
ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 13/2002 strana  1

 

Informace ze zdravotnictví 
Moravskoslezského kraje 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky  
České republiky 
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Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2002 

Na území České republiky provádí sběr a zpracování nově vzniklých profesionálních 
onemocnění (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání) Centrum hygieny práce 
a nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ), které vede Centrální re-
gistr nemocí z povolání. Vstupním formulářem bylo “Hlášení nemoci z povolání – ohrožení 
nemoci z povolání“ (NZIS 024 1). Po skončení kalendářního roku SZÚ předává anonymi-
zovaná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Praze pro další analýzy. 
Výskyt nemocí z povolání je jedním z ukazatelů úrovně pracovního prostředí, kontrolní 
činnosti, dodržování opatření souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci 
a vlastní odpovědností pracovníků. 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2002 hlášeno celkem 362 profesionálních one-
mocnění, z toho bylo 328 nemocí z povolání (NZP) a 34 ohrožení nemocí z povolání. 
Ve srovnání s rokem 2001 bylo v roce 2002 hlášeno o 62 případů nemocí z povolání méně 
a o 16 případů více ohrožení nemocí z povolání. Z celkového počtu 1 531 nemocí z povo-
lání v ČR bylo 21 % hlášeno z Moravskoslezského kraje. Incidence profesionálních 
onemocnění klesla o 7,80 případů na 100 000 pojištěnců. 

Nejvíce nemocí z povolání bylo hlášeno z okresu Ostrava (34 %) a okresu Karviná 
(25 %), nejméně z okresu Bruntál (2 %). Největší pokles nemocí z povolání byl zazname-
nám v okrese Karviná, pouze 69 % roku 2001. 

Shodně jako v roce 2001 bylo i v roce 2002 nejvíce nemocí z povolání vyvoláno nepříz-
nivým působením fyzikálních faktorů (55 %), dále následovaly nemoci týkající se dýcha-
cích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (21 %) a nemoci kožní (12 %). 

Podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání se na prvním místě podle 
četnosti zastoupení umístily nemoci periferních nervů horních končetin charakteru 
ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními s 89 
případy, 27 % z celku. 

Na druhém místě byly nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syn-
dromu z JNDZ (dlouhodobě nadměrné jednostranné zatížení) nebo z tlaku, tahu nebo 
torze, celkem 50 případů, tj. 15 % celkového počtu. 

Další podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání byla pneumokonióza 
uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje, celkem 19 případů (6 %). 

Největší nárůst nemocí z povolání podle jednotlivých položek se vyskytl u dg scabies, 
o 12 případů více proti roku 2001. 
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Největší pokles nemocí z povolání podle jednotlivých položek byl zaznamenán ve srov-
nání roku 2001 s rokem 2002 u profesních dermatóz z pryže, gumárenských chemikálií, 
o 19 případů méně, pouze 49 % roku 2001. 

Ohrožení nemocí z povolání bylo v roce 2002 v  Moravskoslezském kraji 34, o 16 pří-
padů více než v roce 2001. Z celkového počtu 69 ohrožení nemoci z povolání v ČR, tak 
49 % bylo diagnostikováno v Moravskoslezském kraji. 

 

Rok 
Ukazatel 

2001 2002 
Hlášené nemoci z povolání 390 328 
Ohrožení nemocí z povolání 18 34 
Profesionální onemocnění celkem 408 362 
Incidence NzP na 100 000 pojištěnců 82,62 74,82 

 

Nově hlášené nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji 
Rok 2001 Rok 2002 

Území 
absolutně v % absolutně v % 

Bruntál 12 3,08 6 1,83 
Frýdek - Místek 71 18,21 61 18,60 
Karviná 121 31,03 83 25,30 
Nový Jičín 36 9,23 40 12,20 
Opava 22 5,64 25 7,62 
Ostrava 128 32,82 113 34,45 
Moravskoslezský kraj 390 100,00 328 100,00 

 

Nově hlášené případy nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji 
Rok Kapi- 

tola Nemoc z povolání 
2001 2002 

I. NzP způsobené chemickými látkami 2 3 
II. NzP způsobené fyzikálními faktory 224 181 

III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 75 69 
IV. NzP kožní 58 38 
V. NzP přenosné a parazitární 31 37 

VI. NzP způsobené ostatními faktory - - 
Nemoci z povolání celkem 390 328 
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Nově hlášené nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji 
Rok Kapi- 

tola Nemoc z povolání 
2001 2002 

I. Nemoci z olova nebo jeho sloučenin - 1 
I. Nemoci z oxidu uhelnatého - 1 
I. Nemoci z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků 2 1 

II. Poruch sluchu způsobená hlukem 8 4 
II. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 19 8 
II. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru 96 89 

 ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími   
 nástroji a zařízeními   

II. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů 16 15 
 při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními   

II. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalu 26 14 
 nebo kloubů končetin z JDNZ (dlouhodobě nadměrné   
 jednostranné zatížení)   

II. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového 53 50 
 syndromu z JNDZ nebo z tlaku, tahu nebo torze   

II. Poškození menisku 6 1 
III. Silikóza s přihlédnutím k dynamice vývoje 1 - 
III. Silikóza s typickými rtg znaky 20 17 
III. Silikóza komplikovaná 2 - 
III. Silikotbc 1 - 
III. Pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje 19 19 
III. Pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky 19 16 
III. Pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 12 10 
III. Pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tbc 6 1 
III. Mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice - 1 
III. Pneumokonióza ze svařování 1 1 
III. CA dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 3 1 
III. Astma bronchiale 6 13 
III. Jiná alergická onemocnění dýchacích cest - 2 
III. Kombinovaná astma bronchiale a jiná alergická onemocnění - 2 
IV. Profesní dermatózy z cementu 2 - 
IV. Profesní dermatózy z ropných výrobků 3 3 
IV. Profesní dermatózy z chrómu a jeho sloučenin 5 5 
IV. Profesní dermatózy z niklu a jeho slitin - 1 
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Rok Kapi- 
tola Nemoc z povolání 

2001 2002 
IV. Profesní dermatózy z plastických hmot 8 6 
IV. Profesní dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií 37 18 
IV. Profesní dermatózy z organických barviv - 1 
IV. Profesní dermatózy z léčiv 1 - 
IV. Profesní dermatózy z dezinfekčních prostředků - 2 
IV. Profesní dermatózy z ostatních organických chemikálií 2 2 
V. Infekční hepatitidy 3 1 
V. Tbc 1 1 
V. Infekční monomukleózy a jiné EB virózy 1 - 
V. Varicela 1 1 
V. Rubeola - 2 
V. Skabies 1 13 
V. Dizentérie 1 - 
V. Trichofycie 4 2 
V. Erysipeloid 15 14 
V. Lymeská borrelióza 3 2 
V. Tubera mulgentium 1 1 

Nemoci z povolání celkem 390 328 

 
 
Vypracoval: kolektiv Moravskoslezského krajského odboru ÚZIS ČR v Ostravě 

Struktura nově hlášených nemocí z povolání
v Moravskoslezském kraji za rok 2002

IV. NzP kožní
11,59%

III. NzP týkající se 
dýchacích cest, plic, 

pohrudnice
a pobřišnice

21,04%

V. NzP přenosné
a parazitární

11,28%

I. NzP způsobené
chemickými

látkami
0,91%

II. NzP způsobené 
fyzikálními faktory

55,18%


