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… Főosztályunk (NMH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi 
Főosztály) igazságügyi szakértői tevékenységéhez kapcsolódóan

Mentődolgozókat érő pszichológiai megterhelés vizsgálata

Plette Richárd (2003) módszere:

Tíz pszichológiai megterhelést okozó tényező (pl.: felelősség, figyelem 
terhelése) megítélése  két szempontból:

1. a pszichológiai megterhelést okozó tényezők mértéke
2. a pszichológiai megterhelést okozó tényezők expozíciós ideje

� Mindkét szempont megítélése ötfokú skálán történik (1-5 pont)
� Vagyis: 10 tényező, 2 szempont, 5 fokú skálán
� Összpontszám: minden tényező esetében két pontszámot kapunk 

(mérték és idő), ezek szorzatát vesszük (maximum 5x5=25 pont), 
majd a 10 tényező esetében kapott szorzatokat összeadjuk 
(maximum 10x25=250 pont)

Tíz további pszichológiai megterhelést okozó tényező kiválasztása, a 
rendelkezésünkre bocsátott periratban található kérdőív információi 
alapján. 

A kérdőív egyik kérdése: Fizikai/pszichés megterhelés leírása.

A válaszok elemzésével (tartalom ill. gyakoriság szerint): leggyakrabban 
említett tényezők listája.

28,70% Látottak (pl.: sérültek, halottak,  gyermekbaleset)
14,78% Munkakörülmények, munkaruha, felszereltség
12,17% Egyéb (pl.: sok irányból sokféle elvárás)
11,30% Készenlét, riasztás
8,70% Betegmozgatás
6,96% Atrocitások
6,09% Döntéskényszer, figyelemmegosztás, felelősség
4,35% Közlekedés (pl.: utak minősége, megkülönböztető jelzés)
3,48% Konfliktus az együttműködő szervezettel
3,48% Hierarchizáltság (pl.: konfliktus a vezetőkkel)

A tíz új tényezőre vonatkozóan Plette (2003) módszerét követve 
megfogalmaztuk a tényező mértékére és expozíciós idejére 
vonatkozó kérdéseket. Ezzel elkészült a vizsgálathoz használt kérdőív:

• 20 pszichológiai megterhelést okozó tényezőt mér

• 2 szempontból (megterhelés mértéke, megterhelés ideje/tartóssága)

• 10 tényező általános (bármilyen munkakörben alkalmazható)

• 10 tényező a mentős munkára specifikus

Általános tényezők Specifikus tényezők
1. Erkölcsi, anyagi felelősség, balesetveszély
2. Figyelem koncentrálása
3. Figyelem megosztása, váltása
4 Gondolkodás, döntések, intézkedések
5. A probléma nehézsége, újszerűsége
6. Figyelem fenntartása
7. Alkalmazkodás a munkakörnyezethez
8. Alkalmazkodás munkafeladathoz
9. Munkahelyi konfliktusok
10. Alkalmazkodás időhöz

1. Megrázó élmények, látványok, tapasztalatok
2. A munkavégzéshez szükséges feltételek hiánya
3. A riasztásra való készenlét
4. Szóbeli atrocitások
5. Döntéshozás információhiányos helyzetben
6. Veszélyforrások/balesetveszély
7. Nehéz fizikai munka
8. Egymásnak ellentmondó elvárások
9. Konfliktusos viszony az együttműködő szervezetekkel
10. Fertőzéstől való félelem



Mentőgépkocsi-
vezető (12 fő)

Mentőtiszt
(4 fő)

Mentőápoló
(7 fő)

Mentésirányító
(3 fő)

Összesen 
(26 fő)

Általános 149,75 169,5 164 213,67 164

Specifikus 109 128,75 138,14 147,67 124,35

p<0,01 szign. p<0,05 szign. n.sz. n.sz. p<0,001 szign

Közepes szintű terhelés

Magas szintű terhelés

• A legmagasabb pontszám: mentésirányító munkakörben. 

• Legnagyobb megterhelés:
� folyamatos figyelemkoncentrálás és -fenntartás
� munkatempó
� döntéshozás
� környezeti terhelés (munkakörülmények)
� szóbeli atrocitások

A többi három munkakörnél a legnagyobb megterhelés: fertőzésektől való félelem

Az eredmény érdekessége:

A válaszadók a saját, korábban adott válaszaik alapján létrehozott skálán 
(Specifikus) értek el (adtak) alacsonyabb pontszámokat!

A válaszadók nem a „valódi” megterhelést okozó tényezőket emelték ki.

Lehetséges magyarázatok:
• válaszadók torzításai
• módszertani hiba
• ?

Elkanyarodva a konkrét eredményektől…

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 1/H. 
meghatározása szerint:
Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon 
hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási 
jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e 
hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, 
munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés 
következhet be.

� Bizonyos tényezők hatása nem tudatosul (de érvényesül!)

� Példa: munkaHELY használat (fizikai környezet, kontroll)

� Érdekes eredmény: az sem mindegy, milyen az időjárás! (Schwarz és 
Clore, 1983).

A válaszadást befolyásoló tényezők:

A kérdező oldaláról:

� kérdező személye (személyisége, beszédmódja, demográfiai jellemzői, 
megjelenése, stb.)

� kérdező felkészültsége

A válaszadó oldaláról:

� (alacsony) motiváció

� kognitív problémák

� válaszbeállítódások

� külső körülmények



A „jó” kérdések (Szokolszky, 2004 nyomán):

� Arra kapjunk választ, amire szeretnénk

� A kérdése megfogalmazása legyen egyszerű, rövid, egyértelmű (pl.: „Végez rendszeresen 
testedzést?”)

� A kérdésben ne szerepeljen szakzsargon (pl.: „Milyen pszichoszociális kockázatokat 
tapasztal a munkahelyén?”)

� A kérdés egyszerre csak egy dologra irányuljon (pl.: „Véleménye szerint a tréning elérte a 
célját és hozzájárult a jobb légkör kialakításához?”)

� A kérdés ne legyen túl általános (pl.: „Mi a fontosabb Önnek, a karrierje vagy a 
munkatársakkal való jó kapcsolat?”)

� A kérdés ne legyen sugalmazó (pl.: „Egyetért-e azzal, hogy emeletenként egy étkező helyiség 
legyen?”)

� A kérdésre a válaszlehetőségek világosak legyenek (pl.: „Nagyobb teljesítményt vár el Öntől 
főnöke a próbaidő letelte óta?” „Nem/Igen, sokkal több feladatot bíz rám azóta”)

• A szomatikus tünetképződés és az érzelmi distressz szintje együttjárást 
mutat

• A stressz-hatású életesemények igazoltan fokozzák a testi tüneteket

• A betegségélmény létrejöttében pszichoszociális tényezők is szerepet 
játszanak, pl.: szuggesztiók, betegségcímke!

• Megmagyarázhatatlan testi tünetek: olyan testi tünetek, amiket megfelelő
kivizsgálás után a szakemberek nem tudnak hagyományos orvosi 
diagnosztikus címkével ellátni. „Ezek a tünetek diszharmóniát jeleznek 
és okoznak a biológiai szabályozó funkciók, a személyiség, a család, az 
egészségügy és a tágabb társas környezet szintjén.” (Kulcsár és Rózsa, 
2004, 11.o.)

� gyakori munkahelyi fejfájás

� fáradtság érzet

� figyelem csökkenése, koncentrálási nehézség

� émelygés, hányinger

� változékony hangulat, rossz közérzet

� szemgyulladás

� a torok kiszáradása, köhögés

� bőrirritáció, bőrviszketés

� légzési nehézségek, szapora légzés (hiperventiláció), légszomj

Mire gondolunk az alábbi tünetek alapján? „Sick Building Syndrome’, (Beteg Épület Szindróma): 

� Leggyakrabban olyan újonnan épült épületekben jelenik meg, ahol sok 
ember szoros közelségben dolgozik (pl.: irodaházakban). 

� Akut Beteg Épület Szindrómában szenvedők: magasabb észlelt 
munkahelyi követelmények, mentális megterhelés, stresszes családi 
körülmények gyakoribbak.

� A növények telepítése az egyik ígéretes módja a Beteg Épület 
Szindróma enyhítésének

?

„Rosszul azonosított probléma megoldása nem hozhat sikert.”
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Köszönöm a figyelmet!
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