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Alapfogalmak

A cikk témaköre kutatásokon alapszik, amelyet két-
két alkalommal azOrszágos TudományosKutatási Alap
(OTKA) és az Egészségügyi TudományosTanács (ETT)
is támogatott. A kutatások alapvetõ célja, hogy a min-
denkor meglevõ munkavégzõ-képesség optimális ki-
használására kell törekedni, és ennek feltételeit megte-
remteni. A munkaképesség optimális kihasználásainak
kérdésköre összetett és alapvetõen hármas (munkálta-
tó, munkavállaló és társadalombiztosítás) érdekellenté-
tet takar.

A kutatások kiinduló feltételezése, hogy az emberre
hatómegterhelés komplex jellegû. [1] A komplexmegter-
helés a munkaterhelésbõl (fizikai, szellemi, pszichés), a
munkakörülményekbõl (munkarend, termelési rend-
szer, munkahelyi horizontális és vertikális emberi kap-
csolatok, munkaszervezés), a munkakörnyezetbõl (zaj,
levegõminõség, megvilágítás stb.) tevõdik össze (mikro-
ergonómiai tényezõk). A komplex megterhelés a fentie-
ken kívül még tartalmazza az üzembelsõ szervezettségé-
bõl, szociális klímájából (az üzem érdekeltségi, biztonsá-
gi, munkaegészségügyi állapota, a munkavállalói érdek-
képviselet érvényesülése, az egyén szakmai önmegvaló-
sulásának lehetõségei stb.), valamint a makroergonómia
témakörébe sorolható családi, lakókörnyezeti, szakterü-
leti, a munka világára visszaható gazdasági rendeletek,
az ember magasabb rendû igényeinek (valahová tarto-
zás) kielégítésével összefüggõ tényezõk hatásait is.

Az igénybevétel: a komplex megterhelés hatására az
emberi szervezet válaszreakciói, amelyek alapvetõ fizi-
ológiai paraméterek megváltoztatásában tükrözõdnek,
és az egyén adottságaitól, munkakapacitásától függe-
nek. Az optimális igénybevétel: a hatások olyan szintje,
amely nem eredményez irreverzibilis elváltozásokat, és
a napi vagy a mûszakon belüli pihenési idõ révén bizto-
sítható a szervezet regenerálódása.

A szervezet igénybevételében együtt tükrözõdik a
komplex megterhelés, függetlenül annak fizikai, pszi-
chés jellegétõl, a mikro-, mezo- vagy makrokörnyezet-
bõl származó eredetétõl. A terhelõ hatásokra a szerve-
zet az alapvetõ fiziológiai paramétereinek (pulzusfrek-

vencia, maghõmérséklet, légzésszám ill. O2 felvétel)
megváltozásával reagál. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek
a változások reverzibilis jellegûek kell hogy legyenek, és
megfelelõ pihenési idõ elteltével megtörténjen a szerve-
zet regenerációja. Az optimálistól eltérõ, túlzott, tartó-
san fennálló igénybevétel esetén az elváltozások foglal-
kozással összefüggõ vagy foglalkozási megbetegedések
kialakulásához vezethetnek.

Kérdésként felmerül, hogy konkrétan meghatároz-
ható-e az optimális igénybevétel, hogy az attól való elté-
rést értelmezni tudjuk. A megterhelés összetett jellegé-
nél érintettük a számszerûsítés lehetõségeit, a kialakult
becslési eljárásokat. Az igénybevétel fogalmából ismer-
jük annak �egyéni� jellegét. Tehát szemben a megterhe-
lés túlnyomórészt általános természetével az egyént � az
õ mindenkori adottságaival, képességeivel � kell(ene)
ütköztetnünk, és a megállapítható mértékek alapján az
igénybevételre vonatkozó minõsítést megtennünk. Be-
látható, hogy a munkakörülmények ismerete alapján a
megterhelés jellegét (pl. túlnyomórészt fizikai munka)
kell meghatározni, és ezt követheti a munkakörnyezeti
hatásokat is mérlegelõ számszerûsítés. A szervezet
igénybevételét a megterhelés mellett tehát dinamikus
(nem nyugalmi állapotú) vizsgálatokkal lehet megálla-
pítani. Erre hivatottak az ergometriai módszerek (járó-
szalag vagy kerékpár ergometer) a különféle vizsgálati
eljárások felhasználásával. [2]

A normál munkavégzési tartományban a fizikai
megterhelés és a pulzusfrekvencia, valamint az oxigén-
fogyasztás közötti kapcsolat lineáris, ezért a RAMP
profilú szimptóma limitált programmal az egyén fizikai
képességei meghatározhatók. A vizsgálatból az O2
felvétel és a CO2 leadás ismeretével meghatározható az
anaerob küszöbhöz tartozó pulzusfrekvencia (HR)
érték, amelyet viszonyíthatunk a számítható élettani
maximum értékéhez, valamint meghatározható a RAC
% (relatív aerob kapacitás), amelynek értéke > 75%
kell legyen. Ha rendelkezünk a munkaenergia forga-
lomra vonatkozó számított (becsült) értékkel (kJ/perc),
akkor abból meghatározható az oxigénfelvétel (l/perc),
amely összevethetõ az egyén terheléses vizsgálata során
kapott értékével.

Fiziológiai vizsgálatok a bányászok egészségvédelmére a
bauxitbányászatban
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A korábbi, becslésen alapuló megterhelés-számítás
helyett � kiküszöbölendõ amódszer hibáit � indokolt új
eljárások kifejlesztése és használata. Ennek alapja,
hogy a komplex megterhelés hatására kialakuló igény-
bevételt nyomon követhetjük az alapvetõ élettani funk-
ciók megváltozásában, amelyeket a mikroelektronika
bázisán munkavégzés közben, a munkatevékenység za-
varása nélkül regisztrálhatunk (szívfrekvencia, maghõ-
mérséklet, légzésszám, végtag- vagy törzsmozgás,
EMG, EOG). [3]

Az elvégzett fiziológiai mérések

Az elmúlt idõszakban (1986-93) a hazai bauxit-,
szén- és uránbányászatban többcsatornás ZAKBioport
készülékekkel végeztünk méréseket. Minden mérésso-
rozat eltérõ bányászati technológiájúmunkahelyen tör-
tént. A munkahelyi mérések általában a telepített
összes dolgozó 8-15mûszakban történt vizsgálatára ter-
jedtek ki. A mérések számos esetben három mûszak-
ban lettek megvalósítva. A teljes 8 órás mûszakban 30-
60 mp-es gyakorisággal kerültek rögzítésre a szívfrek-
vencia, maghõmérséklet, légzésszám, aktivitás, EMG
(elektromyogram) és EOG (elektrooculogram) változó
értékei.

A munkahelyi fiziológiai változók rögzítésével pár-
huzamosan sor került az egyének munkatevékenységé-
nek VIDEO technikával vagy hagyományos megfigye-
lés alapján való rögzítésére is. A vizsgált munkahelyek-
rõl a környezeti tényezõk (hõmérséklet, páratartalom,
zaj, megvilágítás) méréseken alapuló értékei is regiszt-
rálásra kerültek. Az elvégzett mérések jellemzõit, szá-
mát az 1. számú táblázatban
mutatjuk be.

A 135 fõ közel 1200
mûszakra kiterjedõmunka-
helyi fiziológiai mérése, va-
lamint a 91 fõ laboratóriu-
mi spiroergometriai vizsgá-
lata alapján megállapítot-
tuk, hogy

� a szívfrekvencia
(HR/perc) és az oxigénfel-
vétel (O2 l/perc) r = 0,99
szorosságú korrelációt mu-
tat. Ebbõl következõen az
elemzéseknél elégséges a
megbízhatóan mérhetõ
HR értékének a felhaszná-
lása,

� a munkavégzés köz-
ben mért fiziológiai válto-
zók aktuális értékei � a je-
lentõsen eltérõ nyugalmi
értékek miatt � egyénfüg-
gõek, ezért a munkahelyi
igénybevétel megállapítá-
sához az egyes paraméte-
rek növekmény-értékeit

(pulzus-, maghõmérséklet-, légzésszámnövekmény)
használjuk fel. Az elõzõ bekezdés megállapítása szerint
a további elemzéseknél a pulzusnövekmény � amit egy-
szerûen munkapulzusnak is nevezhetünk � értékeit
használjuk fel, és csak részlegesen alkalmazzuk a mért
fiziológiai változók páronkénti (pl. gépkezelõknél a HR
és EOG) elemzését. A növekményérték értelmezését
az 1. sz. ábrán szemléltetjük.

Az elemzéseknél a növekményértékek mellett fel-
használjuk amunkahelyi mérések és laboratóriumi vizs-
gálatok kombinációjaként számítható, P. O. Astrand ne-
véhez fûzõdõ igénybevételi indexet is, melynek megen-
gedhetõ értéke a HR-re vonatkoztatva max. 40% lehet.

A 2. sz. ábrán bemutatjuk, hogy aCsabpuszta bánya-
üzemnél az 1992-ben 15 fõ részvételével 123 mûszak-
számra kiterjedõen elvégzett munkahelyi mérésnél a

vizsgált vizsgált ergometriai
Munkahely személyek mûszakszám mérések

(fõ) száma (fõ)
BAUXITBÁNYÁSZAT

Bauxitfejtés könnyûfém tám biztosítással,
pneumatikus rakodó-szállító géppel 12 201 12
Bauxitfejtés fabiztosítással,
dízel rakodó-szállító géppel 12 110 12
Bauxitfejtés TH biztosítással,
dízel rakodó-szállító géppel 14 122 14
Feltáró vágathajtás kézi- és gépi fúrással,
biztosítás nélkül, vegyes (fa, TH) biztosítással 16 123 16
Feltáró vágathajtás gépi fúrással,
falazott (idomkõ) biztosítással 3 6 3
Földalatti kiszolgáló munkák (szalagtakarítók) 3 29 3

URÁNBÁNYÁSZAT
Feltáró vágathajtási, feltörés kiképzési
és fejtési munkahelyek* 25 109 �

SZÉNBÁNYÁSZAT
Meddõ-vágathajtás elektromos vágathajtó
géppel, acélbiztosítással (Ajka-Ármin akna) 18 238 23
Külszíni szénbánya bagger kezelõi munkahely 32 244 8
Összesen 135 1182 91

1. sz. táblázat 1986-1993-ban végzett munkahelyi fiziológiai és ergometriai vizsgálatok

*a méréseket a CsSzK Uránipari Közegészségügyi Szolgálata végezte.

1. számú ábra: A szívfrekvencia (HR) és a munkapulzus
változás sematikus összefüggése

HR= szívfrekvencia, HR0= a HR nyugalmi értéke
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dolgozónkénti átlagosan 8 mûszakban mért szívfrek-
vencia (HR) értékben � azonos bányászati technológia
mellett � egyénenként milyen jelentõs mértékû eltéré-
sek vannak. Az egyéni adottságok � amelyeket a nyugal-
mi pulzus (HR0) értékével jellemezhetünk � kiszûrését
teszi lehetõvé amért abszolút pulzus helyett a pulzusnö-
vekménnyel (munkapulzussal) való elemzés.

Ennek érzékelhetõvé tételét mutatjuk be a 3. sz.
ábrán, ahol két dolgozó 10-10 munkahelyi mérésének
HRátl=111/perc azonos értéke mellett az egyik dolgozó
esetében 22,8/perc, a másik dolgozó esetében 31,4/perc
a pulzusnövekmény értéke, ugyanazon a csapaton
végzett tevékenység esetében.

A laboratóriumi ergometria vizsgálat során kapott
adatok és a munkahelyi mérési adatok birtokában el-
végzett számításokkal meghatároztuk a két fõ igénybe-
vételi indexét, amely 26%-ra és 30%-ra adódott, tehát
mindkét esetben alacsonyabbak a limitként szereplõ
40%-nál, de jelentõsen (15%-kal) eltérnek egymástól.

A komplex terhelés, ill. igénybevétel mérési
lehetõsége

A kutatási feladatokhoz igazodó, többcélú, nagy
mennyiségû, bányabeli munkahelyi fiziológiai méréssel
igazoltuk, hogy a szívfrekvencia ill. pulzusnövekmény,

változás nem csak a fizikai munka okozta megterhelést,
hanem a komplex megterhelõ hatásokat is tükrözi. Ezt
szemléletesen a CO-szûrõs önmentõ készülék éles ri-
asztás és készülékben végzett gyakorlat melletti jelentõ-
sen eltérõ igénybevétel értékeivel érzékeltethetjük (4.
sz. ábra). [4]

Az ábráról látható, hogy az �éles riasztás� által oko-
zott pszichés igénybevétel � amely a bányában való gya-
loglás energetikai megterhelésével párosul, de ennek
hatása a vizsgált helyen max. 11-14 kJ/perc = 22-28
dHR/min � mértéke mindegyik vizsgált dolgozónál je-
lentõsen meghaladja a mûszak-átlag értékét, és közel
azonos a legnehezebb munkafolyamatokra jellemzõ
szinttel. Szintén a komplex megterhelés mérési lehetõ-
ségét mutatják a Halimba III. bányaüzemben egy szi-
mulált balesethez való riasztás esetében rögzített pul-
zusértékek (5. sz. ábra).

Az ábrából leolvasható, hogy a szimulált baleset
helyszínére való megérkezés ideje alatt a vizsgált dolgo-
zónál dHR=81/perc pulzusnövekedés következett be.

relatív igénybevétel (%) = aktuális mért érték � munkahelyi legalacsonyabb érték × 100
labor terhelés megszakítási érték � nyugalmi érték

2. sz. ábra: A szívfrekvencia és növekménye

4. sz. ábra: �Éles riasztás� közbeni pulzusnövekmények

5. sz. ábra: A pulzusnövekmény alakulása egy 10%-os
emelkedõn megközelített baleseti helyszín esetében

(szívfrekvencia-görbe részlet)

3. sz. ábra: Eltérõ növekményértékek azonos átlagos
pulzusszámmellett
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A riasztás ideje alatt a dolgozót csak a 10%-os emelke-
dõn kb. 160 m távolságra történõ gyaloglás energetikai
megterhelése érte. A sáros, csúszós bányavágatban
10%-os emelkedõn való járás energiaigénye � mérése-
ink szerint � 30 kJ/perc értékre tehetõ, amely megfelel
60/perc pulzusnövekmény értéknek. Ebbõl következõ-
en a 21/perc pulzusnövekmény a baleseti riasztás tényé-
bõl eredõ pszichés terhelés eredménye. Több szemé-
lyen és más bányaviszonyok (pl. lejtõs, szintes vágatok)
mellett elvégzett mérések is a fentieket igazolják.

A figyelmi terhelés hatására bekövetkezõ igénybe-
vétel változás mûszeres mérési lehetõségét mutatjuk a
6. sz. ábrán. 15 személyen elvégzett összesen 124 teljes,
8 órás munkahelyi fiziológiai mérés pulzusnövekmény
értékei szerepelnek a hét öt munkanapján 15-25 Lux
(sötét oszlopok) és 36-45 Lux (világosabb oszlopok)
megvilágítás mellett.

Az ábra szemléletesen tükrözi, hogy a megvilágítás
közel 2-szeres értékre történt megnövelése esetén az
emberi szervezet igénybevétele 10-15%-kal mérséklõ-
dött azonos munkavégzés (vágathajtás) mellett.

Az egymunkahelyen 12-18 fõ részvételével elvégzett
120-200 mûszak mérés átlagos igénybevételi (dHR) ér-
tékeinek standardizálásával kapott és energiaforgalom
egységre (kJ/perc) átszámított értékkel jellemezhetõ a
vizsgált technológia, munkatevé-
kenység terhelése. A pulzusnö-
vekményként kifejezett techno-
lógiai terhelési tényezõ módot
ad arra, hogy az új munkaválla-
lók, vagy idõszakosmunka-alkal-
massági vizsgálaton résztvevõk
laboratóriumi-ergometriai vizs-
gálatának eredményét összeves-
sük a technológiára jellemzõ ér-
tékekkel.

A munkahelyi fiziológiai mé-
rések során megállapítható
igénybevételi standardok felhív-
ják a figyelmet a munkaköri al-
kalmasság ergometriai, dinami-
kus vizsgálatokon alapuló elbírá-

lásának lehetõségeire. Hangsúlyozni kell, hogy a techno-
lógiára jellemzõmegterhelés által kiváltott igénybevétel
(dHR/perc, O2 l/perc) nem haladhatja meg az egyén
anaerob küszöbéhez tartozó értékek 40%-át.

A vizsgált bányászati technológiák okozta eltérõ
megterhelés

A munkahelyi megterhelést az azonos technológia
mellett elvégzett 100-200 mûszak alatt mért ill. szá-
mított, az egyéni igénybevételre jellemzõ pulzusnö-
vekmény standardizálása alapján határozzukmeg. [5] A
pulzusnövekmény számításánál a vizsgált mûszakon-
kénti, a bányába történõ leszállás elõtti ún. �ülõ� (5
perc) nyugalmi pulzusértéket vettük figyelembe.
(Tapasztalatok szerint egy átlagos nyugalmi érték he-
lyett feltétlen indokolt az aktuális napi érték � különö-
sen a 3 mûszakos munkarendben dolgozók esetében.)

Az egyes technológiákra jellemzõ értékeket a 2.
számú táblázatbanmutatjuk be.

A 2. sz. táblázat egymástól jelentõsen eltérõ megter-
helési (dHR átlag) adataihoz az alábbi kiemeléseket
tesszük:

� a szénbányászat vágathajtási technológiáinál a
megterhelés lényegesen magasabb, mint a bauxitbányá-
szat fejtési és feltárási munkáinál

� az eltérés összefügg a szénbányászat kedvezõtle-
nebb munkakörülményeivel, és a magasabb teljesít-
ménykövetelményekkel

� a �bauxitfejtés fabiztosítással dízel rakodó-szállító
géppel� technológia alacsony megterhelését a Nyirád-
Izamajor II. bányaüzemben mértük. A bányaüzemben
az aktív víznívó-süllyesztés hatására teljesen száraz kö-
rülmények között termeltek.

Az adatokból a jelentõsen eltérõ egyéni igénybevé-
telek is tükrözõdnek. Ennek alapvetõ oka egyrészrõl az
egyénenként eltérõ munkaképesség, másrészrõl a mun-
kamegosztás szerint végzett tevékenység (pl. csapatve-
zetõ, gépkezelõ, csillés), valamint a teljesítmény � ez
utóbbi fõleg a szénbányászati vágathajtási munkahelye-
ken követhetõ, ahol az egyes dolgozók (fõleg a csillés
munkakörben) relatív igénybevételének mértéke az
ajánlott 40%-ot jelentõsen (50-60%) meghaladja. Ez a

6. sz. ábra: A megvilágítás hatása az igénybevétel
alakulására

Technológia dHR/perc
átlag min-max

Bauxitfejtés könnyû fémtám biztosítással,
pneumatikus szállító rakodó géppel 25 11-45
Bauxitfejtés fabiztosítással dízel rakodó-szállító géppel 22 9-35
Bauxitfejtés TH biztosítással dízel rakodó-szállító géppel 26 10-36
Meddõ vágathajtás kézi és gépi fúrással vegyes
biztosítással dízel rakodó-szállító géppel 29 14-44
Meddõ vágathajtás elektromos vágathajtó géppel
(Voest-Alpin) �Z� biztosítással 30 16-48
Vegyes szelvényû (meddõ-szén) vágathajtás
4PP-2M típusú géppel, �Z� biztosítással 33 24-45

2. sz. táblázat Különbözõ bányászati technológiák jellemzõ megterhelési értékei

Megjegyzés: azokat a földalatti technológiákat emeltük ki, ahol jelentõs számban történt munkahelyi mérés



jelenség is aláhúzza, hogy a munkaköri alkalmassági
vizsgálatokat a korai egészségkárosodás megelõzése ér-
dekében a jelenleginél körültekintõbben, dinamikus er-
gometriai mérésekre alapozottan kellene végezni.

Az egyéni igénybevételek és a technológiai megter-
helések értékei összefüggenek a hiányos munkaszerve-
zési módszerekkel, valamint a munkafolyamatok gépe-
sítésének mértékével, a biztosításnál használt anyagok-
kal, a munkahelyi megvilágítás szintjével is.

A fiziológiai mérések eredményeinek üzemi szintû
hasznosítása

A munkafolyamatok gépesítésének hatása az igény-
bevétel alakulására

Az egyik vizsgált helyen a vágathajtás részben ha-
gyományos technológiával (kézben tartott sûrített leve-
gõs fúrógéppel), részben korszerû fúró-kocsival történt.
Így lehetõvé vált a mûszaki színvonalban jelentõs elté-
rést tükrözõ technológia összehasonlítása az aktuális
pulzusszámban és pulzusnövekményben kifejezett
igénybevétel, ill. ennek standardizálásával a megterhe-
lés alapján. A 7. sz. ábrán látható, hogy úgy a teljes fúrási
ciklusra (elõkészület, fúrás), mint csak a konkrét fúrási
mûveletre vonatkozóan lényegesen (2,5-szer) magasabb
a hagyományos �kézi� fúrás igénybevétele ill. terhelése.
A kézi fúrás igénybevételének ill. terhelésének mértéke
mind a teljes fúrási ciklusra, mind a fúrási mûveletre
meghaladja az elfogadható, ajánlott értékeket. Termé-
szetesen az adott gépesítés átstrukturálja az egyéb
egészségkárosító hatásokat, pl. a kéz/kar vibráció he-
lyettmegjelenhet az egésztest-rezgés, és kedvezõtleneb-
bé válhat a zajhatás is.

Hasonló következtetésre jutottunk a fejtésbiztosító
anyagok minõségébõl (alumínium, acél, fa) eredõ
igénybevétel ill. megterhelés összehasonlításánál is. A 8.
sz. ábra szerint az eltérés jelentõs (1,75-2-szeres), és a fa-
biztosítás esetében a terhelés mértéke meghaladja a ne-
héz munkára ajánlott értéket is.

A balesetek és az igénybevétel kapcsolata

A munkahelyen mért élettani változók növekmé-

nyeit (szívfrekvencia és rektális hõmérséklet) elemeztük
a munkaidõ órái, a nap mûszakjai, a hét napjai szerint.
Úgyszintén megvizsgáltuk a bekövetkezett üzemi bale-
seteket is az elõzõekkel azonos részletezésben. A mû-
szak folyamán a pulzus- és maghõmérséklet-növek-
mény gyakoriságát, valamint munkahelyi balesetek elõ-
fordulását ábrázolva megállapíthatjuk, hogy szoros kap-
csolat van az igénybevétel mértéke és a balesetek meg-
történte között. A pulzus- valamint a maghõmérséklet-
növekmény által jelzett igénybevétel a mûszak 4. és 5.
óráiban éri el a maximális értékeket, és ugyanezen idõ-
intervallumban tetõzõdik a munkahelyi balesetek leg-
gyakoribb értéke is.

Megvizsgáltuk a gyakran balesetet szenvedõ és a
munkájukat éveken át balesetmentesen végzõ dolgozók
igénybevételének alakulását is. Az elemzések alapján
megállapítható, hogy a gyakran balesetet szenvedõ dol-
gozók igénybevétele lényegesen magasabb a baleset-
mentesen dolgozók igénybevételénél.

R-R intervallum gyakoriságú mérések

Amunkahelyi fiziológiai vizsgálatokkal összefüggõ
szakirodalom tanulmányozása során felmerült, hogy a
HR és dHRértékekmellett az R-R intervallum gyako-
riságú analízist célszerû lenne bevezetni a korábbi,
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7. sz. ábra: A kézi és a gépi fúrás eltérõ hatásai

9. sz. ábra: Az igénybevétel összefüggése a baleseti
gyakorisággal

8. sz. ábra: Az eltérõ anyagú biztosítószerkezetek hatása
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egyperces pulzusszámlálás kiegészítéseként. Az R-R
intervallum gyakoriságú mérések lehetõvé teszik a
klinikai gyakorlatban az utóbbi két évtizedben kibonta-
kozó szívfrekvencia variabilitás (Heart Rate Variability:
HRV) vizsgálatát. A HRV analízis az �R-R� (ütésrõl-
ütésre) fiziológiai ritmus ms-ban kifejezett ciklus
hosszainak elemzésén alapul [6]. Ezt a komplexmegter-
helés egyes összetevõinek rövid ideig tartó � a szervezet
�stady-state� állapotának kialakulásához nem elegendõ
� jelenléte, a rövid idejû intervallumokban egy-egy
dominánsan elõforduló megterhelési tényezõ hatásá-
nak megismerése is indokolja.

2002. október hónapban a Halimba III. bányaüzem-
ben végeztünk kísérleti jellegû méréseket (7 fõ, 14 mû-
szak), majd 2003. május-július hónapokban a Fenyõfõ
bányaüzemben 11 fõ közremûködésével 21 mûszakban.
A tapasztalatok felhasználásával 2004-ben Fenyõfõ bá-
nyaüzemben 6 fõ részvételével 86 kiegészítõ jellegû
munkahelyi vizsgálatra került sor. A vizsgálatok célja,
hogy a speciális helyzetekben (pl. bányába való leszállás,
színlelt baleseti helyzet) és a különösen veszélyes mun-
katevékenységek végzése során (pl. robbantási mûvele-
tek, bányaüregbõl való rakodás, nyitott fõte alatti mun-
kavégzés), valamint a különbözõ dõlésû és talpminõségû
(száraz, csúszós) bányavágatokban való járás esetén kap-
junk kiegészítõ információkat arra vonatkozóan, hogy az
említett tevékenységek milyen mértékû és jellegû vege-
tatív idegrendszeri elváltozást eredményeznek.

A két bányában elvégzett �R-R� intervallum gyako-
riságú mérések tapasztalatai alapul szolgáltak a széles
körben megvalósított bányászati és más veszélyes terü-
letekre kiterjesztett ún. kontrollmérések indokoltságá-
hoz. Ezenmérések eredményeirõl egy önálló cikk kere-
tében adunk információkat.

Összefoglalás

Összegezve megállapítható, hogy a komplex meg-
terhelés és igénybevétel megismerése a technikai fejlõ-
dés által nyújtott lehetõségek felhasználásával biztosí-
tott. A munkaköri alkalmasság megállapításának eddig
alkalmazott gyakorlata korszerûsíthetõ, a vizsgálatok
feltételei (módszertan, technikai feltételek stb.) biztosít-
hatóak (a mérési rendszer megvalósításának csekély
összege mellett inkább az elhatározás terén kell a lépé-
seket megtenni).

A fiziológiai mérések információi felhasználhatóak
a balesetek és igénybevételek összefüggéseinek feltárá-
sával a munkabiztonság, a munkakörülmények megvál-
toztatását célzó mûszaki-fejlesztési teendõk, az egyes

munkafolyamatok és egyének eltérõ megterhelését és
igénybevételét figyelembe vevõ munkaszervezési intéz-
kedések terén. A fiziológiai mérések eredményei elve-
zethetnek az ergonómia tudomány területének bõvülé-
séhez, a fizioergonómiai szakismeretek megalapozásá-
hoz. A HRV analízis vizsgálatában rejlõ lehetõségek
elõremutatóak, kiegészítik, többlet információt szolgál-
tatnak az összetett hatások okozta igénybevétel jobb
megismeréséhez, és egy új egészségvédelmi prevenciós
stratégia megalapozását szolgálhatják.

Köszönettel tartozom Donhoffer Szilárd akadémi-
kusnak, aki felismerte a fiziológiai változókmunka köz-
beni változásamegismerésének fontosságára vonatkozó
felvetésem jelentõségét, dr. Kovács Sándor orvos-pro-
fesszornak és dr. Szalai László valamint dr. Porszász Já-
nos kollegáknak a szakmai konzultációkért és a rész-
eredmények publikálásában való együttmûködésért, dr.
Fazekas János és dr. Pera Ferenc volt vállalati vezetõknek
a munkahelyi mérések feltételeinek megteremtéséért,
az üzemeknél közremûködõ mûszaki és egészségügyi
szakembereknek a mérések megszervezésében és lebo-
nyolításában nyújtott segítségükért; amunkahelyi méré-
sekben �úttörõként� részt vett bányaüzemi dolgozók-
nak az érdeklõdésen alapuló együttmûködéséért, vala-
mint az OMFI vezetõknek és kollégáknak a hasznos
munkakapcsolatokért és az MTA Bányászati Ergonó-
miai és Bányaegészségügyi TudományosBizottság és Fi-
ziológiai-mérések Albizottság vezetõinek és tagjainak a
szakmai vitákban való részvételükért.

Az elért eredmények a közös munka révén szület-
tek, és a további haladás sem nélkülözheti a dolgozó
ember egészségét fontosnak tartó jó szándékú egészség-
ügyi és mûszaki szakemberek együttmûködését.
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