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Zdôrazňoval, že pri vyšetrení pacienta je dôležité zistiť, akou 

prácou alebo činnosťou sa zaoberá. Choroby z povolania 

rozdelil do štyroch skupín podľa druhu škodlivín, s ktorými 

pracovník prichádzal do styku

Najvýznamnejšie  dielo: kniha o chorobách umelcov 

a remeselníkov „De morbis artificum diatriba“

Bernard Ramazzini (1633-1714)    

The Father of Occupational Disease



International Labour Organization
Medzinárodná organizácia práce

Definícia chorôb z povolania:

“Occupational diseases as any disease contracted as a 

result of an exposure to risk factors arising from work 

activities. ” (The Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 

No.155):

Chorobou z povolania je každá choroba, ktorá vznikne 

ako výsledok expozície rizikovému faktoru v práci.



§ 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

...za choroby z povolania sa považujú „choroby uvedené v 

právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb 

z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených“.



Choroby z povolania:

ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s 

vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia 

chemických, fyzikálnych, biologických a iných rizikových 

faktorov pracovného prostredia. 

Ochorenie vzniká ako patologická adaptácia pracovníka 

na pracovné prostredie.



Work-related disease (choroby súvisiace s prácou,

WRD)

„Diseases  with multiple causal agents, where factors in the 

work environment may play a role, together with other risk 

factors, in the development of such diseases, which have a 

complex aetiology“.

Choroby spôsobené viacerými príčinami, kde faktory 

pracovného prostredia môžu hrať rolu spolu s inými 

rizikovými faktormi...



ILO, 2013

-2,02 milióna ľudí každoročne zomrie vo svete na WRD

-160 mil. ochorie na  WRD 

- 321.000 zomrie na následky pracovných úrazov

- 317 mil. je chorých pre nie fatálne pracovné úrazy

Každých 15 sekúnd zomrie jeden pracovník v dôsledku 

pracovného úrazu alebo choroby v súvislosti s prácou.



Choroby z povolania a úrazy - ekonomické 

dôsledky: 

4% straty v globálnom hrubom domácom produkte (HDP) a  

priame a nepriame  náklady predstavujú ročne 2,8 biliónov

USD. (US$ 2.8 trillion)

V USA tieto náklady  vo výške 250 mld USD prekračujú 

ročné výdavky na ochorenia ako sú diabetes, chronická 

obštrukčná choroba pľúc, či malígne ochorenia 

Leigh J.P.: Economic Burden of Occupational Injury and Illness in the United States. Milbank Q. 2011;



Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania v r. 2018 bolo 

ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a 

jednostranného zaťaženia (147 zamestnancov, t. j. 47,7 % zo 

všetkých hlásených chorôb z povolania v SR ). 

Nasledovalo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov 

končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi s 55 

hlásenými prípadmi (17,9 %). 

Treťou najčastejšou chorobou z povolania s celkovým počtom 28 

hlásených prípadov (9,1 %) bola porucha sluchu z hluku. 

Prenosné infekčné a parazitárne choroby vrátane chorôb 

prenosných zo zvierat na ľudí (antropozoonózy), profesionálne 

dermatózy, silikóza pľúc a profesionálna bronchiálna astma boli 

zastúpené vo výrazne nižšom počte









V rámci 12 krajín Európskej únie

v r. 2001 

Na 1. mieste CHzP ochorenia z preťaženia končatín:

1. tendosynovitídy

2. epikondylitídy lakťov



Príčiny poklesu počtu  hlásených CHzP 

- pozitívne výsledky v primárnej prevencii  CHzP,

- dissimulácia zamestnancov (udržať si prácu)

- sofistikované menej rizikové technológie

- pokles rizikových prác - útlm/zánik závodov

- zánik pôvodných závodných ambulancií

- pomalé kreovanie pracovnej zdravotnej služby, 



„Ľadovcový fenomén“  v pracovnom  lekárstve

 diagnostikovaná a hlásená CHzP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

diagnostikovaná CHzP, ale nehlásená

chybná diagnóza, nepoznaná CHzP

asymptomatické subklinické poškodenie



Dôvody nepoznania CHzP u praktického lekára

nedostatočná pozornosť venovaná možnosti poškodenia 

zdravia z práce

CHzP väčšinou nemajú špecifickú symptomatológiu

dlhý latentný vývoj mnohých CHzP

 nedostatočné prístrojové vybavenie ambulancie



 veľký počet potenciálne rizikových faktorov

 nedostatočná kvalifikácia lekára prvého kontaktu 

v pracovnom lekárstve

 nedostatok času na odber a spracovanie podrobnej 

pracovnej anamnézy

 dissimulácia pacienta  (strach zo straty zamestnania)

 neinformovanosť pacienta o RF prac. prostredia



Pracovná anamnéza

Ramazzini (Padova, 1663-1714):
„...na návšteve v biednom dome by mal doktor mať dosť času 
na vyšetrenie a k otázkam odporúčaným Hippokratom 
pridať otázku: 
Aké je vaše zamestnanie?“

Komplexne popísal rizikovú prácu baníkov a ich zdravotný stav.

Postup:

Stratégia:

nezabudnúť na odber PA
dostatok času, trpezlivosť, empatia
prispôsosbenie sa mentálnej úrovni pacienta
odhalenie agravácie; simulácie; dissimulácie



Základné otázky:

ČO?                 Charakteristika pracovnej činnosti

KDE?               Def. pracovného miesta + prostredia

S ČÍM?            Nástroje, stroje, materiály

RF?                  Chem., biol., fyzikálne, psychogénne

AKO DLHO? Minúty, hodiny, dni...  



Nezabudnúť:

Ukončené vzdelanie, vyučenie (nestačí SOU, ZŠ..)

Presný názov zamestnávateľa (nestačí skratka)

Presná kategória činnosti ( nestačí: robotník...)

Presná profesiografia (čo, s čím, ako dlho...)

Opísať profesionálne rizikové faktory

Fyzická námaha (miera ventilácie)

Používanie OOPP (nielen pridelenie OOPP)

Tolerovanie OOPP (odhalíme pravdu)

Ťažkosti spolupracovníkov (epidemiológia v PL)

Všetky dôležité návštevy lekára

Všetky dôvody zmeny pracovného potenciálu



Preventívne  lekárske  prehliadky

1. vstupné: zamerať sa podľa prof. RF

2. periodické: frekvencia podľa RF, priebežné sledovanie 

zdravotného stavu

3. skríningové (vyšetrenie): mimoriadne a cielene rýchlo zistiť 

efekt RF na určitú skupinu pracovníkov  mimoriadna PP

4. výstupná: doklad o zdravotnom stave po ukončení 

rizikovej práce

5. následná: ak expozícia RF s možnými neskorými 

následkami 



Vstupná prehliadka

Cieľ: vylúčiť negatívny vývoj zdravotného stavu, alebo že v 

súvislosti so zdravotným stavom zamestnanca dôjde k

poškodeniu zdravia ďalších zamestnancov. Zameranie

podľa RF (cieľový orgán).

Pred nástupom do práce

Pred preradením na inú prácu

Pri podozrení (podnet: lekár, zamestnanec, zamestnávateľ) 

na zmenu zdravotnej spôsobilosti k práci

Vždy posúdiť schopnosti používať OOPP

Kópia/výpis zo ZD od zmluvného PLPD



Periodická prehliadka

Cieľ: posúdenie vývoja zdravotného stavu v priebehu výkonu

práce na konkrétnom pracovisku. Skorá detekcia poškodenia

zdravia z práce. Skoré vylúčenie z nepriaznivých podmienok.

Frekvencia podľa kategórie rizika: 1.+ 2. kat.  bez LPP !!??

3. kat. 1x/2 roky

4. kat. 1x/rok

Frekvenciu mení lekár PZS pri podozrení na pôsobenie RF práce

Ďalšia PP pred uplynutím platnosti lekárskeho posudku v závere

poslednej pravidelnej prehliadky



Vyhľadávacie vyšetrenie
Skríningové

Mimoriadne cielené vyšetrenie, podozrenie na zmenu zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, poškodenie zdravia z práce, zmena v 

používaní OOPP, nová technológia. Rýchlo detegovať (predísť)  

poškodenie zdravia.

Cielene podľa RF (BET pri chemických RF).

Individuálne a skupinové expozičné testy: ak poukazujú na zvýšenú

expozíciu RF  MIMORIADNA PP (OPLaT, KPLaT)

Skríningové vyšetrenie na alkohol, drogy, nikotín (žiada zamestná-

vateľ)



Výstupná prehliadka

Cieľ: pred skončením práce na zistenie zdravotných zmien, ktoré 

by mohli súvisieť s pracovnými podmienkami. 

Vždy pri ukončení rizikovej práce (III + IV. kat.).

Pri ukončení práce zo zdravotných dôvodov

Pri prechode na iné pracovisko tej istej organizácie.

Rozsah: ako periodická prehliadka – cieľové orgány



Následná prehliadka

RF s možným neskorým efektom po ukončení expozície:

- fibrogénny prach

- ionizujúce žiarenie

- karcinogény

Rozsah: ako periodická prehliadka

Frekvencia: 1x/3 roky



Základná náplň PP

Anamnéza

Fyzikálne vyšetrenie: dôraz na cieľový orgán RF

Lab. vyš.: KO + dif.  

Moč chemicky a sediment 

Biochémia: glyk, AST, ALT, GMT, Bi, Kr, lipidy

EKG pokojové

Doplnkové vyšetrenia: podľa RF

spirometria: prach, nosenie OOPP

ORL: alergény, prach, nosenie OOPP

očné: zobrazovacie jednotky

psychologické: šoféri, hasiči



Strategické cíle

38. vítá návrh Komise, dle kterého zůstává prvořadým cílem
strategie Společenství na období 2007–2012 neustálé, trvalé
a stejnoměrné snižování počtu pracovních úrazů a sdílí odhad
Komise, že v uvedeném období by v rámci EU-27 mělo být
celkovým cílem snížení výskytu pracovních úrazů a nemocí
z povolání o 25 %, i když se takový cíl může zdát příliš
okázalým;

Stanovisko Výboru regionů – Strategie Společenství 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 
2007–2012       (2008/C 53/03)

Zdroj: C 53/16 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2008



Zoznam chorôb z povolania
Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. „Zákon o sociálnom poistení“

1. Choroba z olova alebo jeho zlúčenín

2. Choroba z fosforu alebo jeho zlúčenín

3. Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín

4. Choroba z ortuti alebo jej zlúčenín

5. Choroba z arzénu alebo jeho zlúčenín

6. Choroba z mangánu alebo jeho zlúčenín

7. Choroba z kadmia alebo jeho zlúčenín

8. Choroba z vanádia alebo jeho zlúčenín

9. Choroba z chrómu alebo jeho zlúčenín

10. Choroba zo sírouhlíka

11. Choroba zo sírovodíka

12. Choroba z oxidu uhoľnatého



13.     Choroba z kyanovodíka alebo kyanidov

14.     Choroba z benzénu alebo jeho homológov

15. Choroba z nitrozlúčenín a z aminozlúčenín benzénu alebo jeho homológov

16. Choroba z halogenizovaných UV

17. Choroba z esterov kyseliny dusičnej

18. Choroba z BL alebo z CHL s rovnakým účinkom ako majú BL

19. Choroba z ionizujúceho žiarenia a zo žiarenia s obdobným účinkom

20. Choroba z EM žiarenia vrátane laseru

21. Rakovina kože

22. Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby

23. Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok

24. Infekčné choroby a parazitárne choroby 

25. Tropické prenosné a parazitárne choroby

26. Choroby prenosné zo zvierat na ľudí



27.    Choroba vyvolaná prácou v hyperbarických alebo hypobarických podmienkach

28. Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín

29. Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín –

ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín

30. Choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov

31. Choroba  dolných DC a pľúc spôsosbená Al prachom z Al zliatin (fibróza pľúc)

32. Choroba z berýlia a jeho zlúčenín

33. Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, si-tbc)

34. Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza)

35. Choroba pri výrobe tvrdokovov

36. Choroba dplných DC a pľúc z Thomasovej múčky

37. Bronchiálna astma

38. Porucha sluchu z zhluku

39. Sivý zákal

40. nystagmus



41. Rozdutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychové nástroje

42. Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách; ťažká fonasténia

43. Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom z bavlny (byssinóza)

44. Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním 

organických prachov typu farmárske pľúca

45. Alergické choroby horných DC s dokázanou precitlivelosťou na alergény z

pracovného prostredia

46. Nádorové choroby cieľových orgánov, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname

47. Iné poškodenie zdravia z práce



Nová položka Zoznamu CHzP v r. 2003 

(položka č. 47) chorobou z povolania môže byť

každé poškodenie zdravia z práce, ktoré uzná

Celoslovenská komisia pre posudzovanie CHzP.

Predpoklad nárastu počtu CHzP v budúcnosti. 

Bez kvalitného posúdenia vzťahu práca- ochorenie 

už v ambulancii PLPD však naďalej budú unikať 

potenciálne choroby (ohrozenia) z povolania



Principiálne otázky pri odbere PA v ambulancii PLPD:

- Aké máte v súčasnosti zamestnanie? Viete presne 

opísať čo robíte a ako dlho počas dňa? 

- Ak neviete presne charakterizovať svoju prácu viete 

opísať finálny výrobok?

- Ste vystavený nejakému škodlivému faktoru, 

ako napr. dym, chemikálie, prach, hluk? 

- Je predpísané používanie  OOPP? Používate ich?

- Pracujete v nejakej nevyhovujúcej vynútenej polohe?

Myslíte si, že vaše ťažkosti súvisia s vašou prácou?



- Vaše ťažkosti sa v práci zhoršujú alebo ustupujú?

- Kedy nemáte ťažkosti? 

- Trpí niekto s vašich spolupracovníkov na podobné 

ťažkosti?

- Kde ste pracovali predtým?

- Čomu sa venujete vo voľnom čase (hobby)?



Vzťah vybraných symptómov k PA a RF pracovného prostredia

Symptóm                  Pracovná anamnéza               Rizikový faktor

kašeľ, dušnosť          bane, tunely, azbest                   prach, chlad

kýchanie, kašeľ        mlyny, pekárne,                         múčne alergény,
záhradníctvo,                              peľové alergény,
chovateľstvo                               srsť, chlpy, perie                                  

chron. teploty           zdravotníctvo                              TBC

artralgie, únava        zdravotníctvo                              vírusy hepat.

ospalosť, cefalea      laboratóriá, tlačiarne                   org. rozpúšťadlá

závraty, nauzea         garáže, autoreservisy                  oxid uhoľnatý

slabosť, únava,         akumulátory, sklárstvo,               Pb, oxidy Pb
eretizmus                  meracie prístroje pary ortuti



excitácia                         oceliarne, rudné bane                mangán

porucha kognitívnych     akumulátory, poľnohosp.         olovo, organické
funkcií (pamäť, konc.)    odmasťovanie, lepidlá              rozpúšťadlá, OFI

chronické hnačky,           poľnohospodárstvo,                 OFI

potenie                             sadovníctvo                                       

stenokardia, cefalea         farmaceut. priemysel,              nitroglycerín

výroba výbušnín

slabosť, chronické           rafinérie                                    benzén
infekcie

polyartralgie                     potápanie                                 dekompresia

cefalea, artralgie               lesníctvo                                  kliešťová en-
cefalitída, borélia



syndróm závislosti       chemické čistiarne,                      org. rozpúšťadlá
odmasťovanie                                                                        

cefalea, ED                  chem. priem. (umelý hodváb)       sírouhlík

horúčka, triaška           zváranie, zlievanie kovov              Zn, Cu, Mn,

Al, Sn, Cr,Ni

horúčka, dušnosť,         spracovanie dreva, kožušín,          Ag baktérií,

kašeľ, cefalea                krmovín, obilia, sladu, syra          húb, proteínov

hyperkeratóza, hyper-

pigmentácia kože           spaľovanie uhlia                           arzén

parestézia, dysestézia,    šitie, strihanie, klávesnica            repet. pohyby,

bolesť v zápästí              počítača, stavebníctvo,                vibrácie, chlad



Asociácia vybraných zamestnaní s poškodením zdravia

Zamestnanie                     Poškodenie zdravia

Baník                                CHOCHP, pneumokonióza, DNJZ, hypakúza

Zvárač                              zvárač. horúčka, katarakta, otrava fosgénom,O3

Sklár                                 žiarová katarakta, otrava olovom

Poľnohospodár                 ex. alveolitída, astma, rinitída, otrava pesticídmi, 

dermatózy, hrbole dojičov, trichofýcia, DNJZ

Píliar, leštič, brusič           choroba z vibrácií, DNJZ, hypakúza

Murár                                DNJZ, dermatózy

Karosár                             otrava org. rozpúš, otrava CO, hepatopatia

Mlynár, pekár, cukrár       alergická rinitída, bronchiálna astma

Zdravotník                        VH, TBC, HIV, alergie, dermatózy, DNJZ



RTG laborant                    choroba z ionizujúceho žiarenia

Colník                               otrava oxidom uhoľnatým, TBC, svrab

Učiteľ ZŠ, MŠ                  dysfónia, fonasténia

Maliar-natierač                 DNJZ, otrava oxidom olova

Lepič krytín                      burzitídy, otrava toluénom

Hasič                                otrava CO kyanidmi, oxidmi dusíka...

Čistič cisterien                 otrava organickými rozpúšťadlami

Chovateľ zvierat,             leptospiróza, psitakóza, ornitóza, LB,  

mäsiar                              tularémia, antrax, mykózy, salmonelóza...

Lesník                              LB, kliešťová menigoencefalitída

Záhradník                         intoxikácia pesticídmi

Laborant                          alergia na srsť, otrava chemikáliami, 



Knihovník                        rinitída, astma

Kopáč                              antropozoonózy, otrava NOx, CO2 DNJZ

Kaderník                          inhalačné a kožné alergie, DNJZ (SKT)

Hudobník                         hypakúza

Tanečník (balet)              úžinové syndrómy na DK

Šofér                                lumbálna diskopatia

Bagrista, žeriavnik          DNJZ, lumbálna diskopatia

Strihačka látky, šička      DNJZ

Práca s počítačom           DNJZ, diskopatia





Tendinitis



Hazardous movements of the hand



Exerting force while extending forearm



Hazardous reaching movements - reaching forward



Hazardous reaching movements - reaching above shoulder level 



Hazardous reaching 

movements - reaching behind the trunk 



Pulp pinch



Pulp pinch

Palm pinch



Finger press



Pulp grasp



Finger press



The ten most common occupational 
diseases in the 12 Member States were

hand or wrist tenosynovitis (5 379 cases), 
epicondylitis of the elbow (4 585), 
contact dermatitis (4 457), 
noise-induced hearingloss (4 068), 
Raynaud’s syndrome or vibration white-finger (3 120),
carpal tunnel syndrome (2 483), 
mesothelioma (1 168), 
asthma(1 075), 
asbestosis (738) and 
coal worker’s pneumoconiosis (547)

Statistics in focus-Popuilation and social conditions – 15/2004 EUROSTAT



Príklady profesií s ochorením z DNJZ
epikondylitídy + impingement sy

Kovorobotníci, tesári, baníci, vŕtači, šičky, dojičky, obuvníci,

čašníci, sklenári, píliari, maliari-natierači, posunovači bremien,

nakladači, lekári, kamenári, nosiči bremien, murári,

Práca s nástrojom s dlhou rukoväťou (lopata, kladivo, sekačka...),

uťahovanie skrutiek...



Dlhodobosť: nemožno exaktne určiť

Nadmernosť: veľkosť vynkladanej sily, doby pôsobenia,

počtu pohybov, pracovnej polohy,

Vyhl. MZSR 542/2007 Z.z. O podrobnostiach o ochrane 

zdravia pred fyzickou záťažou pri práci...

Celozmenový časovo vážený priemer vynakladaných síl:

- dynamická práca do 30% Fmax

- statická práca do 10% Fmax

- práca nad 70% Fmax ako pravidelná práca zakázaná

Dôležité: mieru záťaže určuje nielen sila ale aj početnosť pohybov

Vzťah únosnej svalovej sily  a početnosti pohybov



Jednostrannosť: zaťažovanie rovnakých svalových

skupín dlhšie ako 50% pracovnej

zmeny

Prídavné faktory:
- vibrácie

- nevhodná klíma (chlad, vlhko, vysoká teplota)

- nevhodná poloha

- nesprávne návyky

- vnútené tempo

- zlý úchop nástroja

Relatívny faktor: zdatnosť + výkonnosť

(genetika, konštitúcia, pohlavie, vek, adaptácia, zdravotný stav)



Epicondylitis radialis humeri

(entezopatia radiálna; tenisový lakeť)

Preťaženie šľachových úponov extenzorov zápästia 

a prstov ruky pri ich úpone na radiálnom (laterálnom) 

epikondyle humeru (šraubovanie, dvíhanie bremien 

nadhmatom...)

Bátora, II/2008



Anamnéza:

- trvanie ťažkostí   6 mesiacov (doložená ZD)

- neúspešná konzervatívna terapia; úvaha 

o operatívnom riešení

- výrazne obmedzená pracovná schopnosť;

záznamy o PN (údaj pt o dovolenke na liečbu 

je irrelevantný)









Klinický nález:

-palpačná bolestivosť v mieste úponu šliach na radiálny 

epikondyl

- svalová hypotrofia extenzorov  predlaktia

-pozitivita provokačných testov: bolestivý stisk ruky, 

zdvihnutie stoličky nadhmatom, dorzálna flexia zápästia

oproti odporu, extezia  III. prsta  oproti odporu pri 

extendovanom predlaktí v pronácii



funkčné obmedzenie hybnosti o viac ako 1/3 : 

flexia/extenzia o 50o; pronácia/supinácia o 30o



Pomocné vyšetrenia (nie rozhodujúce):

-RTG kalcifikácia v šľachovom úpone, kostné 

lamely v mieste úponu, 

- CT, MRI hyperémia v osteoligamentóznom spojení

-UZ zvýšená echogenita pre väzivové reparačné  

zmeny

-Termovízia nespoľahlivá (arteficiálna falošná 

pozitivita)



Diferenciálna diagnostika:

- CB syndróm (test s Mesokaínom),

- stav po úraze, 

- športová aktivita



Epicondylitis ulnaris humeri 
(entezopatia ulnárna; golfový lakeť)

Preťaženie flexorov zápästia, prstov a pronátorov. 

Vznik násilnou extenziou zápästia s rukou v

pronácii, alebo dvíhanie bremena podhmatom.

Provokačný test: palmárna flexia a pronácia ruky 

proti odporu, flexia prstov oproti odporu, dvíhanie 

stoličky podhmatom



Ďalší postup ako pri radiálnej 

epikondylitíde !



Impingement syndróm
(Neerova choroba, sy rotátorovej manžety)

(Impingement: náraz, zrážka, vplyv, pôsobenie na)

Následok chronického preťažovania rotátorovej 

manžety ramenného kĺbu v nevhodnej polohe 

končatiny (overhead - overuse) 



Manžeta:

komplex šliach mm. supraspinatus, infraspinatus, 

teres minor, subscapularis. 

Princíp:

zúženie subakromiálneho priestoru, dráždenie 

subakromiálnej burzy tlakom hlavice humeru 

hlavne pri upažovaní, pripažovaní a rotácii.



Impingement syndróm

Narážanie tuberculum maius

na spodnú plochu akromia

a lig. coracoacromiale

Zúženie subakromiálneho priestoru













Anamnéza: 

- trvanie ťažkostí   6 mesiacov (doložená ZD), 

- bolesť aj v pokoji a v noci

-neúspešná konzervatívna terapia; úvaha ortopéda 

o operatívnom riešení

-výrazne obmedzená pracovná schopnosť; záznamy 

o PN (údaj pacienta o dovolenke na liečbu je 

irrelevantný)



Klinický nález:

- svalová hypotrofia , synovitída a výpotok v kĺbe

- funkčné obmedzenie hybnosti o viac ako 1/3 t.j. 60o

- bolestivé upaženie medzi 60o a 120o, potom bolesť mizne

- bolestivá abdukcia proti odporu

- pozit Neerov test:obstrek subakromiálne anestetikom



Pomocné vyšetrenia:

-RTG zúženie subakromiálneho priestoru, 

dekalcifikácia tuberculum maius humeri, 

kalcifikácia v šľachách rotátorovej manžety, 

depozity kalcia v stene burzy

- CT, MRI , artoskopia pozit

- UZ  defekty manžety

- TGF nespoľahlivá (arteficiálna falošná pozitivita)



Impingement syndróm

Symptomy:

bolestivý oblúk

pozitivní impingement test

Jobeho test- sila supraspinatu

v 90 st abdukcii + ďalšie

RTG- zníženie subakromiál.

distancie

artrografia

ultrasonografia



Diferenciálna diagnostika:

- CB sy, 

- iradiácia bolesti pri chorobách pľúc, pleury, 

bránice, srdca, žlčníka..., 

- stavy po traume.





Objektivizácia lokálnej záťaže:

Ideál:

- integrovaná elektromyografia

- digitálny silomer

- video kamera

Realita:

- kvalifikovaný odhad



M. de Quervain

Stenozujúca tendovaginitída  

šliach

dlhého abduktora palca

a krátkého extenzora palca

Bolesť nad proc. styloideus 

radii

Finkelsteinovov  test   (palec tlačiť 

do dlane)



Finkelsteinov test





Bursitis praepatelaris

Bursitis pedis anserini

Bakerova cysta

Burzitídy v oblasti kolena



Ganglion cysta



Syndróm karpálneho tunela
kompresívna neuropatia

SKT: chronický opuch šliach flexorov v

zápästí. Ženy/muži 3 - 4:1 výskyt 14,4% (Leffler, 2000)

Útlak n. medianus pod lig.  transversum carpi

Symptómy

v inervačnej oblasti n. medianus: 

bolesť

zníženie citlivosti

pálenie



Etiológia

Tlak v kanáli stúpa pri: 

flexia+ulnárna dukcia + flexia prstov („štipka“)

kliešte

šraubovák

motorová píla

pneumatické kladivo

hudobné strunové nástroje

PC klávesnica, myš





Karpálny tunel

9 šliach flexorov





Diagnostika SKT

Klinický obraz

Provokačné manévre: Tinelov test (poklep/tlak na lig.carpi)

Phalenov flekčný test

príznak vzpažených končatín

Blokáda nervu v mieste úžiny anestetikom

EMG: abs. rýchlosť vedenia mot. a senz. vláknami n. med. 

Zobrazovacie metódy: RTG, CT, MR, UZ – metóda voľby

Operačná revízia – neštandardný postup



Dif. dg.

Kompresia n. medianus fibrómom, lipómom, úraz...

Úžinový sy ramus cutaneus palmaris n. medianus

Artropatia malých kĺbov ruky

Polyneuropatia (diabetes mellitus...)

Vazoneuróza

Dupuytrenova kontraktúra

Tendinitídy a tendovaginitídy flexorov prstov a zápästia

Lézia plexus brachialis

Lézia koreňa C6 a/alebo C7

CB syndróm s pseudoradikulárnym dráždením



ZHRNUTIE:

 Jednoznačná diagnóza vrátane   

obmedzenia funkcie (EH, Impingement) o viac ako 1/3, 

 Chronicita ťažkostí (6 mesiacov), 

 ZD s validnými údajmi o th a PN, 

 Zlyhávajúca komplexná konzervatívna 

liečba, 

 Stav vylučujúci návrat k pôvodnému 

pracovnému zaradeniu (RF).

Bátora II/2008



Preventívne lekárske prehliadky

Kontraindikácie :

- anatomické a funkčné poruchy pohybového a NS 
(vrodené, poúrazové, pozápalové, degeneratívne...),

- ochorenia krčnej chrbtice, 

- metabolické polyneuropatie, 

- iné postihnutie periférnych nervov,

- endokrinné choroby, (diabetes mellitus, thyreopatie...), 

- konštitučne nevhodný  typ,

- choroby ciev s Raynaudovým fenoménom, 

- organické cievne poruchy rôzneho pôvodu, 

- v minulosti zistená choroba z DNJZ, vibrácií.



Náplň:

Obligátne (hlavné) vyšetrenie:

základné (+ hemat, biochémia, moč), 

orientačné vyšetrenie pohybového, cievneho a NS

Fakultatívne (doplnkové) vyšetrenie:

reumatoidné faktory, kyselina močová,

neurologické, 

ortopedické, 

RTG  chrbtice, HK, 

neurologické  vyšetrenie, EMG vyšetrenie, 

termovízne vyšetrenie (lakťové kĺby), 

sonografia ramenného kĺbu, 

denzitometria,

vyšetrenia periférnej cirkulácie v končatinách.



Problémy:

♦ časová diskrepancia medzi profesionálnou expozíciou a
začiatkom ťažkostí

♦ absencia validných záznamov v ZD o ťažkostiach v minulosti

♦ simulácia, častejšie agravácia ťažkostí

♦ variabilita ortoped/neurol posudkov (chronicita, ↓ funkcia)

♦ prvýkrát návšteva KPL až po operačnom zákroku

♦ nemožnosť získať pracovnú anamnézu na RÚVZ (fluktuácia,
zánik podnikov, práca v zahraničí...)

♦ insuficiencia pri posudzovaná záťaže (nedostatok fyziológov
práce, prístrojového vybavenia, NRC...)

♦ D + N + J = ideál, realita: 1 – 2 podmienky



VYBRANÉ  FYZIKÁLNE FAKTORY  

PRACOVNÉHO PROSTREDIA  

A  ICH  VPLYV  NA  ZDRAVIE









HLUK

Tónový –zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku ♫♫♫

Impulzový hluk – v dôsledku jedného impulzu alebo viacerých, z ktorých 

každý trvá kratšie ako 1s.

Nadmerný hluk – prekročenie najvyššej prípustnej ekvivalentnej hladiny 

hluku  za 8-hodinovú zmenu 

Najvyššie prípustné hodnoty hlukovej expozície sú špecifikované podľa 

druhu práce.

Pri dlhodobej expozícii nadmernému hluku s intenzitou nad 85 dB nastáva

trvalý posun sluchového prahu – akustická trauma akútna 

akustická trauma chronická



Mimosluchové poruchy z hluku:

Depresívne ladenie

Bolesti hlavy

Nespavosť

Emočná labilita

Precitlivelosť na hluk

Závraty

Zvýšenie krvného tlaku

Zrýchlenie srdcového pulzu

Zmeny zrakovej ostrosti

Zúženie zorného poľa

Tráviace ťažkosti až vredy

Poruchy dýchania

Únavový syndróm



OTOTOXICKÉ  ANTIBIOTIKÁ

Amikacin Azithromycinn 

Capreomycin Chloramphenicol Dibekacin

Dihydrostreptomycin Erythromycin Gentamicin Metronidizole 

Neomycin Netilmicin Polymyxin B, Streptomycin Tobramycin

Gentamicin Vancomycin

C:\Documents and Settings\batora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NLFW5JJO\Ototoxic Medications.htm









Typická profesionálna hypakúza









Tlmenie 36 dB

Tlmenie 30 dB
Tlmenie 27 dB



Choroba z vibrácií












