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ABSTRAKT

Úvod
Vzhledem k neustálému rychlému vývoji pracovních postupů, používaných technik a
materiálů a celkově zvyšujícímu se pracovnímu tempu narůstá také riziko vzniku nových
poškození z práce a nemocí z povolání ve společnosti.

Cíl
Cílem této práce je analyzovat výskyt nových ohrožení v pracovním prostředí, zhodnotit
možnosti časné diagnostiky nových nemocí z povolání a možnosti jejich prevence. Součástí
práce je srovnání situace v České republice v této oblasti s ostatními zeměmi Evropy.

Materiál a metodika
Tato disertační práce je souborem čtyř publikací se společným tématem – nové nemoci
z povolání.
První článek byl zaměřen na posuzování onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování
jako nemoci z povolání v evropských zemích. Specialisté byli osloveni formou elektronického
dotazníku, cíleného na diagnostiku a hodnocení tohoto onemocnění v jejich zemi. Ti, v jejichž
zemi se onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoc z povolání uznává, poskytli
bližší informace o hodnocení a počtech případů.
Druhá publikace se obdobně zabývala posuzováním a hodnocením syndromu vyhoření jako
nemoci z povolání. Zástupci států, kde lze uznat profesionální syndrom vyhoření, poskytli
bližší informace ke kritériím uznání profesionality i k zastoupení jednotlivých profesí
pacientů.
Třetí publikace upozornila na nově se vyskytující onemocnění v průmyslovém prostředí, a to
astma bronchiale a alergickou rinitidu, vzniklé vdechováním fluoridu hlinitodraselného
(KAlF4) při výrobě autoklimatizací v letech 2007‒2012 v České republice.
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Poslední publikace přinesla přehled nově uznávaných nemocí z povolání v České republice
v rámci aktualizace českého Seznamu nemocí z povolání v roce 2011 a zdůraznila nutnost
vyhledávání nově vznikajících ohrožení a nemocí z povolání.

Výsledky
V současnosti uznává nemoc z chronického přetěžování bederní páteře těžkou fyzickou prací
jako nemoc z povolání 13 z 23 evropských zemí (57 %), které se zúčastnily naší studie.
V osmi zemích, včetně České republiky, mohou být nemoci bederní páteře uznány jen jako
akutně vzniklý pracovní úraz. Ve 12 zemích se uznávají také onemocnění bederní páteře
z vibrací. Diagnostická kritéria i hodnocení expozice se značně liší. Námi získaná data
o diagnostice a hodnocení onemocnění bederní páteře z přetěžování v evropských zemích
přispěla k vytvoření Metodického pokynu pro posuzování onemocnění bederní páteře
z přetěžování v České republice, který jsme vypracovali v rámci grantu IGA MZ ČR č.
NT/14471 Ministerstva zdravotnictví ČR a současně jako podklad pro aktualizaci Seznamu
nemocí z povolání v roce 2018.
Syndrom vyhoření lze uznat jako nemoc z povolání jen v devíti z 23 evropských zemí (39 %),
které se studie zúčastnily ‒ v Dánsku, Estonsku, Francii, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemí,
Portugalsku, Slovensku a Švédsku. Pouze v Lotyšsku je syndrom vyhoření přímo uveden
v Seznamu nemocí z povolání, v ostatních zemích jej lze uznat pod tzv. „otevřenou“ položkou
nebo v případě, že země nevyužívají Seznam nemocí z povolání a uznávají všechny nemoci, u
nichž se individuálně prokáže příčinná souvislost s prací. Všechny dotazované země se
zabývají preventivními programy v této oblasti.
U všech pěti pacientů exponovaných KAlF4 prokázalo klinické a laboratorní vyšetření včetně
inhalačních provokačních testů kauzální souvislost s touto látkou, používanou ve formě
prášku jako pájecí složka při spojování dílů autoklimatizací. Expozice byla ve všech
případech ověřena hygienickým posudkem z pracoviště. U těchto osob byla uznána
profesionalita onemocnění a pacienti dostali odškodnění za nemoc z povolání. U jedné osoby
šlo o kombinaci astma bronchiale a alergické rinitidy, ve třech případech o astma bronchiale,
v jednom případě o profesní alergickou rinitidu. Studie upozornila na novou noxu (KAlF4)
vyvolávající respirační onemocnění v neobvyklých pracovních podmínkách.
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Závěr
Výsledky našich studií upozorňují na změny v pracovním prostředí s ohledem na výskyt
nových nemocí z povolání. Poukazují na význam prevence při zavádění nových pracovních
postupů i syntetizování chemických látek, nutnost monitorování fyzické zátěže v moderních
průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu a sledování psychické náročnosti
práce v řadě profesí. Klíčová je technická modernizace pracovišť, nelze zapomínat na kvalitní
osobní ochranné pomůcky a v neposlední řadě i na pravidelnou aktualizaci Seznamu nemocí
z povolání.

Klíčová slova
Nové nemoci z povolání, onemocnění bederní páteře z přetěžování, syndrom vyhoření, astma
bronchiale z neobvyklé noxy, fluorid hlinito-draselný, Seznam nemocí z povolání,
diagnostika, prevence.
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ABSTRACT

Background
The existence of risks of new work-related disorders and occupational diseases in the society
is constantly increasing in relation to the fast and continuous development of working
conditions, techniques used, materials and overall acceleration of the working pace.

Aim of the study
The aim of the study is to analyse new risks in the working environment and to evaluate early
diagnostic possibilities of new occupational diseases including their prevention. The study
also compares the current situation in this field in the Czech Republic and other European
countries.

Materials and methods
The doctoral dissertation is a multiple manuscript thesis focusing on one common topic - new
occupational diseases. The first publication studied the acknowledgement of low-back pain
disease caused by overload as an occupational disease. Specialists from European countries
were inquired via questionnaire focusing on diagnostic and evaluation criteria of this disease
in their countries. Representatives from countries acknowledging low-back pain diseases
caused by overload provided further evaluation criteria and number of cases.
Correspondingly, the second publication studied the evaluation of burnout syndrome as an
occupational disease. Representatives from countries acknowledging the burnout syndrome as
an occupational disease provided further information concerning diagnostic criteria and
patients’professions.
The third publication pointed out on new and emerging diseases in the industrial environment
- asthma bronchiale and allergic rhinitis caused by inhalation of potassium-aluminium tetra
fluoride (KALF4) in a Czech factory producing air-conditioning systems for cars between
2007- 2012.
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The last publication is a summary of newly acknowledged occupational diseases in the Czech
Republic within the last update of the List of Occupational Diseases in 2011 and emphasizes
the necessity of searching for the newly emerging occupational diseases.

Results
Low-back pain diseases from overload are currently acknowledged as an occupational disease
by 13 from 23 countries participating in our study. In eight countries, together with the Czech
Republic, low-back pain diseases from overload can be acknowledged only as an acute
occupational injury. In 12 countries, low-back pain diseases caused by vibrations can be
acknowledged as an occupational disease as well. Diagnostic criteria and exposition criteria
differ significantly. The collected data on diagnostics and evaluation/acknowledgement of
low-back pain diseases in Europe were used to create a Methodical Instruction Model for
acknowledgement of low-back pain diseases from overload in the Czech Republic. This
Instruction Model was created as a grant project IGA MZ ČR č. NT/14471 of the Ministry of
Health of the Czech Republic to be discussed within the update of the List of occupational
diseases in 2018.
Burnout syndrome can be acknowledged as an occupational disease in nine out of 23
participating European countries (39 %) - Denmark, Estonia, France, Latvia, Hungary, The
Netherlands, Portugal, Slovakia and Sweden. Burnout syndrome as an individual diagnosis is
present on the List of Latvia only. In other countries, an „open item“ is used on the List or
there is no List being used at all and any disease that is proved to be occupational can be
acknowledged. All interviewed countries use some preventive programmes.
Clinical and laboratory tests, including inhalation bronchoprovocative tests, proved causal
relationship between KAlF4 used as a flux for soldering pieces of air-conditioning in a car
industry and all five cases of Asthma bronchiale (recognized in three patients), allergic
rhinitis (recognized in one patient) and both diagnoses (recognized in one patient). These
patients were acknowledged with occupational diseases and were compensated.
The exposition was verified in all cases by hygienic assessment from the work place.
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This study pointed out on a new agent (KAlF4) causing respiratory diseases in an unusual
working environment.
Conclusions
The results of our study point out to the changes in the working environment in view of the
fact that new risks and occupational diseases may occur. The doctoral thesis emphasizes the
need for prevention in new areas e.g. application of new working techniques and chemical
agents, psychical overstrain in some areas of the industry, including the car industry as well as
the necessity of observing mental demands of various professions. The need for technical
modernisation of workplaces and regular update of the List of occupational diseases should
not be neglected either.

Key words
New occupational diseases, low-back pain disease due to physical overload, burnout
syndrome, asthma bronchiale from an unusual cause, potassium-aluminium tetra fluoride, List
of Occupational Diseases, diagnostics, prevention.
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1
1.1

ÚVOD
Nové nemoci z povolání

Ve společnosti s dynamickým tempem hospodářského růstu a zvyšujícími se nároky na
jedince, s novými pracovními postupy, novými materiály a celkově se zrychlujícím
pracovním tempem se zvyšuje také riziko vzniku nových poškození z práce. Mezi
profesionální onemocnění řadíme tzv. ohrožení nemocí z povolání a nemoci z povolání.
Pokud zaměstnanec pokračuje v práci za známek lehkého poškození zdraví a pracovní
podmínky se nezlepší, vyvine se z ohrožení časem nemoc z povolání.
V rámci výskytu nových nemocí z povolání dochází ke třem situacím. Může se objevit zcela
nové onemocnění (např. popkornová plíce), nebo se zjistí nová noxa způsobující již známé
onemocnění (např. astma bronchiale). Třetí možností je situace, kdy onemocnění nebo noxa
jsou již známé, avšak nově se prokáže jejich příčinná souvislost se vznikem nemoci
z povolání (např. onemocnění bederní páteře z přetěžování nebo rakovina hrtanu z azbestu).
V zahraničí se v posledních dvou dekádách vyskytla řada nových poškození z práce, tato
poškození způsobila závažné zdravotní obtíže i úmrtí. K dříve zjištěným patří pneumonie
vzniklá při sprejování barev na textil, tzv. Ardystylový syndrom. Byl popsán v 90. letech ve
Španělsku (Sole a kol., 1996, Romero a kol., 1998), následně se po zavření španělských
továren situace zopakovala v Alžírsku. Dalším onemocněním byla tzv. popkornová plíce, tj.
bronchiolitis obliterans. V roce 2000 ve státě Missouri onemocnělo zánětem bronchiolů
8 pracovníků továrny na výrobu máslového popcornu. Bylo prokázáno, že tuto obliterující
bronchiolitidu, která může vést až k úmrtí, vyvolává vdechování máslové žluti, 2,3butandionu (diacetylu) (Kreiss a kol., 2002, Lockey a kol., 2009).
V posledních letech se diskutují také možné pozdní následky profesionální inhalační expozice
průmyslově vzniklým nanočásticím (Song a kol., 2009, Song a kol., 2011, Pelclová a kol.,
2016a, 2016b, 2017).
Míra výskytu nemocí z povolání v dané zemi je za stejných kritérií uznávání nemocí
z povolání také obrazem účinnosti aplikované prevence. Ta je v České republice dána
a kontrolována zákonem. Příkladem je přijetí úmluvy ILO č. 161/1985 o závodních
zdravotních službách v podobě Vyhlášky č. 145/1988 Sb., kterou se Česká republika zavázala
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k zavedení pracovnělékařské péče pro všechny zaměstnance. Pracovnělékařskou péči
provádějí v České republice lékaři se specializací v oboru pracovní lékařství a praktičtí lékaři.
I přes preventivní opatření na několika úrovních je potřeba myslet na možnost vzniku nových
ohrožení a nemocí z povolání. Cílem vyhledávání těchto rizik je v prvé řadě snaha zamezit
jejich vzniku, či alespoň snížit jejich výskyt technickými preventivními opatřeními. Je však
také známo, že zařazení nové nemoci na Seznam nemocí z povolání (u nás Nařízení vlády
č. 290/1995 Sb., v platném znění) zvýší pozornost nejen pacientů, ale především
zaměstnavatelů z obavy o větší finanční zátěž při platbě odstupného a pojistného pro případ
nemoci z povolání. Seznam nemocí z povolání plní tedy i preventivní funkci. V České
republice neexistuje, na rozdíl například od Slovenska, tzv. „otevřená položka“ umožňující
uznat za nemoc z povolání takové onemocnění, které není uvedeno v Seznamu nemocí
z povolání a u něhož se prokáže kauzální souvislost s profesionální expozicí. To je jedním
z důvodů, proč Ministerstvo zdravotnictví souhlasilo s pravidelnou aktualizací českého
Seznamu nemocí z povolání, realizovanou poprvé v roce 2011 a následně v roce 2014.
V současnosti se jedná o zařazení nové diagnózy nazvané „Chronické onemocnění bederní
páteře z dlouhodobého přetěžování těžkou fyzickou prací“. Vertebrogenní algický syndrom
patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění ošetřovaných v ordinacích praktického lékaře
(Boriková a kol., 2017). Dlouhodobě se řadí mezi hlavní příčiny pracovní neschopnosti
a invalidity (Laštovková a kol., 2015). Podle posledních dat Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR (ÚZIS) patřila v roce 2015 skupina onemocnění kosterní a svalové soustavy
s 18,2 % k druhé nejčastější příčině pracovní neschopnosti v České republice. Tato diagnóza
již je začleněna do několika seznamů nemocí z povolání v zemích EU.
V budoucnu lze rovněž předpokládat rozšíření českého Seznamu o položku „Syndrom
vyhoření“. Již celá řada epidemiologických studií prokázala vliv práce na psychické zdraví
jedince (European Commission ‒ Flash Eurobarometer Survey 2017, Weber a JaekelReinhard 2000) a vznikl termín “burnout” neboli „syndrom vyhoření“. Ten lze definovat jako
stav fyzického i psychického vyčerpání, který je důsledkem chronického stresu a obecně
nadměrné pracovní zátěže. Dochází přitom ke ztrátě profesionálního i osobního zájmu
pracovníků nejčastěji v pomáhajících profesích. Syndrom vyhoření bývá výsledkem procesu,
v němž lidé, kteří jsou intenzivně zaujatí určitým úkolem, ztrácejí své nadšení. Přičemž platí,
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že čím větší angažovanost bývá přítomna na počátku, tím větší a rychlejší je vyhoření. Na
syndrom vyhoření může navazovat řada dalších psychických i somatických obtíží, a tím
nastávají problémy i v oblasti pracovního výkonu a sociálního přizpůsobení (Ptáček a Raboch,
2013). Pro diagnostiku syndromu vyhoření u jednotlivců či u skupin osob se v praxi již
používají dotazníky posuzující míru vlivu pracovního stresu na rozvoj chronické psychické
poruchy (Karásek a kol., 1998 Siegrist a kol., 1998, Chirico, 2016).
Dalším tématem, na které jsme se zaměřili, bylo astma bronchiale, které jsme vypozorovali
u řady pacientů po expozici fluoridu hlinito-draselnému (KAlF4) při výrobě autoklimatizací.
Toto onemocnění bylo v odborné literatuře dosud popsáno pouze jedním autorem před více
než 25 lety (Hjortsberg a kol., 1986, Hjortsberg a kol., 1994, Hjortsberg, 1999).
Astma bronchiale má v populaci relativně vysokou prevalenci. V publikaci Zdraví plic
v Evropě, vydané Evropskou respirační společností (ERS – European Respiratory Society)
a Evropskou plicní nadací (ELF – European Lung Foundation) v roce 2013 se uvádí, že osob
nemocných astmatem (mladších 45 let) je v Evropě celkem 10 milionů, přitom mezi země
s největším výskytem astmatu tradičně patří Velká Británie a Severní Irsko s 10–12%
prevalencí. V České republice se odhaduje prevalence okolo 8 % (Kašák, 2015). Profesionální
astma tvoří 15‒20 % všech astmat u dospělých (Zdraví plic v Evropě, 2013). Astma se dělí do
dvou skupin podle mechanismu vzniku. První velkou skupinu (asi 95 % onemocnění) tvoří
tzv.

„alergické

astma“

způsobené

nejčastěji

vysokomolekulárními

proteiny

či

nízkomolekulárními chemickými látkami a vzniká obvykle po několika týdnech až letech
expozice. Druhou kategorii s přibližně 5 % představuje „iritační astma“ vyvolané dráždivými
látkami. Iritační astma bývá navozeno krátkodobou akutní expozicí vysoké koncentrace
dráždivých látek v ovzduší, zpravidla při havárii na pracovišti. Nicméně v posledních letech
se připouští vznik astmatu i chronickým působením nižších koncentrací iritancia (Vandenplas
a kol., 2014, Klusáčková a kol., 2014).
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2
2.1

Prevence nových nemocí z povolání
Snížení expozice pracovníků

Rizikových faktorů na pracovišti je celá řada. Může se jednat o faktory fyzikální (např. hluk,
vibrace), biologické (např. patogenní mikroorganismy) či chemické (chemické látky).
Zároveň na většinu pracujících osob působí faktory psychosociální, které při nadměrné zátěži
vedou ke stresu.
Základem pro snížení expozice rizikovým faktorům na pracovišti je jejich měření, zhodnocení
a následné monitorování. Například u chemických látek se sleduje, zda jsou dodrženy
přípustné expoziční limity (PEL) i nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek
v pracovním ovzduší. PEL vyjadřují průměrnou koncentraci plynů, par a aerosolů
v pracovním prostředí za osmihodinovou pracovní směnu, kterým mohou být pracovníci
vystaveni, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví. NPK-P
vyjadřuje koncentraci dané látky, které nesmí být pracovník vystaven v žádném časovém
úseku pracovní směny. Biologické expoziční testy (BET) zase umožňují monitorovat expozici
pomocí markerů dané noxy obsažené v moči či krvi exponovaného jedince.
Monitorovat míru psychické zátěže působící na zaměstnance na pracovišti je podstatně
obtížnější. Teoreticky lze využít metod založených na subjektivní odezvě jedince (dotazníky);
psychologických výkonových testů (studujících vliv psychické zátěže na stav centrální
nervové soustavy); psychofyziologických metod (posuzujících fyziologické parametry ‒
srdeční frekvenci, krevní tlak, dechovou frekvenci atd.), popřípadě metod biochemických
pomocí vylučování hypofyzárních a nadledvinkových hormonů (Tuček a kol., 2005). V praxi
se však využívá zejména dotazníková forma.
Podmínky, které musí být na pracovišti dodržovány, jsou dány platnou legislativou. Dle
zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat
nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. Nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
vyhláška č. 432/2003 Sb., uvádí podmínky pro zařazování prací do kategorií a hodnoty
biologických testů.
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Snížení expozice rizikovým faktorům u pracovníků je nutné dosahovat především
technickými a organizačními prostředky, např. modernizací pracoviště, zkvalitněním
vzduchotechniky, změnou pracovních postupů, dodržováním přestávek apod. Až na dalším
místě je preventivní užívání osobních ochranných pracovních pomůcek.

2.2

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) jsou ochrannými prostředky chránícími
jednotlivé pracovníky před konkrétními rizikovými faktory, které není možné z prostředí
odstranit, a mají tak za cíl snížit negativní působení rizikového faktoru na co nejnižší možnou
míru. Technické parametry OOPP jsou dány nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Nesmí bránit
výkonu práce a podléhají certifikaci. Používají se například pro snížení rizika hluku, vibrací,
prachu, žíravin, záření atd. Mezi OOPP patří ochranné brýle, respirátory, chrániče sluchu,
obličejové štíty a další. Používání OOPP není pro pracovníky vždy pohodlné, i proto jsou
spíše nouzovým řešením. Zaměstnavatel je povinen OOPP poskytnout zdarma a jejich užívání
kontrolovat.

2.3

Zvýšení informovanosti odborné veřejnosti a obyvatelstva

Mezi zásadní aspekty prevence výskytu jak stávajících, tak nově hrozících profesionálních
onemocnění patří edukace odborné i laické veřejnosti. V zájmu prevence vzniku nemocí
z povolání je důležité informovat veřejnost o možných důsledcích působení škodlivých vlivů
pracovního prostředí a o tom, jak se dané choroby projevují. Na šíření odborných informací
a novinek se podílí Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní
zdravotní ústav, jednotlivé odborné společnosti napříč lékařskými obory a další instituce.
Významnou institucí na poli prevence v pracovním prostředí v Evropě, a tedy i v České
republice, je Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA). Příkladem
preventivních aktivit EU-OSHA, do nichž se mohou firmy či jednotlivci zapojit, jsou
kampaně „Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám“ (pořádaná v roce 2000); „Pracujme
bez stresu“ (2002); „Posviťme si na břemena“ (2007), „Zdravé pracoviště zvládne i stres“
(2014-2015) a další (European Agency for Safety and Health at Work 2018).
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2.4

Seznam nemocí z povolání

Myšlenka odškodňování nemocí z povolání byla již roku 1925 zpečetěna návrhem úmluvy
o odškodňování nemocí z povolání na 7. Mezinárodní konferenci práce v Ženevě a v roce
1932 byla Československá republika 21. státem na světě, který se k této úmluvě připojil.
V naší legislativě se objevila v zákoně č. 99/1932 Sb., o odškodnění nemocí z povolání.
Součástí byl také Seznam nemocí z povolání obsahující 25 položek (Brhel, 2011). S novými
medicínskými poznatky i měnícím se pracovním prostředím docházelo k aktualizacím
Seznamu, kdy nařízením vlády č. 114/2011 Sb. došlo po zhruba 16 letech k zásadní úpravě
a přidání 6 nových položek: 1. Nemoc z organických kyselin, 2. Nemoc z louhů, 3. Nemoc
z dalších chemických látek nebo směsí látek, 4. Rakovina hrtanu ve spojení s azbestózou nebo
hyalinózou

pleury

způsobená

prachem

azbestu,

5.

Rakovina

plic

ve

spojení

s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého
s typickými rtg znaky prašných změn a 6. Chronická obstrukční plicní nemoc III. stadia
způsobená po dosažení 90 % nejvyšší přípustné expozice při těžbě v podzemí černouhelných
dolů, zjištěná nejpozději do dvou let po opuštění práce s rizikem fibrogenního prachu
s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (Zavadilová-Laštovková a kol., 2012).
Dále Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že aktualizaci Seznamu bude provádět přibližně ve
dvouletých intervalech. Touto aktualizací došlo v České republice k významnému posunu na
poli pracovní medicíny směrem k vyspělým státům Evropy a světa (Pelclová a kol., 2000).
Poslední aktualizace nastala nařízením vlády č. 168/2014 Sb., kdy byly v Seznamu provedeny
změny menší. Od 1. 1. 2015 se Seznam rozšířil v kapitole III v položce 2d o Rakovinu
vaječníků způsobenou expozicí azbestu. Další změna byla pouze kosmetická ‒ Nemoci
tíhových váčků z tlaku a poškození menisku kolenního kloubu byly přesunuty do položky č. 9
za Nemoci šlach a původní položky 11 a 12 z kapitoly II byly zrušeny. Zmírněno bylo
klinické i hygienické kritérium pro uznání chronické obstrukční plicní nemoci z fibrogenního
prachu. Ve spirometrii byla odstraněna nutnost dosažení reziduálního objemu (RV) 140 %
referenčních hodnot nebo více. V hygienickém kritériu bylo dosažení alespoň 90 % nejvyšší
přípustné expozice (NPE) fibrogennímu prachu volného oxidu křemičitého sníženo na 80 %
NPE.
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2.5

Statistika nemocí z povolání

Profesionální onemocnění se v České republice dlouhodobě sledují, po roce 1965 se nemoci
z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlásí pomocí detailnějších výkazů. Jejich význam
spočívá ve sledování trendů jednotlivých onemocnění, neboť jsou určitým obrazem
zdravotního stavu populace a pracovního prostředí. V roce 1991 byl založen Národní registr
nemocí z povolání (NRNP), který je součástí Národního zdravotního informačního systému
(NZIS) (Urban a kol., 2000). Ten je od roku 2004 spravován ÚZIS ČR. Hlášení
profesionálních onemocnění je povinné ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách na
základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS. Od roku 2015 se hlášení
provádí elektronicky. Data jsou každoročně publikována na webových stránkách Státního
zdravotního ústavu.
Dlouhodobě dochází k poklesu ve výskytu profesionálních onemocnění. V roce 2007 bylo
zaznamenáno 30,7 případů na 100 000 nemocensky pojištěných zaměstnanců v civilním
sektoru, v roce 2013 se jednalo už o 23,6 na 100 000. V posledních dvou letech však došlo
k mírnému vzestupu.
V roce 2017 bylo v České republice u 1 117 pracovníků hlášeno celkem 1 370 profesionálních
onemocnění, z toho bylo 1 278 nemocí z povolání a 92 ohrožení nemocí z povolání. Ve
srovnání s rokem 2016 vzrostl v roce 2017 počet případů hlášených profesionálních
onemocnění o 73, tj. o 5,6 % případů (29,6 případů na 100 000 nemocensky pojištěných
zaměstnanců v civilním sektoru). Nárůst byl opět zaznamenán u nemocí způsobených
fyzikálními faktory – kapitola II Seznamu nemocí z povolání. V rámci dalších kapitol
Seznamu nemocí z povolání došlo k mírnému poklesu, nejvíce v kapitole V ‒ nemoci
přenosné a parazitární (Fenclová a kol., 2016, Fenclová a kol., 2018).
Přehled rozložení profesionálních onemocnění za rok 2017 podle kapitol (viz Obr. 1).
Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského kraje (473, tj. 34,5 %
případů). Podle odvětví ekonomické činnosti nejčastěji onemocněli pracovníci z výroby
motorových vozidel (213 případů). Na druhém místě to byli zaměstnanci zdravotní a sociální
péče (157 případů), třetí místo patřilo pracovníkům v těžbě a dobývání (153 případů).
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Mezi diagnózami byl nejčastěji zastoupen syndrom karpálního tunelu (472, tj. 36,9 %
případů) a kontaktní alergická dermatitida (131, tj. 10,3 % případů). U ohrožení nemocí
z povolání také dominoval syndrom karpálního tunelu (66, tj. 71,7 % případů).

Obr. 1 Profesionální onemocnění v roce 2017 podle kapitol

Dlouhodobě se kromě počtů mění i struktura profesionálních onemocnění. Ubývá infekčních
onemocnění a otrav a narůstá přetěžování horních končetin. Změny jsou dosti výrazné. V roce
1973 bylo hlášeno 33,6 % infekčních profesionálních onemocnění proti 12,9% v roce 2017.
Ve stejných letech poklesly počty otrav z 10 % na 0,5 %, naopak onemocnění způsobená
fyzikálními faktory vzrostla z 10,2 % na 62,6 %. Mění se také zastoupení profesí. Dříve trpěly
přetěžováním horních končetin dojičky a šičky, nyní to jsou zejména operátoři výroby při
výrobě automobilů (Fenclová a kol., 2018).

2.6

Role praktického lékaře v diagnostice a prevenci nových nemocí z povolání

Důležitou roli v rozeznávání nových rizik a nemocí z povolání má praktický lékař. Jednak
jako osobní lékař pacienta, ale často také jako lékař pracovnělékařské služby, kdy má na
starost zaměstnance firem, s nimiž má uzavřenou smlouvu o poskytování této služby. V rámci
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vykonávání pracovnělékařské služby je podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., povinen provádět
kontroly na pracovišti, dohlížet na rizika související s prací a podílet se na poradenství
v prevenci pracovních úrazů, ohrožení nemocí z povolání a samotných nemocí z povolání.
Spolupracuje se zaměstnavatelem a pomáhá mu zajistit měření rizikových faktorů pracovních
podmínek a upozorňuje na nutnost odstranění závad, které na pracovištích zjistí. Lékař
pracovnělékařské služby také může odhalit nová rizika a potenciální nemoci z povolání. Když
například zaznamená obdobné symptomy u více zaměstnanců stejného podniku, které se
dosud nevyskytovaly a mohly by souviset s prací, začíná pátrat po příčinách, popřípadě odešle
zaměstnance k vyšetření na kliniku/oddělení pracovního lékařství v daném regionu.
Podle Seiferta (2004): „Praktický lékař má nejlepší předpoklady a příležitosti být klíčovým
zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu
předurčen svými vědomostmi, svou znalostí pacienta, jeho rodiny, anamnézy a prostředí, ve
kterém žije a pracuje, a schopnostmi posoudit hodnoty a preference pacienta. Prevence není
zvláštním oborem medicíny, ale je integrální součástí poskytování lékařské péče. V případě
péče poskytované praktickým lékařem to znamená, že každá konzultace může být příležitostí
k intervenci ve smyslu primární nebo sekundární prevence a při každé konzultaci hodnotí
praktický lékař individuální riziko závažného onemocnění pacienta vztažené k problému,
který prezentuje.“

3

Cíle a hypotézy práce

(Nové nemoci z povolání v evropských zemích a v ČR)

Hypotézy:
Vzhledem k vývoji nových pracovních postupů a pracovních rizik lze usuzovat, že se
průběžně objevují nové nemoci a že na ně bude reagovat pracovní lékařství v evropských
zemích a zařazovat je do svých seznamů nemocí z povolání.
¨
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Cíle pro tři oblasti studia:

3.1

Onemocnění bederní páteře z nadměrného fyzického přetěžování

Analyzovat a charakterizovat faktory podílející se na onemocnění páteře a zjistit stav
posuzování tohoto onemocnění v zemích Evropy. Podílet se na sestavení nového
Metodického pokynu posuzování onemocnění bederní páteře z nadměrného fyzického
přetěžování jako nemoci z povolání v České republice.

3.2

Syndrom vyhoření z psychického přetěžování

Analyzovat a charakterizovat faktory podílející se na syndromu vyhoření a zjistit stav
posuzování tohoto onemocnění v evropských zemích, včetně profesí, u nichž již bylo toto
onemocnění uznáno za nemoc z povolání, popřípadě odškodněno.

3.3

Astma bronchiale z neobvyklého použití noxy

Popsat a identifikovat nově se objevující onemocnění u pracovníků výroby autoklimatizací
v České republice a posoudit dopady hlášení této nemoci z povolání pro prevenci dalších
onemocnění.

4
4.1

Metodika
Onemocnění bederní páteře z nadměrného fyzického přetěžování

V rámci tvorby postupu pro posuzování onemocnění bederní páteře za nemoc z povolání
v ČR jsme nejdříve prostudovali odbornou literaturu týkající se tohoto tématu. V dalším
kroku jsme formou elektronického dotazníku oslovili specialisty z 25 evropských zemí (viz
Příloha 11.2). Dotazovali jsme se na používání seznamu nemocí z povolání v dané zemi; dále
na uznávání nemocí bederní páteře z přetěžování za nemoc z povolání; na klinická kritéria;
kritéria expozice a možnost odškodnění pacientů. Současně jsme kladli také otázku na
možnost uznávání nemocí bederní páteře z celotělových vibrací.
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Specialisty ze zemí, kteří odpověděli, že v jejich zemích se nemoci bederní páteře
z přetěžování za nemoc z povolání uznávají, jsme požádali o zaslání konkrétních informací
upřesňujících diagnostiku a posuzování případů v dané zemi. Konkrétně šlo o diagnózy
onemocnění bederní páteře, které uznávají dle mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10)
a o konkrétní diagnostická kritéria. Současně nám měli zaslat seznam nemocí z povolání
jejich země v anglickém jazyce.
Data získaná od zástupců dalších evropských zemí byla inspirací a podkladem pro vytvoření
české metodiky pro uznávání onemocnění bederní páteře z přetěžování.

4.2

Syndrom vyhoření z psychického přetěžování

Opět jsme práci zahájili rešerší světové literatury na toto téma. Následně jsme s dotazníky
týkajícími se syndromu vyhoření oslovili 28 národních expertů z evropských zemí. Formou
elektronického dotazníku (viz Příloha 11.3) jsme se ptali na uznávání jak posttraumatické
stresové poruchy, tak chronických stresových poruch způsobených prací, v užším slova
smyslu „syndromu vyhoření“, dále na klinická kritéria, kritéria expozice a případnou
kompenzaci pacientů. Specialisty ze zemí, ve kterých lze uznat syndrom vyhoření jako nemoc
z povolání, jsme oslovili s žádostí o bližší informace, konkrétně počet uznaných případů;
počet odškodněných pacientů (pokud se v jejich zemích odškodnění vyplácí) a jejich profese.
Účastníků ze všech zemí jsme se také dotazovali na preventivní postupy namířené proti
vzniku syndromu vyhoření, které jsou obvyklé v jejich zemi, a na konkrétní preventivní
metody, které uplatňují.

4.3

Astma bronchiale z neobvyklé noxy

Na klinice pracovního lékařství 1. lékařské fakulty (1. LF) Univerzity Karlovy (UK)
a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze jsme v letech 2007‒2012 vyšetřili pacienty
s astma bronchiale, s alergickou rinitidou nebo s oběma těmito nemocemi, kteří byli odesláni
pro podezření na nemoc z povolání způsobenou při výrobě autoklimatizací v moderním
podniku. Provedli jsme rešerši světové literatury zabývající se touto problematikou. Všichni
vyšetřovaní přicházeli do styku s fluoridem hlinito-draselným (KAlF4). Uváděli, že tuto látku
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v podobě prášku nanášeli na jednotlivé díly klimatizací jako tavidlo a zapékáním při vysoké
teplotě tyto díly spojovali.
Při

prvním

vyšetření

se

za

hospitalizace

podrobili

spirometrii,

nespecifickému

bronchoprovokačnímu testu s histaminem nebo metacholinem, následně specifickému
provokačnímu testu s KAlF4 a při podezření na alergickou rinitidu také rhinoprovokačnímu
testu s KAlF4. Dále jim byly vyšetřeny sérové hladiny IgE protilátek a eozinofilní kationický
protein (ECP). Klinika požádala o hygienický posudek z pracoviště pro ověření pracovních
podmínek.
Při druhé hospitalizaci po třech letech prodělali stejná vyšetření kromě provokačního testu.

5

Výsledky

Seznamem nemocí z povolání se řídí 26 zemí Evropy, které se studií zúčastnily, včetně České
republiky. Z toho v pěti zemích má Seznam nemocí z povolání tzv. „otevřenou položku“
a v případě potřeby lze po posouzení komisí pro nemoci z povolání uznat a odškodnit jakékoli
další onemocnění (Dánsko, Estonsko, Maďarsko Portugalsko a Slovensko).
V Maďarsku, Nizozemí a Švédsku se seznam nemocí z povolání nepoužívá, případy se
zvažují individuálně a při průkazu kauzální souvislosti onemocnění s prací lze uznat jakoukoli
nemoc z povolání.

5.1

Onemocnění bederní páteře z nadměrného fyzického přetěžování

Z dotazovaných 25 zástupců evropských zemí se studie zúčastnilo 23 zemí, včetně České
republiky. Odpověď z pěti zemí (Kypr, Lotyšsko, Rakousko, Řecko a Slovinsko) se nám
nepodařilo získat. Ze zúčastněných zemí 13 (57 %) uvedlo, že v jejich zemi nemoci bederní
páteře z přetěžování jako nemoc z povolání uznávány jsou. Kritéria pro uznávání se mírně liší
v jednotlivých zemích. Osm zemí (Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Litva, Makedonie,
Nizozemí a Slovensko) stanovilo konkrétní kritéria pro posuzování těchto nemocí z povolání,
dalších pět zemí (Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Švédsko a Švýcarsko) uznává nemoc
z povolání bez předem daných kritérií po individuálním posouzení každého případu. V osmi
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zemích, včetně České republiky, mohou být nemoci bederní páteře uznány jen jako akutně
vzniklý pracovní úraz (Laštovková a kol., 2015). Ve 14 zemích (Belgie, Dánsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemí, Portugalsko,
Slovensko, Švédsko, Švýcarsko) se uznávají také onemocnění bederní páteře z vibrací
(Laštovková a kol., 2015).

5.1.1

Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání
„chronického onemocnění bederní páteře způsobeného dlouhodobým přetěžováním
těžkou fyzickou prací“

Rešerše a výsledky této studie se ve spolupráci s odborníky oboru pracovní lékařství,
neurologie, radiologie, ortopedie, hygiena a fyziologie práce staly jedním z podkladů pro
vytvoření Metodického návodu pro posuzování „chronického onemocnění bederní páteře
způsobeného dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací“ jako nemoci z povolání.
Cílem tohoto metodického postupu bylo: (1) definovat kritéria pro stanovení středního stupně
závažnosti chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování a (2) stanovit postup při
ověřování podmínek vzniku takového onemocnění. Aby mohlo být onemocnění bederní
páteře za nemoc z povolání posuzováno, musí být podobně jako u jiných nemocí z povolání
splněna řada podmínek.
Kompletní Metodický postup je uveden v Příloze č. 11.4, stručný algoritmus pro posuzování
onemocnění bederní páteře je zobrazen v Příloze č. 11.5. Je uspořádán do čtyř kroků
navazujících tak, že postupně dochází k vyřazení uchazečů o nemoc z povolání, kteří
požadovaná kritéria nesplňují. Do dalšího kroku tak postupuje stále méně osob, což
minimalizuje zatížení systému.
V 1. kroku místně příslušné středisko nemocí z povolání posoudí splnění tří předběžných
klinických podmínek (odpovídající diagnóza, alespoň 3 roky výkonu podezírané práce
a alespoň 12 měsíců trvání pracovní neschopnosti pro tuto diagnózu). Ve 2. a 3. kroku se
hodnotí splnění konkrétních klinických kritérií.
U osob, které postoupily do 2. kroku, se posoudí závažnost neurologického nálezu pomocí
sedmi ukazatelů, včetně elektromyografie (EMG). Součástí neurologického vyšetření je
23

posouzení a následné bodové ohodnocení stupně závažnosti. Hodnotí se palpační bolestivost
LS páteře, omezení hybnosti LS páteře, napínací manévry, vyšetření reflexů, vyšetření
motorického deficitu v myotomu postiženého kořene, vyšetření senzitivního deficitu
v dermatomu postiženého kořene a axonální léze pomocí EMG. Při hodnocení se zohledňuje
věk postiženého ve smyslu zpřísňování limitů s narůstajícím věkem. Kritérium středního
stupně závažnosti neurologického nálezu se považuje za splněné, pokud byla zjištěna
abnormalita u pacienta do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku 50‒60 let alespoň
v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech.
U osob, které splnily kritéria požadované závažnosti neurologického nálezu, se ve 3. kroku
radiologickými metodami (MR) hodnotí tíže strukturálních změn na třech dolních segmentech
bederní páteře pomocí pěti ukazatelů. Hodnocení opět zohledňuje věk postiženého ve smyslu
zpřísnění limitů s narůstajícím věkem. V rámci radiologického nálezu se pomocí MR, event.
výpočetní tomografie (CT), hodnotí ve třech segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1: výška
meziobratlových plotének, protruze nebo hernie ploténky, změny a posun v obratlových
tělech a artrotické změny intervertebrálních kloubů, celkem je možno získat 5 bodů pro každý
segment. Kritérium se považuje za splněné, pokud byla zjištěna abnormalita u pacienta do
50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku 50‒60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku
alespoň v 7 parametrech.
U osob, které projdou kroky 1 až 3, bude splněna klinická podmínka pro přiznání NZP. Pouze
tyto osoby postoupí do 4. kroku, ve kterém bude příslušná krajská hygienická stanice (KHS)
ověřovat splnění hygienických kritérií, tj. zda osoby pracovaly za podmínek, za kterých
předmětná nemoc z povolání může vzniknout.
Protokol ze šetření KHS je výchozím podkladem k následnému objektivnímu posouzení
pracovní zátěže bederní páteře a byl vytvořen rovněž v projektu IGA MZ č. NT/14471
(Hlávková a kol., 2016). KHS požádá Zdravotní ústav (ZÚ) o objektivizaci pracovní zátěže,
kterou provádí autorizované osoby ve fyziologii a psychofyziologii práce. Pozorování
a hodnocení by mělo být, pokud je to možné, prováděno na osobě s antropometrickými
parametry obdobnými, jako má posuzovaná osoba. Dále jsou podklady poskytnuty
pracovníkům Národní referenční laboratoře (NRL), kteří pomocí výpočetního modulu
„Tecnomatix Jack“, využívajícího speciálně navržený algoritmus pro stanovení komprese
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meziobratlové ploténky L4/5, určí, zda komprese bederního úseku páteře překračuje
stanovené limity a v kolika směnách (viz Obr. 2). Počet takovýchto osmihodinových směn
musí být minimálně 60 za kalendářní rok, a to minimálně 3 roky za sebou.
Vyjádření KHS skončí konstatováním, zda posuzovaná osoba vykonávala, resp. nevykonávala
práci, při které byly splněny podmínky vzniku předmětné nemoci z povolání, případně, že
toto nelze objektivně prokázat. Příklad splnění a nesplnění podmínek je zobrazen v Příloze
č. 11.6.
Ohrožení nemocí z povolání se u této položky nenavrhuje.

Obr. 2 Modelová situace v Softwaru Tecnomatix JACK
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5.2

Syndrom vyhoření z psychického přetěžování

Studie se obdobně jako v případě onemocnění bederní páteře zúčastnilo opět 23 evropských
zemí, včetně České republiky. Jednalo se ovšem o mírně odlišný výběr (Laštovková a kol.,
2018).
Výsledky studie ukazují, že syndrom vyhoření lze uznat jako nemoc z povolání v 9 zemích
Evropy (32 %) ‒ Dánsku, Estonsku, Francii, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemí, Portugalsku,
Slovensku a Švédsku (Laštovková a kol., 2018).
V Lotyšsku je syndrom vyhoření jako nosologická jednotka uveden přímo na Seznamu. Ve
Švédsku a Nizozemí lze uznat jakoukoli nemoc při dostatečném průkazu kauzální souvislosti
s prací. V ostatních pěti zemích jej lze uznat pomocí tzv. otevřené položky na Seznamu dané
země. Kritéria pro uznávání se v jednotlivých zemích liší, téměř ve všech uznávajících zemích
tyto případy řeší komise odborníků.
Klinická kritéria jsou v některých zemích podmíněna doplněním diagnózy psychického
onemocnění (Dánsko), poklesem pracovní schopnosti o minimálně 25 % (Francie), či
přepočteno na výdělek, poklesem mzdy o nejméně 6,66 % (Švédsko).
Pouze v Nizozemí jsou definována kritéria expozice, avšak odškodnění pro nemoc z povolání
se nestanovuje, neboť všechny osoby v této zemi při dlouhodobé pracovní neschopnosti
dostávají kompenzaci za ušlý zisk.
Odškodnění pacientům se syndromem vyhoření již bylo vyplaceno v pěti zemích (Dánsko,
Francie, Lotyšsko, Portugalsko a Švédsko), z toho nejvíce případů bylo odškodněno
v Dánsku, a to 592 v letech 2005‒2015. Třetina případů tam připadala na zdravotnická
povolání a učitele, třetinu tvořili sociální pracovníci a zbylou třetinu představovaly ostatní
profese. V Lotyšsku šlo v 17 % případů o ředitele, v 14 % hasiče nebo řidiče, v dalších 14 %
o daňové úředníky, ve 12 % zdravotníky, ve 12 % soudce, v 10 % o učitele, 7 % o účetní,
zbytek tvořily další profese. V Portugalsku bylo odškodněno sedm osob: dva obchodníci,
účetní, farmaceutický asistent a výrobce nástrojů; další dvě profese nebyly specifikovány. Ve
Švédsku to byli ve 36 % zdravotníci, 24 % tvořili pracovníci s nižším vysokoškolským
vzděláním, 20 % ředitelé malých až středně velkých firem a zbytek představovaly další
profese.
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Ve všech zemích EU byl ve 30 % firem s více než 19 zaměstnanci vytvořen akční plán pro
prevenci stresu. Ve větších podnicích (≥250 zaměstnanců) tento podíl stoupl na 50 %. V 60 %
podniků na preventivních akcích se účastní sami zaměstnanci a 16 % firem využívá služeb
psychologa (European Agency for Safety and Health at Work, ESENER-2 2016).
5.3

Astma bronchiale z neobvyklého použití noxy

Vyšetřovaných osob bylo původně 6, jedna osoba však vyšetření nedokončila. Dalších
5 pacientů bylo KAlF4 exponováno v průměru 5,5 let a jejich průměrný věk byl 45,8 let.
Jednalo se o 4 ženy, operátorky na lince, které kompletovaly hliníkové součástky klimatizací
a pomocí štětce odstraňovaly KAlF4 z hliníkových dílů. Posledním pacientem byl muž
zaměstnaný jako opravář veškerého zařízení i vzduchotechniky v dílně, kde byla koncentrace
prachu nejvyšší. Všichni užívali ochranné pracovní pomůcky, tj. pracovní oděvy a rukavice
a při poruše vzduchotechniky také respirátory. Jak prokázalo hygienické šetření, aerosol
KAlF4 byl přítomen v pracovním ovzduší a zaměstnanci jej při práci během celého období
vdechovali. Koncentrace fluoridů v roce 2006 naměřená na provozní lince se pohybovala
v rozmezí 1,7–2,8 mg/m3 při limitu pro anorganické prachy ve výši 2,5 mg/m3.
Výsledky vyšetření včetně specifických provokačních testů v expoziční kabině (5 případů)
nebo na pracovišti (1 případ) potvrdily kauzální vztah onemocnění s expozicí KAlF4 a všem
pacientům byla uznána nemoc z povolání. U jedné ženy šlo o alergickou rinitidu a astma
bronchiale, u dalších tří pacientů o astma bronchiale (2 ženy, 1 muž) a u poslední ženy byla
diagnostikována profesní alergická rinitida (Laštovková a kol., 2015). Všichni pacienti byli
vyřazeni z kontaktu s touto noxou. Onemocnění se přesto nevyléčilo, po třech letech byli
všichni pacienti léčeni kortikosteroidní terapií (čtyři topickou, jeden perorální formou). Pouze
u jedné ženy se zdravotní stav mírně zlepšil, u dvou se stabilizoval a u postiženého muže
došlo ke zhoršení.
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6

Diskuze

Ve výskytu nemocí z povolání hraje zásadní roli prevence. Během posledních desetiletí se
díky preventivním opatřením značně změnila struktura nemocí z povolání. Některé nemoci
vymizely, jiné se však objevují nově a upozornění na tato rizika bylo cílem této disertační
práce.
V rámci studia jsem sledovala tři typy onemocnění, jež mohou vznikat při práci a v České
republice dosud nebyly uznávány a odškodněny.
6.1

Onemocnění bederní páteře z nadměrného fyzického přetěžování

Předpokládaným patogenetickým mechanismem vzniku onemocnění je poškození difuzního
systému nutrice intervertebrálních disků při působení nadměrných sil a ireverzibilní léze disků
a okolních tkání kompresivními silami (Ellegast, 2010). Důležitou roli v rámci posuzování
onemocnění bederní páteře z přetěžování v Evropě sehrály dva systémy posuzování. Již od
roku 1993 lze uznat v Německu onemocnění bederní páteře z dlouhodobého přetěžování,
které vedlo k nutnosti ukončit tuto práci (Berufskrankheit Nr. 2108 německého Seznamu
nemocí z povolání). Od roku 1999 se pak k přesnější objektivizaci zátěže aplikuje tzv.
„Mainz-Dortmund Dose Model“, který na základě biomechanických modelových výpočtů
určí síly působící na bederní páteř v jakékoli profesi při přetěžování nadměrnými břemeny či
nepřirozenými pracovními pozicemi či přenášením břemen, a to kumulativně za celý pracovní
život. Posuzuje tak kauzalitu degenerativního poškození páteře (herniace disků, chondróza)
v souvislosti s prací (Jäger a kol., 1999, Jäger a kol., 2012, Hartung a kol., 1999).
Kromě německého přístupu sehrála významnou roli při posuzování vlivu pracovní zátěže
a zařazení do seznamu nemocí z povolání v evropských zemích rozsáhlá metaanalýza
40 epidemiologických studií (Lötters a kol., 2003), která prokázala statisticky významnou
asociaci onemocnění bederní páteře s častým ohýbáním a rotací páteře (OR 1,68; CI 1,412,01), s manipulací s břemeny (OR 1,54; CI 1,31-1,74) a s celotělovými vibracemi (OR 1,39;
CI 1,24-1,55). Na základě této studie vznikl v Nizozemí model pro hodnocení nespecifické
bolesti bederní páteře způsobené prací (Kuiper a kol., 2005). Také pozdější studie potvrdily
vliv práce na vznik a progresi onemocnění bederní páteře (Bakker a kol., 2009, Hoogendoorn
a kol., 1999, Rossingnol a kol., 2009, Seidler a kol., 2009, Miedema a kol., 2014).
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Francouzská dotazníková studie zacílená na výskyt bolestí bederní páteře v závislosti na
dlouhodobém pracovním zatížení bederní páteře nadměrnými silami či pracovními polohami
během života v souvislosti se stárnutím prokázala, že prevalence bolestí bederní páteře
u exponovaných mužů ve věku 45‒49 let byla zhruba 20 % proti 11% prevalenci u mužů
profesionálně neexponovaných a 15% u neexponovaných žen proti 25% u žen exponovaných.
Studie poukazuje na nutnost prevence přímo u aktivních pracujících, její kvalita je však
snížena skutečností, že nepoužila objektivní vyšetření sledovaných osob a nesledovala ani
jejich profese (Plouvier a kol., 2011).
Další země Evropy se poté inspirovaly těmito modely s mírnými modifikacemi. Problém
v hodnocení vlivu pracovního zatížení představují faktory životního stylu, jako je nadměrná
výživa vedoucí k obezitě, kouření a sporty, které mohou mít negativní vliv na stav bederní
páteře, jindy i pozitivní, například pravidelná pohybová aktivita, chůze. Multicentrická
randomizovaná studie případů a kontrol v německé populaci ve věku 25‒70 let (Schumann
a kol., 2010) prokázala pozitivní asociaci mezi tělesnou hmotností (při BMI ≥29,21)
a herniací disků bederní páteře u mužů (OR 1,6; CI 0,7-3,8) i u žen (OR 2,0; CI 1,1-3,7).
Další pozitivní asociace byla nalezena mezi tělesnou hmotností a chondrózou jak u mužů (OR
2,3; CI 0,9-5,9), tak u žen (OR 1,5; CI 0,7-3,1).
Přestože byl prokázán vyšší výskyt poškození disků bederní páteře u mužů kuřáků
(definovaných 20‒40 krabičko/roků), konkrétně pro herniace disků (OR 1,7 CI 1,1-2,6)
i chondrózu disků (OR 1,9 CI 1,1-3,3), nebyl prokázán kumulativní vliv dávky na účinek.
Hraniční pozitivní efekt byl naproti tomu prokázán u vytrvalostních sportů u mužů (OR 0,40,8; CI 0,2-1,3) při střední zátěži (<9 880 hodin kumulativně). Při vyšších hodnotách se
protektivní efekt stíral. Protektivní vliv silových sportů ‒ posilování a silový trénink nebyl
signifikantní (OR 0,5; CI 0,2-1,1).
Sportovní aktivity a kouření se obvykle nevyskytují společně, proto je k objasnění síly
asociace jednotlivých vlivů životního stylu třeba dalších studií a multifaktorových analýz.
Z naší studie zaměřené na možnost odškodnění onemocnění bederní páteře z přetěžování mezi
zeměmi Evropy je patrné, že v současnosti se nadpoloviční většina (56 %) dotazovaných zemí
kloní k názoru, že onemocnění páteře vzniká při jejím přetěžování fyzickou prací (Laštovková
a kol., 2015), i když se kritéria pro uznávání v jednotlivých zemích mírně liší.
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K průkazu expozice přistupovaly jednotlivé země také s různými modifikacemi. Například
Německo, Nizozemí a Slovensko se řídily hodnocením množství břemen a pozicemi
v pracovní směně pacienta. Naproti tomu Francie sestavila seznam profesí, při nichž může
dojít k poškození bederní páteře a které mohou být uznány, zároveň je však nutná minimální
doba expozice alespoň 5 let a obtíže se musí vyskytnout nejdéle do půl roku od poslední
expozice zátěži.
Náš návrh Metodického pokynu pro MZ si kladl za cíl s nejvyšší přesností identifikovat osoby
s vyšším rizikem vzniku tohoto onemocnění z přetěžování, s ohledem na vyšší prevalenci
tohoto onemocnění v populaci s věkem. Vzali jsme přitom v úvahu, že český systém
odškodňování přináší pacientům vyšší benefity než právě například ve Francii a v některých
dalších zemích, proto jsme stanovili také náročná klinická i hygienická kritéria na uznání této
nové nemoci z povolání. Originální způsob hodnocení přetěžování bederní páteře pomocí
softwarového nástroje Tecnomatix JACK umožňuje kvantifikovat zátěž bederní páteře
v úrovni meziobratlových plotének (Obr. 1), ale současně ji také porovnat s limitními
hodnotami doporučenými NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and
Health), které vycházejí z ISO (mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem –
International Organization for Standardization) norem (Ústav zdravotnických informací,
2013, van der Beek a kol., 1998, Waters a kol., 1999). Simulace různých modelových
pracovních činností prostřednictvím animací v softwaru Tecnomatix JACK značně
zjednodušuje vyšetření a metodika je vhodná pro rutinní hodnocení zatížení bederní páteře
v praxi (Hlávková a kol., 2016).
Výsledný „Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání
chronického onemocnění bederní páteře z dlouhodobého přetěžování těžkou fyzickou prací
jako nemoci z povolání“ by měl mít i konkrétní praktické využití – s tím cílem byl zaslán
Ministerstvu zdravotnictví jako podklad pro současnou aktualizaci Seznamu nemocí
z povolání (příloha č. 11.4).

6.2

Syndrom vyhoření z psychického přetěžování

U syndromu vyhoření není situace s hodnocením vlivu práce v evropských zemích zdaleka
tak jednoznačná. Tuto diagnózu může uznávat jen 32 % zúčastněných zemí Evropy,
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diagnostická kritéria v nich nejsou exaktně stanovena a rozhodnutí závisí na posouzení
komise odborníků. Zatím bylo toto onemocnění odškodněno jen v pěti evropských zemích
(Dánsko, Francie, Lotyšsko, Portugalsko, Švédsko).
Podle amerického psychoanalytika Herberta Freudenbergera, který tento syndrom poprvé
popsal v roce 1974, se syndrom vyhoření vyskytoval u sociálních pracovníků po letech
strávených prací v ústavech paliativní péče. I další studie potvrzují, že zatížení vzniká
především u těch profesí, kde dochází k intenzivnímu kontaktu s lidmi (Schaufeli a kol.,
2009), sociálních pracovníků (Lloyd a kol., 2002) a zdravotnického personálu (Vévoda a kol.,
2016, Epstein a kol., 2016, Shanafelt a kol., 2017), bývají postiženi rovněž učitelé (Arvidson a
kol., 2016), o něco méně manažeři (Leiter a Schaufeli, 1999). Podobný trend také vidíme
v Dánsku s nejvyšším počtem odškodněných, kde se nejvíce případů vyskytlo mezi
zdravotníky, učiteli a sociálními pracovníky.
Jak ukázala data získaná od lékařů psychiatrů a pracovních lékařů ve Velké Británii v letech
2002‒2005, pracovní zátěž a mezilidské vztahy na pracovišti byly nejvýznamnějšími
rizikovými faktory z hlediska rozvoje mentálních obtíží (Carder a kol., 2009).
Na druhé straně jsou zde i studie, které existenci syndromu vyhoření popírají a hovoří o jeho
záměně s depresí či jinými psychiatrickými diagnózami (Bianchi a kol., 2015, Bianchi a kol.,
2017), to však nevylučuje významný podíl profesní psychické zátěže na rozvoji těchto
onemocnění (Chirico, 2017). Posouzení množství případů syndromu vyhoření také
komplikuje fakt, že nemá svou „klasickou“ diagnózu v systému MKN (Mezinárodní
klasifikace nemocí), je označen pouze kódem Z 73.0 (vyhasnutí, stav životního vyčerpání),
kdy kódy „Z“ nevyjadřují nemoce jako takové, ale pouze faktory ovlivňující zdravotní stav
nebo kontakt se zdravotnickými službami, a proto pokud se jedná z pohledu lékaře
o onemocnění, vykazuje se syndrom vyhoření pod jinými kódy diagnóz jako například
deprese, porucha přizpůsobení a další (Ptáček a Raboch, 2013).
V České republice se dosud syndrom vyhoření za nemoc z povolání nepovažuje. Podle studie
psychiatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze z roku 2015 (Raboch a Ptáček, 2015), kde bylo
osloveno 1 027 osob, a to 675 osob ve věku 25–50 let a 352 osob ve věku 51–65 let
reprezentujících českou pracující populaci, vyplývá, že 34 % dotazovaných vykonávajících
různé profese se cítí být ohroženo syndromem a 20 % z nich již vykazuje symptomy (39 %
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fyzickou únavu, 32 % kognitivní poruchy a 29 % emoční labilitu). Častěji se syndrom
vyhoření vyskytuje u žen a mladších osob. Nejvíce pak u profesí s vysokou odpovědností
(38 %). Podle krajů se pak nejčastěji vyskytuje v Moravskoslezském, Libereckém
a Královéhradeckém kraji. Nejméně v Praze, ale s o to vyšší intenzitou příznaků. Alarmujícím
poznatkem studie je odpověď 30 % respondentů, že v zaměstnání zažilo šikanu (Raboch,
Ptáček, 2015). Tato studie navázala na rozsáhlou studii mezi 7 400 českými lékaři různých
oborů, kde byly výsledky ještě nepříznivější. Podle ní se většina lékařů (83 %) cítí být
syndromem vyhoření ohrožena a 38 % již vykazuje symptomy (Ptáček a kol., 2013).
Také pilotní studie mezi českými praktickými lékaři (64 praktických lékařek a 16 praktických
lékařů o věkovém průměru 52 let) přinesla zjištění, že lékaři se často cítí nepřiměřeně
unavení, někdy zcela vyčerpaní, méně pak tolerují každodenní zátěž a pociťují nižší zájem
o práci. Závažným důsledkem může být snížená kvalita péče a zvýšené riziko přehlédnutí
závažného stavu (Seifert a Vojtíšková, 2008).
Preventivním krokem by mělo být zejména zařazení stresu na pracovišti do druhé a třetí
kategorie podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky
č. 432 /2003 Sb. Přitom do druhé kategorie se zařazují práce monotónní (vykonávané více
než polovinu pracovní směny), práce ve vnuceném pracovním tempu (vykonávané více než
polovinu pracovní směny), trvalé vkládání (přenášení) jednoduchých dat do počítače po dobu
delší než polovina pracovní směny, práce ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním
režimu; pracovní činnosti spojené s psychicky zatěžujícími faktory, jako např. práce pod
časovým tlakem, práce spojené s intenzivní sociální interakcí a interpersonálními aktivitami
aj. v rozsahu více než polovinu pracovní směny. Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž
působí současně dva a více faktorů uvedených v kategorii druhé, například provádění
monotónních úkonů v rytmu, který je určen pohybem pásu či dopravníku nebo stereotypní
činností v nepřetržitém provozu; práce v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, při které
dochází k interakci s lidmi sociálně nepřizpůsobivými; práce při rotaci pracovních směn
v intervalech delších než jeden pracovní týden; práce v třísměnném nebo nepřetržitém
provozu při nevhodné rotaci směn delší než jeden týden a trvalá noční práce; práce operátorů
v řídicích centrech (velínech) se složitým algoritmem řízení a regulace, v nepřetržitém
pracovním režimu, jejichž selhání může mít závažné důsledky (průmyslové havárie) (AHEM,
2/90).
32

Problematika stresu na pracovišti je samozřejmě mnohem širší a uvedené parametry ji
nemohou postihnout v celé šíři.
Syndrom vyhoření také představuje celosvětově významnou ekonomickou zátěž. V roce 2005
v Nizozemí odhadli náklady spojované se syndromem vyhoření na 1,7 miliard eur ročně
a jednalo se o 15 % všech pracovních neschopností (Netherlands Center for Occupational
Diseases).
Význam psychického zdraví je klíčový, neboť se přenáší do všech dalších oblastí života.
Vyplývá to i z preventivních opatření namířených k psychické bezpečnosti na pracovišti, která
jsou ve všech státech EU vázána Evropskou legislativou zahrnující prevenci fyzického
přetížení, násilí, obtěžování, povinné přestávky, vytvoření akčního plánu pro prevenci stresu
a využívání služeb psychologa (European Agency for Safety and Health at Work, ESENER-2,
2016). Studie ESENER-2 uvádí, že přibližně 75 % podniků zemí EU pravidelně vyhodnocuje
bezpečnostní

rizika.

Nejčastěji

hlášenými

jsou

přitom

právě

psychosociální

a muskuloskeletální rizika. Rizikové jsou zejména profese, kdy je třeba pracovat v úzkém
kontaktu s náročnými zákazníky, dětmi a pacienty (58 % firem EU), v únavných či
bolestivých pozicích (56 %) a s opakovanými pohyby rukou a paží (52 %). Zatímco
psychosociální rizikové faktory jsou vyhlášeny více v sektoru služeb, rizikové faktory
vedoucí k muskuloskeletálním poruchám jsou vyhlášeny i v dalších odvětvích, u nás je to
hlavně ve zpracovatelském a automobilovém průmyslu. V průměru 16 % podniků EU využívá
psychologa na pracovišti (Finsko, Švédsko 60 %) a 33 % podniků ergonomický design.
Každopádně stanovení kritérií pro syndrom vyhoření jako nemoci z povolání je velmi
náročné. Než se Česká republika rozhodne zařadit jej do Seznamu, bude nutné provést ještě
řadu dalších výzkumných studií a kritéria se jistě budou tvořit a upravovat po řadu let.
Důležité podle našeho názoru je však se zařazením do Seznamu počítat, neboť už samotná
možnost hlášení této nemoci z povolání přitahuje pozornost a má určitý preventivní aspekt.
Pokud by se tento úkol ukázal jako obtížně proveditelný, určitou variantou by mohlo být
uznání ohrožení syndromem vyhoření. Přeškolení na novou práci, ve které by zaměstnanec
viděl smysl profesního života, by mohlo zabránit závažným psychickým zhroucením
s dlouhodobými pracovními neschopnostmi a přinést více radosti i do rodinného
a soukromého života.
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6.3

Astma bronchiale z neobvyklé noxy

Vznik další nemoci z povolání byl do určité míry překvapením. V hliníkářském průmyslu jsou
fluoridy již známou příčinou vzniku astmatu navozením bronchiální hyperreaktivity
(Kongerud a kol., 2004, Romundstadt a kol., 2000, Soyseth a kol., 1994), nicméně dosud
nebyl zaznamenán případ bronchiálních astmat v průmyslu zabývajícím se výrobou
klimatizací působením relativně nízkých koncentrací fluoridu hlinito-draselného (KAlF4)
(Laštovková a kol., 2015). Na příčinu upozornily až opakující se případy respiračních
onemocnění u pracovníků a následně jsme u všech pěti pacientů s obtížemi standardními
prokázali objektivními metodami profesní astma bronchiale a/nebo alergickou rinitidu.
Pacienti byli vyřazeni z expozice a odškodněni. Domníváme se, že u nich šlo o astma
alergického typu, neboť onemocnění vzniklo za 1-4 roky od začátku expozice, většina
pacientů měla zvýšenou hodnotu ECP, IgE protilátek a v průběhu dalšího sledování pozitivní
prick testy na další alergeny. Expoziční testy byly provedeny nízkými, neiritačními
koncentracemi. Určitý podíl iritačních vlastností KAlF4 na vznik onemocnění však
dostupnými metodami nelze vyloučit.
Podobné příznaky a vznik astmatu byly popsány koncem 20. století při pájení a použití
KAlF4, při rovněž velmi nízkých koncentracích (Hjortsberg a kol., 1986, Hjortsberg a kol.,
1994, Hjortsberg 1999). Po desítkách let jsme onemocnění z této téměř zapomenuté noxy
diagnostikovali na novém moderním pracovišti.
Respirační potíže vyřazených pracovníků sice zcela nevymizely, jak to vídáme i u jiných
pacientů s profesním astmatem (Klusáčková, 2006), kdy u většiny pacientů astma přetrvává
celoživotně i přes ukončení profesionální expozice a farmakoterapii, hlášení nemocí
z povolání však na problém na pracovišti naléhavě upozornilo. Zaměstnavatel se sice
u prvních pacientů opakovaně odvolával a případy byly řešeny i soudně, skončily však
potvrzením nemocí z povolání u všech vyšetřených osob. Praktický význam mělo hlášení také
pro další zaměstnance. Na tomto českém pracovišti došlo díky úpravě technologie a náhradě
prášku roztokem (namáčení hliníkových dílů do roztoku KAlF4) a zvýšení účinnosti ventilace
ke snížení koncentrace prachu KAlF4 v pracovním ovzduší z 2,8 mg/m3 na 0,5‒0,7 mg/m3, tj.
přibližně na čtvrtinu. S odstupem 10 let je již patrné, že onemocnění zde vznikají méně často.
Hlášené nemoci z povolání vzbudily obavy dalších zaměstnanců a od roku 2004 do roku 2014
bylo na klinice pracovního lékařství 1. LF UK a VFN vyšetřeno dalších 8 osob s podezřením
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na tato onemocnění. Avšak jen u jedné osoby se potvrdila alergická rinitida. U 7 osob nebyla
profesionalita onemocnění specifickými provokačními inhalačními testy prokázána.
Z hlediska prevence a snížení výskytu onemocnění dýchacích cest tedy na pracovišti došlo
k prokazatelné pozitivní změně.

6. Doporučení a závěr
Prevence nemocí z povolání spočívá kromě technické prevence a zlepšování podmínek
pracovišť i v cíleném vyhledávání nových nemocí, jak je to běžné v některých zemích.
Usiluje o to i mezinárodní konsorcium specialistů, které se zabývá vyhledáváním nových
pracovních rizik ‒ MODERNET (Monitoring Occupational Diseases and tracing new and
Emerging Riscs in NETwork, www.modernet.org) a jehož členy jsou i lékaři z České
republiky.
Naše studie ukázaly, že řada zemí EU již zařadila nové, méně běžné diagnózy do svých
seznamů, například Lotyšsko syndrom vyhoření, Belgie, Dánsko, Francie a další země
onemocnění bederní páteře z přetěžování a z vibrací, což přispívá k nastavení účinných
preventivních opatření. Možná paradoxně i země, které Seznam nemocí z povolání nemají,
hlásí tato onemocnění častěji než Česká republika, neboť při dostatečném zdůvodnění
kauzality tuto možnost mají, podobně jako země s tzv. otevřenou položkou.
Jako vzor k tomu slouží Evropský Seznam nemocí z povolání (Reccommendation, 2003)
i seznam mezinárodní WHO/ILO (ILO 2010).
Ke snížení počtu onemocnění bederní páteře směřuje i náš návrh Metodického pokynu
k posuzování nemocí bederní páteře jako nové položky Seznamu nemocí z povolání, který má
upozornit na problém zaměstnavatele a v důsledku opatření na pracovištích snížit počty
nových případů onemocnění.
Je evidentní, že syndrom vyhoření je i na pracovištích v České republice vysoce aktuálním
problémem. Jeho řešení je obsáhlým úkolem, v němž naše studie položila jeden ze stavebních
kamenů pro další výzkumnou práci v této problematice. Upozorňování na faktory, které
zvyšují stres na pracovišti a jejich včasné odstraňování je jednou ze základních podmínek,
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které mohou psychickou pohodu v práci zlepšit. Ke stanovení kritérií pro syndrom vyhoření
jako nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání bude třeba řady dalších studií.
Naproti tomu hlášení nemocí z povolání na novém typu pracoviště je reálné již v současné
době, i když musí rovněž překonávat určité překážky. Nejdůležitější je skutečnost, že se
ukázalo i v praxi, že hlášení nových nemocí respiračního systému vedlo ke snížení prašnosti
KAlF4 na pracovišti, a tak zabránilo novým případům onemocnění astma bronchiale
a alergické rinitidy.
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7. Zkratky
BET

biologické expoziční testy

CI

konfidenční interval

CT

výpočetní tomografie

ČR

Česká republika

ECP

eosinofilní kationický protein

EMG

elektromyografie

EU

Evropská unie

EU-OSHA

European Agency for Safety and Health at Work; Evropská agentura pro
bezpečnost a zdraví při práci

ICD-10

International Classification of Diseases; mezinárodní klasifikace nemocí

IgE

imunoglobulin E

ILO

International Labour Office; Mezinárodní organizace práce

KAlF4

fluorid hlinito-draselný

KHS

krajská hygienická stanice

LF

lékařská fakulta

LS

lumbo-sakrální

MR

magnetická rezonance

MKN

mezinárodní klasifikace nemocí

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

NPE

nejvyšší přípustná expozice

NPK-P

nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší

NRL

Národní referenční laboratoř
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NZIS

Národní zdravotní informační systém

OOPP

osobní ochranné pracovní pomůcky

OR

odds ratio

PEL

přípustný expoziční limit

Seznam

Seznam nemocí z povolání

SZÚ

Státní zdravotní ústav

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky

VFN

Všeobecná fakultní nemocnice

WHO

World Health Organisation; Světová zdravotnická organizace
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7.2

Dotazník – onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování v zemích Evropy

Questionnaire-Low-back

pain

occupational

diseases

within

Europe
1. Where are you from?
 …………………………………………………………………………………..
2. Do you have a list of occupational diseases in your country?
 …………………………………………………………………………………
3. If YES, do you consider low-back pain disorders as occupational diseases?
(Please specify if they are listed or only under an „open item“)
 …………………………………………………………………………………
4. a) If YES, which disorders specifically? (Please include ICD coding)

…………………………………………………………………
b) If YES, how is exposure evaluated?


years of exposure in certain jobs ?
individual evaluation of number of motions, strengths, etc. in the job?
other
………………………………………………………………………………..

c) If YES, what are the criteria to consider low-back pain disorders to be occupational?
 ………………………………………………………………………………..
5. Are occupational diseases in your country compensable?
 …………………………………………………………………………………..
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7.3

Dotazník – syndrom vyhoření v zemích Evropy

Questionnaire-Occupational Stress disorders and their acceptance
within Europe
First part – Contact details
1.
2.
3.
4.

Country:
Name :
Organisation, department, address (affiliations):
Email address:

Second part- stress disorders within EU
1. Do you have a list of occupational diseases in your country?
Yes



No



2. Does your country accept acute stress-related disorders as occupational (posttraumatic
stress disorder)?
Yes

No

in list of occupational diseases)

If YES, since?

 Only as an occupational injury (not

2.
Does your country accept chronic stress-related disorders as occupational (burnout
syndrome)?
Yes



No



If YES, since?

3. A) What are the diagnostic (clinical) criteria? Questionnaires (type, website), psychiatric
examination, other…)
B) What are the exposure criteria?
(specific jobs, years of exposure,…)
C) How many cases of Burnout syndrome and PTSD were already reported in France, since?
D) How many cases of Burnout syndrome and PTSD were compensated, since?
4. Were you inspired by evaluation system used in another country? Which one?
5. Can you specify the diagnoses in the ICD-10 classification used in your country? (Z 73.0,
F??…)
6. Does your country/employer compensate stress-related disorders? How?
7. Does your country/employer provide some measures to prevent the stress-related
disorders? How?
8. Is your country in a process to acknowledge stress-related disorders as occupational?
Approximately when?
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7.4

Metodický postup pro uznávání onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování za
nemoc z povolání
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7.5

Algoritmus uznávání onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování za nemoc z
povolání
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7.6

Schémata onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování za nemoc z povolání

Obr. 3 Zedník, 46 let

Obr. 4 Svářeč 63 let

74

