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A kórház-ergonómia története és 

jelene a betegmozgatás 

szemszögéből 



A tartalomból: 

• Történelem dióhéjban…… 

• Mi az a kórház-ergonómia? 

• Kicsit a forrásokról….. 

• A betegmozgatás , mint veszélyes üzem 

• Mit kínál a jövő? 
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Egy kis történelem 

• Már az ókori görögök is….. 

• De talán előbb, mint az 

amerikai légierőnél… 

• Sebészeti eszközök kezelése 

• Semmelweis módszere….  
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Van külön „kórház-ergonómia”? 

Összetett felhasználói kör, 

 

komplex és bonyolult tevékenység és 

 

a kockázatok minden kategóriája  

  megtalálható.  

  

Tehát veszélyes üzem!!!  
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Definíciók és rövidítések 

• Tervezés mindenkinek 

 (Design for All, DfA) 

• Egyetemes tervezés  

 (Universal Design) 

• Felhasználó-központú tervezés 

 (User Centered Design, UCD) 

• Támogató technológia  

 (Assistive Technology, AT) 

Meneküljünk előre! 

Új tervezési-értékelési szemléletmódok 
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Design for All : Ki az a mindenki?  

Kik a felhasználók? 

• Orvos, asszisztens, ápoló, segédszemélyzet és…. 

• Idősek?  

• Állapot(osság), vagy (bal)eset? 

• Állandó, változó vagy időleges? 

• Mérhető vagy azonnal megállapítható? 

• Mozgássérültek a járókerettől az elektromos 

kerekesszékig… 

• Látás- és hallássérültek. Van eltérés az átlagostól? 

• Cukor- és más betegségek. 

• Látogatók… 

• Vállalkozók…. 

• Stb… 

 

 

6/28 



Van-e információ? 
• Ha a terméket kifejezetten komplex 

felhasználói kör számára tervezzük? 

• Ha speciális felhasználói réteg is érintett?  

• Hogyan ellenőrizhetjük a tervezés 

szakaszában a használhatóságát?  

• Vannak-e adatok a mozgássérült, a 

fizikailag, vagy mentálisan gyengébb, 

homogénnek nem nevezhető felhasználói 

rétegekről?  

J. Panero – M. Zelnik  http://www.johngilltech.com/index.html 

Sajnos elég korlátozottan, de van!!! 7/28 



Nyomtatott források  (csak minta!) 

1. William Charney: 

 Handbook of Modern Hospital Safety,  

 CRC Press, 2010 
– 32 fejezet, közel 1000 oldal, főleg biztonság és 

néhány lényeges ergonómiai téma! 

2. Vincent G. Duffy:  

 Advances in Human Factors and    
 Ergonomics in Healthcare,  

 CRC Press, 2011 
– 96 publikáció,  közel 900 oldalon! 

3. Pascale Carayon: 

 Handbook of Human Factors and 
 Ergonomics in Health Care and Patient 
Safety, CRC Press, 2012 

– 9 szekció, 48 tanulmány, 850 oldalon! 
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Handbook of Modern Hospital Safety 

• 3. Back Injury Prevention in Health Care 
– Okok, statisztikák, megoldások 

• 8. Prevention of Slip, Trip, and Fall  
Hazards for Workers in Hospital Settings 
– Baleseti statisztika elemzése, ajánlások 

• 9. Ergonomics 
– 52 oldal és 29 forrás! Hibák és jó példák. 

• 21. Health and Safety Hazards of 
Shiftwork 
– Kedvezőtlen hatások és a prevenció 

• 26. Caring Until it Hurts: How Nursing 
Work Is Becoming the Most Dangerous 
Job in America 
– „Járványos” hátfájás, okok, felmérések, ajánlások 
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Nagy kockázatú betegkezelési 
feladatok: 

• Áthelyezés ágyról székre (    ) 
• Áthelyezés ágyról hordágyra (    ) 
• (Hord)ágy mozgatása (beteggel) 
• Ágyazás beteggel 
• Magatehetetlen fürdetése 
• Beteg felemelése a padlóról 
• Öltöztetés 
• Fürdetés 
• WC használat segítése 
• ………. 

 

Mindez sok-sok 
referenciával!!! 



Advances in Human Factors and 

Ergonomics in Healthcare 
Hosszabb-rövidebb publikációk, több-kevesebb 
referenciával: 
• 12. Design for Patient and Staff Safety 
• 13. Design Considerations in the Provision of 

 Safe Patient Handling Environments 
– Rövid ajánlások a folyosó szélességtől a WC-k 

teherbírásáig, a tárolótér méretétől a 
padlóminőségig, referenciák száma 8. 

• 14. Use of Effective Patients-Handling 
 Techniques within Healthcare 
– Kísérletsorozat leírása: Feladatok, felhasználók, 

erőméréssel. 

• 67. Importance of Human Factors Engineering in 
 Healthcare and Implementation in Patient 
 Safety 

• 75. Integrating Ergonomics in an Environment of 
 Care: Application of the NIOSH Model 
 Ergonomic Program in a Healthcare Setting 

• 77. Medicoergonomics: Industrial Ergonomics 
 Adapted to Clinical  Requirements 

• 83. Reduction of Physical Load at the Waist of a 
 Care Worker Using Muscle Suit 
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Handbook of Human Factors and Ergonomics 

in Health Care and Patient Safety 
1. szekció: Bevezető 
• 1. Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Patient Safe 

– Rövid összegző publikáció, rengeteg forrás….. 

2. szekció: Makróergonómia és a rendszerek 
3. szekció: Munkakör és szervezet tervezése 
4. szekció: A fizikai környezet ergonómiája 
• 16. Assessment and Evaluation Tools for Health Care Ergonomics: MSD and 

Patient Handling 
– Módszerek (OWAS,REBA, RULA, QEC),  konklúzió, sok forrás! 

5. szekció: Technológia 
6. szekció: Emberi hibázás 
7. szekció: Az ergonómia módszertana 
8. szekció: Ergonómiai beavatkozások, fejlesztések 
9. szekció: Speciális alkalmazások 
• 47. Human Factors and Ergonomics  in Infection 
   Prevention 

– Nemcsak érdekesség: Méltatja Semmelweis Ignác munkáját! 
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The principles of 
human factors are a 

valuable  resource for 
the challenge of 

improving infection  
prevention across the 
continuum of patient 

care! 



A participáció 

• Meg kell őket ismerni… 

• Be kell őket vonni a problémák feltárásába… 

• Együtt kell gondolkodni…. 

• Meg kell beszélni…. 

• Együtt kell értékelni… 

Kérdések: 

• Miért? 

• Hogyan? 

• Mi az eredménye? 
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Az ergonómiai vizsgálat területei 

1. Munkatevékenység 
– A munkatevékenység jellemzőinek meghatározása,  

  értékelése  

2. Munkaeszközök 
– A munkaeszközök kiválasztása,  

               kialakításának értékelése 

3. Munkahely elrendezése 
– Munkasík és munkatér méretének, alakjának, pozíciójának 

tervezése, ellenőrzése 

4. Fizikai környezet 
– Vizuális és akusztikus környezet, klímaviszonyok értékelése 

5. Szociális környezet 
– Kommunikáció, személyes tér és szociális ellátás értékelése 
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Kire lehet számítani? 

9. A józan ész……. 

 

 

Miről beszél (blogol) a szakmai világ? Elvekről és 

tudományterületekről:  
1.     Munkabiztonság 

4.  Veszteségvadászat (LEAN) 

2.   Foglalkozás-egészségügy 

3.   Munkaszervezés 

5.  Emberi erőforrás  

 menedzsment (HR) 

8.  Fenntarthatóság    

     (Sustainability) 

6.  Ergonómia 

7.  Energia-,készlet- és 

környezet gazdálkodás 

(Recycling) 
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Az ergonómiai vizsgálat helye a folyamatban 

• Problémafeltárás  – Hol a baj? 

• Tesztelés              – Lehet-e javítani? 

• Összehasonlítás  – Melyik megoldás a jobb? 

• Értékelés              – Valóban jó? 

• Ellenőrzés    – Még mindig megfelelő, lehet  

    még javítani?  

• Tervezés  – Megfelel-e az előírásoknak,  

  szabványoknak, ajánlásoknak? 
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Az anyagmozgatás általában 

• Néhány önkényes definíció 

• Anyagmozgatási helyzetek 

• Veszélyek, kockázatok 

(csepp a tengerből) 

• Mi van a kórházban? 
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Definíciók 

• Valós (tényleges, hasznos) kézi anyagmozgatás: 

– Technológiai utasításban rögzített, kötelezően és 

ellenőrzött körülmények között végzett tevékenység, 

– A munkafeladathoz tartozó, de nem „dokumentált” 

műveletelem. 

• Rejtett (indokolatlan terhelést eredményező) kézi 

anyagmozgatás, erőkifejtés 

– Felesleges, improduktív műveletelem, 

– A dolgozó „önkényes” tevékenysége. 

• Van-e átmeneti kategória? 

– Van, mert nem fekete-fehér a világ, 

– Mert folyamatos a változás. 
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Milyen anyagmozgatási helyzetek vannak az 

iparban? 

• Emelés / süllyesztés 

• Tolás / húzás 

• Vízszintes mozgatás kézben 

• Tartás! (Ki gondolná?) 

• Vegyes (előbbiek 

kombinációja) 

• Kézi mozgatás csoportosan 

• Gépi anyagmozgatás (De!!!) 
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Milyen mozgásszervi megbetegedéseket 

kell elkerülni? 

• Izomgörcs a hát/csípő izmaiban 

• Ínproblémák (főleg a csuklóban és a 

könyökben lévő inak sérülése) 

• Izomhúzódás a karban (főleg a 

forgatóizom és az alkar sérülése). 

• Porckorongkopás 

• Ülőideg becsípődés 

• Porckorongsérv (különösen az alsó 

ágyékcsigolyáknál) 

• A már korábban is fennálló degeneratív 

állapot súlyosbodása. 
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Mozgatás a kórházban 

Mit mozgatunk? 

• Anyagot, 

• Embert. 

Kezdjük az álmokkal! 
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Anyagmozgatás a kórházban 

• Milyen anyagot? 

• Mikor? 

• Mennyit? 

• Honnan, hová?  

• És az útvonal? 

• Milyen gyakran? 

 

 

Optimalizálás!!! 
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Embermozgatás a kórházban 

• Milyen embert? 

• Mikor? 

• Mennyit? 

• Honnan, hová?  

• Milyen gyakran? 

 

Optimalizálni, mert a 

biztonság 

hatványozottan számít! 
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Emlékeztető: 

1. Handbook of Modern Hospital Safety: Back Injury Prevention 

2. BEST PRACTICE: MEREK  



A nővérek esete:  

Történet a CTD-ről és az MSD-ről 
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Fáradtság 

Kényelmetlenség 

Fájdalom 

Sérülés 

Munkaképtelenség 

Jelentés csak itt! 

Idő 

Folyamatos 
expozíció 



OORI felújítás és az Anthropos 
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Van alkalmas szimulálási eljárás? 

Digitális embermodellezés - Digital Human Modeling 

IMMA RAMSIS Catia V5 CharAT JACK ViveLab 
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Jó példák, helyes kezdeményezések 

TT diplomamunkák 
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Az ergonómiai program várható eredményei 

• Csökkennek a megbetegedések, sérülések,  

• Csökkennek  dolgozói kártérítési kiadások, 

• Növekszik a munkahatékonyság, 

• Javul az egészségi állapot, 

• Csökkennek a hiányzások, 

• Csökken a fluktuáció, 

• Javul az alkalmazotti morál.  

  A többi szakterülettel együtt! 

Van biztonsági kultúra! 
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Szerény javaslatom…. 
Támogatni kell tehát minden olyan 

kezdeményezést, amely az érintett 

felhasználók és a munkafolyamatok 

• megismerésére, 

• jellemzőik/adottságaik/korlátaik leírására, 

feltérképezésére,  

• (újra)alkalmazásuk feltételeinek 

megteremtésére, 

• az ő igényeiket is figyelembe vevő 

tervezői/kivitelezői/üzemeltetői munkára 

irányul. 

Vége! 

 A felhasználókkal együtt tervezve jobb és olcsóbb! 


