
Podle velkého lékařského slovníku je definice nemocí z povolání: Právní termín, označující  

nemoci uvedené v seznamu nemocí z povolání, které vznikají nepříznivým působením  

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, akutní otravy, pokud  

vznikly za podmínek uvedených v seznamu. Jsou uvedeny v nařízení vlády č. 290/1995 Sb.  

 Nemoci z povolání není pouze tato stručná definice, ale je to velmi zajímavé a společensky  

důležité odvětví medicíny, které je velmi rozsáhlé a s dalekosáhlým významem pro  

společnost. Zvláště pro zpracovatelský průmysl, těžbu surovin a zdravotnictví kde je nemocí  

z povolání nejvíce. Nemoci z povolání jakožto součást oboru pracovního lékařství měl  

nesmírný vliv na zlepšení a zkvalitnění života pracujících na pracovišti i mimo ně. A celkově  

na životním prostředí kolem nás. Jedná se obor s několikasetletou bohatou historií, který je  

v současné době neprávem opomíjen ve srovnání s ostatními zvláště klinickými obory.  

Pracovní lékařství si hlavně klade za cíl prevenci a případné odškodění a právní důsledky pro  

zaměstnavatele i samotného zaměstnance.  

 Vznik pracovního lékařství jako specializovaného lékařského oboru se klade do roku 1700,  

kdy Bernardo Ramazziny vydal v italské Pavii pojednání o nemocech řemeslníků. Výrobní  

technologie té doby neposkytovali mnoho možností prevence poškození zdraví z práce, proto  

se zpočátku obor zabýval zejména diagnostikou a terapií onemocnění vyvolaných prací.  

Vývoj však směřoval k předcházení, tedy k prevenci poškození zdraví z práce a k adaptaci  

práce schopnostem pracovníka. Prvním státem na světě, který začal s odškodňováním nemocí  

z povolání bylo Švýcarsko a to již ve druhé třetině 18. století, pak začátkem 20. století  

následovala Velká Británie a Francie. Československo přistoupilo na toto sociální  

zabezpečení u nemocí z povolání teprve zákonem č. 99/1932 v roce 1932.  

 Téma diplomové „práce nemoci z povolání v České Republice hlášené v roce 2005“ jsem si  

vybral abych si rozšířil své dosavadní znalosti v tomto pro mě přitažlivém oboru. Zvláště mě  

zajímalo propojení medicíny s jinými nemedicínskými obory a co pro ně může současná  

lékařské věda udělat.  

 Jelikož téma samotné je natolik obsáhle byl jsem nucen si vybrat pouze část tohoto  



rozsáhlého tématu. V první části jsem se zaměřil na právní problematiku nemocí z povolání  

jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance. V druhé části jsem popsal a rozebral data  

z nahlášených nemocí z povolání za rok 2005. Chtěl jsem potvrdit tezi o možném poklesu  

hlášených nemocí z povolání zvláště v důsledku útlumu těžkého průmyslu a důslednějšího  

dodržování preventivních opatření na pracovištích 


