
Egészséges munkahelyek –  
Legyen könnyebb a teher!
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) 2020-tól 2022-ig egy egész Európára 
kiterjedő kampányt folytat, hogy felhívja a figyelmet a 
váz- és izomrendszeri megbetegedésekre és megelőzésük 
fontosságára. A cél a munkáltatók, a munkavállalók és más 
érdekelt felek ösztönzése arra, hogy működjenek együtt a 
váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésében, 
valamint a váz- és izomrendszeri egészség előmozdításában 
az uniós munkavállalók körében.

Főbb pontok
• A test feltérképezése egy olyan technika, amelynek 

segítségével a munkáltatók és a munkavállalók képviselői 
adatokat gyűjthetnek a munkavállalók meghatározott 
csoportjaitól a munka által a testükre gyakorolt hatásokról, így 
például a váz- és izomrendszeri panaszokról és fájdalmakról.

• A munkavállalók egy testet ábrázoló képen színes tollak 
vagy matricák segítségével megjelölik, hogy mely 
területeken tapasztalnak panaszokat. Az ilyen jellegű közös 
feltérképezés eredménye a következőkre használható fel:

 – a további vizsgálatot igénylő halmozott  
problémák azonosítása;

 – a munkavállalók ösztönzése annak megvitatására, 
hogy hogyan lehetne megoldani az általuk említett 
problémákat.

• A veszélyek feltérképezése egy hasonló, közös 
információgyűjtésre szolgáló módszer. A munkavállalók 
a munkahely térképén színes tollal vagy matricákkal 
megjelölik, hogy hol fordulnak elő veszélyek.

• A feltérképezés eredményei felhasználhatók 
kockázatértékelések és felülvizsgálatok részeként, de nem 
helyettesítik a hivatalos kockázatértékeléseket.

Minden információs adatlap és egyéb kampányanyag letölthető 
az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) „Egészséges munkahelyek” 
kampányának honlapjáról (https://healthy-workplaces.eu/hu).

Test- és 
veszélyfeltérképezés 

a váz- és izomrendszeri 
megbetegedések 
megelőzésében

©
Pe

xe
ls

 / 
Co

tt
on

br
o

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Egészséges 
munkahelyek 
LEGYEN KÖNNYEBB
A TEHER!

https://healthy-workplaces.eu/hu
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A munkavállalók részvételének fontossága
A munkavállalókkal való konzultáció és aktív részvételük 
alapvető annak biztosításához, hogy a váz- és izomrendszeri 
megbetegedésekre vonatkozó kockázatértékelések megfelelőek 
legyenek, és a kezelésükre kiválasztott módszerek eredményt 
érjenek el. Ez az oka annak, hogy jogszabály írja elő a munkáltatók 
számára, hogy konzultáljanak a munkavállalókkal a biztonságról 
és egészségmegőrzési kérdésekről. A munkavállalók tudják, 
hogy milyen panaszaik és fájdalmaik vannak, és ezeket munkájuk 
mely része válthatja ki. Mivel ismerik saját feladatukat és 
részletes ismeretekkel rendelkeznek munkájukról, nekik lehetnek 
elképzeléseik arról, hogy a felmerülő problémák milyen gyakorlati 
megoldásokkal kezelhetők. Az is fontos, hogy a munkavállalók a 
megoldás részének érezzék magukat, és ha meg kell változtatni 
a munkavégzés módját, akkor bevonják őket a megvalósításba. 
Ha nem vonják be megfelelően a munkavállalókat, akkor 
nagymértékben csökken a megfelelő megoldás megtalálásának 
és sikeres bevezetésének esélye. Az EU-OSHA által a bevált 
gyakorlatokra gyűjtött példák egyértelmű bizonyítékokkal 
szolgálnak a munkavállalók részvételének fontosságára („A 
dolgozói részvétel gyakorlatai: az EU-OSHA esettanulmányainak 
áttekintése”, elérhető: https://osha.europa.eu/hu/publications/
worker-participation-practices-review-eu-osha-case-studies/view).

A munkavállalók részvételére  
vonatkozó alapelvek 
A munkavállalók részvétele egy egyszerű, kétirányú folyamat, 
amelyben a munkáltatók és munkavállalóik (ez utóbbiak 
képviselői) vesznek részt. Az elvek a szervezet méretétől 
függetlenül azonosak, jóllehet a formátum eltér, és a nemzeti 
jogszabályoktól függ. Ezen elvek a következők:

• a felek beszélnek egymással, meghallgatják, amit a másik mond, 
abból tanulnak, és az elhangzottak alapján járnak el;

• kikérik egymás véleményét és kölcsönösen tájékoztatják egymást;

• kellő időben megvitatják a problémákat;

• odafigyelnek egymás mondanivalójára;

• együtt hoznak döntéseket;

• bíznak egymásban és tisztelik egymást.

Feltérképezés
A munkavállalók veszélyek feltérképezésébe és 
kockázatértékelésbe, valamint a megoldásokra vonatkozó 
döntésekbe való aktív bevonásának egyik lehetősége a test- és 
a veszélyfeltérképezés interaktív módszereinek alkalmazása. 
Ezt a fajta feltérképezést arra használják, hogy egybegyűjtsék a 
munkavállalók egészségügyi problémáira vonatkozó információkat, 
mégpedig oly módon, hogy képek segítségével láthatóvá teszik 
és kiemelik a további vizsgálatot vagy beavatkozást igénylő közös 
problémákat, ahelyett, hogy például felméréseket használnának. 
A test- és veszélyfeltérképezés különösen hasznos módszer a 
munkahelyi kockázatokkal összefüggő váz- és izomrendszeri 
megbetegedések tüneteire vonatkozó információk megismerésére, 
és kiindulási pontként szolgálhat a csoportos megbeszélésekhez.

Ezeket az interaktív technikákat jellemzően a munkavállalók 
adott csoportjával tartott megbeszélés vagy munkaértekezlet 
keretében alkalmazzák, lehetővé téve számukra, hogy beszéljenek 
a munkahelyükről, arról, hogy az hogyan érinti az egészségüket, és 
milyen javításokra lenne mód. A feltérképezés annak felismerését 
is lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy problémájuk 
ténylegesen a munkával függ-e össze. Előfordulhat, hogy egy adott 
személynek bizonyos panasza van, de ha a test feltérképezéséből 
az derül ki, hogy ez a panasz mindenkinél fennáll, ez arra utal, hogy 
a probléma valószínűleg a munkával függ össze.

Az eredmények ezután alapanyagként a kockázatértékelésekhez és 
a rá következő felülvizsgálati folyamatokhoz is felhasználhatók.

Kūno žymėjimas – egy eszköz, amellyel elérhető, hogy 
a munkavállalók közösen megvitassák, hogy a munkájuk 
hogyan érinti az egészségüket. Széles körben használják 
a váz- és izomrendszeri problémák és az ergonómiai 
veszélyek azonosítására, de alkalmas más egészségügyi 
problémák, például a stressz dokumentálására is.

Veszélyfeltérképezés – egy technika, amely segít a 
munkahelyi veszélyek – így például a stressz vagy a kémiai, 
fizikai, munkatervezéssel kapcsolatos vagy biológiai veszélyek 
– feltárásában és fontossági sorrendjének meghatározásában.
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A test feltérképezése 
A munkahelyi biztonságot érintő veszélyeket viszonylag könnyen 
fel lehet tárni egy munkahelyi ellenőrzéssel. Annak megállapítása 
azonban, hogy a munka hogyan károsítja a munkavállalók 
fizikumát, sokkal nehezebb. A test feltérképezése e probléma 
kezelésének egyik lehetősége, amelynek segítségével feltárhatók 
az adott munkahelyen dolgozó vagy azonos munkát végző 
munkavállalók egészségügyi problémáinak közös mintázatai.

A testtérkép egy olyan ábra, amely elöl- és hátulnézetben ábrázolja 
a testet. A munkavállalók közös tevékenység keretében színes tollal 
vagy matricákkal megjelölik a testet elölnézetben és hátulnézetben 
ábrázoló flipchart táblán azokat a helyeket, ahol munkavégzés 
közben fájdalmat éreznek. Az eredmény egy térkép, amelyről 
leolvashatók a munkavállalók tüneteinek tendenciái.

A kirajzolódó mintázatra tekintve azonosíthatók a közös tünetek. 
Minél több a jelzés a testtérképnek ugyanazon a pontján, azaz minél 
több munkavállaló számol be ugyanarról a tünetről, annál nagyobb 
valószínűséggel jelzi ez, hogy munkával összefüggő, nem pedig 
elszigetelt, egyéni problémáról van szó. A technika az azonos vagy hasonló 
munkakört ellátó munkavállalók csoportjaival működik a legjobban.

A testfeltérképezési tevékenység 
lebonyolítása
Segédeszközök

• A testet elöl- és hátulnézetben ábrázoló rajzok (poszterméretű 
vagy kisebb). (Megjegyzés: Nagy testtérkép készíthető úgy is, 
hogy egy padlón fekvő embert körülrajzolnak.)

• Az EU-OSHA honlapjáról letölthetők férfi és női testet ábrázoló 
rajzok – lásd e tájékoztató mellékletét.

• Színes tollak vagy matricát, különböző színeket használva a 
különböző tünetekhez. Például:

 – tpiros: fájdalmak;

 – kék: vágások és zúzódások; 

 – zöld: betegségek;

 – fekete: stressztünetek;

 – sárga: bármi egyéb.

• Flipchart táblák, papír és tollak a csoportos munkához és a 
visszajelzések begyűjtésére szolgáló megbeszélésekhez, amelyek 
során a résztvevők megvitatják az elkészült testtérképet.

A tevékenység

1. A tünetek feltérképezése

Kérje meg a munkavállalókat, hogy helyezzenek el matricákat 
vagy színes pöttyöket a testtérképen azokon a helyeken, ahol 
panaszaik vannak.

A matricák elhelyezésekor kérje meg őket, hogy röviden fejtsék ki, 
miért oda tették a matricát, ahova, és jegyezze fel a válaszaikat.

Kérje meg őket, hogy gondolkodjanak el az izomfájdalmakról 
és más veszélyekről, például a stressztünetekről (pl. fejfájások), 
vagy arról, hogy nincs-e melegük vagy nem fáznak-e, mivel ezek 
is hatással lehetnek a váz- és izomrendszeri megbetegedések 
kockázatára.

A testtérkép az egybeeső jelölések megjelenésével segíthet 
annak kimutatásában, hogy egy-egy adott tünet csak egyetlen 
munkavállalót vagy mindenkit érint-e.

2. A tünetek megvitatása

Miután mindenki elhelyezte a matricáit vagy a színes pöttyeit 
a testtérképen, kérje fel a csoportot, hogy nézzék meg együtt 
a térképet, és vitassák meg, mit látnak rajta. Többek között a 
következő kérdéseket lehet feltenni:

• Látnak-e egybeeső jelöléseket vagy közös mintázatokat?

• Látnak-e különbségeket?

• Fel tudják-e ismerni és meg tudják-e magyarázni, hogy mit 
jelenthetnek az egybeeső jelölések a váz- és izomrendszeri 
problémákkal, így például a panaszokkal, fájdalmakkal és 
krónikus betegségekkel kapcsolatban? (A térkép címkékkel is 
kiegészíthető, amelyek jelzik, hogy az egybeeső jelölések mivel 
függhetnek össze.)

3. A veszélyek feltárása – mit gondolnak,  
milyen okok állhatnak mögöttük?

A tünetek azonosítása után vitassa meg a csoporttal a lehetséges 
okokat. Többek között a következő kérdéseket lehet feltenni:

• Tudják azonosítani a különböző veszélytípusokat?

• Látnak-e bármilyen mintázatot vagy sajátos  
jelleget a feltárt veszélyekben?

Szemből Hátulról

Fájdalmak és panaszok Stressztünetek
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A válaszokat a flipchart táblán jegyezze fel. Ez elvégezhető úgy 
is, hogy a munkavállalók kisebb csoportokra oszlanak, és a végén 
minden kisebb csoport beszámol a teljes csoportnak.

Nem feltétlenül minden ok a munkával függ össze, de minél 
több munkavállaló számol be azonos tünetekről, annál nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy a munka vagy a munkakörnyezet 
szerepet játszik a probléma kialakulásában.

4. Megoldások és intézkedési prioritások azonosítása –  
van valamilyen megoldási javaslata?

A megbeszélés zárásaként kérje a csoportot arra, hogy vitassa meg, 
milyen megoldást lehetne javasolni, és milyen prioritásokat lehetne 
meghatározni. Ez ismét csak elvégezhető kisebb csoportokban is úgy, 
hogy a végén minden kisebb csoport beszámol az egész csoportnak.

A veszélyek feltérképezése
A veszélyek feltérképezése hasonló jellegű közös tevékenység, 
amelyet a munkahelyi veszélyekre vonatkozó információk gyűjtésére 
lehet felhasználni. A munkavállalók a saját munkahelyükről készült 
rajzon színes tollal vagy matricákkal megjelölik a veszélyeket. A 
veszélyek feltérképezése segít a munkavállalóknak a munkahelyük és 
a fennálló veszélyek vizualizálásában.

A veszélyfeltérképezési tevékenység 
lebonyolítása 
Segédeszközök

• Flipchart táblák és papír.

• Színes tollak vagy matricák, amelyek a következőképpen 
használhatók:

 – Az egyik lehetőség, hogy a különböző veszélyek azonosítására 
különböző színeket használnak:

piros: a munkahely kialakításával kapcsolatos veszélyek  
(pl. ergonómia);

kék: fizikai veszélyek (pl. zaj, hőség);

fekete: pszichoszociális veszélyek (pl. stressz, több műszakban 
végzett munka);

zöld: kémiai veszélyek; és

barna: biológiai veszélyek.

 – Egy másik lehetőség, hogy jobban összpontosítanak a váz- és 
izomrendszeri megbetegedésekre:

narancssárga:a kézi mozgatással kapcsolatos veszélyek;

citromsárga: ismétlődő munka;

rózsaszín: testhelyzet (pl. kényelmetlen testhelyzetek, statikus 
testhelyzetek);

lila: nagy erőkifejtést igénylő mozdulatok;

piros: a feladatok és a berendezések kialakításával összefüggő 
veszélyek (pl. az ergonómia hiánya); és

fekete: munkaszervezés és stressz (pl. ritmus/intenzitás, szünetek, 
munkateher/igények, a munkavégzés módja feletti ellenőrzés).

A tevékenység

Kérje meg az ugyanazon a helyen dolgozó munkavállalókat, hogy 
rajzolják le a munkaterületüket, beleértve a területen található 
berendezéseket, saját magukat és a kollégákat is. (Megjegyzés: 
Előfordulhat, hogy rendelkezésre áll a munkaterület alaprajza, 
amely felhasználható.) Kérje meg a munkavállalókat, hogy színes 
matricákkal vagy tollakkal jelöljék be a veszélyeket.

1. A munkaterület feltérképezése

Kérje meg a résztvevőket, hogy csoportként végezzék  
el a következőket:

• rajzolják le saját munkaterületeik fizikai elrendezését;

• szerepeltessék rajta a munkatársakat is (őket jelölhetik 
pálcikaemberekkel);

• rajzolják fel a fennálló veszélyeket;

• címkézzék a veszélyeket, pl. forró felületek;

• a veszélykategóriákat lássák el színkóddal.
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2. Vitassák meg a veszélyeket!

Miután elkészült a térkép, kérdezze meg a munkavállalókat, hogy 
milyen megfigyeléseket tudnak tenni vele kapcsolatban. Többek 
között a következő kérdéseket lehet feltenni:

• Léteznek-e mintázatok vagy közös veszélyek?

• Van-e bármi meglepő abban, amit látnak?

• Miért fordulnak elő ezek a különböző veszélyek?

• Mely veszélyek a legfontosabbak vagy a legsúlyosabbak?

A válaszokat a flipchart táblán jegyezze fel.

Ez elvégezhető úgy is, hogy a munkavállalók kisebb csoportokra 
oszlanak, és a végén minden kisebb csoport beszámol a fő csoportnak.

3. Megoldások és intézkedési prioritások azonosítása – van 
valamilyen megoldási javaslata?

Zárja a megbeszélést azzal, hogy felteszi a csoportnak  
a következő kérdést: 

• Milyen megoldásokat lehetne javasolni? Ez elvégezhető 
egy táblázat segítségével, amely a következő négy címsort 
tartalmazza: „veszély”, „ok”, „hatás ”és „mit lehetne tenni?”.

• Milyen prioritásokat lehet meghatározni (pl. attól függően, hogy 
mely veszélyek a legsúlyosabbak, milyen lépések tehetők rövid 
távon és hosszú távon)?

Alapanyag a kockázatértékeléshez és a 
nyomonkövetési folyamatokhoz 
A feltérképezés eredményei a munkavállalók körében, a biztonsággal 
foglalkozó bizottságokban és egyéb fórumokon is megvitathatók. 
Ha a feltérképezés eredményeit kockázatértékelés alapanyagaként 
használják fel, a feltérképezés a megelőző intézkedések bevezetése 
után megismételhető, segítve annak eldöntését, hogy az intézkedések 
eredményesek voltak-e. Jóllehet a feltérképezési technikák 
tehát felhasználhatók a kockázatértékelések alapanyagaként, a 
hivatalos kockázatértékelést nem helyettesítik. Nagyon fontos, 
hogy a tevékenységek eredményei alapján intézkedés történjen, 
és a munkavállalók visszajelzést kapjanak, hogy tudják, fontos a 
véleményük és a részvételük, és azt figyelembe vették.

Ezenfelül az azonos területen dolgozó vagy azonos feladatokat 
végző munkavállalók tüneteinek összehasonlításával közös témák 

azonosíthatók. Ezeket utána össze lehet hasonlítani az ugyanazon a 
munkahelyen dolgozó más csoportok tüneteivel, hogy megismerjék, 
milyen különbségek vannak az egyes munkakörökben felmerülő 
problémák között. A nemi dimenzió megismerése érdekében a 
technikák felhasználhatók csak nőkből vagy csak férfiakból álló 
csoportokkal is, majd össze lehet hasonlítani az eredményeket.

A feltérképezési tevékenységeknek magukban kell foglalniuk egy 
záró feladatot, amelynek keretében a munkavállalók részvételével 
rögzítik a legsúlyosabb problémákat és megvitatják az ajánlásokat 
– a munkavállalók bevonása a fontossági sorrend felállításába és 
az intézkedések megtervezésébe segít abban, hogy olyan terveket 
dolgozzanak ki, amelyek a gyakorlatban működni fognak.

Szakszervezetek és feltérképezés
A szakszervezetek széles körben használnak feltérképezési 
technikákat, amelyek segítenek az egészségmegőrzéssel és a 
biztonsággal kapcsolatos kérdések tagjaikkal való megvitatásában, 
és olyan kutatási megállapításokkal szolgálnak, amelyeket fel 
tudnak használni a munkáltatókkal folytatott tárgyaláshoz. A 
szakszervezetek egyes esetekben visszamenőlegesen végeznek 
feltérképezést (a munkavállalók közös emlékezetét felhasználva, 
hogy elkészítsék valamely munkahely múltbeli térképét), hogy 
betekintést nyerjenek a munka és a hosszú lappangási idejű krónikus 
betegségek, így például a rák közötti lehetséges összefüggésekbe.
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Szakszervezetek által munkavállalói 
csoportokkal elvégzett feltérképezések – példák

Egy esti műszak takarítói 
Az ábrán a csuklóban és a deréktájon jelentkező panaszokat 
és fájdalmakat jelző halmozódások rajzolódtak ki. A közös 
tünetekről folytatott megbeszélést követően megállapították, 
hogy korábban vagy minden emeleten és minden bungalóban 
tartottak egy elektromos padlótisztító gépet, vagy ezeket 
két takarító, illetve egy takarító és a gondnok mozgatta. A 
gyakorlat megváltozásával kevesebb lett a gép, így azokat 
gyakrabban kell fizikailag mozgatni, többek között a lépcsőkön 
is, és ezt a műveletet időnként egyedül végzi egy-egy takarító.

Tanárokból álló csoport 
A feltérképezési tevékenység eredményeképpen 
csuklófájdalmat, a szem túlerőltetését és deréktáji fájdalmat 
jelző halmozódások rajzolódtak ki. A résztvevők szerint 
ennek oka a számítógépek fokozott használatában és abban 
keresendő, hogy a tanároknak osztozniuk kell a számítógépes 
munkaállomásokon, ami ergonómiai problémákhoz vezet. A 
bevezetett változások között szerepelt útmutatás nyújtása, 
csuklótámaszok és állítható székek biztosítása.

Gondnokok és vendéglátásban dolgozó munkatársak  
A feltérképezés feltárta, hogy a vendéglátásban dolgozó 
munkatársak hasonló tünetektől – a lábszárak fáradtságától és 
fájdalmától – szenvednek, a gondnokok pedig fáradtsággal, 
általános fájdalmakkal és fejfájással küzdenek. Az étkezdében 
átalakították a feladatok elosztását, hogy minden 
munkavállaló szünetet tarthasson, amikor olyan feladatot 
végez, amely folyamatos állással jár. A gondnokok esetében 
a munka nyomon követésére szolgáló órarendet vezettek be 
azzal a céllal, hogy a hét egészére elosszák a terheket.
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A feltérképezési technikák felhasználása 
az oktatásban és képzésben
Mivel a test feltérképezése jó tudatosságnövelési technika, az 
osztályteremben vagy olyan fiatal munkavállalók esetében is jól 
működhet, akik még nem tudják, hogy a munka hogyan vezethet 
panaszokhoz és fájdalmakhoz.

A technikák változatosak, és sokféleképpen alkalmazhatók. A 
test- és a kockázatfeltérképezés oktatási környezetben való 
felhasználásához például a következő ötletek adhatók:

• a tanulók megkérése arra, hogy az osztályterem térképén jelöljék 
be, hogy mi okozhat panaszt és fájdalmat, pl. székek, táskák;

• a tanulók megkérése arra, hogy egy testtérképen jelöljék be, 
hogy az iskolai nap után hol vannak panaszaik és fájdalmaik.

Egy másik módszer, hogy a szakképzésben részt vevő diákokkal 
végeznek ilyen tevékenységet. A diákok együtt dolgoznak, 
hogy a munkahelyekről általuk készített rajzokon elkészítsék 
azoknak a veszélyeknek a „kockázati térképét”, amelyekkel munka 
közben találkoztak. A kockázati térképek alapján veszélylistákat 
készítenek. Ezután a diákok prioritási sorrendbe rendezik a listát, 
például eldöntik, hogy melyik a három legfontosabb veszély, és 
megindokolják választásukat. Ezt követően megvitatják, hogy 
milyen módon lehetne megszüntetni az azonosított veszélyeket. 
A diákokat ezután megkérik, hogy mutassák be kockázati 
térképüket az osztály többi tagjának. Ez a technika arra ösztönzi a 
fiatalokat, hogy beszélgessenek egymással a biztonságról, és közös 
megoldásokat keressenek az általuk észlelt problémákra.

A technika felhasználható az ápolási otthonok fiatal munkavállalóival 
is. A munkavállalók a panaszok és fájdalmak helyét jelző matricákat 
ragasztanak egymásra, hogy jelezzék a különböző tevékenységekhez 
társuló fájdalmakat. Miután rávilágítottak a közös problémákra, és 
ilyen módon felismerték ezeket, például a hát vagy a váll területén, a 
beszélgetés olyan kérdésekre irányulhat, mint például „mi okozza a 
fájdalmakat?” és „hogyan előzhetjük meg ezeket?”.
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A Napo weboldal tartalmaz egy egyszerű óratervet, amely 
a test feltérképezésén alapul. Az elsősorban alsó tagozatos 
általános iskolások számára készült, „Óvjuk a testünket Napo 
segítségével – A hát” című lecke a következő címen érhető el: 
https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Hő HőKényelmetlen 
testhelyzet

Kényelmetlen 
testhelyzet

Hideg

R A K TÁ R FAGYASZTÓKAMRA

EmelésEmelés

É T E L K I A D Ó

Aprítás Aprítás

Aprítás Aprítás

Stressz Gyors ritmusú munka

Példa egy veszélytérképre

https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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A feltérképezési technikák hasznai és gyenge pontjai
A munkavállalói feltérképezési tevékenységek beépítése a 
kockázatértékelési és nyomonkövetési folyamatokba számos 
haszonnal jár.

Például, a testfeltérképezés: 

• adatokkal szolgál;

• a munkavállalók tudására és tapasztalataira támaszkodik;

• aktívan és interaktívan bevonja a munkavállalókat;

• bevonja a munkavállalókat a kockázatértékelésbe és a 
kockázatok nyomon követésébe;

• növeli a tudatosságot, segítve a munkavállalókat abban, hogy 
elgondolkodjanak a munkahelyükről;

• segít megkülönböztetni a munkával összefüggő problémákat a 
munkával össze nem függő problémáktól;

• felhasználható az oktatásban és képzésben, az iskolákban és a 
szakképzésben részt vevő diákokkal, valamint a munkahelyeken;

• hasznos, ha ismeretlen eredetű problémákat tapasztalnak;

• különösen hasznos, ha az olvasási készségek hiányossága vagy a 
nyelvi akadályok problémát jelentenek; sokoldalú módszer, amely 
az adott munkavállalói csoport igényeihez igazítható.

Tisztában kell azonban lenni a módszer néhány alábbi gyenge pontjával:

• A tevékenység alapos és eredményes lefolytatásához elegendő 
idő szükséges.

• A testfeltérképezést egyesek tolakodónak vagy túlságosan 
személyesnek tarthatják, és egyes munkavállalók számára 
kellemetlen lehet. Létezik egy olyan módszer is, hogy a 
tevékenység előtt néhány nappal kihelyezik a posztereket, 
például a közös pihenőtérben, és külön-külön megkérik a 
munkavállalókat, hogy helyezzék el a jelöléseiket a térképen. 
Ilyen módon alkalmuk van arra, hogy olyan időpontot találjanak, 
amikor ezt egyedül elvégezhetik.

• A munkavállalóknak bízniuk kell a folyamatban, és biztosítékot 
kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy az eredményeket csak 
összesített formában, kockázatértékelés céljából használják fel, 
nem pedig az egyes munkavállalók egészségének a nyomon 
követésére vagy értékelésére.

Tanácsadás, további információk
• Health and Safety Executive (az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala), „Testfeltérképezési eszköz”  

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf).

• Victorian Trades Hall Council, Occupational Health and Safety Training Unit, Testfeltérképezési útmutató  
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, „Csináld magad” kutatási erőforrások, interaktív veszélyfelderítési eszköz   
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Health and Safety Executive, „»Csúszások és botlások« feltérképezési eszköz” (https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Health and Safety Authority, „A veszélyek feltérképezése a csúszások, botlások és esések ellenőrzés alatt tartása érdekében”  
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Irish Congress of Trade Unions, „Munkahely- és testfeltérképezési eszközök használata” 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Trades Union Congress, „Egészségvédelem és biztonság, valamint szervezés – Útmutató képviselők számára”  
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
A feltérképezésre vonatkozó útmutatót tartalmaz a szakszervezetek számára.

• Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, „Barefoot Research – Munkavállalói kézikönyv a munkabiztonság megszervezéséről”  
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• A Wigmorising weboldal test- és munkahely-feltérképezéssel foglalkozó része  (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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A nem az EU-OSHA tulajdonában álló fényképek sokszorosítása vagy felhasználása esetén közvetlenül a jogtulajdonosokhoz kell fordulni engedélyért.

Az EU-OSHA eszközei
• „Dolgozói részvétel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

területén – Gyakorlati útmutató” (https://osha.europa.eu/
hu/publications/worker-participation-occupational-safety-
and-health-practical-guide/view). Ez az útmutató általános 
tanácsokkal szolgál a munkavállalói részvételre vonatkozóan.

• „7. vitaindító: A testfeltérképezés alkalmazása a váz- és 
izomrendszeri megbetegedések korai tüneteinek összegyűjtése 
érdekében”, a Vitaindítók a váz- és izomrendszeri megbetegedésekről 
folytatott munkahelyi vitákhoz című kiadványban  
(https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view).  
Ez egy, a testfeltérképezés használatának megvitatására szolgáló 
tevékenység ismertetése.

• Napo képzési eszköz: „A váz- és izomrendszeri megbetegedések 
korai jeleinek ismerete” (https://www.napofilm.net/hu/learning-
with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0).  
„A váz- és izomrendszeri megbetegedések megértése” 
című Napo-eszköztár része. Útmutatást nyújt a csoportos 
feltérképezési tevékenység lefolytatásához, amelyre egy rövid 
Napo-film felhasználásával együtt kerül sor.

• OSHwiki, „Testfeltérképezés a váz- és izomrendszeri 
megbetegedésekre vonatkozóan – egyéni testtérképek felhasználása”  
(https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps).

• OSHwiki, „Veszélyfeltérképezés és váz- és izomrendszeri 
megbetegedések”  
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Üres testtérképek forrásai
• Az EU-OSHA honlapjáról letölthető férfi és női körvonalak körvonalak – lásd e tájékoztató mellékletét.

• Testtérképek sablonjai: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view (2. melléklet).

• Clipart Library, ingyenes testkörvonalak: http://clipart-library.com/person-outline.html.

• Unite the Union, „Tárgyalói útmutató – A nők munkahelyi egészségvédelme, biztonsága és 
jólléte” (https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-
unite-guide.pdf ). Ez pénztárosokra és sofőrökre vonatkozó testtérképeket tartalmaz
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