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VÁLLALATI ESETEK

Vajon miért olyan nehéz megértenünk, hogy 
egészségi állapotunk szoros összefüggés-
ben áll munkavégző képességünkkel, a vál-
lalati összteljesítménnyel? Hiányoznak az 
alapismereteink? Az egészség és munka 
fogalmak együtt nehezen értelmezhetők? 
A Personal Best Kft. közel 17 éves tapasz-
talattal rendelkező piacvezető munkahelyi 
egészségfejlesztő cégként azon munkálko-
dik, hogy megismerjük, megtanuljuk, hogyan 
befolyásolja a munkahely az egészségünket. 
Miért pont mi, magyarok vagyunk az EU egyik 
legrosszabb egészségi állapotban lévő lako-
sai, és miért épp a mi munkaproduktivitásunk 
az egyik legalacsonyabb? 
Tapasztalataink szerint a cégvezetők több-
sége már felismerte, hogy

∫ a betegségek miatti hiányzás komoly 
költséget jelent a vállalatnak,

∫ a stressz komolyan befolyásolja az 
egyén munkahatékonyságát, és a sze-
mélyközi konfl iktusok hozzájárulnak az 
eredményesség csökkenéséhez,

∫ egyre több munkavállaló küzd egész-
ségügyi problémákkal (mind pszichés, 
mind fi zikai tünetek befolyásolják mun-
kavégzésüket),

∫ a kimerültség komoly probléma a mun-
kavállalók többségénél.

Azt azonban csak ritkán, a legkiválóbb vál-
lalatvezetési gyakorlatokban fi gyelhetjük 
meg, hogy

∫ stratégiai szintre emelik, vezetőségi 
hatáskörbe vonják az egészségvédelem 
kérdéskörét,

∫ szervezeti folyamat vagy irányítási 
rendszerek részeként kidolgozott, ösz-
szehangolt egészségvédelmi rendszert 
hoznak létre,

∫ az egészséget érintő lényeges kocká-
zati tényezőket alaposan felmérik, és 
arra megfelelő kockázatkezelési meg-
oldásokat dolgoznak ki,

∫ a vezetői értekezleteken a termelé-
si, eredményességi kimutatásokat az 
egészséget érintő adatokkal is össze-
függésbe hozzák.

A Personal Best 2014-ben tette elérhetővé 
a Gerincbarát Munkahely programrendszert 
és tanúsítványt. Fejlesztésünk többéves 
vállalati kutatómunka eredményeként jött 
létre, amely a munkahelyi színtéren a legha-
tékonyabban megvalósítható megoldásokat 
közvetíti a vállalatoknak. Egyedülálló meg-
oldásunkat úgy alakítottuk ki, hogy a prog-
ramrendszer felépítettsége, dokumentációs 
háttere mintául szolgáljon a vállalati átfogó 
megelőzési terv, a munkahelyi egészség-
stratégia, illetve az irányítási rendszerek 
beépíthetőségéhez. A Gerincbarát Munka-
hely program a váz- és izomrendszeri koc-
kázatok kezelőrendszere, amely a törvé-
nyi kötelezettségek mentén, támogatva a 
társadalmi célkitűzéseket, professzionális 
megoldást kínál a felelős, eredményes vál-
lalatvezetés eszközeként. 
Sajnos a gyakorlatban azt tapasztaljuk, 
hogy a legtöbb munkahelyi kockázatérté-
kelési dokumentáció csak felületesen érinti 
a munkavállalókat érintő egyik leggyakoribb 
problémakört, a mozgásszervrendszeri 

kockázatokat. A váz- és izomrendszeri be-
tegségek tömeges előfordulása azonban 
nem elhanyagolható jelenség, hanem tár-
sadalmi méretű probléma. Az EU-s felméré-
sek statisztikai kimutatásai szerint minden 
második munkavállalót érint.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Egy adott vállalat munkavállalóinak 50%-a 
úgy végzi a munkáját, hogy közben egyre sú-
lyosbodó mozgásszervi tünetek alakulnak ki 
náluk. A bevezető tünetek először kevésbé, 
majd egyre jobban befolyásolják a munka-
végző képességet, ami számos negatív kö-
vetkezménnyel jár a dolgozóra és a munkál-
tatóra nézve is.  
Reméljük, hogy egyre több felelős és kivá-
lóságra törekvő cég építi be vállalatveze-
tési gyakorlatába az egészségvédelem és 
egészségfejlesztés folyamatrendszerét, 
amely képviseli a munkavállalók alapjogait, 
miközben a cégeket hozzásegíti a törvé-
nyes, sikeres, eredményes munkavégzés 
feltételeinek biztosításához. A jövő munka-
helyeinek kulcsfontosságú tényezője lesz a 
munkaszervezés egészségalapú megközelí-
tése. Az egyén egészsége értékké, fenntart-
hatósága közös érdekké válik.
A Personal Best Kft. küldetése, hogy közve-
tetten 10 millió ember életére legyen hatás-
sal, hisz minden munkavállaló a vállalatánál 
tapasztalt kultúrát, hozzáállást közvetíti 
a hozzátartozói felé. Hiszünk abban, hogy 
a munka világa és az ember kapcsolata ki-
egyensúlyozottabban is tud működni. Re-
méljük, hogy olyan alapokat tudunk leten-
ni ma a vállalatvezetési gyakorlatok és a 
vállalati kultúra fejlesztéséért, amelyben 
gyermekeink is szívesen dolgoznak majd, és 
büszkék lehetnek az előző generációk érték-
teremtésére.
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Mindenki számára az egyik legfontosabb érték az egészség. Munkánkat csak addig tudjuk jól vagy 
kiválóan végezni, amíg egészségünk, jóllétünk támogatja azt. Ha a vállalatok biztosítják a munkaválla-
lók egészséghez, biztonsághoz, méltósághoz való alapjogát, mindenki nyer: a vállalat és a dolgozó is. 
Ahhoz, hogy az egészségalapú vállalatvezetés a meghatározó vállalatvezetői gyakorlatok közé emel-
kedjen, sokéves együttműködés szükséges a cégeknél. 


