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PPr

Práce není primárně škodlivá, 
ale může způsobit poškození zdraví.

Zdroj:WIKIPEDIE

KOLEM 1800 2006

2010



PRÁCE A ZDRAVÍ 
Pracovní lékařství – samostatná odbornost
o vztahu práce a zdraví 

Sepětí oboru s podnikovou praxí 

Atributem je prevence : 
Odborné poradenství: ochrana a podpora zdraví při práci

Historie pracovního lékařství od 1932 

Od hygieny práce (expozice) po profesionální patologii 
(nemoci)

Multidisciplinární týmová spolupráce 

NEJDE o dozor 
NEJDE POUZE o nemoci z povolání
součástí jsou pracovnělékařské služby



„Má-li býti provedena dokonalá ochrana 
dělníků proti živnostenským chorobám, 
je především třeba, aby byly známy 
všechny škodliviny zdraví ve všech 
průmyslových podnicích a ve všech 
oborech práce.. …Podnikatelé sami 
provádějí různé změny ve výrobě, 
které často zůstávají jejich tajemstvím. 
Při této změně způsobu práce mohou 
vznikati nové zdroje škodlivin, o kterých dříve nebylo v tomto 
oboru nic známo. 
Průmyslníku ani na mysl nepřijde, že by novým způsobem 
práce, novou metodou, jiným zpracováním materiálu 
u polotovarů vznikaly škodliviny zdraví, on má na mysli toliko 
technické zdokonalení, od kterého čeká vlastní prospěch, ale 
o vliv nových metod na zdraví dělníků se méně stará. 



Až teprve, když se objeví u dělníků téhož podniku poruchy 
zdraví stejného způsobu ve větším počtu a stále se opakující, 
bývají lékaři, popřípadě živnostenští inspektoři a vedoucí 
činitelé podniku, upozorněni a hledají zdroje těchto chorob. 
Dělník je tu indikátorem, že výroba chová v sobě škodliviny, 
popřípadě i jedy, které ohrožují jeho zdraví. Při změnách 
technické výroby měl by se podnikatel poraditi dříve 
se živnostenským inspektorem, aby možnému poškození 
zdraví bylo předem zabráněno. ….
Vždyť živnostenská hygiena a k ní se přimykající nauka 
o nemocech z povolání je společnou prací lékařů teoretiků 
i praktiků a má dnes rozsáhlou literaturu. Jmenovitě to byli 
někteří lékaři továrenští, neboli závodní, kteří stýkajíce 
se s dělníky jisté skupiny, mohli dobře sledovati vliv té které 
práce na zdraví dělníkovo. …“ 
(prof. František Procházka: Sociální lékařství, díl II., Hygiena 
práce,1929) 



HISTORIE  
1887 zákon o úrazovém  pojištění

1932 připojení ČSR k Úmluvě Mezinárodní        
organizace práce  týkající se 
odškodňování nemocí z povolání

1946 vznik Československé společnosti pracovního 
lékařství 



Závodní lékař

Závodní preventivní péče

Pracovnělékařské služby
zákon č.373/2011 Sb.   §§ 53-60
vyhl.č.79/2013 Sb.



Zákon č.373/2011 Sb. , o specifických zdravotních 
službách v platném znění

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby 
ucházející se o zaměstnání §§ 53 - 60

Pracovnělékařské služby

§ 53

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž 
součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 
pracovních podmínek na zdraví, 
provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za 
účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 
poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před 
pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 
školení v poskytování první pomoci 
a
pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby 
(dále jen „práce“).



PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA: ÚČEL

1. výskyt nemocí, stavů a vad    
zhoršovaných vlivem pracovního 
prostředí   

2. zjištění příznaků možného 
poškození zdraví z práce      



PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA : OBSAH

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ      1x za 1-6 let dle míry rizika

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu 
(a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením 
zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo 
vyloučit zdravotní způsobilost),      

b) pracovní anamnéza 
(odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů),    

c) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření smyslů, 
kůže….. (stav a funkce orgánů a systémů 
zatěžovaných při výkonu práce/přípravě na 
budoucí povolání + disabilita posuzované osoby 
(vulnerabilní skupiny populace)

d) základní chemické vyšetření moče

ODBORNÁ VYŠETŘENÍ  (až na výjimky u vyšší míry rizika)      



ZDRAVOTNÍ  DŮSLEDKY  KLASICKÝCH EXPOZIC : VIBRACE 



• Shiftwork that involves 
circadian disruption is 
probably carcinogenic to 
humans (Group 2A)

• Based on limited 
evidence of 
carcinogenicity in 
humans and sufficient 
evidence of 
carcinogenicity in 
experimental animals



• Shiftwork that involves 
circadian disruption is 
probably carcinogenic to 
humans (Group 2A)

• Based on limited 
evidence of 
carcinogenicity in 
humans and sufficient 
evidence of 
carcinogenicity in 
experimental animals



KAZUISTIKA 1 :  NÁHODNÝ  ZÁCHYT  LEUKÉMIE

55 letý muž , subjektivně zdráv

léčen pro dnavou artritidu, hypertenzi, , hypertriglyceridémii s 
nadváhou
2007 obsluha CNC strojů:
leukocyty  67,3+++ s převahou  lymfocytů 0,85+++ 
játra, slezina nehmatné 
na krku, v axilách a tříslech hmatné jednotlivé uzliny do 1,5 cm

chronická lymfocytární leukémie I.st. dle Raie, prognosticky 
nepříznivá (nemutovaná sekvence IgVH genů)
zahájena chemoimunoterapie



KAZUISTIKA  2 : AKCELEROVANÁ  SILIKÓZA  

28letý muž s intersticiálním plicním procesem 

2 roky tryskání plechů křemičitým pískem , kuřák 
4 měsíce progredující dušnost, kašel, hubnutí, nechutenství. 
ochranné prostředky: jen látková kukla na hlavu 
žádné odsávání prachu 
první příznaky po 20 měsících opuštění práce
těžká forma akcelerované silikózy, vyvinula se po 2 letech 
práce s vysokou expozicí krystalickému oxidu křemičitému. 
léčen symptomaticky 
zařazen do transplantačního programu



KAZUISTIKA  3 :
ALERGIE  NA  IZOKYANÁTY
S ÚMRTÍM    

50 letá žena , agenturní pracovnice ze zahraničí

6 pracovních směn
prudká alergická reakce na izokyanáty (šok) s těžkým 
bronchospasmem, těžkou respirační insuficiencí a 
následnou náhlou zástavou oběhu, těžká porucha vědomí 
vystavena difenylmethan-4,4´-diizokyanátu    0,0X mg.m-3

(materiál s izokyanátem zahříván na 90oC)
vysoká hladina specifických protilátek IgE
úmrtí po 13 měsících
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RIZIKO a VZNIK NEMOCI  Z POVOLÁNÍ 

KATEGORIE 1            5/100 000 (zaměstnanců)
KATEGORIE 2            2/10 000
KATEGORIE 2R +3   2/1000  (476.003 zaměstnanců)
KATEGORIE 4           7/1000 (13.827 osob)

12%

25%

47%

12%4%

NEMOCI Z POVOLÁNÍ  2012 (1099) a 
2016  (1177)

KAT 1

KAT 2

KAT 2R+3

KAT 4

nezař



ZTRACENÁ  LÉTA  ŽIVOTA  V  DŮSLEDKU 
NEMOCI = DALY (Disability Adjusted Life Year)

1 DALY = 1 ztracený rok zdravého života. 

Součet DALY v dané populaci = měřítko zátěže, jakou nemoci v 
souhrnu představují = pomyslný rozdíl mezi skutečným zdravotním 
stavem a ideální situací, kdyby všechno obyvatelstvo žilo do 
pokročilého věku bez nemocí a neschopnosti. 

Hlavní poškození 
zdraví se vztahem 
k práci a DALY 
(roky na 100 tisíc 
pracovníků) 
v České republice 
(EU-OSHA, 2017)



FINANČNÍ PŘÍNOS PREVENCE   (odhad)

1000 nemocí z povolání /rok

reálný odhad nákladů (diagnostika + šetření + 
léčení + rehabilitace)   500 000 Kč/1 případ + 
rekvalifikace?

500 miliónů Kč x 2 = 1 miliarda  Kč/rok

Prevence stojí 10% nákladů = 100 mil. Kč/rok

Ušetřit se dá minimálně 900 mil. Kč/rok

bozp.info :  744 milionů Kč/rok (2011)



1.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

V ČESKÉ REPUBLICE : 

JAKÁ JSOU REÁLNÁ OČEKÁVÁNÍ  

PŘI LIBERALIZACI 

BEZ KONTROLY KVALITY?



22



23

Použijeme-li počty lékařů 
v Německu, pak vychází 
pro Českou republiku: 
739 specialistů v pracovním 
lékařství 
778 praktických lékařů 
s příslušným doplňkovým 
vzděláním 
pro pracovnělékařskou službu 
(Arbeitsmedizinischer Dienst).

ČR: 137 specialistů 
v pracovním lékařství = cca
18 % počtu lékařů podle 
„německého standardu“ podle 
počtu obyvatel při 
porovnatelné hospodářské 
struktuře.  



2.  

KDE JE TOLEROVATELNÁ HRANICE

MEZI 

FLEXIBILITOU PRACOVNÍ SÍLY 

A

NEÚMĚRNÝM RIZIKEM 

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ?



3. 

MÁ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

FINANCOVAT PREVENCI 

ÚRAZŮ A NEMOCÍ ?

(CENA – UŽITEK) 



Legislativa nařizuje zaměstnavatelům povinnosti využít 
pracovnělékařských služeb , ale nijak nepodporuje jejich 
rozvoj

• efektivně nevymáhá jejich plnění

• nevytváří tlak na kvalitu služeb

• neformuluje požadavky na vzdělávání a kontrolu kvality 
poskytovatelů služeb

• odsouvá reformu úrazového pojištění (fond prevence)

Právní úprava pracovnělékařských služeb existuje, ale 
poitřebného konsenzu zaměstnavatelů, zaměstnanců, 
politiků, inspekcí, pojišťoven a odborníků není dosaženo. 

SOUHRN 
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