
Védekezés mozgásszervi 
betegségek ellen 

A bányaipari ágazatban 



Mit jelent a mozgásszervi fájdalom?

Mozgásszervi fájdalom a 
következő testrészekben 
jelentkező fájdalomérzés:
• Izmok

• Inak

• Ínszalagok 

• Porcok 

• Ízületek 

• Csontok 

• Idegek 

https://www.coursehero.com/sg/introduction-to-biology/the-musculoskeletal-system/
https://www.coursehero.com/sg/introduction-to-biology/the-musculoskeletal-system/


Munkahelyi eredetű mozgásszervi megbetegedések  

személy

Demográfiai  struktúra 

• Genetikai tényezők

• Antropometriai jelleg 

• Egyéni tényezők Individual Factors

Tünetek

• Biomechanikai rendellenesség 

• Kifáradás 

• Diszkomfort érzés

A tünetek gyakorisága

Egyéni  kórtörténet

munkahely

Fizikai munkakörnyezet

• Berendezés/eszköz használat

• Munkafeladatok

• Belső terhelés 

• Pszichológiaim válasz 

• A munka időtartama 

Pszichoszociális munkakörnyezet

• Külső terhelés

• Szervezési tényezők

• Szociális támogatottság

• Pszichológiai profil 

A munkahely kialakítása 



Melyek a mozgásszervi fájdalom fajtái?

Akut fájdalom Krónikus fájdalom

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/ https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain

Bokasérülés Krónikus derékfájás 

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/
https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain


Mi okozhat mozgásszervi 
fájdalmat?

• Fizikai sérülések

• Ismétlődő mozdulatok

• Gyenge testfelépítés

• Krónikus betegségek 
(gyulladás)

• Elhasználódás

Életmód + Munka + Gének

http://images.fineartamerica.com/images-
medium-large-5/old-man-walking-with-a-
cane-underwood-archives.jpg

http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/old-man-walking-with-a-cane-underwood-archives.jpg


A 92/104/EEC Irányelv a 
munkavédelmi előírások 
minimumkövetelményeiről 
(10. cikkely)

“A munkahelyeket az ergonómiai 
elveknek megfelelően kell 
megtervezni és kialakítani, szem előtt 
tartva azt az elvárást, hogy a 
dolgozók képesek legyenek elvégezni 
a rájuk bízott műveleteket a 

munkahelyükön”



Definíció: Munkavégzéssel 
összefüggő mozgásszervi 
megbetegedések

“A munkavégzéssel összefüggő 
mozgásszervi megbetegedések olyan 
egészségkárosodást jelentenek , amelyek 
az izmokat, inakat,  ínszalagokat, 
porcokat, ízületeket, csontokat, az 
érrendszert és az idegeket, valamint más 
lágy szöveteket érintik.  

Ezeket elsősorban maga a munkavégzés 
okozza és súlyosbítja  és a felső 
végtagokat, a nyakat és vállakat, a derekat 
és az alsó végtagokat érintheti ”

https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders#cite_note-Nunes_2009-2

https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders


A mozgásszervi 
megbetegedéseket 
okozó 
tényezők(1/2)

• Testtartás és kényelmetlen 
testhelyzetben végzett 
munka (térdelés)

• Nehéz fizikai munka

• Emelés

• Ismétlődő mozdulatok

• Rezgés 

• Folyamatos ülőmunka
(számítógép) vagy 
állómunka 

• Elcsúszás, botlás vagy 
elesés

miningmagazine.com
miningmagazine.com
https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/controlhazards.html
https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/controlhazards.html
http://inside.mines.edu/UserFiles/File/miningEngineering/MSHP/rfa/risk-factor-awareness/risk-factor-awareness/riskfactorawareness/content55.htm
http://inside.mines.edu/UserFiles/File/miningEngineering/MSHP/rfa/risk-factor-awareness/risk-factor-awareness/riskfactorawareness/content55.htm


Mozgásszervi megbetegedést okozó 
pszichoszociális és szervezési kockázatok (2/2)

MAGAS MUNKAHELYI 
ELVÁRÁSOK ÉS 

IDŐZAVAR, IDEGESSÉG 

KIMERÜLTSÉG A FELADATOK 
IDEJÉNEK 

ELHÚZÓDÁSA 

VERBÁLIS ABÚZUS A 
MUNKAHELYEN 



Ki sérülhet egy bányaüzemben?

KARBANTARTÓK IRODAI DOLGOZÓK, 
VEZETŐK

SZERZŐDÉSES 
DOLGOZÓK 

NEHÉZGÉP KEZELŐK BÁRKI ….



Hogyan lehet egy 
kényelmetlen testhelyzetet 
meghatározni?   

Extrém testhelyzet: (NIOSH-CDC Implementation 
Guide and Tools for the Mining Industry, 2009)

• Nyakhajlás (a nyak 30 foknál 
jobban előrehajlik)

• A könyök a váll fölé emelkedik 

• A csukló 30 foknál jobban elfordul

• A hát 45 foknál jobban meghajlik 

• Guggolás



Példa 
kényelmetlen 
testhelyzetre: 
Nyújtás

NIOSH ergonómiai és kockázati tényező 
tudatosítását célzó online oktatás 
(bányászat)



Példa 
kényelmetlen 
testhelyzetre: 
görnyedés

NIOSH Mining Web Based Training
Ergonomics and Risk Factor Awareness



Példa 
kényelmetlen 
testhelyzetre : 
térdelés vagy 
guggolás

NIOSH Mining Web Based Training
Ergonomics and Risk Factor Awareness



A mozgásszervi 
betegségek 

megelőzésének 
alaplépései 

(Az Európai OSH jogszabályai és 
az általánosan elfogadott jó 

gyakorlatok alapján)

• 1. lépés – kerüljük a veszélyes 
testhelyzeteket, mozdulatokat vagy kézi 
anyagmozgatást, ha lehet

• 2. lépés – Mérjük fel az elkerülhetetlen kézi 
munkavégzés, kézi anyagmozgatás vagy 
veszélyes testhelyzetek sérülési kockázatát, 
és csökkentsük a kockázatot, amennyire 
lehet 

• 3.lépés – vegyünk részt ergonómiai  
oktatáson, illetve  kimondottan biztonságos 
anyagmozgatási technikákra és ergonómikus
munkamódszerekre vonatkozó képzésen 

• 4. lépés – testgyakorlás



Mit tehetek, 
hogy elkerüljem 
a mozgásszervi 
megbetegedést?

Alakítsuk ki munkahelyünket, hogy kényelmes legyen (pl. 
állítsuk be székünket a magasságunknak megfelelően) 

Gondoljuk végig: kényelmes a testhelyzetem? 

Minél ritkábban mozgassunk terhet kézzel 
(pl. használjunk kézikocsit anyagmozgatáshoz)

Ne becsüljük túl az erőnket! Kérjünk segítséget! 

Használjunk rezgéscsillapított eszközöket

Tartsunk szüneteket és nyújtózkodjunk gyakran

Végezzünk sűrűn testgyakorlatokat



Mit tehetünk egy bányában annak érdekében, hogy 
megelőzzük a mozgásszervi megbetegedést?

• Segítsünk a munkaadónknak, hogy megtegye, amit szükséges, a 
mozgásszervi megbetegedések megelőzése érdekébenMűködjünk együtt

• Tárgyaljuk meg a munkaadónkkal/felügyelőnkkel, hogyan 
végezzük helyesen a munkánkat annak érdekében, hogy 
elkerüljük a mozgásszervi megbetegedéseket

• Kövessük az utasításokat, tartsuk be az ajánlott pihenőidőket 

Ismerjük a 
munkánkat 

• Beszéjük meg orvosunkkal a tapasztalt szimptómákat
Vegyünk részt az 

orvosi ellenőrzésen

• Jelentsük a problémákat, amelyeket kényelmetlen testhelyzetek, 
kézi anyagmozgatás, vibráció okoz 

• Beszéljük meg a munkaadóval/felügyelővel a jobbítási 
javaslatainkat  

Jelentsük a 
problémákat



Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a tájékoztatás, és nem 
helyettesíti azt az oktatást, amit a munkahelyednek 
kell biztosítania. Minden kérdéseddel kapcsolatban 
konzultálj a munkavédelmi vezetőddel 


