
A foglalkozás-egészségügy szerepe a látássérült személyek foglalkoztatásában. 

Országos felmérés tapasztalatai 

Dr. Nagy Sarolta 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (OTH) Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi Főosztály 

A következő kérdésekre kerestük a választ:  

 

 

 

1.A munkaerő-piaci integrációt befolyásoló tényezők. 

2.Munkába állást befolyásoló tényezők. 

3.Az aktívan dolgozó látássérült személyek által leggyakrabban használt segédeszközök. 

Anyag, módszer : 

•A ELTE BGGYK Látássérültek Pedagógiája Szakirány munkatársai továb-
bították elektronikusan Magyarországon élő felnőtt látássérült személyek 
részére a kérdőívet közvetlenül, illetve országos egyesületeken keresztül. 

•Beavatkozással nem járó, online kérdőíves vizsgálat. 

•Az akadálymentesített kérdőív 33 kérdésből állt. 

Demográfiai eredmények  

•68 kérdőív érkezett be, 65 került feldolgozásra – sajátos helyzet. 

•Több nő 39 (60%)  töltötte ki a kérdőívet, mint férfi 26 (40%). 

•A résztvevők 81%-a (52 fő) 18-45 év közötti. 
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Iskola típusa 
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Legmagasabb iskolai végzettség %-os 

megoszlása 

A fogyatékos személyek életminőségét jelentősen befolyásolja a foglalkoztatottsá-
guk. A munkavállalási esélyük függ az egészségi állapotuktól, iskolázottságuktól és a 
lakóhely település típusától. 

A fogyatékos személyek ugyanolyan egészségi problémákkal küzdenek, mint a la-
kosság, de néhány elváltozás náluk gyakoribb. 

A fogyatékos személyek aluliskolázottak és alulfoglalkoztatottak. 

A fogyatékos személyek szakképzését, átképzését, foglalkoztatását elősegíti a sike-
res társadalmi integrációjuk és ebben jelentős szerep jut a foglalkozás-egészségügyi 
ellátásnak. 

Bevezetés 

Összegzés 

Jelen kutatásunk alapján elmondhatjuk, hogy: 

A látássérült személyek számára fontos volt a kérdőív előkészítésében 
és a kutatásban való személyes részvétel, 

A folyamatos technikai, digitális, és elektronikai eszközfejlesztéseknek 
köszönhetően újabb és újabb kapuk nyílnak meg a látássérült szemé-
lyek részére a társadalmi és munkahelyi integrációban. 

A korábbi kutatásainkhoz képest kérdőívünket túlnyomó többségben Budapesten élő, ma-
gasabb iskolai végzettségű személyek töltötték ki. 

Az előző évek felméréseihez hasonlóan a látássérült személyek is szívesen dolgoznak/
dolgoznának a nyílt munkaerő-piacon és nem zavarják őket a kérdések fogyatékossá-
gukkal kapcsolatban. 

A látássérült személyek esetében is (hallássérült, mozgáskorlátozott személyekhez hason-
lóan) egyértelműen látszik az adatokból, hogy akik használnak valamilyen segítő techno-
lógiát jelentősen nagyobb százalékban foglalkoztatottak, vagy aktívan tanulnak. 


