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  20132013--ban az ban az áállamhllamhááztartztartáás egs egéészsszsééggüügyi kiadgyi kiadáása: 1 421,1 millisa: 1 421,1 milliáárd Ftrd Ft

Ennek  kb. 50%-t gyógyító ellátásra fordították, melynek nagyobb része a fekvőbeteg ellátásra (469,7 milliárd 
Ft) jutott.

Kórházakra és ápolási intézetekre: 725,9 milliárd Ft.

Forrás: KSH

MMűűkkööddőő kkóórhrháázi zi áágyak szgyak szááma (2000 ma (2000 �� 2014)2014) 83.430 83.430 �� 68.77468.774

TTíízezer lakosra jutzezer lakosra jutóó áágyszgyszáám (2000 m (2000 �� 2014)2014) 81,8 81,8 �� 69,869,8



Forrás: KSH

8,1%8,1%

7,3%7,3%



NemzetgazdasNemzetgazdasáági nettgi nettóó kereset: 149 928kereset: 149 928

NemzetgazdasNemzetgazdasáági nettgi nettóó kereset: 156 519kereset: 156 519

NemzetgazdasNemzetgazdasáági nettgi nettóó kereset: 162 458kereset: 162 458

NemzetgazdasNemzetgazdasáági nettgi nettóó kereset: 169 147kereset: 169 147

ÁÁpolpolóó, szak, szakáápolpolóó havi havi áátlag tlag bruttbruttóó teljes keresete: teljes keresete: 207 056 Forint207 056 Forint (2014)(2014)



Forrás: KSH



Milyen az egMilyen az egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáás mins minőősséége?ge?
„„JJó”ó” vváálaszok arlaszok aráánya (nya (EurobarometerEurobarometer) 2010 vs. 2013) 2010 vs. 2013

Magyarország: 28%
Magyarország: 47%



Jól képzett szakszemélyzet

Hatásos gyógymód

Modern felszerelés

Várólista nélkül való ellátáshoz jutás

Forrás: Eurobarometer 2013

A magas minőségű egészségügyhöz melyik a legfontosabb három feltétel?

MagyarorszMagyarorszáágon gon 

mméég mindig nem g mindig nem 

magmagááttóól l éértetrtetőőddőő a a 

meglmeglééte?te?



Forrás: EU OSHA

EurEuróópai npai néépesspesséégg
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Társadalom öregedése:
az ellátásra szorulók aránya ↑
egészségügyi dolgozók átlagéletkora ↑

Technikai fejlődés:
Lehetséges vs. megfizethető
Tájékozott és igényes beteg

Európai integráció:
Munkaerő szabad mozgása

Elhanyagolt ágazat:
GDP arányos költés
Félfeudális viszonyok

Növekvő nyomás az 
ellátórendszeren és a 

benne dolgozókon



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet n= 4784n= 4784



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



� a megkérdezett orvosok körében a legnagyobb 
arányban a magas vérnyomás (33,3%)

� a váz- és izomrendszeri betegségek (25,6%)

� az allergia (20,3%)

� a szembetegségek(16,9%) és a

� gyomor-bélrendszeri betegségek(13,2%)

fordulnak elő.

ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



„Az orvosnők körében nagyobb arányban megjelenő reprodukciós zavarokra utal, hogy az orvosnői mintában 
nagyobb arányban fordult elő az egy éven át tartó sikertelen teherbeesési próbálkozás. (18,4% vs. 9,8%), a 

meddőségi kezelés (8,5% vs. 3,7%) és a spontán vetélés (20,8% vs. 14,6%).”

ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



A  kiégés, a munka-család összeegyeztetése, a feszült helyzetek, a pszichoszomatikus 
tünetek és az észlelt stressz főbb tényezőinek tekintetében a fekvőbeteg ellátásban 
dolgozók, a fiatalok és az orvosnők szignifikánsan nagyobb arányt mutatnak.

Nagyarányú munkamegterhelés : orvos válaszadóink átlagosan heti
� 37,47 órát dolgoznak főállásában
� 12,26 órát dolgoznak másodállásban
� 15,48 órát ügyelnek és
� 4,9 órát töltenek munkához kapcsolódó utazással, ingázással

A magyar egészségügy helyzetét a megkérdezett orvosok mintegy
� háromnegyede rossznak találja és
� közel 50 százalékuk romlást prognosztizál az következő 5 évre vonatkozóan.

A megkérdezettek közül minden negyedik gyógyító nem választaná újra az orvosi 
hivatást!

ForrForráás: s: OrvoskutatOrvoskutatááss 2013, MOK, SE 2013, MOK, SE ÁÁOK MagatartOK Magatartáástudomstudomáányi Intnyi Intéézetzet



� Fokozott pszichés megterhelés: 72%

� A munkahelyen erős „stressz-állapot”: 69%

� Képzett szakembert igényelne a lelki- és érzelmi leterheltség feldolgozására: 
54-60%

� Rendelkezésre állnak a megfelelő védőeszközök: 36%

� A munkavédelmi szabályokat csak részben tudja betartani: 56%



 Válaszadók (n=783) 98%-a nő, 

�79%-ban ismerik a betegemeléshez szükséges eszközöket

�74%-ban ezek nem állnak rendelkezésre

�46%-nak gondot okozna a segédeszköz használata (ha az rendelkezésére állna)

�a betegmozgatást 37%-ban egyedül, 81%-ban ketten, 15%-ban hárman végzik

�Csak 8% emel segédeszközzel

Forrás: Szabó Péterné, 2001



Tíz év munkaviszony után a betegápolók 52%-nál jelentkezett valamilyen 
teheremelésből adódó tünet.

�30% ment orvosi vizsgálatra panaszaival.

�22%-ban munkaidő kieséssel járt (táppénz, szabadság).

Forrás: Szabó Péterné, 2001

Derékfájdalom 62%

Lábba kisugárzó fájdalom 19%

Derékba és lábba sugárzó fájdalom 30%

Vállba sugárzó fájdalom 16%

Karba sugárzó fájdalom 12%



Az érintett(ek) szerint

�az ápolók alacsony száma: 63%

�a segédeszközök hiánya: 63%

�olyan munkavédelmi felszerelés hiánya, amellyel a 
lehetőséghez mérten a betegágy mellett dolgozókat kímélni 
lehet: 23%

�a betegemelési technikák ismeretének hiánya: 13%

Forrás: Szabó Péterné, 2001

Munkahelyi Munkahelyi áártalomnak gondolja vagy mrtalomnak gondolja vagy máások azt mondtsok azt mondtáák neki: 14%?!k neki: 14%?!



Optimális
munkamódszer

hagyományos 
munkamódszer

Forrás: EU OSHA



Forrás: EU OSHA



(szervezett munkavégzés)

EgEgéészsszsééget nem veszget nem veszéélyeztetlyeztetőő éés biztonss biztonsáágos gos 
munkavmunkavéégzgzéés felts feltéételeinek megteremtteleinek megteremtéésese

A munkáltató feladata és kötelezettsége!

KOCKKOCKÁÁZATELEMZZATELEMZÉÉS!!!!S!!!!



Kockázatelemzés



BiztonsBiztonsáágosgos VeszVeszéélyeslyes

1. kock1. kockáázati osztzati osztáályly 2. kock2. kockáázati osztzati osztáályly 3. kock3. kockáázati osztzati osztáályly

A kockázat 
elhanyagolható

A kockázat rövid 
távon  elfogadható

A kockA kockáázat zat 
elfogadhatatlanelfogadhatatlan

Nincs szükség 
intézkedésre

Közép- és hosszú
távú intézkedések

Azonnali 
intézkedések

Kockázatértékelés



munkakörülményekből munkakörnyezetből

munkavégzésből

eredőmegterhelés, az egészségkárosító kockázatok ismerete nélkül  a 
munkavállaló egészsége és biztonsága nem garantálható!



FizikaiFizikai
FiziolFiziolóógiaigiai
MentMentáálislis
PszichPszichééss

MUNKAVÉGZÉS KÓROKI TÉNYEZŐK

FizikaiFizikai
KKéémiaimiai

BiolBiolóógiaigiai
PszichoszociPszichoszociáálislis

ErgonErgonóómiamiai

OPTIMOPTIMÁÁLIS IGLIS IGÉÉNYBEVNYBEVÉÉTELTEL

Cél:

Munkakörnyezetből származó munkaképességet befolyásoló tényezők



EGEGÉÉSZSSZSÉÉGGÜÜGYBEN DOLGOZGYBEN DOLGOZÓÓK K 
MUNKAKMUNKAKÖÖRI/EGRI/EGÉÉSZSSZSÉÉGI GI 

ALKALMASSALKALMASSÁÁGAGA

munkaköri orvosi alkalmasság? Egészségügyi tevékenységre 
való alkalmasság?

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi 
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről



Az egészségügyi miniszter
......................2000. (..............) EüM rendelete 

Az Egészségügy Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról



9. Nem-ionizáló sugárforrásokkal végzett tevékenységek
9.1. Nem-ionizáló sugárforrások
9.2.  Létesítés,  üzembehelyezés
9.3. Üzemeltetés
9.4. Műszaki és egyéni védelem
9.5. Oktatás, helyi szabályozás

Üzemeltetési dokumentációra vonatkozó előírások
1.  Általános előírás
2.   Jelképek, feliratok
3. Használati/kezelési útmutató (HU)
4. Kezelési jogosultság, betanítás, kioktatás
Orvosi gázellátó hálózatok
1.   Alkalmazási terület
2.   Általános követelmények
3. Alapelvek
4. Fogalmak
5. Anyagok és tisztításuk
6. Központ
7. Riasztórendszerek
8. Csőhálózat
9. Vételi helyek
10. Mérés és üzembehelyezés
11.   Jelölések

A munkahelyi klíma biztosítása kórházi légtechnikai (KLT) berendezésekkel
1. Alkalmazási terület
2 Általános előírások
3. A helyiségszellőző (KLT)-berendezések feladatai
4.  Fiziológiai-higiéniai követelmények
5.  Műszaki-higiéniai követelmények
6. A kórház területi tagolódása és a követelmények hozzárendelése
7.  Építészeti tervezéssel kapcsolatos  követelmények
8.  Az KLT-berendezések tisztítása és fertőtlenítése
9 Átvételi vizsgálatok
10.  Az  KLT-berendezések üzembehelyezés utáni karbantartása és ellenőrzése

Gépek, készülékek, műszerek, berendezések időszakos felülvizsgálata
Karcinogén kémiai anyagok laboratóriumi közömbösítése
Nem-ionizáló sugárforrások

A nemA nem--ionizionizáállóó sugsugáárzrzáások alkalmazsok alkalmazáása ksa köörréében foglalkoztatott dolgozben foglalkoztatott dolgozóókra kra 

éés a lakosss a lakossáágra megengedhetgra megengedhetőő egegéészsszsééggüügyi hatgyi hatáárréértrtéékek kek 



EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
Az adatszolgáltatás a 173/2000. (X.18 ) Korm. rendelet alapján kötelező!

Nyilvántartási szám: 1571/00

JELENTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 
MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL

1. Egészségügyi 
intézmény neve: …………………..…………………………………………………………………
2 Címe: ���� …………………………………………………………………
3. Telephelyek száma: ��
4. Szervezeti egységek:

I. Általános adatok

II. Részletes adatok (szervezeti egységenként!)

Fizikai munkavégzés
Szellemi munkavégzés
Hőmunka
Hidegben végzett munka

Munkahelyi tényezők
•Magasban végzett munka
•Tűz- és robbanásveszélyes munka
•Villamosüzemi tevékenység
•Egyéb balesetveszéllyel járó tevékenység



Fizikai kFizikai kóóroki troki téényeznyezőőkk

Zajexpozíció 85,1-95 dBAeq között   
95,1-105 dBAeq között 
105,1-115 dBAeq között
115- dBAeq felett 

Vibráció (kéz-kar; nő)  0,96-1,4 m/s2eq
Vibráció (kéz-kar; ffi.)  1,4-2 m/s2eq

2,1-5 m/s2eq 
5 m/s2eq felett

BiolBiolóógiai kgiai kóóroki troki téényeznyezőőkk

2-es csoportba tartozó
3-es csoportba tartozó
4-es csoportba tartozó

KKéémiai kmiai kóóroki troki téényeznyezőőkk

Higany (szervetlen és vegyületei)
Formaldehid
Halothan
Dinitrogén-oxid
Toluol
Xilol
Tüdőfibrózist okozó porok

RRáákkeltkkeltőőkk

Benzol
Citosztatikumok
Etilén-oxid

IonizIonizáállóó sugsugáárzrzááss

„C” típusú izotóp laboratórium, orvosi rtg.
„B” típusú izotóp laboratórium, onkológiai sugárkezelés
„A” típusú izotóp laboratórium  



Biológiai kóroki tényezők

ForrForráás: Jelents: Jelentéés az egs az egéészsszsééggüügyi intgyi intéézmzméények munkavnyek munkavéédelmi helyzetdelmi helyzetéérrőőll



A 45 év feletti ápolók (n=505) között

� jelentősen gyakoribb volt a gyenge és közepes 
Munkaképességi Index érték (az asszisztensekhez 
(n=218) és a más (n=1394) dolgozókhoz viszonyítva is;

� szignifikánsan nagyobb a mozgásszervi betegségek
előfordulásának gyakorisága (41%), mely utóbbi 
jelentősen csökkentette a jó fizikai munkaképesség 
esélyét;

� jelentősen gyakoribb a daganatos és endokrin 
betegségek előfordulása.

Forrás: OMFI WAI pilóta tanulmány 2010, nem publikált eredmények



Továbbra is érvényes megállapítás

 „Az egészségügyben dolgozók munkafeltételei és 
körülményei több szempontból is elmaradnak attól, 
ami a biztonságos, egészséges és magas szakmai 
színvonalú ellátáshoz szükségesek.”

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája, Munkapéldány. Vízvári László
(szerk.), Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2010.02.03.



A munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a WHO munkahelyi egészségvédelemmel 
foglalkozó közös bizottságának 1950-ben elfogadott meghatározása szerint 

a munkahelyi egészségvédelem célja: a munkavállalók testi, lelki és szociális jólétének 
legmagasabb fokú előmozditása és fenntartása; a munkavállalók megóvása a 
munkakörülmények által okozott megbetegedésektől; a munkavállaló élettani és lelki 
képességeinek megfelelő munkakörnyezetbe helyezése és támogatása. 

Összefoglalva: „a munka hozzáigazítása az emberhez, és az egyén alkalmazkodása a 
munkájához.

Stellman, J. M. (szerk.): ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Vol. 1:16.1–16.62., 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, Genf, 1998.



XVII. cikk

„(3) Minden munkavállalónak joga van az 
egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 
tartó munkafeltételekhez.”

Magyarország Alaptörvénye



WHO, Foglalkozási megbetegedések megelőzése, 2013





100 000 munkavállalóként

EUROSTAT (2000): 55 milliárd €



Foglalkozási megbetegedések száma a humán-egészségügyi ellátás területén







%



"ha ... egy dolgozó osztálybeli beteget látogatsz meg, és leülsz a szegényes 
otthon háromlábú székére, hogy feltedd neki Hippocrates ajánlott 
kérdéseit, soha ne mulaszd el megkérdezni: mi is a foglalkozásod, fiam?„

Bernardino Ramazzini (1633-1714) 

De morbis artificum diatriba (1700)



FizikaiFizikai
FiziolFiziolóógiaigiai
MentMentáálislis
PszichPszichééss

MUNKAVÉGZÉS KÓROKI TÉNYEZŐK

FizikaiFizikai
KKéémiaimiai

BiolBiolóógiaigiai
PszichoszociPszichoszociáálislis

ErgonErgonóómiamiai

OPTIMOPTIMÁÁLIS IGLIS IGÉÉNYBEVNYBEVÉÉTELTEL

Cél:

Munkakörnyezetből származó munkaképességet befolyásoló tényezők



Egészségügyi dolgozók: prioritások

� biológiai kóroki tényezők
� váz- és izomrendszeri betegségek
� pszichoszociális kóroki tényezők 
� veszélyes anyagok/keverékek



Az egAz egéészsszséégvgvéédelem delem éés s 
biztonsbiztonsáág holisztikus g holisztikus 

megkmegköözelzelííttéésese

Egészséget nem veszélyeztető és biztonsá-
gos munkavégzés:
-foglalkozási megbetegedések megelőzése
-munkabalesetek megelőzése
-egészségfejlesztés

Kiterjed minden munka-
vállalóra +
-nem 
-életkor
-teljesítménypotenciál/
fogyatékosság

Szükséges:
-munkaszervezési rendszerek
-integrált munkahelyi egészség-
védelmi és biztonsági irányítás
-munkavállalói részvétel

ForrForráás: Badens: Baden--WWüürttembergi Gazdasrttembergi Gazdasáági Minisztgi Minisztéérium   rium   
InformationszentrumInformationszentrum ffüürr UmweltschutzUmweltschutz aufauf betrieblicherbetrieblicher EbeneEbene (IBU)(IBU)

Valamennyi Valamennyi 
megterhelmegterheléésre, sre, 

kkóóroki troki téényeznyezőőre re 
kiterjedkiterjed




