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V Liberci dne 18.2.2019
Tisková zpráva
NEMOCI Z POVOLÁNÍ V LK V ROCE 2018
V roce 2018 bylo v Libereckém kraji hlášeno
29 profesionálních onemocnění, což je o 40
méně než v roce 2017.
Nemoc z povolání byla hlášena celkem u 24
zaměstnanců, z nichž u některých bylo uznáno
i více diagnóz. Významně více onemocnění
bylo uznáno u žen a to 18.
Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem
expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Za
posledních pět let největší podíl na nich mají nemoci
periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné
dlouhodobé zátěže nebo z vibrací (18 případů; nejčastěji se
jednalo o syndrom karpálního tunelu), následovaly nemoci
kožní (6 případů; kontaktní alergický ekzém), nemoci šlach,
svalů a kloubů z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže
(4 případy; tenisový loket a artróza kloubu palce na pravé
horní končetině). Jako nemoc přenosná a parazitární byla
uznána akutní bronchitida vyvolaná mycoplasma pneumonia
u pracovníka ve zdravotnictví.
Z hlediska odvětví bylo nejvíce profesionálních onemocnění
v LK opakovaně evidováno v automobilovém průmyslu (11)
a kovovýrobě (10), dále ve sklářském průmyslu (2), po
jednom případu evidováno v plastikářském průmyslu,
zdravotnictví, slévárenství, potravinářství, službách a polygrafické výrobě.
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.
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.
Kontrolu pracovišť, kde v letech 2016 a 2017 orgán ochrany
veřejného zdraví (= KHS) ověřovala podmínky vzniku nemocí
z povolání stanovilo Ministerstvo zdravotnictví jako jednu
z celostátních priorit. „Při kontrolách se zaměříme na to, jaká
opatření zaměstnavatelé provedli na snížení nebo odstranění příčin
vzniku nemocí z povolání a zda jsou pracovnělékařské preventivní prohlídky prováděny v rozsahu
stanoveném legislativou“, říká ing. Kateřina Forysová, ředitelka odboru hygieny práce KHS LK.
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