
A Szolnoki MÁV Járóműjavító
komplex egészségügyi vizsgálata

A dolgozó ember idejének egyharmadát munkahelyén tölti. Nem közömbös sem
a dolgozóra, sem a termelés menetére, hogy ez idő alatt az üzemben milyen kör-
nyezeti hatások érik a munkát végző embert. A környezeti hatások eredője, amely
a fizikai, kémiai és biológiai hatásokból tevődik össze, szabja meg. hogy adott körül-
mények között az üzemekben a munkavégzés kellemes vagy kellemetlen. Ez indokolja,
hogy az üzemegészségügyi kutatások során az üzemek klímaviszonyait vizsgáltuk,
hogy az eredmények felhasználásával biztosíthassuk a kellemes munkavégzés lehe-
tőségét, és kiküszöböljük a munkahely káros környezeti hatását.

A szervezet és a környezet kölcsönhatásáról már 2400 évvel ezelőtt Hyppokrates,
a nagy görög orvos is tudott. Feltételezését Pavlov zseniális vizsgálatai bizonyították
be és erősítették meg. A pavlovi tanok szerint a környezet és a szervezet állandó
kölcsönhatásban van; és ennek a kölcsönhatásnak a milyensége szabja meg a mun-
kavégzés eredményességét, kellemes vagy kellemetlen voltát. Kellemes a munka-
végzés akkor, amikor a szervezet belső biokémiai rendszere és a külső környezeti
hatások egyensúlyban vannak. Ilyenkor beszélünk komfort-érzésről. A komfort-érzés
— amint említettük — függvénye a belső és külső környezeti hatásnak, s kialakítá-
sában nagy szerepet játszik a végzett munka milyensége és annak intenzitása.

A szervezetre ható környezeti hatások csoportosítása során beszélhetünk fizikai
hatásokról. Ilyenek a levegő hőmérséklete, nedvessége, mozgása, a különböző sugár-
hatások, a munkahely portartalma, a munkahelyen fellépő zaj és rezgés. A környezeti
tényezők másik csoportjába tartoznak a kémiai hatások. Ilyenek a különböző savak,
lúgok, maró anyagok, mérgező gázok és gőzök (CO, CO2 H2S, SO2, klór stb.). A kör-
nyezeti tényezők harmadik csoportjába sorolhatók a biológiai tényezők. Ilyenek a
baktériumok, vírusok és gombák, az éjjeli műszakban dolgozók inverz életmódja
által megbolygatott bioritmus változása, és ide sorolhatók a munkalélektani körül-
mények.

Az emberrel, a dolgozókkal való fokozottabb törődés alapelve a szocialista tár-
sadalomnak. Ez szükségessé teszi, hogy az üzemegészségügyi vizsgálatok sokirányúak,
komplexek legyenek, és mind a dolgozókra, mind a foglalkozási ártalmat előidéző
tényezőkre kiterjedjenek.

A „sok kicsi sokra megy" elv alapján ltászólag ártalmatlannak tűnő külső be-
hatások is komoly és súlyos elváltozásokat hozhatnak létre, ha hosszú időn át érik
a szervezetet. Ezért a munkahelyek foglalkozási ártalmát célzó vizsgálatok során a
legkörültekintőbben kell eljárni, és a különböző fizikai, kémiai, radiológiai vagy
biológiai tényezők szerepét egyenként is, összhatásukban is a kumuláció elvének
figyelembevételével kell kiértékelni.

Ezt az elvet kíséreltük meg a szolnoki Járóműjavító különböző üzemegységeiben
végzett vizsgálatok során alkalmazni. A helyes és célszerű munkaerőgazdálkodás meg-
kívánja a dolgozókkal való törődést. Ez vonatkozik a munkaerő-kiválasztásra (alkal-
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massági vizsgálatok), a munkaerő-nevelésre, a munkaerő-kondicionálásra és a mun-
kaerő-regenerálásra. Ebből világossá válik, hogy a dolgozók egészségügyi ellátása
nemcsak az üzemen belül fontos, hanem célszerű és irányított intézkedést követel
az üdültetés, tehát a munkaerő-regenerálás vonalán is.

Amint már említettük, a szolnoki komplex üzemegészségügyi vizsgálatok során
számbavettük, felmértük a különböző üzemegységek környezethygiénés státusát, s
néztük továbbá a különböző munkakörülmények között létrejöhető biológiai károso-
dásokat (ólommérgezés, tüdő tbc, bőrgombásodás).

A munkahelyek klímaviszonyai fontos szerepet játszanak a jó munkavégzés és
a foglalkozási ártalmak megelőzése szempontjából. A munkahelyek hőmérséklete,
szélmozgása, a munkahely levegőjének nedvessége nemcsak mint egyes meteorológiai
tényezők hatnak, hanem a hősugarakkal együttesen megszabják a dolgozók szerve-
zetének hőháztartását, és befolyásolják a jó vagy rossz munkavégzést. Másrészt a
munkahelyek meteorológiai tényezői determinálják azt, hogy a gyártás technoló-
giája során keletkezett környezeti ártó tényezők (por, füst, mérgesgázok, hősugárzás
stb.) felhalmozódnak-e a munkahelyen, vagy pedig eltávoznak, és ártalmatlanná vál-
nak. Mindebből következik, hogy a munkavégzés során keletkezett ártó tényezőket
a munkahely légkörözésének megfelelő beállításával ártalmatlanná tudjuk tenni.
Ezt szaknyelven a munkahely levegője kondicionálásának nevezzük.

A hősugárzás, amellyel öntödékben, kovácsműhelyekben számolni kell, kellemet-
len már akkor, ha 1 cm ! testfelületre percenként 2 kis kalória sugárzást jelent. Ilyen-
kor már kellemetlen égés-érzés jelentkezik a bőrön. Fontos tehát a hősugárzás elleni
helyes védekezés; ezt vagy vízfüggönyökkel vagy más módon kell megvalósítani.
Hosszú időn át tartó hökárosodás a szemlencsére hathat károsan, vagy pedig a mez-
telen testfelület fokozottabb felmelegedése s az ezt követő lehűlés révén előidézője
lehet a rheumatikus ártalmaknak. A munkahelyek levegőjének megfelelő temperá-
lása és relatív nedvességének szabályozása a szervezet hőháztartásának egyensúlyban
tartásával megelőzést jelent a szív- és gyomor—bél-bántalmakkal szemben. A munka-
helyek levegőjének megfelelő légcseréje az előírt porvédelem mellett is jelentős sze-
repet játszik a porártalmak és szilikózis elleni védekezésben, ugyancsak nagy szerepe
van a mérges gázok felhígítása révén a foglalkozási tüdőgyulladások és vérszegény-
ség megelőzésében. A munkahelyek levegőjének hőmérséklete és páratartalma fontos
szerepet játszhat a dolgozok lábgombásodásának a létrejöttében is.

Arra kell törekednünk, hogy a munkahelyek klíma-viszonyait úgy állítsuk be
(levegő hőmérséklete, páratartalma, szélmozgás, sugárzás), hogy az a nehéz munka-
végzés közepette is biztosítsa a komfort-érzést. így a szervezet hőszabályozásának
kedvező beállítása mellett kisebb energia felhasználásával nagyobb munka elvégzé-
sére képes a szervezet.

Az említett szempontok alapján a szolnoki Járóműjavító üzemegységeiben végzett
vizsgálataink az alábbi eredményeket mutatják:

1. A munkahelyek klímavizsgálatai. (1. sz. ábra.) A grafikonon a folytonos vonallal
a munkahelyek hőmérsékletét adjuk, a két vízszintes vonal a komfort-zóna határát
jelzi. A munkahelyek hőmérsékletének a komfort-zónája 15—25 C° között van. A vizs-
gálatok végzésének ideje május és június hónap. A hőmérsékleti görbe az öntő- és
kovácsműhelyek kivételével a komfort-zónán belül van. A szaggatott vonal a száraz
katathermometer értékeit tünteti fel. Az értékek a szervezet lehűlési tényezőit jelen-
tik, tehát azt, hogy a száraz bőr 1 cm2-nyi területéről 1 másodperc alatt hány mg/cal.
hőt ad le a szervezet a környezetnek. A kovácsműhely, az ólomöntő és a csőtisztító
lehűlési értékei a meleg zónába esnek. Ez azt jelenti, hogy ezeken a munkahelyeken
a szervezet hőháztartása megterheltebb, mint a komfort-zóna határai közt levő érté-
keket mutató üzemekben. Az eredményvonal a nedves katathermometer értékeit
szemlélteti. Az értékek azt akarják érzékeltetni, hogy az adott klímaviszonyok között
az izzadó bőrfelület 1 cm2-éröl másodpercenként hány mg/cal. hő távozik a környe-
zet felé. Látjuk, hogy az ólomöntő, rézműves műhely, reszelővágó, fényező, nagy
szerelő csarnok és alvázműhely értékei a komfort-zónán kívül, a hűvös tartományba

125



/ » .. /
hu^os zona

1, ábra,

126



esnek. Ezeknél az üzemeknél tehát munka közben erős légmozgás éri az izzadt bőr-
felületet, fokozottabb lehűlést idéz elő. Ez a rheuma veszélyét rejti magában.

2. Porvizsgálatok. Nem közömbös a dolgozó egészségére a munkahely levegőjé-
nek portartalma. Veszélyt nemcsak a por mennyisége, hanem milyensége is jelenthet
(szilicium-tartalmú porok). Általában az 5 mikronnál nagyobb porszemcsék nem igen
jutnak le a tüdöhólyagocskákba. A 0.3—1 mikron közti porok igen nagy része viszont
lejut a tüdőbe. A 0.3 mikronnál kisebb nagyságú porszemcséknek mintegy 400'„-a
jut le a tüdőbe. A levegőben a veszélyes porok határértékét nV-enként 2 mg-ban,
a nem veszélyes poroknál pedig rrr-enként 10 mg-ban szokták megállapítani. Vizsgá-
lataink során azt láttuk, hogy a reszelővágó műhelvben 0.18—14 mg volt a portarta-
lom rrr-enként. A hegesztő műhelyek portartalma 30—44 mg-nak bizonyult, a fényezd
műhelyben a sorozatos vizsgálat során 30 mg körüli átlagot kaptunk. Ezek az ered-
mények figyelmeztetést adnak arra vonatkozólag, hogy az üzemegységek porvédel-
mét és porelszívását korszerűsíteni kell. Az ólomveszélyeztetett munkahelyek —
reszelővágó. hegesztő műhely, csapágyöntő, fényező műhely, bádogos műhely — leve-
gőjének ólomtartalma részben negatív, részben 0.1—0.4 mg m3 ólomtartalmat muta-
tott. Az ólom megengedett határkoncentrációja az eddigi irodalmi adatok szerint
0.01 mg m3-enknét. Tehát ezekben az üzemekben is korszerűsíteni kell a porvédelmet.

3. Gázvizsgálatok. Adott esetből kifolyólag vizsgáltuk a tűzikovácsműhely leve-
gőiének szenmonoxid (CO) és kéndioxid (SO_.) tartalmát. Erre azért volt szükség,
mert hevítésre generátorgázt használnak, s annak adagolásakor visszaélések történ-
tek. A sorozatos vizsgálatok azt mutatták, hogy megfelelő kezelés mellett szenmonoxid
nem volt kimutatható az üzem levegőjében, kéndioxid azonban a sorozat-mérések
során 0—230 mg között ingadozott nV-enként. Az átlagos érték 30 mg körül volt.
ami mée mindig magosabb, mint a 20 mg'm3-es kéndioxid norma. Itt ugyancsak a
megfelelő szellőztetésről és elszívásról kell gondoskodni.

4. Ólomszűrés. Az ólomveszélyeztetett munkahelyeken (reszelőváeó. ólomöntő,
alvázmázoló, csapágvillesztő. fémcsiszoló stb.) a rendeletben előírt időközökben vé-
gezzük az ólomszűrő vizsgálatokat. A vizsgálatok során nézzük a vizeletből a por-
phyrint és a vérkenetből a basophylpunktációt. Őlommérgezés hatására ugyanis nor-
nVivrin iplenik meg a vizeletben, és a vérkeneíben pedig b^soDhvi nettvezet*s°get
mutató vérsejteket találunk. ií)">7 óta 435 psetben végeztünk ólomszűrést. 70 esetben
találtunk a vizeletben porphyrini: az esetek igen nagy többségében 100 gammán aluli
értéket találtunk. 1 esetben találtunk 400 gammát. Meg kell jegyeznünk, hogy 100
gammán alul az értékek még nem kórjelzőek. A vizsgálatok során csupán 4 esetben
találtunk kisebbmérvű basophvlfestenvzettséget. Az ólomszűrő vizsgálatok azt mu-
tatták, hogy a megfelelő óvintézkedések betartása mellett számottevő ólomkárosodás
az üzem dolgozói között nem volt kimutatható.

5. Tüdőszűrés. A műhelyben a tüdőszűrést a MÁV egészségügyi szolgálat mozgó
laboratóriumával végeztük el. A szűrések során 2383 dolgozót vizsgáltunk
át. s ezek közül, sajnos. 6 olyan esetet emeltünk ki. akiknél aktív tüdőfolya-
mat volt. de erről sem a vizsgált, sem az orvosa nem tudott. Ezeknek gyógykezelé-
séről és szanatóriumi beutalásról intézkedés történt. Az illetékes tüdőbeteggondozó
pedig a betegek családjánál elvégezte a környezetvizsgálatot.

6. Lábgombaszűrés. A lábgombásodás egyre jobban terjedő irányzatot mutató
bőr megbetegedés. Gyógyítani kell egyrészt azért, mert az okozott kellemetlenséggel
(lábkimaródás. bőrgennyesedés, viszketés) befolyásolja a munkakészséget, másrészről
ha a bőrgombásodásban szenvedő komoly megbetegedés esetén penicillin injekciókat
kap, úgy komoly kellemetlenségeket idézhet elő a túlérzékenység következtében.
1958 májusában 627 dolgozót szűrtünk át lábgombásodásra. Ezek közül klinikailag
267 dolgozónál, tehát a dolgozók 42,5° '„-ánál találtunk tüneteket. A gombatenyésztés
folyamán 20,3°. o-ban sikerült kórokozó gombákat kimutatni. Július hónapban meg-
ismételtük a vizsgálatokat, és 309 dolgozót szűrtünk át, akik közül 154-nél voltak
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klinikai tünetek, tehát az esetek 49,8° 0-ánál. Ezek közül 24,6n'0-ban sikerült pathogen
gombákat kitenyészteni. A bőrgombásodás ellen az egészségügyi kormányzat legyár-
tatta a „Mykoíán" nevű védő hintőport, amely igen hatásos, és a gyógyszertárakban
már kapható. A bőrgombásodás terjesztésének leghatékonyabb eszközei a mosdók
és zuhanyozók íalábrácsai, papucsai s gyékény szőnyegei. A megelőzés érdekében tehát
ezeket ki kell küszöbölni, illetve gombaölő anyaggal impregnált összerakható, köny-
nyen mosható és szárítható műanyag lábszőnyegekkel pótolni.

1. Mentálhygiénés adatfelvételek. A termelékenység szempontjából nem közöm-
bös a dolgozók munkalélektani viszonyaival való foglalkozás. Üzemegységenként
vizsgáltuk a dolgozók munkafegyelmét, kollektív érzését, szociális viszonyait, családi
életét, kulturális ténykedését, sporttevékenységét, valamint alkoholfogyasztását.
A fentiek vizsgálatával kiemelhetők a közösség egységét megbontó asszociális egyé-
nek, s ily módon a termelékenység folyamatossága biztosítható.

A felsorolt vizsgálatok, amelyeket a MÁV Egészségügyi Kutató Laboratórium, a
MÁV Egészségügyi Szolgálat Mozgó Laboratóriuma, a MÁV Pályaalkalmassági Vizs-
gáló Állomás, a MÁV Anyagvizsgáló Főnökség és az Országos Bőr- és Nemikórtani
Intézet végeztek, azt a célt szolgálják, hogy a környezet és szervezet kölcsönhatásá-
nak normalizálásával megvédj ük a dolgozókat a foglalkozási ártalmaktól, egészségü-
ket, munkaképességüket biztosítsuk, és ezáltal a termelést eredményesebbé tegyük.

Dr. Páter János

Az egészségügyi vizsgálat után

Mind gyakrabban hallunk üzemen belül az egységes komplex egészségi tervről.
Egységesnek ezt a tervet azért nevezzük, mert végrehajtásában részt vesznek az
üzem összes érdekelt szervei: az üzem egészségügyi intézményeinek vezető orvosa,
az üzem igazgatója, a munkavédelmi és balesetvédelmi felügyelő, tanácsadóként a
Járványügyi és Közegészségügyi Állomás munka higiénikusa, az üzemi szakszervezet
képviselője.

Komplex azért, mert magában foglalja mind a közegészségügyi és műszaki, mind
a megelőző-gyógyító intézkedéseket, figyelembevéve az adott iparág sajátosságait.
Nyilvánvalóan a komplex egészségügyi vizsgálatok a legszorosabban kapcsolódnak
a komplex egészségügyi tervhez.

Dr. Páter főorvos és munkatársainak vizsgálatai igen értékes támpontokat jelen-
tettek az üzem 1960. évi gazdasági tervét illetően.

Mivel a vizsgálatok kimutatták, hogy a kovácsműhely klímája a meleg zónába
tartozik, kicserélték az egész tetőzetet, ez alá pedig thermó ventillátorokat szereltek.
Ezen újszerű berendezésnek kondicionáló feladata van: télen meleg, nyáron hűvös
levegő áramoltatására alkalmas.

A legártalmasabb munkahelynek a reszelővágó bizonyult, ahol a dolgozók foko-
zott ólomkórártalomnak voltak kitéve. Ezt az üzemrészt a vállalat igazgatósága meg-
szüntette, miközben utasítást adott ki a rézműves munkahely áttelepítésére is.
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