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Az IASP azzal a céllal hoz össze tudósokat, klinikusokat, egészségügyi ellátókat és 
törvényhozókat, hogy világszerte előmozdítsa és támogassa a fájdalommal kapcsolatos 
kutatásokat, és a hatékonyabb fájdalomkezelés érdekében átültesse a megszerzett 

tudást a klinikai gyakorlatba. 

 

Gerincfájdalom a Munkahelyen 

Bevezetés 

A gerincfájdalom egy gyakori probléma a dolgozó felnőttek körében. Négy dolgozó felnőttből több, mint 
egy számol be kurrens gerincfájdalomról [1]. A gerincfájdalom néhány epizódját a munkával kapcsolatos 
fizikai követelmények váltják ki, ugyanakkor a fájdalom mind a munkával összefüggő mind a nem 

munkával összefüggő epizódjai hozzájárulhatnak a munkahelyi hiányzásokhoz, és néhány dolgozónak 

problémát jelenthet a normális munkatevékenységek folytatása vagy az azokhoz való visszatérés. Míg a 
legtöbb gerincfájdalom orvosi értelemben nem súlyos, a fájdalom élménye nagyon kellemetlen lehet és 
önkorlátozó, és a gerincfájdalom munkahelyi kihívásokhoz és a munka megszakadásához is vezethet. Ez 

a tájékoztató kiadvány összefoglalja a munkahelyi gerincfájdalomról rendelkezésre álló evidenciákat. 

Prevalencia és Lefolyás 

A gerincfájdalom akut epizódjai és primer krónikus gerincfájdalom (>6 hónap) egyaránt gyakoriak a 

munkaképes korú felnőttek körében, mind a férfiak, mind a nők esetében. Kézi anyagmozgató 
dolgozókon végzett felmérések arra engednek következtetni, hogy a gerincfájdalom egy éves 
prevalenciája a 7 napnál hosszabb ideig fennálló gerincfájdalomra nézve 25%, az orvosi ellátásra szoruló 
gerincfájdalomra nézve 14%, a munkából való kiesést eredményező gerincfájdalomra nézve pedig 10% 

[2]. A gerincfájdalom egy akut epizódját követően az emberek többsége képes visszatérni a normál 
működéséhez jó néhány héten belül, ugyanakkor az esetek hozzávetőleg 10%-ában az akut 

gerincfájdalom átalakulhat egy krónikusabb problémává, mely tovább tart, mint 6 hónap [3]. A 

gerincfájdalom egy kiindulás epizódja után a gerincfájdalom visszatérő epizódjai gyakoriak, 

gerincfájdalomból való felépülést követő 12 hónapon belül a kiújulási arány becsült értéke 2 esetből 3 

[4]. Primer krónikus gerincfájdalom esetében a dolgozónak felajánlható egy kiterjedtebb diagnosztika, 

terápiás vagy palliatív kezelések, munkáltatói koordináció, vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások. 
A szubakut vagy primer krónikus gerincfájdalom biopszichoszociális kezelését tartják általában a 
leghatásosabb megközelítési módnak a funkció javítására és a hosszú távú korlátozott munkaképesség 

megelőzésére [5, 6]. 

A Gerincfájdalom Munkahelyi Rizikótényezői 

A fizikai munkakövetelmények bizonyos típusai növelik az új keletű gerincfájdalom kialakulásának 
kockázatát, de gerincfájdalom minden iparágban és foglalkozás kapcsán megtapasztalható. A 

gerincfájdalom kialakulásával összefüggésben lévő fizikai munkahelyi feladatok közé tartoznak azok, 

amelyek kényelmetlen testtartással, hirtelen feladatmegszakítással, kifáradással, nehéz súlyok 
emelésével, kültéri munkával, a kéz mozgásával, valamint gyakori hajlongással és csavarodó mozgással 
járnak [7-11]. A gerincfájdalom kockázatát megemelő pszichológiai tényezők az alacsony szintű 
szupervízori támogatás, a stresszes monoton munka, a gyors ütemű munka, az állás bizonytalansága, a 

munka-család egyensúly megbomlása, és az ellenséges munkakörnyezetnek való kitettség [7-11]. A 
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gerincfájdalomról legnagyobb arányban beszámoló foglalkozások közé tartozik az ápolói munka, a 

szállítmányozás, az építkezés, a raktározási munka, és a tereprendezés [1]. 

Primer Prevenció a Munkahelyen 

Közepes és magas jövedelmű országokban jelentős erőfeszítéseket tettek a munkahelyi gerincfájdalom 
kialakulásának vagy exacerbációjának megelőzésére. Ezek közé az erőfeszítések közé tartozik a magas 

fizikai követelmények és a kényelmetlen testtartások csökkentése, a dolgozók képzése biztonságosabb 
emelési és anyagmozgatási módszerekre vonatkozóan, valamint a munkaállomások és gyártósorok 
áttervezése [12, 13]. A kockázatcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően észlelhető némi csökkenő 
tendencia a munkával kapcsolatos gerincfájdalomban [4], ugyanakkor néhány az egyén szintjén gyakran 
javasolt prevenciós intézkedés (pl.: a „derékövek” használata) nem mutatott meggyőző jótékony hatást 
randomizált klinikai vizsgálatokban [14, 15]. Bizonyítékok támasztják alá, hogy azok a dolgozók, akik 
rendszeresen edzenek vagy akiknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkahelyükön edzhessenek 
oktatással vagy anélkül, alacsonyabb arányban tapasztalnak meg gerincfájdalmat [14, 16-18].  

A Gerincfájdalom és a Munkaképesség 

Még gondos orvosi kivizsgálás és kezelés után is, a hasonló mintázatú gerincfájdalomban szenvedő 
dolgozók igen változó kimeneteleket tapasztalhatnak meg a tekintetben, hogy képesek-e munkában 
maradni vagy visszatérni a munkába. A működési kapacitás és a munkaképesség felmérését célzó valid 

és objektív mérőrendszerek megalkotására tett erőfeszítések eredményei gyakran nem korreláltak a 

munkába való visszatérés kimeneti eredményeivel [19,20], és a kutatók észlelték a gerincfájdalom 
funkcionális és foglalkozást érintő kimeneteléhez hozzájáruló tényezők komplexitását, beleértve a 

fájdalommal kapcsolatos hiedelmeket, az egészségügyi ellátórendszereket, munkahelyi támogatást és a 

munkakörnyezet módosításait, valamint szociodemográfiai tényezőket [21, 22]. Ezért az, hogy a 
gerincfájdalom korlátozó szintű munkahelyi diszfunkcionalitáshoz vezet-e, függ az egyéni, rendszerszintű 

és munkahelyi jellegzetességektől is, nem csupán a fájdalom intenzitásától. 

Szekunder Prevenció a Munkahelyen 

A legtöbb magas jövedelmű országban olyan szabályozások és törvények vannak életben, amelyek 

előírják a munkáltatóknak, hogy ésszerű módosításokat eszközöljenek és támogassák a 
gerincfájdalomban szenvedő dolgozókat, abból a célból, hogy megelőzzék a hosszú távú rokkantságot, 
munkanélküliséget vagy a munkaerőből való szükségtelen kiesést. A tipikus fő követelmények, hogy a 

munkáltatók biztosítsanak ideiglenes vagy tartós munkaköri módosításokat annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék, hogy a dolgozó folytathassa a munkát bizonyos módosításokkal egy ideig, mindaddig, 
amíg a munkakör esszenciális elemeit végül idővel vissza lehet állítani. Azokban a szervezetekben, ahol 

proaktívabbak a szakpolitikai rendelkezések a munkába való visszatérés megkönnyítésére és a munkakör 
módosítására, a dolgozók táppénzen töltött napjainak száma kevesebb és a munkába való visszatérés 
eredményei pozitívabbak [23, 24]. 
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A Csökkent Munkaképességgel Összefüggő Pszichoszociális és Munkahelyi Tényezők 

A fájdalommal kapcsolatos néhány hiedelemről és képzetről kimutatták, hogy a gerincfájdalom 
kialakulását követően jelentkező nagyobb mennyiségű munkahelyi nehézség prediktorai. Ezek közé 
tartozik a fájdalom katasztrofizálása, a mozgástól való félelem, az fájdalommal kapcsolatos kihívások-

leküzdésébe vetett alacsony fokú bizalom, a gyógyulással kapcsolatos kis várakozások, a pszichológiai 

distressz, és a nagyobb funkcionális veszteségről alkotott képzet [25]. Néhány munkahelyi tényező 

szintén prediktora a nagyobb munkahelyi nehézségeknek. Ezek közé tartoznak a fizikai 

munkakövetelmények, a munkakör módosításának képessége, a munkahelyi stressz, a munkahelyi 

szociális támogatás vagy diszfunkció, a munkahelyi elégedettség, a munkába való visszatérést érintő 
várakozások, és az ismételt lesérüléstől való félelem [26]. Ha az ilyen tényezőkből sok van jelen, az olyan 

további intervenciók, mint a munkába való visszatérés koordinálása, a tanácsadás, a fájdalommal 

kapcsolatos edukáció, vagy az aktivitáshoz való fokozatos kitettség, hasznosak lehetnek ezeknek az 
aggályoknak az enyhítésében [27,28]. 

Kommunikáció az Ellátóval 

Számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre a gerincfájdalomban szenvedő dolgozók számára, és a 

betegek joggal várhatják el az egészségügyi ellátást nyújtóktól, hogy megcélozzák a foglalkozással 
összefüggő tényezőket is a diagnosztikus és terápiás döntéshozatal során. A munkakör munkáltatók által 
biztosított írott leírásai elképzelhető, hogy nem biztosítják a szükséges szintű részletességet a munkával 
kapcsolatos restrikciókat érintő tájékozott döntésekhez, így a betegeknek felkészülteknek kell lenni az 

információ megosztására az orvosaikkal a konkrét munkahelyi feladataikat illetően, különösen azokkal 
kapcsolatban, amelyekhez a legproblematikusabbnak tartanak visszatérni. A proaktív kommunikációról 
és az egészségügyi ellátók részéről biztosított iránymutatásról kimutatták, hogy segíti a munkába való 
visszatérést [29], különösen akkor, amikor az ellátók közvetlen kapcsolattartást kezdeményeznek a 
munkáltatóval [30]. 

Foglalkozási Rehabilitáció 

Amikor a gerincfájdalom meggátolja, hogy a beteg visszatérjen a normális munkavégzésbe több, mint 

néhány hónapon keresztül, az evidenciák alapján a multidiszciplináris rehabilitációs programok 

mérsékelt hatásfokkal ugyan, de segítik a munkába való visszatérést és javítják a fizikai és szociális 

funkciókat mind akut, mind krónikus gerincfájdalom esetében [5, 6, 31, 32]. Ezek a programok 

jellegzetesen integrálják a fájdalom kezelésének, a pszichológiai tanácsadásnak, a fizioterápiának, az 

edzésnek, a beteg edukációnak, a fokozatos aktivitáshoz való kitettségnek, és a betegtársak 
támogatásának jótékony hatásait, azonban ezeknek a programoknak az elérhetősége és finanszírozása 

számos országban és régióban limitált. Némely esetben szakmai átképzés válhat szükségessé, hogy a 

képességeket átvigyük egy fizikailag kevésbé igénybevevő foglalkozásba, bár gyakran az állás megtartása 
a preferált cél mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára. 
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