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A munkával összefüggő alsó háti problémák
Shrnutí zprávy agentury

1. keret: Munkatényezők, amelyek növelik az alsó háti 
problémák kockázatát
A munka fizikai vonatkozásai

Nehéz fizikai munka

Terhek emelése és mozgatása

Kényelmetlen testhelyzetek (például: hajolás, csavarodás; 
statikus helyzetek)

Egésztest-vibráció (például teherautóvezetőknél)

Munkával összefüggő pszichoszociális tényezők
Alacsony szociális támogatottság

Alacsony munkahelyi elégedettség

Munkaszervezési tényezők
Rossz munkaszervezés

Alacsony munkaköri elégedettség
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A munkával összefüggő alsó háti panaszok, amelyek közé tartozik mind 
az alsó háti fájdalom, mind az alsó háti sérülés, jelentős és egyre növekvő 
problémát jelentenek Európában. Ez a tény-lap egy az alsó háti problémák 
előfordulásáról, eredetéről, munkával összefüggő kockázati tényezőiről és 
hatékony megelőzési stratégiáiról készült Ügynökségi beszámoló legfon-
tosabb megállapításait összegezi. A beszámoló az alsó háti problémákra 
szorítkozik, jóllehet a megállapítások egy része a munkával összefüggő hát-
problémák egyéb típusaira is érvényes.

A probléma méretei

Vizsgálatok szerint az emberek 60-90%-a szenved alsó háti problémák-
tól valamikor élete folyamán, illetve bármely adott időpontban 15-42% 
küzd ezzel a problémával (a vizsgált populációtól és a hátfájásra alkalm-
azott definíciótól függően). A munkakörülmények európai felméréséből 
származó adatok (1) szerint az európai munkavállalók 30%-a szenved 
hátfájástól, ami listavezető az összes bejelentett munkával összefüggő 
egészségi probléma között. Egy másik a közelmúltban készült Ügynökségi 
jelentésben (2) az Európai Unió tagállamai a kézi anyagmozgatásból eredő 
sérülések és a hátsérülések számának növekedéséről számoltak be.

Míg a betegek a legtöbb esetben teljesen kigyógyulnak egy alsó háti fájás 
esetből (60-70% hat héten belül, 70-90% 12 héten belül felépül), ez a prob-
léma még így is igen nagy mennyiségű, munkából kiesett időt okoz (3)(4). 
Emellett, alsó háti problémák esetén nagyon magas az újrajelentkezési 
arány. Egy éven belül az újrajelentkezés 20% és 40% között van, a teljes 
élethosszat tekintve pedig 85% számol be a probléma újbóli fellépéséről. 
Nem szabad elfelejteni, hogy ha egyszer megsérült, a hát érzékennyé 
válhat, továbbá, hogy az újbóli sérülés veszélye még inkább fennáll, ha a 
munkahelyen olyan kockázati tényezők vannak, amelyeket nem korrigál-
nak.

Bár igen általánosak valamennyi ágazatban és munkakörben, vizsgálatok 
kimutatták, hogy az alsó háti problémák előfordulása különösen gyakori 
egyes ágazatokban és bizonyos foglalkozásokban. Különösen magas az 
előfordulási arány például mezőgazdasági dolgozók, építőipari dolgozók, 
ácsok, gépkocsivezetők, beleértve teherautóvezetőket és traktorvezetőket, 
ápolónők és ápolási segédszemélyzet, takarítók, műtősök, háziszolgák 
között. Úgy tűnik, az alsó háti problémák előfordulása az Európai Unióban 
hasonló a férfiak és nők között (1). 

Az összes munkával összefüggő megbetegedés gazdasági költségeire 
vonatkozó tagállami becslések ezeket a költségeket a bruttó nemzeti ter-
mék 2,6-3,8%-ára teszik (5), bár pontos adatok nincsenek. A számok azon-
ban nagyobbak is lehetnek, mivel nehéz megbecsülni a tényleges szociális 
költségeket. Egy hollandiai vizsgálat (6) a hátfájás teljes költségét a társada-
lom számára a bruttó nemzeti termék 1,7%-ára becsülte 1991-ben. 

Az alsó háti problémák eredete

Az alsó háti problémák között szerepelnek a gerinckorong problémák, mint 
a hernia (sérv), spondylolisthesis (csigolyabántalom), izom- és lágyszövet 
sérülések. Epidemiológiai vizsgálatok szerint a normál degenerációs öre-
gedési folyamaton túlmenően, a munkahelyi rossz ergonómiai tényezők 
is hozzájárulnak az alsó háti problémák megjelenéséhez egy egészséges 
hátnál, vagy felgyorsítják a meglévő elváltozásokat egy már sérült hátnál. 
Rossz ergonómiai munkatényezők növelik a hát megterhelését vagy igény-
bevételét. Ez sokfajta helyzetből eredhet, például emelés, csavarás, hajolás, 
kényelmetlen mozdulatok, nyújtózás és statikus testhelyzetek. A tevékeny-
ségek között szerepel fizikai munka, kézi anyagmozgatás és járművezetés 
(ahol az egésztest-vibráció is egy ismert további károsító tényező).

Bár a gerinckoronggal összefüggő problémák kimutathatók röntgennel 

vagy csontvizsgálattal, egyéb abnormitásokat, például az izom- és más lá-
gyszövet sérüléseit gyakran ilyen módon nem lehet kimutatni. Valójában 
az alsó háti problémák 95%-át “nem specifikus”-nak minősítik. A bizonyí-
tékok arra mutatnak, hogy az alábbiakban javasolt általános megközelítést 
lehet alkalmazni minden fajta alsó háti probléma megelőzésére és csök-
kentésére.

Munkával összefüggő kockázati tényezők

Sok áttekintő cikk jelent meg az alsó háti problémák kockázatainak, köztük 
számos fizikai, pszichoszociális és/vagy személyes kockázati tényezőnek a 
vizsgálatáról. A munka során jelentkező pszichológiai kockázati tényezőkkel 
foglalkozó epidemiológiai vizsgálatok száma lényegesen kisebb, mint 
azoké a vizsgálatoké, amelyek a fizikai terhelésre koncentrálnak. Emel-
lett, általában nagyobb mértékben társítják a problémát biomechanikai 
tényezőkkel. Egyre inkább erősödik azonban a bizonyosság, hogy az alsó 
háti problémákkal kapcsolatban pszichoszociális tényezőket is számításba 
kell venni, különösen akkor, ha azok a fizikai tényezőkkel egyidejűleg jelent-
keznek. Az alsó háti problémák fellépését ugyancsak nagy mértékben 
összefüggésbe hozták az alacsony szintű munkahelyi elégedettséggel és a 
rossz munkaszervezéssel. A munkával összefüggő legfontosabb kockázati 
tényezők az első keretben láthatók.

A megelőzés stratégiái és hatékonysága

Az alsó háti problémák megelőzését szolgáló stratégiák között vannak 
munkahelyen alapuló és egészségügyi ellátáson alapuló beavatkozások. 
Egyre inkább felismert tény, hogy valójában a kétfajta beavatkozást egyesítő 
integrált megközelítésre van szükség a probléma hatékony kezeléséhez. A 
munkahelyen egyre nagyobb támogatást kap az ergonómiai beavatkozá-
sok hatékonysága. Az ergonómiai beavatkozások egy “holisztikus” vagy 
rendszerszerű megközelítésen alapulnak, amely figyelembe veszi az esz-
közök, a munkakörnyezet, a munkaszervezés és a munkavállaló hatásait. A 
munkáltatók teljes körű részvétele az ergonómiai megközelítésben fontos 
annak hatékonyságához. 

A legfontosabb megelőzési stratégiák összesítése látható a 2. keretben. 
Szerepelnek ezek között stratégiák elsődleges megelőzésre (az okok 
kiküszöbölése) és másodlagos megelőzésre (kezelés és rehabilitáció). Ug-
yancsak szakértői vélemény, hogy bár főként az elsődleges megelőzésre 
kell összpontosítani, az összes tényezőt együttesen kell számításba venni. 
Vizsgálatok mutatják például, hogy az oktatás önmagában valószínűleg 
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nem lesz hatékony, ha az ergonómiai tényezők a munkahelyen továbbra is 
rosszak, és az alapszintű oktatásnak például arra is ki kell terjednie, hogy ho-
gyan fedezzük fel a lehetséges kockázatokat és mit tegyünk, ha ilyeneket 
találunk, de ugyanígy foglalkozni kell a biztonságos fizikai anyagmozgatási 
módszerekkel is.

Az európai munkáltatók rendelkeznek már alapvető információkkal ah-
hoz, hogy megvédjék munkavállalóikat a kézi anyagmozgatásból eredő 
hátsérüléstől. Ezeket a “Kézi anyagmozgatás irányelv” (a Tanács 90/269/EGK 
irányelve) foglalja össze, amely kimondottan azzal a céllal készült, hogy 
megelőzzék a hátsérüléseket a terhek kézi mozgatása során. Ez az irányelv 
a jelenlegi ismeretek alapján megfogalmazott minimális egészségi és biz-
tonsági követelményeket tartalmaz, amelyek az ergonómiai megközelítést 
követik, egy sor kockázati tényező felsorolásával az irányelv mellékletében. 
A munkáltatóknak ezeket a kockázati tényezőket figyelembe kell venniük, 
amikor elvégzik a kockázatfelmérést és megválasztják a megelőző intézke-
déseket. A kockázati tényezők között szerepelnek az alábbiak:

A teher jellemzői (például: súlyos vagy nehéz tartani);
A szükséges fizikai erőkifejtés (például: igen nehéz; csavarodó; a test 
labilis helyzetben);
A munkakörnyezet jellemzői (például: nincs elegendő hely, vagy a 
munkavállaló testhelyzetét befolyásoló más hátrányos tényezők, 
mint a túl magas vagy túl alacsony munkavégzési szint; egyenetlen 
vagy csúszós padozat);
A tevékenység követelményei (például: hosszantartó tevékenység 
vagy erőkifejtés, kevés pihenőidő, túl nagy tehermozgatási távolság, 
ráerőltetett munkatempó);
Egyéni tényezők (például: a mozgást akadályozó ruházat stb., hiányos 
ismeretek vagy oktatás).

Sokan úgy gondolják, némileg erőltetett különválasztani az alsó hátat 
érintő eseteket a többi munkával összefüggő hát problémától, mivel 
nincs éles határvonal a hátfájást okozó esetek és az egyéb váz- és izom-
rendszeri problémák között. Általános megközelítésre van szükség minden 
váz- és izomrendszeri problémát illetőleg a munkahelyen (lásd például az 
Ügynökség váz- és izomrendszeri problémákról szóló beszámolóit és we-
blapját (8)(9)(10)).

A konszenzus és kutatás igénye

A szakirodalom alátámasztja a “Kézi anyagmozgatás irányelv”-ben foglalt 
ergonómiai megközelítést, mint aminek alapján a munkáltatók lépéseket 
tehetnek. A módszer alkalmazásának elősegítésére a beszámoló azt java-
solja, hogy a jövőbeni kutatásnak elsősorban arra kell irányulnia, hogyan 
lehet az ergonómiai megközelítést a leghatékonyabban alkalmazni a gya-
korlatban. Ilyen irányú kutatások között szerepelhetnek az alábbiak:

“Holisztikus” beavatkozási stratégiák kielégítő módon értékelt vizs-
gálatai (például: az ergonómia alkalmazása; az ergonómia integrálva 
rehabilitációval és egészségügyi felügyelettel)
Munkahelyi használatra szánt gyakorlati kockázatfelmérési módszer-
ek kifejlesztését és értékelését célzó vizsgálatok
Több tényező kombinációjának hatásait és ezek gyakorlati felmérését 
szolgáló kutatás.

Bár a javaslatok szerint a jövőbeni kutatás fő fókuszának a munkahe-
lyi sérülések megelőzési stratégiáira kell irányulnia, felmerült számos más 
terület a probléma laboratóriumi elemzésére vonatkozólag (például ex-
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pozíció mérési módszerek, izületi mozgások mérési módszerei, valamint 
a hátcsigolyák, korongok és ínszalagok biokémiai és biomechanikai tulaj-
donságainak jobb megértését szolgáló vizsgálatok).

További információk

A váz- és izomrendszeri problémák megelőzésére vonatkozó további infor-
mációk találhatók az Ügynökség http://osha.eu.int weblapján, ahonnan az 
Ügynökség kiadványainak teljes szövege ingyen letölthető. Az információk 
között vannak rövid „tény-lapok (factsheets) és különféle beszámolók. A VIP 
kockázataival kapcsolatos megoldásokra találhatók példák a http://europe.
osha.eu.int/good_practice/ címen.
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Hogyan lehet hozzájutni a beszámolóhoz!

A beszámoló teljes szövege elérhető angolul az Ügynökség weblapján: 
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/lowback, ahonnan ingyen 
letölthető. A nyomtatott beszámoló – “Work-related Low Back Disorders” 
(Munkával összefüggő alsó háti problémák), Op De Beeck, R. and Hermans, 
V., European Agency for Safety and Health at Work (Európai Munkavédelmi 
Ügynökség), 2000, ISBN 92-95007-02-6 megrendelhető Az EK Kiadó Hivata-
lától EUR-OP, Luxemburg (http://eur-op.eu.int) vagy annak terjesztőitől. Ára 
Luxemburgban 7 € (ÁFA nélkül).

Ez a tény-lap valamennyi EU nyelven elérhető a http://agency.osha.eu.int/
publications/factsheets/ címen.

A beszámolóról

Az Európai Ügynökség közzétett egy kutatási tájékoztató beszámolót a 
munkával összefüggő alsó háti problémákról. A beszámoló áttekintést ad 
a kérdéssel kapcsolatos jelenlegi ismeretekről. A munkát a Munkavédelmi 
Intézet (Prevent), Belgium, végezte.
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2. keret: Stratégiák az alsó háti problémák megelőzésére a 
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Orvosi kezelés és rehabilitáció
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