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Nemoci z povolání v LK v roce 2009
dle diagnóz

nemoci periferních nerv ů 
kon četin z JNDZ

46%

nemoci periferních nerv ů 
kon četin z vibrací

12%nemoci šlach, sval ů, kloub ů z 
JNDZ
15%

nemoci p řenostné a parazitární 
3%

nemoci kožní
24%

42

28

71

49
54

23

41 42
34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hlášené nemoci z povolání v Libereckém kraji

       

V Liberci 1. března 2010 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V LK  V ROCE 2009 

V roce 2009 bylo v Libereckém kraji hlášeno 34 
profesionálních onemocnění – dle pohlaví 27 žen a 
7 mužů - (okres Česká Lípa – 26/22 žen; okres 
Liberec – 6/5 žen, okres Jablonec n/Nisou 2/2 
muži).   

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 orgán ochrany veřejného zdraví. V roce 
2009 provedla KHS LK na základě žádosti ordinariátu kožních nemocí z povolání a odd. nemocí 
z povolání Krajské nemocnice Liberec, a.s. 38 šetření na pracovištích pacientů  s podezřením na nemoc 
z povolání.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním 
prostředí. V LK mezi hlášenými nemocemi z povolání byly standardně nejpočetněji - 16 případy - 
zastoupeny nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže - zejména 
syndrom karpálního tunelu.  V  8 případech byl hlášen kontaktní alergický ekzém (nemoci kožní); 
nemoci šlach, svalů, kloubů z jednostranné dlouhodobé zátěže byly příčinou hlášených nemocí 
z povolání v 5 případech; nemoci periferních nervů horních končetin vznikající při práci s vibrujícími 
nástroji ve 4 případech a nemoci přenosné a parazitární v 1 případě.  

Z hlediska odvětví průmyslu je nejvíce profesionálních onemocnění v LK evidováno 
v elektrotechnickém průmyslu, následuje automobilový a dále strojírenství a sklářství.  

V porovnání s ostatními regiony ČR se Liberecký kraj dlouhodobě řadí ke krajům s nižším počtem 
hlášených nemocí z povolání. Za celou ČR se monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání                          
v Národním registru nemocí z povolání na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu                
v Praze. 
 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


