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Megbetegít a munkahelyi stressz 

Kutatás Senki sincs védve ellene, Magyarországon a dolgozók egyharmadát érinti

Haiman Éva

Az  állásféltés  és  a  túlhajszoltság  egyre  többeket  nyomaszt  világszerte.  Egy  friss  kutatás  szerint  

Magyarországon már a dolgozók majdnem egyharmada szenved a munkahelyi stresszt l. Ez akár lehetneő  

magánügy is, csakhogy nem az, mert ha tartósan fennáll, akkor lelki, testi betegségekhez, így hosszabb távon  

akár munkaképtelenséghez is vezethet. 

Az interneten  keresztül  bárki  kitöltheti  azt  a  kérd ívet,  amelyb l  megtudhatja,  mennyire  érinti  t aő ő ő  

munkahelyi stressz, a stresszel összefüggésbe hozható tünetei alapján ki van-e téve egészségi kockázatnak, 

és  hogy  e  tekintetben  hogyan  áll  az  országos  és  az  ágazati  átlaghoz  képest.  A  www. 

munkahelyistresszkerdoiv.hu címen elérhet  anonim tesztet, amelynek kitölt i azonnali visszajelzést kapnak,ő ő  

a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Munkahelyi Stressz Kutatócsoportja dolgozta ki. 

Stauder  Adrienne,  a  kutatócsoport  vezet je  azt  mondja,  bár  a  munkavédelmi  törvény a  munkáltatókő  

számára 2008 óta  el írja  a  „pszichoszociális  kockázat”  felmérését,  arra  nincs  egységes  el írás,  hogy ező ő  

miként történjen meg. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni a kérd ívvel, amelyet október óta már több mint 15ő  

ezren töltöttek ki. Az adatgy jtés március közepéig tart, és a kutatók május közepére ígérik az adatok elsű ő 

feldolgozását. 

Ez azért lesz különösen jelent s, mert a nagyfokú munkahelyi stressz számos lelki és testi megbetegedéső  

el idéz je. ő ő

A depresszió, a szorongás, a pánik, a kiégés, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések, de a gyakori  

nyak-, hát- és derékfájdalom esetében is komoly rizikótényez  lehet a munkahelyi stressz. A mindezekb lő ő  

fakadó ingerlékenység, apátia, koncentrációzavar akadálya lehet a min ségi munkának, s t, a munkahelyiő ő  

balesetveszélyt  is  növelheti.  A fokozott  pszichés  terhelés  egészségkárosító  hatása napjainkban ugyanúgy 

egyértelm , mint hogy a sugárzás- vagy fert zésveszélynek kitett,  vagy a több m szakos munkarendbenű ő ű  

dolgozók is fokozott egészségügyi kockázatnak vannak kitéve – hangsúlyozza Stauder Adrienne. 

A The Lancet cím  brit orvosi folyóiratban közzétett tanulmány szerint például 23 százalékkal magasabbű  

a szívroham kockázata azoknál az embereknél, akiknek a munkája nagyon stresszes, és kevés teret ad a saját 

döntésekre. A friss elemzés szerint körülbelül 3,4 százalékkal lehetne csökkenteni a szívrohamok számát, ha 

ki lehetne küszöbölni a nagy munkahelyi stresszt. 

Az Európai Unióban évente közel 23 millió dolgozónál jelentkezik olyan egészségügyi probléma, amely 

mögött a munkavégzéshez kapcsolódó stressz áll. 

Egyes kutatások szerint a munkahelyi hiányzások 50–60 százalékának hátterében is ez húzódik meg. A 

hazai  és  nemzetközi  kutatások  szerint  a  munkahelyi  stressz  negatív  egészségi  hatásai  a  munkavállalók  

egynegyedét érintik. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének közelmúltban végzett másik 

kutatása ennél is magasabb arányt mutat: a válaszadók közel egyharmada (29 százalék) szenved munkahelyi  
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stresszt l. Ez a szám csak 18 százalék volt a korábbi, 2006-os vizsgálat szerint. ő

Miközben a munkahelyek egyre bizonytalanabbá váltak, csökkent a munkatársi támogatottság az elmúlt 

években. 

A munkahelyi  stressz  el bbi  faktora  ma  már  minden  társadalmi  csoportban  jelen  van:  a  fels fokúő ő  

végzettség napjainkban sokkal kevésbé véd az állásvesztést l, mint évekkel ezel tt. ő ő

Különösen veszélyeztetett szakmák 

A Munkavédelmi törvény nem sorol fel a munkahelyi stressz által veszélyeztetett  konkrét szakmákat,  

hanem úgy fogalmaz, hogy a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek tartoznak ide.  Orosz Ádám 

munkavédelmi szakért  szerint egyértelm en ide sorolandók többek között a monoton munkát végz k, aő ű ő  

logisztikában, a call centerekben és az egészségügyben dolgozók. Ez utóbbi szakma m vel it az átlagnál isű ő  

jobban fenyegeti a kiégés, más néven burnout szindróma, nem véletlen, hogy az orvosok között az átlagosnál 

nagyobb az öngyilkosság aránya. 

Munkavállaló-barát cégek, ahol igazán jó dolgozni 

Sok mindent tehet egy vállalat azért, hogy a munkavállalói jól érezzék magukat a b rükben, örömmelő  

járjanak be dolgozni, és jól teljesítsenek. 

A Glassdoor karrierportálnak a jobline.hu-n közzétett összesítése szerint az e téren legjobbnak min sítettő  

kezdeményezések között a rugalmas munkaid , a távmunka lehet sége, a szabad hétköznap esték vagy aő ő  

munkahelyi óvoda biztosítása. 

Ezek igazán értékelhet ek a munkavállalóknak, mint ahogy az is, ha egy cég gyakran ösztönzi arra aő  

munkavállalóit, hogy vegyenek ki szabadságot, utazzanak el, és tölt djenek fel. ő

Áldás és átok 

Amennyi  el nye  van  a  mobil  kommunikációnak,  az  majdnem  annyi  hátrányt  is  jelent:  az  állandóő  

elérhet ség miatt n  a dolgozók leterheltsége, stresszesebbek, valamint több a konfliktus is – állapította megő ő  

a német Szövetségi Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Hivatal tanulmánya. 

E szerint  egyértelm en az új kommunikációs  megoldások (notebookok,  okostelefonok) elterjedésénekű  

köszönhet , hogy az emberek a  munkahelyükön és  a munkaidejükön kívül  is  egyre gyakrabban vannakő  

kapcsolatban a munkaadóikkal. 

Az alkalmazottak 25 százaléka olvas a munkaidején kívül is  e-maileket,  16 százalékukat pedig fel is  

hívják,  míg  15  százalékuk  a  szabadidejében  is  végez  különböz  feladatokat  cége  számára.  Az  állandóő  

elérhet ség miatt az emberek egyszer en nem tudnak kikapcsolni. ő ű

Emellett több a konfliktus a munka és a szabadid  kapcsán, hiszen a magánélet háttérbe szorul. ő

KA: Egyes kutatások szerint a munkahelyi hiányzások 50–60 százalékának hátterében a stressz okozta 

egészségügyi problémák állnak 
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