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Fit For Work? Munkaképes?
Mozgásszervi megbetegedések és a magyar munkaerőpiac

Köszönetnyilvánítás
Értékes tanácsaiért és projektnek szentelt idejéért szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki részt vett a projekt szakértői interjúiban, valamint azoknak is, akik a jelentés
korábbi változatait lektorálták, és hasznos bírálatokat fogalmaztak meg. Szeretnénk
megköszönni a jelentés elkészítésében nyújtott segítségét a The Work Foundation
alapítványnál dolgozó kollégáinknak, különösen Ann Hyamsnek. Szeretnénk továbbá
megköszönni Michelle Mahdon és Eleanor Passmore bizonyos fejezetekhez történő
hozzájárulását.
A munka az Abbott oktatási célú felajánlásával készült
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1

Rövid összefoglaló

A magyar gazdaság növekedési üteme már évek óta lassú. Ez igen komoly hatást gyakorolt a
magyar munkaerőpiacra, részben a magas munkanélküliségi rátán keresztül, mely súlyos
egyéni, szociális és gazdasági következményekkel járt. Másrészt a magyar munkavállalók
egészségi állapota is aggasztó, jelentős részük panaszol funkcionális képességet korlátozó
egészségügyi problémát. A fellendülés bekövetkeztekor ez, valamint az állami juttatásokkal
való visszaélések jelentős mértékben csökkenthetik majd Magyarország versenyképességét
az egyre inkább globalizálódó, tudásalapú gazdaságban. Emellett megkérdőjelezhetetlen
bizonyítékok támasztják alá azt, hogy a munkanélküliség önmagában is rombolja az
egészséget, valamint hogy a munkahely megtartása és a munkába történő visszatérést
elősegítő rehabilitáció pozitívan hat a fizikai állapotra, a pszichoszociális jóllétre és képes
kiemelni az embereket a szegénységből.
A Fit for Work – Munkaképes projekt
Ez a projekt, mely egy kiterjedtebb, 24 európai és néhány Európán kívüli országban folyó
program része, részletesen áttekinti a mozgásszervi betegségeknek (musculoskeletal
disorders – MSDs) a magyar munkavállalók ezreire gyakorolt hatását, az egészségügyi
ellátás és támogatások megfelelőségét, a munkavállalók munkatapasztalatait, betegségük
hatását családjaikra és kollégáikra, valamint a felmerülő humán- és pénzügyi költségeket.
Külön kitér a derékfájdalomra (lower back pain – LBP), a munkavégzéssel kapcsolatos
felsővégtag-rendellenességekre

(work-related

upper

limb

disorders

–

WRULDs,

a

továbbiakban az egyszerűség kedvéért: felsővégtag-rendellenességek) – két olyan
betegségcsoportra,

melyeket

általában

nem

specifikus,

rövid,

fájdalommal

és

munkaképtelenséggel járó epizódok jellemeznek –, valamint a rheumatoid arthritisre (RA) és
a spondyloarthropathiákra (SpA), melyek jól definiált betegségek, gyakran progresszívek és
az idő előrehaladtával egyre növekvő mértékben okoznak fogyatékosságot. A legutóbbi
tudományos kutatások és gyakorló orvosoktól származó információk alapján áttekintettük a
felsorolt mozgásszervi betegségek és a munkaerő-piaci részvétel kapcsolatát, továbbá
interjúkat készítettünk a terület elismert szakértőivel.
A mozgásszervi betegségek hatásai a magyar munkavállalókra
A mozgásszervi betegségek jelentős hatást gyakorolnak az emberek munkavégző
képességére, nemcsak egyénenként, hanem közösségi szinten is. Együttesen több ezer
magyar munkavállaló termelékenységét és munkaerő-piaci részvételét befolyásolják. A
bizonyítékok rámutatnak arra, hogy:
•

A mozgásszervi betegségek teszik ki a munkával kapcsolatos egészségi problémák
többségét. A munkaeredetű, vagy a munka által súlyosbított egészségi problémával
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küzdő munkavállalók 61%-ánál csontokkal, ízületekkel vagy izomzattal kapcsolatos
gondokról van szó.
•

A hát- és derékproblémákat gyakran súlyos munkavégzéshez kapcsolódó egészségi
porblémaként jelentik a magyarok. Évente a munkavállalók körülbelül 32%-a panaszol
munka

következtében

fellépő

hátfájdalmat,

ami

más

európai

országokkal

összehasonlítva magasabbnak tekinthető. A hátfájdalmakat panaszoló betegek
túlnyomó többségénél nem állítanak fel specifikus diagnózist.
•

A magyar munkavállalók körülbelül 30%-a panaszol nyak, váll és felső végtagi
izomfájdalmat.

A

felsővégtag-rendellenességek

érinthetik

az

inakat,

izmokat,

ízületeket, ereket és/vagy idegeket, és fájdalmat, diszkomfortérzést, zsibbadást és
bizsergést idézhetnek elő az érintett területen.
•

Magyarországon körülbelül 67 ezer ember szenved rheumatoid arthritisben. A
betegséggel kapcsolatos összes költséget 619 millió euróra, azaz 170 milliárd forintra
becsülik évente.

Az említett és más mozgásszervi betegségekből származó károsodás és fájdalom az egyén
munkateljesítményének számos aspektusát befolyásolhatja, például:
•

Állóképesség;

•

Gondolkodási képesség vagy koncentráció;

•

Racionalitás/hangulat;

•

Mozgékonyság;

•

Gyorsaság.

Egyre világosabbá válik, hogy a mozgásszervi betegségekben szenvedő emberek nagy
valószínűséggel depresszióval vagy szorongásos zavarokkal küzdenek alapbetegségükhöz
kapcsolódóan. Ez befolyásolhatja az alapbetegség súlyosságát, az egyén képességét arra,
hogy megtartsa a munkáját, a munkahelyi távollét időtartamát és a rehabilitáció könnyű vagy
nehéz voltát.
Kutatási eredmények szerint sem a háziorvosok, sem a munkáltatók, de még a mozgásszervi
betegségekben szenvedő betegek nagy része sincs teljesen tisztában a stressznek a fizikai
alkalmatlanság mértékére gyakorolt hatásával. Az egészség biopszichoszociális modellje
hangsúlyozza a biológiai (pl. betegség, ficam, ízületi károsodás), a pszichológiai (pl.
hozzáállás, szorongás) és a szociális (pl. munkakövetelmények, családi támogatás) elemek
közötti kölcsönhatást, segítséget nyújt az egyes mozgásszervi betegségek kiváltó okainak
felderítésében, a kezelések és a betegkövetés megtervezésében, valamint abban, hogy
rehabilitáció közelebb kerüljön a munkahelyekhez. A modellt azonban még nem alkalmazzák
olyan széles körben, mint kellene, mivel sok háziorvos és munkáltató számára nehéz a
közvetlen testi tünetek mögé tekinteni.
5
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A munka kiváltó ok és gyógymód is lehet. Míg a munka fizikai követelményei előidézhetik
vagy súlyosbíthatják a mozgásszervi tüneteket, az egyénre gyakorolt hatás vagy a kimenetel
(munkából való hiányzás és fogyatékosság) szorosan kapcsolható a pszichoszociális
tényezőkhöz.

Egyes

bizonyítékok

szerint

a

munka

segíthet

számos

betegség

súlyosbodásának enyhítésében, és segít kilábalni a mozgásszervi betegségekből is. Azonban
sok háziorvos és munkáltató hiszi tévesen azt, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő
dolgozó munkába való visszatérését csak akkor lehet fontolóra venni, ha 100%-osan
egészséges.
A jövőbe tekintve, kilátással az egyre öregedő munkaerőre, a kóros elhízás terjedésére, a
testmozgás, a fizikai tevékenységek és az általános állóképesség csökkenésére az
átlagpopulációban, valószínű, hogy a mozgásszervi betegségek incidenciája és hatásai
közép- és hosszú távon egyre intenzívebbek lesznek, súlyosbodni fognak. Aggódunk amiatt,
hogy ez sok magyar dolgozó munkahelyi életminőségét fogja befolyásolni, és a magyar
munkaerő termelőképességét akkor érinti hátrányosan, amikor annak éppen csúcsformában
kellene lennie.
Mik a teendők?
A tanulmány hat olyan alapelvet jelöl meg, amelyekre a háziorvosoknak, munkavállalóknak,
munkaadóknak és a kormányzatnak összpontosítania kell, amennyiben javítani szeretnék a
mozgásszervi betegségben szenvedő dolgozók helyzetét a munka világában.
•

A korai beavatkozás kulcsfontosságú. Megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok szerint
a hosszan tartó távolmaradás a munkától a mozgásszervi betegségekben szenvedő
munkavállalókra általában rossz hatással van – minél tovább hiányoznak a munkából,
annál nehezebben térnek vissza dolgozni. A korai beavatkozás – lehetőleg a
háziorvosok, a beteg és a munkaadó együttműködésével – segíthet a mozgásszervi
betegségekben

szenvedőknek

állásuk

megtartásában,

valamint

az

egyén

szükségleteinek megfelelő pihenés és munka közötti egyensúly megtalálásában.
Bizonyos mozgásszervi betegségek esetén a korán megkezdett fizioterápiás vagy
gyógyszeres

kezelés

csökkentheti

a

betegség

súlyosságát,

hatásait

vagy

progresszióját – míg a késedelmes diagnózis vagy kezelés megnehezítheti a
gyógyulást, a munkahely megtartását vagy a rehabilitációt. Amikor eljön a gazdasági
konjunktúra, – ami bizonyosan bekövetkezik – a magyar gazdaság nem engedheti
meg magának, hogy a képzett, motivált és egészséges munkavállalók hiánya gátolja
meg a fellendülést.
•

Az alkalmasságra és nem az alkalmatlanságra kell összpontosítani. A
munkáltatók és a munkavállalók hajlamosak katasztrófának tekinteni a mozgásszervi
betegségeket és hatásaikat sokkal súlyosabbnak vagy leküzdhetetlenebbnek
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képzelni, mint amilyenek azok valójában. A legtöbb mozgásszervi betegségben
szenvedő munkavállaló még ebben az állapotában is bőven ki tudja venni részét a
munkából, ha lehetőséget kap erre. Nem kell 100%-ban gyógyultnak lenni a munkába
való visszatéréshez – kissé újszerű gondolkodásmóddal a vezetők hasznos munkát
biztosíthatnak számukra, ami segítheti a teljes termelőképesség visszanyerése felé
vezető lépéseiket.
•

A munkakörök kreatív ki-, illetve átalakítása a rehabilitáció kulcsa. A vezetők úgy
is átalakíthatják a munkarendet (ideértve a fizikai környezet vagy a munkaidő
egyszerű módosításait), hogy ezzel megakadályozzák a mozgásszervi betegségek
súlyosbodását,

illetve

segítséget

nyújtsanak

a

mozgásszervi

betegségben

szenvedőknek abban, hogy munkában maradhassanak, vagy oda visszatérhessenek.
Ezt úgy kell megoldaniuk, hogy az megfeleljen az egészségügyi és biztonsági
szabályoknak, megőrizze a munka minőségét, elkerülje a túlzott vagy károsodást
okozó munkakövetelményeket és megfeleljen az ergonómiailag helyes gyakorlatnak.
•

A fizikai tüneteken túlmutató gondolkodásmód. A klinikusoknak meg kell érteniük
az egészség biopszichoszociális modelljét és a biomedikális modell korlátait betegeik
diagnosztizálásában és kezelésében, valamint – és ez a legfontosabb – annak
felmérésében, hogy a munka mekkora szerepet tölt be az aktivitás megőrzésében és
a kirekesztődés elkerülésében. A háziorvosok ideális helyzetben vannak, hogy sok
mozgásszervi betegséget korai stádiumban ismerjenek fel. A háziorvosoknak
keresniük kell annak lehetőségét, hogy betegeiket a lehető legkorábban szakorvoshoz
utalják, ezzel lehetővé téve, hogy a betegség kezelése mihamarabb megkezdődjön.

•

Az adatgyűjtés és az adatok pontosságának javítása. Igen nehéz kezelni egy
olyan jelenséget, melyről nem állnak rendelkezésre adatok, így az információhiány
rossz irányba terelheti az erőfeszítéseket és az erőforrásokat. Magyarországon a
munkaképes korú népességről gyűjtött adatok minősége egyöntetűen rossz.
Csaknem

lehetetlen

pontos

és

átfogó

képet

kialakítani

a

munkából

való

távolmaradásokról, a munkavégzéshez kapcsolódó munkaképesség csökkenésről és
az

okokról.

Ez

súlyos

akadálya

a

bizonyítékokon

alapuló

szakmapolitikák

megalkotásának, a szaktudás és az erőforrások célszerű felhasználásának.
•

A mozgásszervi betegségek direkt és indirekt költségeinek felmérése. Jobb
mutatókra van szükségünk annak érdekében, hogy felmérjük a mozgásszervi
betegségek társadalmi, gazdasági és a munka világára gyakorolt hatásait, ami
lehetővé teszi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) számára, hogy összehangoltabb módon
mérjék fel és monitorozzák a mozgásszervi betegségek egészségre gyakorolt és
munkaerő-piaci hatását.
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A jelentésben felsorakoztatott bizonyítékok azt mutatják, hogy a magyar munkaképes korú
népesség nagy részét érintik vagy a következő években érinteni fogják a mozgásszervi
betegségek. Ez igen komoly szociális és gazdasági következményekkel járhat az érintett
személyek és családjaik számára, visszavetheti a teljes munkaerő és egyes magyar iparágak
termelőképességét, és komolyan igénybe veheti az egészségügyi ellátórendszer és az állami
támogatások rendszerének erőforrásait.
Fontos klinikai, epidemiológiai, pszichológiai és gazdasági bizonyítékokat, valamint
szakvéleményeket

találtunk

a

magyarországi

mozgásszervi

betegség

probléma

természetéről, kiterjedtségéről és következményeiről egyaránt. Azonban úgy tűnik, hogy
hiányzik

a

következetes,

összehangolt

gondolkodás

és

intézkedések,

amelyek

a

mozgásszervi betegségben szenvedő betegekre munkavállalóként tekintenek. A
mozgásszervi betegségekre alkalmazott biopszichoszociális modell támogatóinak száma
egyre nő, ám azok közül, akik a legnagyobb hatással lehetnének a mozgásszervi
betegségben szenvedő betegek munkaerő-piaci részvételének biztosítására, sokaknak még
el kell sajátítaniuk alapelveit, amennyire csak lehetséges.
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2

Bevezetés

2.1

Miért fontos Magyarország számára a munkaerő egészsége?

Az alacsony foglalkoztatottsági arány, a nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonulók
magas részaránya és a rokkantsági nyugdíjban részesülők nagy száma miatt a
termelékenység fokozása már hosszú ideje kihívást jelent és a jövőben is kihívást fog
jelenteni Magyarországon.
Magyarország már a világgazdasági recesszió előtt is gazdasági nehézségekkel küzdött,
például nem sikerült növelni a munkaerőpiacon aktívan részt vevők számát (Fazekas és
Kézdi, 2007). Más országokhoz viszonyítva a magyar gazdasági növekedés az utóbbi időben
jelentősen lelassult, a magyar reál-GDP-növekedés 3,6% volt 2006-ban, míg a térségben
ugyanez a mutató 8,5% volt Szlovákia, és 6,2% Lengyelország esetében. Ha a legfrissebb
adatokat nézzük, 2010 második negyedévében a magyar gazdaság reál-GDP-növekedése
1% volt (az éves előrejelzés stagnálást valószínűsít) a Szlovákiában és Lengyelországban
prognosztizált 2,7%-kal szemben (Eurostat 2010c; Központi Statisztikai Hivatal (KSH),
2010e). Ráadásul a magyar foglalkoztatottsági szint európai összehasonlításban igen
alacsony – 2009-es adatok szerint 55,4% az EU-27 64,8%-os átlagához viszonyítva (KSH,
2010b; Fazekas és Kézdi, 2007). A globális gazdasági válságot megelőzően a
munkanélküliség már 2005-ben növekedésnek indult (Fazekas és Kézdi, 2007) – 2005-ben az
év eleji 6,1-ről az év végére 7,2%-ra emelkedett (OECD, 2010e) 1 a válságot követően, 2010
második negyedévére pedig már elérte a 11,2%-ot (KSH, 2010c).
További adatok arra is rámutatnak, hogy nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség bizonyos
kitüntetett csoportok munkához juttatása érdekében – különösen igaz ez bizonyos
korcsoportok, a megromlott egészségi állapotúak, az alulképzettek és egyes etnikai
csoportokhoz tartozók esetében. A fiatal munkavállalókat a munkanélküliség növekedése
aránytalanul nagy mértékben sújtotta (a 2004–2009-es időszakban a munkanélküliségi ráta a
20–24 éves korcsoportban 13,4%-ról 24,5%-ra, míg a 25–29 évesek körében 6,5%-ról 12,2%ra nőtt (KSH, 2010c; Fazekas és Kézdi, 2007). A megváltozott munkaképességű embereknél
a foglalkoztatási arány megdöbbentően alacsony (10% körüli, szemben az európai 30–40%os aránnyal), akárcsak a roma népesség (mindössze 12%) körében (Új Széchenyi Terv,

1

Megjegyzendő, hogy más európai országokkal történő összehasonlításban a magyar
munkanélküliségi ráta 2005-ben még az európai és a kelet-európai átlag alatt volt, csak Szlovéniában
volt alacsonyabb (6,5%). Lehetséges, hogy ez a viszonylag bőkezű jóléti politikának és a regisztrált
munkanélküliekre vonatkozó viszonylag könnyen teljesíthető munkakeresési előírásoknak volt
köszönhető, lásd Cseres-Gergely & Scharle, 2008; valamint Bajnai, Hámori & Köllő, 2009, a következő
helyen http://www.econ.core.hu/file/download/mt09/infocus.pdf
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2010. július 28 2 ). A munkanélküliség az idősebbek körében is kirívóan magas (KSH, 2010d),
akárcsak az alacsony képzettségűeknél (Duman és Scharle, dátum nélkül). Ezen kívül
Magyarországon súlyos problémát jelent a hosszú távú munkanélküliség is (KSH, 2010b;
Fazekas és Kézdi. 2007; Ékes, 2007). A foglalkoztatási nehézségek mellett a rokkantsági
nyugdíjban, illetve különböző segélyekben és támogatásokban részesülők aránya (2009-ben
12%) is jóval meghaladja más európai országokét (OECD, 2009).
A munkaerő termelékenységét nemcsak a nevelés, oktatás, képzés színvonala és a képesítés
megszerzése határozza meg, hanem a munkaerő egészsége és jólléte is alapvetően
befolyásolja. A munkaképes korú lakosság időszakos vagy tartós, rossz egészségi állapotból
eredő munkaképtelensége – még kedvező gazdasági környezet esetén is – jelentős
mértékben csökkentheti a munkaerő össztermelékenységének szintjét, és veszélyeztetheti a
munkátadó

szervezetek

versenyképességét

a

magán-

és

közszférában

egyaránt.

Mindemellett, akárcsak más európai országok esetében is, a nagyon rossz egészségi állapot,
vagy a krónikus betegségek jelentette teher számos negatív társadalmi következménnyel is
járhat.
Az Európa-szerte tapasztalható lassú gazdasági növekedés felgyorsítása érdekében
kulcsfontosságú maximalizálni a munkaerő termelékenységét, és biztosítani, hogy a
megfelelő munkaerő rendelkezésre álljon, ugyanis a növekedés előnyeit csak így lehet teljes
mértékben kihasználni. Mivel a munkanélküliségi ráta ismét emelkedik a jelenleg is
alkalmazásban lévőknél igen fontos biztosítani, hogy a munkahelyek elvesztése a hosszan
tartó betegségben szenvedőket ne érintse aránytalanul nagy mértékben – különösen akkor,
ha ezek a személyek továbbra is dolgozni szándékoznak.
Egyrészt, a magyar gazdaság versenyképességét alapvetően – eddig is és a jövőben is – a
munkaerő képzettsége, tapasztalata és tudása határozza meg. Magyarország határozott
előrelépést mutatott abban az irányban, hogy az Európai Unió (EU) 2000-es Lisszaboni
Stratégiája által vizionált tudásalapú gazdaságot építsen ki (Lisszabon, Európai Tanács,
2000). 2002-ben a tudásipari ágazatok több mint 36%-kal részesültek a gazdaság teljes
hozzáadott értékét tekintve, és 2004-ben a magyar munkaerő 35%-a valamelyik tudásipari
ágazatban dolgozott (ez 6%-os növekedést jelent 1995-höz képest [Brinkley, 2006]).

2

Magyar szakértők fordítása; más becslések szerint 2003-ban a roma férfiak 38%-a és a roma nők
20%-a volt alkalmazásban, Polyacsko, O (2010) High levels of employment discrimination against
Roma population. European Working Conditions Observatory. In: 2 November 2011,
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2010/02/HU1002049I.htm. A roma népesség munkaügyi
adatairól további információk itt találhatók: Kertesi, G. & Kézdi, G. (2009). Roma employment in
Hungary
after
the
post-communist
transition.
In:
2
November
2010,
http://www.personal.ceu.hu/staff/Gabor_Kezdi/WorkingPapers/Kertesi-Kezdi-2009RomaEmployment.pdf
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Kockázatot jelent, hogy a munkanélküliség következtében elvándorolhat a magyar
gazdaságból az a képzettség és tudás, ami nélkül a tudásalapú gazdaság hosszú távú
víziójának elérése és fenntartása veszélybe kerülhet.
Másodsorban a munkanélküliség és a munkahelyek elvesztése igen komoly pénzügyi és
egészségi következményekkel járhat az egyének számára. Több tanulmány is kimutatta, hogy
a munkahelyüket elvesztő személyeknél gyakori a fizikai és mentális állapot komoly romlása,
ami több hónapig is eltarthat (Armstrong, 2006; Brinkley, Clayton, Coats, Hutton és Overell,
2008). Ráadásul a munkahely elvesztése a családtagokra és a teljes háztartásra is negatív
hatást gyakorol, jelentős terhet ró (Molnár és Kapitány, 2008).
Harmadrészt, kulcsfontosságú, hogy a munkahelyek elvesztése ne koncentrálódjon a
munkaerő legérzékenyebb pontjaira, különösen a megváltozott munkaképességű, vagy a
hosszantartó, illetve krónikus betegséggel küzdő emberek körére. A munkahelyek
megtartásának elősegítése e csoportoknál életbevágó, mivel ismeretes, hogy amennyiben e
csoportok tagjai kikerülnek a munkaerő-piacról, drasztikusan lecsökkenek esélyeik arra, hogy
visszatérve oda értelmes munkát találjanak.
Negyedrészt pedig, ha a gazdaság növekedési pályára áll, – ami bizonyosan bekövetkezik – a
magyar gazdaság nem engedheti meg magának, hogy a fejlődést a képzett, motivált és
egészséges munkavállalók hiánya gátolja meg. Jelen tanulmány elsősorban erre az utóbbi
területre összpontosít.
A magyar népesség és a munkavállalók egészsége és jólléte már régóta aggodalomra ad
okot, és ezek az aggályok a jövőben a gazdasági nehézségek és a munkaerő elöregedése
miatt továbbra is fennmaradnak. Számos mutató sugallja azt, hogy az egészség a
közeljövőben is fontos prioritás marad a törvényalkotók és a munkáltatók körében:
•

A magyarok életük során átlagosan 7,7 évig betegek (WHO, 2006). 3

•

2002-ben a születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon nők esetében
76,8, férfiaknál 68,4 év volt. Az európai B és C országokhoz hasonlítva ez hosszabb,
viszont az A országokhoz képest rövidebb várható élettartamot jelent (WHO, 2006). A

3

A születéskor várható élettartam (LE – life expectancy at birth) és a várható egészséges élettartam

(HALE – healthy life expectancy at birth) mutató különbsége alapján, ami az országos, születéskor
várható élettartam korrekciója a rossz egészségi állapotban töltött évek számával. (WHO, 2003; WHO,
2006).
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várható élettartam azóta kismértékben növekedett: 2008-ban ez a mutató nőknél 78,3,
férfiaknál 70 év volt (Eurostat, 2010a).
•

2009-ben a 45–59 éves korosztály tagjainak csaknem fele (47%) panaszolt valamilyen
egészségi eredetű korlátozó tényezőt (KSH, 2010a).

•

A 2001-es népszámlálás adatai szerint 580 ezer ember tekinthető valamilyen
fogyatékossággal élő személynek, ami a népesség körülbelül 5,7%-a, és minden
bizonnyal alulbecsült adat (Könczei és Horváth, 2007).

•

A fogyatékossággal élő (megváltozott munkaképességű) emberek többségének nincs
munkája – a foglalkoztatottak aránya körükben mindössze 9–12%, ám akinek van
munkája, általában az is szegregált munkakörnyezetben dolgozik (Könczei és Horváth,
2007).

•

A megváltozott munkaképességű regisztrált munkanélkülieknek csupán egyharmada
volt képes állást találni a munkaerőpiacon (Könczei és Horváth, 2007).

•

363 ezer embernél írtak le a munka által okozott vagy súlyosbított egészségi
problémát (KSH Életszínvonal- és Munkastatisztikai főosztálya, 2008).

•

Azon személyek 61%-ánál, akiknél az egészségi problémát a munkavégzés okozta
vagy súlyosbította, a gond a csontokkal, ízületekkel vagy izmokkal volt kapcsolatos
(KSH Életszínvonal- és Munkastatisztikai főosztálya, 2008).

Az utolsó pont azért jelentős, mert a mozgásszervi megbetegedések jelentik Magyarországon
a legjelentősebb munkaegészségügyi problémát, ami további vizsgálatok szükségességére
hívja fel a figyelmet. Ráadásul – bár némi fejlődés azért tapasztalható e téren – a
mozgásszervi megbetegedéseket mind a lakosság, mind az orvostársadalom gyakran
alábecsüli (Gergely és Poór, 2007), ám a (munkaképtelenség miatti) segélyezési
statisztikákban a munkavesztés utáni, valamint a hosszú távú munkanélküliségből eredő
indokolatlan segélyigénylések száma még mindig magas (Scharle, 2008a).
A jó hír az, hogy a magyar munkavállalók körében bizonyos foglalkozási betegségek
előfordulása az utóbbi években csökkent. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International
Labour Organisation – ILO, 2009) 2000 és 2008 közötti adatai csökkenést mutatnak az
időszakos munkaképtelenség miatt kieső munkanapok számában (1. ábra)
Mindazonáltal a 2005-ös Európai Felmérés a Munkakörülményekről (European Working
Conditions Survey – EWCS, 2005) válaszadóinak 44,6%-a vélte úgy, hogy munkájuk hatással
van egészségükre, másrészt 23,8%-uk jelentett már hiányzást munkahelyén egészségügyi
okokra hivatkozva. Valószínű, hogy a leromlott egészségű magyar munkavállalók jelentős
része továbbra is dolgozik, állapota ellenére munkába jár.
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1. ábra. Egészségkárosodás okozta időszakos munkaképtelenség miatt kieső munkanapok
száma Magyarországon 2000 és 2007 között
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Forrás: ILO, 2009

2.2

Mozgásszervi betegségek: Európai kitekintés

Az Európai Unióban (EU) az Európai Bizottság és a társadalmi partnerszervezetek az utóbbi
években egyre növekvő aggodalmat mutattak a munkavégzéssel összefüggő mozgásszervi
betegségek gyakorisága és hatásai tekintetében. Az EU országaiban a krónikus
mozgásszervi fájdalom (chronic musculoskeletal pain – CMP) becslések szerint mintegy 100
millió embert (Veale, Woolf és Carr, 2008), a mozgásszervi betegségek pedig több mint 40
millió munkavállalót érintenek és ezek a munkavégzéssel kapcsolatos megbetegedések
körülbelül felét jelentik (European Trade Union Institute, 2007), melynek társadalmi költségei
becslések szerint a GDP 0,5–2%-át teszik ki (Cammarota, 2005). Az Európai Alapítvány
(Parent-Thirion, Fernandez Macias, Hurley és Vermeylen, 2007) által publikált negyedik
Európai Felmérés a Munkakörülményekről (EWCS) kimutatta, hogy az EU munkavállalóinak
24,7%-a tapasztalt már hát-, és 22,8%-a izomfájdalmakat. Az Európai Bizottság becslései
szerint a mozgásszervi betegségek felelősek a három-, vagy többnapos munkahelyi
távolmaradások 49,9%-áért, és az állandó munkaképtelenség kialakulásának 60%-áért.
Amennyiben az európai tudásalapú gazdaság ismét növekedési pályára szeretne állni és
versenyképessé válni az amerikai és a feltörekvő ázsiai gazdaságokkal szemben, az EU-ban
a munkavállalók egészségét és termelékenységét politikai prioritássá kell emelni. Jelen
tanulmány a szélesebb EU kontextust vizsgáló részben azt tekinti át, hogy Magyarország
mely területeken teljesít jól, és hol kell még számottevő problémákat megoldania.
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2.3

A tanulmány céljai

A projekt során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1. Mik a mozgásszervi betegségek hatásai a magyar gazdaságban a foglalkoztatottságra
és a gazdasági teljesítményre? Várhatóan hogyan fog ez alakulni a jövőbeni
demográfiai, munkaerő-piaci és életstílusbeli változások tükrében?
2. Milyen kapcsolat, összefüggés található a munka és a mozgásszervi betegségek
között? Milyen hatásai vannak a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezőknek,
beleértve a munkahelyi tényezőket is, a mozgásszervi betegségekre?
3. Hogyan és milyen mértékben tudják a munkáltatók, kormányzati szervek, háziorvosok
és foglalkozás-egészségügyi szakemberek kezelni és megérteni a munkahelyi
mozgásszervi betegségekkel összefüggő problémákat? Mekkora kapacitással és
milyen eszközökkel rendelkezik a magyar egészségügy, hogy korai beavatkozást,
rehabilitációt és egyéb segítséget nyújtson az érintetteknek?
4. Milyen korai intézkedéseket hozhatnak a döntéshozók és a munkáltatók annak
érdekében, hogy a mozgásszervi betegségekkel érintett munkavállalók a) megtartsák
állásukat, b) maximalizálják aktív, munkaképes időszakuk életminőségét és társadalmi
szerepvállalásukat,

és

c)

továbbra

is

potenciális

munkaerő-piaci

résztvevők

maradjanak, illetve fenntartsák visszatérésük lehetőségét?
A fent körvonalazott célok elérése érdekében az alábbi módszereket alkalmaztuk:
1. Szekunder információgyűjtés: Ebben a fázisban a már rendelkezésre álló, publikált
kutatási eredményeket gyűjtöttük össze az orvosi, foglalkozás-egészségügyi és
egészség-gazdaságtani szakirodalomból. Ez lehetővé tette, hogy áttekintsük a
mozgásszervi betegségeknek a magyar gazdaságra, a munkáltatókra és az egyénekre
gyakorolt hatásairól, költségeiről, gyakoriságáról és természetéről rendelkezésre álló
bizonyítékokat.

Többféle

mozgásszervi

betegséget

vizsgáltunk

meg,

hogy

felmérhessük, mennyire különbözők a hatások és rámutathassunk a politika és a
gyakorlat erős és gyenge pontjaira a megelőzés és az intézkedések terén.
2. Másodlagos adatelemzés: Hazai és európai tanulmányok és felmérések adatait
használtuk fel, hogy felmérhessük a mozgásszervi betegségek elterjedtségét és
költségeit a munkaképes korú magyar népesség körében.
3. Szakértői interjúk: Magyar szakértőket kérdeztünk meg számos szakterületről (köztük
foglalkozás-egészségügyi

szakembereket,

munkaügyi

közgazdászokat,

reumatológusokat és hátspecialistákat), hogy azonosíthassuk a politika és a gyakorlat
azon fő területeit, ahol a törvényalkotóknak, egészségügyi szakembereknek és a
munkáltatóknak teendői vannak.
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A kutatási terület leszűkítése érdekében négy kategóriára, illetve mozgásszervi betegség
csoportra helyeztük a hangsúlyt, melyek a következők:
•

Hátfájás;

•

Munkavégzéssel összefüggő felsővégtag-rendellenességek (WRULDs);

•

Rheumatoid arthritis (RA);

•

Spondyloarthropathiák (SpAs).

A hátfájást és a legtöbb felsővégtag-rendellenességet az olyan nem specifikus és epizodikus
állapotok közé sorolják, melyeket gyakran idézhet elő vagy súlyosbíthat a munkavégzés.
Különböző módokon jelenhetnek meg, és erős diszkomfortérzettel járó időszakokat
okozhatnak, melyek során a munkavállaló munkaképessége komolyan lecsökkenhet. A
csökkent munkaképesség hosszabb ideig is fennmaradhat. Az ilyen tüneteket mutató
munkavállalók közül sokan, például a hátfájásban szenvedő egyének, soha nem fordulnak
orvoshoz, nem kérnek kezelést, és a legtöbben maguktól meggyógyulnak, ám ezek a tünetek
számottevő munkahelyi hiányzást és termelékenységcsökkenést eredményezhetnek. A
hátfájás és a felsővégtag-rendellenességek gyakran szerepelnek a munkaegészségügyi és biztonsági irányelvekben és irodalomban. A foglalkozás-egészségügyi orvosok is jellemzően
ezeket a problémákat kezelik.
Másfelől az RA és az SpA specifikus és progresszív reumatikus betegségek, melyeket nem a
munka okoz, ám súlyosbíthat. Ezeket gyakran kezelik háziorvosok és specialisták is, a
foglalkozás-egészségügyi körön kívül. Ezek olyan, klinikailag diagnosztizált betegségek,
melyek kezelés nélkül nagyjából megjósolható prognózist mutatnak. Jelentős hatásuk lehet a
munkahelyi teljesítőképességre és hosszú távon a munkaerő-piaci részvételre is. A legtöbb
ilyen betegségben szenvedő személy hosszú ideig tartó orvosi kezelést igényel, és az említett
betegségek menedzselése a munkaképes korú betegeknél a szakorvosok, munkáltatók és
foglalkozás-egészségügyi szakemberek gyakori és aktív részvételét igényli.
Ezekre a mozgásszervi betegségekre a magyar munkavállalók egy jelentős része
gyakorlatilag bármikor panaszkodhatna. E betegségek hatásainak jobb megértése, valamint a
munkában maradás jótékony hatásainak tisztázása és a hatások enyhítésére tett
erőfeszítések komoly társadalmi és gazdasági haszonnal járhatnak.
2.4

A definíciókkal kapcsolatos megjegyzések

Mivel jelenleg nincs konszenzus számos mozgásszervi betegség klinikai definíciójáról, igen
nehéz a szakirodalomból összegyűjteni a magyarországi prevalenciára, incidenciára,
diagnózisra, epidemiológiára, kezelésre és költségekre vonatkozó adatokat. A mozgásszervi
betegségek terminológiája és osztályozási rendszerei nem egységesek. Ez az egyik oka
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annak, hogy miért találhatók ellentmondó eredmények a szakirodalomban e betegségek és
rendellenességek diagnózisáról, epidemiológiájáról, kezeléséről és rehabilitációjáról (WHO
Scientific Group, 2003). Néhány szakorvos különbséget tesz mozgásszervi betegségek és
mozgásszervi rendellenességek között. Az előbbi minden olyan klinikai állapotra utal, mely a
mozgásszervrendszert érinti, az utóbbi pedig az ETUI (European Trades Union Institute –
Európai Szakszervezetek Intézete, 2007) definíciója szerint a mozgásszervrendszert
befolyásoló

bármely

hatás,

amely

munkavégzés

során

jelenik

meg,

és

amely

diszkomfortérzetet, akadályozottságot vagy fájdalmat okoz munkavégzés közben. Ráadásul
az

egyes

európai

országok

igen

eltérő

képet

mutatnak

a

munkaegészségügyi

nyilvántartásban szereplő betegségek számát tekintve, illetve abban is, hogy milyen
betegségek szerepelnek a nyilvántartásban (von Hirschberg, Kähler és Nienhaus, 2009).
Magyarországon

az

Országos

Munkahigiénés

és

Foglalkozás-egészségügyi

Intézet

nyilvántartásában a foglalkozási betegségek között az alábbi mozgásszervi betegségek
szerepelnek:
•

Az ínhüvely-túlerőltetés által okozott betegségek

•

A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegségek

•

Az izom- és íntapadási helyek túlerőltetése által okozott betegségek

•

Térdízületi meniszkusz sérülése

•

Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

•

Carpal tunnel (carpalis v. kéztő alagút) szindróma

•

Az ágyéki gerincszakasz porckorongjainak tehermozgatás által okozott betegségei és
a nyaki gerincszakasz porckorongjainak tehermozgatás által okozott betegségei

•

Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott illetve egyoldalú igénybevétele által okozott
betegségei

•

Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek

•

A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

•

Helyileg ható vibráció által okozott betegségek és egésztest-vibráció által okozott
betegségek

Ahhoz azonban, hogy a mozgásszervi betegségek prevalenciájáról és hatásairól átfogó képet
alkothassunk, további betegségeket is figyelembe kell venni.
2.5

A tanulmány szerkezete

A tanulmány a következő fejezetekből épül fel:
•

A harmadik fejezet a mozgásszervi betegségek magyarországi elterjedtségét
vizsgálja, valamint ezek termelékenységre, munkahelyi távollétre, munkaerő-piaci
részvételre, valamint a tágabb magyar gazdaságra kifejtett hatásait méri fel.
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•

A negyedik fejezet a kezelési módokat és a beavatkozási lehetőségeket tekinti át,
beleértve a szakszerű rehabilitációt, mely elősegítheti a munkahelyek megtartását és a
munkaerő-piaci jelenlétet a mozgásszervi betegséggel érintett népesség körében.

•

Az ötödik fejezet a munkáltatóknak, munkavállalóknak, háziorvosoknak, foglalkozásegészségügyi szakembereknek és a magyar kormányzatnak tett ajánlásainkat
tartalmazza.

•

A 2. Függelék összegyűjtött mutatókat tartalmaz a munkaerőpiac, a szociális és az
egészségügyi rendszer területéről, így összehasonlítási célokra egy benchmarking
eszközt kínál minden olyan ország számára, melyek részt vettek a ’Fit for Work’
projektben.
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3 A munkavégzés és a mozgásszervi betegségek
kapcsolata Magyarországon
Ebben a fejezetben részletezzük jelenlegi ismereteinket a mozgásszervi betegségeknek a
munkaképes korú magyar lakosságra gyakorolt hatásairól. A fejezetben a rendelkezésre álló
magyar forrásokból származó adatokat, kutatási eredményeket és interjúkat használtunk fel,
és felvázoltunk egy képet azokról a problémákról, amelyekkel a magyar munkavállalók,
családjaik, munkáltatóik és az állami szervek szembesülnek. A fejezet négy fő témára
összpontosít:
1. A mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos magyarországi adatok hiányosságai és
ennek következményei;
2. A mozgásszervi betegségek hatásai az emberek munkaképességére;
3. A munkavégzés lehetséges hatásai a mozgásszervi betegségekre;
4. A mozgásszervi betegségek tágabb gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon.
Először a rendelkezésre álló adatok minőségét tekintjük át.
3.1

Homályos kép

Bár néhányan már megkísérelték, továbbra is meglehetősen nehéz pontosan meghatározni a
mozgásszervi betegségek elterjedtségét a magyar munkaképes korú népesség körében. Az
Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) már
sokadik alkalommal találta nehezen kivitelezhetőnek egy megbízható statisztikai kép
kialakítását a mozgásszervi betegségek magyarországi helyzetéről. Még az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár is csak szórványos adatokkal rendelkezik egyes mozgásszervi betegségek
prevalenciájáról. 4 Ráadásul a munkaeredetű egészségi problémák és balesetek hivatalosan
nyilvántartott száma valószínűleg legalább 25%-kal alábecsüli a valódi adatokat (Balogh,
2007). Ez meglehetősen nyugtalanító kép, a következő okok miatt:
•

Lehetetlen pontosan felmérni a mozgásszervi betegségek gazdasági következményeit,
termelékenységre gyakorolt hatásukat, valamint a társadalomra, a munkavállalókra és
családjaikra háruló költségeket.

4
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•

Ha, mint ahogy az valószínűsíthető, a mozgásszervi betegségek prevalenciája a
magyar munkaerő elöregedése miatt növekedni fog, a megfelelő kiindulási adatok
hiánya megnehezíti a mozgásszervi betegségek jövőbeli hatásainak előrejelzését.

•

Az rossz minőségű adatok miatt nagyon nehéz megfelelő akciótervet készíteni a
magyar munkáltatók és döntéshozók részére.

•

A klinikai, munkaerő-piaci és munkahelyi beavatkozások jótékony hatásait csak
nehezen lehet mérni (vagy igazolni), ha nem állnak rendelkezésre megbízható adatok
a

mozgásszervi

betegségek

hatásairól,

illetve

elterjedtségéről

a

magyar

munkaerőpiacon.
Egy másik Magyarországra jellemző probléma, hogy a gazdaságban 1989-től kezdődően
egymillió munkahely (az összes munkahely egynegyede) szűnt meg az 1990-es évek
átmeneti recessziója során, és mindez a romló munkaerő-piaci kilátásokkal és a viszonylag
nagyvonalú segélyezési politikával együtt ösztönzőleg hatott a rokkantsági segélyekkel való
visszaélésekre. 5
Mindezen nehézségek ellenére a The Work Foundation szerint elegendő bizonyíték áll
rendelkezésre ahhoz, hogy a mozgásszervi betegségek a következő években politikai
prioritássá váljanak.
Azt már most is biztosan tudjuk, hogy jelenleg a magyar munkavállalók magasabb aránya
panaszkodik

rendszeres

hátfájásról

vagy

izomfájdalmakról

a

többi

EU-tagállamhoz

viszonyítva – 31,6%, illetve 26,5% az EU-27 24,7%, illetve 22,8%-os átlagával szemben
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007;
European Working Conditions Observatory, 2008). Mivel ez még a munkavállalók
elöregedésével is társul, a mozgásszervi betegségek a jövőben is kifejtik kedvezőtlen
hatásukat a munkaképes korú népesség körében, melynek összlétszáma csökkenni fog. Az 2.
ábra a populáció változó demográfiai szerkezetét szemlélteti.
Elöregedő népességű gazdaságokból származó tapasztalatok szerint a mozgásszervi
betegségeknek jelentős gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek, és Magyarország
népessége is elöregszik (WHO, 2005). Készen kell állnunk arra, hogy kezelni tudjuk ezt a
trendet, amit egyes elemzők „félreértett pandémiának” neveznek (European Trade Union
Institute (ETUI), 2007). Az egyre hosszabb élettartam és az idős emberek növekvő száma
miatt a WHO (2005) azt ajánlotta Magyarországnak, hogy összpontosítson a munkaképes
korú népesség egészségi állapotának javítására. Ez különösen fontos abban az esetben, ha
5
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prioritás az idősebb korú népesség foglalkoztatottságának növelése. Az 55–64 év közötti
népesség foglalkoztatási aránya kirívóan alacsony Magyarországon (Reszkető, Scharle és
Váradi, 2008) – 2009-ben 32,8% volt az EU-27 országainak 46,0%-ával szemben (Eurostat,
2010b).
2. ábra. Korcsoport szerinti népesség-előrejelzés Magyarországon, 2008-2060 (ezer fő)
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Forrás: Giannakouris, 2008

Ezért a populáció egészségi állapotának javításán túl, a foglalkoztatási arányokat is növelni
szükséges (lásd a 3. ábrát). A munkanélküliség nem csupán a teljes magyar gazdaságot
érinti, hanem általában rosszabb egészségi állapotot is eredményez. Így az új munkahelyek
létrehozása és a munkaerő-piaci mutatók javítását célzó innovatív intézkedések nemcsak a
gazdaság teljesítményét növelik, de a népesség egészségi állapotát is kedvezően
befolyásolják. Ennek elősegítése érdekében az Új Széchenyi Terv (2010. június 28.) a
következő 10 évben 1 millió új munkahely teremtését irányozta elő. A terv leginkább az
építőiparra, a mezőgazdaságra és a turizmusra összpontosít annak érdekében, hogy
nagyszámú munkahelyet hozzon létre az alacsonyabb képzettségű munkavállalók számára is.
A terv kiemeli a kreatív iparágak szerepét a pályakezdők foglalkoztatásában és a
fogyatékossággal élő emberek támogatásában. 6

6
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3. ábra. Foglalkoztatottsági szint a munkaképes korú népesség %-ában.
70.0
68.0
66.0
64.0
Czech Republic

62.0

Hungary

60.0

Poland
Slovak Republic

58.0

OECD-Total

56.0
54.0
52.0
50.0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Forrás:
OECD. (2010b). Foglalkoztatási szint a munkaképes korú népesség %-ában. Statisztikai táblázatok. In:
23 September 2010 http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate_20752342-table4

3.2

A mozgásszervi betegségek hatása a munkaképességre

A mozgásszervi betegségek hatása a személyekre, illetve munkaképességükre egyénenként
nagyon változó. A relatív munkaképtelenséget mérő módszerek az adatgyűjtés módjában, a
válaszadók kiválasztásában és a munkaképtelenség definíciójában különböznek. A
munkaképtelenség

általában

a

foglalkoztatottság

megszűnésére,

a

csökkent

munkaóraszámra vagy a rokkantsági segélyek és támogatások igénybevételére utal. Ezek a
becslések csak ritkán tartalmazzák a munkavégzés során a csökkent termelékenység miatt
bekövetkező veszteséget.
A

mozgásszervi

betegségek

munkavégzést

korlátozó

fájdalmat

vagy

fáradtságot,

kimerültséget okozhatnak, melyet azonban a munkavállalók nem minden esetben jelentenek.
A kutatási eredmények szerint az olyan betegségekben, mint például a rheumatoid arthritis
(RA), szenvedő emberek 30%-a nem akarja közölni állapotát munkatársaival vagy főnökével,
mert fél a diszkriminációtól (Gignac, Cao, Lacaille, Anis és Badley 2008), a munkavállalók
22%-a pedig elhallgatja állapotát munkaadója elől (Gignac et al., 2004).
Amint azt a 2. fejezetben említettük, a mozgásszervi betegségek lehetnek specifikusak vagy
nem specifikusak. A specifikus mozgásszervi betegségek hatásait a következőkben
részletezzük, különös tekintettel az RA-ra és a spondyloarthropathiákra (SpA-k). Egyéb,
nagyrészt nem specifikus mozgásszervi betegségek a két fő kategóriával kapcsolatosan, a
hátfájással és a munkavégzéssel összefüggő felsővégtag-rendellenességeknél kerülnek
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ismertetésre. A mozgásszervi betegségek okozta fájdalom a következő területeken
befolyásolhatja az egyének munkateljesítményét:
•

Állóképesség és rugalmasság;

•

Gondolkodási képesség vagy koncentráció;

•

Racionalitás/hangulat;

•

Kimerültség;

•

Mozgékonyság;

•

Gyorsaság.

A mozgásszervi betegségek némelyike a munka biztonsági aspektusaira is hatással lehet. Ha
a koncentrációt vagy a mozgásképességet a betegség vagy a fájdalom befolyásolja, bizonyos
munkafolyamatok veszélyessé válhatnak. Az is megjegyzendő, hogy a diagnózis felállítása
után bizonyos kezeléseknek jelentős mellékhatásai lehetnek, melyek befolyásolhatják az
egyének

teljesítőképességét.

Ez

különösen

veszélyes

lehet

a

magas

kockázatú

munkaterületeken, mint például nehézgépek kezelése vagy járművezetés.
3.2.1

Hátfájás

A hátfájás igen közönséges panasz Magyarországon, bár prevalenciájára vonatkozóan
szisztematikus

adatgyűjtést

nem

végeztek.

A

negyedik

Európai

Felmérés

a

Munkakörülményekről (EWCS) (Parent-Thirion et al., 2007) eredményei szerint a magyar
munkavállalók 31,6%-ánál jelentkezik munkaeredetű hátfájás. A hátfájással küzdő betegek
túlnyomó többségénél semmiféle specifikus diagnózis nem születik. A KSH 2002-ben, 10 ezer
munkavállalótól gyűjtött adatai szerint az alanyok 44%-a panaszkodott hát- vagy derékfájásra
(Horváth, Than, Bellyei, Kránics és Illés, 2006). További adatok azt mutatják, hogy 2007-ben
több mint 157 ezer ember kereste fel háziorvosát hátfájással, ezek 77%-a pedig munkaképes
korú volt. 7
A hátfájás gyakori panasz, epizodikus, gyakran visszatérő, és általában önmagától elmúlik.
Visszatérőként definiálják, ha egy éven belül több hat hónapnál rövidebb epizód fordul elő,
akut, ha egy epizód kevesebb, mint hat hétig tart, szubakut, ha egy epizód 7–12 hét közötti,
valamint krónikus, ha az epizód 12 hétnél tovább tart. A hátfájás sokak visszatérő problémája,
de ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a tünetek súlyosbodnak is. Az emberek
többségénél a fájdalom négy-hat héten belül magától megszűnik. Egy európai tanulmány
eredményei szerint a hátfájás miatt háziorvosukat felkereső betegek 65%-a 12 héten belül
tünetmentes volt (van der Hoogen et al., 1998 in Bekkering et al., 2003). A regisztrált
7
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munkahelyi hiányzás azoknál a kisebbségben lévő csoportoknál a legmagasabb, akiknél a
betegség krónikus vagy visszatérő. A legtöbb, hátfájással érintett ember munkában marad,
vagy azonnal visszatér a munkába. A hátfájásra panaszkodó dolgozók 85%-a egy hétnél is
kevesebbet hiányzik, ám ez összességében csak a kieső munkanapok felét jelenti. A
fennmaradó részt azon betegek (15%) hiányzásai teszik ki, akik egy hónapnál is tovább
maradnak távol a munkahelyüktől (Bekkering et al., 2003).
Fontos felismerni azt, hogy egyénenként nagy különbség van a tünetek jelentkezésének
módja, a segítségkérés, a termelékenységkiesés, a munkaképtelenség, valamint az ezekhez
vezető tényezők között (Burton, 2005). Ez azt jelenti, hogy lehetetlen megjósolni, azt hogy az
egyes mozgásszervi fájdalmat tapasztaló személyek mit tesznek majd a betegség vagy a
sérülés menedzselése érdekében (például, hogy folyamodnak-e orvosi segítségért), hogy
hogyan fogja ez érinteni munkahelyi teljesítményüket, kivesznek-e szabadnapot vagy
betegszabadságra mennek, végül pedig, hogy ahhoz a kisebbséghez fognak-e tartozni, akik
maradandóan munkaképtelenek lesznek. Ezért fontos kérdés az, hogy a sok hátfájásra
panszkodó ember közül a probléma miért van olyan kedvezőtlen hatással egyesekre és csak
enyhébb hatással másokra. Egyre szélesebb a konszenzus abban, hogy a pszichológiai
faktorok a meghatározó tényezők, mivel erősen összefüggnek a hátfájás progressziójával, az
akut betegség krónikussá válásával, ami az emberek 2–7%-át érinti (Burton), valamint a
munkaképtelenség kialakulásával (Burton; Bekkering et al., 2003).

3.2.2

Munkavégzéssel kapcsolatos felsővégtag-rendellenességek (WRULD)

A negyedik Európai Felmérés a Munkakörülményekről (EWCS) (Parent-Thirion et al., 2007)
szerint a magyar munkavállalók 26,5%-a tapasztalt már nyakában, vállában és felső
végtagjaiban izomfájdalmat. A KSH adatai szerint a mozgásszervi fájdalomra panaszkodó
betegek 33%-ánál a fájdalom fő forrása a nyak, a váll és a felső végtagok, míg a betegek
másik 34%-ánál a fő fájdalomforrás a kéz volt (KSH Életszínvonal- és Munkastatisztikai
főosztálya, 2008). A felsővégtag-rendellenességek olyan mozgásszervi betegségek, melyek a
test felső részét érintik, és melyeket vagy a munkavégzés, illetve a munkakörnyezet okoz,
vagy súlyosbít. A felsővégtag-rendellenességek definíciója és diagnosztikai kritériumai
meglehetősen vitatottak. A felsővégtag-rendellenességek csoportját rándulások és ficamok,
ismétlődő megterhelésből adódó sérülések vagy rendellenességek, vagy halmozódó
bántalmak miatti rendellenességek néven is említik. Ebbe a kategóriába mind a specifikus,
mind a nem specifikus rendellenességek és tünetek is beletartoznak. Van Eerd és
munkatársai

(2003)

27

különböző

osztályozási

rendszert

találtak

a

munkaeredetű

mozgásszervi betegségeknél. Az a tény, hogy gyakran egy egyszerű rendellenességet is
különbözőképpen írnak le, csak még bonyolultabbá teszi a kérdést. Jellemző, hogy Van Eerd
és munkatársai (2003) szerint a különböző osztályozási rendszerek még abban sem értenek
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egyet, hogy mely rendellenességeket tartalmazzák. Ez a definíciós probléma jelentősen
megnehezíti a felsővégtag-rendellenességben szenvedő betegek számának megállapítását
és a kapcsolódó kockázati tényezők megismerését.
Bár egységesen elfogadott osztályozási rendszer nincs, általános a konszenzus, hogy a
felsővégtag-rendellenességek tünetei az inakban, izmokban, ízületekben, erekben és/vagy
idegekben jelenhetnek meg az adott helyen fájdalom, diszkomfortérzet, zsibbadás, bizsergő
érzés formájában. A felsővégtag-rendellenességek specifikus és nem specifikus típusúak
lehetnek (Aptel, Aublet-Cuvelier és Cnockaert, 2002), és az osztályozási kísérletek vagy az
érintett területre, vagy az okra összpontosítanak. A testrész szerinti csoportosításban a
felsővégtag-rendellenességek a következők:


Könyök: epicondylitis (tenisz- vagy golfkönyök);



Kézfej, csukló és alkar: carpalis alagút szindróma; ismétlődő megterhelésből adódó
károsodás (repetitive strain injury – RSI), de Quervain-szindróma;



Váll: a váll íngyulladása vagy tendinitise;



Nyak: nyakfájás.

A munkahelyi okokon alapuló osztályozás olyan jelenségekre vagy tevékenységekre utal, mint
a kézre ható vibráció, ami például Raynaud-szindrómát eredményezhet. A felsővégtagrendellenességek egy általános kategóriát alkotnak, ami azt jelenti, hogy csaknem minden
munkával kapcsolatba hozható mozgásszervi betegség felsővégtag-rendellenességgel jár. A
mozgásszervi betegségek specifikus tüneteit és hatásait az alábbiakban részletesebben
tárgyaljuk, külön utalással a hátfájásra, RA-ra és SpA-ra.
3.2.3

Rheumatoid arthritis (RA)

Az RA a specifikus mozgásszervi betegségek egyik példája. A gyulladásos arthritis egyik
formája, prevalenciája a legfejlettebb országokban 0,3–1% közötti (WHO Scientific Group,
2003). Az RA prevalenciájáról szóló adatok legnagyobb része az Egyesült Államokban, illetve
Európában

végzett

tanulmányokból

származik.

Egy

közelmúltbéli

becslés

szerint

Magyarországon 67 ezer RA-beteg él (Lundkvist, Kastäng és Kobelt, 2008). Egy másik, 2007ből származó becslés szerint az RA-betegek száma 50 ezer, 54%-uk munkaképes korú, 8 és
egy másik becslés is hasonló prevalenciát, 0,49%-ot valószínűsít (Kobelt és Kasteng, 2009).
2007-ben csaknem 50 ezer ember kereste fel háziorvosát RA miatt. 9 A betegség bármilyen
korú személyeket érinthet, bár leggyakrabban 25–55 éves kor között, a munkaképes kor
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közepe táján jelentkezik. Epidemiológiai tanulmányok kimutatásai szerint az RA körülbelül 6–
10 évvel csökkenti a várható élettartamot.
Az RA pontos oka ismeretlen. A bizonyítékok arra utalnak, hogy ez egy gyulladás formájában
megjelenő immunreakció, mely az ízületeket és más szöveteket is érint. A kockázati tényezők
közé tartozik a nem, RA a családi kórtörténetben és a HLA (humán leukocyta antigén) (WHO
Scientific Group, 2003). A dohányzás szintén összefüggésbe hozható az RA-val (Baka, Buzás
és Nagy, 2009; WHO Scientific Group). Egyéni szinten az RA lefolyása igen változékony,
tünetei lehetnek fájdalom, ízületi merevség és fáradtság, különösen reggel vagy a pihenést
követő időszakokban, súlyvesztés vagy influenzaszerű tünetek. Érinti az ízületeket, fájdalmat,
majd deformitást, később rokkantságot okoz. A betegség progressziója igen gyors lehet, az
ízület bedagadhat és az ízületi porcok, csontok károsodhatnak. A test bármely ízületét
érintheti, ám leggyakrabban a kezekre, a lábakra és a csuklókra lokalizálódik. Az RA a szívet,
a szemet, a tüdőt, a vért és a bőrt is érintheti.
Az RA lefolyása változatos, ami azt jelenti, hogy az enyhe, magától megszűnő formáról igen
rövid idő alatt komoly, pusztító betegséggé változhat (Young et al., 2000). Az RA általában
krónikus, és a betegeknél gyakran jelentkezhetnek fellángolások, azaz intenzív fájdalommal
járó időszakok melyeket többnyire kimerültség kísér, bár a fellángolások oka ismeretlen. A
fellángolás a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyik nap valaki még képes ellátni a munkáját, míg
másnap már nem. Ez meglehetősen nehezen érthető a kollégák és főnökök számára, és
megnehezíti a munkahelyi terhelés megtervezését. A fellángolások kezelése, illetve ezen
időszakok átvészelése megértést igényel és folyamatos kommunikációt feltételez a
munkáltató és a munkavállaló között.
A betegség hatásai megnehezíthetik a mindennapi feladatok ellátását, és gyakran arra
kényszerítik az embereket, hogy feladják munkahelyüket. A betegség a legtöbb betegnél öt
éven belül befolyásolja a munkaképességet (WHO Scientific Group, 2003). Egy áttekintő
tanulmány, mely az RA következtében kialakuló termelékenységveszteséget mérte fel, úgy
becsülte, hogy a megelőző évben RA-val diagnosztizált betegek 36–85%-ánál jelentkezett
termelékenységveszteség, ami átlagosan (medián) 39 napot jelentett (Burton, Morrison,
Maclean és Ruderman, 2006). Young és munkatársai (2002) szerint az RA-val diagnosztizált
betegek 22%-a hagyta ott munkáját öt éven belül, bizonyíthatóan az RA miatt. Azonban
bizonyos esetekben nem maga a betegség, vagy nem önmagában a betegség a fő oka a
munkahelyről történő távozásnak. Válaszadók egy másik csoportjánál Young és munkatársai
(2002) azt találták, hogy a munkájukat az RA és egyéb tényezők következtében abbahagyó
személyek 40%-a nevezte meg a betegséget legfőbb okként. Az RA jelentette teher az
alacsonyabb GDP-jű országokban, mint amilyen Magyarország is, sokkal magasabb, mint
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magasabb GDP-jű országokban (Sokka et al., 2009). Sokka és munkatársai (2010) arra is
rámutatnak, hogy az alacsonyabb GDP-jű országokban az emberek még nagyfokú
képességcsökkenés és magas betegségaktivitás esetén is tovább dolgoznak.
3.2.4

Spondyloarthropathiák

A spondyloarthropathiák (SpAs) egy krónikus gyulladással járó betegségcsalád, melybe az
alábbi betegségek tartoznak:
•

Ankylosing spondylitis (AS);

•

Reaktív arthritis (ReA)/ Reiter-szindróma (RS);

•

Arthritis psoriatica (PsA);

•

Gyulladásos bélbetegséggel (IBD) összefüggő spondyloarthropathia;

•

Differenciálatlan spondyloarthropathia (USpA).

Az európai populáción végzett legutóbbi felmérés szerint az SpA-k prevalenciája hosszú ideje
alábecsült, és az SpA-k prevalenciája hasonló az RA-éhoz (Akkoc, 2008).

Ankylosing

spondylitis

(spondylitis

ankylopoetica,

Bechterew-kór)

(AS):

specifikus

progresszív és krónikus reumatikus rendellenesség, mely főleg a gerincet érinti, de más
ízületeket, inakat és szalagokat is érinthet. Az átlagos populációban prevalenciája
leggyakrabban 0,1–0,2% közötti, 3:1-től 2:1-ig terjedő férfi:nő aránnyal (Dagfinrud,
Mengshoel, Hagen, Loge és Kvien, 2004). Az első diagnózist gyakran tizen- vagy huszonéves
korban állítják fel (a megjelenés leggyakoribb időpontja a 26. életév). A kutatások szerint erős
genetikai hajlam is felfedezhető az AS okai között. Bár mindenki kaphat AS-t, a betegség
némileg másképp érinti a férfiakat, a nőket és a gyerekeket (Dagfinrud et al., 2004). A
férfiaknál leggyakrabban a medence és a gerinc érintett, illetve a mellkasfal, a csípők, a vállak
és a lábak. Nőknél a betegség általában később jelentkezik, a betegség lefolyása enyhébb,
hosszabb a tünetmentes periódus, ám gyakoribb a gerincen kívüli (extraspinalis) érintettség.
A pontos diagnózis gyakran késik, mert a korai tüneteket sokszor sportsérülésekkel tévesztik
össze; Sieper, Braun, Rudwaleit, Boonen és Zink (2002) szerint átlagosan hét év telik el a
betegség jelentkezése és a diagnózis között. A tipikus AS-tünetek közé tartozik a fájdalom
(különösen korán reggel), súlyvesztés, főleg a betegség korai szakaszaiban, kimerültség, láz
és éjjeli izzadás, illetve a testmozgás utáni javulás. Akárcsak az RA esetében, a betegség
időszakos jellege miatt fontos a megfelelő életvezetés és szervezés annak biztosítása
érdekében, hogy az egyén el tudja látni munkáját, de ne tegye azt lehetetlenné.

A betegek felét érinti súlyosan a betegség, míg a többiek csak kevés tünetetről számolnak be.
Az AS általában olyan betegségnek tekinthető, melyben viszonylag jó funkcionalitás őrizhető
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meg (Chorus, Boonen, Miedema és van der Linden, 2002), ennek ellenére az AS-betegek
munkanélküliségi rátája háromszor olyan magas, mint az átlagpopulációé (Boonen et al.,
2001).
A közelmúltban végzett kutatások bizonyítékokkal szolgáltak arra, hogy a munka pozitívan
befolyásolja az RA-betegek (Chorus, Miedema, Boonen és van der Linden, 2003) és ASbetegek (Chorus et al.; Gordeev et al., 2009) fizikai egészséggel kapcsolatos életminőségét.
Chorus és munkatársai arra következtetnek, hogy a munka „fontos tényező lehet abban, hogy
a betegek pozitívan ítéljék meg saját fizikai teljesítményüket”. Ez a megfigyelés összhangban
van Waddell és Burton (2006a) eredményével, miszerint a jó minőségű munkának jó
egészségre gyakorolt és regeneráló hatása van a munkavállalókra. Az alábbiakban azt is
tárgyaljuk, hogy a munkahely milyen mértékű pozitív vagy negatív hatással lehet a
mozgásszervi betegségek kialakulására és progressziójára.
Arthritis psoriatica (PsA): az ízületi gyulladások egyik formája, az átlagos populáció 0,2–
1%-át (Wallenius et al., 2008) és a psoriasisos betegek 10–20%-át érinti. Egy becslés szerint
Magyarországon a PsA-betegek száma 10 és 20 ezer közé tehető (Koó, 2006). Gyulladás
hatására az ízületek érzékenyek lesznek, megdagadnak és mozgatásra fájnak. Az ízületek
merevvé válnak jellemzően pihenés után, elsősorban kora reggel, vagy munka után, az esti
pihenéskor. Az ízületek körüli szövetek, szalagok, inak szintén érintettek lehetnek. Az arthritis
psoriaticában szenvedőknél jellemző az inak vagy izmok gyulladása (mint a teniszkönyök,
vagy a sarok körüli fájdalom). Az esetek kb. 80%-ában az arthritis a psoriasis megjelenése
után alakul ki. Férfiak és nők egyenlő arányban érintettek, összehasonlító tanulmányok pedig
kimutatták, hogy a PsA betegségterhe az RA-hoz és az AS-hez hasonló (Wallenius et al.,
2008).
Néhány jellemző megkülönbözteti a PsA-t az arthritis más formáitól: például általában
gyulladtak az ujjak végén található ízületek. Egy másik jellemző pedig a gerinc és a
sacroiliacalis ízületek érintettsége, amit spondylitisnek neveznek (hasonlóan az ankylosing
spondylitishez). Nyaki fájdalom vagy merevség is előfordulhat, és akár egy teljes ujj vagy
lábujj

is

megdagadhat

vagy

begyulladhat

(dactylitis).

Az

ízületek

hajlamosak

az

elmerevedésre, továbbá néha össze is olvadhatnak. Fontos, hogy a PsA-t az RA-tól segít
megkülönböztetni, ha a vérben nem található meg a reuma faktor. Gyakori, hogy a betegség
a tinédzserkorban alakul ki. Nőknél megnőhet az incidencia terhességet vagy a menopauzát
követően. Mivel a PsA mind a bőrt, mind az ízületeket érinti, negatív hatást gyakorol a
betegek életminőségére és érzelmi problémákat okozhat. A PsA-betegek több fájdalmat és
funkcionális akadályozottságot szenvedhetnek el, mint az RA-betegek (Husted, Gladman,
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Farewell és Cook, 2001). A PsA-betegek körében a mortalitás is magasabb, mint (Wallenius
et al., 2008) az átlagpopulációban.
3.3

A munkahely hatásai a mozgásszervi betegségekre

A mozgásszervi betegségek rizikófaktorai igen sokfélék. Széles a konszenzus abban, hogy a
munkavégzés a mozgásszervi betegségek egyik rizikófaktora, ám bizonyos otthoni és
szabadidős tevékenységek, mint például a sport és a házimunka is hozzájárulhatnak a
mozgásszervi panaszokhoz. Egyes tanulmányok azt is megjegyzik, hogy a dolgozó nők
körében a mozgásszervi fájdalmak prevalenciája azért magasabb, mert a nők végzik a
házimunka többségét is (Punnett és Wegman, 2004). Belső kockázati tényezők is szerepet
játszanak a mozgásszervi betegségek kialakulásában és súlyosbodásában. Bizonyos belső
tényezők megváltoztathatók, míg mások nem, mint például a genetikai hajlam.
Egy másik, aggodalomra okot adó terület Magyarországon a kóros elhízás terjedése – ami
kockázati tényezőt jelent mind a csont-, mind az ízületi betegségek kialakulásában (csakúgy,
mint a kardiovaszkuláris betegségek és a diabétesz tekintetében). A legfrissebb adatok
szerint Magyarországon a kóros elhízás aránya az OECD átlagának felel meg: minden
második felnőtt túlsúlyos vagy kórosan elhízott (OECD, 2010d).
1. táblázat. Nem specifikus mozgásszervi betegségek belső kockázati tényezői

Belső tényezők










Kóros elhízás, testmagasság
Gerinc-rendellenességek
Genetikai hajlam
Terhesség
Pszichológiai stressz: önértékelés
Egészséggel kapcsolatos vélekedések: kontrollhely,
önhatékonyság, a fogyatékosság és az elvárások percepciója
Családi stressz
Pszichológiai stressz: testi tünetek megjelenése, szomatizáció,
szorongás és depresszió
Öregedés

Forrás: A WHO Scientific Group (2003) adatainak adaptációja

További bizonyítékok azt mutatják, hogy magasabb arányban fordulnak elő mentális
problémák azoknál a személyeknél, akik hosszan tartó betegségben szenvednek, mint
például a mozgásszervi rendellenességek csoportja is (McGee and Ashby, 2010; Palkonyai et
al., 2007). Ez befolyással lehet a betegség súlyosságára, az egyén képességére a munka
megtartására, a munkahelyi távollét időtartamára, valamint a rehabilitáció könnyű vagy nehéz
voltára.
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A munkavégzés mozgásszervi betegségekre gyakorolt hatásainak, kockázati tényezőinek és
bizonyítékainak tekintetében különbséget kell tenni munkavégzéssel összefüggő (‘workrelated’) és foglalkozási (‘occupational’) betegségek, rendellenességek között (Punnett és
Wegman, 2004). Bizonyos mozgásszervi betegségeket egyes európai kormányzatok
foglalkozási rendellenességnek tekintenek, ilyenek például a csukló tenosynovitise, a könyök
epicondylitise, a Raynaud-szindróma, a vibrációból eredő fehér ujj betegség és a carpalis
alagút szindróma (Eurostat, 2004). Mint ebből is kitűnik, széles körben ismert és elismert az a
tény, hogy a munkavégzés hozzájárulhat e betegségek kialakulásához; és kellőképpen
megalapozott a munkahelyi kockázatbecslés használata is, melynek célja a betegségek
incidenciájának csökkentése.
Világos, hogy nem a munka okozza az olyan reumatikus betegségeket, mint az RA és az
SpA-k, de vannak olyan bizonyítékok, melyek szerint a fizikai munkakövetelmények, a
támogatás hiánya, az önstigmatizáció és a munkaidő rugalmasságának hiánya mind olyan
tényezők, melyek jelentősen megnehezíthetik a munkahely megtartását és a munkába történő
visszatérést (der Tempel és van der Linden, 2001; Gignac et al., 2004).
Jól dokumentált a kapcsolat bizonyos nem specifikus mozgásszervi betegségek, mint például
a derékfájás és a munkavégzés, valamint néhány olyan munkaköri követelmény között,
melyeket gyakran sorolnak fel a mozgásszervi betegségek rizikófaktoraiként, például:


Gyors munkatempó és ismétlődő mozgásminták;



Nehéz tárgyak emelése és erőteljes kézi erőkifejtés;



Nem semleges, azaz nem természetes testtartások (dinamikus vagy statikus),
gyakori hajolgatás és törzsfordítás;



Mechanikus nyomáskoncentrációk;



A testet részlegesen vagy egészében érő vibrációk;



Részleges vagy egész testre ható hideghatás;



Elégtelen regenerálódási idő (Punnett és Wegman, 2004).

A mozgásszervi betegségek mindenféle ágazatban és munkakörben dolgozó munkavállalónál
felléphetnek, ám vannak magasabb kockázatú foglalkozások is, egyes munkakörökhöz a
mozgásszervrendszer bizonyos pontjainak erős megterhelése kapcsolódik.
Számos munkakörben találhatók olyan tevékenységek, melyek rizikófaktort jelentenek a
mozgásszervi

betegségek

tekintetében.

A

negyedik

Európai

Felmérés

a

Munkakörülményekről (EWCS) szerint az európai munkavállalók 17%-a számolt be arról,
hogy munkaidejük legalább felében valamilyen kéziszerszám vagy gép vibrációja éri őket,
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33%-uk tölt legalább ugyanennyi időt fárasztó vagy fájdalmas testtartásban, 23%-uk nehéz
tárgyakat mozgat vagy cipel, 46%-uk ismétlődő kézmozdulatokat végez, és 31%-uk dolgozik
számítógéppel (Parent-Thirion et al., 2007).
A munkáltatók leginkább amiatt fordítanak figyelmet a mozgásszervi betegségekre, illetve a
munkahely hatására ezek kialakulásában, hogy elkerüljék a peres eljárásokat, vagy
mérsékeljék a lehetséges jogi következményeket. Ezért igyekeznek biztosítani, hogy
mindenben

megfeleljenek

az

elvárható

gondosságnak,

például

a

munkaállomások

felmérésével vagy a kézi anyagmozgatásáról szóló munkavédelmi oktatással, előírásokkal. Ez
azonban nem vesz figyelembe egy sokkal tágabb problémát, mégpedig azt, hogy más,
munkával

kapcsolatos

tényezők

is

hozzájárulhatnak

a

mozgásszervi

betegségek

kialakulásához. Ezeket a tényezőket igen gyakran figyelmen kívül hagyják mind a
szakirodalomban, mind a munkaegészségügyi és -biztonsági tanácsadás során. Még ahol
meg is említik a stressz fogalmát, általában ott sem beszélnek a pszichoszociális tényezők és
a fizikai elváltozások kapcsolatáról, ezzel is erősítve azt a jelenlegi felfogást, hogy a biztonság
a prioritás.
Általában fokozott a sérülésveszély akkor, ha a fent említett fizikai kockázati tényezők
kombináltan fordulnak elő, illetve ha valamilyen hátrányos pszichológiai tényező, személyes
vagy foglalkozási faktor is jelen van (Devereux, Rydstedt, Kelly, Weston és Buckle, 2004).
Pszichológiai és szervezeti tényezők szintén kombinálódhatnak fizikai tényezőkkel, és
megnövelhetik a korai munkahely elhagyás kockázatát. A deréktáji fájdalmakkal kapcsolatos
kutatások szerint a dolgozónak azon meggyőződése, hogy maga a munka okoz
derékfájdalmat, már a betegként való viselkedés előtt kialakul, és kockázati tényezőnek
tekinthető a krónikus munkaképtelenség kialakulásában (Werner, Lærum, Wormgoor, Lindh
és Indhal, 2007). Sokka és Pincus (2001) 15 tanulmányt tekintettek át, és kimutatták, hogy a
fizikailag megterhelő munkavégzés, az autonómia hiánya, a nagyobb fájdalom, az
alacsonyabb funkcionális státusz és az alacsonyabb iskolázottság RA betegségben a korai
munkahely elhagyás prediktorai. A Sokka és Pincus által kimutatott bizonyítékok ráirányítják a
figyelmet arra, hogy nemcsak a munkavégzés fizikai elemei vannak hatással a
munkaképességre és az aktív munkaerő-piaci részvételre, hanem figyelembe kell venni a
munka pszichoszociális és szervezeti tényezőit is.
A kelet-európai országokban azonban az egészségi következményekkel összefüggésbe
hozható pszichoszociális szempontokat egészen a közelmúltig elhanyagolták (Piko, 2007).
Ezért egy kiterjedt magyar tanulmány a munkával és egészségi következményekkel
kapcsolatos pszichoszociális tényezőket vizsgálva arra az eredményre jutott, hogy a
stresszes munkahelyi pszichoszociális környezet hatással van a mentális egészségre, a
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jóllétre és az önértékelt egészségi állapotra (Kopp, Stauder, Purebl, Janszky és Skrabski,
2007). Más európai országokkal összehasonlítva úgy tűnik, hogy Magyarországon a
pszichoszociális munkakörnyezet kedvezőtlenebb – különösen a munkába fektetett
erőfeszítés és a cserébe kapott jutalom tekintetében (Salavecz et al., 2010). A
pszichoszociális munkakörnyezet tekintetében a kelet- és nyugat-európai országok között
jelentkező különbségek nem tűnnek egyértelműnek (Salavecz et al.).
A mozgásszervi betegségekkel összefüggésbe hozható pszichoszociális és szervezeti
tényezők a következők:


Gyors munkatempó vagy intenzív munkaterhelés;



Monotonnak érzékelt munka;



Alacsony szakmai elégedettség;



Szűk döntési tartomány / kis munkahelyi önállóság;



Alacsony társas támogatottság;



Munkahelyi stressz.

A munkahelyi stressz egy igen széles értelemben használt fogalom, mely számos forrásból
eredhet, például a magas munkahelyi követelményekből, vagy abból, ha nem találkoznak
egymással a készségek és a munkahelyi elvárások. Ráadásul a stressz eredhet munkahelyi
bántalmazásból, erőszakból, és diszkriminációból is. A bizonytalan munkahely fontos
tényezője lehet a stressznek. Összességében a magyar gazdaság már jó pár éve instabil, ami
növelheti a stresszt és a létbizonytalanság érzését idézheti elő. 10
Még egyszer kiemelendő, milyen fontos felismerni a pszichológiai és a fizikai faktorok közötti
összefüggést. A munkahelyi stressz, beleértve az erőszakot és a diszkriminációt is, nemcsak
a

mentális

következmények

miatt

vezethet

termelékenységcsökkenéshez,

hanem

mozgásszervi betegségek kialakulását is eredményezheti rándulás vagy ficam következtében.
A gyakori, erős fájdalomérzet alacsony társas támogatottsággal, alacsony társadalmi
beágyazottsággal vagy alacsony társadalmi részvétellel társul (Katz, 2002). A jó munka és a
magas minőségű munkahelyek kulcsfontosságúak (Coats és Max, 2005; Coats és Lehki,
2008). Ez azt jelenti, hogy fontos a rugalmas munkavégzéshez szükséges lehetőségek
biztosítása, például a rugalmasan alakítható munkaidő. Sokan szeretnének részidőben
dolgozni, vagy javítani munkahelyi feltételeiken. 11
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3.4

A mozgásszervi betegségek tágabb gazdasági és szociális hatásai

A mozgásszervi betegségeknek az egyének munkaképességére, illetve a munkától távol
töltött idő hosszára gyakorolt hatásai komoly költségeket eredményeznek mind az egyén,
mind családja, mind munkáltatója, mind a tágabb gazdaság szintjén. A pontos költségek
kiszámítása nem egyértelmű (Lundkvist et al., 2008), ugyanis rengeteg tényezőt kellene
számításba venni úgy, hogy pontos, megbízható és következetes adatokhoz csaknem
lehetetlen hozzájutni 12 Ám a mozgásszervi betegségek gazdasági hatásait felmérő,
konzervatív megközelítésen alapuló adatok azt valószínűsítik, hogy a mozgásszervi
betegségek jelentős gazdasági terhet rónak Magyarországra.
A mozgásszervi betegségek (illetve bármilyen betegség) költségeinek kiszámításához az
alábbi tényezőket kell megbecsülni:


Direkt (közvetlen) költségek: idetartoznak az egészségügyi költségek, mint például a
prevenció, a kezelés, a rehabilitáció, a hosszú távú gondozás, a gyógyszerköltségek
és magánkiadások. Ezeket gyakran tovább bontják egészségügyi költségekre és
egyéb szektorokban megjelenő nem egészségügyi jellegű kiadásokra (Lundkvist et al.,
2008);



Indirekt (közvetett) költségek: idetartoznak a csökkent munkaképesség miatti
veszteségek, mint például az alacsonyabb termelékenység, a kieső keresetek, a
családtagok elveszett lehetőségei és keresetei, valamint a kieső adóbevétel;



Nehezen kalkulálható (intangible) költségek: idetartozik a csökkent életminőséget
eredményező pszichoszociális teher, mint például a munkahelyi stressz, gazdasági
stressz, családon belüli stressz és szenvedés (WHO Scientific Group, 2003).

Ezek a költségek jelentős mértékben változnak a betegségtől, a tünetek súlyosságától és attól
függően, hogy rövid vagy hosszú távú távollétet vagy képességcsökkenést okoznak. Továbbá
annak függvényében is változatosak lehetnek, hogy milyen módszert használnak a költségek
kiszámításánál. A számításokat befolyásoló faktorok között találhatók az alábbiak:


A betegség súlyossága;



A felmérés tárgyát képező betegpopuláció demográfiai összetétele;



A termelékenység kiszámításához használt módszer;



A munkaképtelenség definíciói;



A kezelési költségek és a kezelések eredményei (a kezelés éve is egy tényező,
mivel az eljárások is változhatnak);

12
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Az egészségügyi finanszírozási rendszer változásai;



Incidencia vagy prevalencia alapú költségbecslések.

A nehezen kalkulálható költségek igen ritkán szerepelnek a költségkalkulációkban, mivel
ezeket csaknem lehetetlen pénzben kifejezni (Sieper et al., 2002). A nehezen kalkulálható
költségek értékelése hasznos információkat nyújt arról, hogy a mozgásszervi betegségekben
szenvedő betegek életminősége milyen mértékben csökken, továbbá ezeket az adatokat a
későbbiekben az intézkedések és kezelések hatékonysági mutatóiként lehet használni
(Leardini, Salaffi, Montanelli, Gerzeli és Canesi, 2002).
A jelenleg széles körben használt két mérőszám a következő:
1. Rokkantsággal korrigált életévek (Disability adjusted life years – DALYs). Ez a
teljes betegségteherre vonatkozó mérőszám, mely egy meghatározott betegség
tekintetében adja meg a betegségterhet. Kulcselemei az életkor, amikor a betegség
megjelenik vagy a rokkantság bekövetkezik, a betegség fennállásának időtartama és
életminőségre kifejtett hatása. Egy DALY egy egészséges életév elvesztésével
egyenlő. Magyarországon a mozgásszervi betegségek a mindkét nemet érintő
betegségek közül az első 10-ben vannak, nőknél 3,1%, férfiaknál 6,3% a
részesedésük az összes DALY-ból (WHO, 2006). Az RA a Magyarországon elvesztett
összes DALY 0,77%-át teszi ki (Lundkvist et al., 2008).
2. Életminőséggel korrigált életévek (Quality adjusted life years – QALYs). A QALY
szintén a betegségteher mérőszáma, a megélt élet minőségét és mennyiségét is
kifejezi. Az egészségügyi költségek hasznosságának becslésére használatos, és a
beavatkozások következtében megnyert életéveken alapul. A QALY azt fejezi ki, hogy
hány megfelelő életminőségű extra hónapot vagy évet nyerhet a beteg a kezelés
eredményeként, ami a kezelés költség-haszon elemzésében segít.
Mindkét mérőszám vitatott, használatuk mégis elfogadottá vált, mivel igen hasznosak
különböző betegségeket vagy egészségügyi rendszereket érintő összehasonlítások során.
3.4.1

Direkt költségek

Amint már említettük, a betegségköltség-elemzésekhez számos különböző beviteli adatra van
szükség, és az egyes tanulmányok között is nagy eltérések figyelhetők meg. A deréktáji
fájdalmak esetében a legjelentősebb direkt költségek a fizikoterápiával, fekvőbeteg-ellátással,
gyógyszereléssel és az alapellátással kapcsolatosak (Dagenais, Caro és Haldeman, 2008).
Nachemson, Waddell és Norlund (2000) számításai szerint az egészségügyi költségek 80%át a betegek 10%-ára, a krónikus hátfájással és rokkantsággal küzdő betegekre fordítják. Az
RA esetében, bár a direkt egészségügyi költségek eddig meglehetősen alacsonynak
bizonyultak (Lundkvist et al., 2008), számos tanulmány mutatta ki, hogy a funkcionális
33

© The Work Foundation.

képességek csökkenésével a direkt költségek emelkednek – így válik a funkcionális képesség
a legfőbb költségtényezővé (Péntek et al., 2008; Huscher, Merkesdal, Thiele, Schneider és
Zink, 2006; Kobelt, 2007; Leardini et al., 2002).
A direkt költségek részaránya a teljes költségen belül az indirekt költségekénél jelentősen
alacsonyabb (Brodszky et al., 2009; Dagenais et al., 2008; Kavanaugh, 2005; Kobelt, 2007;
Lundkvist et al., 2008). RA esetében az egyes országok között óriási különbségeket közöl a
szakirodalom, mivel a különböző országokban az egyes kezelések igénybevételének aránya
eltérő (Lundkvist et al., 2008).
A 2. táblázat általában a mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos, valamint kifejezetten a
rheumatoid arthritishez és a derékfájáshoz kapcsolható direkt költségeket mutatja meg az
irodalmi adatok szerint (Woolf, 2004 in: The Bone and Joint Decade, 2005; Kavanaugh, 2005;
Dagenais et al., 2008).
A kezelési költségek kiszámításakor a klinikai költségeket és a kezelés hatását vizsgálják. A
kezelés tágabb értelemben vett hatása, vagyis ha a kezelés következtében a betegek
munkában maradhatnak, vagy hamarabb visszatérhetnek a munkába, biopszichoszociális és
gazdasági következményekkel jár. Gyorsan kihat a munkában maradó egyénre, illetve az
alacsonyabb költségek révén kedvezőbb az OEP és egyéb kormányzati szervek számára is.
A kezelések költségelemzésének szélesebb, komplex megközelítése – általában, illetve
specifikusan a mozgásszervi betegségek esetében is – az eddigiektől eltérő, és talán sokkal
valósabb képet festhet a kezelések költségeiről és hasznáról.
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2. táblázat. A mozgásszervi betegségekhez, a rheumatoid arthritishez és a derékfájáshoz
kapcsolódó direkt költségek
Mozgásszervi
betegségek
Orvos felkeresése

Egészségügyi
költségek

Rheumatoid arthritis

Derékfájás

Orvos felkeresése

Orvos felkeresése

Egyéb szakorvos felkeresése

Csontkovács felkeresése

Járóbeteg-sebészet

Járóbeteg-sebészet

Járóbeteg-sebészet

Sürgősségi osztály

Sürgősségi osztály

Sürgősségi osztály

Rehabilitációs
szolgáltatás
igénybevétele
(fizioterapeuta,
foglalkozásegészségügyi terapeuta,
szociális munkás)
Gyógyszerelés (beleértve az
adminisztrációs költségeket)
Gyógyszerköltségek
Diagnosztikai / terápiás
eljárások és vizsgálatok

Képalkotó vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok
Toxikológia (diagnózis,
kezelés)

Fizikoterápia és
rehabilitációs szolgáltatások
igénybevétele
Komplementer és alternatív
medicina
Gyógyszerelés
Képalkotó vizsgálatok

Gyógyászati segédeszközök
Műszerek és
gyógyászati
segédeszközök
Akut kórházi osztály
(sebészettel vagy
anélkül)

Hospitalizáció (az RA-val
vagy kezelésével
összefüggésben): ortopéd
sebészet, kiterjesztett ellátás
/ rehabilitációs osztály

Krónikus kórházi osztály
Szállítás
Személyi
költségek

Beteg ideje
Gondozó ideje
Otthoni egészségügyi
szolgáltatások

Egyéb,
betegséggel
kapcsolatos
költségek

Mentálhigiénés
szolgáltatások

Környezet átalakítása
Gyógyászati felszerelés

Nem egészségügyi
gyógyító szakember,
alternatív terápia
Forrás: Woolf, 2004 in: The Bone and Joint Decade 2005; Kavanaugh, 2005; Dagenais et al., 2008
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3.4.2

Indirekt költségek

Az alkalmazottak rossz egészségi állapotának felmérésekor két fő indirekt költséget szoktak
mérni. Az egyik a munkahelyi távollét, a másik a teljesítménycsökkenés (presenteeism),
amikor a munkavállaló jelen van ugyan, ám termelékenysége csökken a betegség vagy
csökkent munkavégzőképesség miatt. Ennek mérése rendkívül nehéz, és nincsenek is a
teljesítménycsökkenést

regisztráló

magyar

adatok,

csak

egyes

eseteket

vizsgáló

tanulmányok. Mint korábban is említettük, sok munkavállaló úgy jár be munkahelyére, hogy
állapota ellenére nem kéri meg főnökét, hogy termelékenységének megőrzése érdekében
alakítsa át munkahelyét vagy munkakörét.
A legtöbb becslés az indirekt költségeket a jelenlét nyilvántartása alapján számolja ki.
Mindazonáltal érdemes rávilágítani a hiányzási adatok korlátaira. A betegség miatti hiányzás
nyilvántartása ritkán pontos. A különböző szervezeteknél más és más módszerrel tartják
nyilván a hiányzásokat: bizonyos esetekben a munkavállalók maguk töltik ki a nyilvántartást,
míg más esetben a vezetők regisztrálják a hiányzásokat. A munkáltatói felmérésekben a
munkaügyesek készítik el a felmérést saját adataik alapján. Az önbevallós felmérésekben az
egyes alkalmazottakat kérik fel, hogy töltsék ki az adott időszakra vonatkozó adatokat, például
az előző 2–4 hétre vonatkozóan. Minden módszernek vannak korlátai, például az önbevallós
esetben az alkalmazottak olyankor is beteget jelentenek, amikor egyébként sem kellett volna
dolgozniuk. A munkáltatói felméréseknél korlátozó tényező a munkaadó által használt jelenléti
nyilvántartás minősége (például az alkalmazottak nem mindig regisztrálják hiányzásaikat,
vagy a hiányzás okának megadása nem megfelelő). A munkaadói felmérések ráadásul
általában valamilyen irányba torzítanak, mivel gyorsan csak a jól adminisztráló vállalatok
tudnak felelni az ilyen kérdőívekre. A legtöbb esetben a nyilvántartás és a jelentések torzítják
az eredményt: a menedzserek, vezetők például hajlamosak arra, hogy a valósnál kevesebb
hiányzást ismerjenek be.
Az OEP nyilvántartása alapján 2005-ben összesen 9,2 millió munkanap esett ki
betegszabadság miatt – míg 2007-ben ez a szám 8,1 millió volt (Polyacskó, 2010). Polyacskó
felveti, hogy ez a csökkenés esetleg annak tudható be, hogy a munkavállalók féltek állásaik
elvesztésétől, ám megjegyzi azt is, hogy nincsenek olyan felmérések vagy tanulmányok,
melyek eredményeivel ezt a hipotézist igazolni lehetne. 2008-ban a betegszabadságok miatt
kifizetett összeg több mint 185 millió euró (kb. 50 milliárd forint) volt (Polyacskó, 2010)
A KSH adatai (KSH, 2009a) szerint 2009-ben a táppénzes napok száma 32,8 millió volt, ami
fejenként 9,6 napot jelent, a teljes táppénzkiadás pedig 368 millió euróra (100 milliárd forintra)
rúgott (lásd a 4. ábrát).
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4. ábra. Táppénzkiadások és a táppénzes napok száma 1992 és 2009 között

Forrás: KSH (2009a)

A munkaképesség elvesztésének leggyakoribb okai a légzőszervi és a mozgásszervi
megbetegedések (Polyacskó, 2010). Egy magyar tanulmány szerint a derékfájásban
szenvedő emberek 21,5%-a már a magelőző hónapban is hiányzott munkahelyéről (Horváth,
Koroknai, Acs, Than és Illés, 2009).
Az indirekt költségek nemcsak a betegség miatti hiányzással és a teljesítménycsökkenéssel
kapcsolhatók össze, hanem a mozgásszervi betegségekben szenvedő betegek esetén a korai
nyugdíjazással is (Dagenais et al., 2008; Alavinia és Burdorf, 2008). A szakirodalomban nagy
eltérés mutatkozik az egyes országok, a vizsgálat éve és a vizsgált populációk között a korai
nyugdíjba vonulási arány tekintetében, ám a legtöbb tanulmányban 30% és 50% közötti arány
szerepel (Lundkvist et al., 2008). Magyarországon egy kisebb vizsgálat szerint a betegek
37%-a vonult nyugdíjba idejekorán, ami az RA esetében az indirekt költségek 49%-át tette ki.
(Péntek, 2007).
A költségadatok még mindig alábecsülik a mozgásszervi betegségekhez hasonló betegségek
valódi költségeit. A legtöbb mozgásszervi betegségben szenvedő beteg nem válik rokkanttá.
A valóságban, míg a mozgásszervi betegségek háttér-prevalenciája viszonylag magas, a
legtöbben (köztük a már diagnosztizált betegek is) tovább dolgoznak (Waddell és Burton,
2006a). Ezért potenciálisan igen magasak lehetnek a csökkent termelékenységből adódó
költségek ott, ahol az emberek fájdalommal vagy rossz közérzettel dolgoznak tovább arra
várva, hogy az intézkedések vagy a munkahely átalakítása segítsen rajtuk. Amint azt már a
fentiekben is megemlítettük, a rossz egészségi állapot indirekt költségei jóval meghaladják az
egyén termelékenységének veszeteségéből eredő költségeket, gyakran a családtagok
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munkaerő-piaci részvételét is befolyásolják (Pugner, Scott, Holmes és Hieke, 2000). További
munkavégzéssel kapcsolatos indirekt költségek lehetnek a háztartási segítő alkalmazásából
eredő költségek (Kavanaugh, 2005) és az informális gondozás költségei. Bár az informális
gondozást igen nehéz meghatározni, felmérni és pénzben kifejezni (amit egyesek informális
gondozásnak gondolnak, mások teljesen normális viselkedésnek tartanak). Lundkvist és
munkatársai (2008) becslései szerint RA esetében az informális gondozás költsége
Európában betegenként 2562 euró (700 ezer forint) volt – Kelet-Európában ugyanez az
összeg betegenként 680 eurót (185 ezer forintot) tett ki. Ez az összeg nagymértékben változik
az egészségügy vagy a szociális ellátórendszer által nyújtott szolgáltatásoktól és az adott
ország munkaerőpiacának jellemzőitől függően. A magyarok nagy része egészségi problémák
esetén családjára és barátaira támaszkodik a segítségnyújtás vagy gondozás tekintetében. 13
Magyarországon egy becslés szerint RA esetén az egy betegre jutó informális költség 702
euró (195 ezer forint) (Lundkvist et al., 2008), míg egy másik becslés szerint az informális
kezelés költsége betegenként 2240 euró (615 ezer forint) (Kobelt és Kasteng, 2009). Az
informális gondozás költségein túlmenően Kobelt és Kasteng kimutatása szerint az egyéb
indirekt költségek összege betegenként 837 euróra (230 ezer forintra) becsülhető, míg
Lundkvist és munkatársai a betegenkénti indirekt költségeket 1123 euróra (310 ezer forintra)
becsülik. PsA esetében az indirekt költségek összege betegenként 2904 eurót (800 ezer
forintot) tesz ki évente (Brodszky et al., 2009).
3.4.3

Összköltség

Az egyes mozgásszervi betegségek költségeinek kiszámítása ugyanolyan nehézségekbe
ütközik, mint a betegségcsoport, azaz az összes mozgásszervi betegség esetében. Az RA
gazdasági terheit vizsgáló tanulmányok többsége az amerikai populációra és egészségügyi
rendszerre jellemző adatok alapján készített becslést (Cooper, 2000). Az AS társadalomra
háruló költségeinek becslése kevésbé jól megalapozott (Chorus et al., 2002). A költségek
tekintetében több kutatást végeztek az Egyesült Államokban, Kanadában és más európai
országokban,

különösen

Hollandiában,

Franciaországban

és

Belgiumban

mint

Magyarországon. Az egyes országok adatai a munkaképtelenségi arány tekintetében kevéssé
összemérhetők, mivel eltérők a munkaügyi előírások és feltételek, például a kötelező táppénzfolyósítási időszak hossza és a táppénz összege (Sieper et al., 2002).
Lundkvist és munkatársai (2008) becslései szerint az RA-betegek átlagos kezelési költsége
Magyarországon betegenként évi 5703 euró (1,56 millió forint), azaz összesen 379 millió euró
(105 milliárd forint). Ez tartalmazza az egészségügyi költségeket, a gyógyszerköltségeket, a
nem egészségügyi költségeket, az informális gondozás költségeit és más indirekt költségeket,
13
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de nem tesz különbséget munkaképes korú és nyugdíjas betegek között. Ezek a betegenkénti
költségadatok némileg magasabbak, mint a kelet-európai országok esetében (4889
euró/beteg/év, azaz kb. 1,3 millió forint), itt az átlagba Csehország, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária és
Románia adatai kerültek be (Lundkvist et al., 2008). Két másik becslés valamivel alacsonyabb
összköltséget mutatott ki. Kobelt és Kasteng (2009) 5248 eurós (1,44 millió forintos) éves
betegenkénti összköltséget becsült, míg Péntek és munkatársai (2008) ugyanezt 4170 euróra
(1,14 millió forintra) teszik. Kobelt és Kasteng az összköltségek tekintetében szintén végzett
kelet-európai összehasonlítást, és a magyar eredmények itt is magasabbak a kelet-európai
átlagnál (3752 euró/beteg/év, azaz kb. 1 millió forint).
PsA esetén az összköltséget Magyarországon 5574 euró/beteg/évre becsülik (1,53 millió
forint), ami elmarad a magas jövedelmű európai országokban becsült összegtől (Brodszky et
al., 2009). A költségek meghatározása során fontos tényező volt a funkcionális státusz és a
tünetek (különösen a bőrön megjelenő tünetek) súlyossága.
A fent részletezett adatgyűjtési korlátok rámutatnak azokra a nehézségekre, melyekkel a
felméréseket végzők a mozgásszervi betegségek munkáltatókra és a társadalomra gyakorolt
hatásának becslése során találkoztak.
3.5 Összegzés
Ebben a fejezetben áttekintettük azt, hogy a mozgásszervi betegségek milyen hatást
gyakorolnak az egyes emberek munkaképességére egyrészt fizikailag, a betegség
következményeképp, másrészt a kapcsolódó hatásokon keresztül, mint például a fájdalom
miatti koncentrációcsökkenés révén. Megvitattuk azt is, hogy a munkahely milyen hatással
lehet a mozgásszervi betegségekre, mind a betegség kialakulása, mind progressziója
vonatkozásában. Bár kétségtelenül vannak belső kockázati tényezők is, világos, hogy a
munkahely további kockázati tényezőknek teheti ki a munkavállalókat, mind fizikai, mind
pszichoszociális értelemben. Bizonyos jól meghatározott munkahelyi kockázati tényezőket,
mint például a vibrációt vagy a munkahelyi ergonómia jelentőségét már számos munkáltató
felismerte, és megteszi a szükséges lépéseket a negatív hatások kiküszöbölése érdekében.
Ugyanakkor más munkahelyi kockázati tényezők hatásait, mint például a munka minőségét,
még

nem

sikerült

ennyire

alaposan

megérteni.

További

előrelépés

szükséges

Magyarországon a biztonságos munkahelyek és jó munkahelyi környezet kialakításának
területén, beleértve a rugalmas munkavégzést és a részmunkaidős állások létrehozását.
Arra is rámutattunk, hogy különbséget kell tenni a mozgásszervi betegségek kialakulásának
kockázati tényezői, valamint a krónikus betegség és rokkantság kockázati tényezői között.
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Míg a munka fizikai körülményei előidézhetik vagy súlyosbíthatják a mozgásszervi tüneteket,
a munkavállalókra gyakorolt hatás (hiányzás és rokkantság) szoros összefüggést mutat
bizonyos pszichoszociális tényezőkkel (Waddell és Burton, 2006b).
Végül pedig megvizsgáltuk a mozgásszervi betegségek gazdasági és szociális hatásait, és
megvitattuk a mozgásszervi betegségek direkt, indirekt költségeit, valamint összköltségeit. A
mozgásszervi betegségek pénzben kifejezett költségeiről csak korlátozott mértékben állnak
rendelkezésre adatok Magyarországon, az viszont igen valószínű, hogy nagy terhet rónak a
magyar gazdaságra és társadalomra egyaránt. Az adatok szerint RA esetében az egy betegre
eső éves költségek 4170 és 5700 euró (1,14-1,57 millió forint) közöttiek. Sajnálatos módon az
irodalomban fellelhető összköltségadatok nem veszik figyelembe azt a hatalmas, nehezen
meghatározható

(eszmei)

költséget,

ami

a

mozgásszervi

betegségekben szenvedő

embereknél felmerül. Ez abból ered, hogy ezeket a költségeket igen nehéz pénzben kifejezni.
Mindazonáltal a specifikusan RA-ra vonatkozó adatok megmutatják, milyen mértékben
növekednek a direkt és indirekt költségek a betegség progressziójának függvényében.
Következésképp

olyan

stratégiák

és

beavatkozások,

kezelések

kidolgozása

tűnik

szükségesnek, melyek megállíthatják a progressziót, és a mozgásszervi betegségekben
szenvedő betegek számára is teljes és produktív aktív időszakot biztosítanak. A következő
fejezet azt részletezi az egyes betegségek esetében, hogy a munkahelyen és azon kívül mik
a legelterjedtebb és legmegfelelőbb intézkedések, kezelési formák.
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4.

Kezelés és intézkedések

Mint az előzőekben összefoglaltuk, a mozgásszervi betegségek komolyan befolyásolják a
betegek életét, továbbá hatással vannak a munkáltatókra és a társadalom egészére egyaránt.
A munkaerőre gyakorolt hatásuknak csak az utóbbi időben kezdtek nagyobb jelentőséget
tulajdonítani. Míg széles körben ismert, hogy a korai beavatkozás alapvető fontosságú a
mozgásszervi

betegségek

kezdeti

szakaszának

és

a

betegség

következtében

betegállományban töltött napok számának alakulásában, bőven van még mit tenni annak
érdekében, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek megkapják a lehető legjobb
ellátást, amellyel munkában tudnak maradni, vagy vissza tudnak térni a betegállományból. A
mozgásszervi betegségben szenvedő betegek számára a következő tényezők korlátozzák a
jó és egészséges munkavégzést: a betegnek sokat kell várakozni, míg ellátásban részesül,
egyes munkáltatók képtelenek kezelni a betegség okozta megváltozott helyzetet. Problémát
okoznak az alkalmazottak hiányos ismeretei a betegségről és annak kezelési módjairól, a
munkahelyi intézkedések, átszervezések, illetve a betegállományból való visszatérést segítő
programok

különböző

módszereinek

hatékonyságát

illetően

pedig

sokszor

eltérő

tapasztalatok állnak rendelkezésre.
Ez a fejezet azokat az intézkedéseket és kezelési módszereket tekinti át, amelyek a
legnagyobb valószínűséggel segítenek a mozgásszervi betegségben szenvedő munkavállaló
munkában tartásában, vagy a betegállományból való visszatérésében, termelékenységének
megőrzésében, a munkavégzés egészségre gyakorolt pozitív hatásainak kihasználásában,
illetve a munkavállaló társadalmi szerepeinek betöltésében. Mindezek mellett a 2. Függelék
számos olyan mutatót sorakoztat fel, melyek segítségével felismerhetők és kiszűrhetők
egyrészt a segítő, másrészt az akadályozó tényezők a Magyarországon alkalmazható korai
beavatkozást illetően. Ezen mutatók segítségével más – hasonló, vagy eltérő munkaerőpiaccal, jóléti, és egészségügyi rendszerrel rendelkező – országok adatai is összevethetők a
magyarországi helyzettel.
4.1

A korai beavatkozás

Mind a munkáltatók, mind az egészségügyi szakemberek elsődleges feladatává kell váljon
annak biztostása, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő emberek lehető leggyorsabb
hozzájussanak a megfelelő kezeléshez és segítséghez. Egy derékfájásban szenvedő betegek
körében végzett epidemiológiai tanulmány szerint minél hosszabb a betegállományban
eltöltött időszak, annál nehezebb a beteg munkába való visszatérése, és annál nagyobb a
költség is (Frank et al. 1998; Meijer, Sluiter, Heyma, Sadiraj és Frings-Dresen, 2006).
Ezenfelül egy tanulmány a betegállomány munkavállalóra gyakorolt negatív pszichológiai
hatását is kimutatta (Meijer, Sluiter és Frings-Dresen, 2005). Éppen ezért a korai beavatkozás
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alapvető fontosságú a beteg felépülése és öngondoskodása szempontjából, amely egyúttal
hozzájárul a kiesett munkanapok számának csökkentéséhez, illetve a mozgásszervi
betegségek által okozott termelékenység csökkenés mérsékléséhez (bár a különböző,
munkába való visszatérést segítő rehabilitációs programok költséghatékonysága nem
egyértelmű).
A munkáltató érdeke, hogy korán cselekedjen, amennyiben minimálisra akarja szorítani a
munkavállaló egészségügyi költségeit, illetve saját vállalkozásának kiadásait a kieső
munkanapok miatt. A rendelkezésre álló adatokat feldolgozó áttekintés alapján Breen és
munkatársai (2005) szerint ajánlott, hogy a munkáltató és a munkavállaló az első héten
megbeszélje, és szükség esetén átalakítsa a munkakört. Amennyiben a munkavállalóban
kételyek merülnek fel állapotát illetően, egészségügyi szakemberhez kell fordulnia, majd a
megfelelő beutaló, diagnózis, tanácsadás és a tervezett kezelés után négy héten belül egy
értékelést kell kapnia.
A munkahelymegtartást és a betegállományból való visszatérést elősegítő programok
nagyban függnek attól, hogy az adott páciens milyen gyorsan részesül megfelelő orvosi
ellátásban. Mivel a legtöbb, mozgásszervi betegségben szenvedő beteg esetében a háziorvos
nyújtja az első ellátást, és mivel ő írja alá a táppénzre jogosító igazolást, alapvetően fontos
szerepet játszik abban, hogy a beteg képes legyen menedzselni az állapotát. Az orvos a
munkába való visszatérésnek gátja, de elősegítője is lehet. A háziorvosok és foglalkozásegészségügyi szakemberek körében hiányzik a szükséges ismeretanyag a mozgásszervi
betegségekről. 14
Egy országban praktizáló egészségügyi szakemberek száma fontos tényezője annak, hogy a
betegek megfelelő ellátáshoz juthassanak. Az Egyesült Királyságbeli Royal College of
Physicians (Királyi Orvosi Kollégium) (2008) javaslata szerint 86 ezer főre kell egy
reumatológusnak jutni. Jelenleg Magyarországon ez az arány nemzetközi viszonylatban is
jónak számít (Kobelt és Kasteng, 2009). 15 Ám a reumatológus szakma öregedőben van: az
egészségügyi munkaerő-piacra újonnan belépők száma kevesebb, mint a nyugdíjba
vonulóké. 16 A mozgásszervi tüneteket mutató betegek számára a szakellátás elérhető, ám
szükség van arra is, hogy időben kapjanak beutalót háziorvosuktól. 17 A háziorvosi beutalások
javításával, valamint a diagnózis felállításának meggyorsításával a rheumatoid arthritis (RA),
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és az egyéb gyulladásos megbetegedések kimenetele kedvezőbbé tehető (Bodolay, Dérfalvi,
Gergely és Poór, 2007).
Az 5. ábra a második, éves European Quality of Life Survey (Európai Életminőség Felmérés)
adatait mutatja. Az adatok alapján a magyar betegek legalább olyan nehezen kapnak
időpontot az adott szakrendelésre, mint a többi országban, de sokkal többet kell várakozniuk
a rendelés napján, és távolabbra kell utazniuk, illetve, ha szakrendelést vesznek igénybe
magasabbak a költségeik, mint a többi új vagy EU-27 tagállam átlagában.
5. ábra. A szakellátás igénybevételének nehézségi foka (%) Magyarországon, az új és az EU27 tagállamokban
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Forrás: Európai Életminőség Felmérés (European Quality of Life Survey), 2007

4.2

A munkaképtelenek társadalombbiztosítási ellátása

Egyértelmű, hogy a legtöbb EU-tagállamban a társadalombiztosítási rendszer változtatásai
jelentősen javíthatják az aktív korú és a hosszan fennálló, krónikus betegségekben szenvedő
vagy munkavégzésre képtelen emberek életét.
Amint azt korábban már említettük, Magyarországon a lakosság jelentős része leszázalékolt,
vagy korai nyugdíjas. Egy becslés szerint az aktív korú népesség mintegy 25%-a kap
valamilyen szociális segélyt, sokan közülük hosszú időszakokra vagy tartósan hiányoznak a
munkaerőpiacról (Scharle és Czeres-Gergely, 2008). 2009-ben a GDP közel 11%-át
emésztették fel a nyugdíjak, és egy 2006-os becslés szerint reformok nélkül 2050-re a GDP
17,3%-át a nyugdíjakra kell majd fordítani (OECD, 2010a). További adat, hogy 2009-ben
hozzávetőlegesen 380 ezer aktív korú ember kapott rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági
nyugdíjat, amely több mint 300 milliárd forint kiadást jelentett az államnak (Országos
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Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 2010). Ám az említett számok valószínűleg alábecsülik a
probléma súlyát, mivel nem tartalmaznak több olyan egészségi állapoton alapuló támogatást,
amelyek a rokkantsági nyugdíjhoz hasonlók. 18 A 6. ábra a rokkantsági nyugdíjban részesülők
magas számát mutatja be más európai és OECD-államokkal összehasonlítva.
6. ábra. Rokkantsági nyugdíjban részesülők százalékos aránya a 20–65 éves korosztályban
12
1999

2004

2006

10

8

6

4

2

0
Hungary

EU19

OECD

Forrás: OECD. (2010a). Economic policy reforms (Gazdaságpolitikai reformok): Going for Growth (A
növekedés felé): Magyarország. 2010. szeptember 23.,
http://www.oecd.org/dataoecd/17/58/44651546.pdf

Ezek az adatok félrevezetők lehetnek, mivel az egészségen kívüli tényezők is nagy
valószínűséggel hozzájárulhatnak a rokkantsági nyugdíjat kérelmezők magas számához
(Scharle, 2008a). Például a foglalkoztatottsági ráta csökkenése vagy a feketegazdaság
terjedése hozzájárulhat a rokkantnyugdíjasok magas számához, ezenfelül a rehabilitáció
minőségében bekövetkező változások is jelentős tényezők lehetnek (Scharle, 2008). További
adatok alapján elmondható, hogy az aktív korú népesség több mint 35%-a kap valamilyen
szociális juttatást, sokan közülük inaktívak, vagy hosszú ideje nincsenek jelen a
munkaerőpiacon (Duman és Scharle, dátum nélkül). Ez különösen a kevésbé iskolázottak
számára jelent nehézséget (Duman és Scharle, dátum nélkül). A kevésbé iskolázott, fizikai
munkát

végző

személyeknek

fokozottan

nehéz

munkát

találni,

vagy

valamilyen

továbbképzésben részt venni. 19
Életbeléptek olyan reformok, amelyek a rokkantsági és korai nyugdíjban részesülők
számának csökkentését irányozzák elő. 20 Ám jelen gazdasági környezetben kifejezetten
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nehéz feladat ezen emberek számát visszaszorítani, mert a gazdaság nem elég erős ahhoz,
hogy munkaerő-piaca felvegye az összes munkaképesnek nyilvánított állampolgárt.
Valójában a segélyen élők elhelyezkedésére vagy újbóli munkába állására jelenleg nincs
hatékony támogatási rendszer. 21 Éppen ezért az új, minőségi munkahelyek teremtése és e
munkahelyek hatékony kiközvetítése elsődleges feladat kell legyen, illetve segítséget kell
nyújtani a munkakeresőknek a releváns és keresett készségek elsajátításában. Scharle
(2008b) példaként emeli ki Nagy-Britannia Pathways to Work Programme-ját (Utak A
Munkavállaláshoz Program), amely egy jól felépített támogatási rendszeren keresztül segíti a
munkakeresőket.
A megoldás egyik része a korai beavatkozás, a dolgozó munkahelyen tartása még mielőtt
bekerülne a „segély-csapdába”. A 2009-es Going for Growth (A növekedés felé) OECD
jelentés javaslatokat tesz különböző módszerekre, melyekkel megakadályozható, hogy a
beteg korán kikerüljön a munkaerőpiacról; és bár bizonyos lépésekre már sor került, többet
szükséges tenni a betegek sikeres rehabilitációja és a munkahelyek megtartásának
elősegítése érdekében.
2008-ban egy új program került bevezetésre: a rehabilitációs járadék betegek számára. Az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) állja a táppénzt az első 15 nap kivételével, ami
a munkáltatót terheli. 2009-ben Magyarországon változásokat vezettek be a betegállomány
rendszerében. A változtatások előtt a munkavállalók az átlagos napi bruttó munkabérük 70%át kapták az első 15 napon, ez később 60%-ra csökkent (Polyacskó, 2010). A hosszú ideig
betegállományban lévő munkavállalók egy évig jogosultak a táppénzre (Balogh, 2010). A
rehabilitációra való jogosultságot az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
(ONYF, 2009) bírálja el. Az OEP-ben dolgozó orvosoknak – csakúgy, mint a háziorvosoknak
– szigorúbb kritériumrendszert kell alkalmazni és dokumentációt vezetni, ami 2004 óta van
érvényben (Balogh, 2010). 22
A jelenlegi rendszerben a rokkantsági nyugdíjra jogosultak a 79%-ot meghaladó, vagy 50–
79% közötti rokkantsági fokú, és szakmájukban vagy ahhoz hasonló szakmákban
munkaképtelen

betegek,

akiknél

a

rehabilitáció

nem

javasolt

(ONYF,

2009).

A

munkaviszonyban eltöltött évek, az életkor szintén meghatározzák a jogosultságot, továbbá a
beteg nem végezhet semmiféle egyéb kereső tevékenységet, nem kaphat táppénzt vagy
baleseti járadékot (ONYF). A nyugdíj mértéke függ a rokkantság fokától, az átlagjövedelemtől
és a munkaviszonyban eltöltött évek számától. A III. besorolású rokkantság 50 és 79%-os
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rokkantságot jelent, a II. besorolás 79% feletti rokkantságot (ONYF). A II. kategória
rokkantsági járadéka pl. 5%-kal magasabb, a III. kategória átlagos havi összegénél. A
baleseti rokkantsági nyugdíj hasonlóképpen működik, azzal a különbséggel, hogy itt nem
számít a munkaviszonyban eltöltött idő. A nyugdíj mértéke a beteg átlagos havi
munkabérének 60%-a III., 64%-a a II. és 70%-a az I. rokkantsági besorolású osztályban
(ONYF, 2009). 2008-ban a kormány a rokkantság megítélésben a rehabilitációt helyezte
előtérbe a leszázalékolással szemben.
Ezenfelül a nemrégiben bevezetett, egyösszegű rehabilitációs hozzájárulás ötszörösére
emelése

(a

megváltozott

munkaképességűeket

5%

alatti

arányban

foglalkoztató

munkáltatókat sújtó büntetés) úgy tűnik, hogy növelte a munkaadók hajlandóságát a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, habár némi nehézséget jelent a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátájának növelése a munkavállalói
rehabilitációt

és

munkaközvetítői

szolgáltatást

végző

nonprofit

szervezetek

limitált

kapacitásának miatt. 23 A foglalkoztatással kapcsolatos állami támogatások 99%-át védett
munkahelyekre és foglalkoztatási támogatásokra költik, míg a szolgáltató szektor korlátozott
és kiszámíthatatlan támogatást kap. 24
Több más országhoz hasonlóan Magyarország is 62-ről 65 évre emeli a nyugdíjkorhatárt
2022-ig (ONYF, 2009). A korai nyugdíjazás feltételei is szigorodtak, ám az iparban dolgozó,
nehéz fizikai munkát végzők továbbra is jogosultak a korai nyugdíjba vonulásra, mindenféle
hátrány nélkül. A nyugdíj mértéke függ a munkaviszonyban eltöltött évek számától és az
átlagkeresettől (ONYF, 2009).
Magyarország ennek ellenére egyike azon államoknak, ahol a legalacsonyabb az idősek
foglalkoztatási aránya. Ez részben a szociális intézkedéseknek, a korai nyugdíjazásnak és a
rokkantsági nyugdíjaknak köszönhető. Az érintettek közötti kommunikáció javításával és aktív
munkaerő-piaci stratégiák előtérbe helyezésével történtek intézkedések a foglalkoztatási szint
növelése érdekében (Reszkető et al., 2008). Mindazonáltal Reszkető és munkatársai szerint
a rendszer egyik gyenge pontja, hogy a rokkantság és tartós betegállomány elkerülését célzó
intézkedések hiányoznak – ideértve egy korai, a táppénz figyelésén alapuló jelzőrendszert –.
Ezenkívül a munkaadók nem motiváltak a megelőző programok bevezetésében és
alkalmazásában, a munkahellyel kapcsolatos betegségek előfordulásának csökkentésében.
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4.3

Állapotfüggő beavatkozások

A speciális mozgásszervi betegségekben szenvedők számára a gyors szakorvosi ellátás
kulcsfontosságú. A hosszú távú kezelés sok kellemetlenséggel járhat, pl. a betegeknek sokat
kell várakozniuk, esetükben nem alkalmazzák a multidiszciplináris megközelítést, nem kapnak
megfelelő tanácsokat a fájdalom kezeléséről és hiányoznak az egyértelmű, integrált betegutak
is. Mindezek ellenére számos állapotfüggő beavatkozás létezik, amelyek hatásosnak
bizonyultak a munkahely megőrzésében, illetve a munkába való visszatérésben.
4.3.1

Nem specifikus mozgásszervi betegségek

E jelentés középpontjában azon intézkedések és kezelések, valamint egyéb tényezők
vizsgálata áll, amelyek befolyással bírnak a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek
munkahelyének megőrzésére, munkaerő-piaci részvételére és állásuk minőségére. Amint azt
már láttuk, a mozgásszervi betegségek komolyan képesek korlátozni ezeket, mégis sokan –
még a súlyos és krónikus betegségben szenvedők is – élhetnek teljes és kielégítő aktív életet.
Mivel a hátfájás és a legtöbb munkavégzéssel kapcsolatos, felső végtagot érintő panasz nem
számít kezelendő betegségnek, és mivel korlátozott bizonyíték van arra, hogy megelőzésük
lehetséges, a következtetések szerint a kezelés középpontjában a maximális, illetve a kívánt
szintű

aktivitás

elérésének,

valamint

a

krónikus

panaszok,

illetve

visszatérésük

megelőzésének kell állnia (Burton, 2005; Bekkering et al., 2003), a probléma okának
megszüntetése vagy a normális funkciók visszaállítása helyett.
Míg a nem specifikus mozgásszervi betegségek tüneteinek enyhítését célzó kezelés mindig is
elsőrendű fontossággal bír, az orvosi beavatkozás nem feltétlenül az egyetlen vagy a legjobb
eszköz a gyógyuláshoz, vagy a nem specifikus mozgásszervi betegségben szenvedő betegek
állapotának kezeléséhez. Sőt, a nem specifikus tüneteket mutató betegek esetében a
felépülést vagy a munkába való visszatérés esélyét kifejezetten kedvezőtlenül befolyásolhatja
a túlgyógyszerezés, túlkezelés. Az orvosi igazolások korlátozásai, a kötelező érvényű
betegállomány, a hivatalos rehabilitációs programok erősíthetik a beteg „betegség-tudatát”, és
megköthetik a munkaadó kezét. Bizonyított, hogy a pszichoszociális tényezők szerepe
hátfájásban szenvedő betegeknél meghatározó a betegség krónikussá válása és a
munkaképesség csökkenése tekintetében. Erős érvek szólnak a betegség kezelésének
újragondolása mellett, amely fontos tanulságokkal járhat más típusú, nem specifikus
mozgásszervi fájdalmak vonatkozásában (Burton, 2005).
Waddell és Burton (2006b) munkájukban pontosan összefoglalják a foglalkozási rehabilitáció
kihívásait. Rámutatnak, hogy míg számos nem specifikus mozgásszervi betegségnek
nincsenek tisztán körülhatárolható klinikai ismérvei, és az aktív korú népességben igen magas
a gyakoriságuk, a legtöbb eset magától megoldódik, és a legtöbb ilyen panaszt mutató
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munkavállaló pozíciójában marad, vagy nagyon gyorsan visszatér oda. Nézetük szerint nem
vezet eredményre, ha kizárólag a munkaképtelenségre összpontosítunk:
„...a kérdés nem az, hogy mitől válik némely beteg hosszú időre munkaképtelenné, hanem az,
hogy némely, általános egészségügyi problémával küzdő beteg miért nem épül fel a várt
módon.

Ma

már

széles

körben

elfogadott,

hogy

a

biopszichoszociális

tényezők

hozzájárulhatnak a krónikus fájdalom és rokkantság kialakulásához, fennmaradásához. Sőt
mi több, akadályozhatják a felépülést és a munkába való visszatérést. A rehabilitáció alapelve
tehát

ne

a

megmaradó

károsodások

kezelése

legyen,

hanem

azoknak

a

biopszichoszociális korlátoknak a ledöntése,, melyek késleltetik vagy megakadályozzák
az elvárt gyógyulást.” (Waddell és Burton, 2006b, p. 7.) [az eredeti szövegben vastaggal
szedve]
A biopszichoszociális modell egy olyan értelmezési keret, amely felismeri a pszichológiai és
szociális tényezők fontosságát annak megítélésében, hogy a mozgásszervi betegségben
szenvedő beteg hogyan birkózik meg állapotával. A biopszichoszociális modell rövid
áttekintése és a munkaerőre gyakorolt hatása e fejezet későbbi részében olvasható.

4.3.2

Rheumatoid arthritis

Az RA hatásos és korai kezelésének fontossága az izületi károsodás és rokkantság
csökkentésében ma már széles körben elismert (Pugner et al., 2000). Mivel jelenleg nem
ismert az RA gyógymódja, a kezelés alapvetően a tünetek kontrollálására épül, ami lehetővé
teszi, hogy a beteg együtt tudjon élni a betegségével, illetve javítja a beteg életminőségét. A
gyógykezelések leginkább az ízületet károsító egyes folyamatokra irányulnak, melyek
hatásossága az utóbbi években fejlődést mutat. Mivel jól dokumentált, hogy az RA betegek
funkcionális képességei az idővel hanyatlanak, alapvető fontosságú a betegek mielőbbi
ellátása betegségmódosító, antireumatikus gyógyszerekkel (DMARDs) a tünetek kontrollálása
és a betegség progressziójának megakadályozása céljából (Scottish Intercollegiate
Guidelines Network [Skót Kollégiumközi Irányelv Hálózat] – SIGN, 2000). Egy tanulmány
kimutatta, hogy az erozív károsodás kockázata 73% azon betegek esetében, akiknél több
mint egy év telik el a tünetek megjelenése és a reumatológiai szakellátás igénybevétele között
(Irvine, 1999 – in: Luqmani et al.-ban, 2006).
Egyre több klinikai bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az anti-TNF terápiák nagyobb
hatékonysággal bírnak az RA kezelésében, mint a betegségmódosító antireumatikus
gyógyszerek (DMARD), különös tekintettel a munkahely megtartására és a munkában való
részvételre (Halpern, Cifaldi és Kvien, 2008). Úgy tűnik, hogy Magyarországon azon RA-
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betegek, akiknek előnye származhatna az anti-TNF terápiából, nem jutnak hozzá azonnal a
terápiához, mikor eljutnak szakorvosukhoz. 25
A gyulladás kontrollálását és a betegség progressziójának megakadályozását szolgáló
gyógyszeres kezelés, illetve a strukturális károsodások helyreállítását célzó műtéti
beavatkozás csupán része az RA-betegek kezelésének. Másik fontos kezelési módszer a
betegek ismereteinek bővítése, a tünetek kezelésére szolgáló gyakorlati, életviteli tanácsadás,
mely segít együttélni a betegséggel és annak velejáróival. Magyarországon a betegek
ismereteinek bővítése – pl. a fájdalom és a fáradtság kezelésének, valamint a mindennapi
rutin átszervezésének megtanítása – fontos prioritás kell legyen az egészségügyi csapat
számára. 26 Mindezeken felül az RA hatásos kezelésében nemcsak az egészségügyi csapat
vesz részt (beleértve a háziorvost, a reumatológus szakorvost, a gyógytornászt, a foglalkozási
rehabilitációs

szakembert,

a

pedikűröst,

lábápolót,

gyógyszerészt,

nővéreket

és

ortopédsebészeket), hanem maga a beteg, illetve ideális esetben a munkaadó is. A szociális
munkások szerepe is meghatározó ebben a csapatmunkában.
4.3.3

Spondyloarthropathiák

Az AS-ben, vagy más reumatikus betegségben szenvedő betegek számára alapvető
fontosságú, hogy azonnal beutalót kapjanak a szakrendelésre, hogy minél előbb megerősítést
nyerjen a diagnózis, és megkezdődhessen a kezelés. Mivel, hasonlóan az RA-hoz, nincs
ismert gyógymód az AS kezelésére, a terápiás beavatkozás célja a gyulladásos folyamatok
visszaszorítása, a fájdalom és merevség enyhítése, a szisztémás tünetek csillapítása, pl.
krónikus fáradtság, illetve a betegség hosszú távú előrehaladásának lassítása, megállítása. A
nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAIDs), az anti-TNF gyógyszerek és a rendszeres
gyógytorna adja a jelenlegi AS-kezelés gerincét.
Mivel az AS gyakran jelentkezik viszonylag fiatal betegeknél, így annak lehetősége, hogy a
betegség megakadályozza, esetleg teljesen lehetetlenné teszi a munkaerő-piaci részvételt
igen jelentős. Amint azt korábban már említettük, vannak fontos klinikai, társadalmi, és
gazdasági előnyei annak, ha egy munkavállaló állásban marad mindaddig, amíg az csak
lehetséges. A betegség súlyosságától függően az AS-ben szenvedő betegek javát szolgálja,
ha a munkahelyi környezetet az állapotukhoz igazítják és rugalmasan szervezik a munkát,
fizikai gyakorlatokat végeznek és fizioterápiában részesülnek (Boonen et al., 2001).
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4.4

A biopszichoszociális modell és a munkahely

A biopszichoszociális modell arra ösztönzi a klinikusokat, a foglalkozás-egészségügyi
szakembereket és minden más kezelésben részt vevőt, hogy a biológiai (pl. betegség, izületi
károsodás), a pszichológiai (pl. hajlam, szorongás) és a szociális (pl. munkahelyi
követelmények, családi támogatás) aspektusok egymáshoz való viszonyát, egymásra
gyakorolt hatását vizsgálja. Egyértelmű, hogy a beteg pszichológiai tulajdonságai és
viselkedése jelentős befolyást gyakorol a fizikai sérülés (pl. hátfájás) megélésére. Némely
esetben fennáll annak kockázata, hogy a páciens belép egy negatív visszacsatolási
folyamatba, amely erősíti az alkalmatlanságát, késlelteti a gyógyulást, vagy akár
depresszióhoz vezet, amennyiben a fájdalomra adott domináns válaszreakció a „helyzet
dramatizálása”. Természetesen sokféle tényező befolyásolhatja a beteg „dramatizálásra” való
hajlamát, pl. személyisége, korábbi kórtörténete, a családi támogatás mértéke, munkájával
való elégedettsége (Sullivan és D’Eon, 1990). Magától értetődik, hogy a biológiai,
pszichológiai, és szociális tényezők kölcsönhatása jelentősen befolyásolja a betegség
kialakulását, progresszióját és a rehabilitációt.
Egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre olyan adatok, melyek a biopszichoszociális
modell jelentőségét támasztják alá, melyet az 1970-es évek végén alkottak meg. Például egy
kutatás kimutatta, hogy a munkával való elégedetlenség egy fontos prediktora a gyors és
sikeres újbóli munkába állásnak (Bigos, Battie és Spengler, 1992). A társas támogatás
kérdésében tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy a mozgásszervi betegségeknek
tulajdonítható

funkcionális

korlátozottság

stresszt

idézhet

elő

a

családban,

konfliktushelyzetekhez vezethet, amennyiben a beteg nem képes szokásos családi szerepét,
feladatkörét ellátni (Hamberg, Johansson, Lindgren és Westman, 1997; MacGregor, Brandes,
Eikermann és Giammarco, 2004; Kemler és Furnée, 2002). Másrészt viszont a túlságosan
aggodalmaskodó család (vagy főnök, kolléga) erősítheti a mozgásszervi betegségben
szenvedő beteg passzivitását, és ösztönözheti a „rokkant szerep” felvételére (Kerns,
Haythornthwaite, Southwick és Giller, 1990; Block, Kremer és Gaylor, 1980).
De Croon és munkatársai (2004) megvizsgálták az RA-s betegek munkaképtelenségéről
szóló kutatásokat, és azt a következtetést vonták le, hogy a pszichoszociális tényezők
sokszor jobb előrejelzői voltak a munkaképtelenségnek, mint a standard biomedikális
tényezők. Az alább látható 7. ábra segítségével a szerzők rámutatnak, hogy a
Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozásának (International
Classification of Functioning, Disability and Health [ICF]) értelmező erejét hogyan növelik a
környezeti és személyes tényezők a munkaképtelenség és az RA esetében.
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7. ábra. RA okozta munkaképtelenség esetén alkalmazott ICF modell
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Forrás: de Croon et al. (2004)

A biopszichoszociális modell néhány bírálója (McLaren, 2006) erre az utóbbi pontra helyezte
a hangsúlyt, hangot adva aggodalmának, hogy ez a megközelítés néhány beteg esetében
erősítheti vagy „megengedi” a tehetetlenséget, más esetekben a beteg elidegenedhet, ha
folyamatosan azt hallja: az állapota „csak a fejében létezik”. Kétségtelen, hogy a
klinikusoknak, és a kezelés egyéb szereplőinek olyan ellátást kell biztosítaniuk, amely
mérsékli ezeket a kockázatokat, de az irodalmi adatok erőteljesen alátámasztják a
biopszichoszociális modell jelentőségét és annak szerepét a mozgásszervi betegségek
klinikai és munkahelyi menedzsmentjében (Smyth, Stone, Hurewitz és Kaell, 1999; Carter,
McNeil és Vowles, 2002; Zampolini, Bernardinello és Tesio, 2007). Valójában ez képezi az
alapját a WHO (World Health Organisation) International Classification of Functioning,
Disability and Health (A Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi
Osztályozása) (ICF) rendszerének, amely széles körben elismert, irányadónak tekintett
módszer a foglalkozási rehabilitáció területén (WHO Scientific Group [WHO Tudományos
Csoport], 2001).
Egy példa a sikeres beavatkozásra, amely a biopszichoszociális modellre alapozva
csökkentette a betegállományban töltött napok számát, a kognitív viselkedésterápiát (CBT)
használja a rehabilitációval kapcsolatos pszichológiai aspektusok kezelésére a fizikai
rehabilitáció mellett (Ektor-Andersen, Ingvarsson, Kullendorff és Ørbæk, 2008). Ektor51
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Andersen és munkatársai kifejlesztettek egy olyan eszközt, mely a CBT-t használja, és
meghatároztak négy területet, amelyek befolyásolják a hosszantartó, mozgásszervi tünetek
okozta betegállományba vonulást: a közösség, a munkahely, a család/szabadidő és az
egészségügyi ellátás rendszere. A tanulmány eredményei szerint az ilyen típusú kezelés négy
hónap múlva fejti ki hatását, ami a betegállományban eltöltött napok és társadalombiztosítási
költségek szignifikáns csökkenését jelenti. Az Ektor-Andersen és munkatársai által végzett
költség-megtérülés analízis valószínűleg alábecsülte a teljes megtakarítást, de azt
mindenképpen megmutatta, hogy a beavatkozás költségei az első évben megtérülnek az
alacsonyabb társadalombiztosítási kiadásoknak köszönhetően.
Waddell és Burton (2006b) szerint a biomedikális modell célja a tünetek enyhítése, míg a
biopszichoszociális modellre építő egészségügyi csapat célja – különös tekintettel a
munkahelyi szereplőkre – a tünetek kontrollálása és a funkcióképesség visszaállítása. Ez azt
sugallja, hogy a munkaadók hozzájárulnak a biopszichoszociális modell szociális részéhez, és
hogy a cselekedeteik befolyással lehetnek a mozgásszervi betegségben szenvedő beteg
gyógyulására.
4.5

A munkáltatók szerepe

4.5.1

A betegség felismerése, és kezelése

Sok munkáltató nincs tisztában a mozgásszervi betegségek természetével, egyrészt a
munkahelyi funkcióképességre gyakorolt azonnali hatással, másrészt a betegségek
megnyilvánulásaival, progressziójával. Például az RA-ban, vagy SpA-ban szenvedő
munkavállalók hajlamosak lehetnek gyulladással és erős fájdalommal járó fellángolásokra,
melyeket krónikus fáradtság és letörtség követ. Ha a munkaadó nincsen tisztában azzal, hogy
ezek a tünetek várhatók, vagy tipikusak, akkor előfordulhat, hogy nem elég segítőkész, vagy
éppen hogy túl aggodalmaskodó a munkába visszatérni kívánó munkavállalóval szemben.
A kézi anyagmozgatásról és a munkakörök áttervezéséről szóló üzeneteket el kell juttatni a
munkavállalókhoz.
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mozgásszervi

betegségek

kezelésében

tanúsított

hozzáállás

megváltoztatása és a tudatosság növelése fontos szerepet játszik a munkáltatók és a
társadalom terheinek csökkentésében. Ám nemcsak a munkáltatóknak kell többet megtudniuk
a mozgásszervi betegségekről és a kezelésükről. Az egyik legmakacsabb (és legártalmasabb)
tévhit

a

hátfájással

kapcsolatban,

hogy

pl.

a

fekvés

a

legjobb

gyógymódja.

Egészségfejlesztési kampányok hatásosan továbbították az üzenetet, hogy a fájdalomérzet
nem jelenti szükségszerűen az állapot romlását, vagy hogy az aktivitás nem feltétlenül rossz a
beteg számára (Buchbinder, Jolley és Wyatt, 2001). Ez azt jelenti, hogy megfelelő állami
elkötelezettséggel és befektetéssel az ilyen volumenű kampányok érzékelhető hatást képesek
kifejteni a lakosság mozgásszervi betegségekről kialakult képére.
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4.5.2

Beavatkozás és a munkahelyi követelmények módosítása

Számos bizonyíték támasztja alá, hogy a munka jótékony hatással bír, de a módosított
feladatokhoz való visszatérés elősegítheti a gyógyulást (Feuerstein et al., 2003; van Duijn és
Burdorf, 2008). A foglalkozás-egészségügyi szakemberek körében a foglalkozási rehabilitáció
alkalmazása már régóta elfogadott módszer, amely segítségével a beteg, sérült vagy
munkaképtelen betegek is, még ha személyre szabott munkarenddel is, de a lehető
leghamarabb képesek visszatérni a munkába. Egyes aggodalmak szerint a rehabilitáció nem
kellőképpen integrált a klinikai gyakorlatba (Eldar, Marincek és Kullmann, 2008; Frank és
Chamberlain, 2006), továbbá a munkába való visszatérést számos orvos nem tekinti értékes
eredménynek a beteg szempontjából (Frank és Chamberlain). A rehabilitációnak esetleg
része lehet új készségek, vagy munkafolyamatok elsajátítása, ha a munkavállaló állapota nem
teszi lehetővé, hogy a régi munkakörében dolgozzon tovább. 27 Fontos továbbá hangsúlyozni,
hogy a foglalkozási rehabilitáció nem a szakemberek kiváltsága. A gyakorlatban a hatékony
szervezés legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a formális rehabilitációs program.
A munkáltatók – ha egyáltalán végiggondolják – általában úgy vélik, hogy a mozgásszervi
betegségben szenvedő munkavállalónak fizikai nehézségekkel kell megküzdenie. A biopszichoszociális modell megkívánja, hogy a munka szellemi aspektusait is figyelembe vegyék
a munkába történő visszatéréskor. Egyre több tanulmány bizonyítja, hogy a különböző
munkahelyi elvárások és feladatok személyre szabása nagyban hozzájárul a mozgásszervi
betegségben szenvedő betegek sikeres visszatéréséhez (Schultz, Stowell, Feuerstein és
Gatchel, 2007; de Croon et al., 2004; Feuerstein, Shaw, Nicholas és Huang, 2004; Chorus,
Miedema, Wevers és van der Linden, 2001). A munkában való visszailleszkedés
menedzselésének sikere attól függ, hogy a munkáltató és a munkavállaló milyen mértékben
hiszi azt, hogy maga a munkavégzés okozta (legalábbis részben) a munkaképtelenséget.
Számos munkahelyi beavatkozás létezik a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek
segítésére: ergonómiai átalakítások, fizioterápiás kezelés, a munkaprogram módosítása,
kognitív viselkedésterápia, vagy több, különböző stratégia kombinációja. Meglehetősen
vegyes képet mutatnak az említett beavatkozások sikerességét igazoló bizonyítékok a nem
specifikus mozgásszervi betegségek kezelésében (Meijer et al., 2005). 28 Egy szisztematikus
áttekintő tanulmány a deréktáji fájdalommal küzdő betegek multidiszciplináris kezeléséről
kimutatta, hogy míg a kezelés javított a funkcióképességen és csökkentette a fájdalmat, a
kontrollcsoporthoz képest az már nem volt egyértelmű, hogy ez összefüggött-e a korai
27

Magyar szakértőtől származó információ.
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A munkába való visszatérés program hatékonyságát értékelő tanulmány eredményei nem voltak
konzisztensek.
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munkába való visszatéréssel (Guzman et al., 2001). Míg a biomechanikus vagy ergonómiai
tényezők hatással lehetnek a hátfájás megjelenésére, a bizonyítékok, miszerint az ezen
alapelvekre épülő beavatkozások következtében nem alakul ki visszaesés vagy nem fejlődik
krónikussá az állapot, nem állnak biztos alapokon (Burton, 1997). Valójában gyakorlatilag
lehetetlennek bizonyult annak a kimutatása, hogy van-e olyan intézkedés, amely
szignifikánsan hatásosabb a többinél. (Ekberg, 1995). Még az olyan speciális betegségeknél
is, mint amilyen pl. az RA, a foglalkozási rehabilitáció hatásosságát alátámasztó bizonyítékok
gyengének mutatkoznak (Backman, 2004; de Buck, Schoones, Allaire és Vliet Vlieland,
2004) 29 .
Ennek ellenére széles körű egyetértés övezi a nem specifikus mozgásszervi betegségek
kezelésének alapelveit, különös tekintettel a hátfájásra, mely az 1. szövegdobozban került
kiemelésre. Ez ajánlásokat és egy sor, viszonylag egyszerű intézkedést tartalmaz, melyek
követendők mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára, a hátfájás problémájának
megoldása érdekében.
1. Szövegdoboz. A nem specifikus mozgásszervi betegségek kezelésének alapelvei












Hátfájás esetén korai kezelés javasolt
A legtöbb esetben a hátfájás nem egy súlyos betegség tünete
Az egyszerű hátfájás kezelése. egyszerű fájdalomcsillapítók és mobilizálás
Fontos az aktivitás megőrzése a hátfájás megelőzésében és kezelésében
A gyors visszatérés a munkába segít megelőzni a krónikus hátfájás kialakulását
A megfelelő testtartás fontos a munkavégzés alatt
Minden munkahelyi felszerelésnek, eszköznek állíthatónak kell lennie
Az ismétlődő vagy az elhúzódó munkafolyamatok esetén szüneteket kell
közbeiktatni
El kell kerülni a kézi anyagmozgatást, és ahol lehet, emelőszerkezeteket kell
alkalmazni
A munkavállalókat világosan tájékoztatni kell a hát védelméről
Az egészség- és munkavédelmi rendszabályokat alkalmazni kell a mindennapi
munkavégzés során, valamint rendszeres felülvizsgálatuk szükséges.

Forrás: Health and Safety Executive (HSE), 2002

Ez megköveteli a munkaadótól, hogy előírt kötelességein, a munkavédelmi és -biztonsági
kockázatok kezelésén túl felismerje, hogy a betegállomány-menedzsment, a hatékony
munkába való visszatérést segítő programok és a rehabilitáció alapvető pillérei a hatékony
beavatkozásnak (Waddell és Burton, 2006b). Fontos minél több információt nyújtani a
munkavállalók és vezetőik részére a mozgásszervi betegségek tüneteinek enyhítéséről, és
biztosítani, hogy a vezetőkben meglegyen a szükséges képesség és magabiztosság, hogy
támogassák, segítsék beosztottjaikat.
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4.5.3

Közvetlen felettesek

Világos, hogy a közvetlen felettesek, vezetők szerepe kulcsfontosságú a korai beavatkozások
során, mind a munkahelymegőrzés, mind a rehabilitáció tekintetében. Mégis, sok közvetlen
felettes érzi úgy, hogy nincsenek megfelelő eszközei a hiányzások és a munkaképtelenség
kezeléséhez. A rossz mentális állapotot vagy a krónikus munkaképtelenség fogalmát
egyenesen furcsának találhatják, és nem szeretnek beszélni róla, vagy kerülik a konfrontációt,
és nem kérnek több információt az orvosi igazolásokról, nem tartanak családlátogatást, illetve
telefonon sem érdeklődnek attól való félelmükben, hogy esetleg zaklatással vádolhatják és
beperelhetik őket vagy cégüket. Meglehetősen alulinformáltak, vagy nyomasztja őket a
rehabilitáció intézménye. Bár az Esélyegyenlőségi Törvény (1998) szerint a munkáltatók
kötelesek ésszerű módosításokat eszközölni annak érdekében, hogy támogassák hosszan
tartó betegségben vagy sérüléstől szenvedő alkalmazottaikat, a legtöbb közvetlen vezető
számára nehéz és irritáló a munka újraszervezése, a munkakör átlakítása.
Mivel a mozgásszervi betegségek alkotják a munkavégzéshez kapcsolódó leggyakoribb
egészségügyi problémakört és igen fontosak azok a pszichoszociális tényezők, melyek
meghatározzák, hogy adott munkavállaló munkában maradhat-e, vagy visszatérhet-e
dolgozni, amilyen hamar csak tud, a vezetőknek tudniuk kell bánni az érintett
alkalmazottakkal, különben a szervezetre kirótt költségek igen magasak lehetnek, ami
különösen hátrányosan érintheti a kis- és középvállalkozásokat. A kis cégek munkáltatóinak
nagy problémát jelenthet a mozgásszervi betegségben szenvedő beteg alkalmazott távolléte,
különösen az ügyfélszolgálat, a termelékenység és az üzleti teljesítmény tekintetében.
4.5.4

Jobb munkáltató-orvos párbeszéd

Először is a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek munkahelyi visszatérése közben
tapasztalt számos probléma megoldható lenne, ha a munkáltató és az orvos kölcsönösen
jobban megértenék egymást. Mint azt már korábban is kifejtettük, a mozgásszervi
betegségek ismerete a legtöbb munkáltató esetében, finoman fogalmazva is, felületes.
Gyakori vita tárgya az is, hogy a legtöbb háziorvosnak nincs megfelelő ismerete számos
mozgásszervi betegség munkahelyi vagy foglalkozásbeli hatásáról. Szerte Európában az
orvostanhallgatók csak igen kevés időt töltenek el foglalkozás-egészségügyi tanulmányokkal,
továbbá a mozgásszervrendszeri képzés a háziorvosoknál meglehetősen hiányos (Akesson,
Dreinhofer és Woolf, 2003). Mind a háziorvosoknak, mind a foglalkozás-egészségügyi
szakembereknek több és jobb oktatásra lenne szükségük a mozgásszervi betegségekről,
mivel tanulmányaik során túl kevés ideig foglalkoznak ezzel a témával. 30 Ráadásul sok
30
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háziorvos érzi kellemetlenül vagy inkompetensnek magát, ha a munkaképességet kell
elbírálnia (Arrelov, Alexanderson, Hagberg , Lofgren, Nilsson és Ponzer, 2007; Swartling,
Hagberg, Alexanderson és Wahlstrom, 2007). A munkavállaló feladatainak és ezen feladatok
módosítási lehetőségeinek ismerete nélkül a háziorvos úgy érezheti, hogy ha a beteg még
nem 100%-osan egészséges csak súlyosbítja az állapotát azzal, ha visszaküldi dolgozni.
A munkáltatók igen ritkán érdeklődnek bővebben a háziorvosi igazolásról vagy kérnek
második véleményt azzal a céllal, hogy elősegítsék a beteg munkába való visszatérését. A
kölcsönös megértés hiányának és a párbeszéd elmaradásának következménye gyakran az,
hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő dolgozó nehéz helyzetbe jut, a két szereplő
közül egyik sem foglalkozik vele és munkába visszavezető világos út nélkül marad. A
foglalkozás-egészségügyi

rehabilitációnak

egy

proaktív,

inkluzív,

képességfókuszált

megközelítése – melyhez az információkat a biopszichoszociális modell szolgáltatja, és
amelyet

az

egyes

esetek

egyedi

menedzselésével oldanak

meg

–

tekinthető

a

legfelvilágosultabb és leghatékonyabb módszernek, melyet a munkahelyi mozgásszervi
betegséggel kapcsolatos esetek többsége során alkalmazni kell. Túl gyakran összpontosít a
munkáltató és a háziorvos is azokra a feladatokra, melyeket a beteg aktuálisan nem tud
elvégezni azon feladatok helyett, amelyeket képes ellátni.
A biopszichoszociális modell egyik legfontosabb vonzereje, hogy egyesíti a mozgásszervi
betegségben szenvedő beteg tapasztalatainak és az állapot menedzselésének három pillérét.
Megfelelő keretet nyújt számos típusú mozgásszervi betegség diagnózisának és kezelésének
áttekintéséhez, különösen, ha az egyén számára ez olyan fontos eredménnyel jár, mint a
munkában maradás vagy a munkába való gyors visszatérés.
4.6 Összegzés
Ebben a fejezetben a korai beavatkozás szükségességére hívtuk fel a figyelmet, elsősorban
azért, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek egészségi állapota javuljon,
valamint hogy biztosítani lehessen, hogy továbbra is a munkaerő produktív tagjai maradjanak.
Azt is leszögeztük, hogy a beavatkozásnak ideális esetben már azelőtt el kellene kezdődni,
hogy a mozgásszervi fájdalomra panaszkodó beteg felkeresi háziorvosát, és túl kellene lépni
azon, hogy az orvos kiad egy igazolást. A biopszichoszociális modell világosan illusztrálja
annak szükségességét, hogy alaposabb tudással rendelkezzünk a nem specifikus
mozgásszervi betegségek kialakulásához vezető tényezőkről, figyelembe véve az egyéni
vagy pszichológiai tényezőket, valamint azt a szociális környezetet, melyben az egyének
élnek, s melyben a munka igen fontos szerepet tölt be. Ennek eléréséhez a munkáltatóknak,
munkavállalóknak és az orvosoknak is sokkal hatékonyabban kellene kommunikálniuk
egymással. A magyar példák hiánya a bevatkozás területén rávilágít arra, hogy itt nagy
56

© The Work Foundation.

szükség van az előrelépésre. Ez komoly kihívásokat rejt, és kétségtelenül nem ez a mai
magyar gyakorlat, ugyanakkor az előző fejezetben már kitértünk arra, milyen költségekkel
járhat, ha szemet hunyunk a probléma felett.
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5. Következtetések és javaslatok
A munka kétségkívül jó hatással van az egészségünkre. Bevételt nyújt, társadalmi tőkét
biztosít, célt és értelmet ad. A felépülés szempontjából gyakran jobb, ha betegen vagy
sérülten – legalábbis bizonyos mértékben – tovább dolgozunk, mint ha hosszabb ideig távol
maradunk a munkától. Ha a magyarországi munkaerő termelékeny és versenyképes szeretne
lenni a globális gazdaságban, és ha a munkahelyi életminőségen szeretnénk javítani, akkor
fontos, hogy a munkaerő nagy hányada, amennyire csak lehetséges, munkaképes legyen.
Az ebben a jelentésben feltárt bizonyítékok azt mutatják, hogy Magyarország kereső korú
népességének nagy részét érintik, vagy a következő években érinteni fogják a mozgásszervi
betegségek. Ez igen komoly szociális és gazdasági következményekkel járhat az érintett
személyek és családjaik számára, visszavetheti a teljes munkaerő és egyes magyar iparágak
termelőképességét, valamint komolyan igénybe veheti az egészségügyi ellátórendszer és az
állami támogatások rendszerének erőforrásait.
Mint sok más országban, itt is kiábrándító hiány van klinikai, epidemiológiai, pszichológiai és
gazdasági adatokból a magyarországi mozgásszervi betegség probléma kiterjedtségével és
következményeivel kapcsolatban. Ahhoz azonban eleget tudunk, hogy levonjuk a
következtetést, miszerint az elkövetkezendő években a kereső korú népességet növekvő
arányban fogják érinteni a mozgásszervi betegségek. Azonban úgy tűnik, hogy hiányzik a
következetes, összehangolt gondolkodás és azok az intézkedések, amelyek a mozgásszervi
betegségben

szenvedő

betegekre

munkavállalóként

tekintenek.

A

mozgásszervi

betegségekre alkalmazott biopszichoszociális modell támogatóinak száma egyre nő, ám azok
közül, akik a legnagyobb hatással lehetnének a mozgásszervi betegségben szenvedő
betegek munkaerő-piaci részvételének biztosítására, sokaknak még el kell sajátítaniuk a
modell alapelveit, amennyire csak lehetséges.
A The Work Foundation számos javaslatot fogalmaz meg a területen érdekelt felek számára.
Célunk, hogy néhány meghatározó résztvevőt arra a felismerésre bátorítsunk, hogy többet is
lehet tenni a folyamatos, aktív munkaerő-piaci részvétel biztosítása érdekében, ami szinte
mindig határozottan pozitívan hat az egészségre, a kiteljesedésre és a jóllétre.
5.1. Ajánlások a munkáltatók számára
•

Ismerje fel annak jelentőségét, hogy odafigyel alkalmazottai egészségére és jóllétére!
Az egészségesebb munkaerő kevesebb betegség miatti hiányzást és nagyobb
termelékenységet jelent. A jó munkavégzést segítő, biztonságos és egészséges
munkahely segít megőrizni a munkavállaló egészségét.
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•

A menedzserek tájékoztatásának és képzésének tartalmaznia kell egészségi és jólléti
összetevőket is. A menedzserek találkoznak közvetlenül a munkahelyi hiányzásokkal,
és jó helyzetben vannak a probléma korai figyelmeztető jeleinek felismerésére,
valamint a munkavállalók rehabilitációjának elősegítésére egy munkától távol töltött
időszak után. Annak ellenére, hogy a figyelem középpontjában jelenleg a stressz áll, a
magyar cégek menedzsereinek tudniuk kell, hogy a mozgásszervi betegségek akár
ennél nagyobb problémát is okozhatnak az alkalmazottak és az egész szervezet
számára.

•

A munkakörök kreatív kialakítása segíti a rehabilitációt. A vezetők úgy is átalakíthatják
a munkarendet (ideértve a fizikai környezet vagy a munkaidő egyszerű módosításait),
hogy ezzel megakadályozzák a mozgásszervi betegségek súlyosbodását, illetve
segítséget nyújtsanak a mozgásszervi betegségben szenvedőknek abban, hogy
munkában maradhassanak, vagy oda visszatérhessenek. Ezt úgy kell megoldaniuk,
hogy az megfeleljen a munkaegészségügyi és -biztonsági szabályoknak, megőrizze a
munka minőségét, elkerülje a túlzott vagy károsodást okozó munkakövetelményeket,
és megfeleljen az ergonómiailag helyes gyakorlatnak.

•

Kérdezze a háziorvost! Ha a háziorvos igazolása nem ad egyértelmű útmutatást az
alkalmazott egészségi problémájának természetéről és munkavégző képességére
gyakorolt hatásáról, a munkaadónak kérdeznie kell és tisztázni a háziorvos
értékelését, csak annak megértése érdekében is, hogy milyen feladatokat láthat el
továbbra is az alkalmazott, vagy hogy milyen támogatásra van szüksége ahhoz, hogy
visszatérhessen a munkába.

•

Korán avatkozzon közbe! A munkáltatónak mindig előbb kell cselekednie, mint
később, mivel az óvatosság és a késlekedés csak ronthat a helyzeten. Mindaddig,
amíg belátóan viselkednek, valamint döntéseiket bizonyítékok és szakvélemények
alapján hozzák meg, a korai beavatkozást nem lehet zaklatásnak tekinteni és
egyébként általában sietteti a felépülést vagy a rehabilitációt.

•

Kérjen

foglalkozás-egészségügyi

szaktanácsot!

Alkalmazottai

egészségét

és

biztonságát prioritásként kell kezelnie, ezzel csökkentheti a munkával kapcsolatos
egészségi problémák előfordulását. Ezenkívül azon alkalmazottak számára, akiknek
már vannak egészségi problémái a gondosan megszervezett és egyénre szabott
szakmai rehabilitáció nagyon sokat segíthet a munkába való visszatérés, a
termelékenység, a morál és a teljesítmény fenntartása tekintetében. A lehető
legkorábban vonjon be szaktanácsadókat!
•

Lásson

tovább

a

törvényi

előírásoknál!

Próbálja

meg

elkerülni

a

kockázatmenedzsment típusú megközelítést, amikor mozgásszervi betegségben
szenvedő

alkalmazottal

van

dolga,

mivel

ez

gyakran

késlekedéshez

és

félreértésekhez vezethet. Az alkalmazott majdnem minden esetben jobban jár, ha
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dolgozhat.
•

Használja a biopszichoszociális keretrendszert! Ha csak a mozgásszervi betegség
fizikai tüneteire összpontosít, a pszichológiai és szociális dimenziók figyelembevétele
nélkül, az azt jelentheti, hogy a mozgásszervi betegség munkával kapcsolatos okait
vagy a rehabilitáció munkával kapcsolatos előnyeit alábecsüli.

•

A képességekre összpontosítson, ne a képességek hiányára! A munkaadók is
túldramatizálhatják a helyzetet! A legtöbb, mozgásszervi betegségben szenvedő
munkavállaló bőven kiveheti a részét a munkából, amennyiben ezt lehetővé teszik
számára.

Ahhoz,

hogy

visszatérjenek

a

munkába

nem

kell

100%-osan

egészségesnek lenni és innovatívabb gondolkodással lehetővé teheti számukra, hogy
hasznos munkát végezhessenek, ami segíteni fog a maximális teljesítőképességhez
vezető úton.
5.2. Ajánlások a munkavállalók számára
•

A képességekre összpontosítson, ne a képességek hiányára! Természetes, hogy
aggódik, vagy akár bűntudatot érez azon feladatai miatt, amiket a mozgásszervi
betegség miatt nehezebben végez el. Azonban még így is jelentősen hozzájárulhat a
munkához, ezért építsen az erősségeire. Szakértelme és tapasztalata nem tűnik el
csak azért, mert fájdalmai vannak, kényelmetlenül érzi magát vagy gondjai vannak a
mozgással; továbbra is sokféleképpen ki tudja venni részét a munkából. Dolgozzon
együtt feletteseivel és kollégáival, hogy kitalálják, hogyan tudja maximalizálni
részvételét a munkában a körülményei által szabott határokon belül. Legyen nyitott
irányukban, és ők is jobban fognak reagálni!

•

Idejekorán hozza szóba a témát! Felettese – függetlenül attól, hogy mit állít magáról –
nem gondolatolvasó. Ha mozgásszervi betegsége nehézséget okoz önnek, vagy egy
olyan időszak várható, amikor munkaidejét módosítani kell, beszéljen felettesével,
hogy mindketten meg tudják tervezni a teendőket! Minél előbb, annál jobb, mivel a
vezetők nem szeretik az utolsó pillanatban közölt meglepetéseket, ugyanakkor a
legtöbb problémára találnak megoldást, ha van tudomásuk róla. Szintén hasznos
lehet, ha beszél szakszervezeti képviselőjével, a munkaügyessel vagy a foglalkozásegészségügyi ovossal. Ne késlekedjen!

•

Vegyen részt aktívan betegségének kezelésében! Mozgásszervi betegsége néha
mindenképpen akadályozni fogja, és úgy érzi majd, hogy betegsége otthon és a
munkahelyén is irányítja életét. Nem kell azonban a fájdalom vagy az immobilitás
tétlen áldozatának lennie! Tudjon meg többet állapotáról, keressen mintát fájdalmában
vagy kimerültségében, és tanulja meg, hogy hogyan csökkentheti minimálisra a
betegség funkcionalitására vagy hangulatára gyakorolt hatásait! Ezt néha nagyon
nehéz kivitelezni, de ne feledje: azok, akik aktívan részt vesznek állapotuk
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kezelésében, általában hamarabb állhatnak újra munkába!
•

Ismerje meg jogait! Mind betegként, mind pedig munkavállalóként ismernie kell, hogy
milyen támogatásra és tanácsokra jogosult. Amennyiben szakszervezeti tag,
szakszervezete ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan információval tud szolgálni az
ön számára.

•

A család bevonása a munkahely megtartásába és a rehabilitációba. Családja és
barátai fontos támogatást jelentenek. Bennük talán nem is tudatosul, hogy a
munkában maradás vagy a munkába való visszatérés egyaránt lehetséges és
kívánatos. Ahhoz, hogy segíthessenek önnek, segítenie kell őket azzal, hogy bevonja
őket munkahelyi rehabilitációjába. Hatalmas jelentőségük lehet akár a munkaidőt,
akár a munkába járást érintő apró változtatásoknak is.

5.3. Ajánlások háziorvosok számára
•

Válassza ki azokat az eseteket, amikor betegnek jót tesz a munkában maradás vagy
a munkába való korai visszatérés! Könnyű azt gondolni, hogy a munka egyértelműen
rosszat tesz betegének, különösen, ha azt gyanítja, hogy munkája bizonyos elemei
súlyosbíthatják tüneteit. Gondosan mérlegelje, hogy javasolhatja-e esetleg a beteg
munkában tartását némi módosítással, könnyebb feladatokkal vagy módosított
munkaidővel! Ez még mindig jobb választás lehet, mint a hosszabb ideig tartó
otthonmaradás.

•

Tekintsen a fizikai tünetek mögé! Vegye figyelembe a biopszichoszociális modellről
alkotott képét és diagnózisa biomedikális korlátait, valamint – legfőképpen – az ön
megítélésének jelentőségét arról, hogy a beteg munkája milyen szerepet játszhat
aktivitásának megőrzésében és izolációjának, elszigetelődésének elkerülésében.
Háziorvosként ideális helyzetben van számos mozgásszervi betegség korai tünetének
felismeréséhez.

Megfelelő

esetben

a

lehető

legkorábban

utalja

a

beteget

szakorvoshoz, hogy megkezdődhessen a beteg kezelése!
•

Kerülje a túldramatizálást! A beteg nagyon negatív képet alkothat saját állapotáról és
valószínű progressziójáról, ha ezek ismertetése során az orvosok a képességek
helyett azok hiányára összpontosítanak.

•

Bátorítsa a kezelésben való részvételt! Segítsen a betegnek azon stratégiák
megvalósításában, amelyekkel saját állapotának bizonyos tényezőit menedzselheti,
különösen, ha munkában marad vagy visszatér oda! A képesség és az irányítás
érzése pozitívan befolyásolja a beteg hangulatát, és biztosítja, hogy munkája során
kontrollálja fogyatékossága legfontosabb tényezőit.

•

Korai beavatkozás. A bizonyítékok azt sugallják, hogy a munkából való hosszú
távollét általában rosszat tesz a mozgásszervi betegségben szenvedő betegeknek.
Minél tovább maradnak otthon, annál nehezebben térnek vissza a munkába. A korai
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beavatkozás, lehetőleg a beteg és munkáltatója együttműködésével, segíthet abban,
hogy kialakuljon egy egyfajta egyensúly a beteg pihenési igénye és az elvégzett
munka között.
5.4. Ajánlások foglalkozás-egészségügyi szaktanácsadók számára
•

Tekintsen a fizikai tünetek mögé! Ami még fontosabb, gondoskodjon arról, hogy a
munkaadó, a munkavállaló és a háziorvos megértsék, hogyan tud ez a többtényezős
koncepció hozzájárulni a

konstruktív,

aktív

és

fenntartható

rehabilitációhoz.

Intézkedéseit és tanácsait a biopszichoszociális modell három meghatározó eleme
köré építse fel, és mutassa meg a munkaadónak, hogy hogyan járhatnak a munkahely
apróbb változtatásai több előnnyel, mintha egyszerűen csak teljesítené az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos előírásokat!
•

Korán avatkozzon közbe! A foglalkozás-egészségügyi szaktanácsadók mindenkinél
jobban megértik a mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos korai beavatkozás
előnyeit. Proaktív szerepet kell játszaniuk a munkáltató és a munkavállaló vagy a
munkáltató és a háziorvos közötti párbeszédben azért, hogy a beteg a munkába való
visszatérést pozitívumként használja azon az úton, amelynek során megtanulja
menedzselni állapotát, miközben értékesnek érzi magát és megőrzi önbecsülését.

•

Bátorítsa a kezelésben való részvételt! Az alkalmazottakkal, munkatársaival és a
vezetőkkel végzett munka során segítse a beteget abban, hogy megtalálja azokat a
stratégiákat, amelyekkel saját állapotát menedzselheti! Ezzel lehetővé válik számára,
hogy önálló döntéseket hozzon munkaszerződésével kapcsolatban.

•

Segítse

a

feletteseket

a

munkakör

átszervezésében!

A

menedzserek

a

munkakövetelmények esélyegyenlőségi elvárásokhoz történő igazítására általában
mint a jogszabályi előírásoknak való megfelelésre tekintenek. Segítsen feletteseinek
abban, hogy a munkaköri leírások újratervezésére konstruktív módszerként
gondoljanak annak érdekében, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő
beteg/alkalmazott igényeinek és a változó fogyasztói elvárásoknak egyaránt
megfeleljenek! Ezzel láttathatja a rugalmasabb munkaköri leírások üzleti előnyeit is.
5.5. Ajánlások a kormányzat számára
•

Komolyan kell venni a létező bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a mozgásszervi
megbetegedések aránya nőni fog a magyar munkaerő körében az elkövetkezendő
néhány évtizedben. Ezeknek a betegségeknek már jelenleg is magasabb a
prevalenciája az EU többi országához viszonyítva. Magyarországnak megvan az az
előnye, hogy tanulhat más országok sikeres gyakorlatából. A kormányzatnak most kell
cselekednie, és meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket. Olyan programokat kell
végrehajtania, amelyek csökkentik a mozgásszervi betegségek hatásait. A felismert
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esetek száma valószínűleg jóval alacsonyabb, mint a tényleges betegszámok.
•

Növelni kell a rehabilitációs szolgáltatók támogatását és újra kell szervezni
finanszírozási rendszerüket oly módon, hogy állami támogatásuk megbízható legyen,
ugyanakkor számonkérje a minőséget és az eredményeket. Ezenkívül fel kell mérni a
meglévő szakmapolitikák hatását, különös tekintettel a védett munkahelyek és a
szolgáltatók közötti támogatás-elosztására, illetve a rehabilitációs hozzájárulás
közelmúltbeli emelésére.

•

A kormányzatnak meg kell fontolnia egy országos szolgáltatási hálózat létrehozását a
mozgásszervi betegségekben szenvedők számára. Ennek a hálózatnak kellene
őrködnie annak az alapelvnek az érvényesülése felett, hogy a munkában maradás,
illetve a munkába való visszatérés hivatalos klinikai eredménymutatók. A hálózatnak
további célja kell legyen tréningek és új készségek megszerzését célzó tanfolyamok
megszervezése a mozgásszervi betegségben szenvedők számára.

•

Felül

kell

vizsgálni

a

mozgásszervi

betegségek

definícióit

a

foglalkozási

megbetegedések jelenlegi osztályozásában. Ezenkívül hivatalosan ki kell jelenteni,
hogy

sok

mozgásszervi

és

más

krónikus

betegség

(mint

a

reumatikus

megbetegedések, szklerózis multiplex) kiváltó oka nem a munka, ugyanakkor
megakadályozhatják a munkában való részvételt.
•

Javítani kell az orvosi szakértelemhez való hozzáférést. A háziorvosok késlekedése a
szakorvosi beutalók kiállításában meggátolhatja a korai beavatkozást. Ezen felül a
kormánynak meg kell terveznie a szükséges munkaerőlétszámot az egészségügyben,
hogy

megfelelő

számú

egészségügyi

személyzet

(pl.

fizioterapeuták)

álljon

rendelkezésre, amellyel alkalmazkodni képes a mozgásszervi betegségek népesség
és munkaerő elöregedése miatti, előrejelzett növekedéséhez.
•

Segíteni

kell

a

háziorvosokat,

hogy

a

foglalkozási

megbetegedéseket

és

mozgásszervi betegségeket hatékonyabban kezelhessék. Ehhez új erőforrásokra van
szükség a háziorvosképzésben a posztgraduális képzéseken és tréningeken
keresztül. Valójában meg vagyunk győződve arról, hogy az egészségügyi képzés
minden szintje, a főiskolai-egyetemi képzéstől a szakmai továbbképzésig, profitálna
abból, ha az egészség és munka kérdéseit tárgyalnák, különösen akkor, amikor a
munkaképes korú lakosság egészségi állapota romlik.
•

Olyan javaslatokkal kell előállni, amelyek segítségével lecserélik az orvosi igazolások
jelenlegi rendszerét az Egyesült Királyságban alkalmazott „Fit Note”-okéhoz
hasonlóra, ami arra ösztönzi a háziorvost, hogy írja le azt, hogy milyen munka
elvégzésére alkalmas a dolgozó. Ez segíteni fog a többi egészségügyi szakembernek
és a munkáltatónak a munkába való visszatérés megtervezésében és a munkaköri
követelmények, valamint a munkaidő megfelelő módosításában.

•
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szaktanácsadók alkalmazását kiválasztott háziorvosi praxisokban, hogy tanácsot
adjanak a mozgásszervi betegségben szenvedő betegek munkában tartását, illetve
munkába való visszatérését támogató legjobb módszerekről.
•

Nagyon nehéz kezelni egy olyan jelenséget, amelyet nem mértek fel pontosan, így az
információhiány rossz irányba terelheti az erőfeszítéseket és az erőforrásokat.
Magyarországon a munkaképes korú lakosság egészségi állapotával kapcsolatos
adatok egységesen rossz minőségűek. Majdhogynem lehetetlen pontos és átfogó
képet alkotni a munkából való távolmaradásokról, a munkavégzéshez kapcsolódó
munkaképesség csökkenésről és ezek okairól, valamint a munkaerő mentális
állapotáról. Mindez komoly akadályt jelent a bizonyítékokon alapuló szakmapolitikák
megalkotása, a szaktudás és az erőforrások célszerű felhasználása előtt.
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1. függelék – Szakértőkkel folytatott interjúk és konzultációk

Az alább felsorolt személyek láttak el minket információkkal és/vagy osztották meg velünk
nézeteiket, elképzeléseiket kutatásunk során; erőfeszítéseikért, nekünk szentelt idejükért igen
hálásak vagyunk. Az általuk rendelkezésre bocsátott információkat és nézeteiket a jelentés
elkészítése során figyelembe vettük, ám a tanulmányban levő részvételük még nem jelenti
azt, hogy bármilyen formában egyetértenének a jelentés következtetéseivel.
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Dr. Hodinka László
Dr. Horváth Gabor
Dr. Nagy Károly
Prof. Mihalyi Péter
Dr. Ortutay Judit
Prof. Dr. Poór Gyula
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Kovács Eszter és Lapinskas Attila
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2. függelék: Benchmarking eszköz
A Fit for Work Europe tanulmány 23 európai országra, valamint Izraelre és Kanadára terjedt
ki. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy feltárjuk, Európa-szerte milyen mértékben
alkalmazzák a korai beavatkozást. Segítségével arra is lehetőség nyílik, hogy megállapítsuk
milyen mértékben azonosíthatók a korai beavatkozást lehetővé tévő, illetve korlátozó
tényezők a munkaerőpiacot, ellátórendszert és egyészségügyi rendszert különbözőképpen
befolyásoló politikák tükrében. Ennek feltárásához számos indikátort vettünk figyelembe a
következő területekről:
•

munkerőpiac

•

jólétirendszer

•

egészségügyi rendszer.

Az alábbiakban feltüntetett adatok különböző forrásokból származnak. 2005-ös adatokat
használtunk, hogy a különböző indikátorok országok közötti összehasonlítása is lehetővé
váljon. Főként OECD-adatokat használtunk, ahol pedig ezek nem voltak elérhetők, ott az
Eurostat adataival egészítettük ki az adatbázist. Az alábbiakban egyes kiválasztott
indikátorokat mutatunk be.
.
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Egyes országok munkaügyi, jóléti és egészségügyi indikátorai, 2005
GDP/fő, PPP
Ausztria
Belgium
Kanada
Horvátország
Csehország
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Olaszország
Litvánia
Hollandia
Norvégia
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Kir.
OECD
EU-27*

$33496
$32063
$35002
$20366
$33196
$30695
$29759
$31380
$24928
$16958
$38693
$28122
$35111
$47319
$20656
$16175
$23456
$27377
$32298
$35839
$10841
$32695
$26849
-

A munkaképes korú
lakosság aránya
67,7
65,6
69,3
66,9*
71,0
66,1
66,7
65,1
66,9
67,3
68,8
68,3
66,5
67,8*
67,5
65,6
67,4
69,4*
71,5
70,2*
68,8
65,3
68,0
65,7
66,0
67,0

Munkanélküliségi ráta
(%)
Férfiak
4,9
7,7
7,0
6,5
4,4
8,2
8,4
11,2
6,2
7,0
4,6
9,5
8,2*
4,4
4,8
6,8
7,8*
15,5
6,2
7,1
7,3
3,9
10,2
5,2
8,3
-

Nők
5,5
9,5
6,5
9,8
5,3
8,6
10,2
10,0
15,3
7,4
4,0
32,5
8,3*
5,0
4,4
8,7
6,4*
17,3
7,1
12,2
7,3
5,1
10,1
4,3
9,6
-

Hosszú távú
munkanélküliségi
ráta a munkanélküliek %-ában
23,3
51,6
9,6
58,4*
53,6
25,9
24,9
41,4
54,1
53,7
46,1
34,3
32,5
52,5*
40,1
9,5
48,6
56,3*
68,1
49,2
32,6
18,9
39,0
39,6
22,4
45,9
-

Átlagos életkor nyugdíjba
vonuláskor
Férfiak
59,1
59,3
63,3

Nők
58,1
58,1
61,5
60,5*

61,5
64,1
60,5
58,6
61,6
62,4
58,9
65,2
60,4

58,4
61,4
60,1
59,4
60,7
61,2
57,3
65,3
60,9
60,0*

60,3
63,3
66,2

60,5
61,8
66,0
63,0*

59,2

55,5
58,5*

61,2
65,4
65,3
64,5
63,2
-

63,6
62,5
64,9
63,8
61,4
-

Munkaóránkénti
produktivitás,
GDP, PPS-ben

Munkaóra
költsége

100,2
123,4
51,7
101,6
94,9
116,2
113,0
71,2
49,6
105,9
90,4
43,1
121,2
159,3
54,4
28,8
57,5
62,8
89,9
101,6
92,3
91,9
88,3

€2623
€3073
€663
€3198
€2670
€2929
€2720
€614
€2139
€3,56
€2741
€1060
€2,33
€480
€10,76
€1522
€3155
€3282
€2447

Források: GDP/fő PPP (vásárlóerő-paritáson);Munkanélküliségi ráta; Hosszú távú munkanélküliségi ráta: OECD, 2009b; *Eurostat, 2009; Munkaképes korú lakosság: OECD, 2009a; Nyugdíjba
vonulási életkor, 2000–2005: OECD, 2009d, *Eurostat, 2009; Munkaóránkénti produktivitás, GDP PPS-ben (vásárlóerő-egységben): Eurostat, 2009b; Munkaóra költsége: Eurostat, 2009a
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€2047

Egyes országok munkaügyi, jóléti és egészségügyi indikátorai, 2005

Ausztria
Belgium
Kanada
Horvátország
Csehország
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Olaszország
Litvánia
Hollandia
Norvégia
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Kir.
OECD
EU-27

Állami
szociális
kiadások
(GDP%)
27,2
26,4
16,5
19,5
26,9
26,1
29,2
26,7
20,5

Állami
egészségügyi
kiadások
(GDP%)
7,9
7,4
6,9
6,3
7,9
6,2
8,9
8,2
5,6

16,7
25,0
20,9
21,6
16,6
21,2
29,4
20,3
13,7

6,5
6,8
6,0
7,6
7,3
5,3
6,1
5,8
7,5
6,8
4,1

21,3
20,5

7,1
6,5

Segélyek, támogatások %-os megoszlása
Betegség/
egészségügy
25,5
27,1
35,3
20,7
25,9
29,8
28,4
27,8
29,9
40,9
26,7
30,3
30,7
32,0
30,1
36,2
29,6
32,3
30,9
25,9
26,4
30,9
28,8

8,6
7,0
7,8
14,4
12,9
5,9
6,2
4,9
9,9
5,3
6,0
10,4
9,7
19,1
10,0
6,8
8,1
8,5
7,5
15,0
12,7
-

Munkanélküliség
5,8
12,2
3,6
8,6
9,3
7,5
7,0
5,1
2,9
7,5
2,0
1,8
6,1
2,7
5,8
3,2
3,4
3,3
12,3
6,1
4,4
-

8,9
7,6

2,6
6,0

Rokkantság

A jóléti rendszer
bőkezűsége

A szociális védőháló
beavatkozásának
mértéke

5,46
4,38
3,52
5,15
5,40
2,60
5,24
6,11
4,75
3,40
4,75
5,00
4,75
6,73
5,09
-

2
2
2
2
3
3
2
1
3
2
2
3
3
1
2
2
2
2
2
-

3,87
-

3
-

Források: Állami szociális kiadások, állami egészségügyi kiadások: OECD, 2009d; rokkantsági segélyre költött %: Eurostat, 2009c; A szociális ellátórendszer bőkezűsége: Osterkamp and Rohn,
2007 (magasabb pontszám = bőkezűbb rendszer); A szociális védőháló beavatkozásának mértéke (1 = korlátozott beavatkozás – 3 = fokozott mértékű beavatkozás lehetséges)
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Egyes országok munkaügyi, jóléti és egészségügyi indikátorai, 2005
Egészségügyi
okok miatti
táppénz (%)

Átlagos
távollét
(napok)

Ausztria

20,6

Belgium
Kanada

Mozgásszervi
betegségek DALY-jai
(az összes % ában)

RA DALY-k
(az összes
%-ában)

Munkaeredetű
hátfájdalmak
prevalenciája
(dolgozó népesség)

RA-betegek száma a
teljes népességben
(prevalencia)
(prevalencia arány)
55000 (0,67)

1000 főre eső orvosok száma

Férfiak

Nők

3,4

3,3

5,4

0,86

23,9

28,8

7,0

3,1

5,1

0,78

19,4

69000 (0,66)

-

2,08

-

-

-

-

0,86

-

215000 (0,66)

0,014

1,03

Horvátország

19,3

9,4

2,3

4,5

-

41,7

-

-

-

Csehország

28,2

5,5

-

-

0,69

22,8

68000 (0,66)

0,014

0,73

Dánia

32,8

6,6

3,1

4,7

0,78

18,8

36000 (0,66)

-

0,77

Reumatológusok
0,024

Háziorvosok
1,47

Finnország

44,6

8,5

3,1

5,5

0,88

26,1

35000 (0,67)

0,020

0,72

Franciaország

19,1

5,5

3,1

5,4

0,81

21,6

283000 (0,45)

0,036

1,66

Németország

28,0

3,5

3,3

5,5

0,83

18,8

544000 (0,66)

0,015

1,46

Görögország

14,0

2,8

3,1

5,5

0,78

47,0

50000 (0,45)

0,025

0,29

Magyarország

23,8

5,0

3,1

6,3

0,77

31,6

67000 (0,67)

-

-

Írország

21,1

3,9

2,7

4,6

0,77

14,4

28000 (0,67)

0,011

0,51

Olaszország

25,1

3,8

3,5

6,0

0,91

24,3

264000 (0,45)

0,029

0,94

Litvánia

21,1

4,3

2,8

6,6

0,79

37,8

22000 (0,65)

0,024

-

Hollandia

33,7

8,6

3,6

5,2

0,87

13,9

108000 (0,66)

0,014

0,46

Norvégia

27,2

7,1

3,5

5,3

0,89

22,6

31000 (0,67)

0,044

0,81

Portugália

13,4

8,6

2,5

5,1

0,72

30,8

70000 (0,66)

0,009

1,68

Románia

11,1

2,0

3,2

5,9

0,76

42,4

143000 (0,66)

0,013

-

Szlovákia

22,9

5,2

3,6

7,3

0,93

38,9

36000 (0,67)

0,017

-

Szlovénia

28,2

8,7

2,7

4,9

0,72

46,2

13000 (0,65)

0,012

-

Spanyolország

14,2

3,6

3,1

6,0

0,83

29,1

197000 (0,45)

0,018

0,85

Svédország

28,1

-

3,9

5,9

0,97

27,9

60000 (0,66)

0,029

0,59

Svájc

19,2

4,0

3,9

6,2

0,96

18,1

49000 (0,66)

0,056

0,52

Törökország

18,6

4,8

-

-

0,84

34,7

482000 (0,66)

0,002

0,74

Egyesült Kir.

22,6

3,7

3,2

4,9

0,81

10,8

399000 (0,66)

0,015

0,71

EU-27
Európa

22,3
-

4,6
-

3,2
-

5,5
-

0,84

25,6
-

2962000

--

-

Források: Egészségügyi okok miatti táppénz; munkaeredetű hátfájdalmak prevalenciája: EWCS, 2005; átlagos távollét; Parent-Thirion et al., 2007; MSD-k DALY-jai: WHO, 2006, 2007; RA DALY-k, RA
prevalencia: Lundkvist et al. 2008; 1000 főre eső reumatológusok száma: különböző források és évek **; 1000 lakosra eső háziorvosok száma: OECD, 2009c
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Egyes országok munkaügyi, jóléti és egészségügyi indikátorai, 2005
Változó

Definíció – a forrás szerint

Forrás

Munkaügyi indikátorok

GDP/fő PPP-ben
2005

Munkaképes korú népesség %
2005

Munkanélküliségi ráta nemek
szerint
2005

Hosszú távú munkanélküliség –
Éves átlagok nemek szerint (%)
2005

82

A bruttó hazai össztermék a termelés összesített mutatószáma, mely a termelésben részt
vevő összes hazai termelőegység hozzáadott értékét fejezi ki (plusz adók, mínusz
támogatások a kibocsátási értékben nem szereplő termékek esetén). Csak a végső
felhasználásra (minden felhasználás, kivéve a köztes felhasználást) kerülő termékek és
szolgáltatások értékét tartalmazza fogyasztói áron, kivéve az importált termékek és
szolgáltatások értékét, valamint a hazai termelőegységek által szétosztott elsődleges
jövedelmeket.
A 15-64 éves korú lakosság részaránya a teljes népességből.
Munkanélkülinek az a személy minősül, aki bejelenti, hogy jelenleg nincs állása, vállalna
munkát és az utóbbi négy hétben aktív lépéseket is tett arra, hogy munkát találjon. Az ILO
(International Labour Organization – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Irányelvei
megadják, hogy mi számít aktív lépésnek a munkakeresés során. Ezek a következők:
álláshirdetésekre jelentkezés, cégekhez, építkezésekre és más munkahelyekre történő
látogatások, álláskeresési hirdetések feladása a sajtóban, valamint regisztráció a
munkaügyi központban.
A munkanélküliségi rátát úgy határozzák meg, hogy a munkanélküli személyek számát a
teljes munkaerő százalékában fejezik ki, melybe beletartoznak a munkanélküliek és az
állásban lévők, azaz azok, akik a legutóbbi héten akár csak 1 órát is dolgoztak.
A hosszú távú munkanélküliségi ráta konvenció szerint vagy úgy definiálható, hogy a 6
hónapnál vagy annál régebben munkanélküli személyeket számítják bele, vagy, mint itt, a
12 hónapja vagy annál régebben munkanélkülieket. Az itt számolt arányok ezen hosszú
távon munkanélküli személyek arányát fejezik ki az összes munaknélküli százalékában.

OECD, 2009b; a táblázatban a
csillaggal (*) jelzett adatok forrása
az Eurostat, 2009

OECD, 2009a

OECD, 2009b

OECD, 2009b
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Egyes országok munkaügyi, jóléti és egészségügyi indikátorai, 2005

Változó

Definíció – a forrás szerint

Forrás

Munkaügyi indikátorok, folytatás

Nyugdíjba vonulás átlagos
életkora – Visszavonulás
2005

Munkaóránkénti produktivitás –
GDP, PPS-ben

Munkaóra költsége
2005

83

A visszavonulók beszüntetik a munkavégzést, és nyugdíjat kapnak. A tényleges nyugdíjba
vonulási életkort igen nehéz közvetlenül mérni nemzetközi összehasonlításra alkalmas
longitudinális adatok (hosszú távú, azonos módszerrel készített idősorok) nélkül, így a
nemzetközi összehasonlítások a keresztmetszeti (adott pillanatban rögzített)
felmérésekből származó indirekt mérőszámokon alapulnak. Ezek az indirekt mérőszámok
egy bizonyos kor feletti személyeket ‘nyugdíjasnak’ tekintenek, ha a felmérés
időpontjában nincsenek jelen a munkaerőpiacon (a munkaerőpiacról történő kivonulás
átlagos életkora). A nyugdíjas korcsoport létszámában történő nettó változásokat az
idősebb népesség munkaerőpiacon jelen nem lévő arányának időbeli változásával lehet
becsülni. Ez az indirekt mérőszám használatos az idősebb munkavállalók OECD
monitorozása során. A mérőszám tulajdonképpen a nyugdíjba vonulás effektív átlagos
életkorát reprezentálja. A nyugdíjba vonulás hivatalos korhatárát is nehéz meghatározni,
különösen, ha a nyugdíjba vonulás meghatározott évnyi nyugdíjjárulék-fizetési időszak
után lehetséges.
A bruttó hazai össztermék (GDP) az adott nemzetgazdaság gazdasági aktivitásának
mérőszáma. Definíció szerint a végső fogyasztásra kerülő megtermelt áruk és
szolgáltatások összértéke, azaz a folyó termelői felhasználást (a termelés során
felhasznált áruk és szolgáltatások értékét) nem tartalmazza. A munkaóránként megtermelt
GDP a nemzetgadaságok termelékenységéről ad képet az EU-15 országok átlagához
viszonyítva. Ha egy adott ország indexe 100 feletti, akkor ebben az országban a
munkaóránkénti termelékenység nagyobb, mint az EU-átlag. Az adatokat PPS-ben, azaz
egy ‘közös valutában’ adják meg, mely kiküszöböli az egyes országok árszínvonalában
jelentkező különbségeket, így lehetségessé válik a GDP-adatok országok közötti
összehasonlítása. A termelékenység munkaórára vetítése pedig azt a célt szolgálja, hogy
kizárja a munkaerő teljes illetve részmunkaidős foglalkoztatottságából eredő számítási
problémákat.
Átlagos óránkénti munkaköltség, melyet úgy kapunk meg, hogy a teljes munkaköltséget
elosztjuk a ledolgozott munkaórák számával.

OECD, 2009d; a táblázatban a
csillaggal (*) jelölt adatok forrása
az Eurostat, 2009

Eurostat, 2009b

Eurostat, 2009a
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A szociális kiadásokat akkor nevezzük állami kiadásoknak, ha a tágan értelmezett
kormányzat (központi adminisztráció, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási
intézetek) irányítják a források elosztását.

OECD, 2009d

Jóléti indikátorok
Állami szociális kiadások (a GDP
%-ában)
2005

Állami egészségügyi kiadások
2005

Beteg-/egészségügyi
támogatások – az összes
támogatás %-ában
2005

Az állami egészségügyi kiadások a közös alapokból az egészségügyre fordított
pénzösszegekre utalnak. Közös alapok az állami, regionális valamint helyi önkormányzati
társadalombiztosítási alapok. Az egészségügyi célra történő közösségi tőkefelhalmozásba
tartoznak a közösségileg finanszírozott egészségügyi létesítményekbe történő
beruházások, valamint a magánszektor felé irányuló tőketranszferek, melyek célja a
kórházépítés, -fenntartás vagy eszközbeszerzés. A közösségi alapokat az ICHA-HF
egészségügyi finanszírozásról szóló osztályozási rendszerének HF.1 pontjában leírtak
határozzák meg.
A szociális védőháló költségei közé tartoznak: szociális támogatások, azaz olyan,
háztartások vagy egyének felé irányuló anyagi vagy egyéb transzferek, melyek célja, hogy
egy adott kockázat vagy szükséghelyzet terhét enyhítsék; adminisztrációs költségek,
melyek az eszközök kezeléséhez és adminisztrációjáhaoz szükségesek; egyéb kiadások,
melyek a szociális védelmi intézkedések egyéb kiadásait foglalják magukba (tulajdonosi
és egyéb jövedelmek kifizetése).

OECD, 2009d

Eurostat, 2009c

Rokkantság – Szociális segélyek
jogalap szerint – az összes
segély %-ában

Lásd, mint fent.

Eurostat, 2009c

Lásd, mint fent.

Eurostat, 2009c

2005
Munkanélküliség – Szociális
segélyek jogalap szerint – az
összes segély %-ában
2005
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Ez az index hét különböző, bőkezűséget felmérő mutatóból lett összegyúrva, értékei egy 0
és 7 közötti skálán helyezkednek el. 7 jelenti a bőkezűség legmagasabb szintjét. A hét
mutató között a várakozási idő, az önigazolás, a folyósítás teljes maximális időtartama, a
munkáltató által fizetett leghosszabb folyósítási időszak, a munkáltató által fizetett
maximális összeg, a betegbiztosítási alapból fizetett összeg mértéke és a külső
igazolások szerepeltek.

Osterkamp és Rohn, 2007

Jóléti indikátorok, folytatás

O&R bőkezűségi index

Független szakértők pontozásos

Szociális védelmi rendszer
beavatkozásai

Az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual
Information System on Social Protection – MISSOC) adatbázisa minden európai ország
vonatkozásában leírja a szociális védelmi rendszert és összehasonlíthatóvá teszi a
rendszereket. Három független szakértő tekintette át és vetette össze a szociális védelmi
vonatkozású témák (rokkantsági segély, munkahelyi baleset utáni segély, munkaköri
betegség, ártalom esetén fizetett támogatások) összefoglaló leírását. A rendszereket egy
egytől háromig tartó skálán pontozták: egyet kaptak azok a rendszerek, melyekben csak
igen kevés olyan szabályozó szerepel, amelyek hozzájárulhatnának a korai
beavatkozáshoz, míg hármat kaptak azok a rendszerek, ahol az ilyen jellegű szabályozók
száma és fejlettsége jelentős.

értékelése.
Adatforrás: MISSOC (2009).
Comparative tables on social
protection – January 2005. In: 27
July 2009,
http://ec.europa.eu/employment_
social/missoc/db/public/compareT
ables.do?lang=en
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Egészségügyi kimenetelek
Parent-Thirion, Fernández

Egészségügyi okok miatt
hiányzott napok átlagos száma

Egészségügyi okok miatti hiányzással töltött napok mediánja.

Macías, Hurley és Vermeylen,
2007

Munkavállalók betegség miatt
hiányzó %-a

A munkavállalók betegség, rossz egészségi állapot miatt hiányzást jelentő %-a.

EWCS, 2005

2005
MSD-k DALY-jai – férfiak és nők

DALY-k – RA
Hátfájás, prevalencia
2005

A rokkantsággal korrigált életévek mutatót (Disability-adjusted life years – DALYs) gyakran
használják betegségteher felmérése során. A WHO definíciója szerint a DALY egyetlen
mutatóként reprezentálja a rokkantsággal leélt időt és azt az időt, ami az idő előtti
halálozás miatt veszett el. Egy DALY egy egészséges életév elvesztéseként fogható fel.
A DALY mutatót gyakran használják betegségteher felmérése során. A WHO definíciója
szerint a DALY egyetlen mutatóként reprezentálja a rokkantsággal leélt időt és azt az időt,
ami az idő előtti halálozás miatt veszett el. Egy DALY egy egészséges életév
elvesztéseként fogható fel.
Az Európai Felmérés a Munkakörülményekről (EWCS – European Working Conditions
Survey) szerint a munkaeredetű hátfájásra panaszkodók %-os aránya.

WHO, 2006, 2007

Lundkvist, Kastäng és Kobelt,
2008

EWCS, 2005
Lundkvist, Kastäng és Kobelt,

RA-betegek száma

Az RA-ban szenvedő betegek becsült száma. Az RA-betegek százalékos arányát a
cikkben feltüntetett népességadatok segítségével határozták meg.

2008

1000 lakosra eső praktizáló

Az 1000 lakosra eső, praktizáló reumatológusok száma. A definíció, melynek segítségével
a reumatológusok aránya meghatározásra került, a forrástól függően országonként eltérő
volt, ami megnehezítette az összehasonlítást

Több forrás

Az 1000 lakosra eső, praktizáló háziorvosok száma.

OECD, 2009c

reumatológusok száma
1000 lakosra eső praktizáló
háziorvosok száma
2005
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