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Nemoci z povolání v LK v roce 2008
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Hlášené nemoci z povolání v Libereckém kraji

       

V Liberci 6. března 2009 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

NEMOCI Z POVOLÁNÍ 

V roce 2008 bylo v Libereckém kraji hlášeno 42 nemocí z povolání (okres Česká Lípa – 31/22 žen; 
okres Liberec – 10/6 žen, okres Semily 1 muž).  

Postup při uznávání nemocí z povolání je 
stanoven vyhláškou  MZ č. 342/1997 Sb. 
Pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení 
onemocnění na základě  zjištění zdravotního 
stavu před vznikem onemocnění, výsledku 
lékařských vyšetření a na základě ověření 
podmínek vzniku onemocnění, které provádí 
KHS LK. V roce 2008 bylo na základě žádosti 
ordinariátu kožních nemocí z povolání a odd.. 
nemocí z povolání Krajské nemocnice Liberec 
provedeno 67 šetření na pracovištích pacientů  
s podezřením na nemoc z povolání.  

Mezi hlášenými nemocemi z povolání byly standardně nejpočetněji - 26 případy - zastoupeny nemoci 
periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže. U všech nemocných se  
jednalo o syndrom karpálního tunelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhou nejpočetnější skupinu tvoří nemoci kožní – 8 případů, nejčastěji se jednalo o kontaktní 
alergický ekzém, v jednom případě o iritativní dermatitidu. Nemoci šlach, svalů, kloubů z jednostranné 
dlouhodobé zátěže byly příčinou hlášených nemocí z povolání ve 4 případech; nemoci přenosné                 
a parazitární ve 3 případech a v 1 případě Astma bronchiale.  
 

Pokud se týká nemocnosti v jednotlivých regionech ČR Liberecký kraj se dlouhodobě řadí ke krajům 
s nižším počtem hlášených nemocí z povolání. 
 

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


