül kell vizsgálniuk felkészültségüket, és terveket kell készíteniük annak érdekében, hogy az intézményt és az összes osztályt felkészítsék a járványra. Fontos, hogy még
a járvány kitörése előtt vészhelyzeti terv készüljön. Ellenkező esetben a járvány kitörése
után kellene időt fordítani erre, ami veszélybe sodorná a munkavállalók és a betegek
egészségét és biztonságát, ezenkívül megnövelné a személyzet munkahelyi hiányzását.
Emiatt pedig lehetetlenné válna a hatékony tervezés. Előzetes tervezés nélkül ezenfelül
gyakorlatilag lehetetlen lenne a védelem és az orvosi megelőző intézkedések megvalósításához szükséges további források beszerzése.
A pandémiás vészhelyzeti tervben a következő kérdéseket kell meghatározni: felelősségi körök és feladatok, a fertőzött betegek elkülönítése, illetve külön szállítása vagy
kezelése (karantén), belső és külső kommunikáció és tájékoztatás, kiegészítő higiénés,
diagnosztikai és terápiás intézkedések, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
óvintézkedések, anyag- és felszereléskészletek felhalmozása az interpandémiás időszakban, a betegek tájékoztatása.
Világméretű influenzajárvány
Világméretű influenzajárvány akkor alakul ki, ha olyan új influenzavírus (az influenza
A-vírus altípusa) jelenik meg, amely ellen az emberek nem rendelkeznek immunitással, sem a korábbi járványoknak, sem pedig a védőoltásoknak köszönhetően, és amely
magas halálozási arányú világjárványt okoz.
A WHO szerint a világméretű influenzajárvány kockázata jelenleg nagyobb, mint valaha.
Járványkezelési terv
A WHO 1999 óta próbálja meggyőzni a kormányokat arról, hogy vegyenek részt globális készültségi tervében. A terv szerint a járvány hat fázisra osztható:
• 1. és 2. fázis (interpandémiás időszak)
Emberből nem mutattak ki új influenzavírus-altípust.
• 3. és 4. fázis (pandémiás riasztás időszaka)
Új influenzavírus-altípust mutattak ki emberből (3), az emberi megbetegedések
csupán kis gócokban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre korlátozódik (4).
• 5. fázis (pandémiás riasztás időszaka)
Az emberi betegségek nagyobb gócokban jelentkeznek, de az emberről emberre
történő terjedés még mindig csak kis területre korlátozódik.
• 6. fázis (pandémiás időszak)
Az új influenzavírus-altípus fokozott intenzitással, folyamatosan terjed a lakosság
körében.
Minden fázis esetében konkrét intézkedéseket határoznak meg, amelyeket szükség
esetén végre kell hajtani.
Kórházi vészhelyzeti terv:
A kórházak járványfelkészültségi tervét olyan módon kell kialakítani, hogy minden
egyes részlegnek és osztálynak megfeleljen. Olyan szervezeti rendelkezéseket kell például meghatározni, amelyek segítségével az influenzás betegek a betegfelvételnél, az

99

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

ambulancián, a kezelőkben és a műtőkben, az osztályokon és az intenzív osztályon
elkülöníthetők a többi betegtől. Iránymutatásokat kell megfogalmazni arról, hogy
elvégezzék-e és hogy hogyan végezzék el a programozott műtéteket.
A kórházi pandémiás tervbe az alábbi intézkedéseket kell belefoglalni:
• válságkezelési csoport létrehozása pandémiás helyzetekre és tagjainak kijelölése;
• a vészhelyzeti terv meghatározására és az intézkedések járvány esetén történő végrehajtására vonatkozó feladatok kiosztása;
• a zónák/szobák és a közszolgáltatások használatára vonatkozó időrend beosztása
(például hogy mikor és melyik műtő használható influenzás betegek vagy nem influenzás betegek esetében);
• járvány esetére meghatározott higiénés vészhelyzeti terv;
• a munkavállalókra és a betegekre vonatkozó megelőző intézkedések meghatározása;
• kommunikációs terv összeállítása (belső és külső kommunikáció);
• beszerzési terv készítése (a személyzet védőeszközeiből, fertőtlenítőszerekből, a
betegek és a munkavállalók számára arcmaszkokból, megelőző gyógyszerekből elegendő raktárkészlet biztosítása);
• diagnosztikai és kezelési terv;
• iránymutatás a munkavállalók oktatásáról és képzéséről, ideértve a dokumentálást is;
• a betegeknek szánt információk összeállítása és előkészítése;
• a pandémiakezelési terv rendszeres felülvizsgálata és nyomon követése.
Mivel az interpandémiás fázis több évig is tarthat, ajánlott, hogy a munkavállalóknak
évente tartott képzés keretében vizsgálják felül a fennálló helyzetet (fázist vagy időszakot)
és a pandémiás terv helytállóságát/megfelelőségét. Az egészségügyi személyzet képzésének és tájékoztatásának természetesen tükröznie kell a fennálló időszakot vagy fázist.
  27 Járvány esetén
megfelelő egyéni
védőfelszerelést
kell a munkavállalók rendelkezésére
bocsátani.
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3.4. Várandósság
A várandós munkavállaló védelme (92/85/EGK tanácsi irányelv (23))
Az egészségügyi és szociális ellátási ágazatban dolgozó várandós nők az átlagosnál
nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve. Ez komoly és akár krónikus hatással is lehet a
magzat egészségére, nem is szólva a szükséges gyógykezelési intézkedések potenciálisan
káros következményeiről. A várandós munkavállalóknak el kell kerülniük a lázas betegekkel
való érintkezést olyan esetekben, amikor még nem diagnosztizálták egyértelműen, hogy
mi okozza ezt a tünetet; ugyanez vonatkozik a hasmenésben szenvedő betegekre is. Ha a
betegnél fertőzést diagnosztizáltak, a fertőzés jellege, az átviteli mód és a várandós munkavállaló immunitása és általános egészségi állapota alapján eseti alapon kell eldönteni, hogy
az érintkezés veszélyes vagy megengedhető-e.
Az uniós jogszabályok értelmében a munkáltatók kötelesek értékelni a munkahelyi biztonságot a várandós és szoptató munkavállalók esetében fennálló potenciális kockázatok
tekintetében. Megfelelő óvintézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy az anya és
a gyermek élete és egészsége ne legyen kitéve munkahelyi kockázatoknak.
A munkáltató kötelezettségei az alábbiak:
• A munkahely értékelése a várandós és szoptató munkavállalókat érintő potenciális
egészségügyi és biztonsági kockázatok szempontjából (lásd a 92/85/EGK irányelv
4. cikkét és I. mellékletét).
A biológiai kockázatok tekintetében a munkáltató értékeli a 2., 3. és 4. kockázati csoportba
tartozó biológiai anyagokkal végzett tevékenységek esetében fennálló expozíció jellegét,
mértékét és időtartamát a 2000/54/EK irányelv 2. cikkében meghatározott 2., 3. és 4. csoportnak megfelelően, amennyiben bizonyított, hogy ezek az anyagok vagy az ilyen anyagok által szükségessé tett terápiás intézkedések veszélyeztetik a várandós munkavállaló és
a magzat egészségét, amennyiben még nem szerepelnek a II. mellékletben (lásd alább).
Ha az értékelés kockázatot tár fel, a munkáltató megteszi a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy az érintett munkavállaló munkafeltételeinek, illetve munkaidejének átmeneti módosításával a munkavállaló kockázatnak való kitettségét meg
lehessen előzni. A munkahelyi kockázat elemzése alapján a munkáltató listát készíthet
azokról a feladatokról és tevékenységekről, amelyeket a várandós munkavállalók kockázat nélkül elvégezhetnek (például az adminisztrációs munkát). Egy ilyen lista segítségével mérsékelhetőek vagy elháríthatóak a várandós munkavállalókat érintő kockázatok.
Ha az ilyen munkavállaló munkafeltételeinek, illetve munkaidejének módosítása
technikai vagy más objektív okból nem valósítható meg, vagy kellően megalapozott
indokok alapján ésszerűen nem követelhető meg, a munkáltató megteszi a szükséges
intézkedéseket e munkavállaló más munkakörbe helyezése érdekében.
Ha az ilyen munkavállaló más munkakörbe helyezése technikai, illetve más objektív
okból nem valósítható meg, vagy kellően megalapozott indokok alapján nem követelhető meg, az érintett munkavállalónak a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően szabadságot kell biztosítani a biztonságának vagy egészségének
védelméhez szükséges teljes időszakra. (Lásd a 92/85/EGK irányelv 5. cikkét.)
Az expozíció tiltott esetei a biológiai anyagok tekintetében az alábbiak:
• toxoplazma;
• rubeolavírus;

(23) A Tanács 1992. október
19-i 92/85/EGK
irányelve a várandós,
a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók
munkahelyi
biztonságának és
egészségvédelmének
javítását ösztönző
intézkedések
bevezetéséről (tizedik
egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 348.,
1992.11.28., 1–8. o.
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kivéve ha a várandós munkavállaló védőoltás révén bizonyítottan megfelelő védelemben részesült az ilyen anyagok ellen. (Lásd a 92/85/EGK irányelv 6. cikkét és a II. mellékletének A. pontját.)
Egyes országokban, például Dániában és Finnországban az expozíció tiltott esetei a
parvovírusra és a bárányhimlőre (varicella) is kiterjednek.
Az egészségügyi ágazatban dolgozó várandós nők munkájára az alábbi korlátozások
vonatkoznak, amelyeket szigorúan be kell tartani:
• tilos a potenciálisan fertőző anyagokkal való közvetlen érintkezés;
• tilos éles, hegyes vagy fúróeszközök használata, különösen ha fennáll a testnedvekkel való érintkezés kockázata, mivel az egyéni védőfelszerelés (például a védőkesztyű) nem nyújt elegendő védelmet.
Ezért a várandós munkavállalóknak tilos
• vért venniük;
• injekciót beadniuk (ideértve az izomba és a bőr alá történő beadást is);
• szennyezett vágó, fecskendező vagy fúró eszközök ártalmatlanítását végezni;
• fertőzött sebeket ellátni vagy bekötözni;
• a betegeket megborotválni;
• a bizonyítottan fertőző betegekkel érintkezni;
• orvosi laboratóriumokban dolgozni, ha ennek során fertőző testnedvekkel, szövetekkel vagy széklettel/szervezetből kiválasztott anyagokkal kerülhetnek kapcsolatba.
Általános tudnivaló: A várandós munkavállalók nem végezhetnek olyan munkát,
amelyet egy orvos az anya vagy a gyermek egészségére vagy életére kockázatot
jelentő tevékenységnek minősítene.

3.5. Alkalmazandó európai uniós irányelvek
1) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a
munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (24)
2) A Tanács 2010. május 10-i 2010/32/EU irányelve a HOSPEEM és az EPSU közötti, a
kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök
által okozott sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról (25)
3) A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (26)
(24) HL L 262., 2000.10.17.,
21. o.
(25) HL L 134., 2010.6.1.,
66. o.
(26) HL L 348., 1992.11.28.,
1–8. o.

102

További európai uniós eszközök:
Európai szociális párbeszéd: A HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az
egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések
megelőzéséről szóló, 2009. július 17-én kötött keretmegállapodás (http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=558&furtherNews=yes)
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3.6. Hivatkozások
Szám

Cím

Ország/
régió

1.

Nosocomial infections a Hollandia
world wide problem
(A kórházi fertőzések világméretű problémája)

Továbbfejlesztett, környezetbarát fertőtlenítő technológiák kigondolására, kifejlesztésére, gyártására és forgalmazására szakosodott holland
vállalat.
www.infectioncontrol.eu

2.

Health in Europe: A
strategic approach
(Egészség Európában:
stratégiai megköze
lítés)

A kiadvány az egészségügyi ellátás során kialakult fertőzésekről és
antimikrobiális rezisztenciáról szól. Az egészségügyi ellátás során
kialakult, más néven nozokomiális fertőzések esetében, amelyek túl sok,
sürgősségi ellátásra és hosszú távú és otthoni ellátó intézményekbe
felvett beteget érintenek, hatalmas a megbetegedésekre, valamint az
egészségügyre és a fogyatékossággal élőkre fordított költségek aránya.
Mivel az egészségügyben egyre több multirezisztens baktérium jelenik
meg, és ezek gyorsan elterjednek a népesség körében is, egyre kevesebb
hatékony módszer van a fertőzések kezelésére.
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/docs/R-077.pdf

3.

Infection control
Egyesült
at the Hillingdon
Királyság
Hospital (Infekció
kontroll a londoni
Hillingdon kórházban)

Az egészségügyi ellátás során kialakult fertőzések kockázatának minimalizálására irányuló infekciókontroll megalapozott megelőző és kezelési
stratégiák kialakításával.
http://www.thh.nhs.uk/services/infection-control/index.php

4.

Az Európai Betegség EU
megelőzési és Járvány
védelmi Központ
weboldala

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot (ECDC)
2005-ben alapították. Európai uniós szerv, amelynek célja, hogy megerősítse Európa fertőző betegségek elleni védelmét. Székhelye Stockholmban, Svédországban van.
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

5.

Annual epidemiological EU
report on communi
cable diseases in Europe
2008 (Az átvihető
betegségekről készített
2008-as éves epidemio
lógiai jelentés)

Az átvihető betegségekről készített 2008-as éves epidemiológiai jelentés.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_
Epidemiological_Report_2008.pdf

6.

IPSE-munkacsomagok

Az IPSE („Improving Patient Safety in Europe”, a betegek biztonságának
fejlesztése Európában) célja, hogy megszüntesse a különbségeket a
megelőző intézkedések és ezek eredményei között az európai kórházi
fertőzések és az antibiotikum-rezisztencia tekintetében. A tájékoztatóban az IPSE-munkacsomagok áttekintése található:
1. munkacsomag: Infekciókontrollal kapcsolatos európai képzés orvosok
és ápolók számára az ESCMID-del összefüggésben.
2. munkacsomag: A közegészségügyi felügyeletre vonatkozó uniós
előírások és mutatók, valamint a kórházi fertőzések és az antimikrobiális
rezisztencia ellenőrzésére vonatkozó műszaki iránymutatások.
3. munkacsomag: Esetekre való figyelmeztetés és gyors információcsere
a kórházi fertőzésekről és az antimikrobiális rezisztenciáról.
4. munkacsomag: Műszaki támogatás a kórházi fertőzések HELICS által
végzett felügyeletének fenntartásához és kiterjesztéséhez, valamint a
kórházi fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia ellenőrzéséhez.
5. munkacsomag: Az antibiotikum-rezisztencia intenzív osztályokon
végzett felügyeletének és ellenőrzésének fejlesztése.
6. munkacsomag: Kiegészítő eszközök biztosítása az antimikrobiális rezisztencia intenzív osztályokon való tanulmányozásához és ellenőrzéséhez.
7. munkacsomag: A kórházi fertőzéseknek az európai uniós tagállamok ápolási
intézményeiben való felügyeletéről szóló megvalósíthatósági tanulmány.
http://helics.univ-lyon1.fr/index.htm

7.

Action plan to fight
EU
tuberculosis (Tuberku
lózis elleni védekezésre
irányuló cselekvési terv)

EU

EU

Tartalom/Forrás

Tuberkulózis elleni európai uniós védekezésre irányuló cselekvési keretterv.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0803_SPR_TB_
Action_plan.pdf
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8.

Inaktivierung und
Német
Entfernung von Prionen ország
bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten
(Prionok hatástalanítása
és eltávolítása az orvos
technikai eszközök
előkészítése során)

A prionok hatástalanítása és eltávolítása az orvostechnikai eszközök
előkészítése során.
http://www.rki.de/cln_091/nn_200238/DE/Content/Infekt/
Krankenhaushygiene/Erreger__ausgewaehlt/CJK/CJK__pdf__04,templat
eId=raw,property=publicationFile.pdf/CJK_pdf_04.pdf

9.

Antibiotikumrezisztencia

Német
ország

Az antibiotikum-rezisztencia felügyelete Németországban (ARS). Olyan
nemzeti antibiotikumrezisztencia-felügyeleti rendszert kell létrehozni,
amely a fekvőbeteg-ellátásra és az ambuláns ellátásra is kiterjed.
http://www.rki.de/cln_091/nn_206122/DE/Home/homepage__node.
html?__nnn=true

10.

Tuberculosis infection
control (A tuberkulózissal kapcsolatos
infekciókontroll)

WHO

A tuberkulózissal kapcsolatos infekciókontroll a HIV-fertőzés egyre bővülő ellátásának és kezelésének a korában – a WHO által a korlátozott anyagi eszközökkel
rendelkező egészségügyi intézményekben végzett tuberkulózismegelőzéssel
kapcsolatban megfogalmazott iránymutatás kiegészítése.
http://www.who.int/tb/publications/2006/tbhiv_infectioncontrol_
addendum.pdf

11.

SARI

Írország

SARI: Az antimikrobiális rezisztencia ellenőrzésére irányuló írországi stratégia. A nemzeti betegségfelügyeleti központ tudományos tanácsadó
bizottságának alcsoportja által benyújtott jelentés.
http://www.ndsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/Stra
tegyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/
http://www.ndsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResista
nce/StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/
KeyDocuments/File,1070,en.pdf

12.

13.

14.

15.
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Exposure of employees to USA
communicable diseases
(A munkavállalók átvihető betegségeknek való
kitettsége)

A munkavállalók közösségi és kórházi fertőzéseknek, például a
methicillinrezisztens Staphylococcus aureusnak (MRSA) való kitettségére
vonatkozó megelőző intézkedések.

Interim guidance on
USA
planning for the use
of surgical masks and
respirators in healthcare
settings during an influenza pandemic (Átmeneti
iránymutatás a sebészeti
maszkok és légzésvédő
maszkok egészség
ügyben való használatáról
világméretű influenza
járvány során)

Átmeneti iránymutatás a sebészeti maszkok és légzésvédő maszkok
egészségügyben való használatáról világméretű influenzajárvány során.

Use of blunt-tip suture
USA
needles to decrease
percutaneous injuries to
surgical personnel: Health
and safety information
bulletin (Tompa hegyű
sebészeti tűk használata
a sebészeti alkalma
zottak bőrsérüléseinek
megelőzése érdekében:
egészségvédelmi és a
biztonsági tájékoztató)

A tájékoztató (1) leírja, a sebészeti alkalmazottak bőrsérüléseinek
forrásaként milyen veszélyt jelentenek a hegyes sebészeti tűk által ejtett
sérülések; és (2) adatokkal támasztja alá a tompa hegyű sebészeti tűk,
különösen az izom és kötőszövet varrására használt tűk hatékonyságát a
sebészeti alkalmazottak bőrsérüléseinek csökkentésében; és (3) hangsúlyozza az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség által előírt és az USA munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi
intézete által javasolt biztonságosabb orvostechnikai eszközök – ebben
az esetben tompa sebészeti tű – használatát, amennyiben lehetséges.

Empfehlungen
Német
der Standigen
ország
Impfkommission
(STIKO) am Robert
Koch- Institut (A Robert
Koch Intézet oltási
bizottságának ajánlása)

Németországi javaslatok a kötelező védőoltásokkal kapcsolatban.

http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/infection/infection.html

http://www.flu.gov/planning-preparedness/hospital/#

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2008-101/default.html

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
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16.

Multidrugresistant
organisms (Multi
rezisztens organiz
musok)

USA

MRSA
17.

18.

19.

20.

21.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hivatal tájékoztatása a
multirezisztens organizmusokról (MRSA). Ez az elektronikus segédeszköz
(eTool) tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan állítható meg az MRSA terjedése
az egészségügyben és más ágazatokban dolgozó munkavállalók körében.
http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/mro/mrsa/mrsa.html

Liste der sicheren
Produkte (A biztonságos termékek listája)

Német
ország

A biztonságos termékek listája – Németország.

E-fact 40: Kockázat
értékelés és a tűszúrásos sérülések

EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi
Ügynökség)

A munkavállalók – különösen az egészségügyi és szociális dolgozók –
munkahelyükön vér útján terjedő fertőzések veszélyének vannak kitéve,
gyakran az általuk elszenvedett sérülés révén. Ez a kiadvány tájékoztatást nyújt a tűszúrásos sérülésekkel kapcsolatos veszélyekről és kockázatokról, valamint ezen kockázatok értékeléséről.

E-fact 41: Cleaners and
dangerous substances
(A takarítók és a veszélyes anyagok)

EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi
Ügynökség)

Az Ügynökség több olyan tájékoztatót is készít, amely a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos veszélyes anyagokra, például
biológiai anyagokra vonatkozó információk közlésére összpontosít.

Report – Expert
forecast on emerging
biological risks related
to occupational health
and safety (Jelentés –
Szakértői előrejelzés a
munkahelyi egészség
védelemmel és
biztonsággal kapcsolatos jövőbeni biológiai
kockázatokról)

EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi
Ügynökség)

A biológiai anyagok mindenhol jelen vannak, és sok munkahelyen a
munkavállalóknak jelentős biológiai kockázatokkal kell szembenézniük.
A 2002–2006-os közösségi stratégia felszólította az Ügynökséget, hogy
olyan „kockázatkutató központot hozzon létre”, amely segítségével
„előre lehet jelezni az új és jövőbeni kockázatokat”. A jelentés célja, hogy
bemutassa a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jövőbeni biológiai kockázatokra vonatkozó előrejelzés eredményeit, amely a második előrejelzés ebben a témakörben.

Framework Agreement – on prevention
from sharp injuries
in the hospital and
healthcare (Keret
megállapodás a
kórházakban és az
egészségügyi ágazatban előforduló, éles
vagy hegyes eszközök
által okozott sérülések
megelőzéséről)

Uniós
szociális
párbeszéd

http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M612-M613-Risiko-Virusinfektion,proper
ty=pdfDownload.pdf

http://osha.europa.eu/hu/publications/e-facts/efact40

http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact41

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606488
Az egészségügyi ágazat munkavállalói és szakszervezetei 2009. július 17-én
európai uniós megállapodást írtak alá a tűszúrás és más éles eszközök általi
sérülések megelőzése érdekében. A megállapodás célja, hogy megteremtse a
lehető legbiztonságosabb munkakörnyezetet az ágazatban dolgozó munkavállalók számára, megvédje a kockázatnak kitett munkavállalókat, megelőzze
a munkavállalóknak az éles vagy hegyes orvosi eszközök által okozott sérüléseket (ideértve a tűszúrás okozta sérüléseket is), és hogy integrált megközelítést hozzon létre a kockázatok értékelésére, megelőzésére és a munkavállalók
képzése és tájékoztatása érdekében.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=558&
furtherNews=yes
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4.1. A váz- és izomrendszeri megbetegedések
kialakulásának kockázata
4.1.1. Bevezetés
A váz- és izomrendszeri megbetegedések jelentik a leggyakoribb munkahelyi egészségügyi problémát Európában, amely több millió munkavállalót érint. A váz- és izomrendszeri megbetegedések nemcsak azért adnak aggodalomra okot, mert hatással
vannak az egyes munkavállalók egészségére, hanem azért is, mert gazdasági hatással vannak a vállalatokra, és növelik a szociális költségeket az európai országokban.
Néhány országban a munkavállalók balesetbiztosítási költségeinek 40 %-át a váz- és
izomrendszeri megbetegedések okozzák, amely az országok bruttó hazai termékének (GDP) akár 1,6 %-a is lehet (27). A váz- és izomrendszeri megbetegedések csökkentik a vállalatok nyereségességét, és növelik az ország szociális költségeit.

(27) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: Workrelated musculoskeletal
disorders. Prevention
report (Munkahelyi
váz- és izomrendszeri
megbetegedések: a
megelőzésről szóló
jelentés), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2008.

Az egészségügyi ágazat az egyik legnagyobb európai gazdasági ágazat. Az Európai
Unió munkavállalóinak körülbelül 10 %-a az egészségügyi és jóléti ágazatban dolgozik, ebből sokan kórházakban (28). Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági
Hivatala (Health and Safety Executive, HSE) szerint négy ápolóból egy már vett ki
betegszabadságot a munkahelyén szerzett hátsérülés miatt (29). A hivatal arról is beszámol, hogy az egészségügyi ágazatban évente 5000 sérülés történik kézi tehermozgatás miatt. Ezek körülbelül fele a betegek mozgatása során történik. A betegmozgatás
az ilyen jellegű sérülések nagy részéért felelős, azonban nem az összesért. A kisegítő
alkalmazottak szintén megsérülhetnek a kézi tehermozgatás miatt. Az is problémát
okozhat, ha a munkavállalóknak a betegek ápolása során sokáig kell ugyanabban a
kényelmetlen vagy statikus helyzetben állniuk (30). Előfordulhat, hogy bizonyos munkavállalóknak a munkájuk során sokáig kényelmetlen testtartásban kell lenniük, például
a műtős személyzetnek és az ultrahangos beavatkozásokat végző szakembereknek.

Az európai munkakörülményekről szóló negyedik felmérés (2005) eredményei szerint az egészségügyi ágazatban a munkaerő a következőképpen jellemezhető (31):
• a munkavállalók nagy része nő (79 %);
• a munkavégzés ütemét a másoktól kapott közvetlen utasítások határozzák meg (80 %);

(28) OSHA – E-fact 18:
Risk assessment in
healthcare (Kockázatértékelés az egészségügyben).

• a munkavállalók 61,8 %-a nagyon gyorsan dolgozik;

(29) HSE: Musculoskeletal
disorders in health and
social care.

• a munkavállalók 43,4 %-ának munkája során emelgetnie és mozgatnia kell a betegeket;

(30) HSE: Musculoskeletal
disorders in health and
social care.
(31) Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Fourth
European working
conditions survey (Az
európai munkakörülményekről szóló negyedik
felmérés), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2005.
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• a munkavállalók 48,7 %-a arról számolt be, hogy fárasztó vagy fájdalmas testtartásban
kell dolgoznia;

• a munkavállalók 27,7 %-ának munkája során nehéz terheket kell hordoznia vagy
mozgatnia;
• a munkavállalók közel 80 %-ának munka közben állnia vagy gyalogolnia kell;
• a munkavállalók 26,3 %-a számol be hátfájásról;
• a munkavállalók 24,3 %-a izomfájdalomról számol be.

4 Váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által a
munkavállalók közötti különbségekről készített interjúk az alábbiakat tárták fel (32):
• a szakképzett és a szakképzetlen munkavállalók egyaránt kockázatnak vannak kitéve;
• a nők jobban ki vannak téve a felső végtagokat érintő sérülések kockázatának, mint a férfiak;
• az idősebb munkavállalók gyakrabban panaszkodnak a váz- és izomrendszeri
megbetegedésekre.
A munkával kapcsolatos egészségi problémák, például a váz- és izomrendszeri megbetegedések jelentette kihívást elismerték és európai szinten számos tanácsi irányelv (33), stratégia
és szakpolitika elfogadásával és kifejezetten a problémával foglalkozó uniós szervek, például
az EU-OSHA létrehozásával igyekeznek megoldani, amelyek célja a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek támogatása Európa-szerte. Az Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja
például a portugál elnökséggel együttműködve 2007 októberében konferenciát rendezett
Lisszabonban a váz- és izomrendszeri megbetegedésekről és a szervezeti változásokról.
Arra a következtetésre jutottak, hogy nincs olyan megoldás, amely minden helyzetre alkalmazható; mindenesetre arra kell törekedni, hogy mindenki jól járjon (34).
Az európai szociális partnereknek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke
szerinti, két szakaszból álló konzultációjának eredményeire, valamint a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésének fejlesztésére irányuló
potenciális európai szakpolitikai lehetőségek társadalmi-gazdasági hatásáról készített
előkészítő tanulmány eredményeire tekintettel a Bizottság jelenleg új jogalkotási kezdeményezést kíván előterjeszteni, amely a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri
megbetegedések összes jelentős kockázati tényezőjére kiterjed, és olyan egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket határoz meg, amelyek segítségével minden munkahelyen megvédheti az összes munkavállalót ezektől a kockázatoktól.

(32) Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Fourth
European working
conditions survey (Az
európai munkakörülményekről szóló negyedik
felmérés), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2005.
33
( ) Lásd a 4.1.9. szakaszt:
Alkalmazandó európai
uniós irányelvek, 137. o.
(34) Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért:
Musculoskeletal
disorders and
organisational change:
Conference report.
(Váz- és izomrendszeri
megbetegedések és
a szervezeti változás:
konferenciajelentés)
Lisszabon, 2007. október 11–12.
(35) Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Fourth
European working
conditions survey (Az
európai munkakörülményekről szóló negyedik
felmérés), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2005.

4.1.2. A kockázat jellege
Bármi előidézhet kockázatot, ami veszélyt rejt: a munka során felhasznált anyagok,
a felszerelések, a munkamódszerek. A munkavállalók gyakorlatilag az összes munkahelyen ki vannak téve a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatának.
Az egészségügyi ágazatban fennálló kockázatok az alábbi munkahelyi tényezőkhöz
kapcsolódnak:
Műszaki tényezők, például:
• az épület nincs ergonomikusan kialakítva;
• ártalmas munkakörnyezet (például túl meleg, túl hideg, a légkondicionáló berendezés léghuzatot okoz);
• nincs elég hely a munkavégzéshez, ami kényelmetlen testtartáshoz és a terhek mozgatása során bizonytalanságokhoz vezet;
• a munkahelyek nincsenek ergonomikusan kialakítva, például nem megfelelő a munkahely berendezése, a bútorok magassága és elérhetősége;
• a padló egyenetlen, instabil vagy csúszós, ami növelheti a balesetek kockázatát.
A szervezeti tényezők közé tartozhatnak az alábbiak:
• a munka túl fárasztó; a feladatokat például túl gyakran vagy túl sokáig végzik, vagy a
munkavállalók túl sokáig dolgoznak szünet nélkül;
• nem megfelelő műszakváltás (lásd az 5. fejezetet);
• időhiány; az európai munkavállalók 56 %-a úgy érzi, hogy nincs elég ideje a munkája
elvégzésére (35);
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(36) A Tanács 1990. május
29-i 90/269/EGK
irányelve az elsősorban
a munkavállalók hátsérülésének kockázatával
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 156.,
1990.6.21., 9–13. o.
(37) Európai Munkahelyi
Biztonsági és Egész
ségvédelmi Ügynökség – 73. tájékoztató:
A munkahelyen végzett
kézi tehermozgatáshoz
társuló veszélyek és
kockázatok.
(38) Európai Munkahelyi
Biztonsági és Egész
ségvédelmi Ügynökség – 73. tájékoztató:
A munkahelyen végzett
kézi tehermozgatáshoz
társuló veszélyek és
kockázatok.

• a felszerelések (mechanikus segédeszközök, például emelőszerkezetek, betegszállító targoncák vagy elektromos ágyak) hiánya vagy nem megfelelő felszerelés;
• a felszerelések nem megfelelő karbantartása;
• a képzés vagy továbbképzés hiánya;
• túl kevés a munkavállaló adott munka elvégzéséhez;
• a munkamenet nem megfelelően van megszervezve;
• az információáramlás nem megfelelő;
• nincs megfelelő egyéni védőfelszerelés, például lábbeli és védőkesztyű.
A tevékenység által okozott tényezők közé tartoznak az alábbiak:
• kézi tehermozgatás, a teher egy vagy több munkavállaló által történő felemelése,
megtartása, lerakása, tolása, húzása, hordása vagy mozgatása (36). A teher lehet
élettelen, például szennyestartó vagy szállítókocsi, vagy élő (személy vagy állat). A
hátsérülés kockázatával járó kézi tehermozgatás kockázatértékelésére vonatkozó
kritériumokat a 90/269/EGK tanácsi irányelv I. melléklete egyértelműen meghatározza (37). A váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata megnő, ha a teher:
»» túl nehéz: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát – egy 20–25 kg-os súly felemelése a legtöbb ember számára nehéz;
»» túl nagy: ha a teher nagy, az emelésre és hordásra vonatkozó alapszabályokat –
azaz hogy a terhet a testhez a lehető legközelebb tartsuk – nem lehet betartani;
az izmok így hamarabb kifáradnak;
»» nehezen fogható meg: ez a tárgy megcsúszásához vezethet, és balesetet okozhat;
az éles szélű vagy veszélyes anyagokat tartalmazó terhek a munkavállalók sérülését idézhetik elő;
»» nincs egyensúlyban vagy instabil: ez az izmok egyenetlen terheléséhez és fáradtsághoz vezet, mivel a tárgy súlypontja messze esik a munkavállaló testének
középpontjától;
»» nehezen hozzáférhető: nagyobb izomerőt igényel, ha kinyújtott karral vagy a törzs
hajlításával vagy csavarásával kell a teherért nyúlni;
»» formája vagy mérete eltakarja a munkavállaló látóterét, így növeli az elcsúszás/
elesés, a zuhanás vagy az ütközés lehetőségét;
• kézi betegmozgatás, amely az összes olyan tevékenységre kiterjed, amelynél a
beteg teljes súlyát vagy súlyának egy részét megemelik, tolják, húzzák, mozgatják
vagy hordják. A váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata megnő, ha a
beteg (38):
»» túl nehéz: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát – egy 20–25 kg-os súly felemelése a legtöbb ember számára nehéz; ha a betegek egyre elhízottabbá válnak,
a súly még fontosabb szerepet játszik a kockázatértékelésben;
»» túl nagy: ha a beteg testmérete túl nagy (például magas vagy túlsúlyos), az
emelésre és hordásra vonatkozó alapszabályokat – azaz hogy a beteget a test
hez a lehető legközelebb tartsuk – nem lehet betartani; az izmok így hamarabb
kifáradnak;
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»» nehezen érhető el a helyhiány vagy a beteg testméretei miatt: a teher kinyújtott karokkal, lehajolva, vagy a törzs elfordításával való megfogásához több izomerő szükséges;
• kényelmetlen testhelyzetek vagy mozdulatok, például hajolás, illetve elfordulás,
megemelt karok, behajlított csuklók, messzire hajolás és nyúlás;
• ismétlődő tevékenységek/mozgatás (nem gyakori az egészségügyben);
• hosszú ideig való állás, például a műtőben a műtőasztal mellett vagy a konyhában,
gyakran előrehajolva vagy kényelmetlen testtartásban;
• ülés, adminisztrációs munka és dokumentálás során, gyakran képernyő előtt.
Az egyéni tényezők különös fontossággal bírnak, és az alábbiakra terjednek ki:
• a tapasztalat, a képzés és a munka ismeretének hiánya (39);
• egyéni viselkedés: stressz, gyors iram, kimerültség, figyelemkiesés, felelősségérzet
hiánya, hanyagság vagy veszélyes munkavégzést eredményező szokások (például a
munkavállaló nem használ mozgatási segédeszközöket, túlterheltség, nem megfelelő ruházat, lábbeli vagy más személyes használati tárgyak viselése);
• fizikai alkalmasság a munka elvégzésére: a kockázatértékelés során figyelembe
kell venni, hogy a munkavállaló fizikailag megfelelő-e a munkára; a munkavállaló
nagyobb kockázatnak van kitéve ha:
»» fizikailag alkalmatlan a szóban forgó feladat elvégzésére (fizikai méretek és képességek, mint például magasság, testsúly vagy erő);
»» betöltött bizonyos életkort: a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata
magas a nagyon fiatal munkavállalók esetében, és az életkorral és a munkában
eltöltött évek számával nő;
»» korábbi váz- és izomrendszeri megbetegedés esetén: ha a munkavállalónak
valamilyen betegsége van (például hátsérülése) vagy fogyatékossággal él, még
nagyobb a veszélyeztetettség.
A pszichológiai és pszichoszociális tényezők közé tartoznak az alábbiak:
• a magas munkahelyi követelmények, az ellentétes utasítások és felelősségek, időhiány vagy a saját munka fölötti irányítás elvesztése hozzájárul a váz- és izomrendszeri
megbetegedések kialakulásához és súlyosbodásához;
• személyközi kapcsolatok, amelyek fontos szerepet játszanak: a tisztelet és a támogatás hiánya, a segítség hiánya, a személyközi konfliktusok és a zaklatás fizikai
következményekkel járhat; a stresszhormonok kibocsátása például az izmok összehúzódásához vagy izomproblémákhoz vezethet.
Ezekről a kategóriákról az 5. fejezetben olvashatók részletek (Pszichoszociális kockázatok című szakasz a 171. oldalon).

4.1.3. A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése érdekében végzett konkrét kockázat
értékelésre vonatkozó alapvető kritériumok
A munkáltatók kötelesek az érintett munkavállalók váz- és izomrendszerét érintő munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatokat értékelni. Ajánlott a látogatókat, az alvállalkozókat, a lakosságot és a betegeket is bevonni.

(39) Az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó
kézi tehermozgatásra
vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági
minimumkövetelményeiről szóló, 1990.
május 29-i 90/269/EGK
tanácsi irányelv 5. és 6.
cikke (negyedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 156., 1990.6.21.,
9–13. o.
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A kockázatértékelés segítségével meg lehet állapítani, hogy ki van kockázatnak kitéve, és
döntést lehet hozni a megfelelő megelőző intézkedésekről és a kockázatok nyomon követéséről. A 89/391/EGK uniós keretirányelv hangsúlyozza a kockázatértékelés kulcsszerepét,
és meghatározza azokat az alapvető rendelkezéseket, amelyeket az összes munkavállalónak be kell tartania(40). A tagállamok azonban szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak
munkavállalóik védelme érdekében (ellenőrizze az országa konkrét jogszabályait).

Fontos megjegyzés A kockázatértékelésnek holisztikus megközelítésen kell alapulnia, amely műszaki, szervezeti és egyéni tényezőkre is kiterjed. Figyelembe kell venni a test teljes terhelését, ideértve a
pszichoszociális szempontokat is, például a stresszt vagy a személyközi konfliktusokat és az
agresszió különböző megnyilvánulásait (például a zaklatást).

A kockázatértékelés nem egyszeri cselekvés, hanem legalább öt lépésből álló folyamat.

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása

(40) A Tanács 1989. június
12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L
183., 1989.6.29., 1–8. o.
(41) Royal College of
Nursings (RCN): Guide
for manual handling
assessments in hospitals
and the community.
(42) USA-OSHA: The
ergonomics guidelines
for nursing homes.
(43) The European Senior
Labour Inspectors
Committee (SLIC):
Lighten the load.
Recommendations for
the risk assessment
in the case of manual
handling of loads.
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Meg kell állapítani, hogy ki szenvedhet el sérülést és hogyan. Ki megy be a munkahelyre? Veszélyben vannak-e ezek a személyek? Van-e bármilyen ellenőrzése felettük?
Vegye figyelembe a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatait; összpontosítson a kézi tehermozgatásra (rakományok vagy betegek), a hosszú ideig tartó állásra/
ülésre és a gyakran ismételt tevékenységekre. A váz- és izomrendszeri megbetegedések esetében fontos a munkahelyeket meglátogatni, és ellenőrizni, mi okozhat kárt,
valamint a munkaerővel konzultálni és bevonni a kockázatértékelésbe. Nem szabad
megfeledkezni a hosszú távú veszélyekről és a kevésbé nyilvánvaló kockázatokról,
mint például a szervezeti és a potenciálisan rejtett pszichoszociális tényezőkről sem.
Különös figyelmet kell fordítani a nemek közötti különbségekre és azon munkavállalókra, akik nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, vagy akiknek különleges igényeik
vannak (például a migráns munkavállalók, a várandós vagy szoptató nők, a nagyon
fiatal vagy idősebb munkavállalók, a képzetlen munkaerő vagy a fogyatékossággal élő
munkaerő). Ezenkívül figyelembe kell venni a betegek méltóságát, biztonságát és más
jogait, valamint a betegek funkcionális képességeinek fenntartását vagy visszaállítását és az orvosi javallatokat. További információk az ellenőrző listák és baleseti jegyzőkönyvek segítségével gyűjthetők. De nem szabad elfelejteni, hogy a kockázatértékelés
nem alapulhat csak az ellenőrző listákon. Az ellenőrző listák esetében fennáll annak a
veszélye, hogy a listában nem szereplő potenciális veszélyeket nem veszik figyelembe.
„A kockázat jellege” (109. oldal) és „A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi tevékenységek” (116. oldal) című szakaszban a kockázatok azonosításáról olvasható részletes tájékoztatás.
A kézi tehermozgatással kapcsolatos értékelésekben segíthet a brit ápolók szövetsége, a Royal College of Nursing által kiadott „Nursing Guide for manual handling
assessments in hospitals and the community (41) és az USA-OSHA által kiadott „The
ergonomics guidelines for nursing homes” (42), amelyek a kockázatok értékelésével és
kezelésével kapcsolatos ellenőrző listákat, valamint értékelési formanyomtatványokat és az intézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaznak. A Vezető Munkaügyi
Felügyelők Bizottsága ezenkívül ajánlásokat fogalmazott meg a terhek mozgatásával/
tolásával/húzásával kapcsolatos kockázatértékelést tekintve (43).
A kézi tehermozgatásos tevékenységek eltérő végrehajtási módszereire is figyelmet kell
fordítani. Különösen a betegek kézi mozgatása során végeznek összetett tevékenységeket. A betegek vagy a rakományok mozgatásának időtartama és gyakorisága a tevékenység típusától függően jelentősen eltérhet. Ezért a tevékenységekből eredő fizikai teher
nagyrészt a munkamódszertől függ. A mozgatási technikák hatékonysága is eltér.
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Kutatási tanulmány
A gerincoszlop deréktáji részének terhelése a betegmozgatásos
tevékenységek során (44)
Laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a betegmozgatásos tevékenységek során
az egészségügyi munkavállalók gerincoszlopának deréktáji részére nehezedő
biomechanikus teherrel kapcsolatban, ami miatt valószínűleg nagy teher nehezedik
az ápolószemélyzet ágyékcsigolyáira. A tanulmány célja az volt, hogy több mutató
segítségével leírják a gerincoszlop deréktáji részére nehezedő teher nagyságát, értékeljék e rész túlterhelésének kockázatát, az eredményekkel támogassák a porckorongot érintő foglalkozási betegségek értékelése során a munkakörülmények vizsgálatát,
megvizsgálják a munkaszervezési intézkedéseket, és feltárják a biomechanikai megelőzés lehetőségeit a munkahely, a munkamódszer és a munkaeszközök tekintetében.
A körülbelül tíz év alatt elvégzett tanulmány eredményei szerint a gerincoszlop deréktáji terhelésének csökkentése a munkavégzés optimalizálásával elérhető (hátkímélő
munkavégzés és a betegek együttműködésére épülő munkavégzés). Ezenkívül kifejezetten ajánlott a betegmozgatásnál kisebb segédeszközök, például csúsztatólepedő
és csúsztatódeszka használata, különösen ha a nagy terhet jelentő tevékenységeket
idősebb ápolók végzik, ezáltal jelentősen csökkenthető a gerincoszlop deréktáji részének a terhelése.
  01 Optimális munkamódszer csúsztatólepedővel és csúszásgátló alátéttel: az
ágy fejrészéhez való
mozgatás.
  02	Hagyományos munkamódszer: fekvő
helyzetből az ágy
szélén ülő helyzetbe
mozgatás.

  03	  Hagyományos
munkamódszer: az
ágy fejrészéhez való
mozgatás.
  04	 Optimális munkamódszer: az ágyból
a szobai WC-hez való
mozgatás.

(44) Jäger, M. et al.:
Biomechanical
analysis of patienttransfer activities for
the prevention of
spine-related hazards
of healthcare workers.
Healthcare Systems
Ergonomics and Patient
Safety HEPS 08, Strasbourg, 2008.
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A gerincoszlop deréktáji terhelésének értékelése
a gerincoszlop legalsó porckorongjára
(L5-S1) nehezedő nyomóerő kN-ban
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2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
Felmerül a kérdés, hogyan lehet értékelni és rangsorolni a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásához vezető kockázatokat? Elismert és hasznos módszer a kockázat
valószínűsége és súlyossága alapján történő értékelése(45). Minden feltárt veszélyt egyesével kell megvizsgálni, és meg kell határozni, hogy szükség van-e megelőző intézkedésre.
Más szóval meg kell határozni, hogy a potenciális veszélyt figyelmen kívül lehet-e hagyni,
el lehet-e fogadni vagy nem lehet elfogadni. A kockázat elfogadhatósága az alábbiaktól
függ: a) a veszélyhelyzet, a baleset vagy a fizikai terhelés valószínűsége és b) az elfogadott
kockázat lehetséges következményeinek súlyossága. A kockázat elfogadhatóságáról való
döntés során három különböző típusú kockázatot kell figyelembe venni.
• 1. kockázati osztály: olyan helyzetek, amelyek általában elfogadhatóak, például a
mindennapokban előforduló (de potenciálisan veszélyes) helyzetek.
• 2. kockázati osztály: minden olyan kockázat, amelyet hosszú távon csökkenteni
kell vagy ki kell küszöbölni.
(45) Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege
(BGW): Gefährdungsbeurteilung.
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• 3. kockázati osztály: teljesen elfogadhatatlan kockázatok, amelyek ellen azonnali
védintézkedéseket kell tenni. Extrém esetekben a kockázat felismerésekor abba kell
hagyni a munkát.
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Kockázatértékelés rizikóbecslés segítségével

1. kockázati osztály

2. kockázati osztály

3. kockázati osztály

A kockázat
elhanyagolható

A kockázat rövid
távon elfogadható

A kockázat
elfogadhatatlan

Nincs szükség
intézkedésre

Közép- és hosszú
távú intézkedések

Azonnali intézkedések

Biztonságos

Veszélyes

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
Vegye figyelembe a kockázatokat és tűzzön ki fejlesztési célokat. A célok kitűzésének
nagy előnye, hogy még egyértelműbbé válik a megelőző intézkedések szükségessége.
Ezáltal lehetségessé válik a hatékonyság módszeres nyomon követése és a felülvizsgálatok elvégzése.
A kockázatértékelés és a célok kitűzése előtt foglalja írásba a preventív célokat, és
határozza meg, hogy például mikor kell emelőszerkezetet vagy csúsztatólepedőt használni. A fennálló helyzet leírásával (M-Sz-E) könnyen felismerhetőek a kívánt helyzethez képest fennálló hiányosságok.
A célok kitűzéséhez először tekintse át az alkalmazandó irányelveket a preventív minimumkövetelmények meghatározása érdekében. Ezenkívül tartsa szem előtt a műszaki
előírásokat. Ellenőrizze, hogy a már végrehajtott óvintézkedések megfelelően kezelik-e
a kockázatokat. Ha nem, döntse el, lehet-e az intézkedéseket fejleszteni, vagy hogy
milyen óvintézkedésekre van még szükség. Tartsa szem előtt, hogy a műszaki intézkedések elsőbbséget élveznek a szervezeti intézkedésekkel szemben, és hogy a szervezeti
intézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni/személyes tényezőkkel kapcsolatos intézkedésekkel szemben (lásd még a „Megelőző és védintézkedések” pontot a 124. oldalon).

4. lépés: Cselekvés
A megelőző intézkedéseket a prioritási terv szerint kell végrehajtani. Kinek mi a feladata,
és mikor kell azt végrehajtania? Milyen ütemezéssel? Kinek kell részt vennie ebben?

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat
Dokumentálja az eredményeket és a megelőző intézkedéseket; rendszeresen ellenőrizze
és frissítse az értékelést. Csökken a betegszabadságok hosszúsága? Csökken a biztonsági ellenőrzések során feltárt potenciális veszélyek száma? Csökken a balesetek száma?
Ha új munkát kezdenek, ha jelentős változások történnek, például új felszerelést vagy
eljárásokat alkalmaznak, vagy ha baleset történik, gondoskodjon arról, hogy a váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzésére irányuló meglévő óvintézkedések és a
munkavédelmi intézkedések továbbra is megfeleljenek a kockázatok kezelésére.
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Fontos megjegyzés A 90/269/EGK tanácsi irányelv (46) egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket
határoz meg a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatást tekintve.
A 3. cikkel összhangban:
1) A munkáltató meghozza a szükséges szervezeti intézkedéseket, vagy megfelelő eszközöket,
különösen mechanikai eszközöket alkalmaz, hogy elkerülje a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségességét.
2) Amennyiben nem kerülhető el a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségessége, a
munkáltató meghozza a megfelelő szervezeti intézkedéseket, alkalmazza a megfelelő eszközöket, vagy ellátja a munkavállalókat ilyen eszközökkel, hogy csökkentse a kézi tehermozgatással
kapcsolatos kockázatokat, tekintettel az I. mellékletre (további információk a http://eur-lex.
europa.eu webhelyen olvashatók).

4.1.4. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek
A legnagyobb kockázati kitettséggel járó munkahelyi tevékenységek a kézi tehermozgatásos tevékenységek, például a teher felemelése, tartása, hordása, tolása és húzása.
Ennek különleges formája a kézi betegmozgatás. A kitettség mértéke a teher jellemzőitől (például súly, méret, megfoghatóság), a testtartástól és a mozgatáshoz szükséges
mozdulatsortól (például egyenes, elfordított, hajlott, guggoló), az elvégzendő feladat
időtartamától és gyakoriságától (ismétlés), és a munkahely ergonomikus kialakításától
függ (például egyenletes padló, elég hely a mozgáshoz, nincsenek fizikai akadályok).
Ezenkívül a hosszú ideig tartó állás és ülés magas kitettséggel járó helyzetek, amelyek
gyakran előfordulnak az egészségügyben (lásd még „Az egészségre és a biztonságra
gyakorolt hatások” pontot a 121. oldalon).
Kézi mozgatás – terhek emelése, tartása és hordása
Az egészségügyi ágazatban sokféle helyzetben végeznek kézi tehermozgatást. Mindennap
mozgatnak gyógyszertárolókat, szennyeszsákokat, vizesrekeszeket, hulladékot, orvostechnikai eszközöket, takarító felszereléseket és egyéb tételeket. Szinte a munkavállalók összes
csoportja érintett: az orvosi személyzet, az ápolók, a kisegítő személyzet, a tartalékszemélyzet, a konyhai személyzet, a takarítók, a mosodai dolgozók és a szállítók.
Az alábbi helyzetekben áll fenn különösen magas kitettség:
• ha a teher túl nehéz, illetve a méretei túl nagyok (például a tevékenységet végző
személy képességeinek nem megfelelő gyógyszertárolók);
• ha a tehermozgatási tevékenységhez el kell fordulni, le kell hajolni vagy a testtől
távol kell a terhet tartani;
(46) A Tanács 1990. május
29-i 90/269/EGK
irányelve az elsősorban
a munkavállalók
hátsérülésének
kockázatával járó
kézi tehermozgatásra
vonatkozó
egészségvédelmi
és biztonsági
minimumkövetelményekről
(negyedik egyedi irányelv
a 89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 156.,
1990.6.21., 9–13. o.
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• ha nincs elég hely ahhoz, hogy a munkavállaló a tevékenység során zavartalanul
mozogjon;
• ha a tárgyakat a váll magassága fölé kell emelni vagy a térd magassága alá kell lerakni;
• ha kesztyűben kell dolgozni (például nehezen megfogható tárgyak, mérgező vagy
ingerlő hatású anyagok, vegyi anyagok);
• ha nincs idő elegendő szüneteket tartani vagy a feladatok rotációjára, folyamatossá
válik a megterhelés, és nincs lehetőség pihenni.
Ezek a helyzetek nagy megterhelést jelentenek a váz- és izomrendszerre, különösen a
hátra, a vállra és a karokra. Az eredmény pedig gyors kimerültség lehet, így az érintett
területeken váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez vezethet.

4 Váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata

Kézi mozgatás – terhek tolása és húzása
A terhek tolása és húzása szintén olyan kézi tehermozgatási tevékenység, amelyet
rendszeresen végeznek az egészségügyi ágazatban. Ide tartozik az ágyak, a szállítókocsik, a diagnosztikai és terápiás berendezések és a takarítógépek tolása és húzása.
Sokan érintettek: az ápolók, az orvosi személyzet, a kisegítő személyzet, a szállítók,
a mentőstisztek, a tartalékszemélyzet stb. A kitettség mértéke a teher (szállítóeszköz plusz a rakomány) súlyától, a felgyorsuláshoz és lelassuláshoz szükséges erőtől, a
jármű műszaki állapotától (kerekek, görgők, fékek), a tolás és a húzás során elvégzett
összetett mozdulatsoroktól és az előre nem látható nehézségektől (ha hirtelen meg
kell állni, irányt kell változtatni, stb.) függ.
Az alábbi helyzetekben kivételesen magas kitettség áll fenn:
• nem megfelelő eszközök használata (túl kicsi vagy túl nagy szállítóeszköz, elhasználódott vagy meghibásodott kerekek, nincsenek fékek, meghibásodott fékek, nem
megfelelő mozgatási magasság);
• a teher túl nehéz, illetve a tárgy túl nagy (nagy erő kell az elinduláshoz és a megálláshoz, instabilitás, korlátozott látási viszonyok, kényelmetlen testhelyzet a szállítóeszköz egy kézzel történő tolása közben, miközben a másik kézzel a tárgyat kell
stabilizálni);
• rámpák, egyenetlen padló, puha felület (szőnyeg), szűk terek, ajtók és küszöbök
(nagy erő, gyakran ismételt gyorsulás és lassítás, elindulás és megállás);
• előre nem látható akadályok, amelyek miatt hirtelen irányváltoztatásra vagy
megállásra van szükség (nagy erő szükséges a megálláshoz, újrainduláshoz,
kormányozáshoz);
• a feladat végzése során megtett távolság, a feladat időtartama, gyakorisága és iránya
(hosszú távolság, hosszú időtartam, emelkedőn vagy lejtőn való szállítás) egyértelműen hatással vannak a munkára.
A húzás és tolás főleg a hát, a térdek, a csípő és a kéz/kar/váll területét érinti.
Nehézségeket okoznak az elnagyolt vagy hiányos megoldások, amelyek a váz- és
izomrendszer állandó túlterheléséhez vezethetnek. Ezenkívül megnőhet a balesetek
lehetősége, mivel a szállítást végző munkavállaló elveszíti az irányítást.
Kézi tehermozgatás – betegmozgatás
Az egészségügyi tevékenységek során gyakran kell a betegeket mozgatni; ezek a tevékenységek sokfélék, dinamikusak, kiszámíthatatlanok és összetettek lehetnek. A betegmozgatás
számos különböző lépésből álló tevékenység. Ezek a lépések nehezen meghatározhatóak, és a rendelkezésre álló eljárások segítségével nem lehet leírni vagy kiszámítani őket.
Ezenkívül figyelembe kell venni a betegek méltóságát, biztonságát és más jogait, valamint a
beteg funkcionális képességeinek fenntartását vagy visszaállítását és az orvosi javallatokat.
Az ápolószemélyzet mellett számos egészségügyi szakmai csoport feladatai közé tartozik a betegmozgatás. Ide tartoznak az ergoterapeuták, a gyógytornászok, a diagnosztizálást végző szakemberek (például röntgen), a műtőben dolgozó személyzet és
a mentőszállító személyzet.
A kockázatok különösen az alábbi tényezők miatt merülhetnek fel:
• A beteg vagy testrész, amelyet mozgatni kell, túl nehéz, illetve a méretei túl nagyok.
• A tehermozgatási tevékenységhez el kell fordulni, le kell hajolni, nyújtózkodni kell
vagy a testtől távol kell dolgozni.
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• A munkamódszer/mozdulatsor nem megfelelő (például hirtelen, lendülettel, felhúzott vállakkal kell végezni, a térdek 90°-nál jobban be vannak hajlítva).
• Nincs elég hely ahhoz, hogy a munkavállaló a tevékenység során zavartalanul
mozogjon.
• Kesztyűben kell dolgozni (például nehezen megfogható tárgyak).
• Nincs idő elegendő szüneteket tartani vagy a feladatok rotációjára, így folyamatossá
válik a megterhelés, és nincs lehetőség pihenni.
• A mozgatást gyakran és hosszú ideig végzik.
Az alábbi tevékenységek járnak nagy kitettséggel:
• a betegek mozgatása az ágyban (például a tüdőgyulladás vagy felfekvés megelőzése vagy alátámasztó eszközök behelyezése érdekében);
• mosdatás és a személyes higiénia biztosítása (az ágyban, a mosdónál, a zuhanyzószékben, a fürdőkádban);
• a betegek felöltöztetése/levetkőztetése;
• az inkontinenciatermékek cseréje vagy az ágytál behelyezése/eltávolítása;
• kezelés (például kötéscsere);
• az ágy, hordágy vagy vizsgálóasztal fej- vagy lábrészének felemelése/leengedése;
• a beteg pozicionálása a székben/kerekesszékben (előre- vagy hátracsúsztatás);
• kellékek, például lepedők, párnák, karfelkötő kendő vagy csúsztatólepedő
behelyezése/eltávolítása;
• a beteg áthelyezése az ágyból (például egy székbe/kerekesszékbe, hordágyra vagy
egy másik ágyba) és vissza;
• a beteg áthelyezése a földről székbe/ágyba;
• segítségnyújtás a mosdó használatában;
• a beteg támogatása járás és felállás/leülés közben.
  05 A beteg áthelyezése a
műtőasztalra.
  06 Elektromosan állítható zuhanyzószék.
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A felsorolt tevékenységek csupán példák, a lista bővíthető az érintett szakmai csoport
függvényében. A feltételek általában rosszabbá válnak a mozgásképtelen, túlsúlyos betegek esetében, vagy ha a munkavállaló rosszul becsüli meg a testsúlyt vagy a testrészek
súlyát. Különösen nagy veszély áll fenn, ha nem megfelelőek a műszaki, az építészeti vagy
a szervezeti feltételek. Ha kevés hely áll rendelkezésre (az épület vagy a bútorok miatt),
akkor korlátozott a mozgás, vagy nem biztosítható a betegmozgatáshoz szükséges
segítség. A kitettség mértéke szempontjából rendkívül fontos a megfelelő segédeszközök használata a betegmozgatás során (műszaki segédeszközök, például elektromosan
állítható ágyak, emelőszerkezetek és kisebb segédeszközök, például csúsztatólepedők,
görgős és csúsztatódeszkák) (47). Végül pedig a kitettségre nyilvánvalóan hatással vannak a mozgatás módszerének kiválasztását befolyásoló betegségek, valamint az, hogy a
beteg képes-e és hajlandó-e megérteni a helyzetet, illetve együttműködni.
  07 08

Túlsúlyos betegek.

Hosszú ideig tartó állás vagy görnyedt/kényelmetlen testtartás
A hosszú ideig tartó állás vagy a görnyedt/kényelmetlen testtartás mindennapos az
egészségügyi ágazatban. Főleg a műtőkben, a konyhákban, az ultrahangos beavatkozások és a fizioterápia során jellemző. A kitettség mértéke főleg a feladat hosszán és
gyakoriságán múlik. A görnyedtség és az elfordulás vagy a betegségek miatti kimerítő
testtartások mértéke is meghatározó. A munkahely ergonomikus kialakítása szintén
nagy hatást gyakorol a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulására.
Az alábbi helyzetekben áll fenn különösen magas kitettség:
• hosszan tartó állás a műtőasztal mellett, gyakran a kar és a váll izmainak folyamatos
terhelésével, a különböző eszközök vagy kampók tartása miatt;
• kezelések vagy diagnosztikai eljárások során sokáig tartó előrehajolás (masszírozás,
fürdetés, ultrahangos vizsgálat);
• hosszan tartó kezelések, a bekötözés vagy a kötések cseréje, intravénás infúzió bekötése és etetés során sokáig tartó állás (amely során gyakran a beteg karját, lábát vagy
egész testét egy bizonyos helyzetben kell tartani);
• a konyhai személyzet hosszú ideig áll az étel elkészítése során;
• a takarítószemélyzetnek munka közben sokáig kell állnia és gyalogolnia;
• hosszú ideig tartó, ágy mellett végzett tevékenységek, amelyek során az ápolóknak,
az orvosi személyzetnek és a kisegítő személyzetnek állniuk kell (különösen ha nem
lehet a testtartást váltani vagy a testsúlyt áthelyezni egyik lábról a másikra);

(47) Jäger, M. et al.:
Biomechanical
analysis of patienttransfer activities
for the prevention
of spine-related
hazards of healthcare
workers. Healthcare
Systems Ergonomics
and Patient Safety
HEPS 08, Strasbourg,
2008, (vö. a 4.1.3.
szakaszban található „A
gerincoszlop deréktáji
részének terhelése
a betegmozgatásos
tevékenységek során”
című ábrával).

119

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

• mindennap rögzített magasságokban (ágy, asztal, munkaasztal, laboratóriumi asztal) elvégzett tevékenységek, amelyek görnyedt testtartáshoz, felhúzott vállakkal
vagy más, kedvezőtlen testtartásban való munkavégzéshez vezetnek.
09 Munkavégzés álló
helyzetben a műtőben.

Hosszú ideig tartó ülés
Az egészségügyi szolgáltatások egyre több adminisztratív munkával járnak, amelyet főként asztalnál vagy számítógép előtt ülve végeznek el. A mai diagnosztikai és
terápiás berendezések ezenkívül olyan monitorokkal rendelkeznek, amelyekkel szintén ülő helyzetben kell dolgozni. Sokan érintettek ezekben a tevékenységekben: az
ápolók (főként a főnővérek), az orvosi és diagnosztikai személyzet, a laboratóriumi és
adminisztrációs személyzet és az adatfeldolgozók. Első ránézésre az ülés kényelmesnek tűnik, mert a lábakra nem nehezedik teher. Ennek ellenére amikor a munkavállaló
a munkájára koncentrál, a teste egyre jobban szenved. A gerincoszlop kimozdul természetes formájából és meggörnyed a hát, ami fejfájást és hátfájást okoz. A szék elülső
széle nyomhatja a combot, ami korlátozhatja a lábak vérkeringését, és ez zsibbadt
vagy hideg lábakat, vérkeringési zavarokat és visszereket okozhat. Az emésztőszervek
összenyomódása emésztési zavarokat okozhat. A szív és a tüdő összenyomódik, és a
test nem jut elég oxigénhez. Ez pedig a teljesítmény csökkenéséhez és kimerültséghez
vezet.
Az alábbi körülmények között különösen magas kitettség áll fenn:
• több órán át tartó, szünet vagy más feladatok miatti megszakítások nélküli ülés (irodai
munka, adminisztráció, adatfeldolgozás, laboratóriumi munka, mikroszkópos munka
stb.);
• görnyedt vagy elfordított törzzsel való ülés az ellátás (étkezésnél, mosdóhasználatnál
nyújtott segítség) és a diagnosztikai vagy terápiás eljárások során;
• hosszú ideig tartó endoszkópiás műtét vagy diagnosztika, különösen ha rendkívül
kényelmetlen testtartásra van szükség;
• a munkahely nem kellően ergonomikus kialakítása (a munkaasztal túl magas vagy túl
alacsony, nincs elég hely a leüléshez, a berendezés miatt messzire előre kell hajolni, nincs
hely a lábaknak, nehéz rálátni a képernyőre, rossz világítás);
• nem megfelelő munkaszék (az ülés magassága és mélysége, a karfát és a háttámlát nem
lehet hozzáigazítani a felhasználó igényeihez).
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10 Ergonomikusan kialakított pult.

4.1.5. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatások
Ez a fejezet a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel foglalkozik, vagyis azokkal, amelyeket valószínűleg a munka és a munkavégzés körülményei
okoznak vagy súlyosbítanak. Gyakran a házimunka vagy a sportolás is hozzájárulhat
ezekhez, de nem mindig lehetséges világos különbséget tenni.
A váz- és izomrendszeri megbetegedések fogalma a mozgásszervek egészségügyi zavaraira
utal. A váz- és izomrendszeri megbetegedések a több tényezőből álló etiológiájuk, a különböző kockázati tényezők és ezek kombinációja miatt összetett munkahelyi egészségügyi
megbetegedésnek felelnek meg. A test felépítésének, például az izmok, az ízületek, az inak,
az ínszalagok, az idegek, a csontok vagy a vérkeringés egy részének károsodását jelentik,
amelyeket főként a munkavégzés és a közvetlen munkakörnyezet okoz vagy súlyosbít. A legtöbb váz- és izomrendszeri megbetegedés halmozódó jellegű. A tünetek a kényelmetlenség
érzésétől és a fájdalomtól a szervezet csökkent működéséig és a rokkantságig terjednek.
A teher- és betegmozgatás és más típusú fizikai munka végzése közben az emberi testben
három, egymással tökéletesen összhangban lévő folyamat játszódik le:
1. az izmok előállítják a szükséges erőt;
2. a csontok, ínszalagok és ízületek továbbítják az erőt a mozgatott teherhez/beteghez;
3. a szív, a keringés és a lélegzés biztosítja a szükséges energiát.
Az említett szervrendszerek mindegyike túlterhelődhet, ha a test egymás után sokszor nehéz
terheknek, vagy hosszú ideig kisebb terheknek van kitéve, vagy ha a munkamódszer nem
megfelelő. Különösen akkor merülnek fel problémák, ha a mechanikai teher nagyobb, mint
a váz- és izomrendszer egyes összetevőinek teherbíró képessége. Ez általában az izmok, inak,
ínszalagok és csontok sérülésével jár. Ezenkívül előfordulhat az izmok és inak tapadási helyén
tapasztalt irritáció, valamint a csontok és porcok mozgásának korlátozódása és korai kopása.
Alapvetően két típusú sérülést lehet megkülönböztetni. Az egyik típus heveny és fájdalmas, a másik krónikus és lassan alakul ki, és folyamatosan erősödő fájdalommal jár.
Az első típust a rövid, de teljesen helytelen mechanikus terhelés okozza, amely akut
váz- és izomrendszeri zavart okoz, például:
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• megrándulnak az izmok a nehéz teher emelése közben;
• csonttörés hirtelen erőbehatásra;
• hirtelen mozdulat miatt beakad egy gerinccsigolya;
• egy csigolyaközi porckorong kiugrik/kificamodik az előrehajolás vagy nagy teher
emelése miatt.
A második típusú sérülések a folyamatos túlterhelésből erednek, amelyek egyre több
panaszhoz és a mozgás korlátozódásához vezethetnek, például:
• a csigolyaközi porckorongok kopása;
• az ízületek és a gerincoszlop degenerálódása;
• a gerincnyúlványok törése;
• az ínszalagok túlfeszítése;
• ínhüvelygyulladás;
• izomfeszültség.
A váz- és izomrendszeri megbetegedések közül a hátsérülések a leggyakoribbak. Az EU-27
tagállamaiban a munkavállalók körülbelül 25 %-a panaszkodik hátfájásra, és 23 %-uk
izomfájdalomról számol be. Az összes tagállamban a legtöbb munkahelyi hiányzást a
váz- és izomrendszeri megbetegedések okozzák, az új tagállamokban pedig jóval több
munkavállaló érintett (38,9 %) (48). A szív- és érrendszer szintén károsodhat a fizikai megterheléstől. A megterhelő fizikai munka, főleg ha folyamatos lelki és pszichoszociális teherrel
társul, magas vérnyomást okozhat. Ezenkívül ha a munkavállaló sokáig áll, a lábak megtelnek vérrel, így a vénák nagy terhelésnek vannak kitéve (járás közben az izmok összehúzódása segít abban, hogy a vér a lábakból visszafolyjon a szívbe). Ez keringési zavarokat, a
vénák kitágulását és visszértágulást okozhat. Jelentősen megnő a trombózis kockázata. A
folyamatos állás további következménye a lábfej izmainak, inainak és ínszalagjainak fokozott megerőltetése. Ez a lábboltozat ellaposodásához és lúdtalp kialakulásához vezethet.
A hasüreg szintén károsodhat a fizikai megterheléstől. Nehéz terhek emelése, hordása,
tolása vagy más, megterhelő fizikai tevékenységek végzése esetén jelentősen megnő
a hasüregi nyomás. Ez pedig sérvet okozhat. A férfiak különösen a lágyéksérv, a nők
pedig a méhsüllyedés vagy méhelőreesés kockázatának vannak kitéve.
  11 12 A váz- és izomrendszer túlterhelése általában az
izmok, az inak, az ínszalagok
és a csontok sérülését okozza.

(48) Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Fourth
European working
conditions survey (Az
európai munkakörülményekről szóló negyedik
felmérés), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2005.
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Tájékoztatás és képzés:
A megelőző intézkedések rangsorában az egyéni intézkedések foglalják el az utolsó
helyet. Az emberi viselkedést a tudás, a képességek és a motiváció irányítja. Ebben az
összefüggésben a tudás a munkavállaló kognitív, a képességek a pszichomotoros, a
motiváció pedig az érzelmi képességeit jelenti. A tudást tájékoztatás, a képességeket
gyakorlat és tapasztalatok, a motivációt pedig érzelmek segítségével lehet elérni. A tudás
és a képességek jelentősen befolyásolják a magatartást. Minél magasabb szintű a tudás,
és minél jobb képességgel rendelkezik valaki, annál nagyobb a motiváció valószínűsége.
A megelőző intézkedések gyakran csak egyéni szinten vannak jelen, vagy onnan indulnak ki. Az intézkedések célja, hogy a munkavállalók biztonságosan – hátkímélő módon – dolgozzanak. Az egyéni intézkedések azonban önmagukban nem elég hatékonyak, a fenntarthatóság elérése pedig sokba kerül. Csak akkor kell egyéni intézkedéseket kezdeményezni, ha az összes műszaki és szervezeti szintű lehetőséget kimerítették.
• Tájékoztatást kell nyújtani a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatairól.
A személyzetnek például képzést kell biztosítani az ergonómiai tényezőkkel kapcsolatos tudatosság fejlesztése, valamint a veszélyes munkakörülmények felismerése
és elkerülése érdekében. A munkavállalókat ezenkívül meg kell győzni arról, hogy
támogassák a megelőzést, és hogy ismerjék fel a megelőző intézkedések elhanyagolásának következményeit. Tájékoztatni kell őket a biztonságos munkamódszerek
alkalmazásának előnyeiről az egészségkárosodás és a jövedelemkiesés tekintetében.
• Minden munkavállalónak képzést kell nyújtani a megelőző és hátkímélő
munkamódszerekről.
• A felszerelések használatával és az élettelen terhek hátkímélő mozgatási technikáival
kapcsolatban rendszeresen képzéseket kell tartani. Minden feladat és teher esetében
eltérő eljárásra van szükség az egyes munkahelyek körülményei függvényében, például a kézi tehermozgatást, valamint az ágyak és kerekesszékek tolását tekintve (49).
• Az egészségügyi munkavállalók és a betegeket mozgató személyzet számára képzést kell nyújtani a megelőző és hátkímélő betegmozgatási módszerekről (50).
• Az egészségügyi munkavállalók és a betegeket mozgató személyzet számára rendszeresen képzést kell nyújtani a betegmozgatási eszközökről (mechanikus és mozgatási segédeszközök) (51).

(49) A Tanács 1990. május
29-i 90/269/EGK
irányelve az elsősorban
a munkavállalók hátsérülésének kockázatával
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 156.,
1990.6.21., 9–13. o.
(50) A Tanács 1990. május
29-i 90/269/EGK
irányelve az elsősorban
a munkavállalók hátsérülésének kockázatával
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 156.,
1990.6.21., 9–13. o.
(51) A Tanács 1993. június
14-i 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai
eszközökről, HL L 169.,
1993.7.12., 1–43. o.
(52) International Social
Security Association
(Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség, ISSA) ergonómiával
foglalkozó munkacsoportja: Back-protecting
work practices in
healthcare: training and
prevention concepts
in Europe, Experts’
Workshop, Párizs, 2002.
  13 Megfelelő lábbeli.

• Az egészségügyi munkavállalók és a betegeket mozgató egyéb személyzet számára
rendszeresen képzést kell nyújtani arról, hogy a betegmozgatás során hogyan kérhetik fel a betegeket az együttműködésre, és hogy hogyan tegyék lehetővé azt, hogy a
betegek aktívabban vegyenek részt a mozgatásban. Az egészségügyi munkavállaló
fizikai megterhelése ezáltal csökkenthető, és újból érvényessé válik az az elv, hogy
lehetőség szerint ösztönözni kell a beteget az ápolása során az együttműködésre, és
ki kell használni az erejét. Ez a betegmozgatási módszer összhangban van azzal a
célkitűzéssel is, hogy a beteg méltóságát és önkontrollját fenn kell tartani (52).
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• Egyéni védőfelszerelést kell biztosítani. Megfelelő lábbelik (lásd még „Az elcsúszás,
elesés és zuhanás miatti balesetek megelőzése” pontot a 157. oldalon) és védőeszközök, például védőkesztyűk használatát kell biztosítani (53).
• A munkavállalókat a munkahelyi egészséget és biztonságot érintő kockázatoknak
megfelelő egészségügyi felülvizsgálatnak kell alávetni, és az ilyen intézkedéseket a
nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően kell bevezetni. Lehetővé
kell tenni, hogy az összes munkavállalót – igény szerint – rendszeres egészségügyi
felülvizsgálatnak vessék alá (54).

4.1.6. Megelőző és védintézkedések
Az európai uniós irányelvek értelmében a munkáltatók és a vezetőség felelős az
egészségvédelem és biztonság irányításáért, ideértve a kockázatok értékelését és
megelőzését, a munkáltatókkal való konzultációt (férfiak és nők), az alvállalkozókkal
a biztonság területén végzett koordinációt, a kockázatok megszüntetésére irányuló
csoportos intézkedések előnyben részesítését, és tájékoztatás és képzés nyújtását.
Fontos megjegyzés A 89/391/EGK és a 90/269/EGK tanácsi irányelv szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell,

hogy a munkavállalókat tájékoztassák azokról a kockázatokról, amelyeknek munka közben,
például a kézi tehermozgatás vagy betegmozgatás közben ki vannak téve, különösen ha nem
megfelelően végzik a feladataikat. A munkáltatónak ezenkívül tájékoztatnia kell a munkavállalókat a megfelelő védintézkedésekről, és biztosítania kell, hogy a munkavállalók megfelelő
képzést kapjanak arról, hogyan kell biztonságosan és hátkímélő módon dolgozni (részletes
információkért lásd a 123. oldalt).
Tájékoztatást és képzést akkor kell nyújtani, amikor a munkavállaló munkába áll. Ajánlott a tájékoztatást és a képzést évente legalább egyszer elvégezni a fenntarthatóság és a hatékonyság
elősegítése érdekében.

(53) A Tanács 1989. no
vember 30-i 89/656/
EGK irányelve a
munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
(54) A munkavállalók munkahelyi biztonságának
és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi
irányelv 14. cikkének (1)
bekezdése, HL L 183.,
1989.6.29., 1–8. o.
(55) A munkavállalók munkahelyi biztonságának
és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi
irányelv 6. cikkének (2)
bekezdése, HL L 183.,
1989.6.29., 1–8. o.
14 15 Ergonomikusan kialakított munkahely:
állítható magasságú
mosdókagyló.
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A váz- és izomrendszeri megbetegedések elkerülése/csökkentése érdekében számos különböző megoldást (műszaki, szervezeti és egyéni) kell megfontolni, és be kell tartani a megelőzési elvek hierarchiáját (55). Mivel hatékonyabbak, a műszaki intézkedéseket a szervezeti
intézkedések elé kell sorolni, a szervezeti intézkedések pedig elsőbbséget élveznek az egyéni
(magatartásra irányuló) intézkedésekkel szemben. A fenntartható hatások elérése érdekében
a megelőzést átfogó szemlélet segítségével kell megtervezni, amely mindhárom fent említett
szint intézkedéseit magában foglalja. A csoportos védintézkedéseket előnyben kell részesíteni az egyéni védintézkedésekkel szemben. Egységes megelőző szakpolitikát kell beépíteni
az egészségügyi intézmény stratégiájába. Csak akkor érhető el siker, ha a kockázatmegelőzést
és az egészségfejlesztést – ezáltal a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítást
is – beépítik a vállalat teljes szervezeti kultúrájába. Ez kiterjed a vezetőség által végrehajtott
és támogatott, és a munkavállalókat is magában foglaló elképzelésre is.
Mivel sokféle dolog okozhat váz- és izomrendszeri megbetegedéseket, nem mindet
lehet a munkahelyi megelőző intézkedések segítségével elkerülni. Ezért fontos a
tünetek korai bejelentésének ösztönzése. A váz- és izomrendszeri megbetegedésben
szenvedő munkavállalók esetében kihívást jelent foglalkoztathatóságuk fenntartása,
munkában tartásuk és szükség esetén a munkába való visszailleszkedésük. A váz- és
izomrendszeri megbetegedésekben szenvedő munkavállalók rehabilitációját és munkába való visszailleszkedését bele kell foglalni a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedésekre vonatkozó szakpolitikába.
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Műszaki intézkedések:
A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése és a fenntarthatóság biztosítása
érdekében – lehetőség szerint – a kockázatok megelőzésére kell összpontosítani:
• ellenőrizze, hogy az adott kockázat (például terhek/betegek kézi mozgatása)
elkerülhető-e;
• ellenőrizze, hogy szükség van-e egyáltalán a teher/beteg mozgatására;
• fontolja meg a gépesítést és segédeszközök használatát, például automatikusan
nyíló ajtók beépítését, ha rakományt vagy betegeket kell szállítani;
• javítsa a munkahely kialakítását annak érdekében, hogy a munkavállalóknak ne kelljen nagy erőt vagy kényelmetlen/állandó testtartást igénylő feladatokat végezniük.
Ha a sérülés kockázata/a teher nem kerülhető el, csökkenteni kell:
• a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatát már a forrásnál meg kell előzni,
és meg kell állapítani, hogy milyen mértékben kell csökkenteni a kockázatot;
• igazítsa hozzá a munkát az egyénhez – különösen a munkahely kialakítását (például
a munkafelület ergonomikus magassága, állítható munkaasztalok és állást segítő
eszközök) és a felszerelés kiválasztását tekintve;
• a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében
mechanikus segédeszközöket, például elektromosan
állítható ágyakat, felvonókat, hordágyakat, szállítókocsikat és vákuumos emelőszerkezeteket vagy mechanikus mozgatófelszereléseket kell biztosítani a műtőben
az anyagok mozgatásához. Mindenképpen biztosítani
kell műszaki segédeszközöket, ha az értékelés során
azonosított kockázatok ilyen módon csökkenthetők
vagy megszüntethetők. Figyelembe kell venni a technológia jelenlegi állását. A betegmozgatáshoz kisebb
eszközökre (mozgatási segédeszközök) van szükség a
súrlódás csökkentése vagy növelése érdekében (például hordágyak, rögzítőpántok, csúsztatódeszkák,
csúsztatólepedők), valamint elektromos átültető vagy
állást segítő eszközökre és lehetőleg mennyezetre szerelt emelőszerkezetekre.

  16 Elektromosan állítható ágy.
  17 Elektromos segítség
az ágy tolásánál.
  18 Mennyezetre szerelt
emelőszerkezet.
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Szervezeti intézkedések:
Szervezeti intézkedéseket csak akkor kell megfontolni, ha a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatának megszüntetése vagy csökkentése nem lehetséges műszaki
intézkedések segítségével. A szervezeti intézkedések közé az alábbiak tartoznak:
• az elvégzendő munka mennyiségének megfelelő számú munkavállaló biztosítása;
• ergonomikus munkafolyamatok biztosítása tervezés és biztonságos munkaszervezés segítségével;
• a munkavállalók teherbírásának figyelembevétele; annak biztosítása, hogy a munkavállalók a teherbírásuknak megfelelő feladatot kapjanak;
• annak ellenőrzése, hogyan lehet csökkenteni az időhiányt;
• a munkával járó fizikai igénybevétel csökkentése a szükséges erő, ismétlődés
és kényelmetlen testtartások előfordulásának csökkentésével; ehhez gyakran
mozgatóberendezéseket vagy állítható ágyakat és asztalokat kell használni, és ergonomikus munkamódszereket kell alkalmazni. A személyzetnek képzést kell nyújtani
arról, hogy a berendezések meghibásodása esetén hogyan birkózzon meg a vészhelyzetekkel. Megfelelő karbantartási programokat kell biztosítani;
• kézi tehermozgatással kapcsolatos rendszeres képzés végrehajtása; az országban
hatályos képzési előírások figyelembevétele (56);
• a fenntarthatóság biztosítása képzést és tanácsot adó csoportok létrehozásával (lásd
még a „Sikertörténet: munkahelyi tanácsadók alkalmazása a hátkímélő munkamódszer ösztönzése érdekében” pontot a 131. oldalon);
• a feladatok több munkavállaló közötti elosztása és cseréje révén a hosszú ideig tartó
állás, vagy például a műtőben való hajolgatás és elfordulás mértéke csökkenthető.
• ésszerű műszakváltási rendszer bevezetése, amely hosszú műszakváltással működik
(„előrefelé” vált) és elég szabadnapot tesz lehetővé;
• változatos munkafolyamatok biztosítása;
• egyéni döntések lehetővé tétele arról, hogyan és mikor kell elvégezni a feladatokat;
• megfelelő hosszúságú szünetek bevezetése.

  19 A pihenést és feltöltődést elősegítő
szünetek elengedhetetlenek.

(56) International Social
Security Association
(Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség, ISSA) ergonómiával
foglalkozó munkacsoportja: Back-protecting
work practices in
healthcare: training and
prevention concepts
in Europe, Experts’
Workshop, Párizs, 2002.
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Példa a hát megbetegedéseinek megelőzésére az ápolószemélyzet körében
A Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség (ISSA) egészségügyi osztályának ergonómiával foglalkozó munkacsoportja 1998 óta foglalkozik a hátbántalmak megelőzésének kérdésével. Egy 2006-os műhelytalálkozón 12 európai ország 45 szakértőjével
meghatározták az egészségügyi ágazatokban jellemző, a munkahelyi hátbántalmak
megelőzésére vonatkozó, egész Európában betartható alapelveket (57).

1. Az épületek tervezésével és felépítésével, újjáépítésével és
átépítésével kapcsolatos ajánlások (műszaki intézkedések)
• Az építtetőnek a tervezett építkezés megkezdése előtt egyértelműen meg kell határoznia a projekttel kapcsolatos ergonómiai követelményeket.
• A tervezési és építési szakaszban széles körű konzultációt kell lehetővé tenni az építészmérnök és a jövőbeni felhasználók között.
• Az egészségügyi személyzet körében fellépő hátfájás megelőzése érdekében az
egészségügyi intézmények tervezőinek különös figyelmet kell fordítaniuk a kritikus
területek, például a kórtermek, a vizesblokkok, a raktárak, a folyosók, a liftek és a
szolgálati szobák kialakítására.
• Minden változtatás esetén kockázatértékelést kell végezni a munkakörülmények
folyamatos fejlesztése keretében.

2. Szervezeti megelőző intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások
• Az egészségügyi intézmények szakpolitikájába belefoglalt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági céloknak megfelelően a hátbántalmak megelőzéséhez ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.
• A folyamatért felelős munkakört kell létrehozni a kockázat- és minőségirányítási
rendszerben.
• Az ergonómiai megelőzés folyamata az összes részlegben alkalmazandó, ezért
integrált meghatározást kell megadni. A baleseti és sürgősségi osztály, illetve a
műtők különleges igényeit szintén figyelembe kell venni.
• Az összes osztályon és részlegben értékelni kell az ergonómiai kockázatokat. Szükség
esetén szervezeti intézkedéseket és eljárásokat kell bevezetni a szervezeti fejlesztés
lehetővé tétele érdekében. Ennek megfelelően kell meghatározni a személyzeti állományt, az arányszámokat és a beosztást.
• A szerkezetek és eljárások elemzése után a meghatározandó eljárást fel kell bontani
több különböző eljárásra, és különböző projektekben kell foglalkozni velük, amelyekben szakértők is részt vesznek. A projektkidolgozási és projektvezetési részlegnek a minőségirányítási részlegnek kell beszámolnia.
• Az ergonómiai kockázatelemzést szakértőnek kell elvégeznie.
• Szükség esetén ergonómiai képzést kell nyújtani a személyzet számára. Különös
figyelmet kell fordítani az alvállalkozók személyzetére.
• Az oktatók vagy az ergonómiáért felelős tisztviselők és a rendszeres jelentéstétel az
összes osztályt összekötő hálózat megteremtését teszik lehetővé.

(57) Nemzetközi Társadalombiztosítási
Szövetség (ISSA):
Recommendations:
Prevention of lowback pathologies in
healthcare professions,
2006.
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• Az ergonómiával kapcsolatos megelőzéshez belső kritériumokat és mutatókat kell
meghatározni, és ezeket rendszeresen ellenőrizni kell.
• A felszerelés optimális állapota elengedhetetlen a szerkezetek és eljárások ergonomikus kialakításához.
• Az ergonómia területén végzett hatékony megelőzés érdekében elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani.

3. A műszaki felszerelésekre/mechanikus és mozgatáshoz
használható segédeszközökre vonatkozó ajánlások (szervezeti
intézkedések)
A betegmozgatásnál használt mechanikus és kisebb segédeszközök elengedhetetlenek az ápolók, az orvosok és a betegek számára; átfogó foglalkozás-egészségügyi rendszer fontos részét képezik.
• Megfelelő számú és jól kiválasztott mechanikus és betegmozgató segédeszközöket kell biztosítani. Az egészségügyi személyzet számára megfelelő képzést kell
nyújtani a segédeszközök helyes használatáról. Arról is tájékoztatni kell őket, hogy
a berendezések meghibásodása esetén hogyan birkózzanak meg a vészhelyzetekkel. Megfelelő karbantartási programokat kell biztosítani. El kell érni, hogy az összes
szakmai csoport jobban elfogadja ezeket az eszközöket. Biztosítani kell a mechanikus segédeszközök elfogadottságának, valamint a megfelelő és biztonságos használatának előfeltételeit. Az elektromosan vagy hidraulikusan állítható fejrésszel
rendelkező ágyak az ergonomikus ellátás alapját képezik. A teljes mértékben elektromosan működő ágyakat előnyben kell részesíteni a hidraulikusan állítható ágyakkal szemben.

  20 21 Ágyból kerekesszékbe
való áthelyezés csúsztatódeszka segítségével.
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• Az emelést lehetőleg el kell kerülni. Ha az emelés elkerülhetetlen, emelőszerkezetet
kell használni. A mozgatási segédeszközök támogatják a beteg mobilitását, és így
hatékonyan csökkentik az egészségügyi munkavállalók terhelését. Az egyes osztályokra vonatkozó minimumkövetelményeket az ellátási igények alapján kell meghatározni. Mindenesetre az összes osztályon legalább két darabnak kell lennie az
alábbiakból: csúszásgátló alátét, csúsztatólepedő, csúsztatódeszka és rögzítőpánt.
22 23 24 25 26 27
Lépésről lépésre: betegmozgatás csúsztatólepedő
segítségével.

4. A hátkímélő munkavégzésről szóló szakképzésekkel és
továbbképzésekkel kapcsolatos ajánlások (szervezeti intézkedések)
• A képzést be kell építeni a vállalat biztonsági kultúrájába. A kockázatértékelés
alapfeltétel.
• Ahhoz, hogy meggyőzzék a vezetőséget a képzés fontosságáról, az oktatóknak
ismerniük kell a képzéssel járó kiadásokat és hasznot. A képzés sikerét mennyiségi és
minőségi szempontból is mérni kell.
• Az oktatónak ismernie kell az egészségügyi munkavállalók képzettségének szintjét
és a munkakörnyezetüket. További támogatás szükséges e téren ahhoz, hogy alkalmazhassák a megszerzett ismereteket.
• Az alap- és továbbképzésnek az alábbi öt alapelvre kell kiterjednie:
1. az ápolási helyzettel (feladat, beteg, környezet, segédeszközök) kapcsolatos kockázatértékelésről szóló képzés;
2. 
képzés a hátkímélő munkavégzésről és a betegmozgatási segédeszközök
használatáról;
3. problémamegoldási képzés, főleg a nehéz betegmozgatási helyzetek kezeléséről;
a betegek és az ápolószemélyzet pszichomotoros képességeinek elemzése és
4. 
felszabadítása;
5. folyamatos szakmai továbbképzés;
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• az alapképzésbe bele kell foglalni a hátkímélő munkamódszereket, és az ápolószemélyzet és a beteg számára egyaránt biztonságos betegmozgatási módszereket;
• a továbbképzés során fel kell frissíteni, meg kell szilárdítani és ki kell bővíteni az alapvető ismereteket és készségeket, valamint problémamegoldási képességeket kell
kifejleszteni. A folyamatos szakmai fejlődés részét kell képeznie;
• a mozgatási segédeszközök nélkül végzett függőleges emelés és vízszintes mozgatás elkerülése érdekében a munkavállalóknak ismerniük kell a műszaki segédeszközök használatát és elemezniük kell a beteg képességeit.

5. Ajánlások az egészségügyi dolgozók számára:
betegmozgatási alapelvek (egyéni intézkedések)
• Az ápolónak az összes ápolási tevékenység előtt egyéni kockázatértékelést kell
végeznie a fizikai terheléssel kapcsolatban. A beteg áthelyezése előtt az ápolónak
meg kell fontolnia, hogy hogyan csökkenthető a terhelés, és megfelelő eljárást kell
megállapítania. Az ápolónak figyelembe kell venni a saját korlátait is. Az ápolási
tevékenység elvégzése után felül kell vizsgálni a hatékonyságot és szükség esetén
módosítani kell a stratégiát. Az eljárás ezenkívül a munkatársak közötti információcserével is fejleszthető.
• Az ápolószemélyzet és a beteg biztonsága mindig elsőbbséget élvez azzal szemben,
hogy a betegeket együttműködésre kérjék.
• Ha az ápolási tevékenységet nem lehet kockázatok nélkül végrehajtani, mindig
segédeszközöket kell használni.
• Az ápolónak az összes információt meg kell szereznie a beteg képességeiről (testi
és lelki), és ezeket fel kell használnia az ápolási tevékenységek során a rá nehezedő
teher csökkentése érdekében.
• Az ápolószemélyzetnek rendszeresen frissítenie kell a tudását és a képességeit, és
gondoskodnia kell a testi és lelki erőnlétéről.
• Az ápolószemélyzetnek a szabad mozgást lehetővé tévő ruházatot és biztonságos
cipőt kell viselnie (elöl és hátul is zárt, jól tapadó talp), amely megfelelő tartást nyújt
ahhoz, hogy az elesés kockázata nélkül, hátkímélő módon végezhesse munkáját.
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A megelőző intézkedések hatékonyságára vonatkozó tudományos adatok módszeres felülvizs- Fontos megjegyzés
gálata (58) az alábbi eredménnyel zárult.
• egyértelmű adatok vannak arról, hogy a műszaki ergonómiai intézkedések csökkenthetik a
hátra és a felső végtagokra nehezedő terhet, arról azonban kevés adat áll rendelkezésre, hogy
ezek az intézkedések csökkenthetik a váz- és izomrendszeri megbetegedések előfordulását is;
• kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy többféle intézkedés, köztük a műszaki, a szervezeti
és az egyéni intézkedések kombinációja hatékonyabb, mint egyetlen intézkedés;
• rendelkezésre áll néhány adat arra vonatkozóan, hogy a részvételt elősegítő megközelítés,
amely esetében a munkavállalókat bevonják a változtatásokba, kedvező hatással van a
beavatkozás sikerére;
• a testedzés (ideértve a hetente legalább háromszor végzett intenzív edzést) is csökkentheti a
hát és a nyak/váll fájdalmának újbóli előfordulását;
• egyértelmű adatok állnak rendelkezésre arról, hogy a kézi tehermozgatás módszereivel
kapcsolatos képzés nem hatékony, ha nem kombinálják más intézkedésekkel a derékfájás
megelőzése érdekében.

Sikertörténet: munkahelyi tanácsadók alkalmazása a hátkímélő munkamódsze- Fontos megjegyzés
rek ösztönzése érdekében
Az európai országokban több elképzelés is született a hátkímélő munka fenntarthatóságának
biztosításáról (59). Hollandiában az ergonómiával foglalkozó oktatók („ErgoCoaches”) alkalmazása
jól ismert és gyakori eljárás. Mivel a kormány pénzügyi támogatást nyújt ehhez, a kezdeményezés
rendkívül sikeresnek bizonyult. Belgiumban, Németországban és Franciaországban több mint 10 éve
tanácsadókat képeznek ki a vállalatok egyedi igényeinek és az egyes feladatoknak megfelelően. Mivel
ezekben az országokban nincs állami támogatás, a fejlődés sokkal lassabb. Ennek ellenére egyre több,
gyakorlati és ergonómiával foglalkozó szakértőt alkalmaznak (Németország: Praxisexperten Rücken
und Ergonomie-Experten, Franciaország és Belgium: Animateur/Animatrice pour la manutention
des malades/des charges). A tanácsadók különleges képzésben részesített munkavállalók. Alapos
ismeretekkel rendelkeznek az ergonómia, a hátkímélő munkamódszerek és a megfelelő felszerelések
területén. Tanácsadást nyújtanak a munkatársaiknak a mindennapos munkában, ezáltal elősegítik a
biztonságos munkavégzést. Ezenkívül arról is tanácsot adnak a munkatársaiknak és a csoportvezetőknek, hogy hogyan előzhetőek meg a váz- és izomrendszeri megbetegedések és a balesetek, és segítenek a munkaállomások ergonomikus kialakításában és a legmegfelelőbb felszerelések kiválasztásában.
A tanácsadókat az ápolók, valamint más szakmai csoportok esetében is alkalmazzák, akiknél
fontos a hátkímélő munkamódszerek alkalmazása.
További információkért lásd:
http://www.ergocoaches.nl
http://www.backexchange.eu
http://www.inrs.fr
http://www.backexchange.eu (itt megtalálhatóak a nemzeti szakértők elérhetőségei).
A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzését az Egyesült Királyságban másképp
közelítik meg: ún. „Back Care Advisor”-t, külső szakértőt alkalmaznak, aki tanácsot ad a váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzésére irányuló szervezeti intézkedésekkel kapcsolatban. További információk a: http://www.nationalbackexchange.org/roles_of_a_back_care_
advisor/index.html webhelyen olvashatók.
(58) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség: Work-related
musculoskeletal disorders.
Prevention report (Munkahelyi
váz- és izomrendszeri megbetegedések: a megelőzésről szóló
jelentés), Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak
Hivatala, Luxembourg, 2008.
(59) Lásd még: International
Social Security
Association (Nemzetközi
Társadalombiztosítási
Szövetség, ISSA) ergonómiával
foglalkozó munkacsoportja:
Back-protecting work practices
in healthcare: training and
prevention concepts in Europe,
Experts’Workshop, Párizs, 2002.
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4.1.7. Magatartás kritikus helyzetekben –
javaslatok a munkavállalók számára
Terhek emelése, tartása, hordása, lerakása: ajánlott mozgatási
technikák
A teher felemelése előtt meg kell tervezni a feladatot és fel kell rá készülni.
Mindenképpen fel kell emelni a terhet? Nem kerülhető el a felemelése? Kaphat-e segítséget? Ha az emelést nem lehet elkerülni, biztosítsa az alábbiakat:
• tudnia kell, hogy hova, milyen irányba megy;
• a mozgatás környezetében nem lehetnek akadályok;
• biztonságosan meg tudja tartani a terhet (megfelelő kesztyű);
• a keze, a teher vagy a fogantyúk nem lehetnek csúszósak;
• ha valaki mással együtt emeli a terhet, gondoskodjon arról, hogy mindketten tudják,
mit csinálnak.
A terhek emelésénél az alábbi technikát kell alkalmazni:
• Biztosítson stabil alátámasztási felületet.
• Tegye a lábait a teher köré úgy, hogy a törzse a teher fölött helyezkedjen el (ha ez
nem lehetséges, próbálja a testével a lehető legjobban megközelíteni a terhet).
• Gerincoszlopának deréktáji részét, csípőjét és térdeit az emelés kezdetén mérsékelten hajlítsa be.
• Az emelésnél használja a lábában lévő izmokat.
• Hátát egyenesítse ki, ne forduljon el vagy hajoljon oldalra.
• A terhet húzza a lehető legközelebb a testéhez.
• A terhet kinyújtott karokkal emelje és hordja.
• Óvatosan mozogjon.
• Tegye le a terhet, majd igazítsa meg.
• A szemmagasságnál magasabban lévő terheket létra/fellépő segítségével mozgassa.

  28 A terhet a testhez
közel kell tartani.
  29 Helyes technika.
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Terhek tolása vagy húzása: ajánlott mozgatási technikák
Fontos, hogy
• a terhek tolása és húzása során használja ki saját testsúlyát: helyezze a lábait
lépőállásba, tolás esetén hajoljon előre, húzásnál pedig dőljön hátra;
• ha lehetséges, a terheket inkább tolni kell, mint húzni;
• karjait tartsa közel a törzséhez, és az egész testével tolja a terhet, ne csak a karjaival;
• ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen a láthatóság, és a teher stabil legyen;
• eltávolítsa a fölösleges tárgyakat a teher súlyának csökkentése érdekében;
• elkerülje az olyan akadályokat, amelyek hirtelen megállást okozhatnak;
• lábbelije megfelelően tapadjon a padlóhoz annak érdekében, hogy előre/hátra tudjon dőlni (megfelelő lábbeli?) (v.ö. „Az elcsúszás, elesés és zuhanás miatti balesetek
megelőzése” ponttal, amely a 157. oldalon található);
• ne fordítsa el a törzsét, és hogy ne hajoljon le;
• elkerülje azt a kényelmetlen testhelyzetet, amikor egyik kézzel tolja a terhet, a másikkal pedig megtartja a rakományt;
• a kerekek a tehernek megfelelő méretűek legyenek;
• rendszeresen karbantartsák az összes felszerelést annak érdekében, hogy a mozgató
eszközök jó állapotban legyenek és könnyen és simán guruljanak;
• a nem működő felszereléseket üzemen kívül helyezzék;
• a padlók kemények, egyenletesek és tiszták legyenek.
  30 Az ágyak megigazítása.
  31 Az ágyak tolása.

Betegmozgatás: ajánlott mozgatási technikák
Vegye számításba, hogy nincsenek olyan szabályok, amelyek minden esetben optimális betegmozgatást tesznek lehetővé. Csak néhány szabvány létezik, mivel az optimális
betegmozgatás minden helyzetben, minden egyes beteg/egészségügyi munkavállaló esetében és minden típusú ellátás esetében mást jelenthet. Ennek ellenére van
néhány alapelv, amelyet figyelembe kell venni.

133

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

Alapelvek a hátkímélő betegmozgatáshoz
A betegmozgatás előtt mindig át kell tekinteni az elvégzendő mozgatási tevékenységet. Meg kell tervezni a feladatot és fel kell rá készülni. Fontos, hogy csökkentse a
váz- és izomrendszerére nehezedő terhet.
• Alakítsa ki úgy munkakörnyezetét, hogy elég hellyel rendelkezzen, és munkaállomása ergonomikus magasságban legyen (például az ágy).
• Gondoskodjon arról, hogy az ágy, a szállítókocsi vagy a kerekesszék le legyen fékezve.
• Csökkentse a terhet, használjon mozgatási segédeszközöket, és kérjen segítséget
egy vagy több munkatársától.
• Ha két vagy több ápolóra van szükség, nagyon fontos, hogy kommunikáljanak a mozgatásról, hogy koordinálják a mozgatás folyamatát, és hogy tájékoztassák a beteget.
• Tartsa a beteget a lehető legközelebb a testéhez, és a lehetőségekhez mérten próbáljon felegyenesedni.
• Ne hirtelen mozdulatokkal és ne felhúzott vállakkal dolgozzon.
• A háta helyett a térdeit hajlítsa, és a mozdulatot lépőállásból vagy terpeszállásból
indítsa, majd a súlyát helyezze át egyik lábáról a másikra.
• Ha túl nagy a megterhelés, próbálja másképp megoldani, mozgatási segédeszköz
használatával vagy egy vagy több munkatárs segítségével.
  32 Lépőállás: a súly
áthelyezése.
  33 Lebénult beteg mozgatása mennyezetre
szerelt emelőszerkezettel.

Alapelvek a betegek együttműködésére épülő munkamódszer alkalmazásához
A beteg együttműködésére épülő munkamódszer segítségével még tovább csökkenthető az ápoló megterhelése. Ez a módszer kiegyenlíti a betegek mozgásbeli korlátozottságát, és csökkenti a beteg és az ápoló sérülésének kockázatát.
• A mozdulatsort és a mozgás sebességét a betegnek kell meghatároznia, az ápolónak
pedig alkalmazkodnia kell a beteg mozgásához.
• A beteg és az ápoló közötti együttműködésnek harmonikusnak kell lennie, és az irányítást a beteg kezébe kell adni.
• Kisebb lépések segítségével a beteg önállóan mozoghat, így csökkenhet az ápoló
megterhelése.
• A beteg súlyát lehetőleg önmagának kell vinnie, vagyis a beteg mozgatása során a
súlyt lépésről lépésre, a beteg természetes mozgásával helyezzék át, a súly emelése
helyett.
• A segítségnyújtás során vegye figyelembe a beteg természetes mozdulatait.
• Ügyeljen arra, hogy a beteget biztonságosan tartsa, és hogy soha ne az ízületeinél
fogja meg.
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  34 A beteg biztonságos
módon történő kezelése.

Hosszú ideig tartó állás vagy görnyedt/kényelmetlen testtartás:
ajánlott magatartás
A munkahely ergonomikus kialakítása (ergonomikus magasság, állítható
munkafelületek, állást segítő eszközök
használata) és a hátkímélő testtartások
segítségével csökkenthető a váz- és izomrendszer megterhelése, ami kedvező
hatással van a testre.

  35   A felhasználó igényeihez igazítható asztal,
szék és mikroszkóp.

A hát kímélése érdekében az alábbi elveket kell betartani:
• Az ergonomikus magasságú munkafelületnek álló személy esetében 5 cm-rel a könyök
alatt kell lennie; az egyénileg állítható munkafelület az optimális megoldás.
• Az állva végzett tevékenységekből eredő megterhelést lehetőség szerint mindig csökkenteni kell állást segítő eszközökkel, amelyeket a munkavállaló is beállíthat, és amelyek
megfelelnek a felhasználó magasságának.
• Hosszan tartó állás esetén kompressziós gyógyharisnya használatával elkerülhető a
vénák kitágulása.
• A megfelelő lábbeli hordása megelőzi a lúdtalp kialakulását.
36 37 38 Ergonomikus magasságú
munkafelületek.
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Hosszú ideig tartó ülés: ajánlott magatartás
  39 Állítható ülőrész, háttámla, lábtartó, karfa,
asztal és mikroszkóp.

Nincsenek olyan üléssel kapcsolatos szabályok, amelyek minden helyzetre alkalmazhatók, mivel az optimális ülés minden helyzetben és minden munkatípusnál
mást jelenthet – a teljes mozgásszabadságot, vagy a
képernyőre vagy az aktákra való tökéletes rálátást,
más esetekben pedig pihenést. A cél az ülés által okozott káros hatások elkerülése. Ez főleg a hosszú ideig
tartó ülésre vonatkozik. Azok, akik telefonálás, rövid
beszélgetés vagy rövid pihenés miatt ülnek le, nincsenek kitéve az ülés által okozott fizikai vagy mentális
szempontból káros hatásoknak – ilyen esetekben csak
a kényelem a cél. Fél óra vagy hosszabb idő elteltével
azonban az ülés kényelmetlenné válhat.
A káros hatások elkerülése érdekében félóránként rövid szünetet kell tartani, és gyakran
kell helyzetet változtatni. Olyan munkaszéket kell használni, amelyet különféle beállítások segítségével egyénileg be lehet állítani a felhasználó igényeinek megfelelően. A legfontosabb beállítási lehetőségek az ülés magassága és dőlésszöge, a mélysége, a karfa
magassága, a háttámla magassága és dőlésszöge és a háttámla mozgathatósága.
A munkaasztal és a szék magasságának aránya szintén fontos. Ülés közben az alkaroknak párhuzamosnak kell lenniük a combokkal. Az alkaroknak és a kezeknek kényelmesen kell feküdniük az asztalon anélkül, hogy a vállak fel lennének húzva. Ha a
munkavállaló talpa nem fekszik teljesen a földön, állítható magasságú lábtartóra van
szükség, vagy ha lehetséges, lejjebb kell engedni a munkaasztalt. Elég helyet kell biztosítani a munkaállomásnak (60).

  40 Ülés: dokumentálás
egy nővérszobán.
  41 Állítható munkaasztal.

(60) A Tanács 1990. május 29-i
90/270/EGK irányelve a
képernyő előtt végzett
munka biztonsági
és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről
(ötödik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 156.,
1990.6.21., 14–18. o.

4.1.8. Főbb tanulságok és következtetések

Fontos megjegyzés Olyan munkakörülményeket kell biztosítani, hogy a munkavállalók egészsége ne legyen veszélyben. Javítani kell az egészséges munkavállalók teljesítményét. A kockázatnak kitett munkavállalókat védintézkedésekkel kell segíteni. A váz- és izomrendszeri megbetegedésekben
szenvedő munkavállalóknak segíteni kell abban, hogy újra beilleszkedjenek a munkahelyükön.
Különösen ígéretes a részvételt ösztönző megközelítés. A cél elérése érdekében gyakran össze
kell kötni a kockázatmegelőzési és egészségfejlesztési intézkedéseket.
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4.1.9. Alkalmazandó európai uniós irányelvek
A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésével kapcsolatos európai irányelvekben meghatározott követelmények közé tartoznak a munkáltatók alábbi
kötelezettségei:
1. Egy általános keret szerint a munkáltatók felelősek az egészségvédelem és biztonság irányításáért, ideértve a kockázatok értékelését és megelőzését, a kockázatok
megszüntetésének elsőbbségben részesítéséért, tájékoztatás és képzés nyújtásáért, a munkáltatókkal végzett konzultációért (férfiak és nők), az alvállalkozókkal a
biztonság területén végzett koordinációért (89/391/EGK tanácsi irányelv) (61).
2. A munkaerővel való konzultáció kötelező; tudásuk felhasználása segít a veszélyek beazonosításában, és a megvalósítható megoldások végrehajtásában; valamint a nemek szempontjából semleges megközelítést kell alkalmazni (89/391/
EGK tanácsi irányelv) (62).
3. A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 90/270/EGK tanácsi irányelv részletes utasításokat tartalmaz a
képernyővel rendelkező munkaállomások kialakításáról (63).
4. Biztosítania kell a munkahelyek megfelelő karbantartását és tisztítását
(89/654/EGK tanácsi irányelv) (64).
5. Biztosítania kell, hogy a munkahelyek, amennyire lehet, elegendő természetes
fényt kapjanak, és hogy ugyanitt a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméhez megfelelő mesterséges világítás legyen (89/654/EGK) (65).
6. A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő, megfelelő ergonomikus munkaeszközök biztosítása a veszélyek csökkentése/elkerülése érdekében (66).
7. A 90/269/EGK tanácsi irányelv egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket határoz meg a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi
tehermozgatás tekintetében (67).

(61) A Tanács 1989. június 12-i
89/391/EGK irányelve a
munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, HL
L 183., 1989.6.29., 1–8. o.
(62) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(63) A Tanács 1990. május 29-i
90/270/EGK irányelve a
képernyő előtt végzett
munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében), HL L
156., 1990.6.21., 14–18. o.
(64) A Tanács 1989. november
30-i 89/654/EGK irányelve
a munkahelyi biztonsági
és egészségvédelmi
minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 1–12. o.
(65) HL L 393., 1989.12.30.,
1–12. o.
(66) Az Európai Parlament és a
Tanács 2009. szeptember
16-i 2009/104/EK irányelve
a munkavállalók által a
munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági
és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
(második egyedi irányelv
a 89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében – a 95/63/EK
irányelv és a 2001/45/EK
irányelv által módosított
89/655/EGK irányelv egységes szerkezetbe foglalása);
HL L 260., 2009.10.3., 5–19.
o.; 1990.6.21. 9–13. o.
(67) A Tanács 1990. május 29-i
90/269/EGK irányelve az
elsősorban a munkavállalók hátsérülésének
kockázatával járó kézi
tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik
egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében), HL L 156., 1990.6.21.,
9–13. o.
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8. A kockázatoknak megfelelő egyéni védőfelszerelés biztosítása, ha más módszerrel nem lehet elkerülni a kockázatokat (például védőcipők, védőkesztyűk a
biztonságos fogás érdekében). A felszerelésnek kényelmesnek kell lennie, pontosan kell illeszkednie a viselőjéhez, jól karban kell tartani, és nem vezethet más
kockázatok növekedéséhez (a Tanács 89/656/EGK irányelve a munkavállalók által
a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági
minimumkövetelményeiről) (68).
9. A 89/391/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének (1) bekezdése a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatával foglalkozik (69).
10. A 93/42/EGK irányelv az orvostechnikai eszközök használatának különböző jellemzőit szabályozza (70).

(68) A Tanács 1989. no
vember 30-i 89/656/
EGK irányelve a
munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
(69) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(70) A Tanács 1993. június
14-i 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai
eszközökről, HL L 169.,
1993.7.12., 1–43. o.
( ) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
71
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11. A biztonságos és egészséges munkakörülmények fenntartása nem csupán
vezetőségi feladat. A munkavállalóknak is vannak kötelezettségeik (89/391/
EGK tanácsi irányelv) (71):
»» hogy betartsák a biztonságuk érdekében meghatározott munkamódszereket;
»» hogy megfelelően használják a biztonságuk érdekében biztosított eszközöket;
»» hogy együttműködjenek a munkáltatójukkal az egészségvédelmi és biztonsági
kérdésekben;
»» hogy a kapott képzésnek megfelelően kövessék az utasításokat;
»» hogy tájékoztassák a munkáltatót, ha bizonyos mozgatási tevékenységeket veszélyesnek tartanak, vagy ha váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata áll
fenn;
»» hogy tevékenységeikkel ne tegyenek ki másokat kockázatnak.
Megjegyzés: A tanácsi irányelvekben meghatározott minimumkövetelményeket átültették a nemzeti jogszabályokba, amelyek további ellenőrizendő követelményeket
tartalmazhatnak.
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4.1.10. A helyes vállalati gyakorlat leírása
4.1.10.1. A váz- és izomrendszeri megbetegedések, valamint az
elcsúszás, az elesés és a zuhanás miatti balesetek megelőzése a hollandiai Tilburgban lévő St. Elisabeth kórházban

Best practice

A tilburgi St. Elisabeth kórház 180 éves. Eredetileg apácák által vezetett ápolási intézmény volt. A kórházban jelenleg 3100 munkavállaló dolgozik. Évente
44 000 fekvőbeteget és 347 000 járóbeteget látnak el, valamint 16 000 betegnek
nyújtanak nappali gondozást. Az alábbi interjúban Christel van Neerven, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági osztály vezetője és Monique Pullen, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanácsadó mutatja be a kórház váz- és
izomrendszeri megbetegedések, elcsúszások és elesések megelőzésére irányuló
tevékenységeit, ideértve az ún. „ErgoCoaches” rendszert.
Mi ösztönözte Önöket arra, hogy intézkedéseket vezessenek be a váz- és izomrendszeri megbetegedések, valamint az elcsúszások és elesések által okozott
balesetek ellen?

A betegség miatti hiányzások elemzése és az üzemorvosunk által összegyűjtött adatok
alapján rájöttünk, hogy a munkaképtelenség fő okai a hátproblémák, valamint a nyaki
és a vállat érintő panaszok. Tehát a saját adataink hívták fel a figyelmünket a problémára.
A kockázatértékelésünk és a felmérésünk ezenkívül azt mutatta, hogy a testi panaszok a
legjelentősebbek. További információkat a munkaképtelenség miatti szabadság után a
munkába visszatérő munkavállalókkal készített interjúkból szereztünk. A vezetőknek azt
javasoljuk, hogy készítsenek ilyen interjúkat. Idén új képzést indítunk a vezetőségnek, és
humánerőforrás-fejlesztési intézkedést fogunk bevezetni a kérdésben.
Ezen információk alapján úgy döntöttünk, hogy több figyelmet fordítunk a váz- és
izomrendszeri megbetegedésekre. Az a stratégiánk, hogy minél több információt szerezzünk a munkavállalóink valódi problémáiról. Ennek érdekében minden osztályon
kétórás interjúkat készítünk az illetékes csoportvezetők által kijelölt két munkavállalóval. A feladatok és szakterületek sokfélesége miatt a kérdések tevékenységorientáltak,
amelyek például a feladatokra, a tevékenységtípusokra, az időtartamra, valamint a lelki
terhelésre stb. vonatkoznak. A tevékenységekkel járó kockázatokkal kapcsolatos kérdések a kormány által kiadott iránymutatásokon alapulnak. Az interjú után elkísérjük
az interjúalanyokat, és megfigyeljük őket munka közben. Célunk, hogy objektív megfigyeléssel összehasonlítsuk a helyzetet.
Hogyan járnak el? Projektcsoportokat alakítanak? Milyen menetrendet követnek?

Először kockázatértékelést végzünk az egészségügyi ágazatban felmerülő kockázatok
bevonásával, majd a váz- és izomrendszeri kockázatokkal kapcsolatos különleges eljárásunkat alkalmazzuk (interjúk és megfigyelés). Először projekttervet készítünk. Milyen
lépéseket teszünk és miért? Ki, milyen feladatokat lát el? A projekttervet a vezetőségnek és a munkavállalók képviselőinek is el kell fogadniuk ahhoz, hogy végrehajthassuk. Ezután az osztályvezetőkhöz és a csoportvezetőkhöz fordulunk, hogy időpontot
egyeztessünk a felmérés elkészítésére, valamint a célkitűzésekkel és módszerekkel
kapcsolatos további információk gyűjtésére. A munkavállalók ebben nem vesznek
részt, de amikor a kérdés vonatkozásában intézkedéseket határozunk meg, mindig
konzultálunk velük, mivel ők vannak kitéve a kockázatoknak, és nagyon hasznos információkat tudnak nyújtani nekünk.
A felmérés elkészítése után beszámolót készítünk, amelyet megbeszélünk a csoportvezetőkkel vagy az osztályvezetőkkel. A csoportvezetők kötelesek az összes munkavállalóval átbeszélni a jelentést. Támogatjuk ezt a konzultációt, és szükség esetén
ismertetjük az eredményeket. Az osztályvezető dönti el, hogy az ajánlott intézkedések közül melyiket hajtja végre. Néha a vezetőség dönti el, hogy az intézkedéseket az
egyes osztályokon vagy az egész kórházban is végrehajtják-e.
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Best practice

Milyen céljaik vannak a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésére
irányuló intézkedéseket tekintve? Hogyan mérik a célok elérését? Beépítik az
intézkedéseket a minőségirányítási rendszerbe?
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A cél a munkakörülmények javítása, a munkával való elégedettség növelése és a munka
minőségének javítása, valamint a téma beépítése az általános munkafolyamatokba.
Fejleszteni akarjuk ezenkívül az ellátás minőségét, a személyes fejlődést és csökkenteni
akarjuk a munkaképtelenség miatti hiányzások számát. Adatgyűjtéssel és a felmérésbe
foglalt kérdésekkel ellenőrizzük, hogy elértük-e ezeket a célokat. Néhány éves időközönként ugyanolyan módon megismételjük az ellenőrzést, hogy megállapítsuk, javult-e a helyzet. Külső kritériumokat, például a betegek eleséseinek számát, a komplikációkat (például
bakteriális fertőzések) vagy az ellátás minőségének javulására vonatkozó más mutatókat
még nem építettük be az ellenőrzésbe, de tervezzük. A munkavállalók közül oktatókat is
képzünk a váz- és izomrendszerrel kapcsolatos témákban (ErgoCoaches). Ezek az oktatók
tanácsokat adnak a munkatársaiknak és a csoportvezetőknek az ergonomikus munkavégzésről és munkaszervezésről. Ezenkívül ellenőrizzük, hogy sikeresen gondoskodnak-e
a munkavállalóink egészségvédelméről. Az összes intézkedés a holland kórházi minőségirányítási rendszer (MYAZ) részét képezi, amely összeköti a munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági intézkedéseket a jó minőségirányítással. Minden évben ellenőrizzük a kórház
egyik részlegét, és kiemeljük azokat a kérdéseket vagy témákat, amelyekkel foglalkozni kell.
Be tudnák mutatni részletesebben az „ErgoCoaches” módszert?
Az ún. „ErgoCoaches” oktatók olyan munkavállalók, akik ergonómiával és hátkímélő
munkamódszerekkel kapcsolatos képzést kaptak.
Az ErgoCoaches rendszerén kívül milyen intézkedéseket hajtanak végre? Vannak műszaki, szervezeti és egyéni intézkedések is?
Az összes szinten hajtunk végre intézkedéseket. A műszaki/szerkezeti szinten
végrehajtott intézkedések közé tartozik
a helyiségek átalakítása, a munkahelyek
ergonomikus kialakítása, a szerkezeti felépítés és kialakítás módosítása (ülőhelyek,
küszöbök, anyagraktárak, automatikusan nyíló és záródó ajtók stb.). Jelenleg az
asztalok ergonomikus kialakításán dolgozunk, amelyek régebben alacsonyabbak voltak és sok nyak- és vállproblémát
okoztak. Ezenkívül a laboratóriumokban
állítható magasságú mikroszkópos munkaasztalokat vezettünk be. Technikusokat is
alkalmazunk, akik segítenek a munkavállalóknak az asztalok és a székek magasságának beállításánál.

  42 Ergonomikusan kialakított pult a gyermekosztályon.

Szervezeti szinten olyan intézkedéseket hozunk, mint amilyen az ápolási rendszer
kiigazítása, a munkafolyamatok fejlesztése, a szakmai csoportok közötti együttműködés fejlesztése, az ergonomikus felszerelés beszerzése, a segédeszközök kipróbálása és
beszerzése, folyamatos képzés biztosítása az ápolók számára és az intézkedések minőségirányítási útmutatóba való beépítése. A takarítószemélyzetet és a konyhai személyzetet is bevonjuk, és megmutatjuk nekik, hogy hogyan szervezhetik ergonomikusan a
munkájukat. Az oktatók képzése és az ergonómiával kapcsolatos képzés fontos ebből
a szempontból. A csoportvezetők felelőssége, hogy ellenőrizzék és biztosítsák, hogy
mindenki rendszeres képzésben részesüljön. A csoportvezetőknek évente egyszer teljes képzési programot kell összeállítaniuk a következő évre.
Egyéni szinten számos képzést tartunk és humánerőforrás-fejlesztési intézkedést hajtunk
végre (továbbképzés, a fogalmak ismertetése, oktatók vagy mentorok képesítése, oktatók
továbbképzése), és támogatjuk az egyéni védőfelszerelés (munkaruházat, munkacipők),
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kisebb és műszaki segédeszközök használatát, az egészségfejlesztést és az önellátási
intézkedéseket. A legtöbbször házon belüli képzéseket a csoportvezetők és az oktatók
(ErgoCoaches) tartják. Rendszeresen biztosítunk segédeszközöket (csúsztatólepedők,
görgős deszkák, emelőszerkezetek), és képzést nyújtunk a használatukról. A munkacipőt
illetően javaslatokat szoktunk tenni, de ezek nem kötelezőek. A különleges munkacipők
a műtőkben, a sürgősségi osztályon és a betegszállításnál kötelezőek. Ami az egészségvédelemmel kapcsolatos ajánlatokat illeti, partnerségben állunk egy sport- és fitneszközponttal, amely a munkavállalóink számára kedvezményes áron nyújt szolgáltatásokat.
Házon belüli jógakurzusokat is kínálunk, és az egyik intenzív osztályon dolgozó ápolónő
meditációs órákat tart. Sok dolgozónk vesz részt a tilburgi „Ten Miles” futóversenyen.
Honnan szerzik a szakértőket? Vannak külső partnereik? Hogyan finanszírozzák
a különböző intézkedéseket?

Best practice

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hálózatot hoztunk létre a vezető klinikákkal és egy másikat a munkavállalók körében. Ezek keretében információkat és
ismereteket osztunk meg egymással. Évente háromszor találkozunk, és együtt alakítjuk ki és próbáljuk ki a segédeszközöket, illetve dolgozzuk ki az intézkedéseket.
A hálózat létrehozását 9 éve mi kezdeményeztük. Először csak öt vagy hat munkatárs volt tagja, mára azonban 23 kórház csatlakozott. Külső partnerségi megállapodásokat is kötöttünk például a bútorok és a felvonók szállítóival annak érdekében,
hogy a termékeket megfelelően lehessen használni a kórházban. ErgoCoaches
hálózat Tilburgban és a környező településeken is van.
Ami a finanszírozást illeti, minden osztály saját költségvetéssel rendelkezik. A munkavédelmi osztálynak külön költségvetése van, amelyet az egész kórházban végzett
projektekre, így az ErgoCoaches képzésekre is felhasználhatunk. Költségvetésünk egy
részét arra költöttük, hogy egy munkavállalót ErgoCoaches oktatásban részesítettünk,
aki később a többi oktatót képezheti. A kórház általános költségvetését az egész kórházra kiterjedő intézkedésekre, például az építkezésekre és felújításokra használják fel.
Milyen tapasztalatokat szereztek az intézkedések végrehajtása során? Kaptak
támogatást a felsőbb vezetéstől? Előfordulnak nehézségek?
A középpontban a kommunikáció áll. Először is, a vezetőséget bevonjuk a felmérésbe
és az ajánlások megfogalmazásába. Ez azt jelenti, hogy javaslataink nem fognak nekik
meglepetést okozni. Másodszor pedig visszajelzést adunk nekik arról, hogy mit csinálnak jól. Megmondjuk nekik, hogy így folytassák, és megbeszéljük, hogy milyen
további intézkedések lehetségesek, és hogy mely területeken lehetne változtatni.
Ezáltal megnő az eljárásaink elfogadottsága. Ezenkívül beszélünk a munkavállalókkal
és a csoportvezetőkkel annak érdekében, hogy megtudjuk, mi áll a panaszok mögött.
A munkavállalók néha úgy érzik, hogy egy adott tevékenység nagyon nehéz, de az
értékelés mást mutat. Ilyenkor a panasz oka máshol keresendő.

Az intézkedések végrehajtásának kezdetén mindig találunk néhány olyan személyt,
aki hajlandó végrehajtani őket. Egy kisebb csoporttal kezdünk, ők pedig segítenek a
többiek meggyőzésében. Konzultálunk a csoportvezetőkkel is, például annak biztosítása érdekében, hogy mindenki elegendő időt szánjon az intézkedés végrehajtására.
Néha olyan osztályon kezdünk, amely kész valami újdonságot kipróbálni.

Munkánk kezdetén volt némi előítélet a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban. Sokak szerint sok pénzbe kerül, de semmi értelme. Így
megpróbáltuk folyamatosan tájékoztatni őket az eredményekről, és olyan képet
kialakítani a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról, amelyet mindenki
ismer. Az apróságok – például a nem megfelelően záródó ajtók, a problémás padlók és a számítógépes gondok – fontosabbak a politikai döntéseknél. Habár a politika is fontos, de ebben a szakaszban a konkrét eredmények fontosabbak voltak.
Ez a megközelítés eltér attól, amit mások alkalmaznak. Gyakran a stratégiával kezdenek, és nem kérdezik meg az érintetteket, az intézkedések nagy részét írásba
foglalják, miközben a munkavállalók nem is tudják, mi történik.

141

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

Értékelik az intézkedések hatékonyságát? Hogyan biztosítják a fenntarthatóságot?

Best practice

Belső minőségirányítási ellenőrzéseket végzünk. Ezeket minden évben megismételjük. Néhány évente pedig külső ellenőrzést végzünk. Ezenkívül a hatékonyságot a
csoportvezetőkkel készített kötetlen interjú segítségével értékeljük. Megváltoznak-e
a dolgok? Meg tudnak-e birkózni a feladatokkal? Szükségük van-e további segítségre?
Mit tehetünk? A hiányzási adatokat és azon munkavállalók számát is ellenőrizzük, akik
munkával kapcsolatos egészségügyi problémák miatt hagyták abba a munkát, majd
megpróbálunk olyan munkát találni nekik, amit el tudnak végezni.

(72) Ez egy német nyelven
készült interjú átirata.
Előfordulhat, hogy nyelvi szempontból hibás.

(73) Berufsgenossenschaftliches
Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH), Németország
(http://www.buk-hamburg.
de).
(74) Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege
(BGW) (http://www.
bgw-online.de).

(75) Forum fBB, Hamburg
(http://www.forumfbb.
de).

(76) Hamburgische
Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung
e.V. (http://www.haggesundheit.de).
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A fenntarthatóság alapját a rendszeres kockázatértékelés alkotja, amelyet kétévente végzünk el. A felmérés keretében a végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatos kérdéseket is
fölteszünk. Az eredményekből kiderül, hogy melyik intézkedés volt hatékony, és melyik
nem. A csoportvezetőkkel is beszélünk, és saját benyomásokat is szerzünk. Ha egy intézkedés nem hozza a várt eredményeket, megpróbáljuk módosítani. A csoportvezetővel
és a munkavállalókkal együtt megbeszéljük a problémákat. Megkérdezzük, hogy egy
adott intézkedést miért nem hajtanak végre, és megpróbálunk rájönni, hogy mely intézkedések felelnek meg a szóban forgó osztálynak. Figyelembe vesszük a hallottakat, és
változtatásokat végzünk. Ha nem ezt tennénk, az intézkedést nem hajtanák végre.
Évente kétszer értekezletet szervezünk az ErgoCoach oktatók számára. Ezek az értekezletek lehetőséget adnak a kapcsolatépítésre, az eszmecserére stb. Néha az egyik
osztályon olyan megoldást fejlesztenek ki, ami hasznos a többi részleg számára is.
Ilyenkor segítünk az információátadásban. Amikor új eszközöket vagy műszaki segédeszközöket vezetünk be, a vásárlás előtt kipróbáljuk őket. A munkavállalóknak is értékelniük kell az eszközöket. Adhatunk nekik tanácsokat, de ez az ő feladatuk.

4.1.10.2. A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése a németországi Hamburgban lévő
Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhausban
(szakmai szervezeti baleseti kórházban) (72)
A hamburgi baleseti kórház (BUKH (73) összesen 1637 embert foglalkoztat. A BUKH már
2000-ben hosszú távú projekt végrehajtásába kezdett a munkavállalók munkahelyi
egészségvédelmének és biztonságának fejlesztése érdekében. A projekt végrehajtását
az ápolási ágazatban kezdték meg, kb. 600 egészségügyi munkavállaló részvételével.
A projekt a munkavállalók körében végzett interjúkkal indult el. Ezekből kiderült, hogy
ezen a területen magas a munkavállalók terhelése és az arra vonatkozó igény, hogy
az ápolószemélyzet a lehető legtovább dolgozhasson a szakmájában. Az egészségvédelmi csoportok segítettek abban, hogy konkretizálják a problémákat, és hogy kezdeti
megoldásokat dolgozzanak ki.
A feladat az volt, hogy megpróbálják ergonomikusabbá tenni a munkakörnyezetet és
a munkafolyamatokat, hogy megfelelő segédeszközöket szerezzenek be, és hogy az
ápolószemélyzet képzést kapjon) (74) A fő cél a fenntartható intézkedés volt a munkaképtelenség miatti hiányzások számának csökkentése, a foglalkozási betegségek
megelőzése, az ápolás minőségének javítása és az ápolószemélyzet munkahelyi
elégedettségének és jólétének növelése érdekében. E célból összehangolt intézkedéscsomagot állítottak össze például a kockázatértékelésből, a segédeszközök
kiválasztásából és beszerzéséből, valamint a vezetőség és az ápolószemélyzet alapképzéséből. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság biztosításában érintett összes
személy, vagyis a vezetőség, az üzemorvos, a munkavédelmi szakértő, az egészségfejlesztési tisztviselő és a munkavállalók képviselői, de a minőségirányításért és a humánerőforrás-fejlesztésért felelős illetékesek is – külső szakértők (Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege és Forum fBB Hamburg (75). támogatásával
– vettek részt ebben. 2007-ben a BUKH a munkahelyi egészségvédelmi intézkedéseiért megkapta a hamburgi egészségfejlesztési díjat (Hamburger Gesundheitspreis) (76).
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Dirk Greunig, munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági képviselő
és minőségirányítási
megbízott

Susanne Hoser, a gyakorlati szakértők szóvivője

(77) Ergonomico elv,
Forum fBB, Hamburg
(http://www.forumfbb.de).

Best practice

Első lépésként részletes helyzetelemzésekkel, majd egészségvédelmi csoportok létrehozásával finomítottak a kockázatértékelésen. Mintának hét kórházi osztályt választottak ki, ezenkívül az ápolószemélyzetnek háromnapos, ergonómiai alapképzést tartottak
a betegmozgatásról az ún. „Ergonomico” elv (77) (alapján (a 90/269/EGK tanácsi irányelven alapuló német tehermozgatási rendelet –Lastenhandhabungsverordnung – értelmében végzett alapképzés). A célkitűzések elérése érdekében úgy döntöttek, hogy a
szemináriumok szervezésénél integrációs megközelítést alkalmaznak (a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság biztonságos/hátkímélő munkamódszerek betegorientált eljárással való összekapcsolása a betegek együttműködésére épülő munkamódszer és segédeszközök alkalmazásával). Annak érdekében, hogy a tanultakat be tudják
építeni a mindennapos ellátásba, a munkavállalóknak gyakorlati segítséget és tanácsokat nyújtottak az osztályon. A segédeszközöket kipróbálták, kiválasztották, megvásárolták és hozzáigazították az osztályhoz és az osztály igényeihez.
Már a második alkalmazotti felmérésből kiderült (2004), hogy a megkezdett intézkedések
pontosan olyan kedvező hatást értek el, mint
amilyet reméltek. Ezután a projektet kiterjesztették más osztályokra is. Egyrészről az összes
ápolási osztályt bevonták a programba, másrészről pedig egyedi ergonómiai képzést
dolgoztak ki például a műtők, a betegfelvétel, valamint a gazdasági funkciókat ellátó
helyiségek, a raktárak és az anyagmozgatási
helyiségek, a betegszállítási szolgáltatások,
a tisztítás, a központi fertőtlenítés, az orvosi
dokumentumok, az adminisztráció, a konyhai
szolgáltatások és a vállalati óvoda számára.

2004-ben a második szakasz is elkezdődött a betegápolási részlegen. Elő kellett mozdítani az ergonomikus munkamódszerek alkalmazásának és a segédeszközök használatának fenntarthatóságát. A Forum fBB-n keresztül kapott külső támogatással olyan
elképzelést dolgoztak ki és hajtottak végre, amely segítségével az ápolók megfelelően
képzett és érdeklődő, a gyakorlati módszerekben jártas munkavállalókká válhatnak.
Az ilyen gyakorlati szakértők a betegek erejének felhasználását és a hátkímélő munkamódszerek alkalmazását, valamint a mozgatási segédeszközök használatát ösztönzik.
A gyakorlati szakértők útmutatót dolgoztak ki a feladat végrehajtásáról, és a német
tehermozgatási rendelet előírásai alapján betegmozgatási politikát határoztak meg.
A projektet a német tehermozgatási rendeletnek a betegek ellátásában és mozgatásában való végrehajtásához megfelelő eljárások kialakítása révén integrálták a
minőségirányításba.
2007-ben az ápolószemélyzet 93 %-a már részesült ergonómiai alapképzésen az
Ergonomico elvvel összhangban. Egy újabb felmérés 2008-ban azt mutatta, hogy a
munkavállalók 93 %-a tudja, hogyan lehet hátkímélő módon dolgozni, 83 %-uk úgy
érzi, hogy megfelelően fel vannak szerelve a szükséges tehermozgatási felszerelésekkel, 76 %-uk kapott képzést a tehermozgatási eszközök használatáról, és a képzett
munkavállalók 77 %-a szerint a fizikai terhelésből eredő panaszaik megszűntek.
További információk a BUKH-ban készített interjú következő néhány szemelvényében
olvashatók.
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Kérdező: Eredetileg miért kezdtek foglalkozni ezzel a problémával?

Best practice

Dirk Greunig: Egyrészről észrevettük, hogy az ápolók körében viszonylag magas volt
a hiányzások aránya. Másrészről pedig az üzemorvos megerősítette, hogy „valamilyen kezdeményezés kialakulóban van”. Végül pedig néhány évvel ezelőtt megnéztük
a demográfiai adatokat, és észrevettük, hogy az ápolók körében viszonylag sok az
idősebb munkavállaló, az átlagéletkor 44/45 év volt. Akkoriban még volt egészségfejlesztési csoportunk, amelynek a hierarchia összes szintjéhez és az összes szakmai
csoporthoz tartozó munkavállalók tagjai voltak. Ennek a bizottságnak elképzelést
dolgozott ki arról, hogyan lehet a hát megbetegedéseit külső segítséggel megelőzni
(BGW és Forum fBB). Az egészségfejlesztési képviselő irányította az egész projektet, és
kiépítette a gyakorlati szakértőinek rendszerét.
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Kérdező: Az imént azt mondta, hogy „akkoriban volt egészségfejlesztési csoport”. Ez
azóta már megszűnt?

Berufsgenossenschaftliches
Unfallkrankenhaus Hamburg.

Dirk Greunig: Már nincs meg, mert próbálunk mindent összekapcsolni. A két csoportot, azaz az egészségfejlesztési csoportot és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági bizottságot egyetlen, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági bizottsággá
akarjuk összevonni.
Kérdező: Így összekapcsolódhat a hagyományos munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint az egészségfejlesztés. Tehát nem a klasszikus módszert használták,
amelynek során megállapítják a problémát, majd olyan bizottságot hoznak létre a megoldására, amely a kérdéssel általános értelemben foglalkozik. Ehelyett a kórházban volt
egy, általában az egészségügyi kérdésekben illetékes bizottság, amely alprojektet hozott
létre a hát megbetegedésének megelőzésére. Milyen célokat tűztek ki akkor? A betegség miatti hiányzások csökkentését? A személyzet elégedettségének növelését?
Dirk Greunig: Igen. Ezenkívül a demográfiai változásra való felkészülést is. Arra törekedtünk, hogy a lehető legtovább megtartsuk a munkavállalóinkat, mert nem könnyű
helyettesíteni őket. A betegek ellátásának színvonalára is koncentráltunk. Ha a betegeket emelőszerkezet segítségével emelik át egy másik ágyba, az kímélőbb és biztonságosabb, mint amikor egy munkavállaló görnyedve próbálja áttenni.
Kérdező: Ez is nagyon fontos, nemcsak a betegek vagy csak a munkavállalók érdekében
teszik ezt, hanem belátják, hogy ezek az intézkedések mindkét fél számára kedvezőek.
Dirk Greunig: Természetesen még itt van a humánerőforrás-fejlesztés kérdése is.
Kiépítettük a gyakorlati szakértőkből álló rendszert. Számukra ez remek motivációt
jelent. Szükség van rájuk. Komolyan veszik őket. Olyan területen dolgozhatnak, ahol
szabadon alkalmazhatják szakértelmüket. Ez nagyon jót tesz a szakmai tudásuknak, és
ösztönzi a vállalat iránti hűséget. Kötődnek a csoportjukhoz, és jobban elfogadják őket
a mindennapos munkában, mint azokat, akik néha megjelennek, pár percig nézelődnek, tanácsot adnak, majd újra eltűnnek.
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Kérdező: Ezt Ön is tapasztalta, Hoser asszony?
Susanne Hoser: Igen, néha. Gyakran látom, hogy másmilyenek azok a szakértők, akik
nem önként vállalták ezt a feladatot, hanem megbízták őket. Ilyen esetekben előfordulnak problémák. De ez így szokott lenni. Ez olyasmi, amit a gyakorlati szakértők is
nagyra értékelnek, és amiből mi is tanulhatunk.
Kérdező: Miből állt ez a továbbképzést tekintve? Alapvetően ez egy kétlépcsős modell.
A szakértők egyrészről a munkavállalókat képzik, másrészről pedig gyakorlati szakemberként látják el a feladataikat.

Best practice

Susanne Hoser: Az Ergonomico elvnek megfelelően betegmozgatásról szóló ergonómiai képzésen vettünk részt, alap- és haladó képzést, valamint a betegek mozgatására és pozicionálására szolgáló segédeszközök használatára vonatkozó képzést,
a kinesztetikára vonatkozó alap- és haladó képzést, Bobath‑alapképzést, valamint a
munkatársak képzéséről és oktatásáról szóló szemináriumot tartottunk. A képzéssorozat három napig tartott. Négy gyakorlati szakértőnk vitavezetési és prezentációs képzésen is részt vett, hogy az ilyen jellegű feladatokat önállóan tudják végezni a szakértői
értekezleteken. Ahhoz, hogy valaki gyakorlati szakértői képesítést szerezzen, részt kell
vennie és asszisztálnia kell a betegmozgatásról szóló ergonómiai alapképzéseken vagy
más szakmai szemináriumokon. Ez a következőt jelenti: annak érdekében, hogy valaki
a szemináriumok elvégzése után képesítést szerezhessen, felfrissítheti az ismereteit
és a képességeit, illetve felügyelettel gyakorlati szakértőként is kipróbálhatja magát.
Gyakran veszünk részt Ergonomico-továbbképzéseken, és különböző témákról, például a betegek pozicionálásáról szóló szemináriumokon.
Kérdező: Ezek szerint nagyon sok tudást és szakértelmet gyűjtöttek össze. Erre a
tudásra a munkavállalóknak is van igényük?

Susanne Hoser: Igen, egyre többen és egyre gyakrabban fordulnak hozzánk, de itt
is vannak különbségek. A munkatársaim észrevették, hogy a kérdés vizsgálata önmagában is változást okoz, és a mindennapokban is konkrét kérdéseket tesznek fel. A
különböző osztályokon eltérő módszereket alkalmaznak. Az is célunk, hogy továbbképzéseket is tartsunk, amelyeken az átmeneti időszakban egy adott témában kis
tanulócsoportokat alakítunk, és mindenki szerezhet információkat. Ezután ezeket végrehajtjuk és beépítjük a mindennapos gyakorlatba. Olyankor is ezt a módszert alkalmazzuk, ha a gyakorlati szakértők a helyszínen vannak és együtt lehet velük dolgozni;
ekkor kérdéseket lehet feltenni és ki lehet próbálni a módszert.
Kérdező: A legfontosabb szempont itt az, hogy a gyakorlati szakértők rendes alkalmazottak, akik az osztályon dolgoznak, és ezért gyakran lehet velük konzultálni.

Susanne Hoser: A rendszer lehetővé teszi, hogy le lehessen ülni és meg lehessen
beszélni a betegmozgatással kapcsolatos kérdéseket, meg lehet fontolni, hogy egy
adott tevékenység ajánlott-e, vagy hogy érdemes-e átgondolni, hogy a feladatot
hogyan lehetne hatékonyabban megoldani. Például szóba kerülhet egy másik mozgatási segédeszköz használata, amely segítségével a betegmozgatás az ápolószemélyzeten kívül a beteg számára is kíméletesebbé és kellemesebbé tehető. Sokat jelent, hogy
gyakorlati szakértőként nem vagyunk egyedül. Általában osztályonként két gyakorlati
szakértő van, valamint a műtőkben, az altatás utáni ébredésre szolgáló helyiségben és
a sürgősségi osztályon is.
De ezt részben nehézségnek tartom. Természetesen sokféle feladatunk van az eljárásmódunknak köszönhetően. Ráadásul mivel a szokásos munkamennyiség mellett további
feladataink is vannak, nincs elegendő idő arra, hogy például elolvassuk a jegyzőkönyvet,
vagy hogy prezentációt készítsünk a kollégáink számára, szóval ez gyakran okoz kisebb
problémákat. De az előnyök természetesen fontosabbak, mint a hátrányok.
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Kérdező: Említette az eljárásmódot. A teljes létesítmény rendszere teljes mértékben a
minőségirányításon, a gyakorlati szakértők tevékenységein, valamint a képzésen alapul.
Susanne Hoser: Ideértve a képzést és a többi szakmai csoporttal való együttműködést is.
Kérdező: Mi a helyzet a többi intézkedéssel? Az imént említették például a mozgatási
eszközöket.

Best practice

Dirk Greunig: Minden osztályon van legalább egy vagy két hordozható emelőszerkezet. Több osztályon pedig mennyezetre szerelt emelőszerkezetek is vannak. Ezen a
területen elég sokat fejlesztettünk.
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Susanne Hoser: Mivel a gyakorlati szakértők munkacsoportot is alkotnak – évente
hatszor ülésezünk, minden alkalommal egy napig –, és a szakértők közötti kapcsolat
szoros, ezért folyamatos a konzultáció. Mindenki tudja, hogy melyik osztályon milyen
mozgatási segédeszköz van, és kölcsönadjuk őket egymásnak. Ebben a témában is
együttműködnek a gyakorlati szakértők. Az emelőszerkezetek a legnyilvánvalóbbak,
de vannak kisebb mozgatási segédeszközök, például csúsztatólepedők, csúszásgátló
lepedők, csúsztatódeszkák és a beteg pozicionálásánál használt különleges anyag,
amelyeket a munkatársaink egyre szélesebb körben használnak.
Dirk Greunig: Van egy gyakorlati szakértőkből álló munkacsoport, amely kipróbálta
és kiválasztotta az új betegágyakat. Interdiszciplináris megfontolások segítségével
határozták meg, hogy mely ágyak megfelelőek, és melyek nem. Most például már csak
olyan ágyakat veszünk, amelyek magassága elektromosan állítható, különböző egyéb
elektronikus funkciókkal rendelkeznek és támogatják a hátkímélő munkavégzést. Egy
csoportunk pedig a betegek pozicionálásánál és a felfekvés megelőzésénél használható eszközöket próbálja ki és választja ki.
Kérdező: Van lavinahatás? Észrevehető, hogy a többi szakmai csoport vagy osztály is
érdeklődik?
Susanne Hoser: Igen, ezt megfigyeltük. Az üzemorvosi terápiás osztályról – ahol szintén használnak mozgatási segédeszközöket – meg szoktak kérdezni minket. Itt is vannak persze súrlódások, mert ők máshogy dolgoznak, mint mi.
Kérdező: Tehát mindenki összetart?
Susanne Hoser: Rájöttünk, hogy össze kell fognunk, és hogy ezt a hozzáállást tanácsos ösztönözni. Természetesen még jobban össze lehetne hangolódni, de vannak jó
kezdeményezések, és olyan osztályok, ahol ez jól működik.
Kérdező: Természetesen itt ismét két irányzat van. Amikor a betegre gondolok, számára kellemesebb, ha körülötte mindenki egyformán gondolkodik és cselekszik.
Természetesen ugyanez vonatkozik a személyzetre is. Milyen további intézkedéseket
hajtottak végre? Már beszéltünk a mozgatási segédeszközökről és a többi szakmai csoporttal való együttműködés fejlesztéséről. Mit említenének még meg ezen a területen?
Dirk Greunig: A teljes irodai felszerelést. Már csak olyan íróasztalokat veszünk, amelyek magassága elektromosan hozzáigazítható az álló és ülő helyzethez. Az új recepciós pult is elősegíti a dinamikus munkavégzést. Műszaki szempontból igyekszünk
minél többet nyújtani a munkavállalóknak. Erről írásban is megállapodtunk a beszerzési részleggel, így már nincs is választási lehetőségük. Ezenkívül segédeszközöket
hozunk létre, például adatbázist építünk, amely megmutatja, hogy a kórházunk hány
beteg ellátásával tud megbirkózni: gondot okoz, hogy egyre több páciensünk túlsúlyos, és nem tudtuk, hogy az eszközeink mennyit bírnak ki. A mostani adatbázisunk a
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műtőktől kezdve a liftekig információkat tartalmaz arról, hogy az anyagok mit bírnak
ki. A műtőket is átalakítjuk annak érdekében, hogy 300 kg-os betegeket is el lehessen
látni. Az is fontos, hogy a beszerzési részlegnek az összes beszerzési eljárásról be kell
számolnia a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági részlegnek. A szakértők minden tételt megvizsgálnak és megállapítják, hogy egyáltalán megfelelő-e, vagy hogy
további problémákat vagy kockázatokat okoz-e a felhasználók számára. Ezt az eljárást
egyeztettük az igazgatóval, és a szolgálati utasításokban és a minőségbiztosítási kézikönyvben írásban is rögzítettük.

Best practice

Vannak például olyan dolgozóink, akik különleges segítséget igényelnek. Ezért eljárást
dolgoztunk ki az egyénekhez igazítható mozgatási segédeszközök kiválasztására; az
igazgató jóváhagyásával szolgálati utasítás van az intézményben erre vonatkozóan. A
munkavállalók számára tehát egyértelmű, hogy mi történik, ha a munkahelyen egészségügyi probléma merül fel. Most nagyon pontosan szabályozzuk, hogy kihez kell
fordulni, és ennek a személynek joga van döntést hozni arról, hogy az adott munkavállalónak különleges kesztyűre, székre, íróasztalra vagy másra van szüksége.
Kérdező: Az imént azt mondta, hogy van egy kijelölt személy, akivel kapcsolatba kell lépni.
Dirk Greunig: A kórházunkban ő az üzemorvos.

Kérdező: Vessünk egy pillantást az egyes munkavállalókra. Milyen intézkedéseket hajtottak végre az egyéni munkavállalók esetében? Az ergonómiai képzésen való részvétel az összes munkavállaló számára kötelező. Van még ezenkívül más képzés is a
munkavállalók számára?
Susanne Hoser: Van házon belüli humánerőforrás-fejlesztési képzésünk is, amelyen az
összes érdeklődő alkalmazott és oktató, például a mentorok vehetnek részt.

Dirk Greunig: Megállapítottunk minőségi célkitűzéseket, így mindenki tudja, hogy
mit csinálunk. Itt meghatározzuk például, hogy hány munkavállaló vett részt a képzésen. Mindenki megtekintheti, és a vezetőség utasítására készítjük el. Ebből pedig
a munkavállalóknak nagy hasznuk származik, mert a csoportvezetőknek érvelhetnek
azzal, hogy ez az igazgató utasítása.
Kérdező: Fontos kérdés a megfelelő lábbeli viselése az ápolók körében. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedéseket hajtottak végre?

Dirk Greunig: Múlt év végén „cipőnapot” tartottunk, ahova meghívtuk a különböző
lábbeligyártókat, és a munkavállalók tájékozódhattak arról, hogy a kórházakban milyen
lábbeli használata biztonságos. De ez egy hosszabb folyamat, amely a kórház által például a műtők számára beszerzett lábbelikkel kezdődik. Most éppen olyan módon próbáljuk megváltoztatni a beszerzési iránymutatást, hogy a helyzet tisztázódjon.
Susanne Hoser: Sokan azt tapasztalták, hogy a pontosan illeszkedő cipőben kényelmesebb dolgozni. Több osztályon a gyakorlati szakértőknek és az ergonómiai képzéseknek köszönhetően a munkavállalók fogékonnyá váltak a téma iránt, ezért ők már
tudják, hogy milyen cipőt kell viselni. Vannak olyan osztályok, ahol az összes munkavállaló az ápoláshoz megfelelő lábbelit hord.
Kérdező: A BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) ezzel kapcsolatban egyértelműen foglal állást. Milyen mértékben követi a kórház ezeket az ajánlásokat?

Susanne Hoser: Az ergonómiai képzés részét képezik, és a gyakorlati szakértőnek
szóló iránymutatásban is szerepelnek. Most készül erről szolgálati utasítás.
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Kérdező: Milyen tapasztalatokat szereztek az intézkedések külső oktatók/tanácsadók
segítségével történő végrehajtásában?
Susanne Hoser: A külső oktatókkal/tanácsadókkal való együttműködést hasznosnak
találtam, mert más intézményeknél és projekteknél szerzett tapasztalataikat osztották
meg velünk. Ez a külsősök mellett szól, mert így érvényesül a hálózati hatás is.

Best practice

Dirk Greunig: Egy külsős olyan megoldásokat is ismer, amelyeket máshol már látott.
Nem minden megoldás illik az összes intézményhez. A megoldásokat az intézményhez kell igazítani.
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Susanne Hoser: Ha az ember sokáig dolgozik egy kórházban, egy idő után csőlátása
lesz, és bizonyos kérdéseket többé nem tesz föl. A külsősök elfogulatlanul közelítik
meg a dolgokat.
Dirk Greunig: A külső tanácsadó előnye ezenkívül, hogy kimond olyan dolgokat is,
amelyek rosszul esnek, de aztán úgyis távozik.
Kérdező: Ez a külső tanácsadók nagy előnye. És néha jobban hallgatnak rájuk.
Susanne Hoser: Ha valaki olyasmit kérdez tőlem, amire nem tudok válaszolni, akkor
megkérdezem a külső tanácsadót, aki a háttérben marad.
Kérdező: Az intézkedések természetesen pénzbe kerülnek, mindent saját forrásokból
finanszíroznak?
Dirk Greunig: A munkavédelmi részleg rögzített költségvetéssel rendelkezik, amelyet
minden évben növelnek.
Kérdező: Vannak pozitív tapasztalatok, de mi történt, ha valami nem működött? Önök
azt mondták, hogy a gyakorlati szakértők közül néhányan nem önként vállalták ezt a
munkát, hanem kijelölték őket.
Susanne Hoser: Ez valóban nehézséget jelent, de ha valaki nem érzi jól magát ebben
a pozícióban, mondhatja, hogy „sajnálom, ez nem nekem való, nem dolgozom tovább
ebben a pozícióban”. A gyakorlati szakértők közül egyre többen saját meggyőződésből végzik ezt a feladatot, de tisztában vannak azzal, hogy ez nem mindig könnyű.
Munkacsoport is rendelkezésre áll a gyakorlati szakértők számára. Szerintem ez a hálózat nagyon fontos: segít abban, hogy krízishelyzetek esetén a többi osztályon dolgozó
munkatársakhoz fordulhassanak azzal, hogy „Nem jutok előrébb, ti mit csináltok ebben
a helyzetben?”. Nagyon fontos ezt a hálózatot beépíteni a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba. Már voltak problémák a hierarchia szintjén. Természetesen
létezik eljárásmód, de ez is csak egy a sok olyan dokumentum közül, amely az osztályés részlegvezetők asztalán landol. Hasznos lenne, ha valaki teljes mértékben mellénk
állna, és így még több támogatást adna. Természetesen vannak olyan osztályok is, amelyeket a vezetőség teljes mértékben támogat.
Dirk Greunig: A következő megoldásra váró nagyobb probléma a munkavállalók
tehermentesítése, annak biztosítása, hogy fel tudjanak készülni például az előadásokra vagy a képzésekre. Ez sokáig lehetetlen volt. A probléma például a gyakorlati
szakértőket, a tűzvédelemmel kapcsolatos képzéseket és a katasztrófavédelmet érinti.
Annak érdekében, hogy ezt az ellenőrzésünk alá vonjuk, tavaly a kórház vezetőségével
katalógust állítottunk össze a képzésekből, meghatároztuk az időpontjukat és azokat a
célcsoportokat, amelyeknek részt kell venniük a képzéseken. A katalógus tartalmazza
a kötelező és a szabadon választható képzéseket, és azokat, amelyek fontosak a kórház számára. Ilyen módon a foglalkoztatási tervvel kapcsolatos egyeztetések során
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időt kérhetünk erre. Ez a célunk, azaz hogy a beosztások megtervezésénél azonnal
figyelembe vegyék a megfelelő erőforrásokat. Korábban a belső és külső képzéseket
mindig mellékesen tartották, önkéntes részvétellel, és ezen mi a következőképpen
szeretnénk változtatni: a kórháznak milyen képzésre van szüksége, milyen képzéseket
akar tartani, ezek mennyibe kerülnek, és mennyi időt kell fordítani rájuk. A következő
foglalkoztatási tervbe bele kell foglalni az ilyen képzéseket annak érdekében, hogy a
munkavállalók beosztása lehetővé tegye a további feladataik elvégzését.
Kérdező: Ennek eredményeképpen a tevékenységek egyenrangúvá válnak az osztályokon végzett rendes munkával. A személyzet körében végzett felmérésen kívül
milyen eszközökkel ellenőrzik a hatékonyságot?

Best practice

Dirk Greunig: Értékeltük a hátsérülések megelőzésére irányuló projektet, és azóta
átemeltük a szokásos gyakorlatba.
Kérdező: Mik voltak a döntő kérdések, milyen tanácsokat tudnának adni más
intézményeknek?

Dirk Greunig: A legfontosabb, hogy soha nem szabad feladni. Ami ma nem működik,
három hónap múlva talán teljesen átalakul. A munkavállalók először sokszor elutasítják az intézkedéseket, majd fél év múlva hozzászoknak a gondolathoz, és akkor már
elfogadják. Rendkívül fontos a jó információkezelés. Biztosítani kell, hogy mindenki
ugyanazokat az információkat kapja (például az intranet segítségével), és hogy fel
tudja ezeket használni. Ezenkívül hasznosak a rendszeres és kifejezetten rövid hírlevelek. Az egy oldalnál hosszabb kiadványokat senki sem olvassa el. Megtanultuk, hogy
azok a nagyszabású rendezvények, amelyeket az egészségvédelemről és biztonságról
már többször megrendeztük, és amelyen a részvétel önkéntes, nem sok jelentős eredménnyel jártak. Mivel az osztályokon nagyon sok a munka, senki sem ér rá ilyesmire.
Ezért inkább elmegyünk a munkaértekezletekre, és tájékoztatjuk a csoportot, illetve
rövid képzéseket tartunk házon belül. Az elektronikus rendszerünkkel meg tudjuk
szervezni a munkavállalók képzéseit, és meg tudjuk határozni, hogy az új dolgozóknak milyen képzésekre van szükségük. A munkavállaló képzési kártyáján feltüntetjük,
hogy mikor, melyik képzésen vett részt, hogy ki tartotta a képzést, és ez alapján emlékeztetőt tudunk kiadni arról, hogy milyen képzést kell még elvégeznie, vagy ha valami
komoly dolog történik, tudjuk, hogy kinek kell továbbképzést nyújtani. Ez a rendszer
nagyon hasznos a humánerőforrás-fejlesztés irányításában.

Kérdező: Említették, hogy az osztályvezetők nincsenek mindig meggyőzve, ezért minden esetben meg kell szerezni a vezetőség támogatását.

Susanne Hoser: Mindenképpen. Itt is tudni kell, hogyan lehet ezeket az intézkedéseket beépíteni a vállalat stratégiájába. Meg kell győznünk őket arról, hogy szükség van
az intézkedésekre. Természetesen dolgozni kell azon, hogy ez megvalósuljon.

Dirk Greunig: Fontos, hogy a vezetők képzést kapjanak arról, hogyan birkózhatnak
meg ezzel a helyzettel. Sok ügyvezető nem is tudja, hogy mi a szerepe a munkahelyi
egészségvédelemben és biztonságban, és hogy az mivel jár. Hagyni kell őket, hogy
koordinálják a munkát, és így mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy mi a saját
feladata. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a folyamatkezelés. Ez az összes munkavállalónak szól a legfelsőbb vezetői szinttől a legalsóbb szinteken lévő munkavállalókig. Ezenkívül meg kell határozni, hogy ki a tanácsadó vagy az oktató, és hogy ki
a felelős.
Kérdező: Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok a további megvalósításhoz.
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4.1.10.3. A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése
a Nagy-Britanniában lévő Derby városi tanács szociális
intézményeiben

(78) http://www.opsi.gov.
uk/psi/.
(79) http://www.opsi.gov.
uk/psi/

(80) http://www.national
backexchange.org

(81) http://www.wales.nhs.
uk/documents/nhs_
manual_handling_
passpor.pdf

(82) A helyes gyakorlat leírását Rosemary Rogers, a
Handling at Movement
and Ergonomics Ltd.
(HME) ügyvezetője
biztosította.

(83) Ha Ön is szeretne egy
példányt, írjon e-mailt
a Darren.allsobrook@
derby.gov.uk címre.
( ) http://www.hmelimited.com
84
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A Derby városi tanács szociális intézményeiben 1800 munkavállaló nyújt ellátást
az otthonokban és a közösségi intézményekben. Kezdetben sokféle probléma
merült fel, például a nem megfelelő betegmozgatási gyakorlatok és az elégedetlen munkavállalók miatt, valamint mert a váz- és izomrendszeri megbetegedéseket a vezetőség nem tartotta kiemelten kezelendő problémának, és túl sok
baleset történt. A Handling Movement and Ergonomics Ltd. (HME) (78) szakszerű
betegmozgatási képzést nyújt. A HME és Derby városa 1999 óta működik együtt
egy olyan program kifejlesztése és bevezetése érdekében, amely javítja a munkavállalók betegmozgatási készségeit, és amely 2007-ben megkapta a „National
Training Award” díjat.
A HME azt tanácsolta Derby városának, hogy a HSE iránymutatásaine (79) (43. ábra) és a
nemzeti ellátási előírásokon (80), alapuló programot hajtson végre, hiszen az előírások
betartása törvényileg kötelező.
A megközelítés sikere abban rejlik, hogy nemcsak a munkavállalók képzésére, hanem
az egész intézményre kiterjed. A kockázatértékelés és a megfelelő irányítási rendszer
bevezetése után megfelelő képzéseket szerveztek a vállalatvezetők és a munkavállalók számára. Ezek az egyesült királysági National Back Exchange (81) által meghatározott előírásokon és az All Wales National Health Service Manual Handling Passport and
Information Scheme rendszeren (82). alapulnak. A költségeket a korábbi szinten tudták tartani, 1,5 oktatói állásnak megfelelően, ezenkívül optimalizálták az eljárásokat a
további képzések, a jobb létesítmények és anyagok bevezetése érdekében.
Az ellenőrzések szerint mostanra a megfelelő mozgatási és raktározási eljárások váltak bevett eljárássá. A vezetők feljegyzéseket készítenek a kockázatértékelésekről és a
tehermozgatási tervekről. Azonnal intézkednek, ha hiányosságokat észlelnek.
A munkavállalók most már tisztában vannak kötelezettségeikkel, és követik az egyéni,
valamennyi beteg számára kidolgozott mozgatási terveket. A kézi betegmozgatásból
eredő balesetek száma 1999 és 2005 között 70-ről 34-re csökkent.
Derby magasra tette a mércét a többi intézmény számára. Ezt a megközelítést más
egészségügyi és szociális ellátásban is használják, és a kisebb és nagyobb intézmények
esetében egyaránt bevethető (83).
Politika

Szervezés

Ellenőrzés

Tervezés és
végrehajtás

A teljesítmény
mérése

A teljesítmény
felülvizsgálata

  43 Irányítócsoportot
(MHSG) hoztak létre,
amely átdolgozta
a betegmozgatási
alapelveket (84), átfogó betegmozgatási
irányítási rendszert
fejlesztett ki és átfogó
képzési tervet dolgozott ki.
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4.1.11. Hivatkozások
Szám Cím
1.

2.

3.

4.

Preventing back injury
in healthcare (A hátsérülések megelőzése az
egészségügyben)
Schwere Arbeit – leicht
gemacht, ein Leitfaden
für die stationäre
Altenpflege (A nehéz
munka megkönnyítve:
útmutató a kórházi
idősgondozáshoz)
Arbeitsplätze für
Behinderte und
Leistungsgewandelte
(Munkahelyek a fogyatékossággal élők és a
megváltozott munkaképességű személyek
számára)
Sitzlust statt Sitzfrust.
Sitzen bei der Arbeit
und anderswo (Az ülés
okozta problémák:
ülés munka közben és
máshol)

Ország/
régió
USA

Ausztria

Ez a kiadvány tanácsokat ad a testi fogyatékossággal rendelkező munkavállalók munkahelyére vonatkozó ergonómiai követelményekről.
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Gesundheitsschutz/
Gs03.html?nn=667406

Németország

A leülés és a felállás között eltelt idő egyre növekszik a modern társadalmakban. A több órán át tartó folyamatos ülés pedig, amit egyre többen
kénytelenek elviselni a munkahelyükön, problémát jelent. Végtére is az ember
mozgásra született, és a mozgáshiányt nem csak a szív- és érrendszer szenvedi meg, hanem a váz- és izomrendszer is károsodhat. Sokféle lehetőség van
arra, hogy a mindennapos munkahelyi rutinba több mozgást és lendületet
vigyünk, az állítható irodai bútoroktól és a mozgatható munkahelyi berendezésektől kezdve olyan munkaszervezésig, amely az irodaszéket fölöslegessé
teszi. E lehetőségek közül néhány megtalálható ebben a brosúrában, az
alkalmazásukra vonatkozó ajánlásokkal együtt.
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A66.pdf?__
blob=publicationFile
Sok munkavállalónak még mindig egész nap állnia kell. A tanulmányok
kimutatták, hogy a folyamatos állás egyenetlen terhet helyez az emberre, és
számos szív- és érrendszeri, valamint váz- és izomrendszeri megbetegedést
okoz. Ez a kiadvány különböző megoldásokat tartalmaz az álló munkát
végzőkre nehezedő teher csökkentése és az egészségesebb, humánusabb és
termelékenyebb munkaszervezés érdekében.
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A60.pdf?_
blob=publicationFile&v=7
A kiadvány célja, hogy olvasóját a szó szoros értelmében felrázza.
Természetesen nemcsak olvasás közben, hanem naponta többször is. A
hangsúly a dinamikus irodán van, azaz a kiadvány alapvető információkat nyújt arról, hogyan lehet a munkahelyet megfelelően berendezni, és
dinamikus bútorokkal mozgásbaráttá tenni.
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A52.pdf?__
blob=publicationFile

Stehend K.O.? Wenn
Németország
Arbeit durchgestanden
werden muss… (Amikor
kiüt az állás – az állómunka hátrányai)

6.

Auf und nieder –
Németország
immer wieder! Mehr
Gesundheit im Büro
durch Sitz-StehDynamik (Fel és le –
Hogyan javíthatja az
egészségügyi állapotot
a dinamikus ülés és állás
a munkahelyen?)
Németország
Leitfaden:
Prävention von
Rückenbeschwerden
in der stationären
Altenpflege (Útmutató:
a hátpanaszok megelőzése a kórházi idősgondozásban)
Bewegen von Patien
Németország
ten – Prävention von
Rückenbeschwerden
im Gesundheitsdienst
(Betegmozgatás: a hátpanaszok megelőzése az
egészségügyi ágazatban)

8.

Rövid útmutató a hátsérülések megelőzéséről az egészségügyi ágazatban. Az útmutató következtetései szerint a sérülések megelőzhetőek, ha
elkerüljük azokat a feladatokat, amelyek során emelni kell.
http://www.afscme.org/issues/1320.cfm
Ez az útmutató az osztrák ellátási intézmények 2004-ben elvégzett
értékelésén alapul. Olyan javaslatokat és példákat tartalmaz a helyes
gyakorlatról, amelyek segítségével csökkenthető az egészségügyi dolgozók fizikai terhelése.
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/7F88360F-B923-4DF398DF-6CB4D1920EBE/0/altenpflege.pdf

Németország

5.

7.

Tartalom/Forrás

Útmutató a váz- és izomrendszeri megbetegedések idősek otthonában
fennálló kockázatának csökkentéséhez, műszaki, szervezeti és egyéni
intézkedések segítségével.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__
Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege,property
=pdfDownload.pdf
Útmutató a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzéséhez az
egészségügyi ágazatban.
http://www.ukgm.de/
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Szám Cím

Ország/
régió
Németország

9.

BGW Themen:
Spannungsfeld Rücken
(BGW sorozat: a hát
védelme)

10.

Preventing
Musculoskeletal
Disorders in the
Workplace (A váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzése
a munkahelyen)

WHO, angol,
francia és spanyol
nyelvű változat

11.

Back in care –
Preventing back pain
and back injuries in
caregivers (Hátra figyelj! –
A hátfájdalom és a hátsérülések megelőzése
az ápolóknál)
Back in care – Preventing
musculoskeletal injuries
in staff in hospitals and
residential care facilities
(Hátra figyelj! – A váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzése
a kórházi és a lakossági
ellátó intézmények
személyzeténél)
L’Association paritaire
pour la santé et la
sécurité du travail du
secteur affaires sociales
(ASSTSAS).
E-fact 9: Work-related
musculoskeletal
disorders (MSDs): an
introduction (Munkával
kapcsolatos váz- és
izomrendszeri megbetegedések: bevezetés

Új-Zéland

12.

13.

14.

15.
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Tartalom/Forrás
Az útmutató bemutatja, hogyan lehet integrálni a műszaki, szervezeti
és egyéni intézkedéseket a váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzése érdekében.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_
BCcken,property=pdfDownload.pdf
A munkahelyi hiányzások egyik fő okát a váz- és izomrendszeri megbetegedések jelentik. A váz- és izomrendszeri megbetegedések sok
költséget okoznak a közegészségügyi rendszernek. Bizonyos váz- és
izomrendszeri megbetegedések különböző testrészekhez és tevékenységekhez kapcsolódhatnak. A deréktáji zavarok például gyakran a
terhek emelése és hordása közben fellépő rázkódással függnek össze. A
váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzéséről szóló kiadvány
célja, hogy tájékoztatást nyújtson a kockázati tényezőkről, valamint
hogy hatással legyen a munkáltatók által meghatározott eljárásokra és a
munkavállalók magatartására, és ilyen módon elkerüljék vagy megszüntessék az egészségre káros fizikai terhek okozta kockázatokat vagy a
szükségtelen fárasztó munkát.
http://www.who.int/occupational_health/publications/muscdisorders/en/
Jól illusztrált kiadvány a munkavállalók számára, amely egy átfogóbb
kiadvány összefoglalója, és amely gyakorlati tanácsokat ad arról, hogy a
munkavállalók hogyan vigyázzanak a hátukra.
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/29.shtml

Új-Zéland

A kiadvány a hátsérülések egészségügyi ágazatban fennálló kockázatának kezelésére irányuló átfogó megközelítést ír le. A veszélyek azonosításának, értékelésének és kezelésének összes szakaszára és a hatékonyság
értékelésére is kiterjed.
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/261.shtml

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

Mi az ASSTSAS? Egy olyan ágazati szövetség, amely az egészségügyi
ágazat munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával foglalkozik.
http://osha.europa.eu/data/provider/oshinfo_463/?searchterm=

A váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásához vezető tényezők
közé tartozik az erőkifejtés, az ismétlődő munka, a kényelmetlen testhelyzetben végzett munka, a rázkódás, a hideg környezetben végzett munka
és a hosszú ideig tartó ülés vagy állás. Befolyásolhatja ezenkívül a stressz,
az önállóság és a munkatársak támogatása, az egyén kórtörténete, a fizikai
képességek, a kor és szociális tényezők, például a szabadidős tevékenységek. Ezek a tényezők egyesével és együtt is felléphetnek. A munkáltatók
kötelesek értékelni a munkavállalóikat érintő kockázatokat, ideértve a vázés izomrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát is, és tenniük
kell ellenük.
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact09
E-fact 11: European
EU-OSHA (Európai Ez az internetes összefoglaló tájékoztatást nyújt a váz- és izomrendszeri
legal requirements
megbetegedésekkel kapcsolatos európai jogszabályi követelményekMunkahelyi
relating to work-related Biztonsági és
ről, ideértve a nemzetközi egyezményeket és szabványokat, az európai
musculoskeletal
Egészségvédelmi irányelveket és szabványokat és a tagállami jogszabályokra hozott
disorders (MSDs)
Ügynökség)
példákat is.
(Európai jogszabályi
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact11
követelmények a
munkával kapcsolatos
váz- és izomrendszeri
megbetegedések tekintetében)
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Szám Cím

Tartalom/Forrás

16.

A munkatempó a munkahelyi egészségkárosodás egyik fő okozója, és
a rendelkezésre álló adatok szerint egyre növekszik. Ez az internetes
összefoglaló tájékoztatást nyújt a munkatempó, valamint a váz- és
izomrendszeri megbetegedések közötti összefüggésről és a kezelésének
módjáról.
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact15

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ország/
régió
E-fact 15: Work-related
EU-OSHA (Európai
musculoskeletal
Munkahelyi
disorders (MSDs) and the Biztonsági és
pace of work (Munkával Egészségvédelmi
kapcsolatos váz- és izom- Ügynökség)
rendszeri megbetegedések és a munkatempó)
Felszerelések/segédEU-OSHA (Európai
eszközök kezelése a
Munkahelyi
betegek kézi mozgatá- Biztonsági és
sához
Egészségvédelmi
Ügynökség)
Eur-Lex
EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
10. tájékoztató: A mun- EU-OSHA (Európai
kával összefüggő alsó
Munkahelyi
háti problémák
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
29. tájékoztató:
EU-OSHA (Európai
Munkavédelmi helyes
Munkahelyi
gyakorlat online az
Biztonsági és
egészségügyi ágazat
Egészségvédelmi
számára
Ügynökség)
4. tájékoztató: A munkával összefüggő váz- és
izomrendszeri problémák megelőzése

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
71. tájékoztató:
EU-OSHA (Európai
Bevezetés a munkához Munkahelyi
Biztonsági és
kapcsolódó váz- és
Egészségvédelmi
izomrendszeri probléÜgynökség)
mákba
72. tájékoztató: Munká- EU-OSHA (Európai
hoz kapcsolódó nyaki és Munkahelyi
felső végtagi zavarok
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)
75. tájékoztató: Munká- EU-OSHA (Európai
val kapcsolatos váz- és Munkahelyi
Biztonsági és
izomrendszeri megEgészségvédelmi
betegedések: Vissza a
Ügynökség)
munkába
78. tájékoztató: Munká- EU-OSHA (Európai
val összefüggő váz- és
Munkahelyi
izomrendszeri megbe- Biztonsági és
Egészségvédelmi
tegedések: Jelentés a
Ügynökség)
megelőzésről – Összefoglaló
EU-OSHA (Európai
Magazine 10: Lighten
the load (Legyen kön�- Munkahelyi
Biztonsági és
nyebb a teher)
Egészségvédelmi
Ügynökség)

A kórházi dolgozóknál a betegek kézi mozgatásához használt felszerelések létfontosságúak a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésében.
http://osha.europa.eu/data/case-studies/management-of-equipmentaids-for-the-manual-movement-of-patients-hu?set_language=hu
Az Eur-Lex weboldal az összes európai uniós jogi információt, valamint a
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos európai
uniós irányelvet tartalmazza.
http://eur-lex.europa.eu/
Ez a tájékoztató egy ügynökségi beszámoló legfontosabb megállapításait összegezi. A beszámoló az alsó háti problémákra szorítkozik, jóllehet
a megállapítások egy része a munkával összefüggő hátproblémák egyéb
típusaira is érvényes.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/10.pdf
Az egészségügyi ágazatban fordulnak elő második legnagyobb gyakorisággal váz- és izomrendszeri megbetegedések. Ez a tájékoztató
alapszintű bevezetést nyújt az egészségügyi ágazat munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseibe, valamint abba, hogyan lehet erre
az ágazatra vonatkozó információkat találni az Ügynökség weboldalán.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29.pdf
Tanácsok a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásának
megelőzésére.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/4.pdf

Európában a váz- és izomrendszeri problémák jelentik a munkához
kapcsolódó leggyakoribb problémát. Az EU-25 munkavállalóinak közel
24 %-a szenved hátfájástól, és 22 %-uk panaszkodik izomfájdalmakra.
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/71
A legkülönfélébb munkakörökben tevékenykedő munkavállalók közül
sokaknál kialakulnak nyaki és felső végtagi zavarok, és Európában ezek
jelentik a foglalkozási betegségek leggyakoribb formáját: az összes
foglalkozási betegség több mint 45 %-át teszik ki.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/72
Ez a tájékoztató egy Ügynökség „Vissza a munkába” című jelentésének fő
megállapításait összegzi. Két részből áll: a munkával kapcsolatos beavatkozások hatékonyságáról szóló szakirodalmi áttekintésből, és az európai
és nemzetközi szakpolitikai kezdeményezések áttekintéséből.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/75
Az Ügynökség megelőzésről szóló jelentésének főbb megállapításai két
részből állnak: a váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatainak
megelőzésére irányuló munkahelyi beavatkozásokról szóló szakirodalmi
áttekintésből, és 15 esettanulmányból, amelyek azt ismertetik, hogyan
oldották meg e problémákat a munkahelyek szintjén.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/78
Az Európai Unióban a váz- és izomrendszeri megbetegedések a leggyakrabban bejelentett munkához kapcsolódó problémák. A kézi tehermozgatás, a
hosszú ideig ugyanabban a testtartásban, illetve kényelmetlen testtartásban
való munkavégzés és az ismétlődő mozdulatok mind a váz- és izomrendszeri
megbetegedések kockázatával járnak, hasonlóan a nem biomechanikai
tényezőkhöz, például a stresszhez. Ez a magazin a tagállamok, érdekeltek és a
váz- és izomrendszeri megbetegedésekre szakosodott szakértők által a különböző váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos kérdésekben írt
cikkeket tartalmazza – például esettanulmányokat, munkahelyi beavatkozásokat, kampányokat, statisztikákat, felméréseket és állásfoglalásokat.
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/10
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Ország/
régió
EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

27.

Jelentés – Munkával
kapcsolatos váz- és
izomrendszeri megbetegedések: Vissza a
munkába

28.

Report – Prevention
of work-related
musculoskeletal
disorders in practice
(Jelentés: Munkával
kapcsolatos váz- és
izomrendszeri megbetegedések megelőzése
a gyakorlatban)

29.

E-fact 42: Ellenőrző lista EU-OSHA (Európai
az alsó végtagi zavarok Munkahelyi
megelőzésére
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

30.

Méthode d’analyse
des manutentions
manuelles

Franciaország

31.

Muskuloskeletal health
of cleaners (A takarító
személyzet váz- és
izomrendszerének
egészsége)
Getting to grips with
manual handling
(Hogyan lehet
megbirkózni a kézi
tehermozgatással?)

Egyesült Királyság

Musculoskeletal
disorders – Advice for
employers (Váz- és
izomrendszeri megbetegedések: tanácsok a
munkáltatóknak)

Egyesült Királyság

32.

33.

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

Tartalom/Forrás
Európában a váz- és izomrendszeri problémák jelentik a munkához
kapcsolódó leggyakoribb egészségügyi problémát. A probléma megoldásához munkahelyi intézkedésekre van szükség. Először is megelőző lépéseket kell tenni. A váz- és izomrendszeri megbetegedésben
szenvedő munkavállalók esetében kihívást jelent foglalkoztathatóságuk
fenntartása, munkában tartásuk és szükség esetén a munkába való
visszailleszkedésük. Ez a jelentés a váz- és izomrendszeri megbetegedésekben szenvedő munkavállalók megtartására, újbóli integrációjára és
rehabilitációjára összpontosít. Két részből áll: a munkával kapcsolatos
beavatkozások hatékonyságáról szóló szakirodalmi áttekintésből, és az
európai és nemzetközi szakpolitikai kezdeményezések áttekintéséből.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807300
A váz- és izomrendszeri megbetegedések jelentik a leggyakoribb
munkahelyi egészségügyi problémát Európában, amely több millió
munkavállalót érint. A „Legyen könnyebb a teher” kampány során kiosztották a váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelésében kimagasló
és innovatív módon közreműködő vállalatoknak és szervezeteknek a
Helyes Gyakorlat Díjakat. A díjak ösztönzik és bátorítják a munkahelyi
gyakorlati megoldásokat, és egész Európával megosztják ezt a helyes
gyakorlatot. Ez a kiadvány 20 bevált példát tartalmaz arról, hogy az
Európai Unió különböző vállalatai és szervezetei milyen lépéseket tettek
a váz- és izomrendszeri megbetegedések ellen.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7606536ENC
A munkával kapcsolatos alsó végtagi zavarok a test különböző részeinek,
például az inaknak, az izmoknak, az idegeknek, az ízületeknek és a nyálkatömlőnek az elváltozásait jelentik, amelyeket elsősorban a munkavégzés és a közvetlen munkakörnyezet vált ki vagy súlyosbít. Ezek a zavarok
az alsó végtagokat érinthetik, főként a csípőt, a térdet és a lábakat.
Ez az ellenőrző lista az alsó végtagok megsérülésével vagy fejlődési
rendellenességeivel kapcsolatos veszélyekkel foglalkozik, és azoknak a
személyeknek szól, akik a veszélyek azonosítását végzik a munkahelyen.
Emellett az ellenőrző lista példákat is bemutat azokról a megelőző intézkedésekről, amelyek elősegíthetik az alsó végtagi zavarok kockázatainak
csökkentését.
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact42
A kézi betegmozgatás az egészségügyi munkavállalók legmegterhelőbb
feladatai közé tartozik. Ez a kiadvány az egészségügyi munkavállalók
által végzett betegmozgatás kockázatelemzésére vonatkozó módszereket tartalmaz, és megelőző intézkedéseket ajánl.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/
ED%20862/$file/ed862.pdf
Ez a kutatási jelentés a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel és a
padlókefélő gépeket használó, felmosó és más ismétlődő munkát végző
takarítók munkájával foglalkozik.
http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1999/crr99215.pdf

Egyesült Királyság

Ez a rövid útmutató tanácsot ad a kézi tehermozgatással kapcsolatos
problémákra, és meghatározza az ezek megoldására irányuló legjobb
gyakorlatot. A tanácsok a kisebb vállalatok vagy hasonló szervezetek
vezetőinek szólnak. Az alapelvek többsége azonban mérettől függetlenül az összes munkahelyre érvényes.
http://www.gov.uk/pubns/indg143.pdf
Az ezeken a weboldalakon található információk segítségével a munkáltatók megérthetik, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy betartsák a váz- és
izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos jogszabályokat, hogyan
védhetik meg munkavállalóikat és a betegeket a sérülésektől, valamint
hogyan támogathatják a fájós hátú vagy egyéb váz- és izomrendszeri
megbetegedésben szenvedő munkavállalókat.
http://www.hse.gov.uk/healthservices/msd/employers.htm
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Szám Cím
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Leitfaden zur
erfolgreichen
Durchführung von
Gesundheitsförderungs
maßnahmen im Betrieb
(Útmutató a munkahelyi egészségvédelmi
intézkedések sikeres
végrehajtásához)

Ország/
régió
Németország

BGW Forschung:
Németország
Sachmittelausstattung
in der stationären
und ambulanten
Altenpflege (BGW
kutatás: felszerelések
a kórházi és ambuláns
betegápolásban)
A back injury
USA
prevention guide for
healthcare providers (A
hátsérülések megelőzésére vonatkozó útmutató az egészségügyi
szolgáltatók részére)

Ziehen und Schieben
ohne Schaden (Húzás
és tolás kár nélkül)

Németország

Heben und Tragen ohne Németország
Schaden (Emelés és
hordás kár nélkül)

UK-Drop ‘inappropriate’ Egyesült Királyság
footwear codes and
reduce back and foot
problems, says TUC
(Egyesült Királyság:
A TUC szerint fel kell
hagynunk a helytelen
cipőviselési szokásokkal
és csökkenteni kell a
hát- és lábproblémákat)
Rückengesund – Fit
Németország
im OP
Nurses’ early exit study
(Az ápolók korai
nyugdíjazásáról szóló
tanulmány)

Németország

Tartalom/Forrás
Ez az útmutató, amely elsősorban a vezetőségnek, a munkavédelmi
szakértőknek, az üzemorvosoknak és a vállalatok részvényeseinek szól,
tanácsokat ad a munkahelyi váz- és izomrendszeri megbetegedések
megelőzéséhez. Példákat tartalmaz a kockázatértékelésre, az ellenőrző
listákra, valamint a munkavállalókra nehezedő fizikai teher értékelésére
vonatkozó szakértői módszerekre.
http://www.inqa.de/Inqa/Redaktion/Zentralredaktion/PDF/
Publikationen/inqa-3-leitfaden-muskel-skeletterkrankungen,property=p
df,bereich=inqa,sprache=de,rwb=true.pdf
Ez a kiadvány egy szakértői csoport által az idősotthonokban fennálló
terhek csökkentésével kapcsolatban megfogalmazott következtetéseket
ismerteti.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_
20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,prop
erty=pdfDownload.pdf
Az egészségügyi dolgozók a betegek vagy az otthonokban lakók
emelése, áthelyezése vagy mozgatása során megsérthetik a hátukat. Az
ezzel járó költségek rendkívül magasak. Nagyon sok a munkavállalók
balesetbiztosításából, orvosi kezeléséből és szakmai rehabilitációjából
eredő közvetlen költség. Kaliforniában a hátsérülések miatt a legnagyobbak a költségek a munkavállalók balesetbiztosítási rendszerében.
Ez a kiadvány a munkáltatóknak és a munkavállalóknak nyújt általános
útmutatást. Gyakorlati javaslatai a kórházi betegszállítókra, gondozókra,
ápolókra, ápolósegédekre és más olyan munkavállalókra vonatkoznak,
akik betegeket emelnek és mozgatnak.
http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/backinj.pdf
A terhek tolása és húzása szintén nagy megterhelést jelenthet a váz- és
izomrendszerre nézve. Ez a kiadvány gyakorlati tanácsokat ad arról,
hogyan lehet elkerülni a fizikai megterhelést a terhek tolása és húzása
során, és hogyan lehet elkerülni a munkahelyi baleseteket.
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A25.pdf?__
blob=publicationFile
A kézi tehermozgatás a váz- és izomrendszeri megbetegedések egyik
leggyakoribb okozója. Ez a kiadvány gyakorlati tanácsokat ad arról,
hogyan lehet elkerülni a kézi tehermozgatás során fellépő fizikai megterhelést.
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A7.pdf?__
blob=publicationFile
Helyes gyakorlat – Egyesült Királyság.
http://www.tuc.org.uk/newsroom/tuc-15188-f0.cfm

Útmutató a munkáltatók és a munkavállalók számára a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése érdekében a műtőkben.
http://www.unfallkasse-berlin.de/res.php?id=10155
A NEXT-tanulmány az ápolói szakma korai elhagyásával kapcsolatos okokat, körülményeket és következményeket vizsgálja. Különös figyelmet
fordít arra, hogy ez milyen következményekkel jár az érintett személy, az
érintett egészségügyi intézmény és általában az egészségügy számára.
Az eredmények letölthetők a weboldalról.
http://www.next.uni-wuppertal.de/
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4.1.12. Szakirodalom
Berufsgenossenschaft
für
Gesundheitsdienst
Gefährdungsbeurteilung, 2009 (http://xlurl.de/3rG9P1).

und

Wohlfahrtspflege:

Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség ergonómiával foglalkozó munkacsoportja: Recommendations: Prevention of low-back pathologies in healthcare
professions (német és francia nyelven is elérhető), 2006 (http://www.issa.int/).
Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség ergonómiával foglalkozó munkacsoportja: Low back pain in the health care profession (német és francia nyelven is elérhető), 1998 (http://www.issa.int/).
Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség ergonómiával foglalkozó munkacsoportja:
Backprotecting work practices in healthcare: training and prevention concepts in Europe.
Experts’Workshop, Párizs, 2002 (a német és francia nyelvű változat is szerepel a CD-ROM-on).
A CD az alábbi címen rendelhető meg: http://www.issa.int/Recursos/Resources/Backprotecting-Work-Practices-in-Health-Care-Training-and-Prevention-Concepts-in-Europe.
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: E-fact 18: Risk assessment
in healthcare, 2007 (http://www.osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact18).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: 73. tájékoztató: A munkahelyen végzett kézi tehermozgatáshoz társuló veszélyek és kockázatok, 2007 (http://osha.europa.
eu/hu/publications/factsheets/73).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: Work-related musculoskeletal disorders: Prevention report, 2008 (http://www.osha.europa.eu/en/publications/reports/
TE8107132ENC).
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Musculoskeletal disorders and
organisational change: Conference report, Lisszabon, 2007 (http://www.eurofound.europa.
eu/pubdocs/2007/114/en/1/ef07114en.pdf).
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért: Fourth European working
conditions survey (Az európai munkakörülményekről szóló negyedik felmérés), Az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, Luxembourg, 2007 (http://www.eurofound.
europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf ).
The European Senior Labour Inspectors Committee: Legyen könnyebb a teher (több
különböző nyelven elérhető), 2008 (http://www.handlingloads.eu/hu/site/).
Health and Safety Executive of the Government of the UK: Musculoskeletal disorders in health
and social care (http://www.hse.gov.uk/healthservices/msd).
Jäger, M., Jordan, C., Kuhn, S. et al.: Biomechanical analysis of patient-transfer activities for the
prevention of spine-related hazards of healthcare workers, 2008 (http://www.heps2008.org/
abstract/data/PDF/JAEGER.pdf ).
Occupational Safety & Health Administration (USA-OSHA): The ergonomics guidelines for
nursing homes, 2009 (http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/nursinghome/final_
nh_guidelines.pdf).
Royal College of Nursing: Manual handling assessments in hospitals and the community – An
RCN guide, 2003 (http://www.ciip-consulta.it/attachement/RCN-2008.pdf ).
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4.2. Az elcsúszás, elesés és zuhanás miatti
munkabalesetek megelőzése (85)
4.2.1. Bevezetés
Miért olyan fontos az elcsúszások és az elesések kockázatának megelőzése? Az elcsúszások és elesések gyakran zuhanáshoz vezetnek. Minden munkahelyen az elcsúszások, elesések és zuhanások okozzák a legtöbb balesetet. A tagállamokban az ilyen
típusú balesetek a leggyakoribbak a három napot meghaladó munkakieséssel járó
munkabalesetek között (86). Az Egyesült Királyság kormányának egészségügyi és biztonsági hivatala (Health and Safety Executive, HSE) például az egészségügyi munkavállalók esetében évente közel 2000 balesetről számol be, amelyeket elcsúszások
és elesések okoznak (87); az osztrák Általános Balesetbiztosítási Intézet (Allgemeine
Unfallversicherungsanstal, AUVA) beszámolója szerint az összes munkahelyi baleset
30 %-a elcsúszás, elesés vagy zuhanás miatt következik be (88). Az Európai Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) szerint a munkavállalók baleseti kockázata a kis- és középvállalkozásoknál jóval nagyobb, különösen azoknál a
vállalkozásoknál, ahol a foglalkoztatottak száma nem éri el az 50 főt (89). A kórházakban
az ápolók esetében fordul elő a legtöbb, az orvosok esetében pedig a legkevesebb
elcsúszási és elesési munkabaleset (90).
Az elcsúszási és elesési munkabalesetek költsége rendkívül magas. A becslések szerint
2003-ban ezek a balesetek az egyesült királysági munkáltatóknak 500 millió GBP-ba
(585,3 millió EUR), a társadalomnak több mint 800 millió GBP-ba (936,4 millió EUR) (91),
Ausztriában pedig 122,1 millió EUR-ba kerültek (92).
Az elcsúszási és elesési balesetek az ápolókat, a házfelügyelőket, a gondozókat, a mentőtiszteket és a takarítókat/kisegítő személyzetet érintő sérülések leggyakoribb okozói (93). De nem csak a munkavállalók csúsznak és esnek el; a látogatók (és a betegek)
is veszélyben vannak, a komoly sérülések közel 62 %-át elcsúszás és elesés okozza (94).

(85) Zuhanás az itt használt
fogalom szerint:
zuhanás kis, 2 méternél
kisebb magasságból.
(86) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: The
state of occupational
health and safety in the
European Union – Pilot
study (A munkahelyi
egészségvédelem és
biztonság helyzete
az Európai Unióban –
Kísérleti tanulmány),
2000.
(87) HSE: Slips and trips in
the health services.
(88) AUVA: Verhütung
von Sturzunfällen am
Boden/mit Leitern.
(89) Európai Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: 14.
tájékoztató: Az elcsúszási és elesési munkabalesetek megelőzése.
(90) BGAG-Report 1/05:
Entstehung von
Stolper-, Rutsch und
Sturzunfällen.
(91) HSE: Workplace
Newsletter: Slips and
trips.
(92) AUVA: Verhütung
von Sturzunfällen am
Boden/mit Leitern.

  44 Lépcsőházak: a jó állapotban lévő, megfelelő
felületek, a folyamatos
korlát és az optimális világítás alapkövetelmény az
elcsúszási és elesési balesetek megelőzéséhez.

(93) HSE: Workplace
Newsletter: Slips and
trips.
(94) HSE: Workplace
Newsletter: Slips and
trips.
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4.2.2. A kockázat jellege
Az elcsúszási és elesési balesetek különböző okokból következnek be. Majdnem mindig
több tényező kombinációja okoz veszélyt. A balesetek okai négy csoportba sorolhatók.
Műszaki tényezők, például:
• a padló állapota (például nem megfelelő vagy rossz állapotban lévő felület, kiömlött
folyadék, nedves és csúszós padló, rossz állapotban lévő útvonalak);
• akadályok, amelyek gyakran okoznak elesési baleseteket; az építkezés, a szintkülönbség, a földön lévő kábelek vagy más okozza;
• rámpák;
• lépcsőházak: a hiányzó vagy sérült korlátok, a hiányzó csúszásgátló borítások és a lépcsők
elülső szegélyéről hiányzó jelzések elcsúszási és elesési baleseteket okozhatnak a lépcsőn;
• világítás (természetes vagy mesterséges): a rossz világítás befolyásolja a látást és az akadályok, küszöbök, kiömlött folyadékok által okozott potenciális veszélyek felismerését;
• tető nélküli bejárat;
• szivárgó gépek.
Környezeti tényezők, például:
• hangos vagy ismeretlen zajok (hirtelen fellépő, a figyelmet elterelő események), időjárás (eső, hó, tükörjég, szél), páratartalom, páralecsapódás vagy homok.
Szervezeti tényezők, például:
• nem megfelelő karbantartási, illetve tisztítási rendszer;
• az épület nem megfelelő karbantartása;
• hiányzó vagy nem megfelelő felszerelések;
• hiányzó biztonsági jelzések;
• a felszerelések nem megfelelő karbantartása;
• nincs megfelelő egyéni védőfelszerelés (például csúszásmentes talpú és megfelelő
oldalsó tartást biztosító lábbeli).
Munkával kapcsolatos tényezők, például:
• néhány feladat, például nagy dobozok hordása vagy tárolóedények tolása zavarhatja a kilátást, így balesetet okozhat, vagy beszennyezheti a padlót (folyadékokkal, például fertőtlenítőszerekkel vagy gyógyszerekkel, fémforgáccsal, morzsákkal, étellel és itallal, kartonpapírral).
Az egyéni tényezők különös fontossággal bírnak, és az alábbiakra terjednek ki:
• egyéni tényezők: a balesetek fő oka személyi vonatkozású;
• fizikai jellemzők: ha a munkavállalóknak olyan testi problémájuk van, ami miatt nem
látnak, hallanak vagy járnak rendesen, az növelheti a baleset előfordulásának valószínűségét (például egyensúly, életkor, járásfogyatékosság).
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4.2.3. Az elcsúszás, elesés és zuhanás miatti balesetek
megelőzése érdekében végzett konkrét kockázatértékelésre vonatkozó alapvető kritériumok
A munkáltatók kötelesek a munkájuk miatt érintett munkavállalókat érintő veszélyeket és kockázatokat értékelni. Ezáltal megállapítható, hogy mivel lehet kezelni a kockázatot. Ezenkívül a jogszabályok betartása miatt is szükséges (95).
A kockázatértékelés nem egyszeri cselekvés, hanem legalább öt lépésből álló folyamat.

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása
Meg kell állapítani, hogy ki szenvedhet el sérülést és hogyan. Ki megy be a munkahelyre?
Veszélyben vannak-e ezek a személyek? Az Ön felelősségi körébe tartoznak? Meg kell vizsgálni az elcsúszás, elesés és zuhanás kockázatait; a munkahely körül fennálló veszélyekre kell
összpontosítani. Ajánlott a külsősöket (látogatók, alvállalkozók, nyilvánosság) és az érintett
betegeket is bevonni. A problémás területek azonosításához meg kell látogatni a munkahelyet, valamint a kültéri részeket. Meg kell vizsgálni, hogy mi okozhat kárt, és konzultálni
kell a munkaerővel, valamint be kell vonni a munkaerőt. Azonosítani kell a legfontosabb
területeket, ide tartozik az egyenetlen vagy sérült padló, a csúszásgátló bevonattal nem rendelkező lépcsők, a rossz világítás, a gyalogutakon fekvő kábelek, az akadályok, a kiömlések
és a tisztítás miatt nedves padlók. Nem szabad megfeledkezni a hosszú távú veszélyekről
és a kevésbé nyilvánvaló kockázatokról, mint például a szervezeti és a potenciálisan rejtett
pszichoszociális tényezőkről sem. Valószínűleg a műszaki/környezeti, szervezeti és egyéni
tényezőkre is kiterjedő holisztikus megközelítés a leghatékonyabb módszer a kockázatok
azonosítására. Különös figyelmet kell fordítani a nemek közötti különbségekre és azon munkavállalókra, akik nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, vagy akiknek különleges igényeik
vannak (például a fogyatékossággal élők, a migráns munkavállalók, a várandós vagy szoptató nők, a nagyon fiatal vagy idősebb munkavállalók, a képzetlen munkaerő).
Figyelembe kell venni az épphogy elkerült balesetek vizsgálatának következtetéseit is:
az ellenőrző listák (96) és a baleseti jegyzőkönyvek (a részletek vizsgálata, például hogy
mi történt, mi volt az ok, a vezetőség milyen intézkedést tett, a balesettel kapcsolatos
hiányzások) is segíthetnek a potenciális kockázati tényezők azonosításánál.
A kockázatok azonosítására vonatkozó részletes tanácsokért lásd „A kockázat jellege”
(158. oldal) és „A legnagyobb kitettséggel járó tevékenységek” (160. oldal) című pontot.

2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
Ez a lépés az 1. lépésben azonosított kockázatok értékeléséből áll. Az eljárás során
meg kell állapítani a baleset előfordulásának valószínűségét, az előfordulás lehetséges
kiterjedését és gyakoriságát, és azon munkavállalók számát, akiket érinthet a kockázat.
Az eredmények alapján a kockázatokat fontosságuk szerint rangsorolni kell. A kockázat
megszüntetése áll az első helyen a megelőzési rangsorban. A 2. lépés részletes leírása a
„Konkrét kockázat értékelésének alapvető kritériumai” pontban található (159. oldal).

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről (M-Sz-E)
Vegye figyelembe a kockázatokat és tűzzön ki fejlesztési célokat. A célok kitűzésének
nagy előnye, hogy egyértelműbbé válik a megelőző intézkedések meghatározása.
Ilyen módon kell a nyomon követést és a felülvizsgálatot is elvégezni.
A kockázatértékelés és a célok kitűzése előtt írásba kell foglalni a preventív célokat, és
pontosan meg kell határozni, hogy kinek, mikor és mi a feladata. A fennálló helyzet leírásával (M-Sz-E) könnyen felismerhetőek a kívánt helyzethez képest fennálló hiányosságok.

(95) A Tanács 1989. június
12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L
183., 1989.6.29., 1–8. o.
(96) AUVA: Verhütung
von Sturzunfällen am
Boden/mit Leitern.
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A célok kitűzéséhez először tekintse át az alkalmazandó irányelveket a preventív minimumkövetelmények meghatározása érdekében. Ezenkívül tartsa szem előtt a műszaki
előírásokat. Ellenőrizze, hogy a már végrehajtott óvintézkedések megfelelően kezelik-e
a kockázatokat. Ha nem, döntse el, lehet-e az intézkedéseket fejleszteni, vagy hogy
milyen óvintézkedésekre van még szükség. Tartsa szem előtt, hogy a műszaki intézkedések elsőbbséget élveznek a szervezeti intézkedésekkel szemben, és hogy a szervezeti
intézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni/személyes tényezőkkel kapcsolatos intézkedésekkel szemben (lásd még a „Megelőző és védintézkedések” pontot a 161. oldalon).

4. lépés: Cselekvés
A megelőző intézkedéseket a prioritási terv szerint kell végrehajtani. Kinek mi a feladata,
és mikor kell azt végrehajtania? Milyen ütemezéssel? Kinek kell részt vennie ebben?

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat
Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse az értékelést. Ellenőrizze, hogy csökken-e a balesetek száma. Csökken a biztonsági ellenőrzések során feltárt potenciális veszélyek
száma? Ha jelentős változások történnek, például új felszerelést vagy eljárást alkalmaznak, vagy ha baleset történik, gondoskodjon arról, hogy a munkahelyi elcsúszások és
elesések megelőzésére irányuló meglévő óvintézkedések és a munkavédelmi intézkedések továbbra is megfelelőek legyenek a kockázatok kezelésére. Ha nem, döntse el, lehet-e
az intézkedéseket fejleszteni, vagy hogy milyen óvintézkedésekre van még szükség.
  45 Folyosó kifogástalan
és tiszta padlóval,
amelyen nincsenek
akadályok, amely
tiszta, és amelyen
teljes terjedelmében
megfelelő a világítás.

4.2.4. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek
Szinte az összes tevékenységnél – például a konyhában, a karbantartás vagy a gondozás során, valamint a műtőben vagy a különböző eszközök raktározásánál és szállításánál – előfordulhatnak elcsúszási és elesési balesetek. Még az adminisztratív munkát
végző munkavállalók is ki vannak téve az elcsúszás és az elesés kockázatának.
Az egészségügyben az alábbi fő okok miatt történnek ilyen balesetek:
• a nedves vagy más anyaggal beszennyezett felületen való elcsúszás;
• akadályban való elesés;
• lépcsőkön, rámpákon, járdákon és utakon való elcsúszás vagy elesés;
• egyenetlen felületű padlón való elesés.
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4.2.5. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatások
Az elcsúszások, elesések és zuhanások okozzák a legtöbb munkahelyi balesetet.
Majdnem az összes munkahelyen előfordulnak, a komoly elcsúszások 95 %-a pedig
csonttörést okoz. A következmények sokfélék lehetnek, és főként a csontok, az ízületek
és az izmok sérülnek meg. A balesetek következményei az apró sérülésektől, például
kificamodott bokától akár koponya- és agysérülésekig is terjedhet. Hosszú távon gyakran váz- és izomrendszeri megbetegedések alakulhatnak ki. Egyéb káros hatásokat,
például a fertőzéseket vagy bőrsérüléseket is figyelembe kell venni.
A tehermozgatás során történő elcsúszások és elesések súlyos sérülésekhez vezethetnek. A betegmozgatás során az ápolók elcsúszhatnak és eleshetnek, és a betegek is
megsérülhetnek az ápoló stabilitásának elvesztése miatt.

4.2.6. Megelőző és védintézkedések
Mivel sokféle megelőző és biztonsági intézkedés van szervezeti és egyéni szinten, az
elcsúszások és elesések számának csökkentése alacsony költséggel vagy akár költségmentesen is elérhető. A munkáltatóknak és a csoportvezetőknek biztonságos környezetet kell teremteniük, és karban kell tartaniuk a munkahelyeket és az útvonalakat. Az
egészségvédelmi és biztonsági szakértők és a biztonsági tisztviselők fontos szerepet
játszanak az elcsúszás, elesés és zuhanás miatti balesetek megelőzésében. Tanácsokat
kell adniuk a munkahelyek, útvonalak, mosdó- és mellékhelyiségek kialakításában és
karbantartásában. Ezeknek a szakembereknek útmutatást kell adniuk a munkáltatónak,
valamint szükség esetén az építészmérnököknek és a tervezőknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ezenkívül ragaszkodniuk kell a szervezeti intézkedésekhez és a
megfelelő felszerelések, például fellépők és létrák biztosításához, amelyekre az elesések
és elcsúszások megelőzéséhez van szükség, és különösen a rendre kell ügyelniük.
Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
Műszaki intézkedések
• Padlóminőség: rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a padló nem sérült-e, és szükség
esetén ki kell javítani a hibákat. A padló felületének mindenhol meg kell felelnie a rajta
végzett tevékenység/munka típusának. A mosdóhelyiségek, az osztályok, a műtők, a
konyhák és a kórház előcsarnoka esetében különböző típusú padlóra van szükség.
• Lépcsőházak: a korlátok, a lépcsőfokok csúszásgátló borítása, a jó láthatóság és a
lépcsőfokok elülső szegélyének megjelölése, valamint a megfelelő világítás megelőzheti a lépcsőkön előforduló baleseteket.
• El kell kerülni a szintkülönbségeket, például a rámpákat. Ha ezek elkerülhetetlenek
(például a kerekesszékek, teher- vagy betegszállító kocsik miatt), megfelelő biztonsági jelzésekkel kell megjelölni őket, mivel gyakran nehezen észrevehetőek (97).
• Világítás: megfelelő mértékű világítást kell biztosítani. A világítótestek működésének és helyzetének biztosítania kell, hogy az emeletek minden része egyenletesen
legyen megvilágítva, és hogy az összes potenciális veszélyt tisztán látni lehessen
(például akadályok, kiömlések). A világításnak lehetővé kell tennie a biztonságos
közlekedést a helyiségekben. Kültéri világításra is szükség lehet, mivel a külső területeket is megfelelően meg kell világítani.
Környezeti intézkedések
• A környezeti hatásokat nem mindig lehet kiküszöbölni, de lehet megfelelő óvintézkedéseket tenni műszaki, szervezeti és egyéni szinten egyaránt.

(97) A Tanács 1989. november 30-i 89/654/EGK
irányelve a munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
(első egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 1–12. o.
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Szervezeti intézkedések
• Egyértelműen meg kell határozni, hogy ki felel a különböző munkaterületek egészségvédelméért és biztonságáért.
• Ellenőrzéseket kell végezni ahhoz, hogy a munkamódszereket és folyamatokat megfelelően végezzék el.
  46 A megfelelő tisztítási
eljárások segítségével tisztán lehet
tartani a padlót.

• Nyilvántartást kell vezetni a tisztításról és a karbantartásról.

  47 Figyelmeztető jelzés
felmosás után.

• Tiszta, rendes környezet: a munkakörnyezetet tisztán, a padlót és a hozzáférési útvonalakat pedig akadálymentesen kell tartani. A felszereléseket úgy kell elhelyezni, hogy
a kábelek ne feküdjenek a gyalogosok útjában. A kábeltakaró elemek segítségével a
kábelek biztonságosan rögzíthetőek. Az akadályokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, megfelelő kordont kell állítani, illetve figyelmeztető jelzéseket kell használni.
• Tisztítás és karbantartás: meg kell határozni a megfelelő tisztítási eljárásokat (például tisztítási gyakorlatok a folyosókon, olyan anyagok, amelyek esetében száraz
vagy nedves tisztítás lehetséges). Meg kell állapítani a tisztítás megfelelő időpontjait
(például korán reggel). A rendszeres tisztítás és karbantartás csökkenti a kockázatokat. A szemetet rendszeresen ki kell vinni, a munkaterületeket pedig tisztán kell
tartani. A kiömlött folyadékokat azonnal fel kell takarítani. A tisztítási módszereknek
és felszereléseknek meg kell felelniük a kezelt felületnek. A tisztítási és karbantartási
munka közben vigyázni kell, hogy ne keletkezzenek új elcsúszási és elesési veszélyek. Figyelmeztető jelzéseket kell használni, ha a padló nedves vagy csúszós (például párás vagy homokos) (98). Szükség esetén elkerülő útvonalakat kell biztosítani.
• A fellépőket és a létrákat úgy kell kiválasztani és a munkahelyeket/feladatokat úgy
kell átalakítani, hogy a veszélyeket meg lehessen előzni és kezelni lehessen.
(98 ) A Tanács 1989. november 30-i 89/654/EGK
irányelve a munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
(első egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 1–12. o.
(99) A Tanács 1989. no
vember 30-i 89/656/
EGK irányelve a
munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
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• Lábbeli: a munkavállalóknak olyan lábbelit kell hordaniuk, amely megfelel a munkakörnyezetüknek és munkakörülményeiknek (99) (lásd még az „Egyéni védőfelszerelés” pontot a 164. oldalon). Biztosítani kell, hogy a munkavállalók vigyázzanak a
cipőjükre, és hogy a cipők talpa ne szennyeződjön be. A cipőket rendszeresen cserélni kell, mielőtt elkopik a talpuk (a munka függvényében legalább évente kétszer).
Amikor fedőcipőre van szükség, jó minőségű, újrahasznosítható fedőcipőt kell használni, és két használat között le kell őket tisztítani. Az eldobható fedőcipők csúszósak
lehetnek, és könnyen szakadnak.
• Tájékoztatás és oktatás: a munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni
kell a baleseti kockázatokról, és meg
kell nekik tanítani a biztonságos
eljárásokat. A biztonságos eljárásokat a közvetlen vezetőségnek kell
felügyelnie és végrehajtatnia.
• Meg kell határozni a látogatókra és
a betegekre vonatkozó eljárásokat.

  48 Takarítókocsi.
  49 A tisztítási módszereknek meg kell
felelniük a kezelt
felületnek.
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Egyéni magatartási intézkedések
• Az emberek cselekedetei és magatartása munka közben befolyásolja az elcsúszások és elesések előfordulását. A munkáltató kötelezettsége, hogy a balesetforrások
kiküszöbölése és a biztonságos munka fenntartása érdekében tökéletes rendet biztosítson a munkahelyen. A tájékoztatás, az oktatás és a felügyelet segítségével megerősíthető a munkavállalók biztonságos munkavégzése. A munkavállaló felelőssége,
hogy együttműködjön a munkáltatóval.
Ha lehetséges, a kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni (például megfelelő padlóburkolat
használata, az egyenetlen padlófelületek kiegyenlítése). A következő megfelelő lehetőség
a helyettesítés (például alternatív padlótisztítási módszer alkalmazása), majd az elkülönítés
(például a munkavállalók távoltartása a nedves padlótól kordonok segítségével). A következő
megelőző intézkedés a védelem (például csúszásgátló talpú lábbeli viselete). A végső intézkedés a munkavállalók tájékoztatása. Az egyéni védőfelszerelések használata és a tájékoztatás az
utolsó védelmi módszer, miután az összes szervezeti és műszaki intézkedést végrehajtották.

Fontos megjegyzés

Munkavédelmi rendszer bevezetése
Terv:
A munkavállalókkal (férfiakból, nőkből, idősebbekből és fogyatékossággal élő munkavállalókból álló reprezentatív minta) és akár a betegekkel és a látogatókkal is együttműködve azonosítsa a problémás területeket, és határozzon meg fejlesztési célokat.

Képzés:
Lássa el a munkavállalóit a potenciális kockázatok azonosításához és kezeléséhez
szükséges ismeretekkel.

Szervezés:
Tegye a munkavállalókat felelőssé bizonyos területekért, ideértve a takarítószemélyzetet és a szerződéses alkalmazottakat is, amennyiben ez indokolt és jogszerű.

Ellenőrzés:
Biztosítsa, hogy a munkamódszereket és munkafolyamatokat rendesen végezzék el, és
vezessen nyilvántartást az összes karbantartási és tisztítási munkáról.

Nyomon követés és felülvizsgálat:
Beszéljen a munkavállalókkal (férfiakból, nőkből, idősebbekből és fogyatékossággal élő munkavállalókból álló reprezentatív minta) és lehetőleg a betegekkel és a látogatókkal is az intézkedések hatékonyságáról. Szükség esetén módosítsa vagy egészítse ki az intézkedéseket.
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  50 A fellépők lehetővé
teszik a biztonságos
munkavégzést.
  51 A feladatnak és a környezetnek megfelelő
lábbeli.

4.2.7. Egyéni védőfelszerelés
A különböző egészségügyi feladatokhoz megfelelő lábbeli kiválasztásánál figyelembe
kell venni a munka típusát (például konyha, kézi tehermozgatás, műtő), a padló típusát, a padló jellemzőit (például nedves, csúszós, olajos), a cipőtalpak csúszásgátló jellemzőit, valamint az egyéni kényelemérzetet, a tartósságot és más előírt biztonsági
tényezőket, például a lábujjak védelmét és a tartást (100). A nemek kérdésének szempontjait is figyelembe kell venni az egyéni igényeknek megfelelő védőeszközök kiválasztásánál. A végleges döntés kompromisszum is lehet.

  52 Ápolók számára
megfelelő lábbeli.

(100) A Tanács 1989. no
vember 30-i 89/656/
EGK irányelve a
munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
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• Határozza meg azokat a felületeket és szennyeződéseket, amelyek elcsúszási kockázatot
okoznak, és kérje ki a szállító tanácsát a megfelelő lábbeliről. Bizonyos esetekben az általános csúszásgátló lábbelik nem felelnek meg a nagy igénybevétellel járó körülményeknek,
például a nedves felületen (vizesblokk) megfelelő lábbeli nem mindig alkalmas olajos
felületeken (konyha) való használatra, vagy olyan esetekben, amikor ragacsos étel ömlik ki és
eltömíti a talp bemélyedéseit (konyha).

Hasznos tippek

• Kérdezze meg a szállítót, hogy tesztelték-e a kiválasztott lábbeli csúszási ellenállását, ha
igen, a súrlódási tényezőnek rendelkezésre kell állnia. Minél magasabb a súrlódási tényező,
annál jobb a csúszási ellenállás. Keressen olyan eredményeket, amelyek magasabbak az EN
ISO 20345/6/7:2004 (A1:2007) szabvány A. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeknél – a biztonsági védő- és munkahelyi lábbelikre vonatkozó szabványok. A tesztelt
és hitelesített lábbeliket CE-jelöléssel látják el. A gyártók használati utasítást biztosítanak,
amelyben leírják, hogy mire használható az adott lábbeli.
• További csúszásteszteket lehet kérni a szállítótól, például a szóban forgó munkahelyekre
jellemző felületeken/szennyeződéseken.
• A lábbeli kiválasztásánál ne csak a prospektusokban található leírást vagy laboratóriumi
tesztek eredményeit vegye figyelembe, hanem kérjen a szállítótól próbadarabokat.
• A lábbelik tesztelésébe be kell vonni a munkaerő reprezentatív mintáját (férfiakat és nőket,
és lehetőség szerint lábproblémákkal küzdő munkavállalókat), és a próbának elegendő ideig
kell tartania ahhoz, hogy hiteles eredményeket hozzon.
• Mindenképpen olyan lábbelit szerezzen be, amely megfelel a követelményeknek – ez nem
feltétlenül a legolcsóbb, de a kényelmesebb és tetszetősebb cipő lesz – és így a személyzet
biztosan hordja a kiválasztott cipőt, ami tartósabb is lehet.
• Vezessen be egy olyan rendszert, amely keretében ellenőrzik a cipőket és lecserélik őket,
mielőtt elkopnak és veszélyessé válnak.

A munkáltatónak az összes olyan helyzet esetében lábbelit kell biztosítania, ahol
különleges kockázatot azonosítottak (101) — például a konyhában, a szállítási tevékenységek során, a műtőben vagy a tisztítás során.
Az ápolószemélyzet számára biztosított általános célokra használható lábbeli azonban
nem minősül egyéni védőfelszerelésnek. Mindazonáltal az összes egyéni biztonsági/
védelmi/munkahelyi lábbelihez hasonlóan meg kell felelnie bizonyos követelményeknek az elcsúszás, elesés és zuhanás által okozott balesetek elkerülése érdekében, és
biztonságos és hátkímélő munkavégzést kell lehetővé tennie.
• A talp bordázata és összetétele egyaránt fontos a csúszási ellenállást tekintve.
A puhább talp és a finom bordázat általában jól használható folyékony szennyeződések esetében és beltéri környezetben. Kültéren és szilárd szennyeződések esetében a durvább bordázat felel meg jobban. A csúszásgátló jellemzők a viselés során
megváltozhatnak, a cipőtalpak elkophatnak, különösen ha a bordázat elkopik.
• A lábujjaknál zárt cipő megvédi a lábfej elülső részét a sérülésektől.
• A saroknál zárt cipő, amely erős sarokkéreggel van ellátva, jó stabilitást nyújt. A
sarokkéreg megóvja a sarkot, az inakat, ínszalagokat és ízületeket. Az erős sarok
oldalsó tartást ad a lábfejnek. A párnázat megelőzi a lábfej összes veszélyeztetett
részének, például az Achilles-ínnek a sérülését.
• A cipőnek állítható szélességűnek kell lennie annak érdekében, hogy hozzá lehessen
igazítani a lábfejhez. Ennek ellenére a cipőnek szorosan kell illeszkednie a lábfejhez,
hogy a láb ne csúszkáljon.
• A láb anatómiájának megfelelően kialakított talpbetét alátámasztja a lábboltozatot
és ezáltal csillapítja az ütéseket.

(101) A Tanács 1989. november
30-i 89/656/EGK irányelve
a munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi
és biztonsági
minimumkövetelményeiről
(harmadik egyedi irányelv
a 89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
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• Az ütéscsillapító rendszer csökkenti az ütések hatását, és tehermentesíti az ízületeket és a gerincoszlopot.
• A cipőnek alacsony sarkúnak kell lennie: a legfeljebb 2 cm-es magasságú sarok kedvező hatással van a testtartásra és az egyensúlyra. A cipő érintkezési felületének
minél nagyobbnak kell lennie.
• A cipő anyagának vízállónak, strapabírónak és könnyen tisztíthatónak kell lennie. A
légáteresztő anyagok, például a bőr vagy a Gore-Tex felveszi és kivezeti a nedvességet. A légáteresztő anyagból (mikroszálas vagy gyapjú) készült zoknik is segítenek.
• Minden munkahelyre más és más kritériumok vonatkozhatnak.

4.2.8. Magatartás kritikus helyzetekben – javaslatok
a munkavállalók számára
Támogassa a megelőző intézkedéseket.
Tisztítsa meg a padlót, mielőtt elhagyja a munkahelyét.
Kerülje el a szennyeződéseket.
Ha szennyeződést lát, tegyen ellene valamit.
Ne hagyja figyelmen kívül és ne mozdítsa el a figyelmeztető jelzéseket.
A padló állapotának megfelelően járjon.
Kritikus helyzetekben biztonságosan és körültekintően járjon el.
Minden feltárt veszélyt (például szennyeződés) jelentsen be, ha nem tudja elhárítani.
Tartsa be a biztonsági utasításokat, például a megfelelő lábbeli használatát.
Ápolja lábbelijét.
Segítsen másoknak.

4.2.9. Főbb tanulságok és következtetések
Fontos megjegyzés Olyan munkakörülményeket kell biztosítani, hogy a munkavállalók egészsége ne legyen
veszélyben. Fontos, hogy az egészséges munkavállalók valóban egészségesek maradjanak.
A veszélynek kitett munkavállalókat védintézkedésekkel kell segíteni.
Azokat a munkavállalókat, akik elcsúszási és elesési munkabalesetet szenvedtek, segíteni kell a
foglalkoztatásba történő visszailleszkedésben.
Valószínűleg a részvételt ösztönző megközelítés a leghatékonyabb. Gyakran össze kell kötni a
kockázatmegelőzési és egészségfejlesztési intézkedéseket a hatékonyság érdekében.

4.2.10. Alkalmazandó európai uniós irányelvek
(102) A Tanács 1989. június
12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L
183., 1989.6.29., 1–8. o.
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Az elcsúszásokkal, elesésekkel és zuhanásokkal kapcsolatos európai irányelvekben
meghatározott követelmények közé tartoznak a munkáltatók alábbi kötelezettségei:
1. Egy általános keret szerint a munkáltatók felelősek az egészségvédelem és biztonság irányításáért, ideértve a kockázatok értékelését és megelőzését, a kockázatok
megszüntetésének elsőbbségben részesítéséért, tájékoztatás és képzés nyújtásáért, a munkáltatókkal végzett konzultációért (férfiak és nők), az alvállalkozókkal a
biztonság területén végzett koordinációért (89/391/EGK tanácsi irányelv) (102).
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2. Konzultálni kell a munkaerővel. A munkavállalók ismereteinek felhasználásával
biztosítani lehet, hogy a veszélyeket felismerjék, és hogy megvalósítható megoldásokat hajtsanak végre. Nemek szempontjából semleges megközelítést kell biztosítani (89/391/EGK tanácsi irányelv) (103).
3. Biztosítania kell a munkahelyek karbantartását és tisztítását (89/654/EGK tanácsi irányelv) (104).
4. Biztosítania kell, hogy a munkahelyek, amennyire lehet, elegendő természetes
fényt kapjanak, és hogy ugyanitt a munkavállalók biztonságának és egészségének
védelméhez megfelelő mesterséges világítás legyen (89/654/EGK) (105).
5. Biztosítania kell, hogy a helyiségek padlóin ne legyenek veszélyes egyenetlenségek, lyukak vagy lejtők, és a padló rögzített, stabil és csúszásmentes legyen
(89/654/EGK tanácsi irányelv) (106).
6. Biztonsági, illetve egészségügyi jelzéseket kell biztosítani, ha a veszélyeket
nem lehet megfelelően elkerülni/mérsékelni a megelőző intézkedésekkel (89/654/
EGK tanácsi irányelv) (107).
7. A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő, megfelelő ergonomikus munkaeszközök biztosítása a veszélyek csökkentése/elkerülése érdekében (89/655/EGK) (108).
8. A kockázatoknak megfelelő egyéni védőfelszerelések (például védőcipők) biztosítása, ha más módszerrel nem lehet elkerülni a kockázatokat. A felszerelésnek kényelmesnek kell lennie, pontosan kell illeszkednie a viselőjéhez, jól karban kell tartani, és
nem vezethet más kockázatok növekedéséhez (89/656/EGK tanácsi irányelv) (109).
9. A biztonságos és egészséges munkakörnyezet fenntartása nem csupán vezetőségi feladat. A munkavállalóknak is vannak kötelezettségeik (89/391/EGK tanácsi
irányelv) (110):
• hogy betartsák a biztonságuk érdekében meghatározott munkamódszereket;
• hogy megfelelően használják a biztonságuk érdekében biztosított eszközöket;
• hogy együttműködjenek a munkáltatójukkal az egészségvédelmi és biztonsági
kérdésekben;
• hogy a kapott képzésnek megfelelően kövessék az utasításokat;
• hogy tájékoztassák a munkáltatót, ha egy mozgatási tevékenységet veszélyesnek
tartanak, vagy ha fennáll az elcsúszás, az elesés és a zuhanás kockázata;
• hogy tevékenységeikkel ne tegyenek ki másokat kockázatnak.
Az európai irányelvekben meghatározott minimumkövetelményeket átültették
a nemzeti jogszabályokba, amelyek további ellenőrizendő követelményeket tartalmazhatnak.
• A lábbelik biztonsági jellemzőit, például csúszási ellenállását az EN ISO 20344:2004
(A1:2007) szabványban meghatározott európai tesztszabványoknak megfelelően
tesztelik.
• A minőségi előírások az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabványok kapcsolódó
csoportjában találhatóak: az EN ISO 20345:2004 (A1:2007) a biztonságos lábbelikre
vonatkozóan, az EN ISO 20346:2004 (A1:2007) a védőlábbelikre vonatkozóan és az
EN ISO 20347:2004 (A1:2007) a munkahelyi lábbelikre vonatkozóan.

(103) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(104) A Tanács 1989. november 30-i 89/654/EGK
irányelve a munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
(első egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 1–12. o.
(105) HL L 393., 1989.12.30.,
1–12. o
(106) HL L 393., 1989.12.30.,
1–12. o
(107) HL L 393., 1989.12.30.,
1–12. o
(108) A Tanács 1989. november 30-i 89/655/EGK
irányelve a munkavállalók által a munkájuk
során használt munkaeszközök biztonsági
és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről (második egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 393., 1989.12.30.,
13–17. o.
(109) A Tanács 1989. no
vember 30-i 89/656/
EGK irányelve a
munkavállalók által a
munkahelyen használt
egyéni védőeszközök
egészségvédelmi és
biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 393.,
1989.12.30., 18–28. o.
(110) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
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4.2.11. Hivatkozások
Szám Cím
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Ország/
Tartalom/Forrás
régió
Cleaning activities and Egyesült Királyság Ez a kutatási projekt a tisztítási tevékenységek elcsúszási és elesési balslip and trip accidents
esetekben való szerepét vizsgálja. Öt kórház munkavállalóival készítettek interjút annak érdekében, hogy alapvető információkat szerezzenek
in NHS Acute Trusts –
a scoping study (Tisza kutatás céljainak eléréséhez.
títási tevékenységek,
http://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2006/hsl0680.pdf
illetve elcsúszások és
elesések az NHS Acute
Trusts esetében –
átfogó tanulmány)
E-fact 37 – Slips, trips, EU-OSHA
A kiadvány azt vizsgálja, hogy a takarítószemélyzet miért van különöfalls and cleaners
(Európai Munka- sen nagy kockázatnak kitéve, és felvázolja a balesetek megelőzésére
(Elcsúszás, elesés,
alkalmas lépéseket. Felsorolja a takarítószemélyzetet védő jogszabályohelyi Biztonsági
zuhanás és a takarító- és Egészség
kat is.
személyzet)
védelmi Ügynök- http://www.osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact37
14. tájékoztató: Az
elcsúszási és elesési
munkabalesetek
megelőzése

ség)
EU-OSHA

Tanácsok a munkahelyi elcsúszások, elesések és zuhanások megelőzé(Európai Munka- séről az összes típusú és méretű vállalat számára.
helyi Biztonsági
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_14.pdf
és Egészség
védelmi Ügynökség)
Internet portal:
Az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságai által összeállított internetes
EU-OSHA
Preventing slips and (Európai Munka- oldal az elcsúszásokról és az elesésekről. Az oldalon az elcsúszások
trips in the workplace helyi Biztonsági
elemzése, okai és további források találhatók.
(Internetes portál: a
http://osha.europa.eu/data/links/osh_link.2007-01-30.4725634453/
és Egészség
munkahelyi elcsúvédelmi Ügynök- view
szások és elesések
ség)
megelőzése)
Employers –
Egyesült Királyság Tájékoztatás a munkáltatók számára az elcsúszási és elesési kockázatok kezelésére irányuló intézkedések hierarchiájáról. Főbb pontok: a padló beszennyePreventing slips
ződése, a káros környezeti hatások, a padló és a lábbelik állapota az elcsúszási
and trips – risk
kockázatok értékelése érdekében, valamint a gyalogutak ellenőrzése és
assessment (Munkálkarbantartása az elesési kockázatok értékelése érdekében. Az oldalon az
tatók: Az elcsúszások
elcsúszások és elesések okairól, a tisztításról, a lábbelikről és az alkalmazandó
és elesések megelőjogszabályokról szóló információkra mutató hivatkozásokat tüntettek fel.
zése – kockázatértéhttp://www.hse.gov.uk/slips/employersriskas.htm
kelés)
Egyesült Királyság Hasznos ellenőrző lista a munkavállalók részére a munkahelyi biztonWhat can I do to
ság fejlesztése érdekében az elcsúszások és elesések megelőzése révén.
prevent slips and
Az oldalon elcsúszási és elesési veszélyek értékeléséről, a tisztításról és
trips? – Workers (Mit
a munkahelyi megelőzésről szóló információkra mutató hivatkozásokat
tehetek az elcsúszátüntettek fel.
sok és elesések elke
rülése érdekében? –
http://www.hse.gov.uk/slips/workers.htm
Munkavállalók)
„Shattered Lives”
Egyesült Királyság A „Shattered Lives” kampány honlapja.
campaign („Összetört
http://www.hse.gov.uk/shatteredlives/
életek” kampány)
Egyesült Királyság Útmutatás a munkahelyi lábbelik kiválasztásához a csúszási ellenállás tekinProcuring sliptetében. Ötleteket adnak a cipőtalpakkal és a padlófelületekkel kapcsolatresistant footwear for
ban, ezenkívül csúszásgátlási teszteket tüntetnek fel az oldalon. Ugyanitt a
use at work (Csúlábbelikről készített esettanulmányokra, a lábbelitesztek eredményeire és a
szásgátló lábbelik
megfelelő szabványokra mutató hivatkozások is megtalálhatók.
beszerzése munkahehttp://www.hse.gov.uk/slips/footprocure.htm
lyi használatra)
Providing suitable
Egyesült Királyság Tájékoztatás a szállítók és gyártók számára arról, hogy milyen fontos
slip-resistant
szerepet játszanak a megfelelő lábbeli biztosításában; a különböző
footwear for work
környezetekben való megfelelő használatról szóló esettanulmányokról,
(Megfelelő csúszása csúszási ellenállás tesztmódszereiről, valamint arról, hogy milyen tájégátló lábbeli biztosíkoztatást kell adni, ha a lábbeli megfelel a különleges követelményektása a munkához
nek. Az oldal a csúszásgátló lábbelik beszerzésére, esettanulmányokra
és további teszteredményekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz.
http://www.hse.gov.uk/slips/manufactfoot.htm

4 Váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata

Szám Cím
10.

Slips and trips –
Where do I start?
(Elcsúszások és elesések: hol kezdjem?)

11.

Watch your step
(Nézz a lábad elé!)
Architects/Designers
(Építészek/tervezők)

12.

13.

Role of manufacturers
and suppliers of
flooring (A padlózat
gyártóinak és szállítóinak szerepe)

14.

Stop slips in kitch
ens – Get a grip (A
konyhai elcsúszások
kiküszöbölése)

15.

What causes slips and
trips? (Mi okoz elcsúszást és elesést?)

16.

Les chutes de plainpied en situation
professionelle

17.

BGW Themen:
Dresscode Sicherheit
(BGW sorozat: biztonságos ruházat)

18.

BGW Themen:
Vorsicht Stufe
(BGW sorozat:
elővigyázatosság)

Ország/
Tartalom/Forrás
régió
Egyesült Királyság Alapvető információk olvashatók az oldalon arról, hogy mit kell tenni a
kockázatértékelés, valamint az egészségvédelem és biztonság kezelése
során. A kockázatértékelés öt lépésének magyarázata és a megfelelő
irányítási rendszer részeinek azonosítása is szerepel ugyanitt, ezenkívül
az oldal az elcsúszások és elesések okairól és a megelőző intézkedésekről szóló weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz.
http://www.hse.gov.uk/slips/start.htm
Egyesült Királyság Az elcsúszásokról és elesésekről szóló honlap.
http://www.hse.gov.uk/watchyourstep/
Egyesült Királyság Információk az épületek padlóinak tervezésével, beszerzésével és
kezelésével foglalkozók számára készült könyvekről és útmutatókról,
amelyek célja, hogy a padlókat csúszásmentessé tegyék. Az oldal hasznos dokumentumokra mutató hivatkozásokat is tartalmaz.
http://www.hse.gov.uk/slips/architects.htm
Egyesült Királyság Tanácsok a munkáltatók számára arról, hogy hogyan vizsgálják és értelmezzék a gyártó által a padlóanyag csúszásmentességéről megadott
adatokat, és ezáltal kiválaszthassák azt a terméket, amely megfelel az
igényeknek és a rendeltetésének, valamint alkalmas az elcsúszások és
elesések megelőzésére. Az oldal a csúszási ellenállás értékelésére és
az elcsúszási és elesési esettanulmányokra mutató hivatkozásokat is
tartalmaz.
http://www.hse.gov.uk/slips/manufactfloor.htm
Egyesült Királyság Információk a tudatosság növelésére és az elcsúszásokkal és elesésekkel kapcsolatos tudás erősítésére irányuló kampányokról. Részletesebben bemutatják a két legutóbbi, „Shattered Lives” és „Stop slips
in kitchens” kampányt. Az oldalon a jelenlegi és a régi kampányokkal
kapcsolatos információkra mutató hivatkozások is megtalálhatók.
http://www.hse.gov.uk/slips/kitchens/footwearguide.pdf
Egyesült Királyság Információk az elcsúszási és elesési balesetek különböző okairól. Figyelembe veszik a padlózatot, a szennyeződéseket, az akadályokat, a tisztítást, az embereket, a környezetet és a lábbeliket, amelyeket részletesen
jellemeznek és esettanulmányokkal is alátámasztanak. Az elcsúszási és
elesési potenciál modellje kiemeli, hogy ezek a tényezők milyen szerepet játszhatnak az elcsúszási és elesési balesetek előfordulásában. A
31 hivatkozásból álló lista segítségével további információk olvashatók
az elcsúszások és elesések okairól).
http://www.hse.gov.uk/slips/causes.htm
Jelentés az elcsúszási, elesési és zuhanási balesetekről szóló folyamatFranciaország
ban lévő tanulmányról. Mivel ezek a balesetek különféle helyzetekben
fordulnak elő, és mivel ritkán elemzik őket alaposan, az első lépésben
a balesetek részletes elemzésére összpontosítanak, így jellemzik a
balesethez vezető helyzeteket. A második szakaszban tanulmányokat
készítenek az egyének által a munkahelyzetet modellező rendszerben
végzett egyensúlytartási stratégiákról, és az ismeretek megelőzési
projektekben való alkalmazásáról. Ismertetik a 2003–2005 közötti évek
részeredményeit.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/ND%202206/$File/ND2206.pdf
A kiadvány rámutat a megfelelő ruházat, lábbeli és egyéni védőfelNémetország
szerelés fontosságára. A munkavállalók körében gyakran hiányzik a
motiváció ezek viselésére.

Németország

http://www.bgw-online.de/Internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M658__Dresscode_20Sicherheit,proper
ty=pdfDownload.pdf
A kiadvány ismerteti az elcsúszások és elesések okait és a balesetek
számának csökkentési lehetőségeit).
http://www.bgw-online.de/Internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M657__Vorsicht_20Stufe,property=pdf
Download.pdf
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4.2.12. Szakirodalom
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA): Verhütung von Sturzunfällen
am Boden/mit Leitern, 2006 (http://esv-sva.sozvers.at/mediaDB/MMDB109668_
Sturzunf%C3%A4lle%20Checklisten.pdf ).
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség: 14. tájékoztató: Az
elcsúszási és elesési munkabalesetek megelőzése, 2001 (http://osha.europa.eu/hu/
publications/factsheets/hu_14.pdf ).
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, (HVBG) BGAG-Report 1/05:
Entstehung von Stolper-, Rutsch und Sturzunfällen, 2005 (http://publikationen.dguv.
de/dguv/pdf/10002/report2005-01.pdf ).
Health and Safety Executive of the Government of the UK: Workplace newsletter: Slips
and trips, 2004 (http://www.hse.gov.uk/slips/index.htm).
Health and Safety Executive of the Government of the UK: Slips and trips in the health
services, 2003 (http://www.hse.gov.uk/pubns/hsis2.pdf ).
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5.1. Bevezetés
A színvonalas ellátás biztosítása érdekében az egészségügyi személyzet számára biztonságos és egészséges munkakörnyezetet kell biztosítani, és motiválni
kell a jó munkavégzésre. Ezenkívül az egészségnek az Egészségügyi Világszervezet által megadott meghatározása szerint a munkavállalóknak a teljes testi, lelki
és szociális jólét állapotában kell lenniük, valamint képesnek kell lenniük arra,
hogy kihasználják egészségük teljes potenciálját, és hogy sikeresen megbirkózzanak környezetük (magas) igényeivel. De tényleg ez a helyzet?
A NEXT-tanulmány (nurses’ early exit) (111) egyik következtetése az volt, hogy az ápolók
nem elégedettek munkájukkal. A tanulmány szerint az európai ápolók 15,6 %-a gyakran és komolyan megfontolja a korai nyugdíjba vonulást (havonta többször is).
A NEXT-tanulmány rámutatott, hogy nem a szakma miatt akarnak nyugdíjba vonulni, hanem
az adott munkahelyen végzett munka minősége miatt. Az egészségügyi munkavállalóknak
olyan munkakörnyezetre van szükségük, amely biztonságos és egészségvédelmi szempontból megfelelő, és amelyben sikeresen meg tudnak birkózni feladataikkal. Ha az ember szereti
a munkáját és büszke rá, akkor könnyebben megbirkózik környezete kihívásaival.
Jelenleg a szakmai előrelépés hiánya, a hosszú munkaidő, az alacsony fizetés, valamint
a nagy fizikai és lelki terhelés miatt nem vonzó ez a hivatás.
A következmények közé tartozhat a sok hiányzás és korai nyugdíjazások nagy aránya.
Az érintettek személyes fájdalma mellett meg kell előzni vagy korrekcióval, szervezeti és
humánerőforrás-fejlesztési intézkedésekkel mérsékelni kell az intézmények gazdasági
helyzetére gyakorolt kedvezőtlen hatásokat és a szakmai kompetenciák elvesztését.
Ez a fejezet a különböző munkahelyi pszichoszociális kockázatokat, valamint a lelki
terhelés fogalmát ismerteti. Általános javaslatokat és gyakorlati eszközöket mutat be,
amelyek segítségével csökkenthetők a munkahelyi pszichoszociális kockázatok, és a
WHO meghatározásának megfelelő, egészséges munkakörnyezet építhető fel.
A következőkben egy egyszerű modell segítségével leírjuk az objektív terhelési tényezők és a munkavállalók reakciói közötti kapcsolatot. A terhek nem feltétlenül idéznek
elő ugyanolyan reakciókat az összes munkavállalónál. Az életkor, a nem, a szociális támogatottság és a különböző feldolgozási stratégiák különböző mértékű terhet
eredményeznek.
• A teher az összes külső
hatást felöleli, például
a munkakörnyezetet,
a feladatot, a munkaszervezést és a szociális kapcsolatokat.

(111) http://www.next.uniwuppertal.de/EN/index.
php?next-study
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• A
munkafolyamatok
során bizonyos személyi
tényezők kedvezően,
mások kedvezőtlenül
hatnak arra, hogyan birkóznak meg a feladattal,
például a munkatársak
támogatása vagy annak
hiánya és egyéni tényezők (ellenállás).

Stresszterhelési modell
Teher
A kézzelfogható külső
hatások összessége (ok)

+

Igénybevétel

+, –

Az embereket érintő
egyéni következmények
(okozat)

Egyéni
erőforrások
(Moderátor)

Forrás: Richter 2000,
Cox et al. 2000, Harrach 2000.
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• Az egyének szintjén is van stressz, amely például kiégésben vagy alkoholfogyasztásban nyilvánulhat meg.
Pszichoszociális kockázatok az egészségügyi ágazat összes szakmai csoportjában
előfordulhatnak, ideértve az ápolókat, az orvosokat, a takarítószemélyzetet és az orvostechnikai asszisztenseket is. Az ismert pszichoszociális kockázatok közé tartoznak az
alábbiak:
• időhiány;
• merev hierarchia;
• a jutalom és az elismerés hiánya;
• nem megfelelő személyzeti vezetőség;
• hiányzó tájékoztatás;
• a vezetőség nem nyújt támogatást;
• munkával kapcsolatos terhek (több műszakos munka, éjszakai munka, rendszertelen munkaidő);
• szociális konfliktusok, zaklatás, megfélemlítés, erőszak és diszkrimináció;
• nehézségek a kommunikáció és az interakció terén, ideértve azt, amikor nem értik
a testbeszédet;
• nem ideális munkaszervezés (a munkaidő beosztása).
Ebben a fejezetben a hangsúly a pszichoszociális kockázatokon lesz, amelyek értékelésére is sor kerül; lehetséges beavatkozásokat vázolunk fel, és helyes gyakorlatot szemléltető példákat mutatunk be.
Fontos megjegyezni, hogy a stressz és a pszichoszomatikus tünetek gyakran összefüggnek. A pszichoszociális jelenségek alábbi ismertetése nem az objektív terhelési
helyzetekhez vagy a szubjektíven átélt terhelések következményeihez való elméleti
társításon alapul, hanem a jelenségek szintjén írja le a különböző klinikákon és otthonokban fennálló helyzetet. A kiégés vagy a kábítószer-használat például az egyéni
terhelés következménye, míg a stressz vagy a rosszul megszervezett munkaidő általában szubjektíven tapasztalt terhelést okoz. Ez az eljárás azért hasznos a számunkra,
mert a munkavállalók által tapasztalt negatív tünetek mindig rossz munkaszervezésre
utalnak.
A hatékony közbelépéshez először meg kell vizsgálni a helyzetet, például kockázatértékelés részeként.

A kockázatok meghatározása a
kockázatértékelés során
Munkaidő

Stressz

Megfélemlítés

Pszichoszociális
kockázatok

Kiégés

Erőszak

A kockázatértékelés során a munkahelyzet meglévő kockázattal kapcsolatos kritériumai alapján módszeresen értékeljük a
fennálló munkakörülményeket (lásd fenn).
A kockázatértékelés során öt lépést kell
végrehajtani.

Kábítószer
-fogyasztás
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1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása
A munkahelyi pszichoszociális kockázatok értékeléséhez például a munkahelyzet
elemzésére vonatkozó kérdéssor is használható. Ebben az iránymutatásban ezt az eljárást alkalmazzuk.
A kérdéssoron kívül más módszerekkel is meg lehet ismerni a témát. A kérdések
csupán a kezdeti tájékozódásban segítenek a pszichoszociális kockázatok terén, és
a szakirodalom alapján lettek összegyűjtve. Ezek elméleti jellegű kérdések, de nem
egyetlen elméletet képviselnek; ehelyett a stresszterhelés fogalmán (lásd fenn) és
stresszelméleti összefüggéseken alapulnak. A kulcskérdéseket azért ilyen formában
fogalmaztuk meg, mert már több tanulmányban is tanulságosnak bizonyultak.
A kulcskérdések használata és értékelése egyszerű. A találó jellemzőkre igennel kell
válaszolni. Az egyes kockázatoknál össze kell adni az „igen” válaszokat. Az értékelést
a közlekedési lámpa színeinek felhasználásával kell végezni (lásd az 5.1. táblázatot).
5.1. táblázat: A pszicho
szociális kockázatokra vonatkozó kulcskérdések értékelési rendszere

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében
cselekvésre van szükség

Ajánlott szervezetelemzést és Sürgősen el kell végezni a
átvilágítást végezni
szervezetelemzést és az átvilágítást

Egyéb felhasználáshoz lásd az 5. fejezet mellékletében található mátrixot (217. oldal).

Ez alól kivételt képez a munkaidő. Ilyenkor olyan kritériumokat kell használni, amelyek
segítségével bizonyos elemek kizárhatóak a rendszerből.
Más területeken azonban vannak olyan kritériumok, amelyek kizáró jellegűek. A túl
nagy időhiány például a munka intenzitásának megnövekedését jelentheti. Így a
kulcskérdések nem helyettesíthetik a munkavállalókkal a különleges munkahelyi terhelésekről készített interjúkat. Lehetséges, hogy a zöld tartományban is szükségessé
válnak munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések.
Az intézmények fontos területeit és a kockázatnak kitett személyeket úgy lehet felismerni,
hogy több pszichoszociális kockázat esetében is a vörös és/vagy sárga tartományban vannak.
Az alábbi példákban a szakmai csoportok, az osztályok vagy az otthonok szerint értékeltük a „stressz” jelentette pszichoszociális kockázatot. A szakmai csoportokat, az
osztályokat és az otthonokat lehet olyan módon módosítani, hogy megfeleljenek az
intézmény megjelöléseinek. A megkülönböztetés is lehetséges; az orvosokat például
a szakterületük szerint lehet besorolni.
A táblázatok áttekintést nyújtanak arról, hogy az intézményben van-e jele:
• pszichoszociális problémáknak;
• olyan területeknek, amelyeken előfordulhatnak;
• annak, hogy melyek a központi területek;
• annak, hogy hol van a legnagyobb szükség a cselekvésre.
Ha a kulcskérdések alapján úgy tűnik, hogy tervezési problémák állhatnak fenn, a
munkavállalókkal folytatott párbeszéd segítségével további lépéseket kell megtervezni a helyzet fejlesztésére. Lehet, hogy ilyen helyzetben szakértők tudására kell
támaszkodni.
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2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása
A fennálló kockázatokat az összes pszichoszociális kockázat, munkahely vagy szakmai
csoport esetében a táblázatok segítségével kell jellemezni (lásd fenn). A táblázatokban
lévő vörös és sárga cellák összehasonlításával ezenkívül meghatározhatók a fő problémák. Először a legtöbb vörös cellával rendelkező szakmai csoport vagy pszichoszociális
kockázat esetében kell cselekedni.
A kulcskérdéseket nem a munkavállalók körében végzett felmérés során való használatra
szánták. Ebből a célból más előfeltételekre lenne szükség az intézményekben, az osztályokon
vagy az otthonokban, például a névtelenség biztosítására vagy bizalomépítő intézkedésekre.
A tudományterületeken bevett szokás, hogy a jellemzőket pozitívan fogalmazzák meg. Ezt
nem mindig lehetett betartani ebben az útmutatóban, mivel az értékelésnél a közlekedési
lámpa színeit használtuk.

Fontos megjegyzés

A munkaelemzések területén megkülönböztetik a tájékozódást, az átvilágítást és
a szakértői eljárásokat. Rendszerint csak a szakértői eljárások jelzik az eljárás mérési
pontosságát. A „Copenhagen Psychosocial Questionnaire” (pszichoszociális kockázatok mérésére szolgáló kérdőív, rövidítés: COPSOQ) olyan eljárás, amely módszertani
adatokon alapul, ugyanakkor a munkahelyen is alkalmazható. Számos európai országban elérhető az ország hivatalos nyelvén.

3. lépés: Döntés a megelőző fellépésről
A kockázat függvényében kell meghatározni a munkahely kialakításával (környezeti
megelőzés) és a munkavállalók magatartásának megváltozásával (magatartásos megelőzés) kapcsolatos intézkedéseket. Az intézkedések elfogadottsága megnő a munkavállalók körében, ha szakértőként bevonják őket a végrehajtásba. Gyakran pontosan
ismerik a munkával kapcsolatos problémákat és a megoldásokat.

4. lépés: Cselekvés
A cselekvés előtt tisztázni kell az illetékességet. A menetrend és költségterv elkészítése
segít a végrehajtásban résztvevőknek (lásd a 2. fejezetet a 31. oldalon).

5. lépés: Dokumentálás, nyomon követés és felülvizsgálat
A kockázatértékelést rendszeres időközönként meg kell ismételni (körülbelül kétévente). Az értékelés az intézkedések hatékonyságának felülvizsgálatára, valamint a
műszaki, szervezeti és személyzeti változások értékelésére összpontosít.
Számos kedvező hatás várható a kockázatértékelés szakszerű végrehajtásától.
Egyrészről elkerülhetőek a súrlódások, a nem megfelelő intézkedések és a konfliktusok, másrészről pedig megnő a munkavállalók motivációja és elégedettsége, ami pozitívum a betegek, az otthonok lakói és a rokonaik számára.
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5.2. Stressz és kiégés
5.2.1. A kezelt kockázat jellege
Stressz

A stressz bosszantó, kellemetlen és veszélyes. Az okai (a helyzet „stresszel” jár), a következményei („stresszes” vagyok), és az ezzel járó folyamat (ez történik velem, amikor „stresszes” vagyok)
leírható. A stressz jelenthet olyan intenzív, kellemetlen feszültségi állapotot, amely kényelmetlen, veszélyes, az alany szempontjából hosszan tartó helyzetben tapasztalható, és amelyet
fontos kerülni. Az eddig említett (stressz) feltételek nemcsak a ritkán előforduló, nagyszabású
eseményekhez kapcsolódnak, hanem a kisebb, mindennapos kellemetlenségekhez is. A munkahelyi közegben a mindennapos stresszforrások általában fontosabbak a stressz kialakulásánál, mint a nagyobb, de ritka, kedvezőtlen események.

Kiégés

A kiégés a jólét zavarát jelenti, amely hatására az érzések, a hozzáállás és a várakozás negatívvá
válnak, ami mások ápolására kedvezőtlenül hat. A kiégés hasonló tünetekkel jár, mint a stressz,
amelyek főleg az érzelmi kimerültséggel vagy rendkívüli fáradtsággal kapcsolatosak. Különböznek azonban az elidegenedés, az egyéni érintettség és az önmegvalósítás terén. A kiégés
ezenkívül a jólét és a teljesítmény hosszú távú gyengülését jelenti, amely főleg az ápolók
körében jellemző.

5.2.2. A konkrét kockázat értékelésének alapvető
kritériumai
Stressz
A stresszt okozó tényezőket stresszforrásnak nevezzük. Számos ágazatban fellelhetők.
A munkából származó stresszforrások az alábbiak:
• rendkívül szigorú minőségi és mennyiségi követelmények (betegek, lakók, kórképek);
• időhiány és szoros határidők;
• túl sok információ;
• ellentmondásos utasítások az orvosoktól, a főnővérektől, a betegápolási vezetőktől
vagy az otthon vezetőitől;
• a munkatársak, betegek, lakók vagy rokonok általi állandó félbeszakítás és/vagy
akadályozás.
  01 Időhiány a kórházban.
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A beosztásból eredő stresszforrások közé tartoznak az alábbiak:
• nem megfelelő készségek, hiányzó szakmai tapasztalat;
• túl nagy felelősség;
• nem világos feladatmeghatározás;
• a támogatás és segítség hiánya;
• az elismerés hiánya.
A tárgyi környezetből eredő stresszforrások közé tartoznak az alábbiak:
• kedvezőtlen környezeti hatások, például zaj, elektromos töltés, hideg, hőség és huzat;
• mérgező anyagok, biológiai anyagok és tűszúrások;
• összetett műszaki rendszerek: a munkavállaló túlzott igénybevétele (gondolkodás és
helyzetmegítélés), vagy az információbefogadási és feldolgozási kapacitás túllépése;
• segédeszközök hiánya.
A szociális környezetből eredő stresszforrások közé tartoznak az alábbiak:
• nem megfelelő munkahelyi légkör;
• kevés vagy nem megfelelő kommunikáció;
• konfliktusok a felettesekkel és a munkatársakkal;
• folyamatosan változó környezet, munkatársak és feladatok;
• a vállalat szerkezeti átalakítása;
• hiányzó információk (például műszakváltás esetén);
• a család és a munka összeegyeztethetőségének figyelmen kívül hagyása;
• munkaerőhiány.
A munkahelyi integrációból (behaviour setting) eredő stresszforrások közé tartoznak az alábbiak:
• egyedüllét a munkahelyen (például éjszaka vagy hétvégén);
• nagy távolságok vagy zegzugos folyosók, és az osztályok, lakószobák vagy emeletek
hasonlósága.
A személyes stresszforrások közé tartoznak az alábbiak:
• félelem a feladatoktól, a kudarctól, a megrovástól és a büntetéstől;
• félelem a hibázástól;
• szociális és kommunikációs képességek hiánya;
• nem hatékony munkastílus;
• családi konfliktusok.
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Kulcskérdések a stresszről
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat, és az eredményt írja be az utolsó sorba!
Munkahelyi jellemzők

igen

nem

1.

Túl nagy felelősség?

o

o

2.

Gyakran fordul elő időhiány vagy szoros határidő?

o

o

3.

Gyakran előfordulnak zavaró tényezők vagy megszakítások?

o

o

4.

Szigorú szabályok vonatkoznak a munkavégzésre?

o

o

5.

Előfordul, hogy megfelelő információk és segítség hiányában kell döntést
hozni?

o

o

6.

Vannak ellentmondásos követelmények (például konfliktusok a határidők
betartása és a minőség között)?

o

o

7.

Hiányzik a munkatársak és a felettesek támogatása?

o

o

8.

Hiányzik a munkavégzésért járó elismerés?

o

o

9.

Kizárják a munkavállalókat a tervezési és döntéshozatali eljárásokból?

o

o

10.

Hiányzik a munka során elkövetett hibák megvitatása?

o

o

11.

Rossz a munkahelyi légkör?

o

o

12.

A munkavállalók gyakran hiányoznak?

o

o

13.

Vannak kedvezőtlen környezeti hatások?

o

o

14.

Nagyon hosszúak vagy bonyolultak a munka közben megtett utak?

o

o

15.

Hiányoznak a szociális és kommunikációs készségek az ápolóknál?

o

o

Összesen

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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Kiégés
A kiégés külső, belső és az egyénnel kapcsolatos tényezők közötti kölcsönhatásból
alakul ki. A külső tényezők közé tartozik – a munkahelyi követelményeken kívül – a
munkaszervezés és a foglalkoztatottsági helyzet.
Munkahelyi követelmények
Egy konkrét munkahelyi követelmény, amely az ápolt személyek folyamatos felügyeletét írja elő, gyakran túlterheltséghez vezet, mivel szüntelenül barátságos viselkedést
és magas koncentrációt igényel.
Ezenkívül előfordulhat, hogy a munka monoton, kevés mozgásteret hagy a tevékenység végzésében és nehezen előrelátható vagy befolyásolható. Az időhiány miatt csökken az ápolt betegekre fordított figyelem mennyisége. Az elismerés és a jutalmazás
hiánya megerősíti ezeket a tendenciákat. A munkaidő kedvezőtlen beosztása negatív
hatást gyakorol a család és a munka összeegyeztetésére.
Az említett munkahelyi követelmények gyakran a nem megfelelő munkaszervezés
eredményei.
Munkaszervezés
A bürokratikus akadályok megnehezítik a betegek ideális ellátását.
A szervezés rendelkezik az illetékességi körökről és felelősségekről, határozza meg az
információk átláthatóságát és a kommunikációs szabályokat, befolyásolja a vezetőség
eljárását és ösztönzi vagy csökkenti a vállalati innováció lehetőségeit.
Ha a munkaszervezésben klasszikus stresszforrások is jelen vannak, ez elősegíti a
kiégés kialakulását.

  02 Időhiány az ambuláns
ellátásban.
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Foglalkoztatottsági helyzet
A szolgáltatói ágazati állások gyakran nem vonzóak. Azonkívül, hogy számos ágazatban alacsonyak a fizetések, a munkavállalók szabadidejének csonkítása és az
előrelépési lehetőségek hiánya kiégéshez vezethet. A munkakörön kívül eső kötelezettségeket, például a gyermekek vagy a rokonok ellátását nem veszik figyelembe a
munkaszervezés kialakításánál.
Bár az igény növekszik, gyakran a pénzügyi források is korlátozottak.

Személyes tényezők
A körülményekkel kapcsolatos tényezőkön kívül helyzetük és személyes igényeik
révén az érintett személyek is hozzájárulnak a kiégés kialakulásához. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
• a munkához való hozzáállás („helper’s dilemma”, szakmai erkölcs);
• a feladatokkal való megbirkózás nem megfelelő stratégiái;
• a munkavállaló az összes energiáját a munkába fekteti;
• a személyes igények háttérbe szorulnak;
• a lelki egyensúly nem érhető el.
A munkahelyi követelmények és körülmények kiégést okozó tényezői mellett vannak különböző stresszforrások is, amelyek elősegíthetik a kiégés kialakulását. Ezért a
stresszforrások szorosan kapcsolódnak a kiégés kialakulásához. A kiégést elősegítő
körülmények:
• időhiány;
• a munkavégzés folytonos megzavarása;
• ellentmondásos utasítások;
• kevés lehetőség az önálló döntéshozatalra;
• túl kevés lehetőség a szociális támogatásra;
• túl kevés idő mások érzelmi támogatására;
• mindennapos szembesülés a betegek szenvedésével vagy halálával;
• konfliktusok a betegekkel vagy rokonaikkal;
• nem megfelelő számú személyzet;
• a szakképzettség hiánya;
• nincs egyensúly a befektetett munka és a visszajelzés között;
• a tisztelet hiánya.
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Kulcskérdések a kiégésről
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat,
és az eredményt írja be az utolsó sorba!
Jellemzőek az alábbiak a munkahelyen?

igen

nem

1.

folyamatos időhiány

o

o

2.

a munkavégzés folytonos megzavarása

o

o

3.

ellentmondásos utasítások

o

o

4.

kevés lehetőség az önálló döntéshozatalra

o

o

5.

túl kevés lehetőség a szociális támogatásra

o

o

6.

túl kevés idő a munkatársak és a vezetőség által nyújtott érzelmi támogatására

o

o

7.

mindennapos szembesülés a betegek szenvedésével vagy halálával

o

o

8.

konfliktusok a betegekkel vagy a rokonaikkal

o

o

9.

mindig barátságosnak kell lenni

o

o

10.

bürokratikus akadályok

o

o

11.

a munkavállalóknak túl sok feladatuk van

o

o

12.

gyakran kell túlórázni

o

o

13.

nem megfelelő számú a személyzet

o

o

14.

képesítésbeli hiányok vannak

o

o

15.

nem ismerik el a munkáját

o

o

Összesen

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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5.2.3. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek
Ha több területen is kitöltötték a kulcskérdéseket (a mellékletben lévő formanyomtatvány alapján), az értékelési táblázat segítségével megállapíthatják, hogy mely munkahelyzetekben vagy szervezeti egységekben (például osztályok vagy lakóhelyiségek),
tevékenységi köröknél (például ápolás és tisztítás), szakmai csoportoknál (például
orvosok vagy más személyzeti kategóriák) áll fenn a legnagyobb kitettség a stresszt
vagy a kiégést tekintve.

5.2.4. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt
hatások
A stressz következményei közé tartozik az egészségkárosodás és a teljesítménycsökkenés mellett a szociális magatartás és a személyes fejlődés zavara is. Ezenkívül a szabadidős magatartás változását is megfigyelték.
A stressz egész Európában számos különböző betegségért felelős. Főleg a szívbetegségekkel való összefüggés ad okot aggodalomra. A szív- és érrendszeri betegségek
és a szív- és érrendszer károsodása a megbetegedések és halálozások leggyakoribb
természetes forrásai. A folyamatos stressz rendkívül sok „járulékos” költséget okoz az
egészségügy számára.
A munkahelyi stressz a kritikus helyzetek, a műhibák, az üzemzavarok és a balesetek
fő okozója.
A terhelés stresszel kapcsolatos kedvezőtlen következményein kívül van olyan egészségkárosodás, amely jellemzően a kiégéssel kapcsolatban figyelhető meg. A tipikus
figyelmeztető jelek közé tartoznak az alábbiak:
• a fáradtság vagy kimerültség gyors kialakulása; még a legegyszerűbb feladatok is
fárasztóvá válnak; az enyhe ingerültség és türelmetlenség mellett gyakran előfordul
a munkatársak, a felettesek és a betegek/lakók feddése;
• a munkavégzés során tapasztalt alacsony hatékonyság; a munkavállalók egyre nehezebben éreznek együtt a betegekkel;
• az ellátott személyek iránti közönyösség.
  03 Mit kezdjünk a kétségbeeséssel?
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5.2.5. Általános megelőző és védintézkedések
Annak érdekében, hogy a munkahelyen el lehessen kerülni a stresszforrások kialakulását, és hogy a munkavállalókat meg lehessen védeni a kiégéstől, folyamatosan
ellenőrizni kell a munkahelyi helyzetet. A vállalatra jellemző általános körülmények
függvényében különböző elemzési eszközök és eljárások állnak rendelkezésre:
• a munkaképtelenségi adatok elemzése;
• kockázatértékelés;
• a munkakörülmények elemzése;
• egészségvédelmi csoportok;
• a munkavállalók körében végzett felmérések;
• a munkavállalókkal készített interjúk.
A környezeti megelőzés esetében rendelkezésre álló szervezeti intézkedések
közé tartoznak az alábbiak:
• a munkaszervezés kialakítása;
• mozgástér biztosítása;
• a szociális támogatás lehetővé tétele;
• visszajelzés nyújtása a munkafolyamatokat és az eredményeket tekintve.
Fontosak ezenkívül a más szakmai csoportokkal fenntartott szociális és kommunikációs kapcsolatok.
A hasznos személyzeti intézkedések közé tartoznak az alábbiak:
• képzések és továbbképzések;
• szociális és kommunikációs képzés;
• időgazdálkodás;
• stresszkezelés.
A szervezeti és egyéni intézkedések kombinációja a leghatékonyabb.
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5.2.6. A konkrét megelőző technikák és eljárások
leírása
A munkahelyi stresszforrások csökkentése és a kiégés megelőzése érdekében ajánlott
a különböző területeken megelőző technikákat és eljárásokat alkalmazni. Ezek közé
tartozik a munkaszervezés fejlesztése és az egyéni erőforrások megerősítése.
A potenciális stresszforrások csökkentésére irányuló szervezeti intézkedések
• Ha a feladatok végrehajtásánál kitűzött egyéni célok tekintetében mozgásteret biztosítanak, az csökkentheti a pulzust és a vérnyomást, valamint a depresszió és a pszichoszomatikus tünetek kialakulását.
• Több potenciális stresszforrás esetén a szociális támogatás lehetőségeinek biztosítása csökkentheti a pszichoszomatikus panaszok számát.
• A munkaköri tevékenységek lehető legalaposabb összeállítása segítségével megelőzhető és csökkenthető a stressz.
• A munkavállalók időbeosztással kapcsolatos függetlenségének növelése javíthatja a
munka és a magánélet összehangolását.
Az egyéni erőforrások megerősítése az alábbiakra terjed ki:
• alap- és továbbképzés a szakterületen;
• megfelelő stresszkezelési stratégiák megismerése a megfelelő időbeosztás, az
együttműködés és a kommunikációs partnerek keresése révén;
• a követelmények egyéni értékelésének megváltoztatása az indulat és a félelem kezelésének módszerei segítségével (önnyugtató képzés);
• az egyoldalú és csupán versenyorientált előnyöket előnyben részesítő, illetve az
önmagunk kizsákmányolásával vagy túlterhelésével egyenértékű értékrend tudatosítása és kijavítása.
  04 A jól megszervezett
szociális kapcsolatok
fokozzák a betegek
és munkavállalók jó
közérzetét.
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A kiégés esetében számos különböző szervezési jellemző figyelhető meg.
Vállalati szinten:
• megfelelő, részben vagy enyhén pufferelt személyzet;
• szociális szempontból elfogadható módon összeállított munkaidő és műszakok;
• szakosodási és előrelépési lehetőségek biztosítása;
• a vezetőség képzése;
• a gondoskodási kötelezettség betartása (például sok túlóra esetén).
A feladatok szintjén:
• a feladatok sokszínűségének biztosítása (például holisztikus ellátás segítségével);
• a feladatok elvégzése esetén mozgástér biztosítása az idő és a tartalom tekintetében, valamint lehetőségek nyújtása a saját célok és döntések meghatározásához;
• a csapatmunka bevezetése (például minőségi és egészségvédelmi csoportok).
Az egyének szintjén:
• rendszeres megbeszélések a munkahelyi problémákról;
• a szaktudás, a szociális és érzelmi készségek, valamint a kezelési stratégiák fejlesztése érdekében alap‑ és továbbképzés, időbeosztással kapcsolatos képzés, magatartási képzés és félelemkezelési képzés biztosítása;
• lazítási technikák oktatása, például autogén tréning, jóga és gimnasztika.
  05 A rendszeres megbeszélések fontosak a jó
közérzethez.
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5.3. Az erőszak és a „mobbing” (megfélemlítés
és zaklatás) megelőzése és ellenőrzése a
munkahelyen
A betegek, ügyfelek és ápoltak agressziójának és erőszakos viselkedésének kezelése az
orvosi, ápolói és szociális szakmák számára is különleges kihívást jelent. Ezzel kapcsolatban néhány tanulmány igen hasznos eredményeket ért el.
• A NEXT-tanulmány szerint Németországban az idősotthonokban négyből egy ápoló
arról számol be, hogy rendszeresen szembesül agresszív és barátságtalan betegekkel (112).
• Elston et al. tanulmánya (113) szerint, amelynek készítése során az Egyesült Királyságban
697 orvost kérdeztek meg, az orvosok 70 %-a már volt szóbeli, 10 %-a pedig fizikai
bántalmazás áldozata.
Az intézmények és dolgozóik nincsenek mindig megfelelően felkészítve vagy kiképezve az ilyen helyzetek kezelésére. A fizikai sérüléseken kívül gyakran fennáll a lelki
sérülések kockázata is. Mit tehetnek az intézmények és a munkavállalók a támadások
megelőzése érdekében?

5.3.1. A kezelt kockázat jellege
A munkahelyi erőszak kérdése nem egydimenziós. A betegek munkavállalókkal szembeni szóbeli vagy fizikai támadásai az erőszak csupán egyik oldalát jelentik; az egymást
zaklató munkavállalók vagy a munkavállalókat zaklató felettesek (ún. „bossing”), illetve
a feletteseiket zaklató munkavállalók (ún. „staffing”) „csatatérré” változtathatják a munkahelyet. A lehetséges következmények:
• sok betegszabadság a munkavállalók körében;
• magas fluktuáció;
• nem megfelelő munkahelyi légkör;
(112) Simon, M., Tackenberg,
P., Hasselhorn H.-M.,
Kümmerling A.,
Büscher, A., Müller,
B. H.: Auswertung
der ersten Befragung
der NEXTStudie
in Deutschland.
Universität Wuppertal,
2005 ( http://www.next.
uni-wuppertal.de).
(113) Elston, M. A., Gabe,
J., Denney, D., Lee, R.,
O’Beirne, M.: Violence
against doctors: a
medical(ised) problem?
The case of National
Health Service general
practicioners. Sociology
of Health and illness,
Vol. 24., No 5., 2002,
575 -598. o. (http://
onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/14679566.00309/pdf ).
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• nem megfelelő teljesítmény.
A különböző európai nyelvekben különböző terminusokat használnak a pszichológiai erőszak jelenségére. A jelentésbeli különbségek néhány esetben elenyészőek. Az
alábbiakban bemutatjuk az erőszak, a lelki zaklatás (mobbing), a megfélemlítés és
a zaklatás jelenségét a hivatalos fogalommeghatározások alapján.

5 Pszichoszociális kockázatok

Mit jelent a munkahelyi erőszak?
A „külső” erőszak fogalmán általában a munkahelyen kívüli – beleértve a vevőket, az ügyfeleket – személyek általi bántalmazást, fenyegetést, fizikai vagy lélektani agressziót értjük,
amivel veszélyeztetjük a munkavállalók egészségét, biztonságát vagy jó közérzetét. Az erőszaknak lehetnek rasszista vagy szexuális vetületei.
Az agresszív vagy erőszakos tettek a következőképpen nyilvánulhatnak meg:
• Civilizálatlan viselkedés – mások iránti tisztelet hiánya.
• Fizikai vagy szóbeli agresszió – szándékos megsebesítés.
• Támadás – szándékos ártani akarás másoknak.

A munkahelyi erőszak egyik különleges formája a lelki zaklatás.
Heinz Leymann, a munkahelyi zaklatás kutatásának úttörője a munkahelyi pszichoszociális
terrort vagy lelki zaklatást a következőképpen határozta meg: „ellenséges és etikátlan munkahelyi kommunikáció, amely egy vagy több személy részéről egyetlen egyén ellen irányul, aki a
folyamatos lelki zaklatás miatt tartósan tehetetlenné és védtelenné válik. Ezek a tevékenységek
nagyon gyakran előfordulnak (a statisztikai adatok alapján legalább hetente egyszer) és hosszú
ideig tartanak (a statisztikai adatok alapján legalább hat hónapig)” (114)(115).

Lelki zaklatás

A munkahelyi megfélemlítés egy munkavállaló vagy munkavállalók csoportja iránt tanúsított
olyan ismételt, ésszerűtlen magatartás, amely egészségi és biztonsági kockázattal jár.

Megfélemlítés

E meghatározáson belül a(z):
• „ésszerűtlen magatartás” olyan magatartást jelent, amelyet egy normális személy, minden
körülményt figyelembe véve, gyötrésnek, megalázásnak, egészség- és erkölcsrombolónak
vagy fenyegetőnek tekinthet;
• „magatartás” magában foglalja az egyének vagy egy adott csoport tetteit. A munkarendszerek felhasználhatók eszközként gyötrésre, megalázásra, egészség- és erkölcsrombolásra vagy
fenyegetésre;
• „egészségi és biztonsági kockázat” magában foglalja a munkavállaló szellemi vagy fizikai
egészségét fenyegető kockázatot.
A megfélemlítés gyakran hatalommal való visszaélést jelent, amely esetben a célba vett személyeknek nehézséget okozhat magukat megvédelmezni.

A zaklatás fogalma a nemkívánatos rosszindulatra és az ellenséges viselkedésre is kiterjed.
A szexuális zaklatás is ide tartozhat. A munkahelyi zaklatás a megkülönböztetés egy formája, amelyet a jogszabályok határozottan tiltanak (lásd: Food + Drug Administration; US
Department of Health & Human Services, 2008).

(114) Leymann, H., ‘Mobbing
and psychological terror
at workplaces. Violence
and Victims, No 5, 1990,
pp. 119–126 (http://www.
mobbingportal.com/
LeymannV&V1990%282
%29.pdf ).

Zaklatás (ideértve a
szexuális zaklatást
is)

(115) Leymann, H.: The content
and development of
mobbing at work. European Journal of Work and
Organisational Psychology.
Vol. 5., No 2., 1996, 165 -184.
o. (http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/
13594329608414853).
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5.3.2. A konkrét kockázat értékelésének alapvető
kritériumai
Ebben a fejezetben megkülönböztetjük a kórházak és gondozó létesítmények munkavállalóira irányuló agressziót és a munkavállalók közötti zaklatást.
A betegek által a személyzettel szemben elkövetett erőszak
Rendszerint nem egyetlen okból támadják meg az ápolószemélyzetet, hanem a támadásnak előzményei vannak, így erőszakspirál alakulhat ki. Nem ritka, hogy a megfelelő
kommunikáció hiánya vagy a testbeszéd nem megfelelő értelmezése félreértéshez
vezet.
A betegekkel kapcsolatos okok középpontba helyezésével a személyzet ellen irányuló
erőszakot a különböző kórtörténetek, idegrendszeri és mentális zavarok vagy kábítószer-függőség segítségével lehet magyarázni. A betegek néha úgy érzik, hogy a személyzet bizonyos cselekedetei erőszakosak, és erre agresszívan reagálnak. A betegek
erőszakosságát kiváltó személyzeti magatartásformák közé tartozik az arrogancia és a
kimértség.
Az erőszak megjelenésének szerkezeti okai is vannak, például a túl szigorú házirend,
a kevés mozgási lehetőség, a bürokrácia vagy a munkaerőhiány. A megelőző intézkedések hiánya a következő példákkal igazolható: nincs vészhelyzeti terv, nincsenek
menekülő útvonalak, és vannak olyan sötét sarkok, amelyeket nehéz belátni.
A megelőzés szempontjából fontos felkészülni azokra a helyzetekre, amelyekben erőszak fordulhat elő (például a sürgősségi betegfelvételnél). Ezekben a helyzetekben
vészhelyzeti tervre van szükség.

  06 Megfelelő munkaszervezés mint
erőforrás.
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Kulcskérdések az erőszakról
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat,
és az eredményt írja be az utolsó sorba!

Munkahelyi jellemzők

igen

nem

1.

A munkahelyén gyakran előfordulnak úgynevezett nehezen kezelhető
ügyfelek?

o

o

2.

Előfordultak már sértések vagy fenyegetések a betegek részéről az Ön
által végzett munkával kapcsolatban?

o

o

3.

Előfordultak már fizikai fenyegetések/támadások a betegek részéről az
Ön által végzett munkával kapcsolatban?

o

o

4.

Ha támadásra kerül sor, az intézmény végez nyomon követési konzultációt (ideértve a csoportértekezletet)?

o

o

5.

A betegek által elkövetett támadások esetén várható gyors segítség a
felettesektől és a kollégáktól?

o

o

6.

Van személyzetre vonatkozó vészhelyzeti terv (például telefonon vagy
mobiltelefonon található vészhelyzeti hívógomb)?

o

o

7.

Vannak megfelelő menekülő útvonalak a betegek által elkövetett fizikai
támadás esetére?

o

o

8.

Rendszeresen dokumentálják a kritikus, illetve agresszív helyzeteket?

o

o

9.

Vannak arra vonatkozó rendelkezések, hogy hogyan kell kezelni a
betegeket, ha várhatóan kommunikációs vagy megértési nehézségek
merülnek fel (menetrend, tolmácsok, más kísérő személyek stb)?

o

o

10.

Hozzáférnek a betegek a munkaterületen veszélyes tárgyakhoz (például
éles, hegyes, nehéz vagy elmozdítható tárgyak?

o

o

11.

Ha agresszív vagy potenciálisan erőszakos betegekkel folytatnak beszélgetést, nehéz munkatársakat odahívni a munkaerőhiány miatt?

o

o

12.

Vannak iránymutatások az osztályon arról, hogy hogyan kell kezelni az
agresszív betegeket?

o

o

13.

Meg vannak megfelelően világítva, illetve ellenőrzés alatt állnak az épület azon részei, amelyekben erőszak fordulhat elő?

o

o

14.

Van deeszkalációs képzés?

o

o

15.

Korlátozza a munkahelyi szabadságát annak érdekében, hogy elkerülje a
betegekkel való konfrontációt?

o

o

Összesen

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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Lelki zaklatás (mobbing)
A munkavállalók között, vagy a munkavállalók és a feletteseik között előforduló lelki
zaklatás számos különböző formát ölthet, ami megnehezíti felismerését. A lelki zaklatás
szervezeti problémákon, például rossz irányítási stratégián alapuló stresszforrásokhoz
kapcsolható. A szervezeti intézkedéseket tekintve a lelki zaklatás az alábbi formákban
jelenhet meg:
• megalázó feladatok;
• szociális elszigetelődés;
• támadás a személy vagy a magánszférája ellen;
• szóbeli vagy fizikai agresszió;
• pletykák terjesztése.
A lelki zaklatás főszereplőit tekintve számos különböző felállás figyelhető meg. Az
alábbiakat lehet megkülönböztetni:
• „bossing”: felettes általi lelki zaklatás („downward bullying”-ként is ismert);
• „staffing”: az alkalmazottak terrorizálják a feletteseiket („upward bullying”-ként is
ismert);
• a hierarchia ugyanazon szintjéhez tartozó munkavállalók feletti zsarnokoskodás.
A lelki zaklatás kialakulásának folyamatát szemléltető
ábra.

Lelki zaklatás: a jéghegy csúcsa

L elki zaklatás
Elterjedés
Rögzülés
Szavak helyett tettek
Kezdeti rossz hangulat
Forrás: BGW, www.bgw-online.de
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Kulcskérdések a lelki zaklatásról
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat,
és az eredményt írja be az utolsó sorba!

Munkahelyi jellemzők

igen

nem

1.

Nagy munkaterheléssel jár a munkája?

o

o

2.

Gyakran van kitéve konfliktusoknak?

o

o

3.

Hiányzik a munkahelyi együttműködés?

o

o

4.

Vannak egészségügyi panaszai (fejfájás, depresszió, gyomorproblémák,
alvászavar)?

o

o

5.

Összességében rosszul érzi magát a munkahelyén?

o

o

6.

Úgy érzi, hogy a munkahelyén igazságtalanul bánnak Önnel?

o

o

7.

Rossz a kapcsolata a munkatársaival?

o

o

8.

Gyakran érzi úgy, hogy megalázó feladatokat kell elvégeznie?

o

o

9.

Az elmúlt két évben többször is cserélt munkahelyet?

o

o

10.

A részlegén gyakran cserélődik a személyzet?

o

o

11.

A felettese nem teszi lehetővé, hogy szabadon kifejezze véleményét
szóban és írásban?

o

o

12.

Előfordul, hogy a munkatársai nem veszik Önt figyelembe?

o

o

13.

Munka után nem tud kikapcsolódni? Nem tud a munkán kívül másra
gondolni?

o

o

14.

Előfordult már, hogy a munkahelyén erőszakkal fenyegették?

o

o

15.

Gyakran gondol arra, hogy más munkahelyet keres a munkatársai vagy
felettesei viselkedése miatt?

o

o

Összesen

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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5.3.3. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek
A rendelkezésre álló tanulmányok szerint a lelki zaklatás konkrét munkakörülményekhez és munkaszervezési rendszerekhez köthető. A merev hierarchia mellett ide tartozik a felelősségi körök szétszóródása, az egyértelmű visszajelzést biztosító rendszer
hiánya és a hibás vezetői magatartás. A felsorolásból kitűnik, hogy számos egészségügyi intézmény esetében éppen a munkaszervezés nem veszi megfelelően figyelembe
ezeket a tényezőket.

5.3.4. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatások
A munkavállalók néha különbözőképpen reagálnak az erőszakkal vagy lelki zaklatással
járó mindennapos helyzetekre, de van, amiben ez is egységes.
Az erőszak munkavállalókra gyakorolt hatásai közé tartoznak az alábbiak:
• fizikai sérülések;
• (és elsősorban) lelki sérülések; gyakori tünet az alvászavar, az ingerlékenység, a
nyugtalanság és az étvágytalanság;
• lehetséges zavarok: depresszió, ingerlékenység, agysérülés nélküli emlékezetvesztés,
fizikai okoknak nem tulajdonítható fájdalom és függőséget okozó szer fogyasztása.
A lelki zaklatás munkavállalókra gyakorolt hatásai közé tartoznak az alábbiak:
• stressztünetek (magas vérnyomás és pulzus, megemelkedett légzésszám);
• stresszhatások (a vázizomzat feszültsége, a szexuális működés zavara, gyomorfekély
kialakulása);
• pszichoszomatikus zavarok, betegség miatti hiányzás és öngyilkossági szándék mint
a súlyosnak ítélt helyzetekre való extrém reakció.
07 Lelki zaklatás megelőzésére szervezett
kampány.
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5.3.5. Általános megelőző és védintézkedések
A megelőző intézkedéseket alapvetően a munkahely kialakítása és a munkavállalók magatartásának változása alapján lehet megkülönböztetni. Erőszak esetében az
egyéni megelőző intézkedések közé tartozna például a munkavállalók szakértelmének és önbizalmának megerősítése.
Vállalati szinten:		

megelőző stratégiák kialakítása (például: Vannak erkölcsileg
elfogadható betegszűrési módszerek?).

A feladatok szintjén: megfelelő információcsere a kórházi felvételnél a potenciálisan
erőszakos betegek esetében.
Egyéni szinten:		

a korai figyelmeztető jelzések felismerése.

A szervezeti megelőzés és az egyéni magatartással kapcsolatos megelőző intézkedések közötti megkülönböztetés lelki zaklatás esetén is alkalmazható.
A körülményekkel kapcsolatos védintézkedések közé tartoznak az alábbiak:
• magatartási szabályok kialakítása és betartása;
• csapatépítés;
• kockázatértékelés bevezetése, illetve folyamatos továbbfejlesztése;
• SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale – Revised): Ha a betegek gyakran erőszakosak, ajánlott részletes nyilvántartást vezetni annak érdekében, hogy a későbbiekben megelőző intézkedéseket lehessen kialakítani.
A magatartás optimalizálása:
• öntudatossági technikák tanulása;
• a kritikák és konfliktusok megbeszélésének lehetővé tétele;
• lehessen nemet mondani;
• a helyzetek deeszkalációs és önvédelmi módszerekkel való kezelése;
• annak gyakorlása, hogy hogyan kell kezelni a kritikát, és hogy hogyan lehet építő
kritikát adni;
• a tartalom, nem pedig a kapcsolat szintjén folytatott vita.
A szociális kontextus felépítése különösen fontossá válik a lelki zaklatás mérséklésére
irányuló intézkedések támogatása esetén. Ezért fontos a pozitív szociális környezet,
szociális kapcsolatok és vállalati kultúra kialakítása.
Vállalati szinten:		

az irányelveket és a mindennapos gyakorlatot az az elv vezérelje, hogy a lelki zaklatás semmilyen körülmények
között sem elfogadható.

A feladatok szintjén: a munkafolyamatoknál fennálló felelősségi és illetékességi
körök egyértelmű meghatározása.
Egyéni szinten:		

konfliktuskezelési és kommunikációs technikák elsajátítása
(vállalati továbbképzés formájában is).
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5.3.6. A konkrét megelőző technikák és eljárások
leírása
A vállalati együttműködést különösen kedvezően befolyásoló munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági eszközök elsősorban az elemzés kezdeti lépésén alapulnak (lásd
még az 5.1.6. szakaszt). Ebből a célból az alábbi eljárások hajthatók végre a vállalatnál
fennálló általános körülmények alapján:
• a munkaképtelenségi adatok elemzése;
• kockázatértékelés;
• a munkakörülmények elemzése;
• egészségvédelmi csoportok;
• a munkavállalók körében végzett felmérések;
• a munkavállalókkal való konzultáció.

5.3.7. Példák a helyes vállalati gyakorlatra
• Deeszkalációs oktatók képzése: a deeszkalációs oktatók 12 napos, házon belüli képzésen vesznek részt, amelynek során az erőszak, az agresszió, a félelem, az önbecsülés és a deeszkaláció közötti összefüggésekkel foglalkoznak.
A verbális deeszkalációs képzés éppen olyan fontos része a képzésnek, mint a
védelmi és menekülési technikák, vagy a módszertan és a didaktika. Foglalkoznak
az agressziót kiváltó ingerekkel, és azok idős és demenciában szenvedő emberekre
gyakorolt hatásával, valamint ismertetik az agresszió csökkentésének lehetőségeit;
• az erőszak szerkezeti okaival, valamint a betegekkel és a rokonaikkal való érintkezéssel kapcsolatos észrevételek;
• kockázatértékelés elvégzése;
• az erőszak kezelésére irányuló modell meghatározása;
• a betegek és rokonaik panaszainak kezelése;
• a támadások utólagos megbeszélése, ideértve a csoporton belüli támadásokat is.

5.3.8. Megfelelő magatartás a kritikus helyzetekben
A gyakorlatban nagyon hasznosnak bizonyult korai előrejelző rendszer létrehozása a
krízishelyzetek esetére. E célból módszeresen nyilván kell tartani a megváltozott helyzetekre való érzékenységet. Ha egy adott helyzet kritikusnak minősül, vészhelyzeti tervet kell életbe léptetni. Ez azt jelenti, hogy krízis esetén különleges, szabványosított
terv lép működésbe. Ezt a tervet folyamatosan fejleszteni kell, és a csoportüléseken
meg kell vitatni annak érdekében, hogy a munkavállalók ismerjék az egyes lépéseket.
Ezt folyamatos továbbfejlesztés formájában kell megszervezni.
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5.3.9. Legfontosabb ismeretek és következtetések
Az egészségügyi ágazatban előforduló erőszakról és agresszióról nyílt párbeszédet
kell folytatni annak érdekében, hogy intézkedéseket lehessen kidolgozni, és hogy a
problémát kezelni lehessen.
A felső vezetőségnek kategorikusan el kell utasítania a lelki zaklatás minden formáját
(a cég stratégiájában stb.), és a munkáltatóknak nyújtott know-how mellett az összes
munkaterületen azt az elvet kell követni, hogy a lelki zaklatás semmilyen körülmények
között sem elfogadható.
  08 A lelki zaklatást nem
szabad eltűrni.

© 123rf
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5.4. Munkaidő
A munkaidő beosztása nagy hatást gyakorol a munkavállalókat munka közben érintő
terhelési tényezőkre. Ez nem csak a terhelést okozó munkaidő hosszúságát érinti,
hanem elrendezését és eloszlását is.

5.4.1. A kezelt kockázat jellege
Ezt a hatást akkor lehet a legjobban megérteni, ha a napi munkaidő hosszúságát vizsgáljuk. Egyértelmű, hogy a kimerültség a munkaidő hosszúságával együtt növekszik,
a koncentráció pedig csökken. Ez az összefüggés a heti és havi munkaidőt tekintve
is fennáll. A munkaidő felhalmozódása kimerüléshez vezethet, és befolyásolja a pihenést, valamint a család és a munka összeegyeztetését is. A munkaidő hosszúsága mellett a beosztás és az eloszlás is fontos befolyásoló tényező. Különösen a kórházakban
mindennapos a szokatlan időben való munkavégzés, ahol egy munkanap hosszúsága
meghaladja a 24 órát. Az ápolási intézmények személyzetének is rendelkezésre kell
állnia este és éjszaka. Vasárnap és a munkaszüneti napokon is dolgozniuk kell.

5.4.2. A konkrét kockázat értékelésének alapvető
kritériumai
A munkaidő hosszúságából, beosztásából és eloszlásából eredő kockázatok értékelése
érdekében le kell írni a munkaidő-beosztási rendszert, közben figyelembe kell venni a
kockázatot jelentő munkaidő-beosztásokat. Ennek érdekében a kulcskérdések segítségével az alábbi kritériumokat lehet meghatározni:
  09 Több műszakos
munka mint terhelési
tényező.
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Kulcskérdések a munkaidőről
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat,
és az eredményt írja be az utolsó sorba!

Munkahelyi jellemzők

igen

nem

1.

Meghaladja az átlagos munkaideje a heti 48 órát?

o*

o

2.

A beosztás rendszeresen tartalmaz 10 óránál hosszabb ügyeleteket?

o

o

3.

Tartalmaz a műszakbeosztás éjszakai munkát?

o

o

4.

Hiányoznak a műszakbeosztásból a kötelezően előírt szünetek?

o*

o

5.

Általában meg lehet tartani a megegyezés szerinti szüneteket a napi
munka során?

o*

o

6.

11 óránál rövidebb a műszakok közötti pihenőidő?

o*

o

7.

Rendszeresen dolgozik vasárnaponként?

o

o

8.

Vannak készenléti ügyeletek?

o

o

9.

Előfordulnak 24 órás készenléti ügyeletek?

o

o

10.

Túllépik a gyakorlatban a készenléti ügyeletek tervezett hosszúságát?

o

o

11.

Rövidebb 24 óránál az éjszakai műszak utáni pihenőidő?

o

o

12.

Előfordul, hogy egy hónapban több mint négyszer kell készenléti ügyeletet tartani?

o

o

13.

Gyakran előfordul, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztatják a
beosztást?

o

o

14.

Gyakran kell túlórázni?

o

o

15.

Gyakran fordul elő munkahelyi-magánéleti konfliktus a munkaidő miatt?

o

o

Összesen
(*) Ezek kizáró kritériumok. A munkaidő-beosztásról szóló uniós irányelvben találhatóak. „Igen” válasz esetén azonnal
cselekedni kell.

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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5.4.3. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek leírása
A kórházi és ápolási szakmákban éjjel-nappal dolgozni kell. Ez azt jelenti, hogy a
munkavállalóknak – a „rendes” napi munkán kívül – olyankor is dolgozniuk kell, amikor a testük fiziológiai okokból inkább pihenne. Ez a rendes munkaidőn kívül végzett
munka éjszaka jelenti a legnagyobb megterhelést. Az esti munka emellett a szociális
tevékenységekben való részvétel korlátozása miatt is megterhelő. A munkaidő beosztása és a munkaszervezés tovább növelheti ezt a terhet, amely ezen a szakterületen
megszokott. Az egészségi kockázatok és a munka során elkövetett hibák kockázata
még nagyobb lesz, ha a több műszakos munka mellett nagyon hosszú a munkaidő
is. Ez a helyzet gyakran előfordul az egészségügyben. Ebben az ágazatban ugyanis a
„rendes” munkaidő mellett sok helyen még hosszú készenléti ügyeletet is kell tartani.
A várandós, a gyermekágyas és a szoptató munkavállalókra azonban különleges
védintézkedések vonatkoznak. A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük
annak érdekében, hogy ezeknek a munkavállalóknak ne kelljen éjszaka dolgozniuk.
Ehelyett nappali munkára kell beosztani őket. Az ilyen helyzetből eredő bármilyen
megkülönböztetést el kell kerülni.

5.4.4. Az egészségvédelemre és a biztonságra
gyakorolt hatások leírása
Túl hosszú munkaidő: Szív- és érrendszeri és idegrendszeri panaszok
A túl hosszú munkaidővel kapcsolatban általában a szív- és érrendszeri megbetegedéseket említik tipikus egészségkárosodásként.
A hosszú munkaidő mellett gyakran más egészségügyi kockázatok is fennállnak. A túl
hosszú munkaidő, a több műszakos munka, a munkahelyi stressz és a nem megfelelő
életvitel gyakran együtt fordul elő. A japán munkaügyi minisztérium által készített felmérés szerint a hosszú munkaidőben dolgozó munkavállalók 65 %-a fizikailag kimerültnek érzi magát, 57 %-uk nyugtalanságról és stresszről számolt be, 48 %-uk pedig
szellemileg kimerült. A kiégés szintén a hosszú munkaidőhöz köthető.
A rendelkezésre álló eredmények alapján általában kijelenthető, hogy az egészségkárosodás és a hosszú munkaidő közötti kapcsolatot gyakran kísérik más terhelési tényezők is. Ezek a tényezők rendszerint további terhet jelentenek, ide tartozik az időhiány, a
karriernyomás és a humánerőforrások hiánya. A motiváció „pufferelő” funkciója is csak
korlátozott hatással van a test fiziológiai reakcióira.
Megnövekedett baleseti kockázat
Az európai egészségügyi ágazatban készített különböző tanulmányok alapján megerősítették, hogy a kilencedik munkaóra után jelentősen megnő a baleseti kockázat.
Ez a hatás tovább fokozódik a több műszakos munka és az éjszakai munka során.
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Baleseti kockázat mint a munkaidő hosszúságának függvénye
Különböző tanulmányok összefoglalása
[z érték]

Munkaidő (óra)

Hänecke u.a. (1998)
Folkard (1996)
Ĺkerstedt(1995)

Több műszakos munka
A tudományos adatok alapján a váltakozó és a hosszú távon rendkívül hosszú munkaidőben való munkavégzés megnöveli az egészségügyi és szociális problémák kockázatát. A több műszakos munka és a hosszú távú éjszakai munka – ami bevett gyakorlat
a klinikákon – egyéni kockázatokhoz vezet. Az éjszakai és több műszakos munka által
okozott fő tünetek:
• fáradtság, állandó alvászavarok, krónikus kimerültség;
• egészségkárosodás (pszichovegetatív és gasztrointesztinális);
• baleseti kockázat;
• szociális elszigetelődés;
• a munkavégzés színvonalának romlása (éjszakai munka).
Az egyén alkatától függően különböző tünetek fordulhatnak elő. Amellett, hogy a kórházi
és ápolói munkához elkerülhetetlenül hozzátartozik az egész napos munka, különösen a
gyermekes anyák részesítik előnyben a rendszeres éjszakai munkát. Az éjszakai munkavégzés lehetővé teszi a munka és a család összeegyeztetését. A munkavállalók gyakran
nincsenek tisztában azzal, hogy az éjszakai munkavégzés milyen egészségügyi kockázatokkal jár. Az éjszakai műszakban való tartós munkavégzés ezenkívül gyakran a szakképzettség színvonalának romlását okozza. Azok a nők, akik több évig csak éjszaka dolgoznak,
már úgy érzik, hogy nem tudnának megbirkózni a „rendes” osztályos munka tempójával.
Ez különösen az idősebb munkavállalók számára okoz problémát. A magasabb életkorral a több műszakos munka által okozott teherrel való megbirkózás lehetőségei
egyre fogynak. Ha emellett a szakértelem is korlátozott szintű, gyakran problémát
okoz a „rendes” nappali munkába való visszatérés.
Néhány tanulmány szerint a több műszakos munka összekapcsolható a rák kialakulásának megnövekedett kockázatával (116).

(116) http://monographs.iarc.
fr/ENG/Monographs/
PDFs/.
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5.4.5. Általános megelőző és védintézkedések
A különböző szinteken eltérő megelőzési lehetőségek vannak. Először is a munkaidőrendszer megszervezése során mindig a legújabb tudományos eredmények alapján,
ésszerűen kell eljárni. Az utóbbi 40 évben készített tanulmányok kimutatták, hogy a
műszakbeosztások nagymértékben különböznek az általuk okozott egészségügyi
kockázatokat tekintve (lásd a 4.7. szakaszt).
Az utóbbi években arról is vita folyt, hogy milyen hatást gyakorol a nagyon fényes
világítás a több műszakos munkához való alkalmazkodásra. Az erős fény korlátozza a
melatonintermelést, így csökkenti a fáradtságot.
Szervezeti szinten is lehet kedvezően befolyásolni a munkateher kezelését. Ebből a
szempontból kulcsfontosságú az éjszakai ellátás. Az intézményeknek fényt és egészséges élelmiszert kell rendelkezésre bocsátaniuk az éjszakai ellátás során.
Az éjszakai és több műszakos munkavégzés kedvezőtlen hatásait egyéni szinten célirányos magatartással lehet mérsékelni. Ide tartoznak az alábbiak:
• sporttevékenység;
• egészséges táplálkozás;
• az alvási helyzet javítása.
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv 9. cikkének
(1) bekezdése (117) arról rendelkezik, hogy az éjszakai munkát végző munkavállalóknak
munkába lépésüket megelőzően és azt követően rendszeresen ingyenes egészségügyi vizsgálaton kell részt venniük.
  10 A betegek egészsége – mi a helyzet mun
kavállalók egészségével?

(117) Az Európai Parlament
és a Tanács 2003. no
vember 4-i 2003/88/EK
irányelve a munkaidő
szervezés egyes szempontjairól, HL L 299.,
2003.11.18., 9–19. o.
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5.4.6. A konkrét megelőző technikák és eljárások
leírása
Tervezési ajánlások:
1. Minél kevesebb éjszakai műszak.
2. Egymás után legfeljebb három éjszakai műszak (118).
3. Előrefelé gördülő műszakok: kora este, illetve késő éjszaka.
4. A munkaidő felhalmozódásának elkerülése.
5. Hétvégén lehetőleg két egymást követő szabadnap.
6. A reggeli műszak ne kezdődjön túl korán.
7. Az éjszakai műszak ne végződjön túl későn.
8. A műszakbeosztás kiszámíthatósága.

5.4.7. Példák a helyes vállalati gyakorlatra
A több műszakos és éjszakai munka nagy terhet jelent a munkavállalók számára. Ezért
különösen fontos, hogy a munkavállalókat bevonják a műszakbeosztás kialakításába.
Lehetőleg figyelembe kell venni az egyéni preferenciákat és érdekeket. Fontos ezenkívül a műszakbeosztás megbízhatósága. A munkavállalók számára biztosítani kell,
hogy a kialakított beosztást be is tartsák. Ezáltal megtervezhetik magánéletüket. Ez
nem azt jelenti, hogy a munkavállalók közötti műszakcsere megbeszélés után nem
lehetséges. Azt azonban igen, hogy a munkavállalók beleegyezése nélkül nem lehet
változtatásokat véghezvinni. Ezért az is fontos, hogy a műszakbeosztás elkészítésénél
az ünnepek és a megbetegedések esetére tartalék állományról is gondoskodjanak.
  11 A sport mint a munka
ellensúlyozása.

(118) Wedderburn, A. (szerk.):
Continuous shift
systems. Az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványainak
Hivatala, Luxembourg,
1998 (http://www.
eurofound.europa.eu/
pubdocs/1998/02/en/1/
ef9802en.pdf ).

A munkavállalókat be kell vonni a műszakbeosztás megtervezésébe és döntéshozatali eljárásába.

Fontos megjegyzés

201

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

5.4.8. Megfelelő magatartás a kritikus helyzetekben
Ha a munkaidőrendszer kulcskérdések segítségével elvégzett elemzéséből kitűnik,
hogy magas a kockázat, vagy hogy egy kizáró kritérium teljesül, a munkaidőrendszert
felül kell vizsgálni a lehetséges változtatások alapján. Ebből a célból fel kell keresni a
munkaidő beosztásáért felelős személyt, és tájékoztatni kell erről. Alternatív munkabeosztásokat kell kialakítani.

5.4.9. Legfontosabb ismeretek és következtetések
A több műszakos munkavégzés az egészségügyi ágazat működésének szükséges és
elkerülhetetlen előfeltétele. Ennek ellenére a több műszakos munka, és különösen az
éjszakai munka komoly következményekkel jár a szociális élet, különösen a családi
élet és az egészség terén. A több műszakos munka káros hatásainak elkerülése vagy
legalább csökkentése érdekében számos ellenintézkedést dolgoztak ki. A negatív
következmények elkerülése érdekében a műszakbeosztásnak figyelembe kell vennie
egyrészt a rendelkezésre álló műszaki és szervezeti intézkedéseket, másrészt pedig az
orvosi intézkedéseket, a kezelést és az egyéni magatartást.

  12 A jól kialakított
műszakbeosztás az
egész osztály számára
könnyítést jelent.

202

5 Pszichoszociális kockázatok

5.5. Kábítószer-fogyasztás
Az összes társadalmi osztályban találkozhatnak az egészségügyi munkavállalók függőséggel, akár a munkatársaik körében, akár a saját esetükben. A szenvedélybetegek
nem csupán a saját egészségüket károsítják, hanem mindenki másra is magas balesetveszélyt jelentenek. A függőségi problémák gyakran abból erednek, hogy az érintett
nem tud sikeresen megbirkózni a problémáival. Ahhoz, hogy ki lehessen törni ebből az
ördögi körből, sok erőfeszítésre van szükség (a munkahelyen is).

5.5.1. A kezelt kockázat jellege
A kábítószer túlzott fogyasztása a fizikai vagy mentális függőséghez vezető rendszeres kábítószer-fogyasztást jelenti. A fogyasztás eredményeképpen hosszú távon megnő a tolerancia.

A kábítószerfogyasztás jellege

A túlzott kábítószer-fogyasztás különböző anyagok, például alkohol, nikotin vagy gyógyszerek
túlzott mértékű fogyasztását jelenti, függetlenül attól, hogy fennáll-e függőség (lásd az Alkoholizmus c. szakaszt). A nem anyagokhoz kapcsolódó függőségek esetében (például szerencsejáték-függőség, táplálkozási zavarok, munkamánia) fontos a magatartás kontrollja, de az
önmegtartóztatás nem lehetséges, mert a magatartást nem lehet teljesen leállítani.

Az „alkoholizmus” fogalmát akkor használjuk, ha egy személy egyre több alkoholt fogyaszt, és
alkohol nélkül elvonási tüneteket mutat.

Alkoholizmus

A WHO közlekedési lámpa színeit felhasználó modellje a fogyasztási szokások alapján írja le az
alkoholfüggőség kialakulását:
• Zöld fázis: alacsony kockázatú fogyasztás = minden rendben van, felelősségteljes alkoholfogyasztás, alacsony egészségi kockázat.
• Sárga fázis: kockázatos, káros fogyasztás = Veszély! Vigyázat, magas az egészségi kockázat, a
függőség kockázata pedig az alkoholfogyasztás időtartamával és mennyiségével együtt nő.
• Vörös fázis: függőséget jelző fogyasztás = Veszély! Állj, függőség áll fenn, segítségre van
szükség, abba kell hagyni a függőséget okozó anyag fogyasztását!
Az anyag fogyasztásának szintjén kívül azonban más tényezők is befolyásolják a függőség kialakulását (ideértve a személy mentális és fizikai állapotát, a tanulási folyamatokat, a családban
és a baráti körben szerzett tapasztalatokat).

5.5.2. A konkrét kockázat értékelésének alapvető
kritériumai
A kockázat vagy a túlzott fogyasztás potenciáljának értékelése általában a fogyasztás
erősségén alapul. Ez elsősorban főleg a dohányra, az alkoholra vagy a gyógyszerekre
vonatkozik. Nem állnak rendelkezésre konkrét adatok arról, hogy a kórházakban és az
ápolási intézményekben dolgozó munkavállalók milyen arányban érintettek. Azt azonban tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók számára rendelkezésre állnak különböző
elvonó klinikák. Ami a nikotinfogyasztást illeti, a kórházak és az ápolási intézmények
munkavállalói között sokkal magasabb a dohányzók aránya, mint az átlagnépesség
körében.
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Kulcskérdések a kábítószerekről
Jelölje meg azokat a munkahelyi jellemzőket, amelyek előfordulnak az Ön intézményében, osztályán, lakóintézményében vagy részlegén. Adja össze az „igen” válaszokat, és az eredményt írja be az utolsó sorba!
Munkahelyi jellemzők

igen

nem

1.

Szó esik a munkahelyén a drogok, gyógyszerek vagy az alkohol túlzott
fogyasztásáról?

o

o

2.

Vannak az Ön munkahelyén olyan munkavállalók, akiknek gondjuk van a
drogokkal vagy a gyógyszerekkel?

o

o

3.

Könnyen vagy szabadon hozzáférhetőek a kábítószerek, például alkohol
vagy gyógyszerek (például az étkezdében)?

o

o

4.

Fordulhatnak az érintett munkavállalók bárkihez az intézményen belül?

o

o

5.

Vannak olyan képzések, amelyek segítenek a fogyasztás egyéni kontrollálásában (például dohányzásról leszoktató képzések, az alkoholfogyasztás
csökkentésére irányuló képzések)?

o

o

6.

Vannak az intézmény munkacsoportjain belül szociális feszültségek és konfliktusok?

o

o

7.

Nyújtanak a felettesek támogatást?

o

o

8.

Kapnak az intézmény vezetői megfelelő képzést a „függőség” témakörében?

o

o

9.

Ismert az intézményben a jólléti, képzési és leszokást segítő megbeszélések fogalma?

o

o

10.

Vannak egészségvédelmi csoportok az intézményben?

o

o

11.

Ismertek az intézményben a megelőző intézkedések?

o

o

12.

Van az intézményben stressz-, illetve konfliktuskezelés?

o

o

13.

Van, aki tudja az intézményben, hogy mit kell kezdeni az érintett munkavállalókkal?

o

o

14.

Ismerik az intézményben a kábítószer-fogyasztás jeleit?

o

o

15.

Foglalkoznak az intézményben az illegális drogok témájával?

o

o

Összesen

nincs kockázat

megnövekedett kockázat

nagy kockázat

1–5 bejelölt jellemző

6–10 bejelölt jellemző

11–15 bejelölt jellemző

Az egyes jellemzők esetében cselek- Ajánlott szervezetelemzést és átvilá- Sürgősen el kell végezni a szervezetvésre van szükség
gítást végezni
elemzést és az átvilágítást
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5.5.3. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek
Feltételezhető, hogy olyan területeken jelenik meg a túlzott alkohol- és kábítószerfogyasztás, amelyeken magas a stressz, illetve a felettesek és a munkatársak nem nyújtanak megfelelő szociális támogatást. A munkahellyel kapcsolatos tényezők mellett
nem szabad megfeledkezni az életkörülményekről sem. Ezért különösen fontos, hogy
helyes vezetőségi magatartás segítségével vonják be a kockázatértékelésbe a munka
és a magánélet közötti összhangot (a munka és a magánélet egyensúlya).
Az alkohol- és kábítószer-fogyasztást a stressznek való kitettséggel és a problémakezelési stratégiák hiányával összefüggésben kell vizsgálni.
Ami a klinikákon és az otthonokban való dohányzást illeti, gyakran a cigarettaszünet az egyetlen pihenési lehetőség. A szünetek megbízható beosztása jó munkaszervezési intézkedés lehet arra, hogy csökkentsék a dohánytermékek fogyasztását.
Németországban egyre több kórház kötelezi el magát a dohánytermékek fogyasztásának megelőzése mellett. A „füstmentes kórház” megjelölés presztízse egyre növekszik.
A kórházakban az a probléma a gyógyszerek túlzott fogyasztásával, hogy a munkavállalók könnyen hozzájuthatnak a gyógyszerekhez. Ezáltal ha nagy a munkaterhelés,
a munkavállalók kísértésbe eshetnek, hogy nyugtatókat vagy amfetamint szedjenek.

5.5.4. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt
hatások
Az alkohol- és kábítószer-fogyasztás következményeit a függőség mértéke alapján
különbözőképpen kell vizsgálni. A teljesítmény korlátozásától és az általános egészségi állapot romlásától a súlyos egészségkárosodásig különböző fokozatok figyelhetők meg.

5.5.5. Általános megelőző és védintézkedések
Általában fejleszteni kell a magas terheléssel járó helyzetek kezeléséhez szükséges
egyéni erőforrásokat. Ez a munkaszervezésből és a megterhelő munkakörülményekből eredő terhelésre, valamint a munkahelyi megfélemlítéssel és erőszakkal kapcsolatban kialakuló helyzetekre egyaránt vonatkozik. A mértéktelen kábítószer-fogyasztás
gyakran a munkahelyi zaklatás következménye. Az önbecsülés megerősítése és a
problémakezelési stratégiák fejlesztése általában csökkenti a kockázatot.

5.5.6. Konkrét megelőző technikák és eljárások
• Leszokást segítő megbeszélések.
• A felettesek és munkatársak összehangolt fellépése konkrét segítségnyújtás felajánlásával az érintett személy magatartásának megváltoztatása érdekében.

205

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

5.5.7. Megfelelő magatartás a kritikus helyzetekben
Példa: „Hogyan segíthetek a munkatársamnak az alkoholproblémája leküzdésében?”
• Minél pontosabban mondja el, hogy milyen változásokat észlelt, és hogy Ön szerint a változást alkoholprobléma okozta. (Esetleg előzetesen kérjen tanácsot arról,
hogyan közelítse meg a témát.)
• Nyíltan mondja meg az érintett személynek, hogy nagyon aggódik érte, és hogy azt
szeretné, hogy ismét olyan munkatárs legyen, mint korábban.
• Bátorítsa a munkatársát arra, hogy keressen fel külső tanácsadó intézményt.
• Maradjon meg a munkatárs szerepében, és fejezze ki aggodalmát az érintett személy magatartása miatt. Az érintettel személyesen beszéljen, ne a háta mögött. Ne
próbáljon orvos vagy pszichológus bőrébe bújni.
• Az esetleges függőséget tekintse betegségnek, a függőség miatt kialakuló magatartásformát pedig a betegség tünetének. Azonban ne próbálja eltitkolni vagy elpalástolni az érintett szakmai hibáit. Ne végezze el az érintett feladatait, és ne védje meg
a hibái következményeitől.
• Csak maga a szenvedélybeteg tehet valamit a problémája ellen.
• Ha szeretne, többször kezdeményezzen beszélgetést, de ne kezelje sajátjaként a
problémát.
• Ha nincs változás, konzultáljon a felettesével, a személyzet tevékenységét támogató
hivatallal, az üzemi tanáccsal vagy a külső tanácsadó központtal.
Felettesek számára: Használja a leszokást segítő megbeszélésekről szóló iránymutatást.

206

5 Pszichoszociális kockázatok

5.5.8. Legfontosabb ismeretek és következtetések
A kockázatok azonosítása és értékelése után az alábbi táblázat segítségével áttekintés készíthető. Az „igen” válaszok összegének számát írja be a táblázatba, és jelölje be a megfelelő vörös,
sárga vagy zöld cellát.
Pszichoszociális
kockázatok

Összesen

Fontos megjegyzés

Kockázat
nincs

megnövekedett

magas

Stressz

o

o

o

Kiégés

o

o

o

Lelki zaklatás

o

o

o

Munkaidő*

o

o

o

Erőszak

o

o

o

Kábítószer-fogyasztás

o

o

o

* Megjegyzés: Ha akár egy kizáró kritérium is teljesül, mindenképpen helyreigazító intézkedésekre van szükség!

A táblázat alapján meg lehet állapítani a központi kérdéseket. A vörös zónában lévő értékek
esetében sürgősen intézkedni kell. A sárga zóna esetében ajánlott intézkedni. A zöld zónában
meg kell állapítani, hogy az egyes jellemzők esetében szükség van-e változtatásokra.
Az intézkedések sorrendjét az intézmény vezetőségével és a munkavállalókkal együttműködve kell meghatározni. Itt meg lehet beszélni a megvalósítás lehetőségeit. Ezenkívül meg kell
határozni a végrehajtással kapcsolatos határidőket és felelősségi köröket.
Ha megváltozik a szervezet, például vállalati egyesülések vagy átszervezések miatt, ismét
értékelni kell a pszichoszociális kockázatokat. Új vezetők vagy műszaki változtatások/újítások is
járhatnak pszichoszociális kockázatokkal.
Az intézkedések végrehajtását 1–2 év után felül kell vizsgálni.
A pszichoszociális kockázatoknak való magas kitettséggel járó munkahelyi tevékenységek és
helyzetek közé tartoznak az alábbiak:
nem megfelelő munkaszervezés, amely például csúcsidővel, időhiánnyal, a munkatársakkal
való együttműködés során problémákkal, nem hatékony anyagbeszerzéssel, túlzott dokumentálással és nem tisztázott felelősségi körökkel társul. További tényezők:
1. Hiányos tájékoztatás és kommunikáció. A nem megfelelő kommunikáció gyakran konfliktusokhoz vezet a munkatársak között. Ezt megerősíti az, ha a munkavégzés során erősen
érezhető a hierarchia.
2. Problémák a különböző szakmai csoportok közötti együttműködésnél.
3. A munkavállalók bevonásának hiánya.
4. A műszakbeosztást gyakran és előzetes bejelentés nélkül megváltoztatják.
5. A felettesek nem tájékoztatják megfelelően a munkavállalókat.
6. Megterhelő munkaidő, például sok túlóra és készenléti ügyelet az orvosi ellátásban).
7. A például személyes kötelezettségekkel kapcsolatos kérések nem megfelelő figyelembevétele a munkaidő beosztása során.
8. Nehéz helyzetek és problémás betegek kezelése.
9. Ellentmondásos követelmények (különbség a célok és a munkakörülmények között, például az
aktív gondozás végrehajtása nagy időhiánnyal társul).
A nagy fizikai megterhelés, például a betegek gyakori felemelése és hordása, hozzájárul a
stressz és a mentális kimerültség kialakulásához, és hosszú távon kiégéshez vezet. Az egészségügyi ágazatban, és különösen az ápolás területén a pszichoszociális és fizikai kockázatok
csökkentésére irányuló intézkedésekre van szükség a munkavállalók egészségének fenntartása
és megerősítése érdekében.
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5.6. Alkalmazandó uniós irányelvek
1. A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről (119)
2. A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (120)
3. A Tanács 93/104/EK irányelve (1993. november 23.) a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól (121)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/34/EK irányelve (2000. június 22.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból
kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról (122)
További uniós eszközök:
Európai szociális párbeszéd: a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló
keretmegállapodás, 2007. április
http://osha.europa.eu/data/links/framework-agreement-on-harassment-andviolence-at-work
Európai szociális párbeszéd: munkahelyi stresszel kapcsolatos keretmegállapodás
http://www.etuc.org/IMG/
pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_EN.pdf

(119) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(120) A Tanács 1992. október
19-i 92/85/EGK
irányelve a várandós,
a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről (tizedik
egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 348.,
1992.11.28., 1–8. o.
(121) HL L 307., 1993.12.13.,
18–24. o.
(122) HL L 195., 2000.8.1.,
41–45. o.
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5.7. A helyes vállalati gyakorlat leírása
5.7.1. Interjú a naueni Havelland klinikával a
pszichoszociális kockázatokról
Az interjúban Dr. Babette Dietrich, a naueni Havelland klinika vezetőségének
szóvivője ismerteti az intézményében végrehajtott, a pszichoszociális kockázatok elkerülésére irányuló megelőző intézkedéseket.

Dr. Dietrich: Az átlagos munkaidő maximum 40 óra.
Kérdező: Vannak állandó éjszakai műszakok?

Best practice

Kérdező: Hetente hány órát dolgoznak?

Dr. Dietrich: Van egy állandó éjszakai műszak, egyébként pedig
folytonos váltott műszakos beosztást alkalmazunk.
Kérdező: Betarthatók a szünetek?
Dr. Babette Dietrich, a
naueni Havelland klinika
vezetőségének szóvivője.

Dr. Dietrich: Elvileg igen.
Kérdező: Ügyelet után tartanak pihenőt?

Dr. Dietrich: Az ügyeletek maximum 24 órásak, egy 45 perces szünettel.
Kérdező: Milyen hosszú a pihenőidő?

Dr. Dietrich: Legalább 11 óra; az egyik klinikán olyan ügyeleti rendszert vezettek be,
amelyben a munkaidőről szóló jogszabály értelmében rövidebb a pihenőidő.
Kérdező: Intézményen belül cserélgetik a műszakokat?
Dr. Dietrich: Igen.

Kérdező: Vannak jelentős eltérések a hónap elején elkészített műszakbeosztás és a
„tényleges” beosztás között?

Dr. Dietrich: Vannak eltérések a terv és a tényleges beosztás között, de ezek nem
jelentősek. A tervezett beosztást két hónappal a terv végrehajtása előtt készítjük el.
Kérdező: Kinek a feladata a beosztás elkészítése?

Dr. Dietrich: Az ápolási részlegek vezetői (minden esetben 50–120 munkavállaló) és a
klinikákat vezető főorvosok.
Kérdező: A munkavállalókat is bevonják a tervezésbe?
Dr. Dietrich: Igen.
Kérdező: Milyen segítséget nyújtanak a kiégésben szenvedő munkavállalóknak?

Dr. Dietrich: Pszichológiai támogatást. Hosszabb ideig tartó munkaképtelenség esetén beszélgetünk a munkába visszatérő munkavállalókkal és segítünk a visszailleszkedésben a hamburgi modell szerint.
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Kérdező: Milyen intézkedések bizonyultak hatékonynak a kiégés megelőzésében?
Dr. Dietrich: Rendszeres továbbképzéseket tartunk a kiégés megelőzéséről, a relaxációs technikákról és az időbeosztásról.
Ezenkívül a munkavállalók beszélhetnek a
feletteseikkel is.

Best practice

Kérdező: Ha egy munkavállalót fizikai támadás ér, van lehetőség utógondozási konzultációra (az egész csoport esetében is)?
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Dr. Dietrich: Egyének és csoportok számára egyaránt biztosítunk felügyeletet és utógondozási konzultációt.
Kérdező: Dokumentálják a kiemelkedően agresszív helyzeteket?
Dr. Dietrich: Ezeket a betegek aktáiban dokumentáljuk.
Kérdező: Nyújtanak kommunikációs szemináriumokat és deeszkalációs képzéseket az
intézményükben?
Dr. Dietrich: Rendszeresen tartunk kommunikációs, konfliktuskezelési és deeszkalációs
képzéseket.
Kérdező: Ön szerint mi okoz stresszt az intézményben?
Dr. Dietrich: A munka intenzitásának növekedése, különösen a humánerőforrás szűkössége miatt és a gyors cserélődés (például dokumentáció), de az innovációs és a szerkezeti
átalakítások is. Emiatt a munkavállalók néha elbizonytalanodnak, hogy mik a feladataik
(Mit várnak tőlem? Ki miért felel? Kivel beszélhetek?). A verseny nyomása miatt túl hirtelen, túl sok projekt indul a célok, az erőforrások és a sorrend megtervezése nélkül.
Kérdező: Eddig mit tett az intézmény a stressz ellen?
Dr. Dietrich: Méréseket végeztünk a nem megfelelő fizikai és mentális terhelési helyzetekkel kapcsolatban az egyik egyetemmel együttműködve végrehajtott projekt
keretében, rendszeresen rögzítjük az ügyelet során végzett munka mennyiségét, új
munkaidő-modelleket vezettünk be, a munkavállalók és feletteseik között beszélgetéseket szervezünk, csoportos képzéseket tartunk, minőségi szabványokat határoztunk meg, optimalizáltuk a munkafolyamatokat és kibővítettük a projektvezetést. Jó
munkaszervezéssel és a szervezeti kézikönyvben foglalt egyértelmű, írásos magyarázatokkal, valamint a munkafolyamatok egyértelmű leírásával próbáljuk megelőzni a
stresszt. A szervezeti intézkedéseket közös és kötelező iránymutatásként hajtjuk végre.
Egy-két évvel később meghatározzuk az intézkedések felülvizsgálatának és frissítésének dátumát. Az intézkedések végrehajtásáért a főnővérek vagy az ápolási osztály
vezetői felelnek. Kineveztünk egy személyt a minőségirányítási részlegen, aki a határidők betartásáért felelős. A kórház vezetősége az intézkedések végrehajtása és az erről
szóló ellenőrzési jelentések jóváhagyása révén biztosítja az intézkedések szükséges
kötelező jellegét.
Kérdező: Milyen intézkedéseket terveznek a jövőben a stressz megelőzése érdekében?
Dr. Dietrich: Kiterjesztjük a meglévő eszközök alkalmazását. Próbálunk továbbá olyan
légkört teremteni, amelyben a téma nem válik tabuvá, ezenkívül új személyzeti felmérést fogunk készíteni.
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Kérdező: Az intézményben nyíltan foglalkoznak a kábítószerekkel és gyógyszerekkel
való visszaéléssel?
Dr. Dietrich: Igen, de ez ritkán fordul elő. Van egy függőséget kezelő osztályunk.
Kérdező: Milyen segítséget nyújtanak az érintett munkavállalóknak?
Dr. Dietrich: Beszélgetést szervezünk a HR-részleggel, lehetőleg a felettesek és az
üzemi tanács bevonásával. A pszichiátria személyzete rendelkezésre áll tanácsadásra/
konzultációra.
Kérdező: Kihez fordulhatnak az érintett munkavállalók?

Best practice

Dr. Dietrich: A felettesekhez, az üzemi tanácshoz, a pszichiátriához és a szociális
szolgálatokhoz.
Kérdező: A jövőben hogyan fogják kezelni a kábítószerrel és gyógyszerrel való
visszaéléseket?

Dr. Dietrich: A gyógyszerek munkavállalók általi fogyasztásának megelőzése érdekében a kórház rendelkezik útmutatóval a gyógyszerek kezelésére vonatkozóan.

5.7.2. Interjú a tilburgi St. Elisabeth kórházzal a
pszichoszociális kockázatokról
Az alábbi interjúban Christel van
Neerven, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági osztály vezetője
és Monique Pullen, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanácsadó
mutatja be a pszichoszociális kockázatok megelőzésére tett kórházi intézkedéseket.
Kérdező: Vannak különleges belső szabályok vagy előírások arról, hogy hogyan
kell kezelni az agresszió különböző
megnyilvánulásait?

Christel van Neerven, a
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági osztály vezetője.

Monique Pullen, munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági tanácsadó.

Monique Pullen: Természetesen vannak belső szabályok. Nemrég frissítettük őket,
és még a vezetőség és az üzemi tanács jóváhagyására várnak. Manapság egyre több
agressziót és erőszakot tapasztalunk. A problémát úgy közelítjük meg, hogy egyértelmű belső szabályokat fogalmazunk meg arról, hogyan kell megfelelően egymással
és a betegekkel kommunikálni annak érdekében, hogy megelőzzük az agresszív cselekedeteket. Most éppen a kommunikációval és a személyes érintkezéssel kapcsolatos
szakpolitikán dolgozunk, amelynek szerves részét képezi az ügyfélbarát megközelítés.
Azt tapasztaltuk, hogy miután a munkavállalók a klinikán képzést kaptak az ügyfélbarát megközelítésről, csökken az ügyfelek agresszivitása. Ebben a szakpolitikában
meghatározzuk, hogyan dolgozzunk kölcsönös tisztelettel, és hogyan érintkezzünk a
betegekkel. Ezt a szakpolitikát az év végéig végrehajtjuk, ezután képzéseket indítunk
a munkavállalók és a csoportvezetők számára. Mindig azt vesszük alapul, hogy hogyan
tudunk egymással tiszteletteljesen viselkedni. Ezenkívül tanácsokat és képzést nyújtunk az embereknek arról, hogy hogyan fejezzék ki, mit tudnak tolerálni és mit nem,
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és hogy mit tehetnek ilyen esetben. Szerintünk fontos, hogy munkavállalóink ismerjék
saját korlátaikat, és hogy ezt közölni is tudják.
Kérdező: Vannak az intézményen belül különleges kapcsolattartó személyek, akikhez
zaklatás, agresszió vagy erőszak esetén lehet fordulni?

Best practice

Monique Pullen: A munkavállalók kapcsolatba léphetnek a vállalat szociális munkásával vagy egy bizalmas tanácsadóval. Legelőször azonban mindig a csoportvezetőhöz
és az osztályvezetőhöz kell fordulni. Külső, „bizalmi” személyhez (aki jártas a szociális
munkában) is fordulhatnak a munkavállalók, például ha a csoportvezetővel van problémájuk. Legtöbbször azonban a csoportvezetőhöz fordulnak. Ha a csoportvezetővel
nem tudnak beszélni, beszélhetnek az osztályvezetővel vagy a hierarchiában eggyel
magasabb szinten lévő vezetővel.
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Kérdező: Milyen intézkedéseket hajtottak végre a kiégés megelőzése érdekében?
Monique Pullen: Ezt a vitalitásra vonatkozó kérdőívvel próbáljuk mérni. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel az üzemorvos, az osztályvezető és
a HR‑tanácsadó részvételével tartott rendszeres üléseken foglalkoznak. Az általános
intézkedések mellett az egyes esetekről is beszélnek. Az egyik osztályon például
átszervezték a munkát.
Kérdező: Kapnak azonnali segítséget a munkavállalók a munkatársaiktól/feletteseiktől
vagy másoktól (például biztonsági szolgálat, karbantartó, portás) fizikai támadások esetén?
Monique Pullen: Igen, a kollégáiktól, a csoportvezetőtől, az osztályvezetőtől és a biztonságiaktól is. A munkavállalók is hívhatják a biztonsági szolgálatot. Egyes esetekben
a biztonságiaknak ki kell hívniuk a rendőrséget. Ezt követően dokumentálják, hogy a
beteg problémákat okozott, és megtagadhatjuk tőle a kórházba való belépést.
Kérdező: Ha támadás történik, van lehetőség utógondozási konzultációra az intézményben (az egész csoport esetében is)?
Monique Pullen: Igen, a csoportvezető, az osztályvezető, illetve a munkatársak is rendelkezésre állnak. Ha további segítségre van szükség, kapcsolatba lehet lépni az üzemorvossal és a szociális munkással.
Kérdező: Vannak iránymutatásaik vagy megállapodásaik azzal kapcsolatban, hogy
hogyan kell kezelni az agresszív betegeket?
Monique Pullen: Már készül erről szóló dokumentum. Olyan szempontokat fog tartalmazni, mint amilyen a munkatársaktól való segítségkérés, és a biztonsági szolgálat
és az osztályvezető értesítése. Belefoglaljuk továbbá az eset megbeszélését, valamint
annak megvitatását, hogy a jövőben hogyan lehet kezelni az ilyen jellegű eseteket.
Ezenkívül a munkavállalónak fel kell keresnie az üzemorvost, attól függően, hogy
mennyire volt megrázó az incidens a számára.
Kérdező: Nyújtanak kommunikációs szemináriumokat és deeszkalációs képzést az
intézményükben?
Monique Pullen: Igen, de a részvétel nem kötelező. A munkavállalók általában akkor
vesznek részt a szemináriumokon, amikor már történt velük ilyen eset. Azt tervezzük,
hogy többet kommunikálunk arról, hogy ilyenkor mi a teendő. Különösen a csoportvezetőkkel akarunk gyakrabban beszélni, hogy értesítést kapjanak a szemináriumokról.
Minden évben tájékoztatni fogjuk őket az egészségvédelmi és biztonsági szempontokról. Tanácsokat adunk nekik arról, hogy mit tehetnek, és emlékeztetjük őket arra, hogy
biztosítaniuk kell az osztályukon a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot.
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5.8. Hivatkozások
Szám Cím

Ország/
régió

1.

Report – Prevention
of psychosocial risk
and stress at work
in practice (Jelentés: A munkahelyi
pszichoszociális
kockázatok és a
stressz megelőzése a
gyakorlatban)

EU-OSHA (Európai A munkahelyi stressz az összes ágazatban, és bármilyen méretű szerMunkahelyi
vezetnél előfordulhat, és bárkit, bármilyen szinten érinthet.
Biztonsági és
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/104
Egészségvédelmi
Ügynökség)

2.

Framework
Uniós szociális
agreement on
párbeszéd
harassment and
violence at work (A
munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló
keretmegállapodás)

A sikeres szervezetek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a
munkahelyen mindenki tiszteletben tartja a másik méltóságát. Ezért
elfogadhatatlan a munkahelyi zaklatás és erőszak.
http://osha.europa.eu/data/links/framework-agreement-onharassment-and-violence-at-work

3.

Framework
agreement on workrelated stress (A
munkahelyi stresszel
kapcsolatos keret
megállapodás)

A megállapodás célja, hogy felhívja a munkáltatók, a munkavállalók
és a képviselőik figyelmét a munkahelyi stresszre, és azokra a jelekre,
amelyek munkahelyi stresszre utalnak.
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_workrelated_stress_EN.pdf

4.

Working time Its
Nemzetközi Munimpact on health and kaügyi Szervezet
safety (A munkaidő
hatása az egészségre
és a biztonságra)

Meggyőző adatok van arról, hogy a különböző munkavállalók munkaideje egyre jobban különbözik. Az egyre változatosabb munkaidő-beosztások – eltérő műszakbeosztások, rugalmasabb munkaidő,
különböző munkajogi státuszok stb. – arra utalnak, hogy a munkaszervezés és a foglalkoztatottság szabályozásának hagyományos
módszereit új módszerek váltják fel.
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_TRAVAIL_
PUB_25/lang--en/index.htm

5.

The development of a Egyesült Királyság
fatigue/risk index for
shiftworkers (Kimerültségi/kockázati
index kidolgozása a
több műszakban dolgozó munkavállalók
esetében)

A kimerültségi/kockázati index olyan eszköz, amely segítségével mérhető a munkavállalók kimerültségének mértéke, és amelyet a több
műszakban dolgozó munkavállalók számára fejlesztettek ki. Kutatási
jelentés.
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr446.pdf

6.

Managing shiftwork Eurocontrol
in European ATM:
Literature Review
(A több műszakos
munka irányítása az
európai légiforgalmi
szolgáltatásban: szakirodalmi áttekintés)

A jelentés a több műszakos munka irányításának az európai légiforgalmi szolgáltatásban való bevezetéséről szóló megvalósíthatósági
tanulmány eredményeit ismerteti. A dokumentum összefoglalja a
munkavállalók egészségügyi és szociális igényeivel, biztonságával,
teljesítményével és termelékenységével/hatékonyságával kapcsolatos
kutatási eredményeket a több műszakos munkavégzés kapcsán.
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/
docs/DELIVERABLES/M27%20MSEA%20Literature%20Review%20_
Ed%201.0%20-%20Released-withsig.pdf

7.

Arbejdstilsynet:
Dánia
Workplace
assessment checklists
(A munkahely értékeléséhez használható
ellenőrző listák)

A dán munkavédelmi hatóság jelentése a munkakörnyezettel kapcsolatos új prioritásokról.
http://arbejdstilsynet.dk/en/engelsk/information.aspx

8.

„Work-related health Eurofound/
problems in the EU in Eurostat
1998–99” (Munkával
kapcsolatos egészségügyi problémák
az Unióban 1998–99
között)

Az Eurostat a különböző európai országokban fennálló helyzetről
közöl adatokat. Ezeket az információkat ágazatokra, nyelvekre és
országokra bontva ismerteti.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-01-017/
EN/KS-NK-01-017-EN.PDF

Uniós szociális
párbeszéd

Tartalom/Forrás
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Szám Cím

Ország/
régió

Tartalom/Forrás

9.

Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség: Európai
hét – a stressz kezelése (2002)

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

A 2002-es európai hét olyan tájékoztató kampány, amelynek célja,
hogy Európa biztonságos és egészséges hellyé váljon a munkavállalók számára, és ösztönzi a stresszel és a munkával kapcsolatos
pszichoszociális kockázatok csökkentésére irányuló tevékenységeket.
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2002/about

10.

22. tájékoztató: A
EU-OSHA (Európai
munkával összefüggő Munkahelyi
Biztonsági és
stressz
Egészségvédelmi
Ügynökség)

Munkával összefüggésben akkor jelentkezik stressz, amikor a munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket teljesítse (vagy kezelje).
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_22.pdf

11.

23. tájékoztató: Meg- EU-OSHA (Európai
félemlítés a munkaMunkahelyi
helyen
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

Jelen tájékoztató információkat és javaslatokat ad azok számára, akik
gyakorlati lépéseket kívánnak tenni a munkahelyi megfélemlítéssel
szemben.
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_23.pdf

12.

24. tájékoztató: Erőszak a munkahelyen

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

A munkahelyi erőszak nagymértékben összefügg a munkahelyi stres�szel. A tájékoztató végén közölt információs rész az Ügynökség által
nyújtott segítség lehetőségeiről ad részleteket, beleértve a további
tájékoztatókat.
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_24.pdf

13.

32. tájékoztató:
Hogyan kell a
pszichoszociális problémákat kezelni és a
munkával kapcsolatos stresszt csökkenteni?

EU-OSHA (Európai A munkával kapcsolatban kialakuló stressz az Európai Unió munkaválMunkahelyi
lalóinak több mint egynegyedét érinti.
Biztonsági és
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_32.pdf
Egészségvédelmi
Ügynökség)

14.

Magazine „Working
on Stress” (A stressz
kezelése)

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

A következtetések egyértelműek: a munkával kapcsolatos stressz
szenvedéshez vezet a munkahelyen és otthon is, és jelentősen
befolyásolja az intézmény teljesítményét. Ezért számos oka van az
intézkedésnek.
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/5?language=hu

15.

How to Tackle
Psychosocial Issues
and Reduce Workrelated Stress
(Hogyan kell a
pszichoszociális problémákat kezelni és a
munkával kapcsolatos stresszt csökkenteni?)

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

Az utóbbi évtizedekben a munkaerőpiac sokat változott: megváltoztak a feladatok, a szerepek és tevékenységek, a foglalkoztatás és termelés rugalmassága, horizontális szervezés és a vezetőségi feladatok
megosztása. Ez az átszervezés, valamint az informatikai változások
és a globalizáció új kihívásokat teremt az intézmények és a munkavállalók számára. A változások egész Európában megfigyelhetőek,
és gyakran okoznak új problémákat, például munkával kapcsolatos
stresszt.
http://osha.europa.eu/publications/reports/309

16.

Kockázatértékelési
alapismeretek

EU-OSHA (Európai Hogyan kell kockázatértékelést végezni?
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hwi/about/material/rat2007
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

17.

Stressz és
pszichoszociális
kockázatok

EU-OSHA (Európai
Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség)

18.

Health and Safety
Egyesült Királyság
Executive: Violence at
work (Egészségügyi
és biztonsági hivatal:
Munkahelyi erőszak)
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Az EU-OSHA honlapjának ez a része naprakész információkat nyújt
a helyes egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatról a munkahelyi
stresszel kapcsolatban.
http://osha.europa.eu/hu/topics/stress/index_html
Ez a dokumentum gyakorlati tanácsokat ad arról, hogyan lehet megtudni, hogy a munkavállalók számára problémát jelent-e az erőszak,
és ha igen, hogyan lehet kezelni.
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg69.pdf
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Szám Cím

Ország/
régió

Tartalom/Forrás

19.

Dánia, Spanyol
ország, Német
ország

A COPSOQ kérdőív olyan szűrőeszköz, amely segítségével rögzíthető
a munkahelyi mentális terhelés.

COPSOQ:
Copenhagen
Psychosocial
Questionnaire
(Koppenhágai
pszichoszociális
kérdőív)

1. Hivatkozás az alábbi dokumentumra: Kérdőív három változatban a
pszichoszociális munkakörülményekről, az egészségről és a jóllétről.
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Spoergeskemaer/
copsoq/english-copsoq-2-ed-2003-pdf.pdf
2. Hivatkozás: A pszichoszociális kockázatok értékelésére használt
COPSOQ ISTAS21 kérdőív mind a 21 pszichoszociális fokozatának
(73 tétel) a referenciaértékeit a spanyolországi kereső népesség rep
rezentatív mintájából számítják ki.
http://www.scielosp.org/pdf/resp/v82n6/original3.pdf
3. Hivatkozás: A kérdőív német változatát a dán és az angol koppenhágai pszichoszociális kérdőív alapján dolgozták ki, és 2003–2004
között 2561 munkavállalóból álló mintán próbálták ki.
http://www.copsoq.de/

20.

NEXT-tanulmány

EU

A NEXT-tanulmány az ápolói szakma korai elhagyásával kapcsolatos
okokat, körülményeket és következményeket vizsgálja.
http://www.next.uni-wuppertal.de/EN/index.php?next-study
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Melléklet
Az alábbi példákban a szakmai csoportok, az osztályok vagy az otthonok szerint értékeltük a „stressz” jelentette pszichoszociális kockázatot. A szakmai csoportokat, az
osztályokat és az otthonokat lehet olyan módon módosítani, hogy megfeleljenek a
létesítmény megjelöléseinek. A megkülönböztetés is lehetséges; az orvosokat például
a szakterületük szerint lehet besorolni.
A táblázatok áttekintést nyújtanak arról, hogy az intézményben előfordulnak-e az
alábbiak:
• pszichoszociális problémák;
• olyan területek, amelyeken előfordulhatnak;
• melyek a központi területek;
• hol van a legnagyobb szükség a cselekvésre.
A cselekvés szükségessége a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedésekből eredhet. Jóváhagyott szűrési vagy szakértői eljárásokra is szükség lehet a munkahelyek átszervezése előtt.

Szakmai csoportok

Kockázat
nincs

megnövekedett

magas

1. Ápolószemélyzet

o

o

o

2. Háztartásvezetés

o

o

o

3. Tisztítás

o

o

o

4. Konyhai személyzet

o

o

o

5. Orvosok

o

o

o

6. Mentő személyzet

o

o

o

Szervezeti osztály/feladatkör

Kockázat
nincs

megnövekedett

magas

1. Intenzív osztály

o

o

o

2. Belgyógyászat

o

o

o

3. Sebészet

o

o

o

4. Urológia

o

o

o

5. Nőgyógyászat

o

o

o

5.1. táblázat: A stressz
szempontjából
legnagyobb kitettség a szakmai
csoportok szerint.

5.2. táblázat: A stressznek
való legnagyobb kitettség
osztályok szerint.
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6.1. Bevezetés
  01 Sok egészségügyi
munkavállalónak kell
veszélyes anyagokkal
dolgoznia.

A kockázatértékelés során a munkáltatók kötelesek értékelni a vegyi anyagokból eredő kockázatokat (123)(124).
Az egészségügyi tevékenységek
elemzéséből kiderül, hogy különösen
az alábbi anyagokkal végzett tevékenységeket kell figyelembe venni a
kockázatértékelés során:
1.

tisztító- és fertőtlenítőszerek;

2.

altatógázok;

3.

kemoterápiás/citotoxikus 		
gyógyszerek;

4.

reprotoxikus anyagok, különösen
bizonyos gyógyszeripari 		
anyagok.

Ezen anyagokon kívül van még számos olyan vegyi anyag, amely fontos szerepet játszik az egészségügyben (például oldószerek és más laboratóriumi vegyi anyagok, sebbenzin, tartósítószerek), ezeket azonban nem részletezzük. A kockázatértékelés során
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az altatószerekhez és gyógyszerekhez való
hozzáférés az egészségügyben sokkal egyszerűbb, mint más szakmák esetében (lásd
még az 5. fejezetet).
A fent említett vegyi anyagok egy része reprotoxikus anyagnak minősül (lásd a
6.8. szakaszt).
Számos probléma merül fel a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok értékelése
során az egészségügyi ágazatban.

(123) A Tanács 1989. június
12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L
183., 1989.6.29., 1–8. o.
(124) A Tanács 1998. április
7-i 98/24/EK irányelve a
munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 131.,
1998.5.5., 11–23. o.
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• Habár a hagyományosan veszélyes anyagokat megjelölik, a veszélyes gyógyszereket nem kötelező megjelölni a veszélyes anyagokra vonatkozó európai irányelvek
értelmében. Csak a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint osztályozzák és címkézik őket. Ezért a munkavállalók az ilyen termékekből eredő különös kockázatokat gyakran nem ismerik fel. Ez előfordul például az érzéstelenítők, a
kemoterápiás gyógyszerek, más gyógyszerek és a fertőtlenítőszerek esetében.
• A higiénés intézkedéseknél gyakran kell kémiai fertőtlenítőszereket és tisztítószereket használni. Ilyen esetekben rendszeresen kell vizsgálni a különböző kockázatokat: a vegyi anyagok rendszeres használata csökkentheti a fertőzés kockázatát,
de növelheti a vegyi kockázatokat.
• A főként a betegek támogatására irányuló tevékenységek kockázatot jelenthetnek
a munkavállalók számára, ha a munkavégzés tempójának növelése érdekében elhanyagolják a munkavállalók védelmét (például a műtőkben vagy a baleseti osztályon).
E fejezet célja, hogy leírja az egészségügyben a veszélyes anyagok kezelése során felmerülő jellemző kockázatokat, hogy ismertesse a kockázatértékelési módszereket, és
hogy bemutassa a legfontosabb védintézkedéseket a veszélyes anyagokkal végzett
tevékenységek esetében.

6 Vegyi kockázatok

6.2. A kezelt kockázat jellege: A veszélyes
anyagoknak és készítményeknek
tulajdonítható különleges kockázatok
A veszélyes anyagokra vonatkozó európai jogszabályok, például a 67/548/EGK tanácsi
irányelv szerint a veszélyes anyagok olyan anyagok és készítmények, amelyek az alábbi
tulajdonságok – más néven veszélyességi kategóriák – közül egynek vagy többnek
megfelelnek (125).

toxicitási kockázatok

fiziko-kémiai kockázatok

ökotoxikus kockázatok

nagyon mérgező

robbanásveszélyes

környezetre veszélyes

mérgező

oxidáló

káros

fokozottan tűzveszélyes

maró

tűzveszélyes

irritatív

kevésbé tűzveszélyes

túlérzékenységet okoz
rákkeltő
reprotoxikus
mutagén
más módon okoz krónikus betegséget
Azok az anyagok, amelyek az említett tulajdonságokkal rendelkeznek, de csak különböző vegyi Fontos megjegyzés
anyagok keveredése, vagy anyagok, készítmények, illetve termékek használata során keletkeznek, szintén lehetnek veszélyes anyagok; például a fogászati laboratóriumokban a munkadarabok csiszolása során keletkező részecskék.

A veszélyes anyagok közé tartoznak ezenkívül a 98/24/EK irányelv 2. cikkének b) pontja
értelmében más veszélyes vegyi anyagok (126). Más kémiai/fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok közé tartozik például a nitrogén (fulladást okoz), a szárazjég (rendkívül hideg), a gőz (forró) és a sűrített gázok (nagy nyomás).

6.3. A vegyi kockázatok értékelésének alapvető
kritériumai
A veszélyes anyagokból származó kockázatok meghatározása és értékelése során az
alábbi lépéseket kell megtenni:
1. információk gyűjtése a felhasznált anyagokról, készítményekről és termékekről;
2. a veszélyes anyagok és az ismeretlen vagy kevéssé ismert tulajdonságokkal rendelkező anyagok azonosítása;
3. kevésbé veszélyes helyettesítő eljárások és anyagok használatának vizsgálata;
4. a kitettség mértékének, jellegének és időtartamának meghatározása, figyelembe
véve minden expozíciós utat;
5. a kockázatok értékelése;

(125) A Tanács 1967. június
27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok
osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről, HL L 196.,
1967.8.16., 1–98. o.
(126) A Tanács 1998. április
7-i 98/24/EK irányelve a
munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 131.,
1998.5.5., 11–23. o.
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6. védintézkedések végrehajtása a kockázatértékelés eredményei alapján;
7. a hatékonyság ellenőrzése (például az intézkedések esetében);
8. a megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokból levont következtetések.

Információk gyűjtése a felhasznált anyagokról, készítményekről és
termékekről
A veszélyes anyagok gyártó általi osztályozása
A gyártóknak osztályozniuk kell a forgalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket, és a besorolásnak megfelelően kell csomagolniuk és címkézniük. A címkézési
kötelezettség alól mentesített anyagok közé tartoznak például a gyógyszerek – a késztermékek és az orvosi termékek (a 67/548/EGK tanácsi irányelv 1. cikke).

.((1&

A veszélyszimbólumok és
veszélyjelek, az R-mondatok
(például „belélegezve mér1SBDUJDBMHVJEFMJOFT
$IFNJDBMBHFOUTEJSFDUJWF
gező”) felhívják a figyelmet
a veszélyes tulajdonságokra.
Az S-mondatok biztonsági
tanácsokat adnak (például
„Ne lélegezze be a gázokat/füstöt/gőzt/aeroszolt!”)
(lásd az ábrát). Az R- és
S-mondatokkal kapcsolatban részletesebb információk a „Practical Guidelines
of a non-binding nature on
the protection of the health
and safety of workers from
  02 Az orvosi laboratóriumok
  03 Kiadvány: „Gyakorlati
ban használt reageniránymutatások: a vegyi
the risks related to chemical
seket gyakran veszéanyagokról szóló 98/24/
agents at work” (A munkályes anyagnak minősítik.
EK irányelv”.
juk során vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló nem kötelező
gyakorlati iránymutatások) című kiadványban találhatók (127).
%#

1SBDUJDBMHVJEFMJOFTo$IFNJDBMBHFOUTEJSFDUJWF&$

BBBFRYHUB(1LQGG

(127) Európai Bizottság:
Practical Guidelines of
a non-binding nature
on the protection of
the health and safety of
workers from the risks
related to chemical
agents at work, Part I. (A
munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak
kitett munkavállalók
egészségének és
biztonságának
védelméről szóló nem
kötelező gyakorlati
iránymutatások, I. rész),
Az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványainak
Hivatala, Luxembourg,
2006 (ISBN 92-8949651-7).
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Egyes esetekben magának a felhasználónak kell megjelölnie a veszélyes anyagokat,
például ha a veszélyes anyagokat vagy a címkézési kötelezettség alá eső anyagokat a
gyári tárolóedényből más edénybe teszi át és ilyen módon tárolja. A címkéket a megfelelő szaküzletekben lehet beszerezni.
A teljesen új globális címkézési és tájékoztatási rendszer bevezetése miatt a fent említett címkézési rendszert a következő években lecserélik. Az egyetemes harmonizált
rendszert („global harmonized system”, GHS) az átmeneti időszakban párhuzamosan
fogják használni a régi címkézési rendszerrel (legkésőbb 2015-ig), majd a GHS lassan
felváltja a régi rendszert. A GHS rendszerrel kapcsolatos további információforrások a
6.11. szakaszban találhatóak.

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
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Biztonsági adatlapok
A biztonsági adatlapok kiegészítik a címkézést. Ismertetik a gyártótól származó, a termék tulajdonságaival és a kapcsolódó veszélyekkel kapcsolatban nyújtott részletes
információkat. Az adatlapoknak lehetőleg naprakésznek kell lenniük, a legújabb változat pedig a gyártótól vagy a szállítótól kérhető el. Ha a termékekre vonatkozó összes
biztonsági adatlap rendelkezésre áll, ez már önmagában teljesíti a tájékoztatási kötelezettség nagy részét. A munkavállalók számára hozzáférést kell biztosítani az összes
biztonsági adatlaphoz (a 98/24/EGK irányelv 8. cikke (128).
Ha további információ szükséges a kockázat értékeléséhez, azt a gyártótól lehet igényelni. Az olyan anyagok esetében pedig, amelyeknél nincsenek biztonsági adatlapok,
például a késztermékek és a gyógyszerek esetében, kérésre megfelelő tájékoztatást
kell nyújtani. Néhány gyártó ezeknél az anyagoknál is önként elkészíti a biztonsági
adatlapot. A késztermékeknél gyógyszerészeti információk is rendelkezésre állnak,
amelyek ismertetik a termékek tulajdonságait és hatásait, jóllehet csak a terápiás felhasználás vonatkozásában.
A helyettesítő anyagok és eljárások vizsgálata (129)(130)
A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát
munka közben érintő, veszélyes anyagok által okozott kockázatot megszüntessék vagy
minimálisra csökkentsék a kockázatértékelésben meghatározott intézkedések segítségével. E kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató olyan anyagokkal, készítményekkel, termékekkel vagy eljárásokkal helyettesíti a veszélyes anyagokat, amelyek
megfelelő alkalmazási feltételek mellett nem veszélyesek, illetve kevésbé veszélyesek
a munkavállalók egészségére és biztonságára. Ha nem végzik el a helyettesítést, ezt
meg kell indokolni a kockázatértékelés dokumentációjában.
Még ha a helyettesítő anyagok és eljárások ellenőrzése csak korlátozott mértékben
végezhető is el az egészségügyi intézményekben a terápiás szabadság és a higiénés
szabályok miatt, ki kell kötni, hogy a munkavállalókat nem szabad kitenni veszélyes
anyagoknak. A magas kibocsátással járó eljárásokat alkalmazásuk előtt ellenőrizni kell
a folyamatszervezés és az alkalmazás formájának szempontjából. Ellenőrizni kell, hogy
a cél elérhető-e egy kevésbé veszélyes módszerrel.
A helyettesítő anyagok és alternatív eljárások ellenőrzése során tett megállapításokat
dokumentálni kell a nemzeti rendelkezések értelmében, és kérésre be kell nyújtani
az illetékes hatóságoknak. Ezt a dokumentációs kötelezettséget ésszerű betartani az
egészségügyi intézményekben az eljárások és anyagok szintjén, például az alábbiak
esetében:
• a fertőtlenítőszer, a terápiás és altatási eljárások kiválasztása;
• új gyógyszerek és fertőtlenítőszerek bevezetése, amelyek kockázatot jelentenek a
munkavállalókra.
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a helyettesítő anyagok és alternatív eljárások ellenőrzésének eredményei megfelelnek-e a technika állásának.

A kitettség mértékének, jellegének és időtartamának meghatározása, figyelembe véve az expozíciós utakat
A termékek kezelése
A vegyi anyagok vagy termékek tulajdonságain kívül ismerni kell a termékek pontos
használati utasításait is ahhoz, hogy alapos kockázatértékelést lehessen végezni a
89/391/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének megfelelően.

(128) A Tanács 1998. április
7-i 98/24/EK irányelve a
munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 131.,
1998.5.5., 11–23. o.
(129) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv 5. és 6. cikke
(tizennegyedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 131., 1998.5.5.,
11–23. o.
(130) A munkájuk során
rákkeltő anyagokkal és
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók
védelméről szóló, 2004.
árpilis 29-i 2004/37/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv 4. cikke
(hatodik egyedi irányelv
a 89/391/EGK tanácsi
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében)
(Egységes szerkezetbe
foglalt változat) (EGTvonatkozású szöveg),
HL L 158., 2004.4.30.,
50–76. o.

223

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

• A termékeket az eredeti csomagolásból használják fel, vagy módosítják és például
hígítják (például a fertőtlenítőkoncentrátumok esetében)?
• Vannak különleges előkészítő lépések (például a magasabb koncentrációk esetében), amelyeket figyelembe kell venni a kitettség értékelésénél?
• Vannak levezető lépések, például az eszközök tisztítása?
A használt termék és a különleges eljárás jellege befolyásolja az expozíciós utak és így
a kitettség természetét is.
(131) A Bizottság 1991.
március 5-i 91/155/
EGK irányelve a 88/379/
EGK tanácsi irányelv
10. cikke végrehajtásának megfelelően, a
veszélyes készítményekre vonatkozó különös
információk rendszerével kapcsolatos
részletes rendelkezések
meghatározásáról és
megállapításáról, HL L
76., 1991.3.22., 35–41. o.
( 132) Az Európai Parlament és a Tanács
2006. december
18-i 1907/2006/EK
rendelete a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről
és korlátozásáról
(REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/
EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/
EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon
kívül helyezéséről, HL
L 396., 2006.12.30.,
1–849.

Fontos megjegyzés
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Inhalációs terhelési útvonalak
Az illékony anyagok, például az oldószerek vagy altatógázok nyílt kezelése esetén
nagyon fontos lehet a belégzéses expozíció. A belégzéses expozíciót a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság tekintetében az anyag munkahelyi levegőben lévő
koncentrációjának megmérésével és más munkahelyekkel (analógia) összehasonlítva,
illetve megfelelő expozíciós becslések alkalmazásával lehet megállapítani. A megállapított értéket csak akkor lehet megfelelően értékelni, ha az értékelési követelmények
között levegőre vonatkozó határérték található. Jelenleg főleg nemzeti határértékek
vannak, átfogó európai határértéket még nem határoztak meg.
Dermális expozíciós útvonalak
A kevéssé vagy nem illékony anyagok, például különleges fertőtlenítőszerek nyílt
kezelése esetén gyakran a dermális expozíció játssza a legfontosabb szerepet.
A dermális expozíció különböző tevékenységekből eredhet, például a kéz vegyi oldatokba merítéséből (például tisztítószer), a frissen festett/fertőtlenített, még nedves
felületek érintéséből, vagy a bőr permetezés általi benedvesítéséből (például oldatok
permetezése). A levegő általi kitettséggel szemben – amelynél vannak határértékek –
a dermális expozíció esetében nincsenek határértékek. A termék besorolását tekintve
azonban (R-mondatok) gyakran el lehet dönteni, hogy egyáltalán dermális expozíció
megengedhető-e (például gyúlékony folyadékok), vagy teljesen el kell kerülni (például
túlérzékenységet okozó vagy maró anyagok).
Erős hatóanyagok kezelése esetén időnként az orális expozíciós útvonal is fontos
lehet, ha a belégzéses és dermális expozíciós útvonalakat ellenőrzik.
Az expozíciós útvonaltól függetlenül a biológiai nyomon követés segítségével fel lehet
jegyezni az anyagok szervezetbe való felszívódását integrál értékként.
A veszélyes anyagok kockázatértékelését sokszor a biztonsági adatlapokban lévő adatok
segítségével a 91/155/EGK irányelv (131) vagy az újabb 1907/2006/EK irányelv (132). értelmében
lehet elvégezni. Mivel főleg a gyógyszereket szállítják biztonsági adatlap nélkül, hasznosnak
bizonyul, ha betartják a termék gyártója által közölt figyelmeztetéseket, műszaki információkat
és használati utasítást, és ha más információforrásokat is használnak. Kétség esetén a gyártóhoz lehet fordulni kérdésekkel.
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6.3.1. Kockázatértékelés
  04 A szövetkórtani munkahelyeken végzett
munka dermális és
belégzéses expozícióhoz is vezethet.

A használt termékekből eredő, anyaggal kapcsolatos kockázatok és a tervezett tevékenységek jellege esetében meghatározott információk alapján a kockázatértékelés
során külön-külön, majd együtt kell értékelni a belégzéses, dermális és fiziko-kémiai
veszélyeket (tűz- és robbanásveszély (133)(134).
Az alkoholos tisztítószerek használata például az oldószerek gyors párolgása miatt
erős belégzéses expozíciót eredményez, amelyet a leggyakrabban használt alkoholokra (etanol, 2-Propanol stb.) vonatkozó határértékek segítségével lehet ellensúlyozni.
Ugyanakkor a tisztítószer magas alkoholtartalma a bőr védelmére irányuló óvintézkedés hiányában csökkentheti a bőr zsírtartalmát és felszívódhat a bőrön keresztül.
A magas alkoholkoncentrációjú termékek tűzveszélyesek is lehetnek, ezért a termékek kezelésénél és tárolásánál különleges védintézkedésekre van szükség. A szóban
forgó alkoholtartalmú tisztítószer kockázatértékelésénél figyelembe kell venni ezeket
a szempontokat.
Részletesebb információk a kockázatértékelés elvégzéséről a „Practical Guidelines of
a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the
risks related to chemical agents at work” (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
szóló nem kötelező iránymutatások) című kiadványban találhatók.

Belégzéses, dermális és fiziko-kémiai veszélyek
A bőr kitettsége (dermális expozíció)
Ha a bőr gyakran érintkezik nedvességgel, az irritációhoz és bőrsérülésekhez vezethet,
és elősegíti a túlérzékenység kialakulását (allergia). Ha a kezeket naponta több órán át
nedvesség éri, várhatóan nagyobb lesz a károsodás.
Ha vízálló kesztyűt megszakítás nélkül hosszú ideig viselnek vagy nem megfelelően
használják, az is irritációhoz és bőrkárosodáshoz vezethet.
A bőr nedvességgel való érintkezése jár a legnagyobb kockázattal, mert meggyengíti
a bőr allergén vagy túlérzékenységet okozó anyagokkal szembeni ellenálló képességét. Ezért különös figyelmet kell fordítani a gyakornokokra és a kisegítő személyzetre
annak érdekében, hogy ne legyenek indokolatlanul hosszú ideig nedvességnek kitéve.
A tisztítószerek és a fertőtlenítőszerek bőrirritációt vagy túlérzékenységet (allergia)
okozhatnak, ha gyakran kerülnek kapcsolatba a bőrrel, vagy ha nem megfelelően
használják őket.

(133) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke
(tizennegyedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 131., 1998.5.5.,
11–23. o.
(134) Európai Bizottság:
Practical Guidelines of
a non-binding nature
on the protection of
the health and safety of
workers from the risks
related to chemical
agents at work, Part I. (A
munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló nem
kötelező iránymutatások, I. rész), Az Európai
Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala,
Luxembourg, 2006
(ISBN 92-894-9651-7).
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A légutak kitettsége (belégzéses expozíció)
Az illékony termékek előállítása és a porlasztóberendezések használata a pára, illetve
aeroszolok keletkezése miatt a légutak kitettségéhez vezethet.
Néhány tevékenység/eljárás esetében nanorészecskék is előfordulhatnak (0,1 μm-nél
kisebb átmérőjű részecskék) (6.1. táblázat).
Tanulmányok azonban kimutatták, hogy alkoholos fertőtlenítőszer használata esetén,
ami bevett szokás az ágazatban, nem kell attól tartani, hogy az alkoholos összetevők
(például etanol, 2-Propanol) levegőre vonatkozó határértékeit túllépik.
6.1.
táblázat:
Olyan
egészségügyi
tevékenységek,
amelyek
során
nanorészecskék fordulhatnak elő (példák)

Tevékenység/eljárás

Folyamat

Lézersebészet

Izmok, zsír stb. pirolízise

Electrocauter használata

Szövet pirolízise

Moxibuszció mint a hagyományos kínai
gyógyászat része

Fűszerek pirolízise (fekete üröm)

Porlasztóberendezések használata

Nem illékony spraymaradványok képződése

Anyagoknak való kitettség (tűz- és robbanásveszély)
Az alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek és oldószerek használata (például sebbenzin és
laboratóriumi vegyi anyagok), kirakatban való tárolása (például a gyógyszertárban), illetve
raktározása jelentősen megnövelheti a tűzveszélyt a munkaterületen és az érintett helyiségekben. Ez az aeroszoladagolókra (permetezőtartályok) is vonatkozik, ha tűzveszélyes
vagy fokozottan tűzveszélyes hajtógázt tartalmaznak (például propán vagy bután).
Kockázatértékelés
A fennálló vegyianyag-expozíció típusának és mértékének megállapítása után a munkáltatónak értékelnie kell a munkavállalók egészségére és biztonságára irányuló kockázatot, és megfelelő véd-, megelőző és nyomon követési intézkedéseket kell tennie
a 98/24/EK tanácsi irányelv 6., 7. és 10. cikkének megfelelően. A kockázatértékeléssel
kapcsolatos részletes információkat a 98/24/EK irányelvhez csatolt gyakorlati útmutató
tartalmazza (1.2. szakasz) a tűz- illetve robbanásveszély, a veszélyes kémiai reakciókból
eredő kockázatok és a belégzéses, dermális és orális felvétel által okozott kockázatok
szempontjából.
A munkavállalók belélegzett levegőben lévő anyagoknak való kitettsége sok esetben
mérhető, de nem minden anyag esetében lehetséges a határértékkel való összehasonlítás (lásd a 98/24/EK irányelv 3. cikkét és I. mellékletét, a 2004/37/EK irányelv III. mellékletét, a 2000/39/EK irányelvet és a 2006/15/EK irányelvet).
Az európai szinten kezdeményezett munkahelyi expozíciós határértékek (OEL) mellett
az adott nemzeti határértékek is fontosak az értékelés szempontjából. A 6.2. táblázat
néhány, olyan anyagokkal kapcsolatos OEL-t tartalmaz, amelyek fontosak az egészségügyi ágazat szempontjából.
Azt sem szabad elfelejteni azonban, hogy számos tevékenység során előfordul olyan helyzet, amikor a munkavállalók hosszú ideig, kismértékben vannak kitéve egy adott anyagnak, amely esetében nem lehet határértéket megállapítani az anyag hatásmechanizmusa
miatt (például rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító [CMR] hatás). Ilyen esetekben
különösen nehéz a hosszú távú és kis dózisú kitettség következményeinek értékelése.
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OEL (mg/m³)
EK-szám

CAS-szám

Hatóanyag

8 óra

Rövid időtartam

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

–

203-625-9

108-88-3

Toluol

192

384

204-696-9

124-38-9

Szén-dioxid

9000

–

231-959-5

7782-50-5

Klór

–

1.5

200-467-2

60-29-7

Dietil-éter

308

616

200-662-2

67-64-1

Aceton

1210

–

215-535-7

1330-20-7

Xilol, az összes
izomer, tiszta

221

442

231-595-7

7647-01-0

Hidrogén-klorid

8

15

231-633-2

7664-38-2

Foszforsav

1

2

247-852-1

26628-22-8

Nátrium-azid

0,1

0,3

6.4. Általános megelőző és védintézkedések (135)(136):
Védintézkedések bevezetése a kockázatértékelés eredményei alapján
6.4.1. Védintézkedések (137)(138)
A munkavállalók veszélyes anyagoknak (különösen a CMR és a túlérzékenységet okozó anyagoknak) való kitettsége és a nedves munka megelőzése esetében a műszaki védintézkedések
elsőbbséget élveznek a szervezeti védintézkedésekkel szemben, a szervezeti védintézkedések
pedig az egyéni intézkedésekkel szemben. Minden műszaki és szervezeti lehetőséget ki kell
használni a bőrrel vagy a légutakkal való érintkezés elkerülése érdekében.
A műszaki védintézkedések alapvetően abban segítenek, hogy meg lehessen előzni
vagy alacsony szintre lehessen csökkenteni a munkavállalók veszélyes anyagokkal való
érintkezését. Ide tartozik a zárt tisztító-, fertőtlenítő- vagy sterilizálógépek, műszaki
szellőztetőberendezések és helyi elszívóberendezések, valamint kibocsátásmentes átviteli
rendszerek használata a kemoterápiás gyógyszerek előállítása során (139).
A szervezeti intézkedések közé tartozik a veszélyes anyagoknak való kitettséggel járó
tevékenységek elválasztása a táplálékfelvétel összes formájától, valamint a munkaruházat és a védőruházat különválasztása, illetve tisztítási vagy bőrvédelmi tervek létrehozása.
Az egyéni védintézkedések közé tartozik például a védőkesztyűk, a védőruházat, a
védőszemüveg és a légzésvédő maszk kiválasztása és használata. Az egyéni védőfelszerelés használata akkor szükséges, ha a megfelelő műszaki vagy szervezeti intézkedések megtétele után bizonyos mértékű veszély áll fenn a munkavállalókra nézve,
mivel az értékek túllépik a határértékeket, vagy fennáll a bőrrel való érintkezés lehetősége, ami veszélyes a bőrre. Az egyéni védőfelszerelésnek meg kell védenie a munkavállalót a tényleges kockázatoktól (140). A védőkesztyűnek például megfelelő formával
és vastagsággal kell rendelkeznie, az anyagnak pedig megfelelően ellen kell állnia a

6.2. táblázat: Munkahelyi
expozíciós határértékek (OEL)
az európai uniós irányelvekből

(135) A Tanács 89/391/EGK
irányelve (1989. június 12.) a
munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről, HL L 183.,
1989.6.29., 1–8. o.
(136) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről
szóló, 1998. április 7-i 98/24/
EK tanácsi irányelv 4. és
8. cikke (tizennegyedik
egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében), HL L
131., 1998.5.5., 11–23. o.
(137) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről
szóló, 1998. április 7-i
98/24/EK tanácsi irányelv
5–8. cikke (tizennegyedik
egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében), HL
L 131., 1998.5.5., 11–23. o.
(138) A munkájuk során rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről szóló, 2004.
árpilis 29-i 2004/37/EK
európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikke (hatodik
egyedi irányelv a 89/391/EGK
tanácsi irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében)
(Egységes szerkezetbe foglalt
változat) (EGT-vonatkozású
szöveg), HL L 158., 2004.4.30.,
50–76. o.
(139) Európai Bizottság: Practical
Guidelines of a non-binding
nature on the protection
of the health and safety
of workers from the risks
related to chemical agents
at work, Part I. (A munkájuk
során vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló nem
kötelező iránymutatások, I.
rész), Az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványainak
Hivatala, Luxembourg, 2006
(ISBN 92-894-9651-7).
(140) A Tanács 1989. június 12-i
89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről,
HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.
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vegyi anyagoknak. Az eldobható orvosi kesztyűk a vegyi anyagok kezelése esetén
általában nem felelnek meg védőkesztyűnek. Az egyéni védőeszközöknek meg kell
felelniük a 89/686/EGK tanácsi irányelv követelményeinek (141).
A foglalkozás-egészségügyi intézkedésekre, például a megelőző kivizsgálásra
akkor is szükség lehet, ha a meglévő levegőre vonatozó határértékeket vagy biológiai
határértékeket túllépik a tevékenységek során (142).
  05 A tisztító-/fertőtlenítőgépek csökkentik
a munkavállalók
kitettségét (balra).
  06 A megfelelő átviteli
rendszer szinte teljesen megszünteti a
kitettséget (jobbra).

  07 A zsilipben való
átöltözés megelőzi
a szennyeződések
terjedését (balra).
  08 Átfogó egyéni
védőeszközök a
kemoterápiás szerek
előkészítésénél.
Ez az emberek és a
termékek védelmét
egyaránt szolgálja
(jobbra).
(141) A Tanács 1989. december 21-i 89/686/EGK
irányelve az egyéni
védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,
HL L 399., 1989.12.30.,
18–38. o.
(142) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló,
1998. április 7-i 98/24/
EK irányelv 10. cikke
(tizennegyedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 131., 1998.5.5.,
11–23. o.
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09 A személyzet kön�nyebben érti meg az
összetett eljárásokat,
ha írásban is látja
őket.

  10 A rendszeres képzések segítenek abban,
hogy a személyzet
megjegyezze a biztonság szempontjából fontos eljárásokat
és intézkedéseket.

6.4.2. A munkavállalók tájékoztatása/oktatása
A veszélyes anyagokkal dolgozó munkavállalók számára képzést kell nyújtani a felmerülő veszélyekről és a védintézkedésekről (ideértve a túlérzékenységet okozó anyagokkal és a nedves munkával kapcsolatos intézkedéseket is) (143). A képzéseket hozzá
kell igazítani a kockázatértékeléshez, és a foglalkoztatás előtt és után kell elvégezni az
igényeknek megfelelően, például évente legalább egyszer szóban, és a konkrét munkahely esetében. Ha megfelelnek a megállapított kockázatnak, a képzések tárgyát és
időpontját írásban kell rögzíteni, és a résztvevők aláírásával kell igazolni.
A munkavállalókat sok esetben írásban kell tájékoztatni, például üzemi utasítások formájában, amelyekben meghatározzák a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységekből az emberek és a környezet számára felmerülő veszélyeket, valamint a szükséges
védintézkedéseket és magatartási szabályokat (ideértve a nedves munkát is). Ilyen
esetekben az üzemi utasításokat könnyen érthető formában, a munkavállalók anyanyelvén kell megfogalmazni, és a munkahelyen megfelelő helyen kell kihelyezni. Az
üzemi utasításoknak arra is ki kell terjedniük, hogyan kell reagálni veszély esetén, és
hogyan kell elsősegélyt nyújtani (144).
A képzésen olyan témákkal kell foglalkozni, amelyek felmerülhetnek az említett üzemi utasításokban. Ezenkívül az alábbi témákkal kell foglalkozni:

(143) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK
irányelv 8. cikke (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 131.,
1998.5.5., 11–23. o.
(144) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK
irányelv 7. cikke (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében), HL L 131.,
1998.5.5., 11–23. o.
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• az új vagy módosított üzemi eljárásokkal, rendszerekkel, munkaeszközökkel, veszélyes anyagokkal, munkamódszerekkel és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályokkal kapcsolatos tanácsok;
• a munkavállalók által a dermális és légúti expozícióra adott reakciókból (ideértve
az enyhe reakciókat is, például bőrpír) levont következtetések, amelyek munkával
kapcsolatosak lehetnek.
A kiadott utasításokon kívül a munkáltatónak ellenőriznie kell a véd-, tisztítási és ápolási intézkedések megfelelő végrehajtását. A munkáltatónak utasítania kell a munkavállalókat, hogy számoljanak be a vállalatra jellemző veszélyekről, és hogy javasoljanak
védintézkedéseket.

6.4.3. Az intézkedések hatékonyságának nyomon
követése
Ha vannak nemzeti határértékek a felhasznált anyagok vonatkozásában, a munkáltatónak be kell bizonyítania, hogy a végrehajtott védintézkedések megfelelnek e
határértékeknek (145). Ha nem tud más értékelési módszereket, például a közzétett kockázatértékelésekkel felállított analógiából levont következtetéseket, vagy megfelelő
számítási és becslési eljárásokat alkalmazni, méréseket kell végezni.
  11 A tisztítási/fertőtlenítési munka veszélyt
jelenthet a személyzetre, a betegekre és
a látogatókra nézve.

6.5. Tisztítási és fertőtlenítési munkák

(145) A munkájuk során vegyi
anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló,
1998. április 7-i 98/24/
EK irányelv 6. cikke
(tizennegyedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében),
HL L 131., 1998.5.5.,
11–23. o.
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A tisztítási és fertőtlenítési munka az egyik leggyakrabban végzett tevékenység az
egészségügyben, és sok munkavállalónak kell végeznie. Gyakran nem lehet különbséget
tenni a tisztítási és fertőtlenítési tevékenységek között, mert a felületek tisztítása során
fertőtlenítőszereket is lehet használni. Ebben a fejezetben a fertőtlenítőszerekkel és fertőtlenítési eljárásokkal foglalkozunk, de a megállapítások a tisztítószerekre és a tisztítási
eljárásokra is vonatkoztathatóak, valamint a tisztítás és a fertőtlenítés kombinációjára is.
Az alábbi fertőtlenítési eljárások jelenthetnek kitettséget a munkavállalókra nézve:
Az egészségügyi ágazatban tisztítási és fertőtlenítési munkát különböző szakmai csoportok, eltérő intenzitással végeznek. A kisebb tisztítási és fertőtlenítési munkák egyrészről gyakran képezik az orvosok és az ápolók munkájának részét, például a terápiás
és ápolói tevékenységek esetében (például kéz- és bőrfertőtlenítés, felületek fertőtlenítése és eszközök fertőtlenítése).
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Másrészről a takarítószemélyzet egész nap tisztítási feladatokat végez, például felületeket fertőtlenít, szaniterhelyiségeket takarít és ágyakat fertőtlenít, amelyek során a
kémiai hatásokon kívül további terhelés alakulhat ki (például biológiai hatások, nehéz
súlyok emelése és hordása, nedves munka.
Fertőtlenítés típusa

Kitettség

Felületek fertőtlenítése (dörzsölés/törlés)

A felületek fertőtlenítése illékony anyagok (például aldehidek, alkoholok, fenolszármazékok) esetében belégzéses
expozíciót és intenzív dermális expozíciót is okozhat a kéz
és a kar bőrfelületein.

Eszközök fertőtlenítése

Ez ahhoz vezethet, hogy elfogadhatatlanná válik a beltéri
levegőben lévő koncentráció, ha kézi fertőtlenítést végeznek, és ha ultrahangos tisztítókádat vagy nyitott kádat
használnak.

Kéz- és bőrfertőtlenítés

Kéz- és bőrfertőtlenítés esetén legtöbbször koncentrált
alkoholos fertőtlenítőszert használnak, amely etanolnak
és propanoloknak való belégzéses problémákat okozhat.

Permetezéssel végzett fertőtlenítés

Permetezéses fertőtlenítés esetén a dörzsöléshez és a
törléshez képest magas a fertőtlenítőszer részecskéinek
beltéri levegőben lévő koncentrációja. Mivel ilyenkor nagy
mennyiségű aeroszol szabadul fel, még a nem illékony
anyagok is bejuthatnak a légzőrendszerbe.

Helyiségek fertőtlenítése

A helyiségek formaldehidekkel való fertőtlenítése során
(gázzal történő fertőtlenítés, porlasztás) az eljárás miatt
nagyon magas formaldehid-koncentráció keletkezik. Mivel
nem lehet a fertőtlenített szobát teljesen lezárni, a beltéri
levegőben lévő koncentráció a helyiségen kívül is
a munkahelyi higiénés határérték fölé emelkedhet.

6.5.1. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek leírása
Számos különböző tényező befolyásolja a munkavállalók dermális és belégzéses expozícióját a fertőtlenítési munka közben. Ide tartoznak az alábbiak: a kiválasztott fertőtlenítőszer és a benne lévő hatóanyag, a kiválasztott fertőtlenítési eljárás, a helyiség
paraméterei (méretek, szellőzés) és a munkaszervezéssel kapcsolatos helyzet (a tevékenység időtartama, a helyiségben eltöltött idő stb.).
Az alábbi munkahelyi tevékenységek során áll fenn különösen magas kitettség:
Munkahelyi tevékenység

Leírás

Felületek fertőtlenítése
különösen magas koncentrációjú hatóanyaggal

A felületfertőtlenítő szereket gyakran
koncentrátum formájában szállítják, és a munkavállalók hígítják
vízzel, ezáltal elérve a megfelelő
felhasználási koncentrációt. Ha akut
fertőzésveszély áll fenn, nagyobb
koncentrációjú oldatot használnak,
mint a megelőző jellegű fertőtlenítés
esetén. Megfelelő koncentráció esetén megnő a belégzéses és a dermális
expozíció is. Ezért akkor fordul elő
magas kitettség, ha a fertőtlenítőszerkoncentrátumokat védintézkedések
nélkül kezelik, vagy ha végső fertőtlenítést végeznek a műtőben.
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Munkahelyi tevékenység

Leírás

Felületek fertőtlenítése nem
megfelelő szellőztetés mellett

Ha fertőtlenítés során illékony anyagok, például alkoholok,
aldehidek vagy krezolok juthatnak a levegőbe, idővel –
megfelelő szellőztetés hiányában – egyre koncentráltabbá
válnak (például beltéri, ablaktalan helyiségek vagy műszaki
szellőztetés nélküli föld alatti helyiségek), és ez a tényleges
fertőtlenítési munka után is kitettséget jelent a munkavállalók számára.

Nagyon intenzív, nyitott fertőtlenítési eljárások

A hosszú ideig tartó fertőtlenítési tevékenységek (például
az ágytisztító központokban, ahol kézi törléssel fertőtlenítenek) különösen a hatóanyagoknak való folyamatos kitettség miatt jelentenek terhet a munkavállalók számára.

Magas hőmérsékletek

Ha magas hőmérsékleten kézi fertőtlenítést végeznek (például meleg vízzel), az illékony anyagok párolgása megnő,
és ez sokkal nagyobb kitettséget okoz, mint a hideg vízzel
végzett fertőtlenítés.

Permetezési és porlasztási
eljárások

A felületi fertőtlenítési munkát alapvetően dörzsöléssel/
törléssel kell végrehajtani. Ha a fertőtlenítőszereket mégis
permetezik, ez rendkívül magas kitettséget okozhat (lásd
fent).

Fertőtlenítőszerek keverése

A különböző fertőtlenítőszerek keverése kémiai reakciókhoz és veszélyes gázok képződéséhez vezethet (például
klórgáz). Mivel a fertőtlenítési potenciál keverés esetén
megváltozhat, ezt lehetőleg el kell kerülni.

A fertőtlenítési rutin be nem
tartása

Ha fertőtlenítés során a rutineljárások nem alkalmazhatók,
a nem megfelelő helyettesítő eljárások magas kitettséget
okozhatnak. Ha az automatikus fertőtlenítőgépek például
meghibásodnak, nem szabad permetezéssel fertőtleníteni.

6.5.2. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatás
leírása
A fertőtlenítőszerek sok különböző hatóanyagot és segédanyagot tartalmaznak, amelyek mikroorganizmusok megölésére szolgálnak, de sok esetben az emberi egészségre
és biztonságra is káros hatással vannak. Németországban 673 fertőtlenítőszer elemzését
végezték el, amely során 150 különböző összetevőt határoztak meg. A fertőtlenítőszerek
legnagyobb részét egy vagy több veszélyszimbólummal látták el, de egyikük sem volt mérgező vagy erősen mérgező.
A fertőtlenítőszerek tárolása esetén megnőhet a helyiségek vagy épületek tűzterhelése
(például alkoholos fertőtlenítőszerek esetén), és környezetvédelmi szempontból is veszélyesek lehetnek, ha nagy mennyiségben jutnak be a csatornahálózatba. Ezért néhány fertőtlenítőszert „környezetre veszélyes” jelzéssel is el kell látni.
Fertőtlenítőszer típusa

Egészségre gyakorolt hatás

Felületi fertőtlenítőszerek (kon- A felületi fertőtlenítőszerek (koncentrátumok) bőrrel vagy
centrátumok)
nyálkahártyával való érintkezés esetén gyakran maró vagy
irritatív hatásúak, és számos összetevő rendszerszintű
(egészségkárosító) hatást gyakorol, vagy érzékennyé teszi a
bőrt vagy a légutakat. Az alkoholos felületi fertőtlenítőszerek ezenkívül kismértékben tűzveszélyesek is lehetnek.
Bőr- és kézfertőtlenítő szerek
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Eszközfertőtlenítők

Az eszközfertőtlenítők emberekre gyakorolt hatásuk szempontjából hasonlítanak a felületfertőtlenítő szerekre.

Mosodai fertőtlenítőszerek

A mosodai fertőtlenítőszerek gyakran maró vagy irritáló
hatásúak, és érzékennyé tehetik a bőrt vagy a légutakat.

6.5.3. Konkrét megelőző technikák és eljárások
A vállalati kockázatértékelés alapján (lásd a 6.3. szakaszt), meg kell állapítani, hogy
szükség van-e intézkedésre, és hogy milyen védintézkedéseket kell tenni.
Helyettesítés
Ajánlott a kémiai fertőtlenítési eljárások helyett termikus eljárások alkalmazása, és
a rendkívül problémás összetevőket tartalmazó fertőtlenítőszerek helyettesítése
kevésbé problémás összetevőkkel.

Műszaki
intézkedések

Biztosítani kell, hogy a rendszeres fertőtlenítési munkát elég nagy és jól
szellőztetett helyiségekben végezzék.
– Az automatizált eljárások, például eszközök fertőtlenítése során, sokkal
kisebb kitettséget jelentenek a munkavállalók számára, mint a kézi
fertőtlenítési eljárások.
– Ilyen esetekben hasznosnak bizonyultak a műszaki eszközök, például az
adagoló- vagy felviteli segédeszközök.
– Az illékony veszélyes anyagok forrásnál való kivonása a leghatékonyabb
módszer a munkavállalók kitettségének csökkentésére.
– A helyiség szellőztetése is különösen fontos a fertőtlenítési munka
során. Illékony fertőtlenítőszerekkel való munkavégzés során a
szellőztetőberendezést folyamatosan működtetni kell és a legmagasabb
fokozatra kell kapcsolni.

Szervezeti
intézkedések

A fertőtlenítési munkával kapcsolatos szervezeti intézkedések közé tartoznak az alábbiak:
– megfelelő eljárások kiválasztása, amelyek hatékonyak és lehetőleg
alacsony kitettséggel járnak;
– egyértelmű alkalmazási szabályok, amelyek segítséget nyújtanak a
különleges eljárásokat tekintve; itt figyelembe kell venni a folyamattal
járó előrelátható zavarokat;
– az írásba foglalt utasítások betartása (fertőtlenítési eljárások, az oldatok
koncentrációja);
– az érintett munkavállalóknak nyújtott képzések és továbbképzések az
oldatokra alkalmazási szabályokkal, valamint a kórházi és munkahelyi
higiénia alapelvével kapcsolatban;
– a túl sok nedves munka elkerülése olyan munkabeosztás segítségével,
amely „száraz” tevékenységeket is tartalmaz;
– nem minden munkavállaló tud fertőtlenítőszerekkel dolgozni, például
a várandós nők, a fiatalkorúak vagy az allergiás munkavállalók bizonyos
esetekben nem végezhetnek ilyen tevékenységeket.
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Egyéni
A fertőtlenítő munkával kapcsolatban szükséges egyéni védintézkedések
védintézkedések közé tartoznak az alábbiak:
– A bőrvédelmi és bőrápolási szerek csökkenthetik a bőrbetegségek
előfordulását.
– Megfelelő védőkesztyűt kell viselni, amelyen nem tud áthatolni a használt fertőtlenítőszer, és amely formája és anyaga tekintetében megfelel
a munkához.
– Ezenkívül különleges védőruházatot kell viselni bizonyos tevékenységek
során (fertőtlenítőszerek átvitele egyik tárolóedényből a másikba, nagy
mennyiségek előállítása, aeroszolképződés).
– Védőszemüveget kell viselni, ha a védintézkedések nélkül használt
koncentrátum szembe fröccsenhet, vagy üzemzavarok elhárítása, illetve
endoszkópok és más eszközök kézzel történő tisztítása esetén.
– Légzésvédő maszkokat csak különleges esetekben kell viselni, például
amikor a helyiségek fertőtlenítése során porlasztják a fertőtlenítőszert,
vagy amikor fertőzés miatt formaldehiddel/glutaráldehiddel dörzsölik/
törlik a felületet. Ennek szükségességét a kockázatértékelés részeként
eseti alapon kell megállapítani.

6.6. Kemoterápiás/citotoxikus gyógyszerek
A kemoterápiás gyógyszerek már régóta nélkülözhetetlen szerepet játszanak a
különféle rákos megbetegedések kezelésében. Kemoterápiás gyógyszereket (vagy
citotoxikus szereket) számos (kórházi) gyógyszertárban, kórházban, orvosi rendelőben
és rendelőintézetben használnak. A készítmények és oldatok száma Európában folyamatosan nő a demográfiai tendenciák és a terjedő terápiás lehetőségek miatt.

6.6.1. A legnagyobb kitettséggel járó munkahelyi
tevékenységek leírása
Az egészségügyi munkavállalók különböző helyzetekben kerülhetnek kapcsolatba
kemoterápiás gyógyszerekkel, például:
• A kemoterápiás gyógyszerek szállítása során, vagy az ampullák kicsomagolása és
raktározása során.
Időről időre beszámolnak olyan esetekről, amikor a gyógyszereket sérült csomagolásban szállítják ki például gyógyszertárakba. Mivel a kemoterápiás gyógyszerek
rendkívül erős hatóanyagok, ezért az ilyen esetekben a környezetbe jutó mennyiségek is nagy kitettséget okoznak.
• Infúziók előkészítése során.
Az egyes betegeknek szánt citosztatikus infúziók előkészítését sok kórházban központi helyen végzik. Mivel az ott dolgozó munkavállalók hosszú ideig kezelik a hatóanyagokat, esetükben dermális és belégzéses expozíció is fennállhat.

234

6 Vegyi kockázatok

  12 Kemoterápiás
infúzió előállítása.
Itt két munkavállaló
dolgozik a biztonsági
munkapadnál.

• A használatra kész infúziók és a citosztatikus hulladékok házon belüli szállítása
során (például a gyógyszertár és az osztály között).
A nem megfelelően becsomagolt infúziók és a nem teljesen kiürített infúziós tűk,
valamint citosztatikus hulladékok szállítása során előfordulhat közvetlen érintkezés
a hatóanyagokkal.
• A kemoterápiás gyógyszerek osztályokon való alkalmazása során.
Az infúziós fecskendők bekötése és eltávolítása során gyakran kiszivárog az
infúziós oldat, amely hatóanyagokkal
szennyezheti be a környezetet.

  13 Csak a jól tájékozott
személyzet tudja
megvédeni magát:
Tábla az osztály egyik
helyiségének ajtaján,
amely megmutatja,
hogy egy beteg éppen
kemoterápiás kezelésben részesül.

• Kemoterápiás gyógyszerrel való kezelés alatt
álló betegek kezelése során (veríték, hányás,
széklet).
A betegek terápiás adagban kapják a
kemoterápiás gyógyszereket, de egy részüket változatlan formában ki is ürítik, hányás,
veríték vagy vizelet formájában. Mivel a
hatóanyagok a vízzel ellentétben nem
illékonyak, összegyűlnek például a betegek bőrén vagy más nedves felületeken,
ezáltal a munkáltatók is ki vannak téve az
anyagoknak, például a betegek mosdatása
közben.
• A tisztítási tevékenységek kemoterápiás gyógyszerekkel való érintkezéshez
vezethetnek.
Ez a biztonsági munkapadok vagy a gyógyszertárak takarításához kapcsolódik.
Az osztályok személyzetét is érinti, például az ágyak, más bútorok és területek
tisztítása esetén. Egyes esetekben nagyon hatékonynak bizonyult a kemoterápiás gyógyszereknek megfelelő különleges tisztítószerek használata (például
savas vagy lúgos anyagok). Végül a mosodai alkalmazottak is érintettek lehetnek, ha szennyezett ágyneműt kapnak.
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6.6.2. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatás
leírása
A kemoterápiás gyógyszerek különböző mechanizmusok segítségével megelőzik a
ráksejtek burjánzását. A piacon lévő hatóanyagok mérgező hatást gyakorolnak a sejtekre, és különböző hatással vannak az emberekre, amelyek különösen akkor merülnek
fel, amikor koncentrátumokkal dolgoznak, vagy amikor terápiás adagokban kapják a
szert.
• A kemoterápiás gyógyszerek hatóanyagként való helyi alkalmazása, vagy magas
koncentrációjú gyógyszerkészítmények formájában való alkalmazása esetén különböző helyi reakciók léphetnek fel, például túlérzékenységet okozó vagy irritatív
hatások (például pirosodás, égés, viszketés) és szövetromboló hatások (elhalás).
• A napjainkban használt kemoterápiás gyógyszerek közül sok jár mutagén, rákkeltő,
illetve teratogén hatással, különösen az úgynevezett alkilező szerek (a legrégebbi
anyagcsoport, amely közvetlenül a DNS‑re hat). A kezelt betegeknél a másodlagos
tumorok kialakulásának kockázata százalékos nagyságrendű.
Jelenleg kevés beszámoló áll rendelkezésre akut helyi vagy rendszerszintű hatásokról, például allergiás reakciókról vagy az általános közérzet rosszabbodásáról a
kemoterápiás gyógyszereket tartalmazó gyógyszerekkel dolgozó orvosok és ápolók
körében. Az okok legtöbbször baleset miatti szennyeződések, vagy a jelenleg már
elterjedt védintézkedések bevezetése előtt fennálló rossz munkahelyi körülmények
voltak. Jelenleg nincsenek tudományosan dokumentált összefüggések az adagok és
a válaszreakciók között a kemoterápiás gyógyszerek rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító potenciálja szempontjából a terápiás adagnál jóval kisebb mennyiség
esetében. Mindemellett e gyógyszerek korábban ismert tulajdonságai indokolják
védintézkedések bevezetését a kemoterápiás gyógyszerekkel kapcsolatba kerülő munkavállalók esetében.

6.6.3. Konkrét megelőző technikák és eljárások
A kockázatokat és a védintézkedéseket nem lehet általánosságban értékelni, mivel
figyelembe kell venni egyrészről az e területre szakosodott onkológiai központokat, másrészről pedig az egyes kórházi osztályokat vagy a beteg lakhelye szerinti
járóbeteg-ellátást is. A következőkben néhány javallat olvasható a megfontolandó
intézkedésekkel kapcsolatban. A ténylegesen végrehajtott intézkedéseket az egyéni
kockázatértékelés alapján kell meghatározni (lásd a 6.3. szakaszt). A rendkívül sok
védintézkedés miatt itt nem tudunk részletes leírást adni. Ezért ezeket csak a felsorolás
szintjén tüntetjük fel. Részletes leírások a hivatkozások alatt megadott anyagokban
találhatóak.
A munkavállalóknak rendszeresen tájékoztatást és képzést kell nyújtani a biztonságos
munkamódszerekről, és lehetőleg írásban, részletesen is rendelkezésükre kell bocsátani a különböző intézkedéseket.
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  14 15

6.6.3.1.

Munkaterületek

Kemoterápiás gyógyszerek elkészítése

Ha a többi munkaterülettől elkülönített, központi létesítményt hoznak létre a
kemoterápiás gyógyszerek előkészítésére, amelyet különleges jelzéssel látnak
el, és ahova illetéktelen személy nem léphet be, biztosítható az összetett
védintézkedések eredményes alkalmazása és a magas teljesítmény.

Az elkülönített
munkaterületek, a
biztonsági munkapadok és a megbízható
átvezetőrendszerek
a védelem legfontosabb eszközei a
kemoterápiás szerek
előkészítésénél.

Munkapadok A készítményeket rendkívül biztonságos körülmények között, úgynevezett
kemoterápiás kezeléshez használt munkapadokon állítják elő (különleges,
lamináris áramlású munkapadok).
Átviteli
rendszerek

A nyomáskioldó rendszerek, az átviteli rendszerek stb. segítenek a kemoterápiás gyógyszerek előkészítés során való kijutásának megakadályozásában.

Egyéni védő- A megfelelő egyéni védőfelszerelés használata is megelőzi a munkavállalók
felszerelés
kitettségét. Ide tartoznak az alábbiak:
– megfelelő védőkesztyűk, szükség esetén kézelővel; vannak különleges,
kemoterápiás gyógyszerek ellen védő kesztyűk, és néha ajánlott két pár
kesztyűt viselni (dupla kesztyű);
– hosszú ujjú, nyakig zárt laboratóriumi köpeny és szoros kézelő.
Tisztítás

Előfordulhat, hogy a munkahely/munkapad tisztítása, valamint a karbantartási munkák során további védintézkedések válnak szükségessé (például P2
légzésvédő maszk viselése).
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  16 Az elkülönített
munkaterületek, a
biztonsági munkapadok és a megbízható
átvezetőrendszerek
a védelem legfontosabb eszközei a
kemoterápiás szerek
előkészítésénél.

6.6.3.2.

Általános

Előkészítés és alkalmazás

Minden munkát csendes környezetben kell végezni, és a jól előkészített lépések elősegítik a tiszta munkát és a kibocsátás elkerülését.
A használatra kész infúziós eszközöket meg kell tölteni oldószerrel; el kell
kerülni a szellőztetést a kemoterápiás gyógyszert tartalmazó oldatok esetén.

Munkaterület

Az előkészítő lépéseket lehetőleg egy központi citosztatikum-előállító helyiségben kell elvégezni.

Műszaki
A könnyen tisztítható felülettel rendelkező felszerelések használata segít a
intézkedések megfelelő tisztítás elvégzésében.
Lehetőleg zárt infúziós és instillációs rendszereket kell használni, amelyek
biztonságos csatlakozást és átvitelt tesznek lehetővé.
Az infúziót és injekciókat olyan felület fölött kell beadni, amely nem ázik át.
Egyéni védő- Itt is szükségessé válhat a megfelelő védőeszközök használata, például
felszerelés
– védőkesztyűk (kemoterápiás gyógyszerek ellen védő kesztyűk);
– védőköpeny;
– szükség esetén védőszemüveg (vészhelyzeti intézkedések esetében).
Ha a védőkesztyű beszennyeződik, azonnal le kell cserélni.
Hulladék/
ártalmatlanítás
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  17 Forrasztóeszköz
a kemoterápiás
hatóanyagok által beszennyezett hulladék
biztonságos kidobása
érdekében (bal felső
kép).
  18 A kemoterápiás
anyagok által
beszennyezett
anyagok biztonságos
ártalmatlanítására
használt rendszer a
munkaállomásoknál
(jobb felső kép).

  

  19 A használt kemoterápiás infúzió szállítására használt doboz
(alul).

6.6.3.3.

Csomagolás és szállítás

• A műanyag dobozok használata megelőzi a törés kockázatának és így a szennyeződés lehetőségének kialakulását.
• A fecskendőket szállítás előtt le kell zárni.
• Az intézményen belüli szállítás esetén a szállítókazetták és a táskák segítségével
megelőzhető a kemoterápiás gyógyszerek környezetbe való kijutása. A tárolóedényeket egyértelmű jelzéssel kell ellátni, amelyen feltüntetik, hogy kemoterápiás
gyógyszereket tartalmaz.
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6.6.3.4.

Tisztítási munka

Különleges védintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kemoterápiás
gyógyszereket tartalmazó kiömlött anyagokat eltávolítsák, és hogy megtisztítsák a
beszennyezett felületeket.
A 6.3. táblázat a megfelelő
sürgősségi intézkedéscsomagra vonatkozóan tartalmaz példát.

Egyéni védőfelszerelés Vízálló, hosszú ujjú és szűk kézelővel rendelkező védőruha
Védőkesztyű
Védőszemüveg
Fedőcipő
Légzésvédő maszk
Ártalmatlanítás

Vágott cellulóz
Kézi lapát
Zárható hulladéktároló edények

A kiömlött kemoterápiás gyógyszerek terjedését meg kell előzni (például a baleset
helyszínének elkerítése és megjelölése révén).
• A szervezetből kiválasztott anyagokkal szennyezett ruházatot és ágyneműt, valamint egyéb szöveteket azonnal le kell cserélni, tartályba kell rakni, és a mosodába
kell szállítani.
• Ha a mosodában a kemoterápiás gyógyszerrel szennyezett szöveteket ugyanolyan
védintézkedéssel kezelik, mint a „fertőző” szennyest, a munkavállalók megfelelő
védelemben részesülnek. E célból azonban egyértelműen azonosítani kell a megfelelő szennyest.

6.6.3.5.

További intézkedések

Ajánlott (és bizonyos körülmények között szükséges), hogy dokumentálják azokat
az eseteket, amikor a munkavállalók kemoterápiás gyógyszerekkel dolgoznak (lásd
a 98/24/EK tanácsi irányelv 10. cikkét). Ezt a rendszeres ellátás részeként elvégezheti
például az üzemorvos, és az így összegyűjtött információkat bele lehet foglalni a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi dokumentumaiba.
Számos kemoterápiás gyógyszer CMR-tulajdonságai miatt rendkívül óvatosnak kell
lenni a várandósság előtt és alatt.
A várandós és szoptató anyákat nem szabad kemoterápiás gyógyszerek előkészítésére
beosztani. Hasonlóképpen nem végezhetnek olyan munkát, amely során ki vannak
téve (CMR) kemoterápiás gyógyszereknek.
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6.7. Altatógázokkal végzett tevékenységek
Az intravénásan vagy a beteg által belélegzett levegőbe adagolt gáz formájában
beadott érzéstelenítők használata elengedhetetlen a sebészeti beavatkozásoknál. A
műtőben dolgozó munkavállalókra vonatkozó kockázatértékelésben különösen nagy
figyelmet kell fordítani az altatógázokra, mivel gáz-halmazállapotuk miatt könnyen
kiszökhetnek a levegőbe.
Altatógázokat minden olyan esetben használnak, ahol sürgősségi ellátást nyújtanak,
például a baleseti osztályokon, a műtőkben, a sebészeti rendelőkben, az altatás utáni
ébredésre szolgáló helyiségekben és néha a fogászati rendelőkben is. A kórházakban
a dinitrogén-oxidot és más orvosi gázokat központosított gázberendezések segítségével is biztosítani lehet.
Gázzal történő altatás esetén a betegeknek általában dinitrogén-oxid–oxigén keveréket adnak, 30–50 %-os oxigéntartalommal. Az illékony (párolgó) belégzéses érzéstelenítőket az altatási potenciál függvényében eltérő arányban adják hozzá a belélegzett
levegőhöz. A legismertebb érzéstelenítők közé tartozik a dinitrogén-oxid és az illékony
halotán, enflurán, izoflurán, szevoflurán, deszflurán, bár halotánt csak korlátozott mértékben használnak a kedvezőtlen tulajdonságai miatt.
Egy ideje már egyre kevesebb dinitrogén-oxidot, de egyre nagyobb koncentrációjú
illékony érzéstelenítőt alkalmaznak.
Az altatógázokat folyamatos ellenőrzés mellett, altatógép segítségével adják a betegeknek, a csatlakoztatást különböző adapterek segítségével oldják meg. Használnak
például arcmaszkokat, a légcsőbe bevezetett csöveket (endotracheális altatás) és
gégemaszkot, amely közvetlenül a gégébe helyezett kisméretű maszk. Ezek az adapterek illeszkedésükben és ennek következtében az alászívás mértékében is különböznek.

  20 Megbízható rendszer
az illékony érzéstelenítők betöltésére
(ebben az esetben:
szevoflurán).
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6.7.1. A legnagyobb kitettséggel járó tevékenységek
leírása
Az altatógázoknak való kitettség mennyiségi értékeléséhez ismerni kell az érintett
munkaterületeken végzett tipikus altatási tevékenységeket, valamint legalább alkalmanként dokumentálni kell a sebészeti beavatkozásokat, a kiválasztott érzéstelenítőket
és altatási módszereket, az altatás időtartamát stb. Ezenkívül a térbeli paramétereket
is ismerni kell, például a helyiségek méreteit, a szellőztetés típusát és a szellőztetőrendszer kapacitását, valamint az érintett munkavállalókat és a munkaszervezésben
elfoglalt helyüket is. Az altatás utáni ébredésre szolgáló szobák esetében nem csak a
műszaki adatokat, hanem a betegek által eltöltött időt és a szoba foglaltságát is figyelembe kell venni. Ezek alapján kell az egyes munkavállalók kitettségét mérni.
Az alábbi helyzetekben különösen magas anesztéziakitettségre kell felkészülni.
• Gázzal történő altatás olyan helyiségben, ahol nincs szellőztető-/légkondicionáló
berendezés, illetve nincs altatógáz-elszívás. Ilyen esetekben az altatógázok kijutnak
a beltéri levegőbe és koncentráltabbá válnak, így magas kitettséget okoznak a munkavállalók számára.
• Ha hosszabb ideig maszk segítségével végzik az altatást, az magas alászíváshoz,
és ennek megfelelően magas kitettséghez is vezet. Ez a dinitrogén-oxiddal végzett
altatásnál használt arcmaszkokra is vonatkozik.
• A gázkeringető rendszer szétkapcsolása a gázfolyam csökkentése nélkül
magas kitettséget okoz. Ide tartozik, ha a beteget olyan módon kapcsolják le az altatás végén, hogy nem elegendő ideig lélegeznek be tiszta levegőt az altatógázzal.
• Különleges műtéti technikák során, amelyek szintén magas kitettséget okozhatnak, ha a gép és ember között nem biztosítható, hogy a rendszer szorosan zárjon,
például száj/torok területén végzett műtétek esetében.
• A gőz tartályba töltése illékony érzéstelenítőknek való kitettséget okoz, ha az átviteli rendszer nem zár szorosan.
• Amikor a betegeket az altatás utáni felébredésre szolgáló szobában látják el, és a
helyiség nem rendelkezik természetes szellőzéssel, várhatóan magas koncentrációjú
kilélegzett altatógázok kerülnek a levegőbe, különösen a téli időszakban.

6.7.2. Az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatás
leírása
Az altatógázoknak való kitettség a klinikákon és az ambulanciákon, valamint az altatás
utáni ébredésre szolgáló szobákban dolgozó munkavállalók esetében is egészségügyi
kockázatot jelent. A munkavállalók sokkal kisebb koncentrációjú gázoknak vannak kitéve,
mint a betegek, de ez a kitettség a munkában eltöltött évek során állandóan fennállhat. Ha
a munkahelyi higiénés paraméterek nem megfelelőek, az érintett munkavállalók gyakran
panaszkodnak kimerültségre és fejfájásra. Ez azonban súlyosabb testi fogyatékosságokat is
okozhat, például csökkent nemzőképességet és terhesség alatti problémákat.
Az egészségi hatások természetével és mértékével kapcsolatos legfontosabb tényezők közé tartozik a használt altatógáz, a munkavállaló által belélegzett levegőben lévő
gázkoncentráció és a kitettség hosszúsága.
A rendelkezésre álló tanulmányok főleg a központi idegrendszerre gyakorolt hatásokat ismertetik, például hangulatingadozásokat és a neuropszichológiai hatékonyságra
gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. De csak néhány munkával kapcsolatos megbetegedést írnak le, például a halotán által okozott hepatitist, az enflurán által okozott tüdőasztmát, vagy halotán, illetve izoflurán által okozott allergiás kontakt dermatitiszt.
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Számos tanulmány genotoxikus hatásokat is tárgyal a munkahelyi kitettségnek megfelelő koncentrációjú altatógázoknak való expozíció esetében, de más tanulmányok
nem igazolták ezt.
A rendelkezésre álló adatok alapján nem valószínű, hogy rákkeltő kockázat áll fenn.
Megnövekedhet azonban a spontán vetélés kockázata olyan esetekben, amikor a
levegőben lévő magas koncentrátum mértéke nem felel meg az előírásoknak, főleg
ha illékony halotánt használnak altatógázként. Hasonlóképpen lehetséges, hogy a
dinitrogén-oxid csökkentheti a nemzőképességet a levegőben lévő nagyon magas
koncentráció esetében.
Európában jelenleg különböző nemzeti határértékek vannak a belégzéses expozíció
értékelésére (6.4. táblázat).

Dánia

Németország

Svédország

8 óra

Rövid
időtar
tam

8 óra

Rövid
időtar
tam

8 óra

Dinitrogén-oxid
EK-szám: 233-032-0
CAS-szám: 10024-97-2

90

180

180

360

92

Halotán
EK-szám: 205-796-5
CAS-szám: 151-67-7

40

80

41

328

40

Enflurán
EK-szám: 237-553-4
CAS-szám: 22194-22-5

15

30

150

1 200

575

Rövid
időtar
tam

Spanyolország

8 óra

Rövid
időtar
tam

Egyesült Királyság
8 óra

Rövid
időtar
tam

183

80

410

80

Izoflurán
EK-szám: 247-897-7
CAS-szám: 26675-46-7

80

150

Szevoflurán
EK-szám: ---CAS-szám: 28523-86-6

80

170

Deszflurán
EK-szám: ---CAS-szám: 57041-67-5

70

140

383

Németországban a dinitrogén-oxid (100 ppm/180 mg/m3), a halotán (5 ppm/41 mg/m3)
és az enflurán (20 ppm/150 mg/m3) gázok esetében tettek közzé munkahelyi expozíciós határértékeket, minden esetben nyolc órára meghatározott átlagban. Más
országokban az izoflurán vonatkozásában is meghatároztak határértéket: például
Franciaországban (2 ppm/15 mg/m3) és Svájcban (10 ppm/77 mg/m3).

82

150

383

383

6.4. táblázat: Munkahelyi
expozíciós határértékek az
altatógázok tekintetében az
Európai Unióban, a feltüntetett országok csak példák.
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6.7.3. Konkrét megelőző technikák és eljárások
Annak érdekében, hogy az altatógáz használata során alacsony maradjon a kibocsátás,
az altatóorvosnak különleges szaktudással kell rendelkeznie, valamint ismernie kell a
gáznak való kitettségre ható tényezőket és a kockázatértékelési módszereket, mivel
ezek nagymértékben befolyásolhatják a kitettség szintjét. Ezért biztosítani kell, hogy
képzés keretében adják át ezt a tudást, vagy hogy olyan oktatást nyújtsanak, amely
erre is kiterjed.

6.7.3.1.

Altatógázokkal végzett tevékenységek a műtőkben (és
más sebészeti helyiségekben)

Az alábbi védintézkedések biztosítják a munkavállalók alacsony kitettségét.
Alapvető
műszaki előfeltételek

Az altatógáz-fölösleg pufferrendszer (külső/belső) segítségével történő
eltávolításával biztonságosan ártalmatlanítani lehet a beteg által kilélegzett
levegőben lévő gázokat.
A szellőztetőrendszer (Németországban például a DIN 1946 4. része
értelmében) a kibocsátott altatógázokat és más, levegő mérgező szen�nyező anyagokat, például CO2-t, a fertőtlenítőszerek hatóanyagait vagy az
oldószereket gyorsan kivezeti a helyiségből. A szennyezett levegőt friss
levegővel helyettesítik.

Altatórendszer

A beteg közelében lévő keringetőrendszer szivárgásának nagyon alacsonynak kell lennie, például 150 ml/percnél kisebbnek.
A felsőérték-beállító és öblítőgázokat elvezetőrendszerrel kell szállítani.

Altatási eljárások

Altatógáz használata esetén az alábbi módszert kell alkalmazni:
– az altatás altatógáz nélküli kezdése;
– intubációs altatás (gépi lélegeztetéssel, de zárt mandzsetta nélkül);
– altatás gégemaszkkal.
A (pontosan illeszkedő) maszkokat csak rövid ideig szabad használni,
naponta legfeljebb 30 percig.

Szervezeti
intézkedések

Biztosítani kell, hogy az altatást végző csoport legalább egyik tagja ismerje
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérdéseket (lásd fenn).
Rendszeresen ellenőrizni kell a műszaki eszközöket és a végrehajtott
védintézkedéseket. Ilyenkor az alábbiakat kell ellenőrizni:
– az elszívórendszer elszívási kapacitása;
– a helyiség szellőztetőrendszere;
– altatógázzal működő rendszerek (például szivárgási/alászívási teszt);
– gázelvezető csövek.

6.7.3.2.

Altatás utáni ébredésre szolgáló helyiségek

Az altatás utáni ébredésre szolgáló helyiségekben a betegek szinte a testükben lévő
összes altatógázt kilélegzik. Az őket ápoló személyzet ezért altatógázoknak van kitéve,
még akkor is, ha ezekben a helyiségekben nem végeznek altatást. Vészhelyzet esetére
azonban gyakran ezekben a szobákban is tartanak hordozható altatógépeket a gyors
reagálás lehetővé tétele érdekében.
Elszigetelt esetekben előfordul, hogy elszívják a kilélegzett gázokat, de ez nem vált
bevett gyakorlattá a kezelési és elfogadási problémák miatt.
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  21 Bepillantás egy nagy
kórház modern,
ébredésre szolgáló
helyiségébe.

Az alábbi intézkedések a lehető legkisebbre csökkentik az érzéstelenítőknek való
kitettséget.
• A betegek dokumentumait rendszeresen értékelni kell. Ezáltal információkat lehet
gyűjteni az altatások lefolyásáról, az altatás utáni ébredésre szolgáló szobában eltöltött időről és a szobák foglaltsági arányáról.
• Az olyan altatás utáni ébredésre szolgáló szobákban, ahol a betegek rendszeresen altatógázt kapnak, csak a szellőztetőrendszer biztosíthat megfelelő szellőzést. A természetes szellőztetés általában nem tudja biztosítani a fent említett határértékek betartását.
A szellőztetőberendezéseket a nemzeti szabályoknak megfelelően kell kialakítani.
• Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a műszaki berendezések (altatógépek, szellőztetőrendszerek stb.) működőképesek-e.
• Az altatás utáni ébredésre szolgáló szobákban meg kell előzni az elkerülhető kibocsátást, például a gőz tartályba töltése során.
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6.7.3.3.

Altatógázokkal végzett egyéb tevékenységek

Altatógázok az egészségügyi intézményekben más tevékenységek során is előfordulhatnak. Néhány példa:
• Illékony érzéstelenítőszereket szállítanak és raktároznak. A tartályok eltörése esetén
rövid időre nagyon magas kitettség alakulhat ki.
• Sok kórházban az altatógázokat más orvosi gázokkal együtt központi gázellátó
rendszeren át szállítják, és bekötik az elosztórendszerbe. Itt a központi elosztónál és
az elosztórendszer csöveiben is előfordulhat szivárgás. Különösen a dinitrogén-oxid
csatlakozója szivároghat, ezért azt rendszeresen ellenőrizni kell.

6.7.3.4.

További intézkedések

Az altatógázoknak kitett munkavállalókat az alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek
megfelelően foglalkozás-egészségügyi felügyelet alá kell helyezni. A cél az, hogy a
vállalati egészségügyi vizsgálatok, a munkakörülmények rendszeres ellenőrzése, valamint a munkavállalóknak a szükséges védintézkedések szem előtt tartására vonatkozó
motivációjának ellenőrzése segítségével korán felismerjék a magas kitettség tüneteit.
A vizsgálatok során a gyermekvállalást tervező nők vagy a terhesség korai szakaszában
lévő nők számára különleges tanácsokat kell adni, például a vállalaton belüli egyéb
munkalehetőségekről.
Ezeket a vizsgálatokat össze lehet kapcsolni a többi vizsgálattal, például a vér útján
terjedő fertőző betegségekkel, a tuberkulózissal, az ionizáló sugárzással, a fertőtlenítőszerekkel vagy az ergonomikus, illetve pszichoszociális tényezőkkel kapcsolatos
vizsgálatokkal.
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6.8. Reprotoxikus anyagokkal végzett
tevékenységek
Az egészségügyi rendszerben a különböző vegyi anyagok kezelése (fertőtlenítőszerek, kemoterápiás gyógyszerek, érzéstelenítők, más gyógyszerek, laboratóriumi vegyi
anyagok) elszigetelt esetekben reprotoxikus anyagokkal való érintkezéssel is járhat.
Ide tartoznak a 6.6. szakaszban említett kemoterápiás gyógyszerek többsége és az
altatógázok (például halotán vagy dinitrogén-oxid), amelyek kezelését a 6.7. szakaszban tárgyaltuk. Ha hőre lebomló termékek kíméletes sterilizálására van szükség, ezt
gyakran etilén-oxiddal végzik, amely szintén reprotoxikus és rákkeltő gáz.

  22 A munkavállalók
akkor is veszélyben
vannak, ha kisebb
adagokban, de nagyon erős anyagokkal
dolgoznak.
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Közismert, hogy a radioaktív anyagok magzatkárosító hatásúak. A radioaktív anyagokkal
végzett tevékenységeket azonban a legtöbb országban nem a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokkal, hanem atomenergiáról szóló jogszabályokkal (vö. 96/29/Euratom
tanácsi irányelv (146), szabályozzák, ezért ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk tovább.
A reprodukciót károsító anyagokkal végzett munkával kapcsolatos kockázatelemzésre
és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedésekre ugyanazok az előírások
vonatkoznak, mint a többi veszélyes anyagra. Az útmutató 1. és 2. fejezetében megfogalmazott elvek itt is érvényesek, és a 6.3. szakaszban említett kockázatértékelési
lépéseket itt is be kell tartani:
1. információk gyűjtése a felhasznált anyagokról, készítményekről és termékekről;
2. a veszélyes anyagok és az ismeretlen vagy kevéssé ismert tulajdonságokkal rendelkező anyagok azonosítása;
3. kevésbé veszélyes helyettesítő eljárások és anyagok használatának vizsgálata;
4. a kitettség mértékének, jellegének és időtartamának meghatározása, figyelembe
véve az összes expozíciós utat;
5. a kockázatok értékelése;
6. védintézkedések bevezetése a kockázatértékelés eredményei alapján;
7. a hatékonyság ellenőrzése (például az intézkedések esetében);
8. a megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokból levont következtetések.

Az 1–3. lépés esetében
Csak azon tiszta anyagok esetében lehet az ilyen jellegű anyagokat azonosítani, amelyeknél a gyártó a biztonsági adatlapon feltünteti, hogy reprodukciót károsító tulajdonságokkal rendelkeznek. Ide tartoznak az olyan gyógyszeripari anyagok, mint az
ösztradiol-benzoát vagy ‑valerát, a hidrokortizon(-acetát), a progeszteron vagy a
tesztoszteron-propionát.
Az egyéni címkézéssel és csomagolással rendelkező, használatra kész gyógyszerekkel
való érintkezés esetében nehezebb megállapítani a káros tulajdonságokat – egyedül a
gyártó tájékoztatására lehet hagyatkozni, például az alkalmazási előírásokra. Az alkalmazási előírások legtöbbször azonban a betegre gyakorolt hatásokat írják le, tehát a
terápiás beadási módszereket (parenterális, orális, szubkután stb.) és a terápiás dózisokat. Ezért ezeket az információkat korlátozott mértékben lehet a munkavállalókra
vonatkoztatni, akik általában sokkal kisebb dózisoknak és más úton vannak kitéve
(belégzéses, dermális). Néhány monoklonális ellenanyag alkalmazása például terhesség esetén ellenjavallott, ez azonban a parenterális bevitelre vonatkozik, a többi beviteli útvonal jelentőségét még nem értékelték.
(146) A Tanács 1996. május
13-i 96/29/Euratom
irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló
sugárzásból származó
veszélyekkel szembeni
védelmét szolgáló
alapvető biztonsági
előírások megállapításáról, HL L 159., 1996.6.29.,
1–114. o.
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A reprotoxikus anyagok kezelése a konkrét tevékenységtől függ. Ez számos különböző tevékenységet jelenthet, amelyek közül az érzéstelenítőkkel végzett munkát és
a kemoterápiás gyógyszerekkel való érintkezéssel járó tevékenységeket már feljebb
tárgyaltuk (6.6. és 6.7. szakasz). Ezenkívül a gyógyszertárakban, a kórházakban és a
rendelőintézetekben a gyógyszerek előkészítése és alkalmazása is károsítja a reprodukciót. Ilyenkor a gyógyszertárak, az osztályok és a rendelőintézetek személyzete is
érintett, valamint a takarítók, a hulladékártalmatlanítást végző személyzet, illetve a
mosodai alkalmazottak, ha a piszkos ágyneműt vagy a betegek ruháit szállítják, mossák és készítik elő.

6 Vegyi kockázatok

A 4–5. lépés esetében
Gyógyszeripari anyagok: Mivel számos hatóanyag molekuláris méretű, a párolgás
miatti belégzés és a dermális bevitel másodlagos ezeknél az anyagoknál. A rendkívül
finom por formájában használt hatóanyagok a mérésük, a mozsárban való összetörésük, a kenőcsalapanyagokba való belekeverésük, illetve a kapszulák előállítása során
azonban bejuthatnak a belélegzett levegőbe és a közeli felületekre (kezek, munkaasztalok). Ezért fennáll a belégzés és az orális bevitel kockázata. A kitettség időtartama
a német tanulmányok szerint néhány perctől egy vagy több óráig is terjedhet. Eddig
a belélegzett levegő szennyezettségét csupán megbecsülni lehetett, mértéke μg/m3
nagyságrendű (műszakátlag).
Kemoterápiás/citotoxikus gyógyszerek: lásd a 6.6. szakaszt.
Altatógázok: lásd a 6.7. szakaszt.
Etilén-oxid: Gáz-halmazállapotú etilén-oxid felhasználása esetén elsősorban a belégzéses expozíció kockázata áll fenn, például a sterilizáló automatához vezető csövek
szivárgása vagy a sterilizálószerek kinyitása miatt, ha nincs megfelelő szellőztetés.

A 6–7. lépés esetében
A reprotoxikus gyógyszeripari anyagokkal végzett tevékenységek során végrehajtott védintézkedéseket a kemoterápiás gyógyszerek esetében – amelyek gyakran
CMR-szerek is – végrehajtandó intézkedések alapján kell meghatározni. A gyakorlatban azonban még mindig nem teljesül ez a követelmény (például hidrokortizont tartalmazó kenőcsök előállítása).
A kemoterápiás/citotoxikus gyógyszerekkel vagy altatógázokkal végzett tevékenységek esetében szükséges védintézkedéseket a 6.6. és a 6.7. szakaszban tárgyaljuk.
Ha sterilizáláshoz etilén-oxidot használnak, műszaki, szervezeti és egyéni
védintézkedéseket kell tenni, a teljesen automatizált sterilizálóberendezések használatától a megfelelő szellőztetésen át a sterilizált tételek szellőztetésére vonatkozó
előírásokig.
A reprotoxikus anyagok elleni védelem megfelelő intézkedéseit csak akkor lehet végrehajtani, ha az összes érintettet, vagyis a munkáltatókat és a munkavállalókat is megfelelően tájékoztatták a fennálló kockázatokról és a lehetséges védintézkedésekről.
Mint már fentebb is említettük, ez a közvetlenül az anyagokkal dolgozó munkavállalókra, és a tisztítási munkák, a szennyes kezelése, a hulladék ártalmatlanítása és a
javítási munkák által érintett személyekre is vonatkozik. Mivel a kémiai kitettség
reprotoxikus tulajdonságai a terhesség első heteiben hatnak, már akkor is megfelelő
védintézkedésekre van szükség, amikor a munkavállalóknak gyermekvállalási terveik
vannak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a munkavállalók nyíltan közöljék ezt a
szándékot a munkáltatóval. Ezenkívül a munkáltató csak akkor tudja megfelelően végrehajtani a szükséges védintézkedéseket (például a kitettség elkerülése) a várandós, a
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi
irányelvnek (147) megfelelően, ha a vállalat a terhességről már kezdettől fogva tud.

(147) A Tanács 1992. október
19-i 92/85/EGK
irányelve a várandós,
a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések
bevezetéséről (tizedik
egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének
értelmében), HL L 348.,
1992.11.28., 1–8. o.
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6.9. Alkalmazandó európai uniós irányelvek
1. A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági keretirányelv) (148).
2. A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében) (149).
3. A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (150).
4. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (151).
5. A Tanács 76/769/EGK irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (152).
(148) HL L 183., 1989.6.29.,
1–8. o.
(149) HL L 131., 1998.5.5.,
11–23. o.
(150) HL L 196., 1967.8.16.,
1–98. o.
(151) HL L 200., 1999.7.30.,
1–68. o.
(152) HL L 262., 1976.9.27.,
201–203. o.
(153) HL L 158., 2004.4.30.,
50–76. o.
(154) HL L 399., 1989.12.30.,
18–38. o.
(155) HL L 396., 2006.12.30.,
1–849. o.
(156) HL L 348., 1992.11.28.,
1–8. o.
(157) HL L 159., 1996.6.29.,
1–114. o.
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6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv
16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes szerkezetbe foglalt változat)
(EGT-vonatkozású szöveg) (153).
7. A Tanács 89/686/EGK irányelve (1989. december 21.) az egyéni védőeszközökre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (154).
8. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (155).
9. A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (156).
10. A Tanács 96/29/Euratom irányelve (1996. május 13.) a munkavállalók és a lakosság
egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (157).
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6.10. A helyes vállalati gyakorlat leírása
6.10.1. Interjú a bécsi általános kórházzal (AKH)
a fertőtlenítési tevékenységek biztonságos
elvégzéséről

Best practice

A bécsi általános kórház (AKH) régóta fennálló, nagy befogadóképességű
intézmény, amely több mint 2000 ággyal és több mint 9000 munkavállalóval
rendelkezik. Egy interjúban Prof. Dr. Ojan Assadian, a kórházhigiénés osztály
vezetőhelyettese ismertette a biztonságos fertőtlenítés gyakorlati alapjait.

Kérdező: Ki és hogyan határozza meg a kórházban a szükséges fertőtlenítési tevékenységeket? A fertőtlenítési eljárások
kiválasztásánál az érintett munkavállalók vegyi anyagoknak
való kitettségének csökkentése a cél (például a kémiai eljárások helyett termikus eljárások)?

Prof. Dr. Ojan Assadian, a bécsi
AKH kórházhigiénés osztályának helyettes vezetője.

Prof. Dr. Ojan Assadian: Az AKH kórházhigiénés osztályán
dolgozó higiénés szakértők feladata, hogy a megfelelő eljárások kialakítása érdekében a különböző szakosztályokkal együttműködve elemezzék az előkészítési eljárásokat,
vagyis a tisztítást, a fertőtlenítést és a sterilizációt. A fertőtlenítési eljárásokat csak abban az esetben választják ki, ha
már meghatározták a higiénés hatékonysági szempontokat.
Ha választani lehet a különböző fertőtlenítőszerek, illetve
fertőtlenítési eljárások között, azt kell választani, amelyik a
legkisebb hatást gyakorolja a munkavállalókra.

Kérdező: Mikor használnak formaldehidet és más aldehideket (glutaráldehid, glioxál
stb.)? Mely fertőtlenítési tevékenységek során?

Prof. Dr. Ojan Assadian: A formaldehid és a többi aldehidtartalmú fertőtlenítő hatóanyag kimagasló hatékonyságot, alacsony fehérjehibát és jó lebonthatóságot mutat.
Ezek az anyagok azonban illékonyak, nagyon károsak az emberi szervezetre, és csak
nehezen lehet őket tisztítószerekkel keverni. Ezért ezeket az anyagokat már nem használjuk megelőző jellegű felületi fertőtlenítésre, például a betegektől távol lévő területeken. Ezeket a felületeket rendszeresen tisztítjuk, és csak konkrét okból fertőtlenítjük,
például kvaterner ammóniumvegyületekkel. A betegek közelében lévő felületeket
azonban aldehidekkel fertőtlenítjük, például az ágyak kézi fertőtlenítése során. A vérrel vagy más váladékkal szennyezett, betegekhez közel lévő felületeket hasonlóan,
aldehidtartalmú fertőtlenítőszerekkel fertőtlenítjük.

Kérdező: Vannak egyértelmű, írásos utasítások a különböző fertőtlenítési eljárások
használatáról? Ezekben szabályozzák a mindennapos munkavégzés előrelátható
zavarait is, például az automatikus fertőtlenítőgép meghibásodása esetén szükséges
eljárást?
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(150) OJ L 183, 29.6.1989, pp.
1–8.
(151) OJ L 131, 5.5.1998, pp.
11–23.
(152) OJ 196, 16.8.1967, pp.
1–98.

(153) OJ L 200, 30.7.1999, pp.
1–68.
(154) OJ L 262, 27.9.1976, pp.
201–203.
(155) OJ L 158, 30.4.2004, pp.
50–76.

(156) OJ L 399, 30.12.1989, pp.
18–38.
(157) OJ L 396, 30.12.2006, pp.
1–849.
(158) OJ L 348, 28.11.1992,
pp. 1–8.

(159) OJ L 159, 29.6.1996, pp.
1–114.
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AKH Bécs (forrás: AKH információs központ)

Prof. Dr. Ojan Assadian: Az AKH jelenlegi fertőtlenítési tervét az összes munkavállaló
megtekintheti az interneten (http://www.meduniwien.ac.at/hp/krankenhaushygiene/).
Ebben a tervben részletesen le vannak írva az egyes higiénés lépések, valamint a szükséges munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések. Az eljárások során
felmerülő előrelátható problémák esetén (például az automatikus fertőtlenítőgép meghibásodás miatt nem elérhető) alkalmazandó alternatív intézkedéseket, például a kézi
fertőtlenítést is tartalmazza).
Kérdező: Elég nagy és jól szellőztetett helyiségekben végzik az illékony hatóanyagokkal (például alkoholok, aldehidek, krezolok stb.) végzett rendszeres fertőtlenítési munkát? Végeznek kockázatértékelést e tevékenységek során?
Prof. Dr. Ojan Assadian: A fertőtlenítési eljárások leírása a munkavállalók kitettségével is foglalkozik. Egy központi szolgálati utasításban azonban nem lehet az összes
olyan helyzetet figyelembe venni, amely egy kórházban előfordulhat.
Kérdező: Permetezéssel végzik a különböző felületek vagy a bőr fertőtlenítését? Ezt
esetleg különleges helyzetekben alkalmazzák, például amikor az automatikus ágyfertőtlenítő gép meghibásodik?
Prof. Dr. Ojan Assadian: A permetezési módszereket nem ajánljuk higiénés és munkahelyi higiéniai szempontból. Nem felelnek meg a fertőtlenítési terveink higiénés
előírásainak, ezért nem engedélyezzük alkalmazásukat, még különleges helyzetekben
sem.
Kérdező: Milyen módszerekkel készítik elő az oldatokat a felületi fertőtlenítéshez (például mérőeszköz, központi fertőtlenítőszer-adagolók)?
Prof. Dr. Ojan Assadian: Adagok mérésére szolgáló segédeszközöket és központi fertőtlenítőszer-adagolókat is használunk. Az adagolókat az egyes osztályokon könnyen
megközelíthető helyeken szereltük fel, és különböző fertőtlenítőszereket, a rutinszerű
fertőtlenítésnél nem aldehidtartalmú szereket és a különleges esetekben végzett fertőtlenítéshez aldehideket adagolnak.
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Kérdező: Milyen egyéni védőfelszerelést használnak a rendszeres, nagy területre
kiterjedő felületi fertőtlenítésnél? Milyen eszközöket használnak a fertőtlenítés
befejezésénél?
Prof. Dr. Ojan Assadian: A munkavállalókat védő intézkedések kiválasztásánál figyelembe kell venni a szennyeződés kockázatát és a fertőtlenítési helyzetet. A felületi
fertőtlenítőszerek használatánál elvileg védőkesztyűt kell viselni. Ha nagy kiterjedésű
szennyeződés vagy különleges mikrobás kitettség miatt különösen magas a kockázat,
több védintézkedést határozunk meg a fertőtlenítési szabályokban, például eldobható
kötények, vízálló lábbelik (bakancsok) és légzésvédő maszkok a biológiai és kémiai
hatások elleni védelem érdekében.

Prof. Dr. Ojan Assadian:
A megfelelő védőkesztyűk
kiválasztásánál figyelembe
vesszük a kesztyűgyártó
kémiai megfelelőség szempontjából adott javaslatait.
Egyébként pedig púdermentes, allergénszegény
latexkesztyűt használunk
az EN 455 szabványnak
megfelelően.
Kérdező: Van bőrvédelmi
terv, amely tartalmazza
a cég bőrvédelmi előírásait? Foglalkoznak a nedves munka kérdésével a
bőrvédelmi intézkedések
keretében, és javasolnak
megfelelő intézkedéseket?

Kéztisztítás és ‑fertőtlenítés – ez a kérdés a munkavállalók biztonságát is érinti.

Best practice

Kérdező: Milyen védőkesztyűt használnak a fertőtlenítési tevékenységeknél?

Prof. Dr. Ojan Assadian: A bőr nedves munka hatásaitól való védelmével a tisztítási
és fertőtlenítési tervben foglalkozunk, amelyben nemcsak az alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szereket szabályozzuk, hanem a megfelelő bőrápolási és bőrvédelmi termékeket is. Ezek természetesen a munkavállalók számára is elérhetőek. Az AKH nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelő és jó minőségű termékeket használjon, mivel a
munkavállalók keze is orvosi eszköznek minősül, amelyre vigyázni kell.
Kérdező: Milyen gyakran nyújtanak az érintett munkavállalóknak képzést a szükséges
műszaki, szervezeti és egyéni védintézkedésekről? Ki nyújt képzést és milyen keretek
között? Dokumentálják a képzéseket?

Prof. Dr. Ojan Assadian: Tartunk kézhigiénés képzéseket, és ahol nincsenek fertőtlenítőszer-keverő gépek, a takarítók számára részletes oktatást nyújtunk arról, hogyan
lehet a megfelelő koncentrátumokat elkészíteni. A munkavállalóknak is be kell mutatni
és meg kell csinálniuk az eljárást, és az egész folyamatot dokumentáljuk. Ide tartoznak
a megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések is. A képzéseket
minden osztályon a felettesek tartják, és minden esetben dokumentálják.
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6.10.2. Biztonságos munkavégzés kemoterápiás
gyógyszerekkel

Best practice

Egy további interjúban Prof. Dr. Robert Mader (I. belgyógyászati klinika, onkológiai osztály), valamint Andrea Wolfsberger és Shahla Farokhnia, a kórházi gyógyszertár kemoterápiás szerekkel foglalkozó osztályának munkatársa – a bécsi
AKH kórház alkalmazottjai – írja le a kemoterápiás gyógyszerek elkészítésének
és alkalmazásának megszervezését.

Prof. Dr. Robert Mader (I. belgyógyászati klinika, onkológiai osztály), valamint Andrea
Wolfsberger és Shahla Farokhnia, a kórházi gyógyszertár kemoterápiás szerekkel foglalkozó
osztályának munkatársa – a bécsi AKH kórház alkalmazottjai – írja le a kemoterápiás gyógyszerek elkészítésének és alkalmazásának megszervezését.

(150) OJ L 183, 29.6.1989, pp.
1–8.

Évente hány készítményt állítanak elő a kórházban?

(151) OJ L 131, 5.5.1998, pp.
11–23.

Az AKH 2000 ággyal és körülbelül 9000 munkavállalóval rendelkezik, ezért egyértelműen Közép-Európa egyik legnagyobb kórháza. Természetesen ennek megfelelően a
gyógyszertára is nagy. Az AKH-ban évente körülbelül 10 000 onkológiai beteget kezelnek és ápolnak. A gyógyszertárban, amely a St. Anna gyermekkórház gyógyszertára is,
évente körülbelül 45 000 kemoterápiás készítményt állítanak elő. Egy átlagos napon
körülbelül 180 készítményt készítenek, egy forgalmas napon ez elérheti a 350-et. A
kemoterápiás szerekkel foglalkozó osztályon négy gyógyszerész és tíz asszisztens dolgozik teljes munkaidőben. A munkát két helyiségben, öt munkapadon végzik.

(152) OJ 196, 16.8.1967, pp.
1–98.

(153) OJ L 200, 30.7.1999, pp.
1–68.
(154) OJ L 262, 27.9.1976, pp.
201–203.
(155) OJ L 158, 30.4.2004, pp.
50–76.

(156) OJ L 399, 30.12.1989, pp.
18–38.
(157) OJ L 396, 30.12.2006, pp.
1–849.
(158) OJ L 348, 28.11.1992,
pp. 1–8.

(159) OJ L 159, 29.6.1996, pp.
1–114.
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Hogyan szervezik a kórházban a kemoterápiás gyógyszerek szállítását és tárolását? Tesznek intézkedéseket a törött ampullák védelmére, amelyek magas kitettséget okozhatnak a munkavállalók számára?
A vállalatok a gyógyszereket meghatározott úton szállítják, majd közvetlenül az érintett osztály gyógyszertárának adják át. Biztonsági szabályaink szerint a kemoterápiás
gyógyszereket külön jelzéssel kell ellátni, és zárt fóliába kell csomagolni. Ezenkívül
számos kemoterápiás gyógyszert további különleges külső csomagolásban szállítják
(például Onko-safe csomagolásban). Ez azt jelenti, hogy ha a kemoterápiás gyógyszer
tárolóedénye eltörik, elkerülhető a szállítódoboz vagy a gyógyszertár beszennyeződése. Eddig azonban még nem történt ilyesmi. Ha ez mégis megtörténik, a szállítódobozt a tartalmával együtt ártalmatlanítani kell a hulladékártalmatlanítási szabályoknak
megfelelően.
Ha a gyógyszertárban vagy a kórházban eltörik egy tárolóedény vagy kiömlenek a
kemoterápiás gyógyszerek, vészhelyzeti készlet áll rendelkezésre, amely az alábbiakat
tartalmazza: öt arcmaszk P3-as részecskeszűrővel, két csomag kemoterápiás gyógyszerek ellen védő kesztyű, két csomag védőköpeny, egy műanyag vödör, cellulóz, két
szemeteszsák és rendes háztartási kesztyűk. Az anyagok használatát szolgálati utasításokkal szabályozzuk.

6 Vegyi kockázatok

Milyen képzettséggel rendelkeznek a
kemoterápiás gyógyszereket előállító
munkavállalók? Hogyan és milyen
gyakran tájékoztatják a munkavállalókat a kockázatokról és a szükséges
intézkedésekről?

Best practice

Elméleti és gyakorlati képzést tartunk
a személyzetnek. A bevezető képzés
körülbelül hat hónapig tart. Félévente
továbbképzést tartunk. Ha új gyógyszereket vezetünk be, a személyzet ismét
képzésben részesül. Ezenkívül a kezelésnél és az előállításnál különleges adatfeldolgozási programot használunk,
amely meghatározza a gyártási folyamat
egyes lépéseit.

A bécsi AKH vészhelyzeti készlete a kemoterápiás gyógyszerek
okozta szennyeződések eltávolítására törés
vagy kiömlés esetén.

Más képzések a higiénés szabályok betartására vonatkoznak, ide tartozik a megfelelő
kézfertőtlenítés, a gyógyszertár gyártási részébe való belépés a légzsilipen keresztül, a
védőruházat viselése (például overall, szájvédelem, kesztyű, kámzsa).
Havonta egyszer csoportülést is tartunk a felmerülő kérdések tisztázása és a biztonsági
szempontok megvitatása érdekében.
Azokat a munkavállalókat is tájékoztatják a lehetséges kockázatokról, akik a
kemoterápiás gyógyszereket alkalmazó osztályokon dolgoznak?

A kemoterápiás gyógyszerekkel foglalkozó osztályon dolgozó gyógyszerészek tájékoztatják ezeket a munkavállalókat „a kemoterápiás gyógyszerek biztonságos kezeléséről”. A fő témák a szennyeződések kezeléséhez kapcsolódnak. Ez a kiömlött infúziós
oldatokra, valamint a testváladékok (vizelet, hányás) ártalmatlanítására is vonatkozik.
Tárgyalják továbbá a vészhelyzeti készlet használatát is.
Természetesen az osztályvezetők is rendszeresen tartanak képzéseket.

Az oktatási programnak köszönhetően jelenleg jobban ismerik a munkavállalók a
kockázatokat és a szükséges intézkedéseket, és ezekről a munkavállalók az új személyzetet is tájékoztatják. A munkavállalókat tájékozatják arról, hogy milyen fontos a
higiénés biztonsági intézkedések betartása az egészségi kockázat csökkentése érdekében. Ez más személyzeti csoportokra, például a takarítószolgálatokra és a mosodai
alkalmazottakra is vonatkozik.
Hogyan szervezik meg az előállítást (központosított/decentralizált)? Milyen
műszaki berendezésekkel szerelték fel az előállítási helyiségeket (például elkülönített szobák, légzsilipek, biztonsági munkapadok, szellőztetőberendezések,
segédeszközök [kampók stb.])?

A bécsi AKH-ban központosítva szervezzük meg a kemoterápiás gyógyszerek előállítását. A gyógyszertárban két elkülönített tisztaszoba van, az egyikben három, a másikban kettő munkapad található.

A szobákat és a munkapadokat folyamatosan ellenőrzik a szellőztetési teljesítmény
és paraméterek szempontjából. Ha a tisztaszobákban nem megfelelő a nyomás, vagy
valami nem stimmel a munkapadokkal, a berendezések kikapcsolnak, hangjelzés

255

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok

szólal meg és a munkavállalóknak el kell hagyniuk a szobát. A tisztaszobákba csak
légzsilipen keresztül lehet belépni, amelyben a munkavállalók lecserélik a ruhájukat.
Ezenkívül az anyagok számára is vannak légzsilipek.

Best practice

Minden munkapadnál két gyógyszerészeti asszisztens dolgozik. A szerek előkészítését a munkapadoknál gravimetrikusan, számítógépes program segítségével végzik,
amely pontosan meghatározza a gyártás lépéseit. Ha az összes lépést megfelelően
végrehajtják, kinyomtatják a címkét. Ha az ampullák megfelelőek, zárt rendszert használunk az aeroszolok munkapadban való képződésének megelőzése érdekében. A
munkapadon lévő citosztatikus hulladékot összegyűjtik (műanyag zsák), beforrasztják
az ún. PactoSafe-ben és fekete szemetesládába dobják (lásd a 6.6.3.2. szakasz 17. ábráját a 239. oldalon).

(150) OJ L 183, 29.6.1989, pp.
1–8.
(151) OJ L 131, 5.5.1998, pp.
11–23.
(152) OJ 196, 16.8.1967, pp.
1–98.

(153) OJ L 200, 30.7.1999, pp.
1–68.
(154) OJ L 262, 27.9.1976, pp.
201–203.
(155) OJ L 158, 30.4.2004, pp.
50–76.

(156) OJ L 399, 30.12.1989, pp.
18–38.
(157) OJ L 396, 30.12.2006, pp.
1–849.
(158) OJ L 348, 28.11.1992,
pp. 1–8.

(159) OJ L 159, 29.6.1996, pp.
1–114.
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Tesznek intézkedéseket a munkavállalók kemoterápiás gyógyszereknek való
kitettségének ellenőrzésére (például a levegő mérése, a minták ellenőrzése, biológiai ellenőrzés)?
A higiénés mérések mellett, amelyeket minőségbiztosítási okokból rendszeresen el
kell végezni, jelenleg nem végzünk rendszeres ellenőrzést a levegő minőségére, a
biológiai ellenőrzésre vagy a mintákra nézve. Mivel ezek az ellenőrzések kevés információt nyújtanak, akkor a leghasznosabbak, amikor tanulmányokat készítünk, de
nem megfelelőek a munkahelyi egészségvédelem szempontjából az egyéni kitettség
rendszeres ellenőrzésére. Ezt az ellenőrzést azonban a GMP-jogszabályi rendelkezések
értelmében már előkészítjük (a jóváhagyás szakasza).
A mikrobiológiai ellenőrzésen kívül fontos, hogy a személyzet intenzív képzést és rendszeres továbbképzést kapjon, és hogy a berendezéseket megfelelően karbantartsák.
A kemoterápiás gyógyszereket előállító és alkalmazó munkavállalók számára
biztosítanak foglalkozás-egészségügyi ellátást? Milyen formában? Vannak
különleges munkahelyi egészségvédelmi intézkedések, amelyeket a kemoterápiás gyógyszerekhez igazítottak? Ide tartozhat például a kemoterápiás gyógyszerekkel végzett munka természetének és alkalmazási körének dokumentálása.
Évente egyszer székletmintát veszünk, kétévente pedig tüdőszűrést végzünk. Az
üzemorvos ezenkívül évente kérdőív segítségével foglalkozás-egészségügyi támogatást nyújt a munkavállalóknak. Ez a foglalkozás-egészségügyi ellátás elsősorban
a kitettség mértékének meghatározására szolgál. Az előállítást végző személyzetnél például a munkapadoknál való ülés és a gyártási eljárások miatt hátpanaszok és
feszültség jelentkezhet. Egy munkapadnál naponta körülbelül 60 készítmény készül el,
a munkapadoknál végzett munka tehát teljes munkaidős tevékenység. A szüneteket
ezért meghosszabbítottuk ezen a területen. A dokumentációt a számítógépes rendszer automatikusan és az egyes munkavállalók vonatkozásában állítja össze. Minden
lépést vissza lehet követni.

6 Vegyi kockázatok

Hogyan oldják meg a citosztatikus hulladék ártalmatlanítását szervezeti és
műszaki szempontból?
A citosztatikus hulladékokat már a munkapadnál műanyag zsákokba gyűjtjük, és
további kezelés nélkül leforrasztjuk a PactoSafe rendszerben. A lezárt hulladékot
ezután különleges fekete szemetesládába helyezzük. A szemetesládát végleg és szorosan lezárjuk, megfelelő jelzéssel látjuk el, elszállítjuk, és a különleges hulladékégetőben kinyitás nélkül megsemmisítjük. A kevésbé veszélyes hulladékokat (kámzsák,
szájvédők stb.) kórházi hulladékként szürke zsákokba gyűjtjük, a szemétprésben
összetömörítjük, majd a hulladékégetőben megsemmisítjük.

Best practice

Hogyan oldják meg a citosztatikus hulladék (és a kemoterápiás gyógyszerek)
intézményen belüli szállítását szervezeti és műszaki szempontból?
Az intézményen belüli szállítás esetében van egy erre a célra különlegesen kiképzett
személy, aki az elkészült készítmények kórházon belüli elosztásáért felel. Ez a személy
nagyon fontos szerepet játszik, mivel biztosítania kell, hogy a készítmények a megfelelő időben, a megfelelő osztályra érkezzenek. Egy ilyen nagy kórházban, mint a bécsi
AKH, ez nagy felelősséggel járó pozíció. Ezért gondoskodni kell arról, hogy legyen egy
helyettes is, akit szintén megfelelően kell kiképezni.
Az elkészült készítményeket műanyag fóliába forrasztják, a légzsilipben vízálló dobozokba helyezik, és átadják a kemoterápiás gyógyszerek szállítását végző szállítónak
(lásd a 6.6.3.2. szakasz 19. ábráját a 239. oldalon). Vízálló műanyag tárolóedényekkel,
vagy pedig kizárólag kemoterápiás gyógyszerek szállítására használt dobozokkal felszerelt különleges szállítójárművel elszállítják a készítményeket az egyes osztályokra.

A kockázatértékelésben hogyan veszik figyelembe azokat a személyeket, akik
különleges védelmet igényelnek (például várandós nők)?
Várandós nők és 18 éven aluliak nem állíthatnak elő kemoterápiás gyógyszereket. A
kemoterápiás gyógyszerek előállításában részt vevő munkavállalókat ezért arra kell
utasítani, hogy terhesség esetén azonnal értesítsék a munkáltatót. Az érintett nőket
ezután más munkakörbe helyezik át.
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6.11. Hivatkozások
Szám Cím

Ország

Tartalom/Forrás

1.

MPZ Factsheet Introductic
Gevaarlijke Stoffen: Voor OK’s

Hollandia

Rövid bevezetés a műtőkben lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák témakörébe.
http://www.milieuplatform.nl/attachments/307/Factsheet_OK.pdf

2.

MPZ Factsheet Introductic
Gevaarlijke Stoffen: Voor
Apotheek

Hollandia

Rövid bevezetés a gyógyszertárakban lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák témakörébe.
http://www.milieuplatform.nl/attachments/277/Factsheet_
APOTHEEK.pdf

3.

MPZ Factsheet Introductic
Gevaarlijke Stoffen: Voor
Verpleging

Hollandia

Rövid bevezetés az ápolás során használt veszélyes anyagokkal
kapcsolatos problémák témakörébe.
http://www.milieuplatform.nl/attachments/280/Factsheet_
VERPLEGING.pdf

4.

M 135 Sicherer Umgang mit
Ausztria
Narkosegasen (M 135 az altatógázok biztonságos kezelése)

A műszaki követelmények, a gyakori hiányosságok, a lehetséges
okok és a munkavállalók védelmére szolgáló biztonsági intézkedések áttekintése.
http://www.auva.at/mediaDB/MMDB125858_M135.pdf

5.

Latex and you (A latex viselése)

Egyesült
Királyság

Tájékoztató a latexből készült eszközök viselésének kockázatairól és a szükséges védintézkedésekről.
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg320.pdf

6.

Safe handling of cytotoxic
drugs (A citotoxikus gyógyszerek biztonságos kezelése)

Egyesült Király- Az angol HSE útmutatójának célja, hogy felkeltse a munkáltatók és
ság
munkavállalók figyelmét a citotoxikus gyógyszerekkel kapcsolatos
veszélyekre és a kezelésük során szükséges óvintézkedésekre.
http://www.hse.gov.uk/pubns/misc615.pdf

7.

Anti-cancéreux en médecine
vétérinaire

Franciaország

A citotoxikus gyógyszerek állatgyógyászatban történő használatának és a szükséges védintézkedések áttekintése.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
publications.html?refINRS=TF%20173

8.

http://www.inrs.fr/accueil/
dms/inrs/CataloguePapier/
DMT/TI-TF-173/tf173.pdfPostes
de sécurité microbiologique.
Postes de sécurité cytotoxique.
Choix et utilisation

Franciaország

E kiadvány segítséget nyújt a mikrobiológiai és citotoxikus
anyagokkal végzett munkához szükséges hatékony biztonsági
munkapadok azonosításához.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
publications.html?refINRS=ND%202201

9.

Fiches toxicologiques de l’INRS

Franciaország

Toxikológiai információk a munkahelyeken esetlegesen
felhasználható anyagokról. A „fiche toxicologique” az alábbi
szakaszokból áll: az anyag leírása, a fennálló kockázatok, a meglévő (francia) szabványok, a biztonságos kezelésre vonatkozó
javaslatok, bibliográfia.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetoxcriteres.html
Halotán:
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT174/ft174.pdf
Glioxál:
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT229/ft229.pdf
Krezol:
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT97/ft97.pdf
Formaldehid:
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT-7/
ft7.pdf

10.
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29. tájékoztató: Munkavédelmi
helyes gyakorlat online az
egészségügyi ágazat számára

EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

Ez a tájékoztató alapszintű bevezetést nyújt az egészségügyi
ágazat munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseibe,
és abba, hogyan lehet erre az ágazatra vonatkozó információkat
találni az Európai Ügynökség (OSHA) weboldalán.
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/hu_29.pdf

6 Vegyi kockázatok

Szám Cím

Ország

Tartalom/Forrás

11.

Bevezetés a munka során
használt veszélyes anyagok
témakörébe (33. tájékoztató)

EU-OSHA

Az Európai Ügynökség (OSHA) több olyan tájékoztatót is készít,
amely a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal
kapcsolatos, veszélyes anyagokra, például a biológiai anyagokra
vonatkozó információk közlésére összpontosít. Ez a kiadvány
bevezetés az ismertetett téma alapkérdéseibe.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/33

A veszélyes anyagok használatának kiküszöbölése, illetve más
anyagokkal történő helyettesítése
(34. tájékoztató)

EU-OSHA

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Légzőszervi érzékenyítők
(39. tájékoztató)

Bőr érzékenyítők
(40. tájékoztató)

Gender issues in health and
safety at work (Nemi kérdések
a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozóan)
(42. tájékoztató)
Cleaners and dangerous
substances (A takarítók és a
veszélyes anyagok)
(41. tájékoztató)

Információk gyűjtése a veszélyes anyagokról
(35. tájékoztató)

Including gender issues in risk
assessments (Nemi kérdések
vizsgálata a kockázatértékelés
során)
(43. tájékoztató)

(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)
EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

Rövid bevezetés a gyógyszertárakban lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák témakörébe.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/34

Ez a tájékoztató az említett hatóanyagok expozíciójával kapcsolatos fontos jellemzőkről és a megfelelő megelőző intézkedésekről nyújt tájékoztatást.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/39

E tájékoztató a bőrérzékenyítő anyagokról, valamint a bőrexpozíció megelőző intézkedéseiről tartalmaz információkat.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/40

Ez a tájékoztató a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
nemi kérdéseiről szóló jelentést ismerteti.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/42

E kiadvány célja, hogy tájékoztassa a munkáltatókat, a munkavállalók feletteseit, a munkavállalókat és a képviselőiket, különösen a kis- és középvállalkozások esetében, a tisztítási munka
veszélyeiről és ezek megelőzéséről.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/41

E tájékoztató a sikeres kommunikációt segítő fontos információkat tartalmaz.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/35

Folyamatos erőfeszítésekre van szükség a nők és a férfiak
munkakörülményeinek javítása érdekében. Ezért fontos, hogy a
munkahelyi kockázatértékelés során nemi kérdések figyelembevételére is sor kerüljön. A nemek közötti egyenlőség érvényesítésének kockázatmegelőzésbe való belefoglalása az Európai
Unió és e tájékoztató célja.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/43
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19.

EU-OSHA

Európában a munkavállalók egészségét és biztonságát a
kockázatok értékelésén és kezelésén alapuló megközelítés
segítségével védik. A hatékony munkahelyi kockázatértékelés
elvégzése érdekében az összes érintettnek világosan meg kell
értenie a jogi kereteket, a fogalmakat, a kockázatok értékelésének folyamatát, valamint a folyamatban részt vevő fő szereplők
által betöltendő szerepet.
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/80

Kockázatértékelés – feladatok
és felelősségek
(80. tájékoztató)

(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

20.

Safety in the Use of
Disinfectants in the Health
Services (A fertőtlenítőszerek
biztonságos használata az
egészségügyben)

Németország/
Franciaország/
Svájc

21.

Safety in the Use of Anaesthetic Németország/
Gases (Az altatógázok biztonsá- Franciaország/
gos használata)
Svájc

Ez a kiadvány (konszenzusanyag) az ISSA munkacsoportjának a
munkahelyi kockázatokkal és az altatógázok használata során
alkalmazandó megelőző intézkedésekkel kapcsolatos következtetéseit foglalja össze.
http://www.issa.int/content/download/74442/1385958/file/2%20Consensus %20Paper %20Anaesthetic %20Gases.pdf

22.

Safety in the Use of Cytotoxic
drugs (A citotoxikus szerek
biztonságos használata)

Németország/
Franciaország/
Svájc

Ez a kiadvány (konszenzusanyag) összefoglalja az ISSA munkacsoportjának a munkahelyi kockázatokkal és a citotoxikus
szerek használata során alkalmazandó megelőző intézkedésekkel kapcsolatos következtetéseit foglalja össze.
http://www.issa.int/Resources/Resources/Securite-dans-lamanipulation-des-cytostatiques

23.

Occupational Risk Prevention in Németország/
Aerosol Therapy (pentamidine, Franciaország/
Svájc
ribavirin) (A munkahelyi
kockázatok megelőzése
az aeroszolterápia során
[pentamidin, ribavirin])

Ez a kiadvány (konszenzusanyag) az ISSA munkacsoportjának a
munkahelyi kockázatokkal és a pentamidinnel vagy ribavirinnel
végzett aroszolterápia során alkalmazandó megelőző intézkedésekkel kapcsolatos következtetéseit foglalja össze.
http://www.issa.int/Resources/Resources/Prevention-desrisques-professionnels-dans-l-aerosoltherapie/

24.

Berufliche Hautkrankheiten
(Munkával kapcsolatos bőrbetegségek)

Svájc

Ez a kiadvány a Svájcban előforduló, munkával kapcsolatos
bőrbetegségek problémáját ismerteti, és tájékoztatást nyújt a
szükséges védintézkedésekről.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_11_d.pdf

Svájc

Ez a kiadvány a patológiai/anatómiai intézmények és a szövettani laboratóriumok kémiai és biológiai kockázatainak kockázatértékelését ismerteti, ezenkívül leírja a foglalkozási betegségek
megelőzésére irányuló védintézkedéseket és foglalkozás-egészségügyi információkat nyújt a vizsgálatokról az üzemorvosok
számára.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_25_d.pdf

Verhütung gesundheitlicher
Svájc
Gefahren bei der Desinfektion
von Flächen und Instrumenten
in Spital und Praxis (A kórházakban és az orvosi rendelőkben
található műszerek és felületek
fertőtlenítése során felmerülő
egészségügyi kockázatok megelőzése) 2869/23.D

Ez a tájékoztató a kórházakban és orvosi rendelőkben végzett
fertőtlenítési tevékenységek fő kockázatait és a szükséges
védintézkedéseket ismerteti.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_23_d.pdf

2869/11.D
2869/11.F
25.

Verhütung von
Berufskrankheiten in
pathologisch-anatomischen
Instituten und histologischen
Laboratorien (A munkahelyi
megbetegedések megelőzése
a patológiai intézetekben és a
szövettani laboratóriumokban)

Ez a kiadvány (konszenzusanyag) az ISSA munkacsoportjának
a munkahelyi kockázatokkal és a fertőtlenítőszerek használata
során alkalmazandó megelőző intézkedésekkel kapcsolatos
következtetéseit foglalja össze.
http://193.134.194.37/ara/layout/set/print/content/
download/74443/1385961/file/2 %20- %20Consensus
%20Paper %20Disinfectants.pdf

2869/25.D
26.

2869/23.F
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27.

Svájc

Ez a kiadvány az egészségügyi intézményekben használt altatógázok kezelésének kockázatértékelését, valamint a szükséges
védintézkedéseket ismerteti.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_29_d.pdf

Svájc

Ez a kiadvány a bőrt érintő, munka által okozott kockázatokra
összpontosít, és a bőrvédelmi intézkedéseket Svájc szemszögéből ismerteti.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/44074_d.pdf

Umgang mit Anästhesiegasen
(Az altatógázok kezelése)
2869/29.D
2869/29.F

28.

Hautschutz bei der Arbeit (Bőrvédelem a munka során)
44074.D

29.

Niedertemperatursterilisation
Svájc
im Gesundheitswesen: Sicherer
Umgang mit Ethylenoxid und
Formaldehyd (Alacsony hőmérsékleten történő sterilizálás az
egészségügyi intézményekben:
az etilén-oxid és a formaldehid
biztonságos használata)

Ez a kiadvány az etilén-oxidos és a formaldehides gázsterilizálásból eredő kockázatokat mutatja be, és ismerteti a Svájcban
alkalmazott szükséges intézkedéseket.
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/sba501_d.pdf

SBA 501.D
30.

Protection of Pregnant, Post
Natal and Breastfeeding
Employees (A várandós, a
gyermekágyas és a szoptató
munkavállalók védelme)

Írország

Az útmutató az egészségvédelmi és biztonsági szakértőknek, a munkáltatóknak, a vezetőknek, a munkavállalóknak,
a biztonsági képviselőknek és másoknak szól, és iránymutatást nyújt az írországi 2007. évi (2007/299. S.I.) általánosan
alkalmazandó munkahelyi biztonsági, egészségvédelmi és
jólléti szabályok 6. részének 2. fejezetéről és a kapcsolódó
8. ütemtervéről, amely a várandós, a gyermekágyas és a szoptató munkavállalókról szól. Az útmutató célja, hogy általános
iránymutatást nyújtson a munkával kapcsolatos balesetek
vagy betegségek megelőzéséről.
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/
Retail/Gen_Apps_Pregnant_Post_Natal.pdf

31.

Risk Assessment of Chemical
Hazards (A kémiai kockázatok
értékelése)

Írország

Ez az ír szórólap a munkahelyen használt vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatok értékelésében nyújt segítséget a munkáltatóknak.
http://www.ul.ie/hr/sites/default/files/docs/Health%20And%20
Safety/Chemical%20Risk%20Assessment.pdf

32.

Il Rischio da Manipolazione di
Chemioterapici

Olaszország

Ez a tájékoztató a kemoterápiás gyógyszerek kezelésével járó
kémiai kockázatokat, a szükséges védintézkedéseket és a munkaszervezési óvintézkedéseket ismerteti.
http://www.ispesl.it/chemioterapici/

33.

Vorbereitung und Applikation
von Arzneimitteln mit
krebserzeugenden,
erbgutverändernden,
fruchtbeschädigenden und
fruchtbarkeitsschädigenden
(KMR) Eigenschaften durch
pflegendes oder ärztliches
Personal (A rákkeltő, mutagén
vagy reprodukciót károsító
gyógyszerek ápolószemélyzet
és az orvosok általi elkészítése
és beadása)

Németország

Rövid gyakorlati útmutató a veszélyes gyógyszerek kezeléséről,
elsősorban a ténylegesen ilyen szerekkel dolgozók számára.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/
OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/
Kundenzentrum/Grundlagen__Forschung/Gefahrstoffe/
Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/Baustein__509__
Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf

34.

Zytostatika im
Németország
Gesundheitsdienst –
Informationen zur sicheren
Handhabung von Zytostatika
(Kemoterápiás gyógyszerek az
egészségügyben – Információk
a kemoterápiás gyógyszerek
biztonságos kezeléséről)

A kemoterápiás gyógyszerek egészségügyi intézményekben való kezelése esetén fennálló kockázatok és a szükséges
védintézkedések átfogó gyűjteménye. A munkavállalók tájékoztatására és utasítására szolgáló kezelési útmutatók vázlatát
tartalmazza.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/
OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M620__Zytostatika__
im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
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35.

Virtuelle Praxis

Németország

A „Virtuelle Praxis” olyan internetes oldal, amelyet külön a kis- és
középvállalkozások, például orvosi rendelők számára alakítottak
ki, és amely áttekintést nyújt a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feladatokról.
Az oldalon részletes információk és segédanyagok találhatók.
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgwonline/NavigationLinks/Virtuelle_20Praxis/navi.html

36.

BGR 206
Desinfektionsarbeiten im
Gesundheitsdienst (Fertőtlenítési munkák az egészségügyben)

Németország

A kiadvány német szemszögből írja le az egészségügyben
végzett fertőtlenítési munkákkal kapcsolatos kockázatokat és
a szükséges védintézkedéseket, például a kéz- és bőrfertőtlenítés, a felületi fertőtlenítés, az eszközök fertőtlenítése stb. során
alkalmazott védintézkedéseket
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/
OnlineInhalt/Medientypen/bgw__vorschriften-regeln/
BGR206__Desinfektionsarbeiten__im__Gesundheitsdienst,prop
erty=pdfDownload.pdf

37.

USA
Guideline for Disinfection
and Sterilisation in Healthcare
Facilities (Útmutató az egészségügyi intézményekben végzett
fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz)

Az útmutató a termékek egészségügyi munkavállalók általi,
egészségügyi környezetben, például kórházakban, rendelőintézetekben és az otthoni ápolás során való használatát tárgyalja.
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_
Nov_2008.pdf

38.

Fiche toxicologique de l’INRS –
oxyde d’éthylène (FT 70)

Toxikológiai információk az etilén-oxidról.
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/inrs01_catalog_view_
view/93992664336C676BC1256CE8005B608B/$FILE/ft70.pdf

39.

Begasungen mit Ethylenoxid
Németország
und Formaldehyd in
Sterilisations- und
Desinfektionsanlagen (Etilénoxidos és formaldehides gázsterilizálás, valamint fertőtlenítési
rendszerek) (TRGS 513)

Ez a TRGS (veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok)
az etilén-oxid és a formaldehid használatát ismerteti a sterilizáció és a fertőtlenítés során.

Occupational skin diseases and
dermal exposure in the European Union (EU-25): policy and
practice overview (Munkahelyi
bőrbetegségek és dermális
kitettség az Európai Unióban
[EU-25]: a szakpolitika és a
gyakorlat áttekintése)

Ez a jelentés a dermális kitettségről, a bőrbetegségekről és a
bőrbetegségek felismerésével és feljegyzésével kapcsolatos
szakpolitikákról nyújt áttekintést.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_
skin_diseases

40.

Franciaország

EU-OSHA
(Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és Egészség
védelmi Ügynökség)

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/
pdf/TRGS-513.pdf?__blob=publicationFile&v=3

41.

Vegyi anyagok osztályozásának ENSZ-EGB
és címkézésének egyetemes
harmonizált rendszere (GHS)

42.

Citosztatikus keverékinfúziók
előállítása

Magyarország

Útmutató a citosztatikus keverékinfúziók előállításához az intézeti
gyógyszertárban vagy az osztály/klinika területén. Az útmutató a
munkavállalók és a betegek szempontjából biztonságos eljárásokra vonatkozó tudományosan megalapozott követelményeket
ismerteti. Az ajánlások végrehajtása biztosítja a betegek szakszerű
és minőségi ellátását, valamint a munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági rendelkezések betartását. Az útmutatóban meghatározott követelményeket olyan kórházakban is be kell tartani,
amelyekben a betegosztály mellett kialakított aszeptikus laboratóriumban állítják elő a citosztatikumtartalmú keverékinfúziót.
http://www.okbi.hu/index.php/en/homepage

43.

Citosztatikumokkal dolgozók
egészségvédelme

Magyarország

A második kiadás a citosztatikumok terápiás mechanizmusával,
a munkavállalókra gyakorolt hatásával és a kockázati forrásokkal foglalkozik. Általános elveket fogalmaz meg a személyzet
és a munkakörnyezet védelme és ezek felügyelete vonatkozásában. A citosztatikumokkal dolgozó munkavállalók optimális
munkakörnyezete mellett ismerteti a jelenlegi gyakorlatot is.
Összegyűjti a citosztatikumokkal kapcsolatos szennyeződésmentesítési és semlegesítési módszereket.
http://www.ogyi.hu/dynamic/citkevinfmod07.pdf
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Ez az oldal bevezetést nyújt a vegyi anyagok osztályozásának és
címkézésének egyetemes harmonizált rendszerébe (GHS).
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
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Megelőzés mint vezetőségi feladat: Dr. Grit Braeseke (contec)
Hogyan kell kockázatértékelést végezni? Stephan Schwarzwälder (BAuA)
Biológiai kockázatok: Dr. Frank Haamann (BGW)
Váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázata: Barbara-Beate Beck (Forum fBB/
BGW), Dr. Gustav Caffier (BAuA)
Pszichoszociális kockázatok: Maren Böhmert (BGW), Dr. Beate Beermann és Dr. Gabriele
Richter (BAuA)
Vegyi kockázatok: Dr. Udo Eickmann P.D. (BGW)
A BGW által biztosított tartalom felelőse: Dr. Thomas Remé (BGW)
EU-OSHA kiadványok, kutatás: Carsten Brück (BAuA)
Interjúk: Michael Ramm (Forum fBB), Stephan Schwarzwälder (BAuA)
Az interjúk átirata: Ina Hennig, Regina Thorke (BAuA)
Fordítás:
Internationaler Sprachenservice, Verena Freifrau v.d. Heyden-Rynsch, Dortmund
Projektmenedzsment:
Stephan Schwarzwälder (BAuA), Detlef Friedrich, Dr. Grit Braeseke és Meiko Merda
(contec GmbH)
Műhelytalálkozók:
Felix Bruder (DNGfK), Tom Grenz (BAD/Team Prevent)
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Fotoagentur FOX – Uwe Völkner, Lindlar/Köln
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Tördelés:
gud – Agentur für Kommunikation und Design GmbH – Helmut Schmidt, Braunschweig

Ez az útmutató az Európai Bizottság „Preparing a non-binding guide to prevention and
good practice with a view to improving the health and safety of workers in hospitals
and the healthcare sector” (A kórházakban és az egészségügyi ágazatban dolgozók
egészségének és biztonságának javítása céljából kidolgozott, megelőzésről és helyes
gyakorlatról szóló nem kötelező iránymutatásokat tartalmazó útmutató kidolgozása)
elnevezésű projektjén alapul.

A projektcsoport hálás köszönetet mond a projekthez nyújtott segítségért a
következő közreműködőknek:
Gerhard Almstedt (Sankt-Gertrauden-Krankenhaus), Inga Apsite (Strencu Psycho
Neurological Hospital), Birgit Aust (National Research Centre for the Working
Environment), Brigitte Bergmann-Liese (Schlosspark-Klinik), Marie Amélie Buffet
(eurogip), Donatella Camerino (Milan WHO Collaborating Centre), Patrizia Deitinger
(ISPESL), Genia Diner (Vivantes GmbH), Vassilis Drakopoulus (Elinyae), Alenka Franko
(Clinical Institute of Occupational Medicine), Hiltraud Grzech-Sunkalo (AWIS-consult),
Stella Hermann (Fa. Präventiv), Kudász Ferenc (OMFI – Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás‑egészségügyi Intézet), Anna-Maria Kwiotek (Präventologie), Piotr Lubas
(National Labour Inspector, Szczecin District), Andrea Malo (Vivantes GmbH), Irma
Nool (Tervishoiuamet Healthcare Board), Dorota Merecz (NIOM), Eta Merisalu (Institute
of Public Health, Tartu University), Patricia Murray (HSE), Annika Parantainen (FIOH),
Zinta Podnice (EU-OSHA), Rosemary Rodgers (Handling, Movement and Ergonomics
Ltd), Anja Monika Rutzen (Sankt-Gertrauden-Krankenhaus), Kay Uwe Sorgalla
(Hospital Berlin), Irena Szadkowska-Stanczyk (NIOM), Peter Tews (BGW), Hubertus von
Schwarzkopf (Klinikum Bremen-Mitte GmbH), Frank Wattendorf (Leibnitz-Universität
Hannover), Daniel Zilske (Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung im
Land Berlin)
és különösen Michael Rammnak (Forum fBB) a váz- és izomrendszeri megbetegedések
kockázatairól szóló fejezetben való közreműködéséért).
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1. melléklet: A rövidítések jegyzéke
AKH: Allgemeines Krankenhaus Wien (bécsi általános kórház)
AMR: antimicrobial resistance (antimikrobiális rezisztencia)
AR: antibiotic resistance (antibiotikum-rezisztencia)
ARS: antibiotic resistance surveillance (antibiotikum-rezisztencia felügyelete)
ASSTSAS: Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des
affaires sociales
ATM: air traffic management (légiforgalmi szolgáltatás)
AUVA: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – Ausztria (általános baleset-biztosítási
intézet)
BAuA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A Munkahelyi
Egészségvédelemmel és Biztonsággal Foglalkozó Német Szövetségi Intézet,
Németország)
BCG: Bacillus Calmette–Guérin
BGW: Berufsgenossenschaft
Németország

für

Gesundheitsdienst

und

Wohlfahrtspflege,

BUKH: Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg
CJD: Creutzfeldt–Jakob-betegség
CMR: rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító
COPSOQ: Copenhagen Psychosocial Questionnaire (koppenhágai pszichoszociális
kérdőív)
DNS: dezoxiribonukleinsav
DNGfK: Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (német egészségfejlesztő kórházak hálózata)
ECDC: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
EHEC: Enterohemorrhágiás E. coli
ESCMID: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
EU-OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Eurofound: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
EK: St. Elisabeth kórház, Tilburg
FFP: filtering face piece (szűrős félmaszk)
EPSU: Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere
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GMP: helyes gyártási gyakorlat
HIV: Emberi immunhiányt okozó vírus
HME: Handling Movement and Ergonomics Ltd.
Hospeem: Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói Szövetség
HSE: Health and Safety Executive (Egészségügyi és Biztonsági Hivatal)
HVBG: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Németország)
IGRA: gamma-interferon teszt
ILO: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
INRS: Institut national de recherche et de sécurité (Franciaország)
IPSE: Improving Patient Safety in Europe (A betegek biztonságának javítása Európában)
ISSA: International Social Security Association (Nemzetközi Társadalombiztosítási
Szövetség)
kN: kilonewton
mAb/moAb: monklonális ellenanyag
MHSG: Mental Health Strategy Group
MIS: minimally invasive surgery (minimális mértékben invazív sebészet)
MRSA: methicillinrezisztens Staphylococcus aureus
MSD: váz- és izomrendszeri megbetegedés
MYAZ: a holland kórházak minőségirányítási rendszere
NI: kórházi fertőzés
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
OEL: munkahelyi expozíciós határérték
OiRA: online interaktív kockázatértékelési eszköz
PE: polietilén
PEP: posztexpozíciós profilaxis
PPE: egyéni védőfelszerelés
PVC: polivinil-klorid
RCN: Royal College of Nursing
SARS: súlyos, heveny légzőszervi tünetegyüttes (atípusos tüdőgyulladás)
SLIC: vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága
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SOAS-R: Staff Observation Aggression Scale, Revised
SRSV: kis kerek strukturált vírusok
SST: munkahelyi egészségvédelem és biztonság (francia)
STIKO: Ständige Impfkommission (állandó oltási bizottság)
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
M-Sz-E: műszaki, szervezeti és egyéni
TRGS: a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó műszaki szabályok
UV: ultraibolya
vCJD: variáns Creutzfeldt–Jakob-betegség
WHO: Egészségügyi Világszervezet
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2. melléklet: Az útmutató elkészítésében részt vevő szakértők
Ad hoc munkacsoport
M. Henry ANRYS
CEHP/UEHP
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1170 Bruxelles
BELGIQUE
Tel. +32 26603550
Fax +32 26729062
E-mail: henri.anrys@uehp.org

M. Mark GAUCI
Occupational Health and Safety Authority
118/122, St. Ursola Street
La Valette
VLT 02
MALTE
Tel. +356 21247677
Fax +356 21232909
E-mail: mark.gauci@gov.mt

M. Tom BEEGAN
Health and Safety Authority
10 Hogan Place
Dublin 2
IRLANDE
E-mail: tom_beegan@hsa.ie

M. Rafal GORNY (Deputy member)
IOMEH
Koscielna 13
41-200 Sosnowiec
POLOGNE
Tel. +48 322660885/199
Fax +48 322661124
E-mail: r.gorny@imp.sosnowiec.pl

M. Jos BORMANS (Deputy member)
MILVECEB
Ernest Solvaystraat 55
3010 Kessel-Lo
BELGIQUE
Tel. +32 16252140
Fax +32 16252487
E-mail: j.bormans@gmx.net

M. Angel CARCOBA
CC.OO Confederation Sindical de Comisiones Obreras
C/. Fernández de la Hoz, 12
28010 Madrid
ESPAGNE
Tel. +34 917028067
Fax +34 913104804
E-mail: acarcoba@ccoo.es

M. Philippe CLERY-MELIN
Maison de santé Bellevue
8 avenue du 11 Novembre
92190 Meudon
FRANCE
Tel. +33 141141500
E-mail: pcm@clinique-bellevue.com

M. Jan Kahr FREDERIKSEN
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
DANEMARK
Tel. +45 33368800
Fax +45 33368880
E-mail: jan.kahr@ftf.dk

Mme Iris JUDITZKI
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Wegelystrasse 3
10623 Berlin
ALLEMAGNE
Tel. +49 30398011120
E-mail: i.juditzki@dkgev.de

M. Jevgènijs KALEJS (Deputy member)
LDDK
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LETTONIE
Tel. +371 7038214
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M. Ivan KOKALOV
Confederation of the Independent Trade Unions
Macedonia Square 1
1606 Sofia
BULGARIE
Tel. +359 29877065
Fax +359 24010483
E-mail: ikokalov@citub.net

Mme Ann Maria O’CONNOR
Health and Safety Authority
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Dublin 2
IRLANDE
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E-mail: annemaria_oconnor@hsa.ie

M. J. J. H. KONING
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2509 AA Den Haag
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E-mail: koning@vno-ncw.nl

Mme Zinta PODNIECE
EU-OSHA
Gran Vía, 33
48009 Bilbao
ESPAGNE
Tel. + 34 944794672
E-mail: podniece@osha.europa.eu

M. Filippo LEONARDI
AIOP
Via Lucrezio 67
00193 Roma RM
ITALIE
Tel. +39 063215653
Fax +39 063215703
E-mail: ucra@aiop.it

M. Miroslav MACHATA
Regional Public Health Office
Stefanikova 58
949 63 NITRA
SLOVAQUIE
Tel. +421 376522078
E-mail: machata@szunr.sk
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FRANCE
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274

M. Marc SAPIR (Deputy member)
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Ministry of Social Affairs and Health
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Európai Bizottság
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Jean Monnet Building
L-2920- LUXEMBOURG
Tel.: +352 430134547
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Útmutató a megelőzéshez és a helyes gyakorlathoz
Luxembourg: Európai Unió Kiadóhivatala
2013 – 275 oldal – 21 x 29,7 cm
ISBN 978-92-79-26829-8
doi:10.2767/78127

Az útmutató fő célja az egészségügyben előforduló legfontosabb, különösen a biológiai, a váz- és izomrendszeri, a pszichoszociális és a kémiai
kockázatok vonatkozásában felmerülő kockázatok megelőzésével kapcsolatos legújabb műszaki és tudományos ismeretek bemutatása és az
alkalmazandó, hatályos uniós irányelvek végrehajtásának támogatása.
Tájékoztatja a munkavállalókat az egészségüket és a biztonságukat érintő
kockázatok azonosításához és az egészségügyi intézményekben a megelőző intézkedések végrehajtásához használható gyakorlati eszközökről.
Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető angolul, franciául és
németül, elektronikus formátumban az EU összes hivatalos nyelvén.

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
• az EU-könyvesbolton (EU Bookshop) keresztül (http://bookshop.europa.eu),
• az Európai Unió képviseletein és küldöttségein keresztül.
A képviseletek és küldöttségek elérhetőségeiről a
http://ec.europa.eu weboldalon tájékozódhat,
illetve a +352 2929-42758 faxszámon érdeklődhet.
Megvásárolható kiadványok:
• az EU-könyvesbolton keresztül (http://bookshop.europa.eu).
Előfizetéses kiadványok (az Európai Unió Hivatalos Lapjának sorozatai, az
Európai Bírósági Határozatok Tára stb.):
• az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnerein keresztül
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (PROGRESS
2007–2013) támogatásával valósult meg.
A program megvalósítása az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. A program a célból jött létre,
hogy pénzügyi támogatást nyújtson az Európai Unió foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi
területen kitűzött céljainak végrehajtásához, ezáltal hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia vonatkozó célkitűzéseinek eléréséhez.
A hétéves program azon érdekelt feleket kívánja támogatni, akik hozzájárulhatnak a megfelelő
és hatékony foglakoztatási és szociális jogszabályok kialakításához az EU-27-ben, az EFTA–EGTországokban, valamint az EU tagjelölt és leendő tagjelölt országaiban.
További információ: http://ec.europa.eu/progress

KE-31-11-047-HU-N

kiadványait az alábbi címről töltheti le vagy rendelheti meg:
http://ec.europa.eu/social/publications
Feliratkozhat továbbá az Európai Bizottság ingyenes
Szociális Európa e-hírlevelére az alábbi címen:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social

www.facebook.com/socialeurope
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