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V Liberci 13. března 2018
Tisková zpráva
NEMOCI Z POVOLÁNÍ V LK V ROCE 2017
V roce 2017 bylo v Libereckém kraji hlášeno 69
profesionálních onemocnění u 55 zaměstnanců - dle
okresů: Česká Lípa – 42, Liberec – 15, Semily – 3 a
Jablonec n/N - 1. Významně více onemocnění bylo
uznáno u žen a to 49.
Skokový nárůst uznaných nemocí z povolání v roce
2017 má zejména tyto příčiny ● v 1/3 případů se jednalo
o nemoci, jejichž šetření bylo započato již v roce 2016,
ale z důvodu podaných odvolání buď posuzovanou
osobou, nebo zaměstnavatelem bylo šetření uzavřeno až v roce 2017 ● u nemocí plynoucích
z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže (JNDZ) byly u 12 posuzovaných osob byly uznány 2
diagnózy, u jedné osoby 3. Dále je však nutné konstatovat, že za navýšením nemocí z povolání především
z JNDZ je rovněž nedostatečná prevence, jak ze strany zaměstnavatelů, tak poskytovatelů
pracovnělékařských služeb a navyšování výkonu práce na jednotlivého zaměstnance z důvodu nedostatku
pracovních sil.
Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním
prostředí. Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné
dlouhodobé zátěže nebo z vibrací – 36 případů (nejčastěji se jednalo o syndrom karpálního tunelu),
nemoci šlach, svalů a kloubů z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže – 17 případů (epikondylitis
radialis humeri – tenisový loket na obou
horních
končetinách,
stenozující
tendovaginitida flexorů palce levé ruky –
lupavý prst, artróza loketního kloubu
a drobných kloubů prstů na levé i pravé ruce)
nemoci kožní – 12 případů (kontaktní alergický
ekzém
a
iritační
dermatitida).
Byly
zaznamenány 2 případy onemocnění plic
(u dělníka v kamenolomu a bývalého slévače).
Jako nemoc přenosná a parazitární byly uznány
neštovice u pracovníka ve školství, jako nemoc
přenosná ze zvířat byla uznána trychoficie
u pracovníka v zemědělství.
Z hlediska odvětví bylo nejvíce profesionálních onemocnění v LK evidováno v automobilovém průmyslu
(35), dále ve sklářském průmyslu (16), kovovýrobě (9). Po dvou případech bylo evidováno ve
stavebnictví, zdravotnictví a potravinářství, po jednom pak ve slévárenství, školství a zemědělství.
Liberecký kraj se v rámci ČR dlouhodobě řadí ke krajům s velmi nízkým 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.
Postup při uznávání nemocí z povolání je stanoven vyhláškou MZ č. 104/2012 Sb. Nemoci z povolání
posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovního lékařství. 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.
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