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   dr n. med. Grażyna Wośkowiak 

   lek. med. Marek Andrzejewski 

   lek. med. Ewa Kaczanowska-Burker 
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PPRROOGGRRAAMM  RRAAMMOOWWYY  
DATA GODZINA  MIEJSCE 

 

ŚR
O

D
A

   
 1

2.
 0

9.
 2

0
12

 
    

 
 

800-1500 

 
REJESTRACJA 
UCZESTNIKÓW 
ZAKWATEROWANIE 
 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM  
PL. W. ANDERSA 1 

 
1200-1400 

 

 
UROCZYSTE OTWARCIE 
ZJAZDU NAUKOWEGO  

 Powitanie Gości  

 Wystąpienia  Gości 

 Wystąpienie Prezesa 
PTMP 

 Odznaczenie  
medalami  
honorowymi  PTMP 

 Koncert Zespołu 
Affabre Concinui 

 Pamiątkowe zdjęcie  
  

 
TEATR MUZYCZNY 

Ul. NIEZŁOMNYCH  1E 
 

 
1500-1700 

 

 
OBIAD 
 

 
 
 
 
 
 

HOTEL NOVOTEL 
POZNAO CENTRUM 

 
 

 
1630-1715 

 

 
POSIEDZENIE ZG PTMP 

 
1715-1900 

 

 
WALNE ZGROMADZENIE 
DELEGATÓW 
CZĘŚD I 
 

 
1800-2000 

 

 
KOLACJA 
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2000-2300 

 

 
WALNE ZGROMADZENIE 
DELEGATÓW CD., 
WYBORY WŁADZ PTMP 
 

PPRROOGGRRAAMM  RRAAMMOOWWYY 

DATA GODZINA  MIEJSCE 

 

C
ZW

A
R

TE
K

   
 1

3.
 0

9
. 2

01
2

 

 
745-845 

 

 
ŚNIADANIE 
 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 

 
845-900 

 

 
PRZEJAZD AUTOBUSEM  
NA MIEJSCE OBRAD 
 

 
COLLEGIUM 
IURIDICUM  

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  53 

 
915-945 

 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
WYBORÓW 
DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
PTMP 
 
NADANIE CZŁONKOSTWA  
HONOROWEGO PTMP 

 
 

 
 

SALA GAMMA 
 
 

 
945-1100 

 
SESJA PLENARNA 

 
1045-1100 

 
PRZERWA KAWOWA 

 
 
 
 
 
 
 

1115-1245 

 

 
 
 

SESJE TEMATYCZNE: 
 
 Wydłużenie 

aktywności zawodowej 
pracujących 
wyzwaniem dla 
medycyny pracy  

 Współpraca lekarzy 
i psychologów 
w realizacji zadao 
służby medycyny pracy 

COLLEGIUM 
IURIDICUM 

 

RÓWNOLEGLE 
W SALACH: 

 
 
 

GAMMA 
 
 
 

EPSILON 
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 Choroby zawodowe 
i choroby związane 
z pracą – problemy 
orzecznicze – częśd I 

 
 

0.1. 
 

 

PPRROOGGRRAAMM  RRAAMMOOWWYY  
DATA GODZINA  MIEJSCE 

 

C
ZW

A
R

TE
K

   
 1

3.
 0

9
. 2

01
2

 

 
od 1245 

 
PRZEJAZD AUTOBUSEM 
OSÓB 
ZAKWATEROWANYCH  
W HOTELU  

 
 

 
1300-1400 

 

 
OBIAD 
 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 
 
 

 
1400-1700 

 

KONFERENCJA PROMOCYJNA 
PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITAŁ LUDZKI 

 
1500-1800 

 

 
WYCIECZKA 
„ZWIEDZAMY POZNAO” 
 

 

 
2000-200 

 

 
UROCZYSTA KOLACJA 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 
 

 

P
IĄ

TE
K

  1
4.

 0
9

. 2
01

2
 

 

 
730-900 

 

 
ŚNIADANIE 
 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 
 
 

 
900 

 

 
ODJAZD AUTOBUSÓW 
NA MIEJSCE OBRAD 
 

 
930-1145 

 

 
OBRADY OKRĄGŁEGO 
STOŁU 
 
Obalamy mity i fałszywe 
przekonania dotyczące 
badao profilaktycznych 

 
COLLEGIUM 
IURIDICUM 

  
SALA GAMMA 
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1145-1200 

 
PRZERWA KAWOWA 
 

PPRROOGGRRAAMM  RRAAMMOOWWYY  

DATA GODZINA  MIEJSCE 

 

P
IĄ

TE
K

   
14

. 0
9.

 2
01

2
 

 

 
1200-1315 

 

 
 

SESJE TEMATYCZNE 
 
 Choroby zawodowe 

i choroby związane 
z pracą – problemy 
orzecznicze – częśd II 

 Choroby zawodowe 
i choroby związane 
z pracą – problemy 
orzecznicze – częśd III 

 Varia 
 
 

 
 

RÓWNOLEGLE  
W SALACH: 

 
GAMMA 

 
 
 

EPSILON 
 
 

0.1. 
 

 
 

1315-1515 

 
 
SESJA PLAKATOWA 
 

 
HOL 

COLLEGIUM 
IURIDICUM 

 

 
1515 

 

PRZEJAZD AUTOBUSEM  
OSÓB 
ZAKWATEROWANYCH  
W HOTELU 
 

 

 
1530-1630 

 

 
OBIAD 
 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 
 

 
1730-1930 

 

 
ZENON LASKOWIK 
I JEGO KABARECIARNIA 
 

 
KINO APOLLO 

UL. RATAJCZAKA 18 
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1945-2030 

 

 
KOLACJA 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 
 

PPRROOGGRRAAMM  RRAAMMOOWWYY 

DATA GODZINA  MIEJSCE 

 

SO
B

O
TA

  1
5

. 0
9.

 2
0

12
 

 

 
730-900 

 

 
ŚNIADANIE 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL NOVOTEL 
POZNAO CENTRUM 

 
900-930 

 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU  
NA PLAKAT WRĘCZENIE 
NAGRÓD 
 

 
930-1030 

 

 
SESJA TEMATYCZNA 
 
Choroby zawodowe 
i choroby związane z pracą 
– problemy orzecznicze  
– częśd IV 
 

 
1030-1045 

 

 
PRZERWA KAWOWA 

 
 

1045  

 

 
PODSUMOWANIE   
I ZAKOOCZENIE ZJAZDU 
POŻEGNANIE GOŚCI 
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PPRROOGGRRAAMM  NNAAUUKKOOWWYY  

 

 
 

13. 09. 2012r. – CZWARTEK   
 SALA GAMMA 

 

 
915-945 

 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW DO  ZARZĄDU  
GŁÓWNEGO  PTMP     
 
NADANIE CZŁONKOSTWA  HONOROWEGO  PTMP 
 

 
 

SESJA PLENARNA  
SALA GAMMA 

 

 
EWA WĄGROWSKA-KOSKI 

GRAŻYNA WOŚKOWIAK 
 

 

945-1005 Ewa Wągrowska-Koski 
Ochrona zdrowia pracujących - oczekiwania i problemy 
 

1005-1025 Jolanta Walusiak-Skorupa 
Profesjonalizm w ochronie zdrowia pracujących 
 

1025-1045 Cezary Pałczyoski 
Programy profilaktyki w obszarze zdrowia pracujących: 
najlepsze praktyki na polskie realia 
 

 
10

45
-11

00
 

 
PRZERWA KAWOWA 
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13. 09. 2012r. – CZWARTEK   
 

 

SESJE TEMATYCZNE  

RÓWNOLEGLE W SALACH: GAMMA, EPSILON I 0.1. 

 

WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACUJĄCYCH  
WYZWANIEM DLA MEDYCYNY PRACY 

 
JOLANTA WALUSIAK-SKORUPA 

MAREK ANDRZEJEWSKI 
SALA GAMMA 

 

1100-1115 Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
W jakim stopniu wiek ogranicza możliwośd pracy zawodowej? 
 

1115-1130 Teresa Makowiec-Dąbrowska 
Tolerancja wysiłku fizycznego w pracy zawodowej a wiek 
pracowników 
 

1130-1145 Jolanta Walusiak-Skorupa 
Zadania smp  w opiece profilaktycznej nad osobami starszymi 

1145-1200 Tomasz Gajewski 
Wykorzystanie wybranych metod rehabilitacji medycznej 
w prewencji patologii zawodowych i niepełnosprawności oraz 
w utrzymaniu długotrwałej aktywności zawodowej 

1200-1215 Patrycja Krawczyk-Szulc 
Zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym związane 
z wiekiem a zdolnośd do wykonywania pracy u pracowników 
wieku 50+ 

1215-1230 sponsor  GlaxoSmithKline – Ewa Duszczyk 
Profilaktyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A 
w praktyce lekarza medycyny pracy 

12
30

-12
45

 DYSKUSJA 
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13. 09. 2012r. – CZWARTEK  
  
 

 

 

WSPÓŁPRACA LEKARZY I PSYCHOLOGÓW W REALIZACJI 

ZADAO SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY 

 
MAŁGORZATA WASZKOWSKA 

EWA KACZANOWSKA – BURKER 
SALA 0.1. 

 

1115-1130 Helena Kozłowska, Beata Zając 
Stres w miejscu pracy – element stały? Jeżeli tak , to jak sobie 
z nim radzid 
 

1130-1145 Beata Ziemska 

Stan zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

1145-1200 Małgorzata Waszkowska, Adrianna Potocka 
Współpraca lekarz – psycholog w realizacji zadao służby 
medycyny pracy 
 

1200-1215 Ewa Latała-Łoś, Anna Mikołajczyk 
Współpraca lekarzy medycyny pracy oraz psychologów 
w realizacji zadao z zakresu opieki profilaktycznej nad 
pracującymi – materiał własny 
 

1215-1230 Ewa Kaczanowska – Burker, Monika Kranz 
W sprawie badao i konsultacji psychologicznych dla potrzeb 
służby medycyny pracy 
 

1230-1245 DYSKUSJA 
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13. 09. 2012r. – CZWARTEK 
CHOROBY ZAWODOWE I CHOROBY ZWIĄZANE Z PRACĄ 

– PROBLEMY ORZECZNICZE – CZĘŚD I 
 

PATRYCJA KRAWCZYK-SZULC 
PAWEŁ WDÓWIK                         SALA EPSILON 

1115-1125 Marta Wiszniewska, Aneta Kleniewska, Diana Tymoszuk, 
Patrycja Krawczyk-Szulc, Cezary Pałczyoski,  
Jolanta Walusiak-Skorupa 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc o etiologii zawodowej  
– analiza przypadków pacjentów hospitalizowanych w IMP 
w Łodzi 

11
25

-11
35

 Tomasz Wittczak, Wojciech Dudek, Cezary Pałczyoski, 
Dominika Świerczyoska – Machura, Jolanta Walusiak-Skorupa 
Chlorheksydyna - niedoceniany alergen zawodowy 

1135-1145 Justyna Sennik, Anna Mikołajczyk  
Współistnienie zmian miąższowych w płucach o etiologii 
zawodowej i pozazawodowej  
– prezentacja przypadku 

1145-1155 Dominika Świerczyoska-Machura, Tomasz Wittczak,  
Wojciech Dudek, Jolanta Walusiak-Skorupa, Cezary Pałczyoski 
Opieka profilaktyczna nad pracownikami narażonymi na 
związki chemiczne w miejscu pracy 

1155-1205 Magdalena Lewaoska, Ewa Wągrowska-Koski,  
Jolanta Walusiak-Skorupa 
 Analiza czynników etiologicznych zespołu cieśni nadgarstka  
w populacji osób zawodowo pracującej z użyciem komputera 

1205-1215 Stefan Kuś 
Trudności diagnostyczne rozpoznawania raka płuca jako 
choroby zawodowej na podstawie przypadku klinicznego 

1215-1225 Beata Ziemska 

Choroba zawodowa w sporcie zawodowym 

1225-1235 Joanna Nowak-Pasternak, Katarzyna Sarnecka, Elżbieta Safian 
Przeciwwskazania zdrowotne do nauki wybranego zawodu 
u kandydatów na uczniów szkół ponadgimnazjalnych na 
podstawie dokumentacji medycznej WCMP w Poznaniu 

1235-1245 DYSKUSJA 

1300-1400 OBIAD 

1400-1700 Konferencja Promocyjna Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 
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14. 09. 2012r. – PIĄTEK 

 

 

OBRADY OKRĄGŁĘGO STOŁU 
 

OBALAMY MITY I FAŁSZYWE PRZEKONANIA DOTYCZĄCE  
BADAO PROFILAKTYCZNYCH 

 
EWA WĄGROWSKA-KOSKI 

MARCIN RYBACKI 
SALA GAMMA 

930-1 000 Marcin Rybacki, Ewa Wągrowska-Koski 
Badania profilaktyczne pracowników – wątpliwości 
i kontrowersje 

1000-1015 Renata Turbaoska 
Przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami 
silnikowymi w ruchu drogowym  
– wstępne wyniki badao 

1015-1030 Grażyna Wośkowiak 
Potrzeba zmian w przepisach prawnych dotyczących badao 
i orzeczeo lekarskich wydawanych kierowcom 

1030-1045 Paweł Wdówik 
 Czynne poradnictwo jako element opieki profilaktycznej 
w aktualnym stanie prawnym 

1045-1100 Alicja Pas- Wyroślak, Ewa Wągrowska-Koski 
Zmiany w polu widzenia w świetle nowych przepisów 
dotyczących kierowców. Opisy przypadków 

1100-1115 Marek Bąk,  Sylwia Swiderska- Kiełbik, Anna Krakowiak 

Problem weryfikacji uprawnieo do kierowania pojazdami 
silnikowymi w praktyce Oddziału Toksykologii Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi 

1115-1125 Sponsor  
Sanofi Pasteur Sp. z o.o. 

1125-1145 DYSKUSJA 
 

11
45

-12
00

 PRZERWA KAWOWA 
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14. 09. 2012r. – PIĄTEK 

 

 

CHOROBY ZAWODOWE I CHOROBY ZWIĄZANE Z PRACĄ 
– PROBLEMY ORZECZNICZE – CZĘŚD II 

 
BOGDAN JAREMIN 
JACEK PARSZUTO 

SALA GAMMA 
 

1200-1210 Małgorzata Wójcik –Stasiak, Bogdan Jaremin, 
Paweł Zagożdżon 
Orzecznictwo lekarskie w nagłych incydentach 
kardiologicznych wśród członków załóg polskich statków 
morskich 
 

12
10

-12
20

 Krzysztof Tuszyoski, Krzysztof Kordel 
Dylematy orzecznicze w śmiertelnych zawałach mięśnia 
sercowego spowodowanych wypadkami przy pracy 

1220-1230 Bożena Wiskirska-Woźnica, Magdalena Jałowska,  
Grażyna Wośkowiak  
Ocena skuteczności rehabilitacji zaburzeo głosu u nauczycieli 
w ramach programu „Chroo swój glos” 

1230-1240 Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska-Woźnica,  
Krzysztof Tuszyoski 
Problemy w orzekaniu o chorobie zawodowej narządu głosu 

1240-1250 Anna Kozajda, Karolina Bródka, Małgorzata Sowiak,  
Irena Szadkowska-Staoczyk 
Analiza częstości występowania dolegliwości zdrowotnych 
w kontekście narażenia na czynniki biologiczne w różnych 
grupach zawodowych 

1250-1300 Jacek Parszuto 
Zawodowe aspekty zakażenia HBV i HCV wśród pracowników 
ochrony zdrowia w województwie pomorskim 

1300-1315 Sponsor  
Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER POLSKA S.A. 

1315-1325 DYSKUSJA 
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14. 09. 2012r. – PIĄTEK 

 

 

CHOROBY ZAWODOWE I CHOROBY ZWIĄZANE Z PRACĄ  
– PROBLEMY ORZECZNICZE – CZĘŚD III 

 
MARTA KIED-ŚWIERCZYOSKA 

JAROSŁAW TOMCZYK 
SALA EPSILON 

1200-1210 Marta Kied-Świerczyoska, Beata Kręcisz,  
Dorota Chomiczewska-Skóra 
W sprawie nieprawidłowej kwalifikacji na stanowisko pomocy 
dentystycznej. Opis przypadku alergii na akrylany 

1210-1220 Leszek Solecki 
Występowanie bólów pleców w dolnej części kręgosłupa 
wśród rolników indywidualnych, eksponowanych na wibrację 
ogólną 

1220-1230 Elżbieta Cwynar, Jarosław Tomczyk, Maria Kosioska 
Nowe wyzwania dla medycyny pracy w oparciu o analizę 
zgłoszeo podejrzeo chorób zawodowych w DWOMP Wrocław 
w okresie 2006-2011 

1230-1240 Weronika Burdelak, Beata Pepłooska , Jolanta Krysicka, 
Agnieszka Bukowska 
Charakterystyka środowiska pracy osób pracujących na 
zmiany nocne w zakładach przemysłowych w Łodzi  
– znaczenie dla ryzyka nowotworowego 

1240-1250 Katarzyna Skręt, Alicja Bożek Sochacka 
Wybrane przypadki rozstrzygania odwołao od orzeczeo 
wydawanych nauczycielom dotyczących urlopów dla 
poratowania zdrowia 

1250-1300 Krzysztof Kordel, Krzysztof Tuszyoski 
Problemy orzecznictwa lekarskiego w aspekcie analizy 
dokumentacji oraz stosowanych procedur 

1300-1310 Sponsor SoftMedica – Tomasz Kaszubowski 
Rewolucja w dokumentacji medycznej – 2 lata na 
wyeliminowanie dokumentacji papierowej 

1310-1320 DYSKUSJA 
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14. 09. 2012r. – PIĄTEK 

 

 

VARIA 
 

ANDRZEJ MARCINKIEWICZ 
JERZY A. KOPIAS                                     SALA 0.1. 

1200-1210 Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Hanke 
Opieka profilaktyczna nad pracującą ciężarną w świetle 
wysokiej absencji chorobowej ciężarnych – czy istnieje 
potrzeba dookreślenia zasad współpracy pomiędzy lekarzem 
medycyny pracy a ginekologiem-położnikiem 

1210-1220 Katarzyna Góral-Uszyoska, Anna Mikołajczyk 
Rola WOMP w kształtowaniu jakości w ochronie zdrowia 
pracujących na przykładzie kontroli pjsmp przeprowadzonych 
w woj. świętokrzyskim w latach: 2007-2011 

12
20

-12
30

 Halina Aniołczyk, Magda Mariaoska  
Ekspozycja na pola elektromagnetyczne od diatermii 
krótkofalowej w gabinetach rehabilitacji i dydaktyki 

1230-1240 Jerzy A. Kopias 
Respektowanie przez kraje Unii Europejskiej zaleceo Komisji 
Europejskiej do kształtowania rozwiązao z zakresu chorób 
zawodowych 

1240-1250 Ryszard Szozda 
Orzekanie o niepełnosprawności a zdolnośd do pracy 

1250-1300 Wiesława Szymaoska, Jerzy Bertrandt, Anna Kłos,  
Irena Walecka  
Ocena wiedzy pracowników uczelni podległych MSW na 
temat chorób cywilizacyjnych i roli medycyny pracy w ich 
profilaktyce 

1300-1315 DYSKUSJA 

 
1315-1515 

SESJA PLAKATOWA 
 
ANNA MIKOŁAJCZYK 
MARTA WISZNIEWSKA 

1530-1630 OBIAD 
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15. 09. 2012r. – SOBOTA 

 
HOTEL NOVOTEL 

POZNAO CENTRUM 

900-930 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT  
WRĘCZENIE NAGRÓD  
Anna Mikołajczyk,  
Marta Wiszniewska,  
Ewa Wągrowska-Koski  
 

CHOROBY ZAWODOWE I CHOROBY ZWIĄZANE Z PRACĄ  
– PROBLEMY ORZECZNICZE – CZĘŚD IV 

 
EWA WĄGROWSKA-KOSKI 

JOLANTA WALUSIAK-SKORUPA 
 

930-945 Ewa Wągrowska-Koski  
Problemy orzecznicze w patologii zawodowej – znaczenie 
oceny narażenia zawodowego i dokumentacji medycznej 
na podstawie dwóch przypadków chorób zawodowych   

945-1000 Beata   Kręcisz  
Metale jako najistotniejszy czynnik alergicznego 
kontaktowego zapalenia skóry 

10
00

-10
15

 Patrycja Krawczyk-Szulc, Ewa Wągrowska-Koski,   
Jolanta Walusiak-Skorupa 
Problemy diagnostyczno - orzecznicze dotyczące chorób 
zawodowych układu ruchu wywołanych sposobem 
wykonywania pracy 

1015-1030 Jolanta Walusiak-Skorupa, Aleksandra Cyran,  
Marta Wiszniewska, Ewa Wągrowska-Koski  
Jakośd badao profilaktycznych w opiece nad pracownikiem 
niepełnosprawnym 

1030-1045 PRZERWA KAWOWA 
 

1045 PODSUMOWANIE I ZAKOOCZENIE ZJAZDU 
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OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH - OCZEKIWANIA I PROBLEMY 

 
 
Ewa Wągrowska-Koski 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przychodnia Chorób Zawodowych 
 
 

Wprowadzanie nowych technologii i sposobów organizacji pracy, mobilność 
pracowników, brak bezpieczeństwa zatrudnienia, zmiany demograficzne, a szczególnie 
starzenie się populacji stawiają nowe, trudne zadania przed służbą medycyny pracy. 

Nowoczesna, kompleksowa służba ochrony zdrowia pracujących powinna działać na 
podstawie nowoczesnych regulacji prawnych, powinna być zintegrowana i wspierana 
przez inne działy sektorów ochrony zdrowia i pracy. Coraz większego znaczenia 
nabierają działania, których efektem powinno być stwarzanie warunków pracy 

przyjaznych człowiekowi oraz eliminowanie warunków niekorzystnych. Podstawowym 
problemem jest ograniczanie profilaktycznej opieki zdrowotnej tylko do 
przeprowadzania badań profilaktycznych, jednak zła kondycja finansowa 

przedsiębiorstw oraz brak uregulowania zasad finansowania innych świadczeń 
z zakresu medycyny pracy, takich jak: wizytowanie stanowisk pracy, współudział w 
ocenie ryzyka zawodowego, szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed 
zagrożeniami i możliwościami ograniczania ryzyka zawodowego, programy promocji 

zdrowia, skutkuje ograniczaniem umów między pracodawcą a lekarzem tylko do 
wykonywania tych badań, do których finansowania obliguje pracodawcę kodeks pracy. 
Konieczna jest reforma systemu w celu odejścia od obecnie obowiązującego podejścia 

medycyny  pracy,  które ma ograniczony  charakter. Potrzebna jest  nowa ustawa  
– o ochronie zdrowia pracujących oraz przepisy wykonawcze stanowiące podstawę 
prawną działania nowej służby ochrony zdrowia pracujących. Stopniowa stabilizacja 
podmiotów gospodarczych, wejście na polski rynek dużych międzynarodowych 

korporacji, wysokie  koszty absencji chorobowej powodują, że coraz więcej 
pracodawców zdaje sobie sprawę, że nakłady na opiekę zdrowotną mogą stanowić 
długofalowo korzystną inwestycję. Potrzebne jest zatem uruchomienie procesu 

zarządzania jakością świadczeń służby medycyny pracy, przez wprowadzenie audytów 
zewnętrznych lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych i akredytacji jednostek 
służby medycyny pracy. Jest to zadanie dla instytutów medycyny pracy i dla Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy. 
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PROFESJONALIZM W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH 
 
 

Jolanta Walusiak-Skorupa 
 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 

 
 
Ochrona zdrowia pracujących wymaga wysokiej jakości opieki profilaktycznej stanowi 

szansę dla dalszego rozwoju medycyny pracy. Coraz częściej pracodawcy traktują 
nakłady na opiekę zdrowotną dla swoich pracowników jako dobrą inwestycję. Jakość 
świadczeń polskich jednostek służby medycyny pracy jest zróżnicowana. Jej poprawa 
wymaga opracowania odpowiednich narzędzi i wdrożenia odpowiednich systemów 

zarządzania, jak m.in. akredytacji jednostek.  
Przemiany gospodarcze zachodzące na świecie w ostatnich latach wymagają 

dostosowania medycyny pracy do zmieniających się warunków. Pojawiły się zjawiska 

nowe jak:   starzenie  się   populacji   pracującej,  zmiana  struktury   zatrudnienia  
– pojawienie się pracy tymczasowej, różnorodność i rozproszenie tradycyjnych 
struktur pracy, np. outsourcing, zwiększona liczba kontaktów międzyludzkich w pracy 
– problemy psychospołeczne, intensyfikacja i monotonia pracy, nieprzewidywalne 

godziny pracy, przemoc i molestowanie w miejscu pracy. Żadnego z tych problemów 
nie można rozwiązać przy użyciu tradycyjnych metod skoncentrowanych na redukcji 
zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy. Konieczne staje się 
podejście holistyczne. 

Wyrazem nowego podejścia do sprawy organizacji i zarządzania w opiece 
zdrowotnej są kwestie integracji działań, zapewnienia jakości i oceny ekonomicznej 
wszelkich działań w temacie zdrowia pracujących. Koncepcja dobrej praktyki 

w zarządzaniu zdrowiem, środowiskiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie wynika 
z założenia, iż zdrowie pracowników, tak jak ich bezpieczeństwo i jakość środowiska 
można rozpatrywać jako problem menedżerski. Poprawa stanu zdrowia pracowników 
skutkuje poprawą stanu bezpieczeństwa pracy i odwrotnie: poprawa stanu 

bezpieczeństwa łączy się z poprawą stanu zdrowia pracowników.  
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PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  

W OBSZARZE ZDROWIA PRACUJĄCYCH:  

NAJLEPSZE PRAKTYKI NA POLSKIE REALIA 

 
Cezary Pałczyński 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 
 
 
Główne cele ochrony zdrowia pracujących obejmują: utrzymanie i promocję zdrowia 
pracowników i zdolności do pracy, stałą poprawę warunków pracy oraz rozwój 
organizacji pracy i kultury pracy w kierunku bezpiecznej i higienicznej pracy, promując 

równocześnie pozytywny klimat społeczny i sprawne działanie, co może zwiększyć 
produktywność przedsiębiorstwa. 

Rozwój nowych technologii i związane z tym zmiany warunków i sposobu 
wykonywania pracy, mechanizacja, automatyzacja, informatyzacja, a także 

globalizacja zmieniają stopień obciążenia pracą i rodzaj zagrożeń zawodowych. 
Wysiłek dynamiczny zastępowany jest statycznym, a praca, szczególnie 
z wykorzystaniem systemów informatycznych, wykonywana jest w wymuszonej 
pozycji ciała. W procesach technologicznych wykorzystywane są składniki wywierające 

różne skutki biologiczne (alergie, nowotwory, efekty drażniące i zaburzenia rozrodu). 
Na zdrowie pracujących ma też wpływ obciążenie psychiczne związane z tempem 
pracy, konkurencyjnością, decyzyjnością i odpowiedzialnością za podejmowane 

działania. Wszystko to powoduje w krajach wysokorozwiniętych zmiany w strukturze 
patologii związanych z wykonywaną pracą, przejawiające się wzrostem m. in. chorób 
z udziałem stresu zawodowego, układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, 
alergii zawodowych czy niektórych chorób zakaźnych (wzrost handlu 

międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych). 
Kompleksowy program zarządzania zdrowiem obejmuje działania 

prowadzące do zwiększenia zdolności każdego człowieka do pracy, a tym samym do 

ułatwienia mu ponownego zatrudnienia w przypadku utraty dotychczasowego miejsca 
pracy. 
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W JAKIM STOPNIU WIEK OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ PRACY ZAWODOWEJ? 
 

 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis 

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Geriatrii i Gerontologii 
 
 

Proces starzenia, w aspekcie biologicznym czyli rozumiany jako pogorszenie 

funkcji narządów, rozpoczyna się między 30. i 40. rokiem życia. Jego tempo określane 
jest na 0,5-1,0% rocznie. W jego wyniku, wraz z upływem czasu, pogarsza się m.in. 
wydolność układu krążenia, zmniejsza się masa mięśni, dochodzi do zmian w gałce 

ocznej, a także pogarsza się koncentracja uwagi i zdolność do zapamiętywania 
nowych informacji. Proces starzenia, jeśli nie towarzyszą mu schorzenia, nie prowadzi 
do patologii. Wraz z wiekiem, zmniejsza się jednak zdolność utrzymania homeostazy 
w warunkach stresu; przy czym jako stres rozumieć należy wszelkie czynniki, 

potencjalnie wywołujące patologię. Ograniczenia dla pracy zawodowej należy więc 
rozpatrywać właśnie jako oddziaływanie możliwych czynników stresowych, do których 
na pewno należy praca zmianowa czy ciężka praca fizyczna. 

Niestety tzw. normalne starzenie, a więc to które zachodzi w nieobecności 
chorób, jest stosunkowo rzadkie. Większość osób starzeje się patologicznie, 
co oznacza, że zmiany wynikające z upływu czasu są nasilone przez procesy 
chorobowe. To właśnie te zmiany są główną przyczyną niesprawności w starości. 

W kontekście tego warto przytoczyć dane z raportu zakończonego właśnie programu 
badawczego POLSENIOR wykonanego na reprezentatywnej dla Polski populacji osób, 
a dotyczącego aspektów medycznych, psychologicznych, socjologicznych 
i ekonomicznych starzenia się ludzi w Polsce. Porównanie m.in. pod wzglądem 

sprawności i niektórych parametrów stanu zdrowia osób z grupy z tzw. przedpola 
starości (wiek:55-59 lat) z grupą osób we wczesnej starości (65-69 lat) pokazało 
jedynie niewielkie pogorszenie w starszej grupie wiekowej. Według tych badań osoby 

w grupie wiekowej 65-69 lat chcą starzeć się aktywnie, wykonując dostosowaną do 
swoich możliwości (m.in. intensywności i czasu) pracę zawodową. Warto podkreślić, 
że – wbrew obiegowej powszechnej opinii – duża część seniorów jest na to już 
obecnie gotowa. Należy podkreślić, że badania przeprowadzono jeszcze przed 

ogłoszeniem projektu przesunięcia granicy wieku emerytalnego. 
Podsumowując, wiek – podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów  

– nie ogranicza możliwości pracy zawodowej, pod warunkiem jej monitorowania 

i dostosowania pod kątem czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla 
pogorszenia sprawności w starości. 
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TOLERANCJA WYSIŁKU FIZYCZNEGO W PRACY ZAWODOWEJ A WIEK 
PRACOWNIKÓW 

 
 
Teresa Makowiec-Dąbrowska  

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
 
 Wydłużenie lat życia jest jednym z argumentów przesunięcia granicy wieku 

emerytalnego. Nasuwa się jednak pytanie jaką pracę można wykonywać w starszym 
wieku. Nieuchronne zależne od wieku zmiany, jakie zachodzą w organizmie powodują, 
że mimo upływu lat życia z pracą wymagającą wysiłku głównie umysłowego można 

sobie nieźle radzić, gdyż nawet na tym samym stanowisku, albo podobnym w ramach 
tego samego zawodu istnieje wiele możliwości i sposobów kompensowania pewnych 
deficytów sprawnościowych. Natomiast wszędzie tam, gdzie znaczącą rolę odgrywa 
wysiłek fizyczny wiek stanowi poważną przeszkodę kontynuowania pracy. Co stanie 

się, jeżeli osoby młodsze i starsze będą wykonywały taką samą pracę, wymagającą 
znacznego wysiłku fizycznego? Jako przykład mogą służyć przeprowadzone 
w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi badania 

kosztu fizjologicznego pracy listonoszy. Badaniami objęto grupę 10 kobiet w wieku od 
28 do 55 lat (średnio 40,9±10,3 lat) oraz 18 mężczyzn w wieku od 20 do 47 lat 
(średnio 32,9±8,7 lat). Osoby te były zatrudnione jako listonosze w rejonach pieszych. 
Listonosze kilkukrotnie w ciągu dnia pobierali korespondencję do roznoszenia, przy 

czym kobiety nosiły jednorazowo średnio 10,5 kg, zaś mężczyźni 12,3 kg. 
Wskaźnikami kosztu fizjologicznego pracy była częstość skurczów serca i ciśnienie krwi 
rejestrowane w sposób ciągły. Mimo dużych różnic indywidualnych zarówno 
w częstości skurczów serca jak i w ciśnieniu krwi widoczna była tendencja do 

wyższych reakcji na pracę u osób starszych. Stwierdzono ponadto, że w kolejnych 
godzinach roznoszenia korespondencji u osób do 40 rż. częstość skurczów serca 
zmniejszała się w miarę jak zmniejszał się ciężar torby. Natomiast u osób starszych 

częstości skurczów serca była coraz wyższe wskazując na narastające zmęczenie. 
Rejestrowane wartości często przekraczały 60% maksymalnej częstości skurczów 
serca, wskazując na nadmierne obciążenie.  
 Z przedstawionych danych wynika, że wykonywanie pracy o takiej samej 

ciężkości stanowi dla osób starszych znacznie większe obciążenie niż dla młodszych, 
a znaczący wzrost kosztu fizjologicznego pracy w przypadku listonoszy rozpoczyna się 
po przekroczeniu 40 roku życia. Sugeruje to konieczność zmodyfikowania sposobu 

wykonywania pracy listonoszy lub przenoszenia starszych osób na inne stanowisko. 
Trzeba mieć świadomość tego, że niewiele osób wykonujących pracę zawodową 
szczególnie obciążającą fizycznie będzie mogło ją kontynuować aż do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. 
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ZADANIA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ  

NAD OSOBAMI STARSZYMI 

 
Jolanta Walusiak-Skorupa 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 
 
 
Lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikiem, z racji przepisów 
wynikających z Kodeksu pracy stanowią nierzadko jedyną grupę lekarzy, z którymi 

regularnie mają do czynienia przynajmniej niektórzy pracownicy. Stanowią więc - wraz 
z innymi profesjonalistami tworzącymi służbę medycyny pracy -  idealną grupę 
stanowią do prowadzenia szeroko rozumianej prewencji chorób.  

Zmiany demograficzne stawiają nowe wyzwania przed smp związane 

z potrzebą uzupełnienia tradycyjnych działań zogniskowanych na ryzyku zawodowym 
w kierunku rozwijania potencjału zdrowotnego starzejącej się populacji   
pracowników.  Wymaga  to  istotnego  wzbogacenia  klasycznych  relacji   lekarz  

- podopieczny o bardziej długofalowe i kompleksowe współdziałanie z pracodawcą 
i służbami zarządzania zasobami ludzkimi, nakierowane na zapewnianie lepszych 
warunków na stanowiskach pracy, możliwości kontroli stanu zdrowia, prewencji 
problemów starzenia się i chorób cywilizacyjnych, promocji aktywnego stylu życia 

i edukacji zdrowotnej. Warunkiem wdrożenia tych rozwiązań jest przygotowanie 
profesjonalistów smp do reagowania na potrzeby zakładów pracy związane 
z umacnianiem zdrowia starzejących się pracowników, a z drugiej strony 
uświadamianie problemu starzenia się personelu, i jego wpływu na funkcjonowanie 

firmy pracodawcom. Realizacja współdziałania z zakładami pracy wymaga 
doskonalenia kompetencji specjalistów smp w kierunku szerszego uwzględniania w ich 
działaniach profilaktycznych wiedzy o fizjologii starzenia się organizmu 

i dostosowywania do tego warunków pracy, znajomości subiektywnych potrzeb 
i oczekiwań pracowników związanych ze zdrowiem w kontekście starzenia się 
i wydłużającego się okresu świadczenia pracy, zdolności kreowania ich 
prozdrowotnych zachowań, umiejętności zainteresowania i motywowania 

pracodawców do ograniczania konsekwencji starzenia się personelu. 
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WYKORZYSTANIE WYBRANYCH METOD REHABILITACJI MEDYCZNEJ  

W PREWENCJI PATOLOGII ZAWODOWYCH I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

ORAZ W UTRZYMANIU DŁUGOTRWAŁEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 

 
Tomasz Gajewski 
 

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 
 
 

Referat przedstawia koncepcję kompleksowej opieki medycznej nad 

pracownikami uwzględniającą szczególnie przeciwdziałanie utracie sprawności i tym 
samym ograniczeniu zdolności do pracy w kontekście planowanego wydłużania wieku 
emerytalnego. Aby utrzymać długotrwałą zdolność do pracy, aż do 68 r.ż., konieczne 

wydaje się uzupełnienie dotychczasowych działań profilaktycznych, typowych dla 
służby medycyny pracy, o dodatkowe elementy.  

W tym celu niewątpliwie wykorzystać można rehabilitację medyczną. 
Pragnę wyrazić pogląd, że medycyna pracy i rehabilitacja medyczna znakomicie się tu 

uzupełniają. Krótko mówiąc, przypadki osób, których nie udało się uchronić przed 
uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym warunkami pracy (co było zadaniem 
medycyny pracy) mogą odzyskać utraconą sprawność poprzez odpowiednio 
zaplanowaną rehabilitację medyczną. Nie bez powodu rehabilitację medyczną wpisano 

do ustawowych zadań medycyny pracy. Większość wojewódzkich ośrodków medycyny 
pracy dysponuje zapleczem rehabilitacyjnym. Referat ma na celu przedstawienie 
zarysu metod stosowanych w kompleksowej rehabilitacji (zwłaszcza tych, które 

wykazują przydatność w przypadku najczęstszych patologii zawodowych). Jest 
również okazją do rozwiania głęboko zakorzenionego w naszym społeczeństwie mitu 
o zbawiennym działaniu samej tylko fizykoterapii. Nowoczesna rehabilitacja opiera się 
przede wszystkim na różnych formach kinezyterapii. Do dyspozycji mamy szereg 

metod autorskich (McKenziego, Cyriaxa, Kaltenborna, PNF i wiele innych). Część 
z nich, co wymaga szczególnego podkreślenia, ma również walor profilaktyczny. Przy 
okazji ćwiczeń można bowiem nauczyć pacjenta-pracownika sposobów aktywnego 

przeciwdziałania przeciążeniom związanym z wykonywaną pracą, można zmieniać jego 
nieprawidłowe nawyki ruchowe (np. dotyczące technik dźwigania), korygować 
postawę ciała. Taki walor ma chociażby metoda McKenziego, stosowana od ponad 
pięćdziesięciu lat z bardzo dobrym skutkiem w leczeniu zespołów bólowych 

kręgosłupa. Jednym z jej podstawowych elementów jest edukacja pacjenta - od niej 
zaczyna się proces leczenia i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę aspekt edukacyjny, 
nowoczesne metody rehabilitacyjne mogą być również doskonałym uzupełnieniem 

programów promocji zdrowia realizowanych w zakładach pracy. Każda z nich ma 
również swój precyzyjnie opracowany schemat diagnostyczny. Jego poznanie stanowić 
może znakomite uzupełnienie warsztatu pracy lekarza praktyka. Współczesna 
rehabilitacja medyczna oferuje więc daleko więcej niż sama fizykoterapia. Faktycznie 

może być narzędziem służącym kompleksowemu usprawnianiu, profilaktyce, promocji 
zdrowia a także przemyślanej diagnostyce. 
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ZMIANY W UKŁADZIE MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYM  

ZWIĄZANE Z WIEKIEM A ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY  

U PRACOWNIKÓW WIEKU 50+ 

 

 
Patrycja Krawczyk-Szulc 
 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii; Oddział Chorób Zawodowych 
 
 

Zmiany inwolucyjne związane ze starzeniem się organizmu dotyczą wszystkich 
narządów i układów, w tym układu mięśniowo-szkieletowego. W efekcie tych zmian 
i zużywania się elementów strukturalnych układu ruchu wzrasta częstość 

występowania dolegliwości i chorób układu ruchu, które mogą mieć wpływ na 
zdolność do wykonywania pracy. Ponadto ograniczenia funkcjonalne w obrębie układu 
ruchu są powodem ograniczenia aktywności fizycznej, co przyczynia się do 
pogorszenia zdolności do wykonywania określonych czynności w tym pracy 

zawodowej. 
W prezentowanej pracy przedstawiono najistotniejsze z punktu widzenia zdolności do 
pracy skutki inwolucji i ich wpływ na ograniczenie aktywności fizycznej w tym 
wykonywanie pracy u pracowników wieku 50+. Zwrócono szczególną uwagę na 

zmiany w obrębie mięśni i układu kostno-stawowego z uwzględnieniem zmian 
zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz zaburzenia mineralizacji kości. Omawiane zmiany 
w układzie mięśniowo-szkieletowym związane z wiekiem wpływają na zakres 

ruchomości stawów, możliwości lokomocyjne, koordynację ruchową. Efekty 
omawianych zmian mogą mieć z kolei wpływ na zdolność do wykonywania niektórych 
czynności zawodowych. 

  

  



28 
 

CZWARTEK 13. 09. 2012R. 
 
 

 
 

STRES W MIEJSCU PRACY – ELEMENT STAŁY? JEŻELI TAK ,  
TO JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ 

 
 
Helena Kozłowska, Beata Zając 

 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu 
 
 

     Praca podejmuje próbę analizy stresu zawodowego ,będącego  istotnym 
składnikiem życia człowieka oraz indywidualne i grupowe metody  minimalizowania 
jego negatywnych skutków w zdrowiu pracownika. Liczba osób narażonych na 

fizyczne, chemiczne i biologiczne zagrożenia, dzięki doskonaleniu procesów 
technologicznych ulega zmniejszeniu. Nie zmniejsza się natomiast odsetek osób 
narażonych w pracy na działanie czynników psychospołecznych (np. nadmierne 
obciążenie pracą, presja czasu, konflikty interpersonalne, niepewność organizacyjna) 

stanowiących najczęstsze źródło stresu.   
    Stresory związane z pracą zawodową klasyfikowane są na wiele sposobów. 
Najistotniejsze z nich pokrótce omówiono w pracy. Konsekwencje stresu zawodowego 

odczuwane mogą być w różnych sferach funkcjonowania człowieka jako zmiany 
w stanie zdrowia, zmiany w sferze emocjonalno-poznawczej (zespół wypalenia 
zawodowego), zmiany w zachowaniach. 
    Konfrontacja stresowa, czyli sytuacja pogorszenia relacji z otaczającym światem 

i doświadczanie negatywnych emocji pobudza jednostkę do aktywności prowadzącej 
do zmiany i złagodzenia przykrych emocji. Tego rodzaju aktywność określana jest jako 
proces radzenia sobie. Przytoczono definicję pojęcia zasobów osobistych, ich 
klasyfikację. Szczegółowo omówiono rolę poszczególnych zasobów osobistych 

w radzeniu sobie ze stresem oraz znaczenie wsparcia społecznego w tym procesie. 
Podejmowane strategie radzenia  sobie  ze   stresem wskazują   na   zróżnicowanie 
pomiędzy  poszczególnymi grupami pracowników  

- wyniki badań przeprowadzonych w zawodach usług społecznych. 
    Obniżenie poziomu stresu oraz ograniczenie jego negatywnych skutków 

jako jeden z istotnych elementów promocji zdrowia w firmie- rola i możliwości lekarza 
medycyny pracy kontra obowiązki i chęci pracodawcy. Program zarządzania stresem 

w pracy w oparciu o model „ zasoby-wymagania”. W ramach ochrony pracowników 
proponowane są oddziaływania skierowane na jednostkę oraz oddziaływania 
skierowane na organizację.   
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STAN ZDROWIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 
Beata Ziemska 

 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Przychodnia Medycyny 
Pracy  

 
Cele badań: 1) Poznanie aktualnych zagrożeń zawodowych pracowników Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). 2) Ocena wpływu 
czynników psychospołecznych, głównie stresu, na stan zdrowia pracowników UMP 

i porównanie zapadalności na choroby cywilizacyjne oraz choroby wynikające ze stylu 
życia pracowników z ogólną populacją Polski. 
Materiały i metody. Analiza obejmowała wyniki badań profilaktycznych wszystkich 

pracowników UMP, których liczba na dzień 30. 06. 2010 r. wynosiła 2486. W grupie 
badanej były osoby z różnym wykształceniem, najwięcej jednak stanowili pracownicy 
z wykształceniem wyższym (1469). Kwestionariusz ankiety, który wypełniło 
1096 osób, zawierał pytania o: narażenie na stres w środowisku pracy, pracę w kilku 

zakładach, pracę zmianową, nocną, przewlekłe zmęczenie, mobbing, pracoholizm oraz 
występowanie chorób przewlekłych, które mogły mieć związek z pracą, a także o styl 
życia. Do pomiaru stresu zastosowano metody fizjologiczne i interrogacyjne. 

Wyniki badań.  Badania ankietowe wykazały, że aktualnie największym zagrożeniem 
dla stanu zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest stres. 
Czynniki psychospołeczne, które działają na organizm poprzez mechanizm stresu są  
trudno mierzalne i możemy analizować tylko ich subiektywne odczuwanie przez 

pracownika. Z badań zasadniczych, z użyciem kwestionariusza ankiety, wynika, że 
84% populacji UMP jest narażona na stres. Najwięcej osób (48%) określiło stres jako 
średni. Najbardziej narażeni na stres byli lekarze. Osoby odczuwające stres jako duży 
lub średni zdecydowanie częściej były narażone na występowanie chorób 

przewlekłych, m. in.: przewlekłego zmęczenia, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń 
gospodarki lipidowej, zaburzeń snu oraz na zespoły bólowe narządu ruchu.  Podobnie 
pracownicy, odczuwający mobbing w miejscu pracy również częściej narażone były na 

występowanie chorób przewlekłych, zwłaszcza przewlekłego zmęczenia, zaburzeń 
nerwicowych, depresji, zespołu jelita drażliwego, chorobę wrzodową, zaburzenia snu, 
zaburzenia gospodarki lipidowej oraz zespoły bólowe narządu ruchu. Badania ukazały 
jak ważny i niedoceniany jest problem zagrożenia czynnikami psychospołecznymi 

a zwłaszcza stresem w środowisku pracy. Z uwagi na subiektywne odczuwanie stresu 
i trudności w jego pomiarze oraz brak przekonania i zainteresowania pracodawców 
negatywnymi skutkami stresu, niewiele uwagi poświęca się profilaktyce chorób 

wywołanych stresem. Nieprawidłowe relacje w środowisku pracy, zła organizacja 
pracy, nadmierne godziny pracy, także w nocy, pracoholizm powodują przewlekłe 
zmęczenie, nieprawidłowe zachowania, co skutkuje rozwojem chorób, zarówno 
somatycznych jak i psychicznych z wypaleniem zawodowym włącznie. Wiadomo, że 

przewlekły stres, osłabiający układ odpornościowy, jest przyczyną nawracających 
infekcji, nowotworów i  chorób z autoagresji – co wyraźnie potwierdziły wyniki badań 
profilaktycznych. Lekarze chorowali częściej na chorobę Hashimoto niż ogólna 

populacja Polski. Zdecydowanie częściej pracownicy UMP zatrudnieni byli w kilku 
zakładach pracy (51%) niż pozostała populacja pracujących Polaków (7%). Częściej 
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zgłaszali mobbing i narażenie na stres, zwłaszcza lekarze. Choroby parazawodowe 
stwierdzane wśród pracowników Uczelni, niejednokrotnie były modyfikowane złym 
stylem życia a odpowiednio wcześniej wdrożone działania profilaktyczne mogłyby im 

zapobiec lub zmniejszyć negatywny wpływ czynników środowiskowych.  
Wnioski. Współczesne zagrożenia w środowisku pracy wymagają wnikliwej analizy 
i zwrócenia szczególnej uwagi na czynniki psychospołeczne oraz wprowadzenia 
szerokiej profilaktyki chorób związanych ze stresem. Należy uświadomić pracodawców 

jak duże skutki zdrowotne oraz ekonomiczne, związane z absencją chorobową, niesie 
narażenie na stres, jak ważna jest właściwa komunikacja interpersonalna i przyjazne 
środowisko pracy, otwarte na potrzeby pracownika oraz odpowiednie kompetencje 

i przygotowanie do zawodu jako elementy profilaktyki pierwotnej. Pomoc pracodawcy 
w niwelowaniu negatywnych skutków stresu i organizowanie różnych form aktywności 
pracownikom oraz zainwestowanie w psychoterapeutów może się okazać trafioną 
formą walki ze stresem, która przyniesie spadek absencji chorobowej i korzyści 

ekonomiczne oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek zakładu pracy.  
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WSPÓŁPRACA LEKARZ - PSYCHOLOG W REALIZACJI  
ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY 

 
 
Małgorzata Waszkowska, Adrianna Potocka 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Psychologii Pracy 
 
 

Ochrona zdrowia pracujących, stanowiąca nadrzędny cel działalności służby medycyny 
pracy, wiąże się z realizowaniem wielu różnorodnych zadań. Niektóre spośród nich 

wymagają współpracy specjalistów kilku dziedzin.  
W referacie zostaną omówione m.in.: rola, zadania a także zakresy i  zasady 
współpracy lekarzy i psychologów w zakresie oceny warunków i sposobu wykonywania 

pracy, organizacji badań profilaktycznych, oceny ryzyka psychospołecznego w miejscu 
pracy oraz zapobiegania i zwalczania stresu zawodowego i jego skutków. 
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WSPÓŁPRACA LEKARZY MEDYCYNY PRACY ORAZ PSYCHOLOGÓW  

W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ  

NAD PRACUJĄCYMI – MATERIAŁ WŁASNY 

 

 
Ewa Latała-Łoś, Anna Mikołajczyk  
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 
 
 
Wstęp 

Współpraca między lekarzem a psychologiem w ramach działalności z zakresu 
medycyny pracy jest aktualnie niezbędna ze względu na coraz częstsze problemy 
związane z zaburzeniami sprawności psychofizycznej wśród pracowników. 

Materiał i metody 
Autorzy poddali analizie dokumentację medyczną pracowników z zakładów pracy 
objętych opieką profilaktyczną przez WOMP jak też tych konsultowanych bądź 
badanych w trybie odwoławczym na wniosek pjsmp z terenu woj. świętokrzyskiego.  

Wyniki 
Wynik konsultacji psychologicznej ma często decydujący wpływ na rodzaj wydanego 
zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy. Dlatego szeroki zakres oceny 
psychologicznej, zgodny z zakresem wskazanym przez lekarza na właściwym druku 

skierowania, ma istotne znaczenie dla jakości oraz wartości tej konsultacji w procesie 
orzeczniczym. 
Wnioski 

Kwalifikacja do badań psychologicznych należy do lekarza sprawującego  opiekę 
profilaktyczną, natomiast jej zakres powinny regulować standardy badania  
psychologicznego do pracy na poszczególnych stanowiskach. Konieczność 
wprowadzenia takich wytycznych jest postulowana od lat. 

Słowa kluczowe: badanie psychologiczne, badanie lekarskie, orzecznictwo.  
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W SPRAWIE BADAŃ I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH  

DLA POTRZEB SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY 

 
 

Ewa Kaczanowska-Burker, Monika Kranz 
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 
 
 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14. 07. 2010 r. w sprawie rodzajów 
dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, 

przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów, 
opublikowane w Dz. U. nr 131 poz. 888 i stanowiące akt wykonawczy do ustawy 
o służbie medycyny pracy, zawiera pojęcia:  

 badania psychologicznego z wydaniem orzeczenia psychologicznego, 

 konsultacji psychologicznej. 
  Wprowadzenie tych pojęć aktem prawnym, obok istniejącego trzeciego  

– „testy sprawności psychoruchowej” we „Wskazówkach metodycznych do 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników” w trybie art. 229 ustawy Kodeks 
pracy - przy braku definicji poszczególnych wymienionych pojęć oraz braku 
standardów badania psychologicznego dla potrzeb służby medycyny pracy 

spowodowało trudności i nieporozumienia w realizacji zadań, o których mowa. 
 Co do zasady przyjęto, że badanie psychologiczne wykonywane jest 
w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa /np. dla strażników 

gminnych/, natomiast konsultacja psychologiczna stanowi badanie dodatkowe 
wykonywane w ramach badania profilaktycznego, zgodnie z cytowanymi 
„Wskazówkami”, na zlecenie lekarza służby medycyny pracy przeprowadzającego 
badanie. 

 Jednak z prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Bydgoszczy nadzoru nad działalnością jednostek podstawowych służby medycyny 
pracy, w tym nad zakresem badań profilaktycznych, wynika, że „na rynku” istnieje 

duża dowolność interpretacji zapisów rozporządzenia ze strony lekarzy i psychologów, 
a także pracodawców oraz że funkcjonują różne rodzaje orzeczeń psychologicznych, 
w tym także odmienne od przewidzianych przepisami prawa, których przykłady są 
przedstawione w doniesieniu. 

 
 
 

  



34 
 

CZWARTEK 13. 09. 2012R. 
 
 

 
 

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC O ETIOLOGII ZAWODOWEJ  

– ANALIZA PRZYPADKÓW PACJENTÓW  

HOSPITALIZOWANYCH W IMP W ŁODZI 

 

 
Wiszniewska Marta, Kleniewska Aneta, Tymoszuk Diana, Krawczyk-Szulc Patrycja, 
Pałczyński Cezary, Walusiak-Skorupa Jolanta 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 
 

 
Wprowadzenie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) może być wywołana 
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. 

Uważa się, że ekspozycja na pyły i substancje chemiczne stanowiące narażenie 
zawodowe może odpowiadać za 10% do 20% przypadków POChP. 
Cel pracy: Celem pracy jest ustalenie uwarunkowań rozwoju POChP o etiologii 
zawodowej. 

Grupy badane i metody: Grupę badaną stanowiło 54 pacjentów hospitalizowanych 
w OChZ w latach 2000-2010 z podejrzeniem POChP pochodzenia zawodowego, 
w przypadku których analizie poddano dokumentacje medyczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju ekspozycji zawodowej, czasu pracy w narażeniu na pyły, gazy 

i dymy drażniące, zgłaszanych objawów, rozpoznania ostatecznego. 
Wyniki: Większość pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem POChP pochodzenia 
zawodowego była zawodowo eksponowana na pyły nieorganiczne i organiczne oraz 

szkodliwe gazy i pary. Średni okres pracy w narażeniu wynosił 26,4 lat. Objawy ze 
strony układu oddechowego (kaszel - 83,3%, duszność - 94,4%) zgłaszała większość 
pacjentów, występowały one od średnio 12,8±10,4 lat i rozpoczęły się po 19,3±10,7 
latach pracy zawodowej. Średnie wartości spirometryczne w badanej grupie wynosiły: 

FEV1 77,9±23,7%, FVC% 87,5±18,1%, FEV1/FVC% 72,0±13,5. Wśród osób 
hospitalizowanych z podejrzeniem POChP o etiologii zawodowej tylko 28 pacjentów 
(51,9%) spełniało kryteria rozpoznania POChP wg GOLD 2009, natomiast 16 osób 

(29,6%) spełniało kryterium spirometryczne zawarte w definicji POChP w wykazie 
chorób zawodowych (FEV1 poniżej 60% wartości należnej). 15 osób (27,8%) nie 
spełniało wymaganego kryterium higienicznego tj. narażenia na pyły lub gazy 
drażniące (w ostatnich 10 latach pracy zawodowej, co najmniej w 30% przypadków 

stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń). 
POChP pochodzenia zawodowego rozpoznano u 4 osób. 
Wnioski: Ze względu na istniejące kryteria, przewlekła obturacyjna choroba płuc jest 

rzadko rozpoznawana jako choroba o etiologii zawodowej - wyłącznie u pacjentów 
w stadium ciężkiego lub bardzo ciężkiego zaawansowania schorzenia (zgodnie z GOLD 
2009).  
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CHLORHEKSYDYNA - NIEDOCENIANY ALERGEN ZAWODOWY 
 

 
Tomasz Wittczak,  Wojciech Dudek,  Cezary Pałczyński,   
Dominika Świerczyńska – Machura, Jolanta Walusiak – Skorupa 

 
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Klinika Chorób 
Zawodowych i Toksykologii 
 

 
Chlorheksydyna jest jednym z najczęściej stosowanych związków antyseptycznych, 
który znalazł bardzo szerokie zastosowanie w placówkach służby zdrowia; 

jednocześnie wchodzi w skład wielu leków i parafarmaceutyków (maści, krople do 
nosa, tabletki do ssania, pasty do zębów).  Uczulenie na ten związek może wywołać 
szerokie spektrum reakcji klinicznych, w tym: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, 
pokrzywkę kontaktową, odczyny fotoalergiczne, astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt 

nosa. Może spowodować również wystąpienie reakcji systemowych, w tym wstrząsów 
anafilaktycznych powikłanych zatrzymaniem krążenia. Chlorheksydyna to jeden 
z najbardziej istotnych alergenów zawodowych, które mogą wywoływać reakcje 

anafilaktyczne. Uważa się, że alergiczne reakcje o typie nadwrażliwości 
natychmiastowej na ten związek mają miejsce często, choć w większości pozostają 
nierozpoznane. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny uczulenia na 
chlorheksydynę, możliwość wystąpienia w jego przebiegu objawów ogólnoustrojowych 

bezpośrednio zagrażających życiu oraz jej obecność w środowisku zawodowym 
i pozazawodowym, problem alergii na ten związek wymaga szerszego naświetlenia.  
W doniesieniu przedstawiono rodzaje oraz zasady diagnostyki i orzecznictwa 
alergicznych chorób zawodowych spowodowanych uczuleniem na chlorheksydynę, jak 

również własne przypadki kliniczne pacjentów, u których rozpoznano takie schorzenia.  
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WSPÓŁISTNIENIE ZMIAN ŚRÓDMIĄŻSZOWYCH W PŁUCACH O ETIOLOGII 

ZAWODOWEJ I POZAZAWODOWEJ – PREZENTACJA PRZYPADKU 

 
 

Justyna Sennik, Anna Mikołajczyk  
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 
 

 
W ostatnich latach wśród pacjentów zgłaszających się do WOMP w Kielcach w związku 
z diagnostyką w kierunku choroby zawodowej obserwuje się wzrost chorób układu 

oddechowego, wśród których dominuje pylica  krzemowa płuc. Opisywany przypadek 
dotyczy 54-letniego pacjenta zatrudnionego jako formierz w niewielkim zakładzie 
odlewniczym na terenie województwa świętokrzyskiego. Analiza dostarczonej 
dokumentacji leczenia oraz diagnostyka przeprowadzona w WOMP wskazała na 

współistnienie włóknienia płuc o etiologii zawodowej (pylica płuc) oraz 
pozazawodowej (włóknienie płuc w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów). 
Kilkunastoletnie narażenie zawodowe na pył zawierający wolną krystaliczną 

krzemionkę, którego pomiary kilkakrotnie przekraczał normatywy higieniczne oraz 
analiza badań dodatkowych zgromadzonych w WOMP( rtg i HRCT klatki piersiowej, 
badania hist.-pat wycinka płuca) upoważniły do rozpoznania pylicy krzemowej płuc. 
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OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKAMI NARAŻONYMI  

NA ZWIĄZKI CHEMICZNE W MIEJSCU PRACY 

 
 

Dominika Świerczyńska-Machura2, Tomasz Wittczak1, Wojciech Dudek2, Jolanta 

Walusiak-Skorupa1, Cezary Pałczyński2  
 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, 1Klinika Chorób Zawodowych 

i Toksykologii, 2Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego 
 

W środowisku pracy występuje wiele substancji chemicznych mających działanie 
uczulające. Należą one w większości do  alergenów o niskim ciężarze cząsteczkowym 

(poniżej 5000 Da). Najważniejsze z nich to: diizocyjaniany, bezwodniki kwasowe, sole 
metali, barwniki, aminy. 
Spośród nich największe znaczenie mają diizocyjaniany (DIC), będące jedną 

z głównych  przyczyn astmy zawodowej, której częstość w krajach rozwiniętych waha 
się od 5 do 15%. Narażenie na diizocyjaniany dotyczy przede wszystkim 
zatrudnionych przy produkcji pianki poliuretanowej, plastikowych opakowań, 
laminatów i farb poliuretanowych. Związki te są powszechnie wykorzystywane 

w przemyśle samochodowym, budowlanym i odlewniczym. Istotne, również 
pozazawodowe, źródła narażenia to lakiery w aerozolach i pianki uszczelniające. 
Biologiczne skutki ekspozycji związane są m.in. z ich działaniem drażniącym 
i uczulającym układ oddechowy oraz skórę.  

Wieloletnie narażenie na diizocyjaniany często prowadzi do schorzeń układu 
oddechowego, dlatego poszukuje się odpowiednio precyzyjnych biomarkerów 
oceniających ryzyko rozwoju astmy zawodowej indukowanej przez te związki 

chemiczne.  
W doniesieniu przedstawiono zakres badań wykonywanych u pracowników narażonych 
zawodowo na diizocyjaniany, a także zasady diagnostyki i orzecznictwa alergicznych 
chorób spowodowanych uczuleniem na powyższe związki.  
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ANALIZA CZYNNIKÓW ETIOLOGICZNYCH ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA  

W POPULACJI OSÓB ZAWODOWO PRACUJĄCEJ Z UŻYCIEM KOMPUTERA 

 
 
Magdalena Lewańska, Ewa Wągrowska-Koski, Jolanta Walusiak-Skorupa 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przychodnia Chorób Zawodowych 
 

Wstęp: Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) to najczęstsza mononeuropatia dotycząca 
kończyn górnych, Uszkodzenie nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, to 
w ok. 50% idiopatyczny, a w pozostałych przypadkach polietiologiczny zespół bólowy 
kończyny górnej. Począwszy od wczesnych lat 90, wymieniany jest jako możliwy 

skutek przeciążeń intensywną pracą przy komputerze, choć jak dotąd nie ma 
bezspornych dowodów na taką zależność. Celem niniejszej pracy była analiza 
czynników zawodowych i pozazawodowych w populacji osób zawodowo używających 

klawiatury i myszki komputera. 
Materiał i metody: Pięćdziesięciu dwóch pacjentów zbadali lekarz specjalista medycyny 
pracy i neurolog. Po ocenie klinicznej, badani wypełnili kwestionariusz zawierający 
pytania dotyczące danych osobowych, wagi ciała, stanowiska pracy, stażu pracy 

z użyciem komputera, czasu pracy w ciągu dnia/tygodnia z komputerem, warunków 
ergonomicznych na stanowisku pracy, używek i aktywności ruchowej. Następnie 
wykonano badanie ENeG, obustronnie nerwów: pośrodkowego i łokciowego.  
Wyniki: Zbadano 52  kobiety (śr. wieku 54 lat)  zawodowo pracujące z użyciem 

komputera (śr. 6,5 godz/dz), średnio przez 13 lat przed wystąpieniem objawów 
klinicznych ze strony ręki/rąk. Wszystkie uczestniczki badania spełniły kryteria 
kliniczne i elektrofizjologiczne rozpoznania ZCN. W badanej populacji dominowały 

pozazawodowe czynniki ryzyka ZCN: otyłość, niedoczynność tarczycy, przebyta 
panhisterectomia, hormonalna terapia zastępcza, hormonalna antykoncepcja, 
cukrzyca, zapalenie pochewek ścięgnistych. Jedynie u pięciu pacjentek nie 
zidentyfikowano potencjalnego czynnika etiologicznego ZCN. 

Wnioski: Powyższe wyniki, pośrednio korelują z dotychczasowymi doniesieniami 
kwestionującymi  zależność powstania zespołu cieśni nadgarstka w związku z obsługą 
klawiatury i myszki komputera. 
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TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE ROZPOZNAWANIA RAKA PŁUCA JAKO 

CHOROBY ZAWODOWEJ NA PODSTAWIE PRZYPADKU 

 
Stefan Kuś 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Opolu z/s  w Kędzierzynie-Koźlu 
 
 

Choroba nowotworowa jest ważną przyczyną zgonów w populacji ludzkiej. 

Jednym z najgroźniejszych nowotworów, charakteryzujących się największą 
zapadalnością i największą liczbą zgonów jest rak płuca. Płuca są szczególnie 
narażone na działanie czynników chemicznych, występujących we wdychanym 

powietrzu. Poważny udział w powstawaniu raka płuca mają tak zwane kancerogeny 
środowiskowe. Głównie jest to palenie tytoniu (aktywne, ale i bierne choć, 
w mniejszym stopniu). Najczęstszym typem raka płuca u palaczy jest rak 
płaskonabłonkowy oraz rak drobnokomórkowy. Obserwowane w ostatnich latach 

zmiany w sposobie palenia papierosów (głębsza inhalacja dymu tytoniowego) oraz 
zmiany w składzie tytoniu, przyczyniające się do zwiększenia zawartości N-nitrozoamin 
w dymie tytoniowym spowodowały zwiększenie częstości występowania 

gruczolakoraka płuca. Potwierdzono występowanie związku przyczynowego między 
zwiększoną częstością występowania raka płuca, a narażeniem zawodowym na 
niektóre kancerogeny występujące w miejscu pracy, w tym policykliniczne wwa, 
metale (arsen, chrom, nikiel, kadm, beryl), pyły azbestu i krystalicznej krzemionki 

oraz radon. Narażenie zawodowe na wymienione czynniki kancerogenne jest 
głównie związane z występowaniem raka płuca typu płaskonabłonkowego 
i drobnokomórkowego, a w mniejszym stopniu  z gruczolakiem płuca.  

W pracy przedstawiono problemy związane z właściwą oceną narażenia 

zawodowego w przypadku  rozpoznania raka płuca pochodzenia zawodowego, jak 
również problemy histologiczne z ustaleniem właściwego rozpoznania, zastosowaniem 
chemioterapii z powodu błędnego rozpoznania raka drobnokomórkowego, weryfikacji 

tego rozpoznania w kolejnych badaniach, w tym immunohistochemicznych, które 
doprowadziły do rozpoznania rakowiaka płuca i wdrożenie właściwego leczenia 
operacyjnego możliwego z racji przedłużającej się diagnostyki, zaawansowanie 
klinicznego guza i dobrego stanu ogólnego chorego. 
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CHOROBA ZAWODOWA W SPORCIE ZAWODOWYM 
 
 

Beata Ziemska 
 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Przychodnia Medycyny 

Pracy  
 
 
Amatorskie, rekreacyjne uprawianie sportu jest doskonałą formą profilaktyki 

zdrowotnej. Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku sportu zawodowego, gdzie 
często dochodzi do przeciążeń głównie w zakresie układu ruchu a niekiedy do 
trwałych zmian, które uniemożliwiają dalszą karierę zawodową sportowca. Niestety, 

jest wiele dyscyplin sportowych, w których istnieje narażenie na czynniki szkodliwe, 
m.in. sport żużlowy a nie są wykonywane badania lekarskie pod kątem tych narażeń. 
W sporcie żużlowym nie wykonuje się pomiarów narażenia na drgania mechaniczne 
czy hałas, nie ma też ustalonych badań diagnostycznych w ramach profilaktyki zespołu 

wibracyjnego czy uszkodzeń narządu słuchu. Niniejsza praca ilustruje przypadek 
kliniczny, który jest skutkiem niedoskonałości systemu opieki profilaktycznej w sporcie 
zawodowym.  

Przykład choroby zawodowej, orzeczonej u zawodnika uprawiającego zawodowo sport 
żużlowy pokazuje jak bardzo potrzebne są zmiany legislacyjne i orzecznicze w sporcie 
zawodowym, które - oprócz opieki medycyny sportowej - powinny zagwarantować 
profilaktyczne badania okresowe wynikające z Kodeksu Pracy wykonywane przez 

specjalistów medycyny pracy i ocenę zdolności do pracy w zawodzie sportowca.  
Czynniki szkodliwe występują w wielu dyscyplinach sportowych i dlatego należy dążyć 
do poszerzenia zakresu badań diagnostycznych oraz identyfikacji narażeń wśród 
sportowców uprawiających zawodowo sport. 
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PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO NAUKI WYBRANEGO ZAWODU  

U KANDYDATÓW NA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM MEDYCYNY PRACY W POZNANIU 

 
 

Joanna Nowak – Pasternak, Katarzyna Sarnecka, Elżbieta Safian  
 
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu 
 

 
Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi praktycznej nauki zawodu kandydaci na 
uczniów zawodu podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim, których celem jest 

ocena możliwości podjęcia nauki w wybranym zawodzie. System kształcenia 
zawodowego w Polsce umożliwia absolwentom gimnazjum z dysfunkcjami w stanie 
zdrowia kontynuowanie nauki w zasadniczych szkołach zawodowych, ośrodkach 
szkolno – wychowawczych lub jednostkach oświatowych OHP.    

Celem pracy była analiza dokumentacji lekarskiej z badań przeprowadzonych 
w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu pod kątem występowania 
przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu u młodzieży z dysfunkcjami 
w stanie zdrowia urodzonej w roku 1990 i w roku 1996. Przeanalizowano 775 kartotek 

lekarskich. Ok. 14% wszystkich wydanych orzeczeń stanowiły orzeczenia o istnieniu 
przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.  Jedną z przyczyn takiej 
sytuacji jest pomijanie czynników zdrowotnych przy wyborze zawodu. Już w trakcie 

nauki w gimnazjum należy przekazywać młodzieży informacje o przeciwwskazaniach 
zdrowotnych do nauki wybranego zawodu a także należy wzmocnić rolę lekarza 
profilaktyka w procesie wyboru zawodu. 
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BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW –  
WĄTPLIWOŚCI I KONTROWERSJE 

 

 
Marcin Rybacki, Ewa Wągrowska-Koski 
 

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, Przychodnia Chorób Zawodowych 
 
 
Jednym z zadań służby medycyny pracy jest sprawowanie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracującymi, a w szczególności przez wykonywanie badań wstępnych, 
okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy. Obowiązujące od 
1996 roku wskazówki metodyczne (z późniejszymi niewielkimi zmianami) nie 

dotrzymują kroku zmieniającym się warunkom i sposobom wykonywanej 
w dzisiejszych czasach pracy. Dodatkowo zmieniają się oraz powstają nowe przepisy 
dotyczące ochrony zdrowia pracujących, które nie są ze sobą spójne. Powyższe 
czynniki niewątpliwie utrudniają wykonywanie badań profilaktycznych, a różna 

interpretacja przepisów budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród lekarzy, ale także 
wśród pracodawców. 
Referat będzie miał na celu przedstawienie odpowiedzi na wpływające do IMP w Łodzi 

najczęstsze pytania dotyczące badań profilaktycznych, zadawane przez lekarzy, 
inspektorów ds. BHP, pracodawców oraz pracowników. W szczególności poruszane 
będą nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań profilaktycznych pracowników oraz 
zagadnienia dotyczące częstotliwości i zakresu badań operatorów żurawi, 

pracowników zabezpieczenia technicznego, pracowników używających pojazdów do 
celów służbowych. Omówiona zostanie ponadto powszechnie używana dokumentacja 
medyczna, której wzorów nie regulują akty prawne. 
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PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE OSÓB DO KIEROWANIA  POJAZDAMI 

SILNIKOWYMI W RUCHU DROGOWYM - WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ 

 
Renata Turbańska 
 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu 
 
 
Cel pracy 

Zidentyfikowanie kluczowych problemów zdrowotnych, które dyskwalifikują do 
kierowania pojazdami w ruchu drogowym.  
Materiał i metody  

Rejestr wydanych orzeczeń lekarskich oraz kartoteki medyczne  kandydatów na 
kierowców i kierowców badanych w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy 
w Poznaniu w latach 2004-2010. Analiza statystyczna. 
Wstępne wyniki badań 

W latach 2004-2010 w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu wydano 
9010 orzeczeń lekarskich kierowcom. Szczegółowej analizie poddano 1067 kartotek 
medycznych osób, które zgłosiły się na badanie w latach 2004-2010 ze skierowaniem 

od Starosty lub Prezydenta Miasta z powodu zastrzeżeń w stanie zdrowia lub 
z powodu zawiadomienia komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności oraz 
osób, które ubiegają się o przywrócenie uprawnień zatrzymanych ze względu na stan 
zdrowia. W badanej grupie wydano 372 orzeczeń negatywnych z różnych przyczyn 

zdrowotnych.  Grupę badaną analizowano pod względem przyczyny zgłoszenia się na 
badanie, płci, wieku, miejsca zamieszkania, stażu kierowcy, wypadkowości, przyczyn 
zdrowotnych orzeczenia niezdolności do kierowania pojazdami w tym z powodu 
przeciwwskazań okulistycznych, laryngologicznych, sercowo-naczyniowych, 

neurologicznych, psychicznych, z układu ruchu, cukrzycy, uzależnień od alkoholu, 
narkotyków, zażywania leków, które upośledzają sprawność psychoruchową.  
Wyniki 

We wstępnej analizie stwierdzono zależność między wypadkowością a wiekiem, 
rokiem badania, stażem kierowcy, orzeczoną niezdolnością z powodu chorób układu 
nerwowego, zażywaniem leków, uzależnieniem od narkotyków. Znaleziono również 
zależność między przyczyną badania a rokiem badania, płcią, kategoriami prawa 

jazdy, wiekiem kierowcy, stażem kierowcy, przeciwwskazaniami z powodu chorób 
psychicznych, sercowo-naczyniowych, układu nerwowego, układu ruchu, zażywaniem 
leków i cukrzycą. 

 
  



44 
 

PIĄTEK 14. 09. 2012R. 
 

POTRZEBA ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH  

BADAŃ I ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDAWANYCH KIEROWCOM 
 
Grażyna Wośkowiak 
 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu 
 
Cel pracy: 

1. Celem opracowania jest wskazanie na trudności orzecznicze dotyczące badań 
i wydawania orzeczeń kierowcom w związku z niespójnymi przepisami prawnymi. 

2. Próba propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawnych. 
Materiał: 

Analiza następujących przepisów prawnych w części dotyczącej badań lekarskich: 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 58, poz. 515 z późń. zm.) 

1.1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań 
lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniające: 

  z dnia 15 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 88, poz. 503) i  
  z dnia 30 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2012r., poz. 24) 

2.  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 
125, poz. 874 z późń. zm.) 

3. Ustawa z dnia 5 styczna 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 
z późn. zm.) 

4. Art. 229 Kodeksu pracy oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych  do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz. U. 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) 

Omówienie analizy przepisów prawnych. 
Istnieje niespójność między ustawą – Prawo o ruchu drogowym a rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w części dotyczącej osób kierujących pojazdami w ramach 
obowiązków służbowych zwłaszcza, że opinie prawne definiujące ten obowiązek są 
rozbieżne. 

Trudności orzecznicze stwarza rozbieżność miedzy  koniecznością badania i orzekania 
w dwóch grupach kategorii prawa jazdy, podczas gdy kryteria orzecznicze dla 
kierowców pojazdów jednośladowych są odmienne. 
Zdaniem autorki nieporozumieniem jest dokonywanie tzw. wpisów w prawie jazdy, 

które polegają na wymianie prawa jazdy (art. 97a ustawy – Prawo o ruchu drogowym) 
na podstawie zaświadczeń lekarskich „kodeksowych”. Niestety ten zapis został 
utrzymany w ustawie o kierujących pojazdami (art. 13, ust. 3). 
W referacie zostaną przedstawione również inne niespójności w przepisach prawnych, 

które znacząco utrudniają  relacje: osoba badana – lekarz – wydział komunikacji.  
Wniosek: 
1. Istnieje potrzeba zmian obowiązujących przepisów prawnych dotyczących badań 

i wydawania orzeczeń w odniesieniu do kierowców. 
2. W opracowywaniu nowych przepisów dotyczących kierowców winni być 

zaangażowani lekarze zajmujący się tą tematyką. 
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CZYNNE PORADNICTWO JAKO ELEMENT OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ  

W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM 

 
Paweł  Wdówik 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu 
 
 
Jednym z elementów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi zapisanym 

w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 jest prowadzenie 
czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i związane 
z pracą. Twórcą idei czynnego poradnictwa jest Robert Philips, który opracował 

a następnie wdrożył system dyspanseryzacji w opiece nad chorymi na gruźlicę. 
Z biegiem czasu system był wykorzystywany w programach walki z wieloma 
chorobami i został upowszechniony w ochronie zdrowia, szczególnie w organizowaniu 
opieki zdrowotnej nad zbiorowościami ludzkim (dzieci, młodzież, pracownicy zakładów 

pracy). W czynnym poradnictwie można wyróżnić trzy stadia – pierwszy to proces 
diagnozowania (wykrycie lub podejrzenie choroby), drugie stadium to realizacja 
indywidualnego procesu leczniczo - rehabilitacyjnego, trzeci to utrwalenie wyników - 

profilaktyka. W przypadku służby medycyny pracy jest to forma opieki będąca 
połączeniem badań profilaktycznych, świadczeń leczniczych i działań ukierunkowanych 
na środowisko pracy. W referacie zostaną przedstawione praktyczne aspekty 
wdrażania czynnego poradnictwa w zakładzie pracy.    
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ZMIANY W POLU WIDZENIA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW 

DOTYCZĄCYCH KIEROWCÓW. OPISY PRZYPADKÓW 

 

Alicja Pas- Wyroślak, Ewa Wągrowska-Koski 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przychodnia Chorób Zawodowych 

 

       Nowe przepisy dotyczące badań kierowców, które Rozp. Ministra Zdrowia 

z dn. 15 kwietnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich 
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 
nr 88, poz. 503), obowiązują od 28 czerwca 2011r. W przepisach tych wdrożono 

postanowienia Dyrektywy  2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009r. 
W porównaniu z  wcześniej obowiązującym Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 
2004 r. zwrócono szczegółową uwagę na pole widzenia w odniesieniu do kierowców 
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, z podaniem 

minimalnych wymagań  zakresu pola widzenia  dla poszczególnych kategorii.  
W referacie zostaną szczegółowo omówione nowe przepisy dotyczące oceny narządu 
wzroku, a w szczególności zmiany wymagań obejmujących pole widzenia 

z przedstawieniem przypadków ograniczeń  tej funkcji wzrokowej, które stanowią 
przeciwwskazanie do kierowania pojazdami we wskazanych grupach kategorii. 
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PROBLEM WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI 

SILNIKOWYMI W PRAKTYCE ODDZIAŁU TOKSYKOLOGII  

INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI 

 
Marek Bąk 1,  Sylwia Swiderska- Kiełbik 2, Anna Krakowiak 1 

 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, 1Oddział Toksykologii, Klinika 
Chorób Zawodowych i Toksykologii, 2 Przychodnia Chorób Zawodowych 
 

Wstęp: Problematyka dotycząca przekazywania uprawnionym organom przez lekarza 
informacji na temat problemów zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do  
kierowania pojazdami silnikowymi budzi w praktyce wiele wątpliwości. Powszechnie 
znanym faktem jest, że substancje psychoaktywne, alkohol oraz leki wykazujące 

działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) ograniczają zdolność do 
kierowania pojazdami silnikowymi, czego konsekwencją są wypadki drogowe, w tym 
także śmiertelne. Wśród pacjentów przyjmowanych każdego roku do Oddziału 

Toksykologii (OT) Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z powodu zatrucia lub nadużycia 
w/w substancji toksycznych zdarzają się także osoby  posiadające uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi.  
Celem pracy była analiza dokumentacji medycznej pacjentów w przypadku których 

przekazano informacje do wydziałów komunikacji na temat istniejących 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi. 
Materiał i metody: w latach  2008-2010 do OT przyjęto  ogółem 6539 pacjentów 
z powodu ostrego zatrucia. Na podstawie badania podmiotowego, obrazu klinicznego 

zatrucia, wyników wykonanych badań toksykologicznych oraz przeprowadzonej 
konsultacji psychiatrycznej i/lub terapeuty ds. uzależnień do wydziałów komunikacji 
zgłoszono 402 osoby celem weryfikacji uprawnień do prowadzenia pojazdów 

silnikowych. Z 402 zgłoszonych przypadków procedura administracyjna została 
zakończona w 329 sprawach i te dane zostały wykorzystane w dalszej analizie 
statystycznej. W trakcie analizy dokumentacji medycznej, w tym także uzyskanych 
informacji o istniejących przeciwwskazaniach lub ich braku do kierowania pojazdami 

silnikowymi pacjentów podzielono na cztery grupy. Grupę I stanowili pacjenci 
u których w wyniku badania na wniosek wydziału komunikacji utrzymano zdolność do 
kierowania pojazdami silnikowymi, grupa II - to osoby którym na wskutek wdrożonej 

procedury cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, grupa III - to 
osoby, którym cofnięto uprawnienia na wniosek innych jednostek uprawnionych 
np. policji czy też sądów przed przyjęciem do OT, zaś grupę IV stanowiły osoby które 
zostały wyłączone z postępowania weryfikacyjnego na skutek nie posiadania prawa 

jazdy. Na 329 zgłoszonych osób zweryfikowano pozytywnie 19 (co stanowi 6% ogółu), 
85 osobom cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych (26%) 
a 20 osób zostało zweryfikowane negatywnie przed hospitalizacją w OT przez policję 

i sądy. 205 osób nie posiadało prawa jazdy zatem w ich przypadku procedurę 
weryfikacji uprawnień umorzono. 
Wnioski: prowadzone działania wobec ww. pacjentów w OT w Łodzi, naszym zdaniem 
w znaczny sposób wpływają na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego samego pacjenta, 

jak i innych osób (uczestników ruchu) które mogłoby być wynikiem spowodowanego 
wypadku samochodowego.   
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ORZECZNICTWO LEKARSKIE W NAGŁYCH INCYDENTACH 

KARDIOLOGICZNYCH WŚRÓD CZŁONKÓW ZAŁÓG  

POLSKICH STATKÓW MORSKICH 

 
 

Małgorzata Wójcik-Stasiak, Bogdan Jaremin, Paweł Zagożdżon 
 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Klinika Chorób Zawodowych 

i Wewnętrznych  
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 

Cel pracy: Przybliżenie zasad i kryteriów oceny w orzecznictwie lekarskim  
kardiologicznych incydentów na statkach morskich. 
Wstęp: Najczęstszą przyczyną zgonów na statkach morskich, obok katastrof morskich 

i urazów są nagłe incydenty kardiologiczne, w tym zawał mięśnia sercowego i ostra 
niewydolność krążeniowa. Konieczność oceny powyższych zdarzeń podczas 
wykonywania pracy na morzu jest uwarunkowana specyficznymi, medycznymi, 
prawnymi i ekonomicznymi aspektami w tym> powództwem chorych i ich rodzin 

o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i roszczeniem o odszkodowanie. 
Materiały i metody:  Retrospektywnej analizie poddano 30 przypadków nagłych 
incydentów krążeniowych wśród członków załóg polskich statków morskich w latach 
1988-2009, wyłącznie mężczyzn w wieku 28-61 lat. Analizę oparto o dane 

z protokołów wypadkowych, dokumentacji  medycznej  przed zaokrętowaniem, zeznań 
świadków i raportów sekcyjnych. Rozpoznanie oparto o kod ICD-10. W analizie 
uwzględniono czynniki: genetyczno-osobnicze, ogólno-środowiskowe, oraz środowiska 

pracy, w tym: współudział warunków klimatycznych, stresu i zmęczenia, wydatku 
energetycznego, innych zagrożeń chemicznych i fizycznych podczas rejsu, sposobu 
wykonywania pracy, oraz stopnia i rodzaju obciążenia fizycznego. Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej metodą regresji wieloczynnikowej oraz przedstawiono 

w tabelach. 
Omówienie: W badanym materiale wskazano przeważającą rolę warunków pracy jako 
czynnika zewnętrznego w zaistnieniu nagłości kardiologicznych. Stwierdzono 

konieczność uściślenia kryteriów i metod niezbędnych dla prawidłowego procesu 
orzeczniczego decydujących o określeniu roli czynnika zewnętrznego w uznaniu 
zdarzenia za wypadek przy pracy i wydaniu opinii o zasadności odszkodowania. 
Wskazano możliwe działania prewencji przed - i podczas pracy na statku morskim dla 

zredukowania liczby wypadków i ich następstw. Szczególny nacisk położono na 
promocję zdrowego stylu życia wśród członków załóg na statkach bez lekarza. 
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DYLEMATY ORZECZNICZE  

W ŚMIERTELNYCH ZAWAŁACH MIĘŚNIA SERCOWEGO  

SPOWODOWANYCH  WYPADKAMI PRZY PRACY 

 
 

Krzysztof Tuszyński, Krzysztof Kordel 
 
Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu 

 
 
Wypadek przy pracy w Polsce jest ustawowo zdefiniowany , wymagane jest 
spełnienie 3 istotnych cech. Jedną z nich jest dokładne opisanie tzw. „przyczyny 

zewnętrznej". 
Z analizowanych przez nas spraw - akt sądowych wyłania się obraz, gdy człowiek, 
który uległ wypadkowi przy pracy (szczególnie wtedy, gdy nastąpił nagły zgon), jest 

przedmiotem przeróżnych tendencyjnych opinii oraz orzeczeń zmierzających do 
pozbawienia uprawnień do renty wypadkowej i do odszkodowania. 
Analizowaliśmy akta ponad 120 spraw oraz wyroki sądów apelacyjnych oraz Sądu 
Najwyższego w Warszawie. 

Okazuje się, że jest kilkanaście sytuacji, w których „przyczyną zewnętrzną" jest 
naruszenie różnych przepisów związanych z ochroną zdrowia pracownika wg Kodeksu 
Pracy i pochodnych uregulowań. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest dążenie ubezpieczycieli do poszukiwania za wszelką 

cenę dowodów na to, że nie ma wypadku przy pracy, a śmierć nastąpiła z powodu 
choroby samoistnej. 
Często wbrew przepisom i wbrew zasadom moralności orzeczniczej usiłuje się 

odrzucić śmiertelny skutek wypadku przy pracy. 
Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta - ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowań 
i nie płaci renty rodzinnej wypadkowej. 
Dzieje się tak, pomimo iż składki wypadkowe pobiera się chętnie. 

Zjawiska te obserwowaliśmy zarówno w orzeczeniach ZUS-u, KRUS-u, jak i różnych 
Towarzystw Ubezpieczeniowych. 
Z czego to wynika, że uczestniczą w tym lekarze? 

Z braku wiedzy aktualnej czy z innej przyczyny? 
 

  



50 
 

PIĄTEK 14. 09. 2012R. 
 
 
 

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI ZABURZEŃ GŁOSU U NAUCZYCIELI 

W RAMACH PROGRAMU „CHROŃ SWÓJ GŁOS” 

 
 
Magdalena Jałowska, Grażyna Wośkowiak, Bożena Wiskirska-Woźnica 

 
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu  
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu 
 

 
Cele pracy: Celem pracy była ocena efektów rehabilitacji nauczycieli biorących udział 
w części diagnostyczno-leczniczej programu „Chroń swój głos” w latach 2007-2011. 

Materiał i metodyka badań: Materiał badawczy stanowiło 197 osób biorących udział 
w części diagnostyczno-rehabilitacyjnej programu „Chroń swój głos”. Do oceny 
efektów rehabilitacji posłużyła grupa 51 osób, która powróciła na kontrolne badanie 
foniatryczne. Leczenie zaburzeń głosu realizowano poprzez edukację z zakresu higieny 

narządu głosu oraz prawidłowych technik emisji głosu wspomaganych ćwiczeniami 
indywidualnymi z logopedą oraz fizykoterapią narządu głosu. Obliczenia statystyczne 
wykonano  przy  pomocy  pakietu  STATISTICA  StatSoft,v10  oraz  Cytel  Studio,  

StatXact-9. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności α=0.05. 
Wyniki: Skuteczność rehabilitacji głosu została potwierdzona w badaniach kontrolnych 
poprawą ocenianych parametrów czynności fonacyjnej krtani. Rehabilitacja głosu 
poprzez reedukację prawidłowych technik emisji głosu oraz wspomagającą 

fizykoterapię stanowi efektywną metodę leczenia zaburzeń głosu u nauczycieli. 
 

  

http://www.audio.amp.edu.pl/teksty.php?plik=nauka/awanse_naukowe.php
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PROBLEMY W ORZEKANIU O CHOROBIE ZAWODOWEJ NARZĄDU GŁOSU 
 
 

Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska- Woźnica, Krzysztof Tuszyński 
 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  Katedra i Klinika Foniatrii 

i Audiologii  
 
 
Zbadaliśmy ponad 40 orzeczeń lekarskich ZUS dotyczących ustalania % uszczerbku na 

zdrowiu oraz ustalania renty z tytułu choroby zawodowej narządu głosu. Wszystkie 
analizowane orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS dotyczyły nauczycieli. Stwierdziliśmy 
szereg zjawisk niekorzystnych orzeczniczo, biorąc pod uwagę stan wiedzy w foniatrii. 

Miedzy innymi: 
1. Tendencja do zaniżania % uszczerbku na zdrowiu w stosunku do stanu 

faktycznego, wskutek nierespektowania foniatrycznych orzeczeń i sugestii 
wpisanych do zaświadczeń o stanie zdrowia. 

2. W sytuacji, gdy leczący foniatra stwierdza trwałe i nieodwracalne zmiany 
w narządzie głosu wyznaczanie zlecania ponownych badań kontrolnych - 
orzeczniczych przez lekarzy ZUS w odstępach co rok lub co 2 lata. 

3. Niestosowanie w orzekaniu kryteriów foniatrycznych, opublikowanych 
w Otolaryngologii Polskiej w 2006 r. w nr 60. 
Kryteria te oparte o obowiązujące przepisy i o stan wiedzy foniatrycznej 
w sposób przejrzysty i porządkują kwestię ustalania uszczerbku na zdrowiu. 
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ANALIZA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNYCH 

W KONTEKŚCIE NARAŻENIA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE  

W RÓŻNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH 

 

 
Anna Kozajda, Karolina Bródka, Małgorzata Sowiak, Irena Szadkowska-Stańczyk 
 
 

Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Środowiskowych Zagrożeń 
Zdrowia  
 

 
 
Celem badania była ocena częstości występowania dolegliwości zdrowotnych 
wiązanych z zawodowym narażeniem na czynniki biologiczne i wydzielane przez nie 

związki obecne w środowisku pracy pracowników różnych grup zawodowych. 
Materiał i metody: Analizę częstości występowania dolegliwości przeprowadzono 
wśród pracowników: archiwów i bibliotek (361 osób), sortowni odpadów komunalnych 

(69 osób) i hodowców trzody chlewnej (90 osób). Do oceny częstości zgłaszania 
symptomów chorobowych wykorzystano opracowany specjalnie w tym celu 
kwestionariusz obejmujący dolegliwości typowe dla chorób alergicznych (wszystkie 
badane grupy zawodowe) oraz syndromu toksycznego wywołanego pyłem 

organicznym (grupa hodowców trzody chlewnej). W przypadku dwóch pierwszych 
grup zawodowych do obliczenia wskaźnika ryzyka względnego  wystąpienia badanych 
dolegliwości wykorzystano grupę kontrolną pracowników biur (205 osób), natomiast 
w przypadku hodowców trzody chlewnej ryzyko względne obliczano w zależności od 

wielkości ekspozycji na poszczególne czynniki biologiczne i ich produkty. Jako miarę 
ryzyka względnego przyjęto iloraz szans OR. 
Wyniki: W populacji pracowników archiwów i bibliotek istotnie podwyższone ryzyko 

dotyczyło wszystkich zmian  z zakresu górnych dróg oddechowych (głównie nosa): 
OR=1,58 w przypadku napadowego swędzenia nosa i kichania; OR=2,11dla 
napadowego kataru i OR=1,74 dla uczucia blokady nosa. Na podobnym istotnie 
podwyższonym poziomie kształtowało się ryzyko wystąpienia zmian na skórze. 

Dotyczyło to tak zaczerwienienia i pieczenia skóry (OR = 2,15) jak i zmian 
o charakterze swędzącej wysypki (OR = 1,58). 
U pracowników sortowni odpadów, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono 

istotnie wyższe ryzyko wystąpienia uporczywego suchego kaszlu (OR=2,72), świądu 
nosa i kichania (OR=2,26), napadowego wodnistego kataru (OR=4,58), uczucia 
blokady nosa (OR=4,01) i napadów duszności (OR=3,11).  
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W grupie osób zatrudnionych przy wielkoprzemysłowej hodowli trzody chlewnej 
stwierdzono istotnie podwyższone ryzyko wystąpienia co najmniej jednej 
z dolegliwości alergicznych ogółem (OR=5,24) a także dolegliwości „ocznych” 

(OR=3,74) jeśli poziom ekspozycji na endotoksyny obecne w powietrzu przekraczał 
5000 EU/m3. W przypadku ekspozycji na glukany w zakresie stężeń 100-500 ng/m3 
powietrza stwierdzono podwyższone ryzyko (na granicy istotności statystycznej) 

wystąpienia co najmniej jednej z analizowanych dolegliwości alergicznych ogółem 
(OR=3,01), istotnie podwyższone ryzyko dolegliwości ze strony układu oddechowego 
(OR=3,09). Analizując wpływ stężenia pyłu wdychalnego na ryzyko wystąpienia 
wybranych dolegliwości stwierdzono istotnie podwyższone ryzyko wystąpienia 

co najmniej jednej z dolegliwości alergicznych ogółem (OR=3,52) jeśli stężenie pyłu 
zawiera się w granicach 2-5 mg/m3 powietrza. 
Wniosek: Podwyższone stężenia mikroorganizmów i wydzielanych przez nie związków 

obecne w środowisku pracy istotnie podwyższają ryzyko wystąpienia dolegliwości ze 
strony górnych dróg oddechowych, oczu i skóry. 
 
Praca wykonana w ramach zadań finansowanych z dotacji na działalność statutową: 
IMP 3.4/2005 oraz IMP 3.6/2007 oraz grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
nr N404 034 31/1987. 
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ZAWODOWE ASPEKTY ZAKAŻENIA HBV I HCV WŚRÓD PRACOWNIKÓW 

OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 
Jacek Parszuto 
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku 
 
 

Dane dotyczące chorób zawodowych ogółem, w tym zawodowych  chorób 

zakaźnych, wskazują, że liczba tych chorób w Polsce zmniejsza się. Spadek liczby 
zachorowań na zawodowe wzw w okresie od roku 1987 do roku 2009 wyniósł 91,7%. 
W województwie pomorskim w latach 1999-2009 stwierdzono 341 przypadków 

zawodowego wzw B i C tj. 14,1% wszystkich przypadków w kraju. W celu analizy 
sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zachorowań na zawodowe wzw typu B i C 
pracowników ochrony zdrowia w województwie pomorskim uzyskano dane z 338 kart 
stwierdzenia chorób zawodowych z lat 1999 – 2009. Wykonano laboratoryjne 

w zakresie przeciwciał anty-HCV oraz przeciwciał anty-HBs u 9094 osób, spośród 
których 4242 poddano badaniu ankietowemu uwzględniającemu szeroki panel 
ewentualnych narażeń, chorób współistniejących, cech klinicznych i demograficznych. 

Stwierdzono, że frakcja pracowników z mianem przeciwciał ≥1000 j.m./l wynosiła 
50,24%, pomiędzy 101 a 999 j.m./l - 25,86%, między 11 a 100 j.m./l - 12,76%, 
a poniżej 10j.m./l - 11,14%. Odsetek nosicieli wirusa HBV w badanej populacji 
oszacowano na ok. 0,25%. Czynnikami, które niezależnie przewidywały zwiększone 

prawdopodobieństwo obecności markerów wzw B  były: miejsce pracy – szpital, wiek, 
staż pracy. W trakcie badań u 9094 pracowników ochrony zdrowia stwierdzono 
98 przypadków pozytywnych wyników badania przeciwciał anty-HCV (1,08%). 
Czynnikami, które niezależnie przewidywały zwiększone ryzyko obecności markerów 

wzw C były: wiek, dializy i przebyte zabiegi operacyjne. Współczynniki zapadalności 
potwierdziły wysokie ryzyko zakażenia wśród personelu laboratoryjnego (najwyższy 
wskaźnik u pomocy laboratoryjnych; 59,9/10 tys. zatrudnionych). Zapadalność dla 

salowych 11,7/10 tys. okazała się wyższa niż w grupie lekarzy (4,4/10 tys.), lekarzy 
dentystów (7,1/10 tys.) i położnych (7,3/10 tys.), a nieznacznie mniejsza od 
wskaźnika u pielęgniarek (13,9/10 tys.).  
Wnioski. 1/ Zebrane dane wskazują na znaczący spadek zachorowań na wzw B 

w badanym okresie. 2/ Częstość występowania przeciwciał anty-HCV i HBsAg 
w populacji pracowników ochrony zdrowia wydaje się istotnie mniejsza niż w populacji 
ogólnej. 3/ Najwyższe ryzyko zakażenia wzw wystąpiło w dziale diagnostyki 

laboratoryjnej oraz w zawodach pomocniczych i technicznych. 4/ Wyniki badań 
wskazują na dominację czynników pozazawodowych w patogenezie zakażeń wzw typu 
B i C wśród pracowników ochrony zdrowia województwa pomorskiego. 5/ W zakresie 
wzw typu B objęcie szczepieniami pracowników wykonujących zawody medyczne oraz 

odsetek osób odpowiadających na szczepienie w tych grupach jest na poziomie 
satysfakcjonującym.  
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W SPRAWIE NIEPRAWIDŁOWEJ KWALIFIKACJI NA STANOWISKO POMOCY 

DENTYSTYCZNEJ. OPIS PRZYPADKU ALERGII NA AKRYLANY 

 
 
Marta Kieć-Świerczyńska, Beata Kręcisz, Dorota Chomiczewska-Skóra 

 
Instytut Medycyny pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi, Pracownia Dermatologii 
Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego  

 

 
Przedstawiamy przypadek uczulenia na akrylany u manikiurzystki, trudniącej się 
zdobieniem paznokci przy użyciu żelów akrylowych, u której wystąpiły ostro zapalne 

zmiany wypryskowe na rękach z obecnością dużych pęcherzy. Objawy na rękach były 
poprzedzone świądem i stanem zapalnym małżowin usznych i zewnętrznych 
przewodów słuchowych, plamami rumieniowymi na twarzy oraz świądem 
i zaczerwienieniem spojówek.  Pacjentka zmuszona była zrezygnować z pracy. 

Po wygojeniu się zmian skórnych podjęła zatrudnienie w charakterze pomocy 
dentystycznej w prywatnym gabinecie stomatologicznym. Po 4 miesiącach wyprysk 
rąk nawrócił. Stykała się tam z kompozytami dentystycznymi na bazie akrylanów. 

Testy płatkowe wykazały nadwrażliwość na 6 metakrylanów, nikiel i izoeugenol 
(Chemiotechnique Diagnostic). W punktowych testach skórnych nie stwierdzono 
uczulenia na powszechnie występujące alergeny środowiska domowego 
i komunalnego.  

Akrylany są silnymi alergenami środowiska zawodowego zarówno gabinetów 
dentystycznych jak i salonów kosmetycznych. Rękawiczki lateksowe nie chronią 
skutecznie skóry. Związki te przenikają przez rękawiczki ochronne.  
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WYSTĘPOWANIE BÓLÓW PLECÓW W DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA  

WŚRÓD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH,  

EKSPONOWANYCH NA WIBRACJĘ OGÓLNĄ 

 
Leszek Solecki 

 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 
 

 
Wstęp. Ekspozycja na wibracje całego ciała (wibracja ogólna) jest szeroko 
rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka zawodowego wśród kierowców ciągników, 
niekorzystnie wpływającym na ich zdrowie. Epidemiologiczne badania udowodniły, że 

długotrwałe zawodowe ekspozycje na drgania ogólne mogą być kojarzone 
z uszkodzeniem kręgosłupa i bólami w dolnej części pleców (odcinek lędźwiowy). 
Materiał i metody. Badaniom została poddana wytypowana grupa mężczyzn – 

rolników (50 osób), zajmujących się mieszaną produkcją rolniczą (roślinno-zwierzęca), 
eksponowanych na wibrację ogólną. Grupę kontrolną stanowili pracownicy umysłowi 
(30 osób), nie podlegający działaniu drgań mechanicznych. Czas ekspozycji na 
wibrację ogólną w grupie badanych rolników zawierał się w zakresie 15-61 lat. 

Zasadniczym narzędziem badawczym, jakie wykorzystano do oceny częstości 
występowania dolegliwości bólowych w obszarze dolnej części kręgosłupa, była 
ankieta (oparta częściowo na standaryzowanym kwestionariuszu Nordyckim). Stopień 
narażenia rolników na wibracje ogólne określano w oparciu o zastosowany parametr 

zwany skumulowaną stażową dawką drgań (obliczoną wg wzoru: d = ∑ a2
śr,r 

. ti ; 
gdzie: d – skumulowana dawka drgań; aśr,r – średnie dzienne przyspieszenie drgań dla 
całego roku; ti – czas pracy w latach). 

Wyniki. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że najczęściej zgłaszane były 
bóle pleców w wytypowanej grupie rolników indywidualnych, eksponowanych na 
działanie wibracji ogólnej (u ponad 90 % ogółu osób badanych), niż w grupie 
kontrolnej (u około 60 % osób). Wśród rolników występują trwałe bóle pleców 

o charakterze bólu ostrego i chronicznego, najczęściej w okresie całego okresu 
zawodowego (u ponad 60%), zaś w grupie kontrolnej bóle te trwają nie dłużej niż 
12 miesięcy, w krótkich epizodach (bóle chwilowe). Obliczona skumulowana stażowa 

dawka drgań dla rolników indywidualnych zawiera się w przedziale wartości od 2,90 
do 11,81 jednostek (lata . m2 s-4). Częstość bólów pleców wśród rolników zwiększa się 
wraz ze wzrostem dawki drgań. 
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NOWE WYZWANIA DLA MEDYCYNY PRACY W OPARCIU O ANALIZĘ 

ZGŁOSZEŃ PODEJRZEŃ CHORÓB ZAWODOWYCH  

W DWOMP WROCŁAW W OKRESIE 2006 - 2011 

 

Elżbieta Cwynar, Jarosław Tomczyk, Maria Kosińska 
 
DWOMP we Wrocławiu 
 

 
Wstęp: Ustawa o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 r. została utworzona 
w celu ochrony zdrowia pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków 

środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej 
opieki zdrowotnej w tym kontroli zdrowia nad nimi. W ostatnich latach w Polsce 
obserwuje się wzrost liczby chorób zawodowych układu ruchu wywołanych sposobem 
wykonywania pracy. Analiza zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych w DWOMP 

Wrocław na przestrzeni 2006 – 2011 r. wykazała skalę problemu zgłaszania schorzeń 
układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy jako potencjalnych chorób 
zawodowych.  

Materiał i metody: Przeprowadzono analizę zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych 
w DWOMP Wrocław w okresie 2006 – 2011 r.  Potem przeanalizowano skalę problemu 
schorzeń ze strony układu ruchu biorąc pod uwagę płeć, wiek i profil zawodowych 
pracowników zgłaszających się do Poradni Chorób Zawodowych z podejrzeniem 

chorób zawodowych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. 
Wyniki: Jak widać z przedstawionej analizy, schorzenia z tytułu sposobu wykonywania 
pracy stanowią duży problem w populacji osób produkcyjnych w wieku 40-59 lat, 
w tym coraz bardziej w grupie zawodowej pracowników umysłowych. 

Wnioski: Działania służby medycyny pracy na rzecz ochrony zdrowia pracowników 
powinny opierać się na współdziałaniu z pracodawcą na rzecz ograniczenia 
szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników. „Mozolnym” zadaniem służby 

medycyny pracy jest przekonanie kardy i pracowników, iż jakość środowiska pracy ma 
istotny wpływ na wyniki pracy. Ważne jest zaangażowanie pracodawców w działania 
na rzecz ochrony zdrowia pracowników, zapobieganie zagrożeniom, wypadkom 
i chorobom zawodowy oraz przekonanie pracowników o zasadności dbania o stan 

zdrowia dla podtrzymania ciągłości zatrudnienia i możliwości zarobkowania. 
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CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRACY OSÓB PRACUJĄCYCH  

NA ZMIANY NOCNE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH W ŁODZI – 

ZNACZENIE DLA RYZYKA NOWOTWOROWEGO 

 
 

Weronika Burdelak, Beata Pepłońska, Jolanta Krysicka, Agnieszka Bukowska 
 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Epidemiologii 

Środowiskowej  
 
 
Wstęp 

W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi rozpoczęto badanie kohortowe osób 
zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, pracujących w systemie pracy zmianowej, 
ze zmianami nocnymi. W ramach projektu przeprowadzono badanie ankietowe na 

poziomie zakładów, w celu charakterystyki warunków pracy.  
Środowisko pracy zakładów przemysłowych charakteryzuje z reguły złożona 
ekspozycja na czynniki szkodliwe i uciążliwe. Dla około 20% osób pracujących 
dodatkowym obciążeniem jest praca na zmiany nocne. W 2007 roku Międzynarodowa 

Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zakwalifikowała pracę zmianową, powodującą 
zaburzenia rytmu okołodobowego do grupy czynników prawdopodobnie 
kancerogennych dla człowieka (grupa 2A), z pewnym dowodem z badań 
eksperymentalnych, ale ograniczonym z badań u ludzi i obserwowanym zwiększeniem 

ryzyka zachorowania na raka piersi oraz w pojedynczych doniesieniach raka prostaty 
i jelita grubego. Jednym z ograniczeń dotychczasowych badań nad występowaniem 
nowotworów złośliwych, w populacjach osób pracujących na zmiany nocne, był brak 

informacji o pozostałych czynnikach szkodliwych środowiska pracy, w tym 
o czynnikach potencjalnie rakotwórczych, jakie mogą brać udział w etiologii 
ww. nowotworów złośliwych.  
Cel 

Celem badania była szczegółową charakterystyką systemów pracy oraz narażeń na 
czynniki szkodliwe i uciążliwe, zakładów z terenu miasta Łodzi, w których funkcjonuje 
system pracy zmianowej, ze zmianami nocnymi. 

Metoda 
Listę zakładów sformułowano w oparciu o dane z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Łodzi. W drodze ankiety wypełnionej przez specjalistów ds. BHP 
w poszczególnych zakładach przemysłowych, zebrane zostały informacje dotyczące 

sytemu pracy (liczbie zmian), długości cyklu, kierunku rotacji oraz o występujących 
w środowisku pracy zakładów czynnikach szkodliwych i uciążliwych. Utworzoną listę 
czynników szkodliwych, skonfrontowano z bazą European chemical Substances 

Information System (ESIS), klasyfikacją czynników rakotwórczych dla Unii Europejskiej 
a także z klasyfikacją Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). 
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Wyniki 

Do badania zostało włączonych w sumie 48 zakładów funkcjonujących w systemie 
pracy zmianowej, w których zatrudnionych było łącznie 18614 osób (6604 kobiety 
oraz 12010 mężczyzn), z czego prawie 55% stanowili pracownicy produkcyjni 
pracujący na zmianach nocnych. Dominującym systemem, w jakim funkcjonują 

zakłady w badaniu był system 3-zmianowy (69% zakładów). Ponad połowa 
z przedsiębiorstw pracowała w 5-dniowym cyklu brygady (25 zakładów). Połowa 
z zakładów charakteryzuje się kierunkiem rotacji zmian – „noc-popołudnie-rano”. 

Ogółem lista czynników środowiska pracy (48 zakładów), objęła 155 czynników 
szkodliwych i uciążliwych. Najczęściej stwierdzanym czynnikiem szkodliwym 
występującym w środowisku pracy był hałas (w 94% zakładów, zatrudniających około 
95% osób), następnie tlenek węgla (w 48% zakładów, 63% wszystkich pracowników), 

oraz tlenek azotu (w 29% zakładów,  około 43% osób z bazy).  
Zidentyfikowaliśmy cztery czynniki potencjalnie rakotwórcze: benzen, benzopiren, pyły 
drewna twardego oraz pyły krzemionkowe. Narażenie na benzen oraz benzopiren oraz 

pyły drewna twardego wystąpiło w pojedynczych zakładach, zaś w 2 na pyły 
krzemionkowe. 
Wnioski 
Wyniki naszej analizy wskazują, iż w zakładach funkcjonujących w systemie 

zmianowym (ze zmianami nocnymi) z reguły występuje narażenie na szereg innych 
czynników szkodliwych, w tym również rakotwórczych. Analizy epidemiologiczne 
dotyczące związku pomiędzy pracą w nocy, a występowaniem nowotworów złośliwych 

powinny uwzględniać dane o pozostałych czynnikach środowiska pracy.   
 
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant 
nr PB5169/B/P01/2010/38). 
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WYBRANE PRZYPADKI ROZSTRZYGANIA ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ 

WYDAWANYCH NAUCZYCIELOM DOTYCZĄCYCH URLOPÓW  

DLA PORATOWANIA ZDROWIA 

 

Katarzyna Skręt, Alicja Bożek Sochacka 

 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie 
 

 
Według danych Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ciągu ostatnich dwóch 

lat w województwie podkarpackim dwukrotnie wzrosła liczba udzielanych 
nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. Niektóre gminy, jako organy 

prowadzące szkoły zlokalizowane na ich terenie zleciły dyrektorom tych szkół 
odwoływanie się od wniosków o ich udzielenie. Tak jest np. w powiecie dębickim, 
krośnieńskim, przemyskim oraz sanockim. 

Do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie w 2010 r. 
dyrektorzy odwoływali się 5 razy od orzeczeń lekarskich o urlopach, jeden wniosek 
został rozstrzygnięty negatywnie. W 2011 r. wpłynęło 14 odwołań, z czego 4 wnioski 
zostały rozstrzygnięte negatywnie. W bieżącym roku w miesiącach od stycznia do 

maja wpłynęło już 13 odwołań, z czego 9 wniosków zostało rozstrzygniętych 
negatywnie. 

Wydaje się, że ilość odwołań od wniosków o udzielenie urlopów dla 
poratowania zdrowia będzie systematycznie rosnąć. Wynika to z sytuacji 

demograficznej naszego społeczeństwa, w którym od wielu lat notuje się spadek liczby 
urodzeń. Skutkiem takiej sytuacji jest likwidacja niektórych szkół, ich łączenie, lub 
łączenie klas o pokrewnych kierunkach. Nauczyciele nadużywają swoich uprawnień do 

urlopów i usiłują korzystać z nich w sytuacji utraty pracy, a niekoniecznie zdrowia.  
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PROBLEMY ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO W ASPEKCIE ANALIZY 

DOKUMENTACJI ORAZ STOSOWANYCH PROCEDUR 

 
Krzysztof Kordel, Krzysztof Tuszyński 
 

Wielkopolska Izba Lekarska, Poznań 
 
Przebadaliśmy 93 akty orzecznicze ZUS. 
Celem analizy było sprawdzenie jakie występują zjawiska niekorzystne z punktu 

widzenia wykorzystania dostępnej dokumentacji, jak również stosowanych 
w orzekaniu procedur. 
Stwierdziliśmy występowanie szeregu zjawisk niekorzystnych, związanych 

z dokumentacją: 
a. przygotowywaną przez lekarzy piszących zaświadczenia o stanie 

zdrowia przed zgłoszeniem wniosku do ZUS, 
b. zapisaną w trakcie badania lekarskiego w ZUS. 

Zwróciło naszą uwagę to, że lekarze - orzecznicy ZUS bardzo rzadko korzystają z kart 
oceny ryzyka zawodowego, czy też ze specjalistycznej wiedzy o charakterze pracy i jej 
obciążeń w różnych zawodach (wyd. MPP i SS) 

To spostrzeżenie jest bardzo ważne w sytuacji gdy obecnie orzeka się o zdolności do 
wykonywania pracy (lekarskie przeciwwskazania do jej wykonywania). 
Jeśli chodzi o procedury to naszym zdaniem zbyt często wzywa się pacjentów (np. co 
roku na badanie), w sytuacji schorzenia cechach trwałej niezdolności do pracy. 

Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów orzekania i mnożenia kart badań lekarskich. 
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REWOLUCJA W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ –  

2 LATA NA WYELIMINOWANIE DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ 

OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI, PROBLEMY 

 
 

 
mgr inż. Tomasz Kaszubowski 
 

SoftMedica Oprogramowanie Medyczne 
 
 
 

W 2014 wchodzą w życie przepisy nakazujące prowadzenie dokumentacji medycznej 
w wersji elektronicznej. Przepis uważany jest za rewolucyjny, jednakże wywołuje dużo 
niepokoju w środowisku medycznym i nie tylko. Oczywistym jest, że należy wyposażyć 

się w komputer oraz odpowiednie oprogramowanie, pozostaje jednak kwestia podpisu 
pacjenta, szczególnie ważna w medycynie pracy. Jednym z rozwiązań jest użycie 
tabletu elektronicznego, na którym złożony zostanie podpis. Kwestią do rozważenia 
pozostają prawne skutki takiego podpisu, szczególnie w świetle obowiązujących 

przepisów jak i niepokojów środowiska medycznego. 
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OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACUJĄCĄ CIĘŻARNĄ  

W ŚWIETLE WYSOKIEJ ABSENCJI CHOROBOWEJ CIĘŻARNYCH –  

CZY ISTNIEJE POTRZEBA DOOKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY  

POMIĘDZY LEKARZEM MEDYCYNY PRACY A GINEKOLOGIEM-POŁOŻNIKIEM 

 
 
Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Hanke 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Epidemiologii 
Środowiskowej  
 

 
 Ciąża, poród i połóg od 2008 r. są najczęstszymi przyczynami absencji 
chorobowej w Polsce. Jedną z postulowanych przyczyn częstego korzystania ze 
zwolnień lekarskich przez ciężarne jest obawa przed potencjalnie szkodliwymi 

czynnikami i uciążliwościami występującymi na stanowisku pracy. Wystawiający 
zwolnienia z pracy lekarze ginekolodzy często nie mają jednak wystarczających 
informacji o warunkach pracy będących pod ich opieką kobiet w ciąży. Wiedzę 

dotyczącą zagrożeń związanych z wykonywaną w czasie trwania ciąży pracą 
zawodową, a także umiejętność identyfikowania tych zagrożeń i zapobiegania im 
posiadają natomiast lekarze medycyny pracy. Współdziałanie lekarzy tych specjalności 
powinno zagwarantować odpowiednią opiekę nad pracującą zawodowo kobietą 

ciężarną. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badania ankietowego, 
wskazujące opinie ginekologów na temat profilaktycznej opieki nad pracującą ciężarną 
i współpracy ze służbą medycyny pracy w tym zakresie.  
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ROLA WOMP W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

PRACUJĄCYCH  NA PRZYKŁADZIE KONTROLI PJSMP  

PRZEPROWADZONYCH  W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH: 2007-2011 

 
 

Katarzyna Góral-Uszyńska, Anna Mikołajczyk 
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 

 
 
Cel: Próba oceny znaczenia kontroli pjsmp przeprowadzanych przez WOMP 
w kształtowaniu jakości w ochronie zdrowia pracujących. 

Materiał: Analiza dokumentacji z kontroli sprawowania opieki profilaktycznej przez 
lekarzy w woj. świętokrzyskim w latach 2007-2011. W referacie zostanie 
przedstawione opracowanie najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas 

kontroli w zależności od struktury organizacyjnej jednostki oraz rodzaju posiadanych 
uprawnień lekarzy. Ponadto zostanie dokonana ocena wyników przeprowadzanych 
kontroli pod względem prawidłowości sprawowania opieki profilaktycznej. 
Wnioski: Kontrole przynoszą poprawę jakości sprawowania opieki profilaktycznej przez 

lekarzy, są nadal potrzebne i celowe.  
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EKSPOZYCJA NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE OD DIATERMII 

KRÓTKOFALOWEJ W GABINETACH REHABILITACJI I DYDAKTYKI  

 
 
Halina Aniołczyk, Magda Mariańska 

 
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi 
 
 

Wstęp: W fizykoterapii powszechnie stosowane są aparaty do diatermii polem 
elektromagnetycznym (PEM) wysokiej częstotliwości, które są źródłem silnych pól. 
Wysokie wartości natężenia pól w miejscach przebywania personelu medycznego 

a w szczególności fizjoterapeutów, wykładowców i studentów rehabilitacji wymagają 
częstych pomiarów i kontroli ekspozycji na te pola. Polskie przepisy higieniczne 
regulujące najwyższe dopuszczalne wartości natężenia  (NDN) w odniesieniu do PEM, 
opierają się na koncepcji stref ochronnych, na obszarze których mogą przebywać 

jedynie pracownicy, którzy odbyli specjalistyczne przeszkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  i poddali się badaniom lekarskim, potwierdzającym 
brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w PEM. Według krajowych przepisów, 

w otoczeniu źródła PEM wyróżnia się trzy strefy ochronne: niebezpieczną, w której 
przebywanie pracowników bez środków ochrony indywidualnej jest zabronione, 
zagrożenia, w której dopuszczalne jest przebywanie pracowników przez czas 
ograniczony (w zależności od wartości natężenia), pośrednią, w której mogą 

przebywać pracownicy w ciągu 8 godzinnej zmiany roboczej oraz obszar poza ww. 
strefami ochronnymi, w którym przebywanie nie podlega żadnym ograniczeniom, tzw. 
strefy bezpiecznej. Obszar tej strefy jest dostępny dla pozostałych pracowników, 
w tym kobiet w ciąży i młodocianych. Takie postępowanie jest prawnie obowiązujące 

ale kosztowne, przy czym samo, jako takie, nie poprawia warunków pracy w PEM. 
Pomimo upływu kilkudziesięciu lat od wprowadzenia w Polsce systemu kontroli 
ekspozycji zawodowej na PEM, nic nie zmieniło się w rozwiązaniach konstrukcyjnych 

ww. aparatów. Nadal przyczyną występowania silnych PEM są nieekranowane kable 
doprowadzające energię w.cz. z generatora do elektrod, elektrody produkowane są 
bez osłon a uruchamianie aparatów odbywa się ręcznie. Celem podjętych badań było 
uaktualnienie stanu wiedzy o realnej ekspozycji personelu zatrudnionego w gabinetach 

rehabilitacji i dydaktyki na PEM podczas stosowania aparatów do diatermii KF. Materiał 
i metody: Przeprowadzono pomiary natężenia PEM w otoczeniu 20 aparatów do 
diatermii KF oraz w miejscach przebywania fizjoterapeutów, wykładowców, studentów 

i pozostałego personelu medycznego. Do pomiarów zastosowano nowoczesną 
aparaturę serii NARDA, umożliwiającą m.in. identyfikację widma wytwarzanego PEM, 
cyfrowy odczyt oraz rejestrację wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. 
Dodatkowo, u 16 fizjoterapeutów wykonano pomiary prądu indukowanego 

w kończynach (IL), nowego parametru, wprowadzonego w dyrektywie 2004/40/WE.  
 
 

 



66 
 

Wyniki: Najwyższe zmierzone maksymalne, chwilowe wartości skuteczne natężenia 
pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H) wynosiły: dla całego ciała fizjoterapeuty 
przy konsoli do 200V/m i 0,20A/m oraz przy elektrodach do 180V/m i 0,40A/m. 

W czasie czynności interwencyjnych ręka fizjoterapeuty znajduje się w PEM 
o wartościach natężenia do 900V/m i 2,0A/m. Stwierdzono występowanie strefy 
niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej. Wartości natężenia prądów indukowanych 
mierzone w kończynach górnych fizjoterapeuty w czasie czynności interwencyjnych 

wynosiły od 41 mA do 120 mA, wykazując zależność osobniczą. Wnioski: 
Potwierdzone zostały wysokie wartości natężenia pola E i H występujące w realnych 
warunkach środowiska pracy personelu medycznego przy stosowaniu diatermii KF. 

 
W pracy wykorzystano rezultaty badań wykonanych w ramach tematu statutowego 
IMP w Łodzi nt. Optymalizacja metod pomiarowych i oceniających ekspozycję na PEM 
z zakresu częstotliwości 10 – 110 MHz. 
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RESPEKTOWANIE PRZEZ KRAJE UE ZALECEŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ  

W ODNIESIENIU DO KSZTAŁTOWANIA ROZWIĄZAŃ  

Z  ZAKRESU CHORÓB ZAWODOWYCH 

 
Jerzy A. Kopias 
 

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi 
 
Materiałem źródłowym, jaki został wykorzystany do przygotowania niniejszego 
referatu, są dane pozyskane w trakcie realizacji międzynarodowego projektu 

(obejmującego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej) VC/2010/0395: 
„Contract to elaborate a ‘Report on the current situation in relation to occupational 
diseases’ system In EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative 
to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of 

Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects”. Jednym 
z celów projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy, i jak dalece, kraje 
członkowskie UE, kształtując swoje rozwiązania z zakresu chorób zawodowych, 

posiłkują się cytowanym wyżej zaleceniem Komisji Europejskiej.   
W dwudziestu sześciu spośród dwudziestu dziewięciu krajów objętych badaniem 
istnieją krajowe listy chorób zawodowych (CHZ). W dwu krajach nie ma w ogóle listy 
takich chorób i, co za tym idzie, odpowiedniego systemu rekompensat.  W co najmniej 

13 krajach listy mają charakter otwarty, tzn. grupują niewielką liczbę chorób na 
zasadzie funkcjonalnego podobieństwa i zawierają dodatkowe klauzule umożliwiające 
przypisanie konkretnego, rozpoznanego przypadku do danej grupy chorób 

zawodowych. Utrzymuje się, że w tak budowanym systemie (otwartym) o wiele 
szybciej można reagować na nowe dowody, nową wiedzę o relacjach łączących 
warunki pracy z ich zdrowotnymi konsekwencjami. Wadą tak budowanego systemu 
CHZ jest jednak mniejsza przejrzystość i skłonność do niedoszacowywania liczby 

chorób zawodowych w ramach ich raportowania. 
Generalnym spostrzeżeniem w  kontekście pytania o zakres respektowania przez kraje 
europejskie zalecenia Komisji Europejskiej  z dnia 19września 2003 r. dotyczącego 

wykazu  chorób zawodowych jest to, że zalecenie w zdecydowanie większym stopniu 
kształtowało systemy chorób zawodowych (od formułowania podejrzeń 
i rozpoznawania, po rekompensowanie) w krajach tzw.” nowounijnych”, niż 
w piętnastu krajach „starej UE”. O ile w krajowych raportach nowych członków UE 

donoszono o daleko idącej zbieżności list CHZ z listami zawartymi w załącznikach do 
zalecenia Komisji Europejskiej z roku 2003, a nawet wręcz tożsamości (co szczególnie 
odnosi się do załącznika nr I), to w „starej Unii” różnice - zarówno między 

poszczególnymi krajami, jak i każdego z tych krajów w porównaniu do listy Komisji – 
są znaczne. W raporcie końcowym z realizacji projektu zawarto - w konsekwencji 
stwierdzonych  różnic - zdanie, które jest przestrogą dla wszystkich, którzy na użytek 
badawczych projektów posługują się wskaźnikami CHZ, w tym danymi EUROSTAT. To 

zdanie mówi o ryzyku porównywania jabłek do gruszek.  
W referacie znajdą się bardziej szczegółowe porównania różnych aspektów krajowych 
systemów chorób zawodowych. 
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ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI A ZDOLNOŚĆ DO PRACY 
 
 
Ryszard Szozda 
 
Śląska Izba Lekarska w Katowicach 

 
 
W Polsce dokonano rozdziału pomiędzy różnego rodzaju orzekaniem. I tak dla celów 
rentowych orzekają lekarze zatrudnieni w ZUS i KRUS, dla celów pozarentowych - 

składy orzekające Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, dla potrzeb 
wynikających z Kodeksu pracy - lekarze posiadający stosowne uprawnienia, badania 
sanitarne i sanitarno - epidemiologiczne wykonują wszyscy lekarze. Oprócz tego 

wydawanych jest szereg orzeczeń dla różnych celów i przez lekarzy różnych 
specjalności na podstawie różnych przepisów. Pomimo nieśmiałych prób nikomu do tej 
pory nie udało się zebrać w jednej pracy wszystkich zagadnień związanych 
z orzekaniem o niezdolności do pracy.  Orzeczenia Zespołów zawierają wskazanie 

dotyczące zdolności lub niezdolności do pracy. Nie ma to de facto znaczenia dla 
orzecznictwa czy to rentowego czy wydawanego dla innych potrzeb ale wielokrotnie 
różne podmioty (ZUS, KRUS, lekarze sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, 

praktycznie lekarze wszystkich specjalności oraz biegli sądowi) są zmuszone do 
ustosunkowania się do wskazanych orzeczeń (a biegli do pełnej dokumentacji 
Zespołów) a o ile tak jest wygodnie osobie, której dotyczą orzeczenia i postępowania - 
powołuje się ona na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Należy także wskazać, 

że sposób orzekania w aspekcie zdolności czy niezdolności do pracy opiera się 
w każdym z tych przypadków na innych zasadach. Generalnie można wskazać, że 
osoba badana może posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub o braku 
niepełnosprawności), brak prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (lub 

orzeczone takie prawo) oraz orzeczenie o zdolności do pracy na określonym 
stanowisku (lub o niezdolności) i pomimo wydających się oczywistymi sprzeczności 
wszystko w taki przypadku jest zgodne z obowiązującym prawem, pomimo, że 

orzeczenia wzajemnie się wykluczają. 
Wszystko to, o czym mowa wyżej zostanie omówione w trakcie prezentacji podczas 
obrad. 
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OCENA WIEDZY PRACOWNIKÓW UCZELNI PODLEGŁYCH MSW  

NA TEMAT CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I ROLI MEDYCYNY PRACY  
W ICH PROFILAKTYCE 

 
Wiesława Szymańska1, Jerzy Bertrandt2, Anna Kłos2, Irena Walecka1 

 
 Departament Zdrowia MSW 

2 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 
 

Z punktu widzenia zdrowia publicznego stanowią one zasadniczy problem 
społeczeństw zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się.  
Metaboliczne choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca, dyslipidemia, 
hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze i miażdżyca Współczesny świat boryka się 

z pandemią metabolicznych chorób cywilizacyjnych) cechują się podobnymi 
patomechanizmami i zbliżonymi metodami profilaktyki i leczenia. Często współistnieją 
u tych samych osób wykazując podobną zależność od środowiskowych czynników 

chorobotwórczych. Skutkiem tych chorób, zwłaszcza chorób układu krążenia, są 
nierzadko kończące się zgonem, ciężkie powikłania takie jak zawał serca, czy udar 
mózgu. Stanowią one także przyczynę istotnego wzrostu inwalidztwa w coraz 
młodszych grupach wiekowych pracowników. 

Z danych WHO wynika, że stan zdrowia Polaków jest znacząco gorszy w porównaniu 
do społeczeństw pozostałych krajów UE, o czym świadczy m.in. istotnie wyższy 
wskaźnik umieralności. 

Z danych statystycznych wynika, że grupą najbardziej zagrożoną rozwojem 
cywilizacyjnych chorób metabolicznych są mężczyźni w wieku 30-59 lat, a więc osoby 
w okresie intensywnej aktywności zawodowej. Szacunkowo ryzyko zgonu w tej grupie 
wiekowej jest wyższe o ok.40% w stosunku do analogicznych grup wiekowych 

w innych krajach UE. Jedynym zasadnym naukowo sposobem na poprawienie tego 
stanu jest rozszerzenie i intensyfikacja działań profilaktycznych, które to działania są 
wpisane w ustawowy zakres obowiązków lekarzy medycyny pracy. Dramatycznie 
narastająca ilość hospitalizacji i orzeczeń o niezdolności do pracy/inwalidztwie/ 

zmuszają do intensyfikacji działań profilaktycznych. 
Celem pracy była ocena wiedzy na temat zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi 
pracowników uczelni podległych MSW /funkcjonariuszy Policji i PSP/ oraz ocena 

dotychczasowych działań profilaktycznych. 
Badaniami objęto łącznie 168 funkcjonariuszy PSP i Policji, pracowników Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  W badaniach 
zastosowano metodę ankietową z wykorzystaniem, zawierającego 93 pytania 

autorskiego kwestionariusza ankietowego. Badanie polegało na ocenie wiedzy 
czynników stymulujących rozwój chorób cywilizacyjnych i ich następstw, sposobu 
żywienia się, a także zaburzeń powodowanych przez hiperlipidemię i hiperglikemię. 

Wyniki badan ankietowych porównano z danymi z badan profilaktycznych tych 
funkcjonariuszy oraz z wiedzą lekarzy medycyny pracy na temat zagrożeń chorobami 
cywilizacyjnymi. 
Wykazano, że znacząca ilość funkcjonariuszy nie uważa hyperlipidemii za czynnik 

etiologiczny zawału serca (42% P i 10,6% PSP), udaru mózgu( 70% P i 47 % PSP), 
a 10,6% badanych uważa, że hyperlipidemia nie ma żadnych następstw chorobowych. 
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Wniosek: 
- Należy w trybie pilnym zintensyfikować wśród funkcjonariuszy działania 

profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 

-  Konieczne jest rozszerzenie wiedzy o profilaktyce chorób cywilizacyjnych wśród 
lekarzy medycyny pracy. 
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PROBLEMY ORZECZNICZE W  PATOLOGII ZAWODOWEJ  

– ZNACZENIE OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO  

I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

NA PODSTAWIE DWÓCH PRZYPADKÓW CHORÓB ZAWODOWYCH 

 
 
Ewa Wągrowska-Koski 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przychodnia Chorób Zawodowych 
 
 

Jednym z elementów postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w przypadku 
podejrzenia choroby zawodowej jest ocena narażenia zawodowego.  Rzetelne 
dokonanie oceny warunków pracy i ustalenie lub wykluczenie obecności w środowisku 
pracy czynników szkodliwych dla zdrowia  jest często bardzo trudne, szczególnie gdy 

sprawa dotyczy zatrudnienia w zlikwidowanym zakładzie pracy. Przepisy prawa 
dotyczące chorób zawodowych stanowią ,że lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu 
choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, nie tylko na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych ale również 
dokumentacji medycznej pracownika.  W referacie zostaną omówione dwa przypadki 
chorób zawodowych;  ilustrujący znaczenie wnikliwego dokonania oceny narażenia 
zawodowego, oraz błąd orzeczniczy  wynikającego z niedostatecznej analizy 

dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia choroby układu ruchu.  
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METALE JAKO NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI  

ALERGICZNEGO KONTAKTOWEGO ZAPALENIA SKÓRY 

 
 

Beata Kręcisz, Marta Kieć-Świerczyńska, Dorota Chomiczewska-Skóra 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Ośrodek Alergii Zawodowej 
i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Dermatologii 

 

 
W Polsce, jak i wielu państwach europejskich, choroby zawodowe skóry 

zajmują istotne miejsce wśród wszystkich odnotowywanych schorzeń wywołanych 

środowiskiem pracy. Następstwa ich dotykają bezpośrednio samych pracowników, jak 
również wywołują określone skutki społeczno-ekonomiczne (koszty leczenia 
i odszkodowań, koszty absencji w zakładach pracy, zasiłków z tytułu niezdolności do 
pracy, utrata wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy). Z danych Centralnego 

Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi 
wynika, że ponad  90% zarejestrowanych zawodowych dermatoz stanowią alergiczne 
kontaktowe zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia.      

Metale (nikiel, kobalt, chrom) należą do najistotniejszych czynników etiologicznych 
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Rzadziej wywołują pokrzywkę 
kontaktową, ziarniniaki skóry i hematogenie alergiczne zapalenie skóry. 
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że częstość uczulenia na nikiel w grupie 

uczniów szkół gimnazjalnych wynosi 12,0% u dziewcząt i 1,4% u chłopców, wśród 
uczennic szkół fryzjerskich 29,0% a u pacjentów kierowanych do Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi  z podejrzeniem kontaktowego zapalenia skóry 30,0% u kobiet i 9,0% 
u mężczyzn. Uczulenie na kobalt w badanych grupach kształtowało się następująco: 

u gimnazjalistów 3,2% dziewczęta, 1,4% chłopcy; 6% u uczennic fryzjerstwa oraz 
13,6% u kobiet i 9,5% mężczyzn wśród naszych pacjentów. Częstość uczulenia na 
chrom wśród gimnazjalistów była taka sama jak częstość uczulenia na kobalt 

natomiast wśród naszych pacjentów wynosiła 4,3% u kobiet i 10,9% u mężczyzn.    
  Do zawodów o najwyższym ryzyku powstania alergicznego kontaktowego 

zapalenia skóry wywołanego metalami zalicza się pracowników budownictwa, 
przemysłu metalowego, fryzjerów, pracowników ochrony zdrowia i szwaczy.   

       Ograniczanie liczby przypadków chorób zawodowych poprzez wdrażanie 
odpowiednich działań profilaktycznych jest jednym z najważniejszych elementów 
działalności służb medycyny pracy. Należy podkreślić, że skuteczna prewencja 

wymaga długofalowej zintegrowanej strategii w zakresie postępu technologicznego, 
poprawy opieki medycznej nad osobami pracującymi, doskonalenia środków ochrony 
osobistej oraz właściwej organizacji stanowisk pracy.  
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2Przychodnia Chorób Zawodowych 
 
 

Obraz kliniczny większości chorób układu ruchu nie jest swoisty, a brak 
normatywów higienicznych określających bezpieczne warunki pracy w aspekcie 
obciążenia układu ruchu sprawiają, że postępowanie diagnostyczno-orzecznicze 

w przypadku chorób zawodowych układu ruchu często stanowi problem dla lekarzy 
medycyny pracy. 

Prezentowane dane są wynikami wstępnego etapu badania którego celem 
jest określenie najważniejszych problemów diagnostyczno - orzeczniczych dotyczących 

chorób zawodowych układu ruchu.  
W pierwszym etapie realizacji projektu badawczego przeanalizowano 

dokumentację medyczną 43 pacjentów badanych w Oddziale Chorób Zawodowych 
w związku z podejrzeniem chorób zawodowych układu ruchu.  Badane przypadki 

najczęściej dotyczyły pozycji 19.4 i 19.5 wykazu chorób. Różnice w ocenie narażenia 
dokonanej przez IMP i WOMP stwierdzono w 10 (23,3%) przypadkach, natomiast 
w ocenie IMP i karcie oceny narażenia w 17 (39,5%) przypadkach. Różnice 

w rozpoznaniu choroby miały miejsce u 3 osób.  
Ponadto, opracowano ankietę do oceny problemów, jakie maja lekarze podczas 
orzekania o chorobach zawodowych i zdolności do pracy badanych pracowników 
z chorobami układu ruchu oraz przeprowadzono pilotażowe badanie ankietowe 

w grupie 22 lekarzy celem weryfikacji pytań ankietowych. Najczęściej wskazywane 
problemy orzecznicze to brak jednoznacznych zależności między obciążeniem 
a występowaniem MSDs, brak wytycznych do orzekania o chorobach układu ruchu 

oraz niemierzalność większości czynników wpływających na występowanie MSDs 
odpowiednio przez 59,1%, 40,9%, 45,5% ankietowanych lekarzy. 

Wyniki analizy dokumentacji medycznej wskazują, że najczęstszą trudność 
stanowiła ocena narażenia i prawdopodobieństwa etiologii zawodowej rozpatrywanych 

podejrzeń chorób zawodowych układu ruchu.   
Wyniki pilotażowego badania ankietowego były podstawą do weryfikacji 

pierwotnej wersji stworzonego narzędzia oraz potwierdziły konieczność opracowania 

wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w przypadku 
chorób układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy jak, również 
dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. 
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Wstęp: Służba medycyny pracy odgrywa istotną rolę w procesie aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem badania była analiza najczęściej 

popełnianych błędów podczas badań profilaktycznych oraz trudności orzeczniczych na 
podstawie badań przeprowadzanych w związku z odwołaniem się od orzeczenia 
o przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku u pracownika z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Grupy badane i metody: Analizie poddano dane uzyskane 
z 200 dokumentacji medycznych badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy 
chronionej oraz z 50 dokumentacji medycznych badań profilaktycznych pacjentów 
badanych w IMP w Łodzi w związku z odwołaniem się od orzeczenia o istnieniu 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W ramach realizacji projektu 
dokonano analizy zakresu wykonywanych badań dodatkowych oraz częstotliwości 
wykonywania badań profilaktycznych u pracowników z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. Wyniki: Prawie w połowie analizowanych przypadków poszerzono 

zakres wykonywanych badań poza wskazówki zawarte w rozporządzeniu. 
W przypadku 94% pacjentów skrócono okres do następnego badania 
profilaktycznego. W większości przypadków nie uzasadniono przyczyny poszerzenia 

zakresu badań diagnostycznych ani zmiany częstotliwości badań (odpowiednio 96% 
i 95,7% dokumentacji). 
Wnioski: Przeprowadzone analizy wskazują, że badania profilaktyczne osób 
niepełnosprawnych są najczęściej przeprowadzane w szerszym zakresie niż 

obligatoryjny, a termin kolejnego badania okresowego skracany jest zwykle do 1 roku. 
Tylko w części przypadków jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, 
w pozostałych wydaje się być próbą zmniejszenia odpowiedzialności lekarza za 

wydane orzeczenie. Proces wspierania aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych powinien obejmować zmiany legislacyjne pozwalające lekarzowi 
służby medycyny pracy na wskazanie ograniczeń i zaproponowanie zmian na 
stanowisku pracy w wydawanym orzeczeniu o istnieniu lub braku przeciwwskazań do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
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Zuzanna Szubert1, Beata Świątkowska1, Wojciech Sobala1, Magdalena Wrońska-
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W Polsce realizowany jest program badań profilaktycznych „Amiantus” dla 

byłych pracowników 28 zakładów przetwórstwa azbestu, wymienionych w załączniku 
do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dobrowolne 
okresowe badania lekarskie, ukierunkowane w szczególności na ocenę układu 
oddechowego, są przeprowadzane przez 13 ośrodków medycyny pracy w kraju 

i obejmują: badanie ogólnolekarskie, zdjęcie rtg klatki piersiowej, badanie 
spirometryczne spoczynkowe oraz badanie uzupełniające (np. gazometryczne 
spoczynkowe) lub jeśli zachodzi taka potrzeba, inne badania diagnostyczne 

(np. tomografia komputerowa).  

Celem analizy jest ocena progresji zmian radiologicznych w układzie 
oddechowym na podstawie wieloletniej obserwacji grupy osób zawodowo narażonych 
na pył azbestu. 

Analizą objęto 3144 osoby (37% stanowiły kobiety) przebadane co najmniej 
dwukrotnie w ramach programu Amiantus w latach 2000-2010. Najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby w wieku 51-60 lat (42%), jak również pracownicy zakładów 

azbestowo-cementowych (56%). Prawdopodobieństwo progresji zmian w kolejnych 
badaniach zostało określone na podstawie oceny radiogramów w zakresie drobnych, 
nieregularnych cieni śródmiąższowych tkanki płucnej, zgodnie klasyfikacją ILO, 1980. 

W badanej grupie pacjentów u 1360 (43%) osób nie stwierdzono zmian 

śródmiąższowych w pierwszym badaniu rtg klatki piersiowej (kategoria gęstości cieni 
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0/0), a w ostatnim badaniu zmian tych nie stwierdzono u 645 (20%) osób. Małe 
nieregularne zacienienia o gęstości 1/1 i wyższej wystąpiły u 640 (20%) osób 
w pierwszym badaniu, zaś w ostatnim badaniu – u 918 (29%) osób.  

Prawdopodobieństwo progresji zmian śródmiąższowych u byłych 
pracowników zatrudnionych w przetwórstwie azbestu jest wyższe u osób palących. 
Analiza progresji zmian w obrazie rtg wykazała wyższe ryzyko u osób zatrudnionych 
na stanowiskach produkcyjnych. U osób pracujących na stanowiskach poza 

bezpośrednią produkcją wraz ze wzrostem zaawansowania istniejących zmian 
prawdopodobieństwo progresji maleje. Ryzyko progresji zmian śródmiąższowych 
wzrasta wraz z dłuższym okresem od zatrudnienia do badania (okresem latencji) oraz 

wcześniejszym rokiem zatrudnienia. 
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w Łodzi 
 

 
Celem badania jest ocena ryzyka występowania chorób powodowanych azbestem: 
azbestozy, międzybłoniaka opłucnej i raka płuca wśród pracowników zakładów 
przetwórstwa surowca w zależności od  produkowanych wyrobów, ilości zużytego 

azbestu, w tym krokidolitu.  
Materiał i metoda: Badaniem objęto pracowników 18 zakładów przetwórstwa azbestu 
funkcjonujących na terenie Polski w latach 1945–1998. W analizie wykorzystano: 

(1) dane z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych obejmujące 2862 stwierdzenia 
azbestozależnych chorób zawodowych w okresie 1970 - 2010 roku (2) badanie 
ankietowe na temat okresu funkcjonowania zakładu, technologii, rodzaju stosowanego 
azbestu, ilości zużytego surowca, wielkości zatrudnienia (3) dane z badań 

profilaktycznych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem 
„Amiantus” w latach 2001-2010.  
Wyniki: Analizę przeprowadzono dla pięciu grup zakładów łącząc je ze względu na 
wytwarzane wyroby i stosowaną technologię produkcji. W zakładach  przetworzono 

ok. 2 mln ton azbestu, w tym ok. 7,5% krokidolitu. Stwierdzono 2083 przypadki 
azbestozy, 228 przypadków raka płuca oraz 131 międzybłoniaków opłucnej. 
Najwyższe współczynniki wystąpienia azbestozy zaobserwowano przy produkcji 

wyrobów włókienniczych i uszczelniających, odp. 30,3 i 26,6 przypadków na 10 tys. 
ton przerobionego azbestu. W zakładach wyrobów azbestowo-cementowych, 
w których zużyto  ponad  80% importowanego surowca, na każde 10 tys. ton 
przypadało 7 przypadków pylicy azbestowej. Zapadalność na międzybłoniaka opłucnej 

obserwowano w zakładach, w których kiedykolwiek, nawet w minimalnych ilościach 
stosowano krokidolit (azbest niebieski). Na 10 tys. ton zużytego krokidolitu 
przypadało: 8,2 przypadków międzybłoniaka opłucnej przy produkcji wyrobów 

azbestowo-cementowych,  8,0 przypadków – przy produkcji wyrobów włókienniczych 
oraz 6,7 przypadków – przy produkcji wyrobów uszczelniających. Największe 
zagrożenie międzybłoniakiem – 23,6 przypadków na 10 tys. ton zużytego krokidolitu - 
odnotowano w niewielkim przemyśle wyrobów hydroizolacyjnych, mas asfaltowych 

i płyt filtracyjnych działającym w latach 1953-1992. 
Wniosek: Ryzyko występowania azbestozależnych chorób zawodowych w kontekście 
ilości zużytego azbestu (w tym krokidolitu) stanowi podstawę do prognozowania 

skutków zdrowotnych ciągle mającej miejsce środowiskowej ekspozycji na pył 
azbestu.  
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Z HISTORII TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ W LUBLINIE 

 

Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski 
 
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia 

Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych 
 
 
 Narastająca liczba zatruć ostrych zarówno lekami jak i substancjami 

chemicznymi w latach 60-tych okresu powojennego spowodowała potrzebę powołania 
specjalistycznych ośrodków informacji toksykologicznej i leczenia stacjonarnego 
w Polsce. 

 Decyzją ówczesnego Ministra Zdrowia w 1967 r. powołano w kraju sieć 
ośrodków toksykologii klinicznej i informacji toksykologicznej, opartych o bazę 
diagnostyczno-kliniczną instytutów medycyny pracy, jak i bazę szpitali wojewódzkich. 
Powstało 9 ośrodków w kraju zajmujących się diagnostyką i leczeniem zatruć ostrych. 

 W Lublinie powołano ośrodek, którego zapleczem diagnostyczno-naukowym 
był Instytut Medycyny Wsi, a dział kliniczny oparty był na bazie łóżkowej Szpitala 
im. Jana Bożego i obejmował zasięgiem oddziaływania województwo lubelskie, 

rzeszowskie i białostockie. Kierowany był przez dr med. Henryka Dąbskiego, a ze 
strony Instytutu przez dr chemii Bohdana Szuckiego – Kierownika Zakładu 
Szkodliwości Chemicznych Instytutu Medycyny Wsi. 
 Starania kolejnych dyrektorów Instytutu, w tym prof. dr hab. med. Macieja 

Latalskiego zmierzały w kierunku wybudowania szpitala klinicznego ukierunkowanego 
na leczenie chorób mieszkańców wsi: oddział wewnętrzny i chorób zawodowych, 
oddział rehabilitacji i oddział toksykologii klinicznej z pododdziałem intensywnej opieki 
medycznej, przemianowany na Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć, który w 1998 r. 

rozpoczął działalność terapeutyczno-leczniczą ostrych zatruć w regionie. 
 Oddział toksykologii dysponował bazą 14 łóżek stacjonarnych, w tym 
pięciołóżkową salą intensywnego nadzoru wyposażoną standardowo w aparaturę 

reanimacji krążeniowo-oddechowej. 
 Na rzecz ośrodka działało laboratorium analiz toksykologicznych oraz dział 
informacji toksykologicznej w systemie całodobowym. 
 Z powodu niedostatecznego finansowania przez NFZ po pięciu latach 

zamknięto oddział toksykologii klinicznej IMW.  
 W opracowaniu przedstawiono strukturę szpitala, pracowników, działalność 
leczniczo-informacyjną, diagnostyczną oraz dorobek naukowy zespołu. 
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE ROŚLIN I GRZYBÓW W „DOPALACZACH” 

ANALIZA KLINICZNA ZATRUĆ OSTRYCH 
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Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych 
 

 
 Potoczny termin „dopalacze” określa substancję lub grupę substancji  
o działaniu psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście środków podlegających 

kontroli w oparciu o „Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zaliczamy do nich środki 
pochodzenia roślinnego i grzyby zawierające psychodeliczne alkaloidy, a także 
substancje syntetyczne o właściwościach halucynogennych. 
 Celem opracowania o charakterze szkicu klinicznego jest analiza zatruć 

ostrych środkami pochodzenia roślinnego oraz grzybami o właściwościach 
halucynogennych, które stosowane są celem uzyskania efektu halucynogennego. 
 Materiałem opracowania jest dokumentacja młodych (w wieku średnio 

17 lat) pacjentów Oddziału Toksykologii Kliniki IMW w Lublinie, obejmująca przypadki 
zatruć ostrych roślinami oraz grzybami o właściwościach halucynogennych. 
 W analizowanym materiale przebieg i zejście zatruć ostrych miały charakter 
pomyślny co wynikało najprawdopodobniej ze stosunkowo niewielkiej ilości spożytej 

rośliny bądź grzyba o właściwościach halucynogennych. Istniejące dotychczas 
uregulowania prawne dotyczące Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprzyjały 
używaniu naturalnych środków halucynogennych przez młodzież. 
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NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY  

ORAZ POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ  W OCENIE RETROSPEKTYWNEJ  

PRAC KOMISJI LEKARSKIEJ ODWOŁAWCZEJ  

 
 

Zdzisław Brzeski, Ewa Dzierżek, Andrzej Horoch 
 
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych 

Wsi 
 
 
 Prowadzenie pojazdów w ruchu drogowym, jak również posługiwanie się 

bronią palną myśliwską wymaga od osób określonych predyspozycji psychofizycznych. 
Ustawowe regulacje prawne zabraniają ponadto prowadzenia pojazdów oraz 
posługiwanie się bronią palną osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

względnie środków psychoaktywnych. 
 Celem opracowania jest analiza retrospektywna badanej grupy kierowców 
oraz myśliwych, którym cofnięto stosowne pozwolenia ze względu na stan zdrowia, 
niedyspozycje psychofizyczne organizmu, nadużywania alkoholu, względnie środków 

psychotropowych. 
 Materiałem badań jest grupa osób badanych przez komisję odwoławczą 
w latach 2003-2011 w tym 165 kierowców oraz 52 myśliwych. Średnia wieku 
kierowców - 40 lat, osób posługujących się bronią – 52 lata. Poziomy ksenobiotyków 

we krwi badanych były oznaczane metodami ogólnie przyjętymi w toksykologii 
klinicznej. 
 Wyniki badań wskazują, że najczęstszą przyczyną zatrzymania prawa jazdy  

w kolejności zdarzeń są: w grupie myśliwych – stan zdrowia, awanturnictwo i grożenie 
bronią palną osobom postronnym i domownikom, uzależnienie od środków 
psychotropowych. Natomiast w grupie kierowców przyczynami w kolejności 
malejących zdarzeń są: uzależnienie od alkoholu i jego nadużywanie, zastrzeżenie co 

do stanu zdrowia w wymiarze fizycznym bądź psychologicznym. 
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ALKOHOL JAKO PRZYCZYNA ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY 

W MATERIAŁACH KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DS. KIEROWCÓW 

 

 
Zdzisław Brzeski, Roman Chwedorowicz 
 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych 
Wsi 

 
 

 Alkohol etylowy jest trucizną protoplazmatyczną powodującą w ustroju 
człowieka wielorakie skutki biologiczne. W ostatnich latach wzrasta liczba osób, 
zwłaszcza młodocianych, nadużywających alkoholu, prowadzących pojazdy w ruchu 

drogowym w stanie wskazującym na spożycie płynów zawierających alkohol, którym 
cofnięto prawo jazdy. 

 Celem opracowania jest analiza medyczno-toksykologiczna kierowców, 
którym odebrano czasowo prawo jazdy ze względu na prowadzenie pojazdów w ruchu 

drogowym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 
 Materiałem badań jest dokumentacja poradni odwoławczej ds. kierowców 
przy Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Analizą objęto 165 osób badanych w trybie 

odwoławczym przez zespół lekarzy specjalistów na wniosek organów administracji 
publicznej względnie z powództwa cywilnego zainteresowanych. Średnia wieku 
badanych wynosiła 40 lat. 
 Poziom alkoholu we krwi badanych w chwili kontroli podczas zatrzymania 

przez Policję wynosił średnio 0,85 ‰, plasując się w pierwszej i drugiej fazie upojenia 
alkoholowego. Stosunkowo niskie poziomy alkoholemii badanych kierowców jak 
wynikało z wywiadu lekarskiego były wynikiem zejściowego okresu spalania alkoholu 
najczęściej z dnia poprzedzającego zdarzenia. 

 Autorzy postulują poza profilaktyką ogólną uzależnienia alkoholowego 
umożliwić samokontrolę alkoholu we krwi przez kierowcę poprzez szersze 
udostępnienie alkomatów zarówno będących na wyposażeniu aut jak i w sprzedaży 

ogólnej. 
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OPERATORZY MONITORÓW EKRANOWYCH  -      

NIEKTÓRE ASPEKTY ZDROWOTNE POPULACJI PRACOWNICZEJ 

 
Jacek Romankow 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 
  Coraz bardziej odległe są czasy, gdy praca biurowa była uważana 

za lekką, a ludzie ją wykonujący prawie nie zauważani przez medycynę pracy.  
  Od początku rewolucyjnej informatyzacji stanowisk pracy we 
wszystkich właściwie branżach życia zawodowego stan zdrowia osób 

pracujących z monitorami ekranowymi cieszy się zainteresowaniem zarówno 
pracowników jak i wielu autorów.  
  Istotne w tym kontekście jest uwzględnienie ergonomicznych 
zmian technologicznych stosowanego sprzętu komputerowego w ostatniej 

dekadzie. 
  W artykule omówione są problemy zdrowotne grupy pracowników 
wynikające z przeprowadzanych badań profilaktycznych. Dokonano też analizy 

porównawczej przedstawionej populacji z wynikami podobnych grup 
pracowniczych w przeszłości. 
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ANALIZA NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW PATOGENETYCZNYCH  

ASTMY INDUKOWANEJ  

PRZEZ DIIZOCYJANIANY W MODELU DOŚWIADCZALNYM U MYSZY 

 
 
Dominika Świerczyńska-Machura2, Ewa Nowakowska-Świrta2, Radosław Świercz3, 

Joanna Piasecka-Zelga4, Tomasz Wittczak1, Wojciech Dudek2, Jolanta Walusiak-
Skorupa1, Cezary Pałczyński2 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi  
1 Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii 
2 Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego 
3 Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, Łódź 
4 Zakład Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie 

Jakości GMP 
 
 
Cel główny projektu: Analiza i próba wyjaśnienia niektórych aspektów 

patogenetycznych  zapalenia alergicznego w drogach oddechowych indukowanego 
przez diizocyjaniany w modelu doświadczalnym u myszy. 
Materiał i metody: Doświadczenie przeprowadzono na  50 myszach samicach szczepu 
BALB/cJ/Han/IMP, które  poddano  ekspozycji  wziewnej  (donosowej  oraz  

w komorze  inhalacyjnej)  diizocyjanianem toluenu  
(2,4-TDI). Po zakończeniu eksperymentu pobrano od zwierząt popłuczyny oskrzelowo-
pęcherzykowe (BALF), gdzie dokonano oceny składu komórkowego wyindukowanego 

zapalenia,   apoptozy   komórkowej  oraz   oceny   stężenia   niektórych  cytokin  
Th2-zależnych (IL-4, IL-5, TNF-α). 
Wyniki: Całkowita ilość komórek w BAL-u w grupie myszy badanych była istotnie 
większa w porównaniu z grupą myszy kontrolnych. Zaobserwowano także istotny 

wzrost liczby neutrofilów i eozynofilów w grupie badanej w porównaniu z kontrolą. 
Natomiast liczba limfocytów oraz makrofagów nie różniła się istotnie statystycznie 
pomiędzy obiema grupami. Wykazano statystyczny wzrost stężenia TNFα  w grupie 

narażanej diizocyjanianem toluenu w stosunku do grupy kontrolnej. Takiej zależności 
nie obserwowano dla pozostałych interleukin: IL-4 i IL-5. Ponadto zaobserwowano 
różnice w stopniu apoptozy pomiędzy grupą myszy badanych i kontrolnych. 
Wnioski: 

1. W popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) myszy eksponowanych 
wziewnie na 2,4-TDI stwierdzono napływ komórek zapalnych 
charakterystycznych dla astmy indukowanej diizocyjanianami. 

2. U  myszy  narażanych  wziewnie  na  2,4-TDI  wzrasta  w  drogach  
oddechowych s tężenie  TNF-α  
– cytokiny zależnej od limfocytów Th2. 
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MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA EKSPOZYCJI  

NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ZAKŁADACH REHABILITACJI  

PRZY ZASTOSOWANIU TEKSTYLNYCH MATERIAŁÓW BARIEROWYCH 

 
Magda Mariańska*, Halina Aniołczyk*’**, Paweł Mamrot*, Joanna Koprowska**, 
Barbara Filipowska** 

 
*Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi 
**Instytut Włókiennictwa w Łodzi 

 
 
Wstęp: W zakładach rehabilitacji, wśród dużej ilości aparatów wykorzystujących 
własności lecznicze pola elektrycznego (E), magnetycznego (B,H) 

i elektromagnetycznego (PEM) największe problemy związane z bezpieczeństwem 
personelu medycznego dotyczą aparatów do diatermii krótko- (KF) i mikrofalowej 
(MF). Aparaty do diatermii KF wytwarzają silne PEM w zakresie częstotliwości 

27,12 MHz a MF w zakresie częstotliwości 2450 MHz. Z ostatnio wykonanych badań 
prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy (IMP) dla aparatów KF wynika, że 
zasięgi stref ochronnych dochodziły odpowiednio do: 0,65 m dla strefy niebezpiecznej, 
1,35 m dla strefy zagrożenia oraz do 1,70 m dla strefy pośredniej a obszar ich 

występowania obejmował nie tylko kabiny z aparatem do diatermii ale i sąsiednie 
pomieszczenia, w tym gabinety lekarskie, poczekalnie czy korytarze. Bezpośrednią 
przyczyną takich sytuacji są nieprawidłowo ekranowane bądź też wcale 
nieekranowane kabiny czy niezabezpieczone otwory okienne i drzwiowe oraz zjawisko 

indukowania wtórnych źródeł PEM, szczególnie w zakresie częstotliwości 27,12 MHz. 
Wykonane w latach 90. badania skuteczności ekranowania (SE) elektromagnetycznego 
tekstylnych materiałów elektroprzewodzących, wytworzonych w Instytucie 

Włókiennictwa (IW) wykazały, że wystarczą tłumienia rzędu 10 - 30 dB aby ograniczyć 
występowanie PEM do kabiny z aparatem diatermicznym. Aktualnie realizowany 
projekt POIG umożliwił wytworzenie serii nowych materiałów barierowych 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które mogą znaleźć zastosowanie 

w zakładach rehabilitacji do ekranowania PEM w formie tapet, parawanów, kotar czy 
firan. Materiał badań: Materiał badań stanowiły: włóknina PP z napyloną powłoką 
metalową ze stopu Ni/Cu/Zn zastosowana jako tapeta oraz 6 tkanin zawierających 

przędze elektroprzewodzące (stal, miedź ze srebrem, srebro) zastosowane jako 
zasłony, kotary, firany. Badania SE zostały wykonane w specjalnie zbudowanym 
domku modelowym z typowych materiałów budowlanych. Domek ten posiada jedno 
okno oraz drewniane drzwi wejściowe. Źródłem PEM był aparat do diatermii KF i MF 

umieszczony tak, aby wytwarzane PEM obejmowało swoim zasięgiem odpowiednio: 
płaszczyznę okna, drzwi oraz ścian. Wyniki badań: Wartości SE materiału barierowego  
w formie tapety, dla częstotliwości 27,12 MHz zawierały się w przedziale 18 -32 dB, 

wartość średnia wynosiła 24 dB. Ten sam materiał barierowy dla częstotliwości 
2450 MHz wykazywał wartości SE w przedziale 23 – 35 dB, wartość średnia 28 dB. 
Wartości SE dla tkanin z przędzą elektroprzewodzącą zastosowane jako zasłony, 
kotary firany zawierały się w przedziale 14 -27 dB, wartości średnie wynosiły od  

17 - 21 dB dla częstotliwości 27,12 MHz. Te same tkaniny dla częstotliwości 2450 MHz 
wykazywały wartości SE w przedziale 16 – 38 dB, wartości średnie 19 – 25 dB. 
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Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały przydatność nowowytworzonych 
materiałów barierowych do zastosowania w zakładach rehabilitacji w ograniczeniu 
występowania PEM w pomieszczeniach sąsiadujących z kabinami do zabiegów 

z zastosowaniem diatermii KF i MF. 
Publikacja została przygotowana w ramach Projektu Kluczowego PO IG nr 01.03.01-
00-006/08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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CZY PRACA LEŚNIKA JEST BEZPIECZNA 
 
 
Władysław Kusiak, Jacek Romankow 

 
Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

 
Dążenie do polepszania warunków i bezpieczeństwa pracy zawodowej było 

i jest jednym z głównych obowiązków pracodawców. W ramach doskonalenia 
zawodowego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” zatrudniające  

24,8 tys. pracowników oraz zlecające prace dla ok. 65 tys. pracowników zakładów 
usług leśnych, organizuje wiele konferencji i szkoleń, mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji. 

 Pomimo tych wysiłków, na przestrzeni ponad ostatnich 20 lat, tj. od 
momentu transformacji polityczno-gospodarczej Polski, trudno mówić o zauważalnej 
poprawie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, choć w tym okresie nastąpiło wiele 
pozytywnych zmian w leśnictwie związanym z wprowadzeniem nowych technologii 

i środków technicznych. 
 Wśród czynników wpływających negatywnie na bezpieczeństwo pracy 
leśników wymienić należy zwiększenie pozyskania drewna (z 25 mln m3 w 1978 r. do 

34 mln m3 w 2011 r.) i ogólny wzrost obciążenia pracą, związany m.in. ze 
zmniejszeniem zatrudnienia w sektorze leśnym, z ok. 130 tys. osób w 1989 r. do 
ok. 70 tys. obecnie. Sygnalizowany jest też większy stres w pracy leśników oraz 
podatność na choroby wieńcowe, gdyż szacuje się, że problem ten dotyczy od 1/3 do 

1/4 pracowników. Niższa średnia życia leśników (68,9 lat) od przeciętnej w Polsce, 
która wynosi 71,2 lata.  

Na podstawie analizy wypadków przy pracy zaistniałych wśród pracowników 
Lasów Państwowych wynika, że najczęściej zdarzają się one w procesie pozyskania 

drewna, a do istotnych zagrożeń zawodowych zaliczyć należy choroby spowodowane 
przez kleszcze, a szczególnie boreliozę, co potwierdzają statystyki, wskazujące na 
coroczne uznawanie kilkuset przypadków tej choroby zawodowej. 

Wśród pozytywnych przesłanek, z punktu widzenia bhp, wskazać trzeba na 
poprawę funkcjonalności osad leśnych, polepszenie jakości odzieży terenowej 
i obuwia, a także powszechne używanie samochodów, czy korzystanie ze środków 
łączności bezprzewodowej. 

Przy realizacji poprawy bezpieczeństwa pracy warto powołać 
ponadbranżowy zespół, w skład którego powinni wejść reprezentanci nauki zajmujący 
się tymi zagadnieniami, a także z instytucji nadzorujących warunki pracy. 

W odniesieniu do sektora usługobiorców leśnych, warunkiem poprawy bezpieczeństwa 
pracy jest zagwarantowanie jednostkowych stawek za usługi, które pozwolą na zakup 
środków zwiększających bezpieczeństwo pracy, a z tym wiąże się ujęcie 
w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ) także innych kryteriów niż 

tylko najniższa cena za usługę.  
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ANALIZA STRUKTURY CHORÓB ZAWODOWYCH ROZPOZNANYCH  

W PCHZ WOMP W KATOWICACH W LATACH 2009-2011  

Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW ORZECZNICZYCH  

DOTYCZĄCYCH PYLICY PŁUC I ZESPOŁU WIBRACYJNEGO 

 

Beata Werner 
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Katowice 
 

 
Na podstawie  danych statystycznych WOMP w Katowicach  stwierdzono wzrost liczby 
rozpoznanych chorób zawodowych  w latach 2010 - 2011 w stosunku do 2009 r. oraz 

lat poprzednich. Dotyczył on zwłaszcza   pylic  płuc,  których w 2009 r.  rozpoznano   
430 przypadków,  w 2010 r. – 578, a w 2011 r. – 487. Struktura wiekowa osób 
z rozpoznaną pylicą płuc w 2010 r. wykazała, że pacjenci powyżej 60 r.ż. stanowili 
prawie 42%, w tym osoby powyżej 70 r.ż. 17% (98 osób), a powyżej 80 r.ż. 1,2% 

(7 osób). Najstarszy pacjent ze świeżo rozpoznana pylicą płuc miał 87 lat. 
Analiza rozpoznanych w latach 2010-2011 pylic w zależności od stopnia 
zaawansowania zmian radiologicznych w płucach wykazała wzrost  procentowego 

udziału pylic drobnoguzkowych rozsianych, guzkowych i guzowatych, który wynosił 
około 25 % rozpoznanych pylic (dla porównania  w latach 2003-2004 pylice 
zaawansowane stanowiły 10%, a w latach  2005-2007  – 15%). 
Na podstawie dokumentacji medycznej wybranych przypadków klinicznych 

stwierdzono, że pacjentów ze świeżo rozpoznaną zaawansowaną  pylicą możemy 
zasadniczo podzielić na dwie grupy populacyjne : czynni zawodowo górnicy, u których 
niezgodnie z przepisami lub nierzetelnie wykonywano badania profilaktycznie lub 
emeryci i renciści, którym po zakończeniu narażenia przez wiele lat nie wykonywano 

zdjęcia klatki piersiowej. Fakt stwierdzenia w obrazie radiologicznym płuc rozsianych 
zmian drobnoguzkowych lub guzkowych, a zwłaszcza zmian guzowatych,  przy 
jednoczesnym braku możliwości porównania obecnego obrazu rtg płuc z radiogramami 

wykonanymi w ciągu ostatnich kilku lat wymaga wdrożenia diagnostyki różnicowej 
w kierunku: sarkoidozy, gruźlicy, guzów nowotworowych płuc, przerzutów 
nowotworowych itp., a tym samym przeprowadzenia badań dodatkowych takich jak: 
TK klatki piersiowej, badania bakteriologiczne (BK), bronchofiberoskopia, pobranie 

węzłów chłonnych do badania histopatologicznego lub torakotomia brzeżna. W kilku 
przypadkach wykonano operację usunięcia guza pyliczego.  
Regularne wykonywanie zdjęć radiologicznych płuc u osób narażonych na pyły 

zwłókniające w okresie zatrudnienie, jak również po ustaniu narażenia zawodowego 
jest istotne dla wczesnego wykrywania pylic oraz pozwala uniknąć inwazyjnej 
i kosztownej diagnostyki różnicowej.  
Procentowy udział zespołów wibracyjnych rozpoznanych w PChZ WOMP Katowice 

w ogólnej liczbie chorób zawodowych – poz. 22 - rozpoznanych w Polsce w 2009 r. 
wynosił 55,2%, a w 2010r. 75,8%. Oprócz wzrostu rozpoznawalności stwierdzono 
również  wzrost liczby zgłoszeń podejrzeń zespołów wibracyjnych: w 2009 r. – 

88 przypadków, w 2010 r. - 120, a w 2011 r. – 96. 
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W trakcie postępowania orzeczniczego największe trudności sprawiała dokładna ocena 
narażenia zawodowego na drgania mechaniczne o działaniu miejscowym. 
W większości przypadków potwierdzono fakt używania przez pracownika urządzeń 

wibrujących, jednak często brak było rzetelnych pomiarów natężenia wibracji 
miejscowej. Pracodawcy w skierowaniach na badania profilaktyczne nie wykazywali 
drgań mechanicznych  jako czynnika szkodliwego występującego na stanowisku pracy, 
a co za tym idzie w trakcie badań okresowych nie wykonywano zdjęć rtg stawów 

nadgarstkowych i łokciowych, palestezjometrii oraz próby oziębieniowej. Brak ww. 
dokumentacji  medycznej utrudniał przeprowadzenie diagnostyki różnicowej 
np. w przypadkach bardziej zaawansowanych zmian kostno-stawowych, jak również 

uniemożliwiał, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoznanie zespołu 
wibracyjnego u pacjentów, którzy zgłosili się do badania po zakończeniu narażenia 
zawodowego (rok w przypadku postaci naczyniowo-nerwowej i 3 lata – postaci 
kostno-stawowej lub mieszanej).   
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EKSPOZYCJA NA CZĄSTKI ULTRA DROBNE WŚRÓD  

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU SADZY TECHNICZNEJ 

 

Urszula Mikołajczyk, Stella Bujak-Pietrek, Karolina Bródka, Irena Szadkowska-Stańczyk 

 
Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Środowiskowych Zagrożeń 

Zdrowia 
 

Wstęp: Sadza techniczna stosowana jest głównie w przemyśle gumowym, ale również 

jako pigment w tuszach, tonerach, farbach i tworzywach sztucznych. Sadza techniczna 
jest wysoce rozdrobnioną formą prawie czystego węgla. Wielkość pojedynczych 
cząstek sadzy technicznej mieści się w zakresie od ok. 20 nm do 100 nm, w zależności 
od rodzaju sadzy. Średnice tworzonych przez cząstki sadzy technicznej agregatów 

zawierają się w przedziale 50-600 nm. Badania wskazują, że wdychanie sadzy 
technicznej może być bezpośrednią przyczyną dolegliwości ze strony układu 
oddechowego u narażonych pracowników. Celem badania była ocena liczby, 

powierzchni i masy cząstek ultra drobnych podczas przesypu i pakowania sadzy 
technicznej.  
Materiał i metody: Pomiary zostały przeprowadzone w zakładzie sadzy technicznej 
podczas przesypywania i pakowania surowca oraz w pomieszczeniu kontrolnym bez 

źródła emisji cząstek (tło). Określono stężenie liczbowe cząstek o wymiarach <1000 
nm za pomocą kondensacyjnego licznika cząstek (CPC), stężenie masowe za pomocą 
monitora stężenia aerozolu w powietrzu DustTrak oraz oszacowano pole powierzchni 
cząstek potencjalnie odkładających się w rejonie tchawiczo-oskrzelowym (TB) 

i pęcherzykowym (A) za pomocą monitora cząstek aerozolu AeroTrak. Próbki 
powietrza zostały pobrane na wysokości 1,5 m od podłoża w strefie przesypywania 
i pakowania surowca. 

Wyniki: Średnie stężenie liczbowe cząstek ultra drobnych stwierdzone podczas 
przesypywania i pakowania sadzy technicznej wynosiło 13278 cząstek/cm3 powietrza. 
Stężenie cząstek w pomieszczeniu bez źródeł emisji wynosiło 5333 cząstek/cm3. Pole 
powierzchni cząstek o średnicy mniejszej niż 1000 nm, potencjalnie osadzających się 

w rejonie TB wynosiło 78,78 µm2/cm3 w trakcie przesypywania i pakowania sadzy 
i 3,15 µm2/cm3 w pomieszczeniu kontrolnym bez źródła emisji. W przypadku frakcji A 
wartości te wynosiły odpowiednio: 222,96 µm2/cm3 w trakcie pracy oraz 

14,32 µm2/cm3 w pomieszczeniu bez źródeł emisji. Stężenie masowe cząstek ogółem 
wynosiło 1,45 mg/m3 w trakcie przesypywania i pakowania, podczas gdy 
w pomieszczeniu kontrolnym wartość ta wynosiła 0,11 mg/m3 
Wnioski: Liczba cząstek mniejszych niż 1000 nm uwalnianych w omawianym procesie 

była 2 krotnie większa w porównaniu z wartością w pomieszczeniu kontrolnym, 
podczas gdy pole powierzchni tych cząstek było 25-krotnie większe w przypadku 
rejonu TB i 16 krotnie w przypadku cząstek potencjalnie osadzających się w rejonie A. 

Stężenie masowe cząstek uwalnianych podczas wykonywanych czynności 
przesypywania i pakowania sadzy było 13-krotnie większe niż w pomieszczeniu 
kontrolnym.` 
 

Praca wykonana w ramach grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
nr 5052/B/PO1/2010/38  
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PLAKAT 
 
 

EKSPOZYCJA ZAWODOWA  

JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA PŁUCA WŚRÓD KOBIET 

 

 
Beata Świątkowska 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
 
 
Chociaż rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn to 

alarmujące statystyki ostatnich lat wskazują, że patologia ta dotyczy co raz częściej 
również grupy kobiet. Od kliku lat w naszym kraju obserwuje się niekorzystny, 
systematyczny wzrost umieralności z tego powodu u kobiet a nowotwory złośliwe 

płuca stały się pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych wśród Polek.  
Dominującym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe płuca jest 
palenie tytoniu. Inne czynniki, które należy brać pod uwagę to: bierne palenie, wpływ 
diety, picie alkoholu, aktywność fizyczną, czynniki infekcyjne oraz genetyczne.  

Tylko nieliczne badania epidemiologiczne koncentrują się na problemie narażenia na 
substancje kancerogenne występujące w miejscu pracy u kobiet i tylko niektóre z nich 
dostarczają szczegółowych wyników odnośnie raka płuca. Jednocześnie szeroka 

literatura z tego zakresu dotycząca populacji mężczyzn nie może opisywać i stanowić 
źródła odniesienia ryzyka występującego w grupie kobiet. Istnieją bowiem dowody na 
istotne hormonalne, genetyczne i inne biologiczne odmienności mogące różnicować to 
ryzyko w zależności od płci.  

Niektórzy autorzy wskazują również na rozbieżności wynikające ze specyfiki podziału 
wyznaczanych zadań względem płci, a tym samym ekspozycją na inne warunki pracy 
oraz tradycyjne przypisywanie pewnych zawodów wyłącznie mężczyznom innych zaś 
tylko kobietom. W konsekwencji kobiety są w mniejszym stopniu eksponowane na 

uznane kancerogeny tkanki płucnej a częściej na czynniki, co do których związek 
przyczynowy z rakiem płuca nie został w pełni udowodniony. 
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ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z AZBESTEM 
 
 
Beata Świątkowska 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Epidemiologii 
Środowiskowej 

 
 
Szerokie zastosowanie azbestu i jego wyrobów, unikalne właściwości włókien 
azbestowych oraz ich szkodliwe działanie stanowią bardzo istotny problem zdrowia 

publicznego. Obecnie ze względu na udowodnioną szkodliwość wdychanych włókien 
azbestu dla zdrowia, dalsze sprowadzanie i produkowanie azbestu zostało zabronione 
w Polsce od 1997 roku, a warunki dalszego stosowania wyrobów azbestowych w już 

istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach zostały ściśle określone w licznych 
rozporządzeniach. 
Wyroby zawierające azbest nie zakwalifikowane do wymiany, dobrze zabezpieczone 
i nieuszkodzone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jednak dopuszcza się ich 

wykorzystywanie nie dłużej niż do końca 2032 roku. Podstawą bezpiecznego 
postępowania podczas wykonywania robót usuwania azbestu jest odpowiednie 
przygotowanie planu prac, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i minimalizacji emisji.  

Minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do środowiska polega głównie na 
odizolowaniu pola prac od otoczenia oraz stosowaniu technicznych środków 
ograniczających pylenie - ich zwilżenie wodą oraz usuwanie, gdy jest to możliwe, 
wyrobów w całości, unikając ich łamania i przy zachowaniu pracy ręcznej. W miarę 

potrzeby przy demontażu eternitu należy stosować odzież ochronną i sprzęt ochrony 
układu oddechowego. 
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WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNEGO POWIETRZA  

I ZGŁASZANE DOLEGLIWOŚCI PRZEZ PRACOWNIKÓW  

W RÓŻNEGO TYPU POMIESZCZENIACH BIUROWYCH 

 
Karolina Bródka, Małgorzata Sowiak, Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk 
 
Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Środowiskowych Zagrożeń 

Zdrowia 
 
Cel: Celem badania była ocena narażenia osób wykonujących prace biurowe na 

czynniki biologiczne obecne w powietrzu pomieszczeń biurowych w zależności od 
sezonu oraz ocena zależności między badanymi czynnikami a dolegliwościami 
zgłaszanymi przez pracowników. 
Materiał i metody: Badaniem objęto 6 budynków biurowych w sezonie zimowym 

i letnim oraz 815 zatrudnionych w nich osób. Próby powietrza służące do oceny stężeń 
endotoksyn i (1 → 3)-β-D-glukanów pobierano stacjonarnie, metodą filtracyjną, 

natomiast w kierunku bakterii i grzybów metodą zderzeniową. W każdym punkcie 

pomiarowym prowadzono ocenę parametrów mikroklimatu. Do oceny chorób 
i dolegliwości zgłaszanych przez pracowników wykorzystano kwestionariusz 
uwzględniający najbardziej typowe objawy zespołu chorego budynku. 
Wyniki: Średnie geometryczne stężenia bakterii, grzybów, endotoksyn i (1 → 3)-β-D-

glukanów w powietrzu pomieszczeń biurowych latem wynosiły odpowiednio 9,58x102 
jtk/m3, 1.74x102 jtk/m3, 8,25 EU/m3, 5,43 ng/m3, natomiast zimą odpowiednio 

3.76x102 jtk/m3, 1.38x101jtk/m3, 2,53 EU/m3, 2,82 ng/m3. Wykazano dominację 
bakterii z rodzajów: Micrococcus (30%), Staphylococcus (24%), Bacillus (17%) 
i Corynebacterium (13%) oraz grzybów: Penicillium (23%), Rhodotorula (12%), 

Aspergillus (9%) i Geotrichum (6%). W jednym przypadku wykazano przekroczenie 
zalecanej w Polsce referencyjnej wartości dla endotoksyn (50 EU/m3) oraz grzybów 
(5.0x103 jtk/m3) (Górny, 2004). Około 60% pracowników zgłaszało codzienne 
występowanie co najmniej jednej z badanych dolegliwości ze strony układu 

oddechowego. Najczęściej (ponad 20% badanych) były to: napadowy kaszel, 
wodnisty „lejący” katar, uczucie zatkanego nosa oraz ból lub suchość gardła. 
W pomieszczeniach o niższej wilgotności (<29%) ponad 58% pracowników zgłaszało 
dolegliwości ze strony oczu.  

Wnioski: 1. Latem wewnątrz pomieszczeń obserwowano istotnie wyższe niż zimą 
stężenia bakterii, grzybów, endotoksyn i (1→3)-β-D-glukanów. 2. Stężenia endotoksyn 

i grzybów tylko sporadycznie przekraczały poziomy referencyjne. 3. Wykazano istotną 
zależność między niską wilgotnością a częstością występowania u pracowników 
biurowych dolegliwości ze strony oczu. Nie wykazano istotnej zależności między 
stężeniami pozostałych czynników biologicznych a zgłaszanymi przez pracowników 

dolegliwościami. 
 
Praca wykonana w ramach zadania finansowanego z dotacji na działalność statutową 
IMP 3.4/2009-2010 pt. „Identyfikacja czynników biologicznych wpływających na 
jakość środowiska pracy w różnego typu budynkach biurowych”. Kierownik zadania: 
mgr inż. Karolina Bródka 
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KADRY  I  DZIAŁALNOŚĆ   

JEDNOSTEK PODSTAWOWYCH  SŁUŻBY  MEDYCYNY  PRACY  

W  POLSCE  W  2011 R. 

 
 
Mariola Wojda 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Polityki Zdrowotnej  
 

 
W posterze przedstawiono strukturę kadr i działalność jednostek podstawowych 
służby medycyny pracy w Polsce w 2011 r. Informacje  te zostały pozyskane od 
lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, którzy 

zobligowani są do corocznego sprawozdawania się ze swojej działalności na druku  
MZ-35A. Formularz ten stanowi załącznik do wydawanych corocznie rozporządzeń 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 

objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystyki publicznej.  
W 2011 r. zmodyfikowano druki sprawozdawcze MZ-35A.  Wprowadzone zmiany,  

podobnie jak w przypadku sprawozdawczości wojewódzkich ośrodków medycyny 
pracy, zostały wprowadzone w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o służbie 
medycyny pracy w związku z ustawą o działalności leczniczej.  Formularz zawiera  
również nowe kategorie  sprawozdawcze, które mają na celu  poszerzenie aktualnej 

wiedzy o służbie medycyny pracy w Polsce.  
Autorka przedstawi analizę poszczególnych kategorii sprawozdawczych 
(z uwzględnieniem lat ubiegłych), zawartych w obowiązującym druku 

sprawozdawczym dla  jednostek podstawowych służby medycyny pracy. 
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KADRY  I  DZIAŁALNOŚĆ   

WOJEWÓDZKICH  OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY   

W  POLSCE W 2011 ROKU 

 
 
Mariola Wojda 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Polityki Zdrowotnej 
w Łodzi 

 
 
W posterze przedstawiono strukturę kadr i działalność wojewódzkich ośrodków 
medycyny pracy w Polsce w 2011 r. ’’Program badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2011’’, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2011 (Dz. U. 2010, Nr 239, poz. 1594) zobowiązuje m.in. 

wojewódzkie ośrodki medycyny pracy do sprawozdawania się z rocznej działalności na 
formularzach statystycznych MZ-35.  Obowiązujące druki sprawozdawcze za rok 2011 
zostały zmodyfikowane na skutek zmian wprowadzonych do ustawy o służbie 
medycyny pracy w związku z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności 

leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654).  
Autorka przedstawi aktualne dane dotyczące struktury przychodów womp wg źródeł 
finansowania, stanu zatrudnienia w poszczególnym ośrodkach wojewódzkich ze 
wskazaniem na liczbę lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracującymi  oraz dokona analizy działalności womp (w niektórych przypadkach 
odnosząc się do lat ubiegłych) wynikające z mocy art. 17 ustawy o służbie medycyny 
pracy.  
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NARAŻENIE NA SPALINY SILNIKÓW DIESLA W KONTEKŚCIE EKSPOZYCJI  

NA CZĄSTKI O WYMIARACH NANOMETROWYCH 

 

 
 
Bujak-Pietrek Stella, Mikołajczyk Urszula, Kozajda Anna, Szadkowska-Stańczyk Irena 

 
Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Środowiskowych Zagrożeń 
Zdrowia 
 

 
Wprowadzenie: Istotnym źródłem cząstek ultra drobnych, o wielkościach wyrażanych 
w nanometrach, jest emisja spalin z silników Diesla. Narażenie zawodowe na cząstki 

stałe wchodzące w skład spalin emitowanych przez silniki z zapłonem samoczynnym 
dotyczy w głównej mierze pracowników obsługujących pojazdy z silnikami tego typu. 
Do grupy tej możemy zaliczyć operatorów różnego rodzaju urządzeń (koparek, 
dźwigów, wózków widłowych itp.), pracowników zajezdni autobusowych, mechaników 

samochodowych. Rzetelna ocena ekspozycji na cząstki o wymiarach nanometrowych 
nie jest możliwa wyłącznie na podstawie parametrów wagowych. Zaleca się ocenę 
liczby oraz pola powierzchni cząstek. 

W niniejszym doniesieniu przedstawione zostaną wyniki pomiarów narażenia na 
cząstki o wielkościach do 1000 nm, emitowane z silników Diesla, z uwzględnieniem ich 
masy, liczby oraz pola powierzchni. 
Metodyka: W celu przeprowadzenia oceny narażenia stosowano: Kondensacyjny 

Licznik Cząstek (CPC, TSI model 3007-2) - do oznaczenia liczby nanocząstek 
w jednostce objętości powietrza, Monitor Nanocząstek AeroTrak 9000 (TSI) do 
wyznaczenia pola powierzchni cząstek potencjalnie osadzających się w rejonie 
tchawiczo-oskrzelowym - TB lub w pęcherzykach płucnych – A oraz Monitor Stężenia 

Aerozolu Dust Trak (TSI, model 8534) do oznaczenia stężenia masowego aerozolu. 
Pomiary przeprowadzono w warsztacie z pracującym silnikiem Diesla i pomieszczeniu 
kontrolnym (biuro bez źródeł emisji cząstek). Próbki powietrza pobierano na 

wysokości 1,5 m od podłoża. 
Wyniki: Średnia wartość stężenia liczbowego cząstek poniżej 1000 nm w warsztacie 
samochodowym wzrosła z 9008 cząstek/cm3 przed włączeniem silnika Diesla do 
wartości 247179 cząstek/cm3 podczas pracy silnika. W pomieszczeniu kontrolnym 

wartość ta wynosiła 4894 cząstek/cm3. 
Podczas pracy silnika Diesla pole powierzchni cząstek potencjalnie deponowanych 
w rejonie TB wynosiło 1659 m2/cm3 a w rejonie A – 8271 m2/cm3. W pomieszczeniu 

kontrolnym wartości te wynosiły odpowiednio: TB – 3,78 m2/cm3, A – 18,27 

m2/cm3. 

Stężenie masowe całkowitej frakcji aerozolu wynosiło 1,54 mg/m3 przed włączeniem 

silnika Diesla i 1,84 mg/m3 w trakcie pracy silnika, podczas gdy w pomieszczeniu 
kontrolnym wartość ta wynosiła 0,02 mg/m3. 
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Wnioski:  
 Podczas pracy silnika Diesla obserwowano ponad 25-krotny wzrost stężenia 

liczbowego cząstek o średnicy do 1000 nm. 
 Pole powierzchni cząstek potencjalnie osadzających się w rejonie A i TB wzrosło 

blisko dwukrotnie podczas działania silnika w porównaniu ze stanem przed jego 
uruchomieniem. 

 Stężenie masowe cząstek emitowanych podczas badanego procesu wzrosło 

jedynie o 20%.  
Praca wykonana w ramach grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
nr 5052/B/P01/2010/38. 
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ASTMA ZAWODOWA SPOWODOWANA UCZULENIEM NA PYŁ DREWNA 

ŚWIERKOWEGO 

 

Tomasz Wittczak, Wojciech Dudek, Cezary Pałczyński, Małgorzata Bochenska-
Marciniak,  Ewa Nowakowska-Świrta, Piotr Kuna, Jolanta Walusiak-Skorupa 

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 

 
 

Zawodowe narażenie na pyły różnych gatunków drewna może być przyczyną 
wystąpienia schorzeń układu oddechowego, w tym astmy zawodowej. Przypadki 
astmy spowodowanej uczuleniem na pył drewna świerkowego są przedmiotem 

pojedynczych doniesień. Przedstawiono przypadek 31 – letniego mężczyzny, 
właściciela tartaku, chorującego na astmę o ciężkim przebiegu, u którego objawy 
choroby wystąpiły po 2 latach pracy w narażeniu na pyły tego drewna. 
Przeprowadzono badanie kliniczne, badania laboratoryjne, spirometryczne, rtg klatki 

piersiowej, oznaczenie całkowitego poziomu przeciwciał klasy IgE w surowicy oraz 
obecności swoistych IgE dla różnych gatunków drewna i innych potencjalnych 
alergenów zawodowych. Ponadto przeprowadzono monitorowanie szczytowego 

przepływu wydechowego (PEFR) i ocenę objawów klinicznych podczas pracy 
i w okresie wolnym od pracy. U pacjenta zidentyfikowano obecność swoistych 
przeciwciał klasy IgE dla alergenów drewna świerku w surowicy (7.8 IU/ml). Analiza 
pomiarów PEFR oraz zanotowanych objawów podczas dwutygodniowego okresu pracy 

oraz okresu wolnego od narażenia, jak również wzrost odsetka eozynofilów 
w plwocinie indukowanej podczas okresu narażenia dały podstawy do rozpoznania 
u badanego astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowego. Opisany przypadek jest 
pierwszym tak dobrze udokumentowanym przypadkiem astmy spowodowanej 

uczuleniem na pył drewna świerkowego, w którym wykazano ponadto udział reakcji 
immunologicznej typu natychmiastowego (IgE-zależnego).  
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PRACA W NOCY A RYZYKO WYSTĄPIENIA WYBRANYCH  

NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH – (PRZEGLĄD LITERATURY) 

 

Agnieszka Bukowska, Beata Pepłońska, Weronika Burdelak 
 
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Epidemiologii 

Środowiskowej 
 
Wstęp 
Około 20% osób aktywnych zawodowo w Europie i Ameryce Północnej pracuje na 

zmiany nocne przede wszystkim w służbie zdrowia, transporcie i komunikacji, 
hotelarstwie, oraz w przemyśle. Praca w systemie zmianowym wiodąca do zaburzeń 
rytmu okołodobowego uznana została za prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla 

ludzi na podstawie wystarczających dowodów z badań eksperymentalnych na 
zwierzętach, oraz ograniczonych dowodów z badań epidemiologicznych 
(Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), 2007). 
Cel 

Celem naszej pracy był przegląd badań epidemiologicznych dotyczących związku 
pomiędzy nocną pracą zmianową a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe.  
Materiał i metody 

Przegląd piśmiennictwa wykonany został w oparciu o dane z badań 
epidemiologicznych dostępne w bazie MEDLINE, wyszukiwane terminy obejmowały: 
pracę zmianową i nowotwory. 
Wyniki 

Ogółem zidentyfikowaliśmy i przeanalizowaliśmy 20 badań epidemiologicznych 
dotyczących związku pomiędzy pracą zmianową nocną a ryzykiem wystąpienia 
nowotworów, w tym 10 badań kohortowych, oraz 10 badań kliniczno-kontrolnych. 
Większość (13) spośród 20 przeprowadzonych badań epidemiologicznych dotyczyła 

analizy zależności pomiędzy pracą w nocy a ryzykiem zachorowania na raka piersi. 
Najczęściej badaną grupą zawodową były pielęgniarki. W 8 z 13 badań 
epidemiologicznych zaobserwowano istotne statystycznie umiarkowane zwiększenie 

ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet pracujących na zmiany nocne, przede 
wszystkim po wieloletniej pracy (20–30 lat), choć u pielęgniarek w Danii zwiększenie 
ryzyka stwierdzono po stosunkowo krótkim okresie pracy w tym systemie (5-10 lat), 
(OR=2,3). Wyniki jednej z ostatnich analiz wskazują na zwiększenie ryzyka tylko 

u tych pielęgniarek, które pracowały w systemie „ciągłych” zmian nocnych.  
Ograniczeniem tych  analiz jest brak informacji o czynnikach zakłócających – 
potencjalnych czynnikach rakotwórczych występujących w środowisku pracy 

pielęgniarek. Tylko nieliczne badania dotyczyły oceny zależności pomiędzy pracą 
zmianową a ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego, prostaty, endometrium, 
jajników, i chłoniaka nieziarniczego.  
Wnioski 

Związek pomiędzy pracą w nocy a ryzykiem zachorowania na raka piersi stwierdzono 
w ponad połowie przeprowadzonych w tym przedmiocie badań. Ponieważ większość 
z nich dotyczyła pielęgniarek, konieczne jest kontynuowanie badań w innych 

populacjach pracowniczych.  
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CZYNNIKI BIOLOGICZNE STOSOWANE W SPOSÓB CELOWY  

W POLSKICH ZAKŁADACH PRACY NA PODSTAWIE DANYCH  

Z KRAJOWEGO REJESTRU CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH  

W MIEJSCU PRACY 

 

Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk 

Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Środowiskowych Zagrożeń 

Zdrowia  
 
 

Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy (KRCB)  

funkcjonuje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi od 2006 r. Podstawę systemu 
rejestracji stanowią zgłoszenia celowego użycia szkodliwych czynników biologicznych 
zaklasyfikowanych do 2. - 4. grup zagrożenia przesyłane przez zakłady pracy z terenu 

całej Polski do właściwych terytorialnie inspektorów sanitarnych.  
Na dzień 30 grudnia w Polsce w KRCB było zarejestrowanych 500 zakładów 

pracy stosujących czynniki biologiczne, z czego najwięcej w celach diagnostycznych - 
374 , w celach naukowo-badawczych - 93, zaś w celach przemysłowych – 

33 przedsiębiorstwa. W zakładach tych było zatrudnionych ogółem 3829 pracowników 
narażonych na czynniki biologiczne, w tym 3517 kobiet (91,9%) i 312 mężczyzn 
(8,1%). Większość z tych osób było zatrudnionych w laboratoriach diagnostycznych 
różnego typu (przyszpitalnych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, niepublicznych) 

oraz laboratoriach wchodzących w strukturę szkół wyższych.  
 Spośród wszystkich czynników biologicznych z 2. grupy zagrożenia najwięcej 
osób pracowało w narażeniu na bakterie Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów 

niepatogennych) - 3107, Staphylococcus aureus - 3083 i Pseudomonas aeruginosa - 
2821. Biorąc pod uwagę czynniki zakwalifikowane do 3. grupy zagrożenia najwięcej 
pracowników narażonych było czynniki dodatkowo oznaczone ** (3.**), co oznacza, 
że nie przenoszą się one drogą oddechową. W tej grupie czynników należy wymienić 

bakterie Escherichia coli (szczepy verocytotoksyczne lub enterotoksyczne) – 
445 narażonych osób oraz Salmonella Typhi – 326 osób, a także wirusy: zapalenia 
wątroby typu B – 275 osób i zapalenia wątroby typu C – 228 osób,  zaś narażenie na 

ludzkie wirusy nabytego niedoboru odporności (HIV) zgłoszono dla 95 pracowników. 
Na czynniki zaklasyfikowane do 3 grupy zagrożenia, a nie oznakowane dodatkowymi 
gwiazdkami, co oznacza, że mogą przenosić się drogą oddechową, a więc stanowią 
większe zagrożenie dla eksponowanych na nie pracowników w skali kraju było 

narażonych mniej osób, z czego najwięcej na prątki gruźlicy – 145 osób. 

Praca wykonana w ramach zadania finansowanego z dotacji na działalność statutową 
IMP 3.1/2011. 
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WIEDZA LEKARZY SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY ORAZ SPECJALISTÓW BHP 

SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACOWNIKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

Marta Wiszniewska, Aleksandra Cyran, Patrycja Krawczyk-Szulc, Marcin Rybacki,  
Ewa Wągrowska-Koski, Jolanta Walusiak-Skorupa 
 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii  

 

 

Wstęp: Celem pracy była ocena wiedzy lekarzy służby medycyny pracy (SMP) oraz 
specjalistów BHP w zakresie sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Grupy badane i metody: Badaniem 

ankietowym objęto grupę 245 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań 
profilaktycznych oraz 151 inspektorów BHP. Wyniki: Ponad 90% ankietowanych 
lekarzy oraz 98% inspektorów BHP nieprawidłowo odpowiedziało i uzasadniło pytanie, 

w jakich przypadkach pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może 
pracować w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. W obu grupach około 
70% badanych wiedziało, jakie są możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy, jednak tylko 12% lekarzy oraz niespełna 1% pracowników 

służby BHP znało ograniczenia prawne dotyczące wspomnianego zatrudnienia. Jedynie 
30% lekarzy oraz 23% specjalistów BHP uważa, że zakres wiedzy zdobytej podczas 
szkolenia zawodowego jest wystarczający do sprawowania profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikiem niepełnosprawnym. Ankietowani oczekują przede 

wszystkim dodatkowych szkoleń i kursów, wskazują także potrzebę opracowania 
podręczników i stron internetowych. Wnioski: Wiedza lekarzy sprawujących 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz specjalistów BHP na temat 

zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych jest niewystarczająca. 
Najwięcej problemów w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym 
sprawiają według ankietowanych zaburzenia psychiczne oraz padaczka. Konieczne jest 
podjęcie działań mających na celu poprawę systemu kształcenia zawodowego lekarzy 

oraz specjalistów BHP. 
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WYNIKI OZNACZENIA CYTOKIN I MMP 9 W SUROWICY KRWI I PLWOCINIE 

INDUKOWANEJ WŚRÓD PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH  

Z PODEJRZENIEM POCHP O ETIOLOGII ZAWODOWEJ 

 
Marta Wiszniewska, Aneta Kleniewska, Ewa Nowakowska-Świrta, Lipińska-
Ojrzanowska Agnieszka, Pałczyński Cezary, Walusiak-Skorupa Jolanta 

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych 
i Toksykologii 

 
Wprowadzenie: Istnieją nieliczne doniesienia o próbach oznaczania w grupie chorych 
z POChP mediatorów stanu zapalnego takich jak cytokiny, proteinazy, fibrynogen lub 
białko C-reaktywne, brak jest jednak danych dotyczących wyników takich badań 

wśród pacjentów z chorobą o etiologii zawodowej. 
Cel pracy: Celem pracy jest ocena przydatności oznaczania cytokin (IL - 1β, IL – 6, 
TNF α) oraz metaloproteinazy 9 (MMP 9), fibrynogenu i białka C-reaktywnego 

w diagnostyce POChP o etiologii zawodowej.  
Grupy badane i metody: Badaniem objęto 36 osób (10 pacjentów z podejrzeniem 
POChP pochodzenia zawodowego, 14 osób z astmą oskrzelową pochodzenia 
zawodowego i 12 osób z grupy kontrolnej). U wszystkich osób przeprowadzono 

badanie ankietowe, wykonano spirometrię spoczynkową z próbą rozkurczową, 
w zależności od wartości spirometrycznych wykonano PC20. Wykonano badanie 
gazometryczne, ocenę cytologiczną plwociny uzyskanej metodą indukcji, oznaczenia 

cytokin i MMP 9 w surowicy i plwocinie uzyskanej metodą indukcji metodą ELISA 
z wykorzystaniem zestawów odczynnikowych firmy R&D Systems. Oznaczono także 
fibrynogen i białko CRP w surowicy.  
Wyniki: U wszystkich badanych stwierdzono prawidłowy poziom CRP i fibrynogenu 

w surowicy. Analiza stężenia białek ostrej fazy w surowicy oraz odsetka 
poszczególnych typów komórek w wynikach badania plwociny uzyskanej metodą 
indukcji w badanych grupach nie wykazała istotnych różnic. Oznaczenia cytokin i MMP 
9 wykazały obecność wyższych stężeń w plwocinie uzyskanej metodą indukcji 

w porównaniu do oznaczeń w surowicy. W wyniku przeprowadzonej analizy 
statystycznej wykazano istotne różnice stężeń IL-6, IL-1, TNFα i MMP 9 w plwocinie 
indukowanej w grupie pacjentów z podejrzeniem POChP pochodzenia zawodowego 

w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie potwierdzono natomiast różnicy porównując 
pacjentów z podejrzeniem POChP zawodowego i astmą oskrzelową oraz w przypadku 
analizy stężeń w surowicy krwi. 
Wnioski: W POChP stwierdza się podwyższone stężenia IL-6, IL-1, TNFα i MMP 

9 w plwocinie uzyskanej metodą indukcji w porównaniu z grupą kontrolną osób 
zdrowych. Wstępne wyniki badań wskazują, że oznaczanie stężenia cytokin i MMP 9 
wplwocinie indukowanej jest bardziej przydatnym badaniem niż analogiczne 

oznaczenia w surowicy krwi. W badanych grupach nie stwierdza się zależności 
pomiędzy stężeniem białek ostrej fazy – białka C-reaktywnego i fibrynogenu 
w surowicy oraz odsetkiem poszczególnych typów komórek w plwocinie uzyskanej 
metodą indukcji, jednak konieczne są dalsze badania obejmujące liczniejsze grupy 

pacjentów.   
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TRYB POSTĘPOWANIA W WYNIKU STWIERDZENIA ISTOTNYCH UCHYBIEŃ  

W DZIAŁALNOŚCI LEKARZY SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY –  

OPIS PRZYPADKÓW 

 

Monika Kranz, Ewa Kaczanowska – Burker  

 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 
 
 
 Zarówno ustawa o służbie medycyny pracy, jak i rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30. 05. 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników…, stanowiące akt wykonawczy do art. 229 ustawy – Kodeks 

pracy, przewidują sposób postępowania w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli 
podstawowych jednostek służby medycyny pracy istotnych uchybień w trybie, zakresie 
i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania profilaktycznej opieki 
zdrowotnej, natomiast nie definiują pojęcia „istotne uchybienia”. 

     Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy skorzystał 
w 2011 r. z sankcji określonych wymienionymi przepisami prawa w stosunku do 
dwóch lekarzy, kierując wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej do  właściwej okręgowej izby lekarskiej oraz 
o zastosowanie rygorów przewidzianych w umowie do zleceniodawców.  
 Spośród nich w jednym przypadku rozważano wniosek do właściwej 
okręgowej  izby lekarskiej o powołanie komisji w celu oceny przygotowania 

zawodowego, o której mowa w art. 11 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 
jednak z powodu napotkanych trudności w praktycznej realizacji możliwości 
przeszkolenia lekarza, jak również w wyniku dodatkowo uzyskanych informacji 
w trakcie prowadzonego postępowania, sprawę zakończono wnioskiem do rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej. 
   W doniesieniu przedstawiono szczegóły dotyczące stwierdzonych „istotnych 
uchybień” oraz trybu i wyników przeprowadzonego postępowania. 
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CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE – PRZEGLĄD AKTUALNYCH TRENDÓW 
 
 
Urszula Wilczyńska, Neonila Szeszenia-Dąbrowska 

 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Epidemiologii 
Środowiskowej  

 
 
Cel. Gwałtowny wzrost liczby chorób zawodowych odnotowywany w Polsce w latach  
90-tych tj. w okresie rozpoczęcia transformacji gospodarki narodowej, a następnie 

trwający do chwili obecnej spadek liczby stwierdzanych przypadków, skłoniły do 
przeanalizowania zachodzących procesów i ich przyczyn. 
Metoda. Dokumentem źródłowym badania była „Karta stwierdzenia choroby 

zawodowej” wypełniana i obligatoryjnie przesyłana przez państwowych inspektorów 
sanitarnych do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych. Analizą objęto stwierdzenia 
z okresu 1998-2011. 
Wyniki. W 1998 r. liczba chorób zawodowych w Polsce osiągnęła maksimum – 12017 

przypadków, ulegając w następnych latach zmniejszeniu aż do 2562 przypadków 
tj. o 78,7% w 2011 r. Współczynnik zapadalności rocznie zmniejszał się w ciągu tego 
okresu o 6 przypadków na 100000 zatrudnionych. 

Największe, ponad 80-procentowe spadki liczby przypadków odnotowano 
w: zatruciach (-95,2%), chorobach narządu głosu (-93,8%), ubytku słuchu (-92,4%), 
chorobach skóry (-89,3%) i astmie oskrzelowej (-82,9%). W mniejszym stopniu 
zmalała ogólna liczba chorób zakaźnych lub pasożytniczych (o 45,3%), jest to m. in. 

efekt spadku wirusowego zapalenia  wątroby (-91,3%) i gruźlicy (-67,7%) przy 
ogromnym wzroście boreliozy (+392,9%). W stosunku do 1998 r. zwiększyła się liczba 
przypadków chorób obwodowego układu nerwowego (+9,6%), w tym zespołu cieśni 
nadgarstka (+21,5%). 

Wnioski. Porównania struktury chorób zawodowych w Polsce z danymi z innych krajów 
wskazują na niedoszacowanie liczby przypadków w szczególności astmy oskrzelowej, 
nowotworów złośliwych i schorzeń układu ruchu. Marginalizowanie zawodowego 

pochodzenia tych problemów zdrowotnych wpływa niekorzystnie na ich prewencję. 
Korzystną zmianą w zapadalności na choroby zawodowe jest spadek liczby 
przypadków wzw, chorób narządu głosu, zatruć i zwiększenie wykrywalności chorób 
azbestozależnych poprzez wdrożenie programu badań medycznych byłych 

pracowników przetwórstwa azbestu. 
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ZAPOBIEGANIE CHOROBOM SERCOWO - NACZYNIOWYM  

U PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - „ZDROWE SERCE” 

 

Teresa Łączkowska,  Magdalena Tomera, Maria Kuczyńska 
 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie 

 
 
Choroby sercowo - naczyniowe są główną przyczyną zgonów większości populacji 
europejskich oraz ważną przyczyną inwalidztwa i rosnących kosztów ochrony zdrowia. 

Plasują się na pierwszym miejscu listy przyczyn umieralności w Polsce powodując 
około 50% zgonów. Jedyną drogą obniżenia tych kosztów jest intensywna pierwotna 
i wtórna prewencja chorób sercowo - naczyniowych. Istotną rolę pełni tu promocja 

zdrowia stwarzając podstawę nowoczesnego, kompleksowego rozwiązywania 
problemów zdrowotnych. 
Szczególnego znaczenia nabiera możliwość modyfikowania głównych czynników 
ryzyka determinujących występowanie nagłych zgonów i incydentów sercowo - 

naczyniowych: podwyższonego ciśnienia tętniczego, nieprawidłowego stężenia 
cholesterolu i trójglicerydów, nieprawidłowego odżywiania, nadwagi i otyłości, 
cukrzycy, nadmiernego spożycia alkoholu, palenia papierosów, stresu oraz małej 

aktywności fizycznej. Eliminując wymienione czynniki ryzyka można uniknąć 80 % 
przedwczesnych chorób serca. 
Dodatkowo ryzyko zachorowania na schorzenia sercowo – naczyniowe można 
zmniejszyć poprzez wprowadzenie czynników kardioprotekcyjnych: 

   - konsumpcję warzyw i owoców  
   - umiarkowane spożycie alkoholu   
   - aktywność ruchową  
Celem programu promocji zdrowia - Zapobieganie chorobom sercowo - naczyniowym 

u pracowników woj. małopolskiego – „Zdrowe serce” jest zwiększenie wiedzy 
nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia poprzez przekazanie wiedzy 
nt. modyfikowalnych czynników ryzyka, zaznajomienie pracowników z podstawowymi 

zasadami prawidłowego żywienia oraz wskazanie korzyści zdrowotnych wynikających 
z aktywności fizycznej. 
Program promocji zdrowia realizowany jest przez Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia 
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. W latach 2009 - 2011 program 

przeprowadzono w 15 zakładach pracy województwa małopolskiego.  
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WPŁYW OBCIĄŻAJĄCEGO WYWIADU RODZINNEGO  

DOTYCZĄCEGO CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA  

NA ZACHOWANIA PROZDROWOTNE OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO 

 
Paweł Susłowski, Marta Kubus 
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 
 
 

Badano jaki wpływ na zachowanie prozdrowotne ma wiedza o występowaniu 
w najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo) chorób układu krążenia. Obciążenia 
rodzinne podzielono na dwie kategorie: pierwsza – nadciśnienie tętnicze, druga – 
choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu. Badanie przeprowadzono 

w 14 zakładach pracy, wśród 1337 pracowników. 
Na podstawie uzyskanych wyników widać, że świadomość zagrożeń wynikających 
z obciążeń rodzinnych  jest niska i nie wpływa w wystarczający sposób na zachowania 

prozdrowotne. Poprawa tej sytuacji jest możliwa tylko przy dużym zaangażowaniu 
POZ-u oraz Poradni Promocji Zdrowia. 
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PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA JAKO SKŁADOWA CZĘŚĆ 

SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARZA  MEDYCYNY PRACY 

TRUDNOŚCI W REALIZACJI I EFEKTY DZIAŁAŃ 

 
Edmund Mucha  
 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Bydgoszczy 
 
 

 O kilku lat prowadzę w ramach Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej 
programy promocji zdrowia skierowane do wybranych grup zawodowych. 
 Działania ukierunkowane są na rozwiązywanie określonego problemu 
medycznego w zakładach pracy objętych opieką profilaktyczną. 

 W przedstawionym materiale pokazuję realizowane programy oraz trudności 
w ich wdrożeniu na poszczególnych etapach. 
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CHOROBY ZAWODOWE U OSÓB UCZĄCYCH SIĘ,  

ODBYWAJĄCYCH PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU – OPIS PRZYPADKÓW 

 

 
Paweł Pastuszak, Monika Kranz, Ewa Kaczanowska – Burker  
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 
 
 

Obecność czynników szkodliwych w miejscu praktycznej nauki zawodu może 

spowodować u osoby uczącej się wystąpienie patologii z tym związanej, spełniającej 
kryteria rozpoznania choroby zawodowej.  

Praktyczna nauka zawodu osób uczących się zgodnie z rozporządzeniem MEN 

z dnia 15. 12. 2010r.  w tej sprawie (Dz. U. nr 244, poz. 1626) odbywa się w formie 
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Może być organizowana przez pracodawcę, 
który zawarł z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego albo 
może być organizowana przez szkołę w warsztatach szkolnych lub w podmiocie 

przyjmującym uczniów na tę naukę w ramach umowy zawartej przez dyrektora szkoły.  
Procedura rozpoznania choroby zawodowej dla obu trybów odbywania 

praktycznej nauki zawodu jest taka sama. Natomiast zasady przyznawania świadczeń 

z tytuły nabytej choroby zawodowej i źródła finansowania regulują dwie różne 
podstawy prawne – ustawa z dnia 30. 10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. 
zm.) w pierwszym przypadku oraz ustawa z dnia 30. 10. 2002 r. o zaopatrzeniu 

z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 
okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.) w drugim.   

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w okresie minionych 
10 lat, czyli od czasu obowiązywania powyższych ustaw rozpoznano trzy choroby 

zawodowe u osób uczących się, odbywających praktyczną naukę zawodu. 
Te przypadki zainteresowały autorów i stały się przedmiotem doniesienia.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 


