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Az EU-OSHA egy hároméves munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi áttekintő
projektet hajtott végre a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségekkel
kapcsolatban.1 A cél a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségekhez
társuló problémák és a kapcsolódó
szakpolitikák vizsgálata, az e témára vonatkozó
ismereteink javítása és a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek
megelőzésére szolgáló eredményes módszerek
feltárása volt.
2

A projekt a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek megelőzését és
a már fennálló krónikus megbetegedések
kezelését segítő munkahelyi intézkedéseket is
vizsgált, beleértve a munkavállalók munkába
való visszatérésének és rehabilitációjának
támogatását. A munkavédelmi áttekintő
projekt a szakpolitikai döntéshozók és kutatók
szükségleteire ad választ, és kiegészíti e
kampányt.
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1. Bevezetés
A munkavédelmi kockázatok helyes kezelése
mindenkinek hasznos: a munkavállalóknak,
a vállalkozásoknak és a társadalomnak. Ez
a kockázatmegelőzés erőteljes kultúráján
nyugszik – ez azt jelenti, hogy a munkáltatók
és a vezetők elkötelezettek a kockázatok
megelőzése és a munkavállalói részvétel
ösztönzése iránt. Az aktív, részvételen
alapuló munkavédelmi irányítás minden
vállalkozást versenyképesebbé tesz, például
a betegség miatti hiányzások csökkentése,
a termelékenység növelése és a munka
fenntarthatóságának javítása révén.

betegségeknek, 2000-ben és 2007-ben – miért
szükséges akkor újabb kampányt lebonyolítani
e témában? A foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek mindenfajta életkorú,
bármilyen munkakört betöltő munkavállalót
érintenek, így ez a kampány sok ember számára
releváns.
A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekhez hozzájáruló kockázati
tényezőknek való kitettség megelőzése fontos
a munka fenntarthatóságához, különösen
az idősödő munkaerő-állománnyal és a
foglalkoztatási ráták idősebb csoportok
körében való növelésére vonatkozó politikai
céllal összefüggésben. Továbbá, határozottan
e kulcsfontosságú munkavédelmi téma
újbóli felvetése mellett szól a probléma
nagyságrendje, és hogy a változás munkahelyek
szintjén való megvalósításához milyen hosszú
időre van szükség.

Tájékoztatófüzetünk bevezető segédletként
szolgál az Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
által szervezett, 2020–2022. évi „Egészséges
munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!”
elnevezésű kampányhoz. A kampány célja,
hogy felhívja a figyelmet a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségekre
és megelőzésük fontosságára. A cél a
munkáltatók, a munkavállalók és más érdekelt
felek arra való ösztönzése, hogy dolgozzanak
együtt a mozgásszervi betegségek
megelőzésén.

Az ülőmunka által az egészségre gyakorolt
hatásra vonatkozó friss bizonyítékok
ráirányították a figyelmet a testhelyzetre
(különösen ülés és számítógéppel végzett
munka esetén) és a munka közbeni
testmozgás hiányára. Hosszan tartó ülés
számos munkavégzési helyzetben előfordul,
az összeszerelő sorokon végzett ipari jellegű
munkától a boltokban dolgozó pénztárosok
munkáján át a számítógépes munkáig. Ez
a kampány felhívja a figyelmet a hosszan
tartó statikus ülő testhelyzethez kapcsolódó,
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzésének fontosságára.

A kampányban bemutatjuk, hogy hogyan
lehet legalább ellenőrzés alatt tartani a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek olyan kockázatait, amelyek
teljesen nem szüntethetők meg. Azt is
kifejtjük, hogy hogyan akadályozható
meg a korai beavatkozás révén, hogy a
mégis felmerülő foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek krónikussá váljanak.
Ezen túlmenően kifejtjük, hogy a helyes
munkavédelmi irányítás hogyan segíthet a
már krónikus mozgásszervi betegségekben
szenvedő munkavállalóknak a munkába való
visszatérésben és a munkában maradásban. A
kampány felhívja a figyelmet a mozgásszervi
betegségek számos – fizikai, szervezeti,
pszichoszociális, szociodemográfiai és
egyéni – kockázati tényezőjére, valamint
annak szükségességére is, hogy a mindezen
kockázatokat figyelembe vevő preventív
megközelítéseket dolgozzanak ki.

A kampány rávilágít arra, hogy a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek
összetettségük ellenére ugyanúgy kezelhetők,
mint bármely másik munkavédelmi
probléma. Biztosítani fogja a vállalkozások
számára az ahhoz szükséges eszközöket és
támogatást, hogy módszeresen kezelni tudják
a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségeket: praktikus tippeket, útmutatókat
és audiovizuális anyagokat, valamint a
helyes gyakorlatokat bemutató példákat és
esettanulmányokat. Mindezen információk,
valamint további anyagok is elérhetők a
kampány honlapján, a https://healthyworkplaces.eu címen, beleértve az idevágó
erőforrások új adatbázisát is.

Az EU-OSHA már két kampányt szentelt a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
3
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1.1. A probléma jellege
Európa-szerte sok millió munkavállaló szenved
mozgásszervi betegségekben. A megelőzésük
érdekében tett jelentős erőfeszítések ellenére
továbbra is a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek jelentik Európában a
leggyakoribb, munkával összefüggő egészségi
problémát. Az Eurostat 2013‑as munkaerőfelmérése azt tárta fel, hogy az összes
munkavállaló közül, aki azt említette, hogy az
elmúlt 12 hónap alatt munkával összefüggő
(fizikai vagy mentális) egészségi problémája
volt, 60% számolt be valamilyen mozgásszervi
betegséggel kapcsolatos panaszról mint a
legsúlyosabb egészségi problémájáról.2 A
második leggyakrabban megadott egészségi
probléma (16% említette) a stressz, a
depresszió vagy a szorongás volt.

Ezek a számadatok a munkakörülményekről
szóló európai felmérésen (EWCS) alapulnak,
amely megállapította, hogy az EU-ban
nagyjából ötből három munkavállaló számol
be arról, hogy valamilyen mozgásszervi
betegségben szenved (lásd az alábbi ábrát)3. A
mozgásszervi betegségek munkavállalók által
említett leggyakoribb típusai a hátfájás és a
felső végtagok izomfájdalmai (43%, ill. 41%).
Az alsó végtagok izomfájdalmairól ritkábban
számolnak be (2015-ben 29%).

A munkavállalók által az elmúlt 12 hónapban tapasztalt egészségi problémák az EU-ban,
EU-28, 2015

27%

Nincs egészségi probléma
Csak egyéb egészségi problémák

43%

Csak mozgásszervi betegségek

14%
Mozgásszervi betegségek és
egyéb egészségi problémák

15%

Forrás: Panteia, a hatodik EWCS alapján, 2015.
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A mikro- és kisvállalkozások különösen
kiszolgáltatottak a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek következményeinek,
mivel a nagyobb vállalkozásokhoz képest
gyakran kevésbé kiépített munkavédelmi
irányítással rendelkeznek. Az EU-OSHA új
és újonnan felmerülő kockázatokról szóló

európai vállalati felmérése (ESENER) szerint
a mikrovállalkozások más vállalkozásoknál
sokkal kisebb valószínűséggel végeznek
kockázatértékeléseket, amelyek
létfontosságúak a munkavédelmi problémák
sikeres kezeléséhez.5

1.2. Melyek a foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségek?
A legtöbb, foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegség olyan halmozódó
rendellenesség, amelyet például hosszú időn át
tartó, ismételten magas munkaterhelés okoz.
Mindazonáltal egyes akut traumák – például
a baleset okozta törések – is foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségnek
tekinthetők. Ezek a problémák főként a hátat,
a nyakat, a vállakat és a felső végtagokat

érintik, de az alsó végtagokra is kihathatnak.
Egyes, foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek – mint például a csuklót érintő
carpalis alagútszindróma – jól meghatározott
jeleik és tüneteik miatt specifikusak. Mások
nem specifikusak, mivel csupán a fájdalom
vagy kellemetlen érzés jelentkezik, egyértelmű,
konkrét probléma megléte nélkül.7

Miért jelentenek problémát a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek?4
• A foglalkozással
összefüggő mozgásszervi
betegségek nemcsak
az egyes munkavállalók
egyészségére gyakorolt
hatásaik miatt, hanem
a vállalkozásokra és a
nemzetgazdaságokra
gyakorolt hatásuk miatt is
problémát jelentenek.

• A foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek
a fogyatékosság és
a betegszabadság
leggyakoribb okai
közé tartoznak, és
a leggyakrabban
elismert foglalkozási
megbetegedések olyan
országokban, mint például
Franciaország, Olaszország,
Lettország és Spanyolország.
5

• A mozgásszervi
betegségben szenvedő
munkavállalók rendszerint
gyakrabban hiányoznak a
munkából.
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A munkavállalók által tapasztalt, foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek típusai közé a következők tartoznak:
A hátfájás és a nyakfájás
a leggyakoribb problémák
közé tartozik.

Az ízületi problémák kopásra
vagy betegségre vezethetők
vissza, vagy munkahelyi
balesetből származhatnak.

Az izomsérülések okai
nagy erőfeszítések vagy
ismételt tevékenységek
lehetnek.

A csontproblémák jellemzően
munkabaleset következményei,
mint például a csonttörések
esetében.

A mozgásszervi betegségek által jellemzően érintett testrészeket bemutató testtérkép

nyak
váll
hát
könyök
derék
csukló/kéz
csípő/comb
térd

boka/láb

Forrás: EU-OSHA.8
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A munkához kapcsolódó váz- és izomrendszeri problémák a test olyan részeinek
károsodását jelentik, mint például az izmok, az ízületek, az inak, a szalagok,
az idegek, a csontok, valamint a helyi keringési rendszer, melyet elsősorban a
munka és a munkavégzésre szolgáló közvetlen környezet hatásai idéznek elő
vagy súlyosbítanak.6
7
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A mozgásszervi betegségben szenvedő
munkavállalók nagy valószínűséggel
azt tapasztalják, hogy a mindennapi
tevékenységeiket nemcsak maga a mozgásszervi
betegség, hanem ahhoz társuló egészségi
problémák is hátráltatják. A fájdalom mellett
a mozgásszervi betegségben szenvedők
szorongással, alvászavarral és általános
fáradtsággal is küzdhetnek. Hosszú távon nem
biztos, hogy folytatni tudják aktuális munkájukat
vagy hasonló munkát tudnak végezni.

járulhatnak hozzá, többek között fizikai
és biomechanikai tényezők, szervezeti és
pszichoszociális tényezők, valamint egyéni
tényezők is. Ezek önállóan vagy együttesen is
felléphetnek.9 A pszichoszociális kockázatok
és a munkával összefüggő stressz szintén
szerepet játszhatnak abban, hogy az akut
fájdalom krónikus fájdalommá váljon.10 A
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek értékelésekor a kockázati tényezők
együttesének való kitettséget kell figyelembe
venni.

A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekhez különféle tényezőcsoportok

A foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségek kialakulásához potenciálisan
hozzájáruló tényezők

A tényező típusa

Példák

Fizikai tényezők

• emelés, hordás, terhek tolása és
húzása, eszközök használata
• ismétlődő vagy nagy erőkifejtést igénylő mozdulatok
• hosszan tartó fizikai erőfeszítés
• kényelmetlen vagy statikus testhelyzetek (pl. hosszan
tartó állás és ülés, térdelés, kezek a váll szintje fölött)
• a kezek/karok vagy az egész test rezgése
• hideg vagy túlzott meleg
• magas zajszint, amely a test megfeszítését okozza
• a munkahely rossz elrendezése és kialakítása

Szervezeti és
pszichoszociális
tényezők

• megterhelő munka, nagy munkaterhelés
• hosszú munkaidő
• a szünetek hiánya vagy a munkavégzés közbeni
testhelyzet-változtatás lehetőségének hiánya
• a feladatok és a munkaterhelés feletti ellenőrzés hiánya
• nem világos/egymással ütköző munkakörök
• ismétlődő, monoton munka, gyors ütemben
• a kollégáktól és/vagy felettesektől
kapott támogatás hiánya

Egyéni tényezők

• kórtörténet
• fizikai képességek
• életkor
• elhízottság/túlsúlyosság
• dohányzás

8

Kampányútmutató | Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!

1.3. Miért annyira fontos a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek megelőzése?
2002 óta minden uniós munkahelyi biztonsági
és egészségvédelmi stratégiában prioritásként
határozták meg a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek megelőzését a
munkavállalók egészségének és jóllétének
javítása érdekében. Az Európai Bizottság
nemrégiben rámutatott, hogy a mozgásszervi
betegségek még mindig „a munkával
kapcsolatos betegségek egyik legkomolyabb és
legelterjedtebb típusát” képezik. Mivel sok millió
európai munkavállalót megakadályozhatnak
abban, hogy egész életükön át munkában
maradjanak, „hatalmas költségterhet
jelent[enek] az egyének, a vállalkozások és
általában véve a társadalom számára”.11
A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzésébe való befektetés
javítani fogja a munkavállalók egészségi és
karrierkilátásait, növelni fogja a vállalkozások
versenyképességét, és a nemzeti egészségügyi
rendszereknek is hasznára fog válni.
A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzéséről szóló jogszabályok,
valamint az európai és nemzeti hatóságok
erőfeszítései ellenére e rendellenességek
elterjedtsége csak kis mértékben csökkent
az utóbbi években.13 Ez felveti a következő
kérdést: Melyek a jelenlegi megelőzési
és kockázatértékelési megközelítések
hiányosságai?

Egy új EU-OSHA jelentés úgy járja körül e kérdést,
hogy elemzi az olyan tényezők hatásait, mint a
digitalizáció és az új technológiák, a megfelelő
munkaszervezés és/vagy munkakialakítás
hiánya, a munkaerő változó demográfiája és a
pszichoszociális kockázati tényezők hatása.14
Ezek az újonnan fellépő problémák új kockázati
tényezőket hívnak életre, és befolyásolják
a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzésére szolgáló
intézkedéseket. A munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020as stratégia hangsúlyozza az újonnan felmerülő
kockázatok kezelését célzó erőfeszítések
fontosságát.15
Továbbá, a foglalkozással összefüggő
mozgásszervi betegségek megelőzése
nemcsak a munkavédelem területén jelent
prioritást, hanem számos más szakpolitikai
területen is. Európa öregedésével
párhuzamosan egyre többen élnek együtt
krónikus mozgásszervi betegségekkel.
A munkavállalók váz- és izomrendszeri
egészségének előmozdítását célzó,
különböző szakpolitikai területek – oktatás,
közegészségügy, iparpolitika és egyenlőség –
érdekelt felei közötti eredményes
együttműködés segíthet az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés céljainak
elérésében Európában.

A foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségek
hatása a vállalkozásokra12
Távollétek
Az uniós tagállamokban a mozgásszervi
betegségek miatti hiányzás adja a kieső
munkanapok jelentős hányadát. 2015-ben
a mozgásszervi betegségekben szenvedő
munkavállalók (beleértve azokat is, akik egyéb
egészségi problémával is küzdenek) több
mint fele (53%) számolt be arról, hogy az
előző év során távol maradt a munkából, ami
lényegesen nagyobb arány, mint azok esetében,
akiknek nincsenek egészségi problémái (32%).
A mozgásszervi betegségekben szenvedők
emellett az átlagot tekintve nagyobb
valószínűséggel hiányoznak hosszabb ideig.
Betegen munkába járás
Ha valaki a munkahelyén mozgásszervi
betegsége miatt fájdalmat érez, ez várhatóan

rontja a teljesítményét és a termelékenységét.
2015-ben a mozgásszervi betegségekben
szenvedő munkavállalók (az egyéb egészségi
problémákkal is küzdőkkel együtt) sokkal
gyakrabban dolgoztak betegen, mint az
egészségi problémákkal nem rendelkezők –
29% szemben a 9%-kal.
Korai vagy kényszerű nyugdíjba vonulás
A mozgásszervi betegségekben szenvedő
munkavállalók nagyobb valószínűséggel
gondolják úgy, hogy 60 éves korukban nem
lesznek képesek ugyanazt a munkát ellátni.
Pontosabban a mozgásszervi betegségekben
szenvedő munkavállalók egyharmada (az egyéb
egészségi problémákkal is küzdőkkel együtt)
úgy gondolja, hogy nem lesz képes 60 éves
9 koráig folytatni a munkáját.
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Esettanulmány
A TMS Pros program (Franciaország)
A 2014-ben elindított program a vállalkozások
számára nyújt az igényeikhez igazodó
segítséget a mozgásszervi betegségek
megelőzése során. Az 50 főnél kevesebb
munkavállalót foglalkoztató vállalkozások
pályázhatnak egy mozgásszervi betegségek
megelőzésével foglalkozó belső projektvezető
képzésének 70%‑os társfinanszírozására
és/vagy egy mozgásszervi betegségekre
vonatkozó tanulmány vagy cselekvési terv
elkészítésének megbízásba adására, valamint a
terv végrehajtásához szükséges berendezések
beszerzésének 50%-os társfinanszírozására.

•
•
•
•

A Trophées TMS Pros 2018 versenyben
összesen 110 vállalat vett részt, amelyek közül
heten részesültek díjazásban.16
A korábbi versenyben (2016)17 a Stenger
Bachmann Óvoda nyerte el az 50 főnél
kevesebb munkavállalót foglalkoztató
vállalatok díját. A projekt keretében a
következő célokat tűzték ki: a mozgásszervi
betegségek miatti hiányzások csökkentése, a
munkakörnyezet munkaterületek átalakítása
révén történő javítása, a mozgásszervi
betegségekhez kapcsolódó közvetlen
költségek csökkentése és a mozgásszervi
betegségek munkavállalók körében való
kialakulásának megelőzése.

2017 végéig a megcélzott 8000 vállalkozásból
7000 kapcsolódott be a programba.
Összesen 1600 vállalkozás jutott el a végső
értékelési szakaszba, bizonyítva, hogy kellő
szakértelemmel rendelkezik a mozgásszervi
betegségek megelőzését célzó saját
programjának irányításához.
A mozgásszervi betegségek megelőzése terén
szakértelemmel rendelkező regionális irodák
hálózata által nyújtott támogatáson túlmenően
a következők is hozzájárultak a kezdeményezés
sikeréhez:

©iStockphoto / zoranm

világos, fokozatos megközelítés;
a folyamat honlapon keresztüli irányítása;
testre szabott támogatás;
pénzügyi támogatás.

A TMS Pros programról további információk
érhetők el francia nyelven a következő címen:
https://tmspros.fr
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2. A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzése és kezelése
2.1. Közös munka a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzése érdekében
A 2020–2022. évi „Egészséges munkahelyek”
kampány nemcsak növelni fogja a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek és az általuk az egyénekre, a
vállalkozásokra és a társadalomra gyakorolt
negatív hatások ismertségét, hanem azt is
elő fogja mozdítani, hogy a munkáltatók
és a munkavállalók együtt dolgozzanak a
mozgásszervi betegségek megelőzéséért a
munkahelyeken.

A munkáltatók, a vezetők és a munkavállalók
közötti együttműködés elvezet a probléma
közös értelmezéséhez, és tartós javulásokat
eredményez. A munkavállalók bevonása
nyitottabb beszélgetést eredményezhet
az egészségi problémákról, köztük a
mozgásszervi betegségekről, és biztosíthatja,
hogy eredményes preventív intézkedéseket
hozzanak.18

Beszélgetés a mozgásszervi
betegségekről a munkahelyen
A mozgásszervi betegségek egyesek
számára olyan nagyon személyes
problémát jelentenek, amelyről ritkán
beszélnek. A kérdés elkerülése azonban
nehezen kezelhető vagy krónikus
mozgásszervi betegségekhez vezethet,
amelyek végül károsak a személy
munkával töltött életszakaszára is.

„[A] munkáltató minden szükséges
intézkedést megtesz a munkavállalók
biztonságának és egészségének
védelmében, beleértve a foglalkozási
kockázatok megelőzését, a
tájékoztatást és oktatást, valamint a
szükséges szervezettség és az eszközök
biztosítását.”

Ezért fontos arra ösztönözni a
munkavállalókat, hogy beszéljenek
nyíltan, a lehető legkorábban a
mozgásszervi betegségekről a
munkahelyen. Ha a munkavállalók
kevésbé érzik kellemetlennek, hogy a
testi egészségükről beszéljenek, nagyobb
valószínűséggel vigyáznak magukra, és
kapnak időben támogatást és kezelést.19
Az EU-OSHA mozgásszervi betegségekről
folytatott munkahelyi vitákhoz
kidolgozott vitaindítói felhasználhatók
a munkahelyen vagy képzés közben
folytatandó csoportos beszélgetések
elősegítésére. Az eszköz iránymutatást
ad a vezetőknek és a munkavállalóknak,
hogyan kommunikáljanak a
mozgásszervi betegségekről.20

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
szóló keretirányelv 6. cikke21
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2.2. A foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségekre vonatkozó
jogszabályok
A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek kockázatai a munkahelyi
biztonságról és egészségvédelemről
szóló keretirányelv hatálya alá tartoznak,
amelynek célja a munkavállalók munkával
összefüggő kockázatokkal szembeni általános
védelme, és amely megállapítja, hogy a
munkavédelem biztosításáért a munkáltató
a felelős. A mozgásszervi betegségekkel
kapcsolatos egyes kockázatokkal külön
irányelvek foglalkoznak, kiváltképp a

kézi tehermozgatásról szóló irányelv, a
képernyő előtt végzett munkáról szóló
irányelv és a vibrációról szóló irányelv.
A munkavállalók által a munkájuk során
használt munkaeszközökről szóló irányelv
a munkavállalók által a munkaeszközök
használatakor felvett helyzetekkel foglalkozik,
és világossá teszi, hogy a munkáltatóknak a
munkavédelem minimumkövetelményeinek
való megfeleléshez figyelembe kell venniük az
ergonómia elveit.

Egyes főbb uniós irányelvek
A 89/391/EGK irányelv (a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv)
(1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről – a „keretirányelv”
A 90/269/EGK irányelv (a kézi tehermozgatásról szóló irányelv)
(1990. május 29.) az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
A 2002/44/EK irányelv (a vibrációról szóló irányelv)
(2002. június 25.) a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező
kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről
A 90/270/EGK irányelv (a képernyő előtt végzett munkáról szóló irányelv)
(1990. május 29.) a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről
A 2009/104/EK irányelv (a munkaeszközök használatáról szóló irányelv)
(2009. szeptember 16.) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
A 2006/42/EK irányelv (a gépekről szóló irányelv)
(2006. május 17.) a gépekről; a gépek szabad piaci forgalmáról és
a gépeket használó munkavállalók és fogyasztók védelméről
Léteznek a munkahelyi követelményeket, az egyéni védőeszközöket és a munkaidő szervezését
érintő irányelvek és rendeletek is.
Ha további információkra kíváncsi, keresse fel a https://osha.europa.eu/hu/safety-and-healthlegislation weboldalt.
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2.3. A foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségek kezelése
A többi munkavédelmi problémához
hasonlóan a mozgásszervi betegségek
is megelőzhetők és kezelhetők.
E betegségekkel a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi keretirányelv elvein alapuló
integrált irányítási megközelítés alkalmazásával
és a munkavállalókat és a munkáltatókat
egyaránt bevonó prevenciós kultúra
előmozdításával lehet megbirkózni.22 Amint
azt az uniós és tagállami szintű jogszabályok
is egyértelművé teszik, a munkahelyi
kockázatértékelés a sikeres megelőzés alapvető
feltétele.

megteendő lépéseket, hogy megelőzzék
vagy minimálisra csökkentsék a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségeket, és meghatározza, hogy az
egyes lépéseket kinek, hogyan és mikor kell
megtennie. Az intézkedéseknek a megelőzés
általános elvein kell alapulniuk (lásd alább).
3. A megállapodás szerinti megelőző
és védő intézkedések végrehajtása
és nyomon követése.
4. A kockázatértékelés rendszeres
felülvizsgálata és frissítése.

A legtöbb szervezet, különösen a mikro- és
kisvállalkozások számára hasznos lehet a
munkahelyi kockázatértékelés folyamatát
lépésekre lebontani. A mozgásszervi
betegségekre vonatkozó kockázatértékelésnek
ki kell terjednie az alábbiakra:

Kiemelt prioritást kell kapniuk a mozgásszervi
betegségek kockázatainak kiküszöbölésére
szánt megelőző intézkedéseknek, amelyek
tervezési megoldások révén, így például a
munkahely kialakításának változtatásával
vagy a munkaeszközök és -folyamatok
kialakításának megváltoztatásával
valósulhatnak meg. Ha egy mozgásszervi
betegséget nem lehet teljesen kiküszöbölni,
a jogszabály meghatározza a megelőző
intézkedések konkrét hierarchiáját, amelyet a
munkáltatók jogilag kötelesek követni.23

1. Előkészítés:
• Annak eldöntése, hogy ki fogja vezetni
a folyamatot, és mikor egyeztetnek a
munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel,
illetve mikor tájékoztatják őket.
• A rendelkezésre álló erőforrások – például
a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekre vonatkozóan a vállalatnál
már rendelkezésre álló információk
(balesetek és betegségek nyilvántartása,
panaszok, hiányzások) – áttekintése.

A kampány igyekszik ismertebbé tenni a
részvételen alapuló megközelítéseket követő
(azaz a munkavállalókat a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek
megelőzésébe és kezelésébe bevonó) és a vázés izomrendszer egészségét a munkahelyen
(pl. munkahelyi egészségfejlesztő
tevékenységek révén) ösztönző intézkedéseket
és kezdeményezéseket.

• Terv készítése és erőforrások kiutalása.
2. Munkahelyi kockázatértékelés:
• A mozgásszervi betegségek kockázati
tényezőinek azonosítása a munkahelyen
(fizikai, szervezeti, pszichoszociális
és egyéni) (lásd a 8. oldalt).
• Cselekvési terv készítése, amely prioritási
sorrendben felsorolja az annak érdekében
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A megelőzés általános elvei, és példák24 a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek megelőzését célzó
intézkedésekre
• Kerülje el a kockázatokat:

• Alkalmazkodjon a technológiai
fejlődéshez:

–– automatizálja az emelési és szállítási
műveleteket;

–– tartson lépést az új segítő eszközökkel
és az ergonomikusabb eszközökkel,
szerszámokkal és berendezésekkel;

–– küszöbölje ki a kockázatokat
tervezési megoldások („ergonomikus
tervezés”); munkahelytervezés és
a munkaeszközök és -folyamatok
tervezése révén;

–– érje el, hogy a munkavállalók
naprakészen ismerjék a
technológiát, és megőrizzék
szakértelmüket és önbizalmukat.

–– tervezze úgy a munkát, hogy elkerülje
az ismétlődő munkát, a kényelmetlen
helyzetben végzett hosszan tartó
munkát és a hosszan tartó statikus, ülő
testhelyzeteket.

• A kockázatos műveleteket váltsa
ki biztonságos vagy kevésbé
kockázatos műveletekkel:
–– a (nehéz) terhek kézi mozgatását
váltsa ki gépi mozgatással.

• Küzdjön a kockázatok ellen
azok forrásánál:

• Dolgozzon ki koherens megelőzési
politikát, amely lefedi a
technológiát, a munkaszervezést,
a munkafeltételeket, a szociális
kapcsolatokat és a munkakörnyezetet.

–– csökkentse a magasságot, amelybe
a terheket fel kell emelni;
–– foglalkozzon a szervezeti kérdésekkel
(pl. párban végzett munka, a
munkavégzési minták átalakítása).

• Először a kollektív intézkedéseket
hajtsa végre:

• Igazítsa a munkát az egyénhez:

–– a csúszásmentes kesztyűk helyett
részesítse előnyben a jó fogású
fogantyúkat, a derékövekkel
(gerinctámasz) és csuklóvédőkkel
szemben az emelésenkénti
terhek csökkentését, valamint a
térdvédőkkel szemben a guggolást
vagy térdelést igénylő feladatok
számának csökkentését.

–– alakítsa ki úgy a munkahelyet, hogy
a munkavállalóknak elegendő
helyük legyen ahhoz, hogy
felvehessék a helyes testhelyzetet;
–– válasszon állítható székeket és
íróasztalokat (pl. álló íróasztalok,
amelyek lehetővé teszik, hogy
a munkavállalók váltogassák
az ülést és az állást);

• Biztosítson jó képzést és útmutatást
a munkavállalók számára:

–– tegyen lehetővé változatosságot
a munkafeladatok
elvégzésének módjában;

–– biztosítson gyakorlati képzést a
munkaeszközök (emelőberendezések,
székek, bútorok) helyes
használatával, a munka és a
munkaállomás ergonomikus
szervezésével és a biztonságos
munkavégzési testhelyzetekkel
(ülés, állás) kapcsolatban.

–– hagyjon szüneteket.
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Mivel a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségeket több tényező okozza, ezekkel
legjobban kombinált megközelítést követve
lehet megbirkózni. Ha például egy vállalatnak
csökkentenie kell az ülőmunkával összefüggő
mozgásszervi betegségeket, ez valószínűleg
a következőkre irányuló intézkedésekkel jár:
1) a munkahely (pl. ergonomikus bútorok);
2) a munkaszervezés (pl. a feladatok variálása,
az ülő és álló testhelyzet váltogatásával való
munkavégzés), 3) pszichoszociális tényezők
(pl. az autonóm munkavégzés elősegítése; és
4) a munkavállalók (pl. képzés biztosítása
a helyes munkavégzési testhelyzetekről).
Az ilyen típusú beavatkozások nagyobb
hatással lesznek a munkavállalók váz- és
izomrendszerének egészségére, mint a csupán
egy kockázati tényezőt kezelő beavatkozások.

Ülőmunka – gyakorlati megoldások
Napjainkban számos munkakört a fizikai
inaktivitás és a hosszú, megszakítás nélküli
ülés jellemez25, ami növeli a mozgásszervi
betegségek és egyéb egészségi problémák,
így például a cukorbetegség és az elhízás
kockázatát.26

• a szünetek szükségessége;
• annak értéke, ha a testmozgás bizonyos
formái, valamint nyújtó és erősítő
gyakorlatok épülnek be a munkanapba;
• a munka e pontokat szem előtt tartó
megszervezésének pozitív hatásai.

Az ülőmunkával járó megterhelés
megelőzéséhez a munkahely jó kialakítására,
a fizikai tevékenység előmozdítására és a
testhelyzet gyakori
változtatására van szükség. Fontos felhívni a
figyelmet a következőkre:

A munkáltatóknak és a munkavállalóknak azzal
is tisztában kell lenniük, hogy nagyon fontos
akkor is fizikailag aktívnak maradni, ha valaki
váz- és izomrendszeri fájdalmat tapasztal.

• az ülő és álló testhelyzetek
váltogatásának előnyei;
15

Kampányútmutató | Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!

Esettanulmány
Munkaorientált rehabilitáció a fodrászatban
Finnországban a munkaorientált orvosi
rehabilitációs tanfolyamok a beszámolók
szerint segítséget jelentettek a krónikus
nyak- és vállfájdalmakkal vagy hátfájással
küzdő fodrászok számára. A tanfolyamok
egy kombinált megközelítés részei voltak,
amely orvosi támogatást és fizioterápiát
foglalt magában. Ezek a következők
megváltoztatására összpontosítottak:
•
•
•
•
•

A részt vevő fodrászok arról számoltak be,
hogy a rehabilitációt követően csökkent a
fizikai és mentális terheltségük, a nyak és
vállfájdalom, a hátfájás, valamint kevesebbszer
kellett mozgásszervi betegség miatt orvoshoz
fordulniuk. Megemlítették, hogy az új
munkavégzési technikák alkalmazása, a szék
gyakori használata, a mozgásra fordított
szünetek és a munkanapba beiktatott több
relaxációs lehetőség mind segítséget jelentett.

munkavégzési technikák;
szubjektív jóllét;
fizikai és izomzati képességek;
érzékelt munkaképesség;
a munkahelyek/eszközök kialakítása.

Forrás: ergoHair.28

A hatékony kockázatértékeléshez és
kockázatmegelőzéshez szükséges, hogy
a munkáltatók gondoskodjanak úgy saját
maguk, mint munkavállalóik megfelelő
tájékozottságáról és képzettségéről.
A 2020–2022. évi „Egészséges munkahelyek”
kampány részeként az EU-OSHA létrehozta
a gyakorlati anyagok új adatbázisát,
amely többek között hasznos eszközöket,
útmutatást és a bevált gyakorlatokat
bemutató példákat tartalmaz. Az eszközökre
vonatkozó információk és az útmutatás

elterjesztésével az EU-OSHA támogatni
kívánja a munkavédelmi kockázatértékelést.
Keresse fel a kampány honlapján az Eszközök
és kiadványok oldalt (https://healthyworkplaces.eu/hu/tools-and-publications),
és nézze meg, mi minden érhető el.
A mikro- és kisvállalkozások és a munkavállalók
képviselői számára más erőforrások – például
az OiRA (Online interactive Risk Assessment
Tool; online interaktív kockázatkezelő
eszköz)27 – is támogatást nyújthatnak.
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2.4. Korai beavatkozás és visszatérés a munkába
A foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek nagy prevalenciája
nyomatékosítja, hogy mennyire fontos fellépni
ezek elindulásának vagy előfordulásának
megelőzése érdekében. Ha azonban
valakinél mégis kialakul mozgásszervi
betegség, egyszerű intézkedésekkel,
így például szakszerű támogatással és a
munkakörnyezetnek a tünetek megjelenésekor
való azonnali kiigazításával jelentősen
csökkenthető annak a kockázata, hogy
a munkavállaló hosszasan hiányozzon
a munkából.29 A korai beavatkozás
megelőzheti és csökkentheti a távollétet, és
valódi megtakarításokat eredményezhet a
nemzeti egészségügyben és a szociális jóléti
rendszerekben.

intézkedések hozhatók az ok orvoslása és
szükség esetén a munkafeladatok kiigazítása
érdekében. A nem a munkával összefüggő
problémák, például az ízületi gyulladás
esetén gyakran egyszerű intézkedések is
lehetővé tehetik a munka folytatását és
annak biztosítását, hogy a probléma ne
súlyosbodjon.33
Ha a váz- és izomrendszeri probléma tartós
vagy visszatérő jellegű, rehabilitációra34 lesz
szükség, és ha betegszabadság is szükséges,
óvatosan kell kezelni35 a munkába való
visszatérést36. Mind a kutatások megállapításai,
mind a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy
a munkavédelmi intézkedések segíthetnek
annak biztosításában, hogy a munkába való
visszatérés sikeres legyen.37

A váz- és izomrendszeri probléma eredményes
kezeléséhez összehangolt erőfeszítésre van
szükség: a munkavállalónak, az egészségügyi
szolgálatnak és a munkáltatónak egyaránt
elkötelezettnek kell lennie az érintett személy
munkába való visszatérésének vagy munkában
maradásának segítése mellett.30

A kampány bizonyítékokat és példákat fog
szolgáltatni, amelyek megmutatják, hogy a
váz- és izomrendszeri problémát követő korai
beavatkozás és eredményes rehabilitáció
nemcsak lehetséges, hanem sikeres is.
Erőforrásokat is biztosítani fog, hogy ösztönözze
a váz- és izomrendszeri problémákkal
kapcsolatos jó kommunikációt a munkavállalók
és munkáltatóik között.38 Továbbá rendszerszerű
és multidimenzionális megközelítést fog
előmozdítani a korai beavatkozással és a
munkába való visszatéréssel kapcsolatban,
amely a munkavállalók és a munkáltatók
támogatása érdekében magában foglalja
az egészségügyi és szociális szolgálatok, az
egészségbiztosítók és más érintett szolgálatok
közötti koordinációt.

Ahhoz, hogy a korai beavatkozás sikerre
vezessen a munkahelyen, a munkavállalókat
ösztönözni kell arra, hogy beszéljenek
a munkáltatójukkal a mozgásszervi
betegségekről. A jó kommunikáció
kulcsfontosságú az egyén szükségleteinek
azonosításához, a megfelelő megoldások
megtalálásához és a foglalkozással összefüggő
akut mozgásszervi betegségek krónikussá
válásának megelőzéséhez.32 Ezt követően

Egy kis dán óvoda női munkavállalói számos,
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
panasszal küzdöttek. Az idősebb, tapasztalt
munkavállalók elvesztésének megelőzése
érdekében az óvoda egy beavatkozást hajtott
végre, amely egy foglalkozási terapeuta
által nyújtott egyéni tanácsadásból, a korai
szakaszban alkalmazott kedvezményes
fizioterápiához való hozzáférésből és a
munkavállalók munkája terén megvalósított
ergonómiai javításokból állt. Ez azzal az
előnyökkel járt, hogy fenntarthatóbbá váltak a

munkakörülmények, csökkent a mozgásszervi
betegségek száma, és sikerült megtartani a
munkahelyen a tapasztalt munkavállalókat.
A sikerhez hozzájárult a szakszervezetektől
és a külső szakértőktől kapott támogatás
és a végrehajtott intézkedések sokfélesége.
Kihívásnak bizonyult az alkalmazottak
magatartási mintáinak megváltoztatása.
Jóllehet ezek az intézkedések kifejezetten az
óvodára lettek szabva, a módszer átültethető
más foglalkozásokba is.31
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Korai egészségügyi beavatkozás – Clínico San Carlos Kórház, Madrid
fel tudnak épülni. A hipotézist egy véletlenszerű,
ellenőrzött beavatkozás keretében tesztelték,
amely több mint 10 000, mozgásszervi betegség
okozta ideiglenes munkaképtelenségi esetet ölelt
fel, egy olyan kontrollcsoporttal, amely standard
ellátásban részesült, valamint egy beavatkozási
csoporttal, amely egy speciális, szakértő klinikai
irányítást, betegedukációt és a munkába való
visszatéréshez nyújtott támogatást magában
foglaló ellátási programban vett részt; a többi
eset standard ellátásban részesült.

A spanyolországi „Alkalmas a munkára” koalíció
példát ad arra, hogy milyen eredmények
érhetők el a korai beavatkozási programokkal39:
A koalíció 2012 óta támogatja a korai
beavatkozási klinikák fokozatos bővítését a
mozgásszervi betegségek esetében, amelyek
az ideiglenes munkaképtelenség fő okai.
Spanyolországban a mozgásszervi betegségek
okozta ideiglenes munkaképtelenség csaknem
21 millió munkanap kiesését eredményezi,
ami 1,7 milliárd euró pénzügyi veszteségre
váltható át.

A beavatkozás átlagosan 40%-kal csökkentette
a betegszabadság napjait, az egészségügyi
erőforrások igénybevétele 45%-kal csökkent,
a tartós munkaképtelenség aránya pedig
megfeleződött.

©iStockphoto / andresr

E probléma esetében a korai beavatkozás azon az
elképzelésen alapul, hogy létezik egy „ablakidő”,
amelyen belül a mozgásszervi betegségből
eredően munkaképtelen betegek gyorsabban
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2.5. Egyes munkavállalói csoportok sajátos kockázatnak vannak kitéve
Minden munkavállalót egyformán védeni kell
a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségeket okozó kockázatokkal szemben.
Uniós szinten jogszabályokat vezettek be,
hogy érvényre juttassák az egyenlőséget,
és mindenki számára javítsák a munkahelyi
biztonságot és egészségvédelmet.

hordozása vagy mozgatása, magas
hőmérsékletnek való kitettség, zaklatás vagy
bántalmazás, valamint szóbeli bántalmazás
és stressz átélése a munkahelyen47;
• az ágazatok, amelyekben dolgoznak, mint
például az építőipar, a mezőgazdaság,
az egészségügyi és szociális munka,
valamint a vendéglátás;

A különleges kockázatnak kitett csoportok
közé tartozhatnak a nők41, a migráns
munkavállalók42, az idősebb munkavállalók43,
a fiatal munkavállalók44 és a munkahelyi
megkülönböztetés kockázatának kitettek, így
például az LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű és interszexuális) munkavállalók45,
a fogyatékossággal élő munkavállalók, az
etnikai vagy kisebbségi hátterű munkavállalók,
valamint a bőrszínük vagy vallásuk miatt
megkülönböztetett munkavállalók.

• a foglalkozástípusok, amelyeket nagyobb
valószínűséggel űznek, tipikus példák erre
a kékgalléros vagy kisebb képzettséget
igénylő foglalkozások (amelyek esetében
nagyobb a mozgásszervi betegségek
prevalenciája), így például a gépkezelők,
szerelők, egyszerű foglalkozásokat űző
munkavállalók (pl. takarítók, mezőgazdasági
és halászati dolgozók, bányászok, az
építőiparban, a feldolgozóiparban
és a közlekedésben dolgozók).

E munkavállalói csoportok egy részének
esetében nagyobb lehet a mozgásszervi
betegség kockázata, a következők miatt:

A mozgásszervi betegségekhez kapcsolódó
kockázatok értékelésekor és a megelőző
intézkedések megállapításakor figyelembe kell
venni e munkavállalók sajátos szükségleteit
és körülményeit. A vállalatok rendelkezésére
áll a sokféleséget figyelembe vevő
kockázatértékelésre vonatkozó útmutatás, és
ezt a kampány alatt népszerűsíteni fogjuk.48

• a tapasztalat vagy a képzés hiánya;
• a mozgásszervi betegségek nagyobb
prevalenciájához társuló kockázati
tényezőknek való ismételt vagy halmozott
kitettség46, úgymint ismétlődő kéz- vagy
karmozgások, vibráció, nehéz terhek

Az uniós és nemzeti szintű adatok azt jelzik, hogy a nők, az idősebb
munkavállalók és a kevésbé képzett munkavállalók nagyobb valószínűséggel
számolnak be arról, hogy mozgásszervi betegségben szenvednek.40
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A svéd Munkaügyi Felügyelet kezdeményezése – a nemek közötti
egyenlőséget vizsgáló ellenőrzések
A munkakörnyezetért felelős svéd hatóság
2012-ben, a március 8-án tartott nemzetközi
nőnaphoz kapcsolódóan több, nemek
közötti egyenlőséget vizsgáló ellenőrzést
hajtott végre, amelyek középpontjában
a nemek közötti egyenlőség munkahelyi
érvényesülése állt. A hatóság azóta
rutinszerűen beépíti ellenőrzéseibe a nemi
szempontokat. A felügyelet munkatársai
elbeszélgetnek a munkáltatókkal arról,
hogyan lehetne megvalósítani a nemek
közötti egyenlőséget a munkakörnyezetben.
Ha például annak mérlegelésére kérnek egy
munkáltatót, hogy miért maradt több nő
távol a munkából egészségi probléma miatt,
mint férfi, ez arra sarkallhatja a munkáltatót,

hogy a munkavédelmi cselekvési tervében
foglalkozzon az egyenlőtlenséggel.
A hatóság egy filmet készített, amely a férfiak
és a nők munkakörnyezetét vizsgálja egy
halfeldolgozó üzemben. A film bemutatja,
hogy a férfiak feladatai változatosak, például
nehéz súlyokat emelnek és villás targoncát
vezetnek, és e feladatok kapcsán az üzem
területén mozognak. Azt is ábrázolja, hogy a
nők folyamatosan a gyártósoron dolgoznak,
nagyon gyors ütemű, monotonon ismétlődő
munkát végeznek, kevés változatossággal.
Ha a munkát egyenlően szerveznék, a
munkavállalók egészségesebbek lennének, a
vállalkozás pedig nyereségesebbé válna.

©iStockphoto / Baloncici

A film itt tekinthető meg:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-workenvironment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. A váz- és izomrendszeri egészség korai életkorban való előmozdítása
A kutatások megállapításai azt jelzik, hogy
az iskolás gyermekek már korai életkorban
váz- és izomrendszeri fájdalomról számolnak
be. Ez felveti azt a problémát, hogy a fiatal
munkavállalók eleve váz- és izomrendszeri
problémákkal lépnek munkába, amelyeket a
munka súlyosbíthat.49 A fiataloknak még az
egész életpályájuk előttük áll. Ezért fontos
mielőbb felhívni a figyelmüket a problémára;
a megelőzést és a váz- és izomrendszer jó
egészségének előmozdítását már az iskolában
el kell kezdeni.

aktivitás ösztönzésére használt új tanítási
módok és programok célja, hogy előmozdítsa
a munkavállalók jövő generációinak jó vázés izomrendszeri egészségét. Ez a kampány
lehetőséget nyújt e kezdeményezések
támogatására és a mozgásszervi betegségek
kockázatainak csökkentésére az iskolás
gyermekek és a szakképzésben részt vevő
fiatalok körében. Az EU-OSHA szorosan együtt
kíván működni a közegészségügyi és az
oktatási ágazattal, hogy felhívja a figyelmet
a kérdésre, és gyakorlati elképzeléseket
terjesszen el.

©iStockphoto / damircudic

A figyelem problémára való mielőbbi felhívása
mindenkinek érdekében áll. A közegészségügyi
hatóságok által az iskolán belüli és kívüli fizikai
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Ülés az iskolában
Egyesek némi éllel azt állítják, hogy az
iskola nem annyira a tudás átadására,
hanem inkább a gyermekeknek az egész
életen át tartó ülésre való felkészítésére
szolgál. Jelenleg a gyermekek és a
fiatalok 33%-a szenved a testhelyzettel
összefüggő károsodásban. Miután
megállapították a nem megfelelő székek,
a folyamatos ülés és a testhelyzettel
összefüggő károsodás közötti
összefüggést, a szakértők azt ajánlják,
hogy az iskolák igazítsák a bútorokat az
egyes gyermekek magasságához. Sok
iskola a helyes testhelyzet és a több
testmozgás ösztönzésével megpróbálja
megakadályozni, hogy a tanulók
görnyedten tartsák magukat.

• Ülés mozgás során: a dinamikus ülés
előmozdítása, változatos ülőhelyek
biztosítása és az ergonomikus
tervezés javítása állványos íróasztalok
és ékpárnák bevezetésével.
• Tanulás mozgás közben: a feladatokat
úgy alakítják ki, hogy mozgást is
magukban foglaljanak (pl. futás közbeni
diktálás, számolás gimnasztika közben).
• Mozgásra szolgáló szünetek: ezeket
az órarendbe beépítik. A mozgást
magukban foglaló tevékenységeket
és a relaxációra szolgáló szüneteket
váltogatják, és a játszóteret játszózónára
és csendes zónára bontják.
További információk érhetők el
német nyelven a következő címen: at
https://www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Praxis/A66.html
(26–28. o.).

©iStockphoto / LightFieldStudios

A helyes testtartás és a mozgás általános
iskolákban való előmozdításával foglalkozó
német szövetségi munkacsoport
kezdeményezése, a „Das bewegte
Klassenzimmer” (Mozgó osztályterem)
azt mutatja be, hogyan lehet a tanulást
mozgással kombinálni. A módszer a
következő:
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3. A 2020–2022. évi „Egészséges
munkahelyek” kampány
3.1. A kampányról
A 2020–2022. évi „Egészséges munkahelyek”
kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra,
hogy a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek minden ágazatot és munkakört
érintenek, és megmutassa, hogy ezek
megelőzhetők és kezelhetők. Ezt a következő
stratégiai célkitűzéseken keresztül igyekszünk
megvalósítani.

Az EU-OSHA annak érdekében, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a munkáltatóknak,
létrehozta a mozgásszervi betegségekkel
kapcsolatos erőforrások és esettanulmányok
adatbázisát. A jövőt tekintve az ENETOSHval (European Network for Education
and Training in Occupational Safety and
Health; a munkavédelmi oktatás és képzés
európai hálózata) és az oktatási ágazattal
való együttműködésünk információkkal
szolgál majd egy iskoláknak szóló
kampánycsomaghoz, amely hasznos
erőforrásokat fog tartalmazni.

1. A figyelem felhívása a mozgásszervi
betegségek megelőzésének fontosságára
azáltal, hogy a mozgásszervi betegségeknek
való kitettségre és azok hatására vonatkozó
tényeket és adatokat adunk meg.

Szorosan együtt fogunk dolgozni
hálózatunkkal és partnereinkkel,
hogy megkönnyítsük a mozgásszervi
betegségekkel kapcsolatos tapasztalatok
és bevált gyakorlatok cseréjét, és hogy
gondoskodjunk arról, hogy a kampány
üzenetei eljussanak a munkavállalókhoz és
a munkáltatókhoz, különösen a mikro- és
kisvállalkozásoknál. Az EU-OSHA a kampány
során olyan kulcsfontosságú tevékenységeket
és rendezvényeket is szervez majd, mint
például az „Egészséges munkahelyek – Helyes
Gyakorlat Díjak”.

2. A kockázatértékelés és a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek
proaktív kezelésének előmozdítása a
mozgásszervi betegségekre vonatkozó
erőforrásokhoz, így például eszközökhöz,
útmutatókhoz és audiovizuális anyagokhoz
való hozzáférés biztosításával.
3. Annak bemutatása, hogy a mozgásszervi
betegségek a különféle ágazatok
számos munkahelyén mindenki számára
problémát jelentenek, és ezekkel sikeresen
meg lehet birkózni, többek között a
helyes gyakorlatokra vonatkozó példák
ismertetésével.

A kampány az „Egészséges munkahelyek”
kampány csúcstalálkozójával zárul majd,
amely lehetővé fogja tenni azok számára,
akik közreműködtek a kampányban, hogy
megünnepeljék a kampány eredményeit. Ez
egyben lehetőséget kínál a levont tanulságok
átgondolására is.

4. Az új és újonnan fellépő kockázatokra és
egyéb fejleményekre vonatkozó ismeretek
javítása a mozgásszervi betegségekkel
kapcsolatban.
5. A figyelem felhívása a krónikus mozgásszervi
betegségben szenvedő munkavállalók
újbóli integrálásának és megtartásának
fontosságára, valamint arra, hogy ez hogyan
valósítható meg a gyakorlatban.
6. A különböző érdekelt felek mozgósítása
és közöttük eredményes együttműködés
ösztönzése az érdekelt felek egybehívása
és az információk, ismeretek és helyes
gyakorlatok cseréjének megkönnyítése
révén.
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Fontos dátumok
A kampány indulása
2020. október
Európai Munkavédelmi Hét
2020., 2021. és 2022. október
„Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlatok Megosztása” rendezvény
2021. október
Az „Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak” eredményei
2022. április
Az „Egészséges munkahelyek” kampány csúcstalálkozója
2022. november

3.2. Ki vehet részt a kampányban?
Minden szervezetet és érdeklődőt arra
biztatunk, hogy vegyen részt a kampányban,
ugyanakkor különösen a közvetítők alábbi
csoportjaival kívánunk együttműködni a
kampány üzenetének átadása érdekében:

• európai civil szervezetek;

• az EU-OSHA fókuszpontjai és hálózataik;

• ifjúsági szervezetek;

• szociális partnerek (európai és nemzeti);

• munkavédelmi szakemberek és egyesületeik;

• ágazati párbeszédbizottságok;

• a munkavédelmet kutatók szervezetei;

• (szak)politikai döntéshozók
(európai és nemzeti);

• munkavédelmi felügyeletek és szervezeteik;

• az oktatási ágazat és oktatási
létesítmények (alapfokú, középfokú,
felsőfokú és szakképzés);

• a média.

• nagyvállalatok, ágazati szövetségek és a kisés középvállalkozások (kkv-k) szövetségei;
• európai intézmények és hálózataik
(Enterprise Europe Network);
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3.3. Hogyan vehet részt?
Támogassa a kampányt a következők révén:

• az Európai Munkavédelmi
Héten való részvétellel;

• rendezvények és tevékenységek,
pl. workshopok és szemináriumok,
tanfolyamok, vetélkedők szervezésével;

• hivatalos kampánypartnerré válással
(a páneurópai vagy nemzetközi szervezetek)
vagy nemzeti kampánypartnerré válással
(a nemzeti szinten működő szervezetek);

• kampányanyagok terjesztésével
és nyilvános ismertetésével;

• az EU-OSHA médiapartnerévé válással
(nemzeti vagy európai sajtóorgánumok);

• a munkahelyen előforduló mozgásszervi
betegségek helyes kezelését célzó
gyakorlati eszközök és más erőforrások
használatával és népszerűsítésével;

• tevékenységeinknek és rendezvényeinknek
a kampány honlapján (https://healthyworkplaces.eu) és a közösségi médiában
való naprakész nyomon követésével –
keressen meg bennünket a Facebookon,
a Twitteren és a LinkedInen.

• a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségek megelőzése helyes
gyakorlatainak megosztásával;
• az „Egészséges munkahelyek –
Helyes Gyakorlat Díjakra” kiírt
pályázaton való részvétellel;

Csatlakozzon hozzánk hivatalos kampánypartnerként!
A kampány üzeneteinek terjesztéséért és
annak gyakorlati támogatásáért cserébe
partnereink kiemelt helyet kapnak a kampány
honlapján, és lehetőségük nyílik arra, hogy a
helyes gyakorlatok cseréjét célzó eseményeken
vegyenek részt és más hálózatépítési
lehetőségekkel éljenek.

Bővebb információk a kampány weboldalán
(https://healthy-workplaces.eu/hu/getinvolved/become-campaign-partner) találhatók.
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3.4. Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak
Az „Egészséges Munkahelyek – Helyes
Gyakorlat Díjak” a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem kezelésének fenntartható és
újszerű módszereit ismerik el. Ezzel bemutatják
a vállalkozásoknak a helyes munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi gyakorlatok
bevezetésében rejlő előnyöket.

• a beavatkozások sikeres megvalósítása;
• mérhető javulás a mozgásszervi betegségek
kockázatainak megelőzése/csökkentése
és általában a munkavédelem terén;
• az intézkedések időbeli fenntarthatósága;
• a más ágazatokban vagy országokban
tevékenykedő szervezetekben könnyen
átültethető beavatkozások.

A tagállamokban, a tagjelölt és potenciális
tagjelölt országokban, valamint az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)
tagállamaiban működő valamennyi szervezet
leadhatja nevezését.

Az EU-OSHA fókuszponthálózata gyűjti
össze a pályázatokat és jelöli ki a nemzeti
nyerteseket, akik továbbjutnak az összeurópai
versenyre. A „Helyes Gyakorlat Díjak” versenyt
a kampány hivatalos elindításakor, 2020
októberében indítják el. A nyerteseket 2022
áprilisában hirdetik ki, és a kampány utolsó
évében egy díjátadó ünnepségre is sor kerül,
amelyen megünneplik a résztvevők által elért
eredményeket.

A pályázatokban az alábbiakat kell bemutatni:
• a munkáltatók és munkavállalók
együttműködése a mozgásszervi betegségek
munkahelyi kockázatainak kezelése,
valamint a hathatós kockázatkezelési
kultúra előmozdítása céljából;
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3.5. Meglévő partnerhálózatunk
Kampányunk sikerét a kulcsfontosságú
érdekelt felekkel fennálló partnerségeink
segítik. Számos partnerkapcsolati hálózat
támogatására támaszkodunk:

exkluzív csoportja támogatja. A kampányt
vezető európai munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi kiadványok népszerűsítik.
Cserébe a média-partnerkapcsolat
lehetőséget ad a kiadványok szakmai
ismertségének növelésére, és lehetővé
teszi a partnereknek, hogy Európa-szerte
kapcsolatokat teremtsenek az EU-OSHA
hálózataival és az érdekelt felekkel.

• Nemzeti fókuszpontok: Az EUOSHA fókuszpontokból álló hálózata
koordinálja nemzeti szinten az
„Egészséges munkahelyek” kampányokat.
A fókuszpontokról többet tudhat
meg a kampány honlapján (https://
healthy-workplaces.eu/hu/campaignpartners/national-focal-points).

• Enterprise Europe Network: az EEN-hálózat
Európa-szerte támogatja a kkv-kat, hogy ki
tudják használni az üzleti lehetőségeket és
új piacokat. Az EU-OSHA-val fennálló hosszú
együttműködés eredményeként az EENhálózatnak több mint 20 európai országban
vannak nemzeti szintű munkavédelmi
nagykövetei, akik tevékeny szerepet
játszanak az „Egészséges munkahelyek”
kampányok népszerűsítésében.

• Európai szociális partnerek: a szociális
partnerek uniós szinten képviselik a
munkavállalók és munkáltatók érdekeit.
• A kampány hivatalos partnerei: 100
összeurópai és nemzetközi vállalat, valamint
szervezet támogatja kampánypartnerként
az „Egészséges munkahelyek” kampányt. A
kampány weboldalán többet megtudhat
arról, hogyan válhat a kampány partnerévé
(https://healthy-workplaces.eu/hu/getinvolved/become-campaign-partner).

• Uniós intézmények és
hálózataik: különösen az Európai
Tanács soros elnökségei.

• Médiapartnerek: Az EU-OSHA-t Európaszerte a munkavédelem előmozdítása
iránt érdeklődő újságírók és szerkesztők
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• Egyéb, a kampány témája iránt
érdeklődő uniós szervek.
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3.6. További információk és források
A kampány weboldalát felkeresve a kampány
népszerűsítésében és támogatásában
segítséget nyújtó kampányanyagok széles
választéka érhető el. Ezek közé tartoznak az
alábbiak:

• az eszközök, audiovizuális anyagok,
esettanulmányok és egyéb, helyes
gyakorlatokra vonatkozó anyagok
adatbázisa európai és nemzeti szinten;
• az OSHWiki frissített oldala a
mozgásszervi betegségekről,
külön kiemelve az eszközöket;

• a kampányútmutató és az „Egészséges
munkahelyek – Helyes Gyakorlat
Díjak” szórólapja;
• PowerPoint-bemutatók,
poszterek és más anyagok;

• a mozgásszervi betegségekhez
kapcsolódó témákkal foglalkozó
tájékoztatók és infografikák sorozata;

• a kampány eszköztára: a saját kampányok
lebonyolítására nézve nyújt tanácsokat,
és támogató erőforrásokat biztosít;

• egy erőforrás a mozgásszervi betegségekkel
foglalkozó csoportos munkahelyi viták
vagy „beszélgetések” lebonyolításához;

• a mozgásszervi betegségekkel
foglalkozó legújabb Napo-filmek
és Napo képzési erőforrások;

• szemináriumok online összefoglalói.
A kampány erőforrásainak többsége 25 nyelven
elérhető a https://healthy-workplaces.eu
címen.

• egy útmutató a veszélyek és a
test feltérképezéséhez;
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
működésének célja, hogy Európát olyan hellyé alakítsa,
ahol biztonságosabban, egészségesebb körülmények
között és eredményesebben lehet dolgozni. Az Európai
Unió által 1994-ben alapított, spanyolországi bilbaói
székhelyű Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott és
pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat
kutat, fejleszt és terjeszt, miközben Európa-szerte
különféle szervezetekkel folytat együttműködést, hogy
elősegítse a munkakörülmények javulását.
Az EU-OSHA bonyolítja emellett az „Egészséges
munkahelyek” kampányokat is, amelyeket az
uniós intézmények és az európai szociális partnerek
támogatnak, nemzeti szinten pedig az Ügynökség
fókuszponthálózata kezel. A 2020–2022. évi
„Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!”
elnevezésű kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségekre
és kezelésük szükségességére, valamint elősegítse a
kockázatmegelőzési kultúra kialakulását.
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