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• Współczesne problemy zdrowia pracujących

• Ochrona zdrowia pracujących w praktyce 

• Środowisko pracy jako miejsce działań prozdrowotnych

• Nowoczesne podejście do zdrowia pracujących

• Propozycja zmian legislacyjnych w zakresie opracowania 
nowej koncepcji dla systemu ochrony zdrowia 
pracujących



Współczesne problemy zdrowia pracujących



• 8,6% pracowników EU-27 (20 mln pracowników) 
doświadczyło związanych z pracą problemów 
zdrowotnych w ciągu ostatniego roku;

• 28% pracowników twierdzi, że cierpi na związane z 
pracą, niewypadkowe, problemy zdrowotne, które są, 
albo mogą być zaostrzone przez pracę; 

• 35% pracowników uważa, że praca stanowi zagrożenie 
dla ich zdrowia.

Współczesne problemy zdrowia pracujących



• 50% osób z problemami zdrowotnymi, które są 
związane z pracą, doświadcza ograniczeń w życiu 
codziennym, kolejne 22% doświadcza istotnych 
ograniczeń;

• 41% pracowników krajów Unii Europejskiej (EU27) 
zgłasza narażenie na czynniki zagrażające zdrowiu 
fizycznemu w miejscu pracy.

Współczesne problemy zdrowia pracujących



Współczesne problemy zdrowia pracujących

Najczęstsze problemy zdrowotne osób pracujących: 
– choroby i zaburzenia psychiczne;
– choroby układu ruchu;
– choroby układu krążenia;
– choroby narządu słuchu spowodowane hałasem;
– choroby zakaźne i pasożytnicze;
– choroby układu oddechowego;
– kontaktowe zapalenie skóry;
– nowotwory o etiologii zawodowej.

• Dominują schorzenia układu ruchu – 60% - i zaburzenia psychiczne 
(stres, niepokój, depresja) – 14%.

• Schorzenia układu ruchu dotyczyły osób mniej wykształconych, 
podczas gdy zaburzenia psychiczne – osób z wyższym 
wykształceniem. 



Współczesne problemy zdrowia pracujących

• Ponad połowa pracowników w Europie zgłasza, że stres
jest częsty w ich środowisku pracy.

• Uważa się, że stres jest przyczyną połowy wszystkich 
dni absencji chorobowej.

• 4 na 10 pracowników uważa, że brak jest właściwego 
podejścia do stresu w ich miejscu pracy.



Ochrona zdrowia pracujących w praktyce



Problemy ochrony zdrowia pracujących w Polsce 
- aktualna sytuacja

• Opieka profilaktyczna nad pracownikami w Polsce sprowadza się 
najczęściej do przeprowadzania bardzo ograniczonych badań 
profilaktycznych, wymuszonych przepisami zawartymi w 
Kodeksie pracy. 

• Służba medycyny pracy pomimo szerokiego wachlarza zadań do 
niej przypisanych, nie realizuje ich wszystkich ze względu na brak 
źródeł finansowania – wielu pracodawców zgadza się finansować 
jedynie to, co jest obowiązkowe. 

• Zakres wstępnych i okresowych badań profilaktycznych nie jest 
ukierunkowany na kompleksową ocenę stanu zdrowia, ale na 
ocenę tych układów i narządów, które są krytyczne dla 
występujących w pracy zagrożeń.



Problemy ochrony zdrowia pracujących w Polsce 
- aktualna sytuacja

 System orzekania o zdolności do pracy działa w taki sposób, że 
pracownik nie ma możliwości decydowania oraz wzięcia na 
siebie odpowiedzialności za swoje zdrowie. 

 Wiele decyzji lekarskich ma charakter bardzo zachowawczy, 
mający na celu uniknięcie jakichkolwiek potencjalnych 
następstw zdrowotnych związanych z narażeniem zawodowym. 

 Brakuje możliwości ubezpieczenia się od ewentualnych 
następstw kontynuowania pracy. 



Zmiany w ochronie zdrowia pracujących
Dlaczego?



Góra lodowa chorób zawodowych

Zgłoszone

Niezgłoszone
Rozpoznany 

związek z 
pracą

Zastosowano leczenie, ale 
nie rozpoznano związku z 

pracą

Występują objawy, ale pacjent nie zgłosił się do 
lekarza

Są skutki działania, ale brak objawów klinicznych



Badania profilaktyczne – najczęściej realizowane 
zadanie służby medycyny pracy, nierzadko jedyne



Służbę medycyny pracy powołano 

w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem 
niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej 

wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia 

pracujących



Inne zadania służby medycyny pracy to m.in.:
(ustawa z dn. 27.06.1997 o służbie medycyny pracy)

• współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny:
- czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów 
wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 
- ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie 
pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia 
niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 
• udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie 

organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
• inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza 

profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z 
oceny stanu zdrowia pracujących,

• inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia 
pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji.



Elementy niezbędne do prawidłowej opieki 
profilaktycznej nad pracownikami

Pracodawca

Podstawowa jednostka 
służby medycyny pracy

Pracownicy



Potencjał ochrony zdrowia pracujących w Polsce

W latach 1997-2014 wykonywano rocznie średnio:

• 3.961.000 badań profilaktycznych (99,3%) zakończonych
wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

• 259.178 badań (0,38%) zakończonych orzeczeniem o
przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania czynności
zawodowych.



Środowisko pracy jako miejsce działań 
prozdrowotnych
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Działania prozdrowotne w miejscu pracy

• „Miejsce pracy jest najbardziej oczywistym miejscem do
przeprowadzania programów zdrowotnych”

Cox. Work & Stress 1997;11:1-5.

• ”Najwłaściwszym miejscem do implementacji programów
zdrowotnych jest miejsce pracy, gdyż dużą część życia
spędzamy w pracy”

Malzon & Lindsay. Health Promotion at the Worksite. WHO Europe: 
Copenhagen, 1992.

• ”Miejsce pracy jest sceną, która jest najbardziej podatna na
wdrożenie i rozwój zintegrowanego podejścia do opieki
zdrowotnej”

Sokols et al. JAMA 1995;273:1136-1142.
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Zdrowe środowisko pracy – dlaczego?

Zdrowi pracownicy są

3x bardziej produktywni 

niż osoby nie w pełni zdrowe;

mają mniejsze ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 
i nowotworów



Zdrowi pracownicy

 Rzadziej biorą zwolnienia lekarskie;

 Są bardziej produktywni;

 Mają więcej energii i motywacji;

 Są bardziej świadomi otoczenia zewnętrznego;

 Są bardziej usatysfakcjonowani z pracy;

 Osiągają lepszą równowagę - praca – życie prywatne.
21



Pracodawcy, którzy wdrażają programy promocji zdrowia 
zyskują:

•Zwiększoną produktywność;

•Mniejszą rotację kadry;

•Mniejszą absencję chorobową;

•Mniejszą ilość roszczeń o odszkodowania.



Korzyści dla pracodawcy

• w pełni rozwinięty system ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa w miejscu pracy, połączony z promocją
zdrowia skutkuje lepszym niż przeciętny stanem zdrowia,
mierzonym poziomem stresu, liczbą dni zwolnienia czy
częstością wczesnych emerytur;

• efektywna promocja zdrowia jest związana z większą
satysfakcją z pracy, motywacją, lepszą atmosferą w pracy
u satysfakcjonującą jakością pracy;

• poprzez politykę promocji zdrowia, pracodawca
zmniejsza koszty związane z nieobecnością w pracy i złym
zdrowiem pracujących (occupational ill health).



Badanie ankietowe IMP (2014-2015)- pracodawcy, specjaliści ds. BHP

Czy smp wykonuje w Pani/Pana miejscu pracy następujące zadania? 

współdziałanie w procesach rozpoznawania i oceny czynników 
występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy 
mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników  

48.24%

monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup 
szczególnego ryzyka

50.89%

wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób 
związanych z wykonywaną pracą  

52.91%

realizowanie promocji zdrowia 34.94%
informowanie pracowników o zasadach zmniejszenia ryzyka 
zawodowego  

48.26%

prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza 
występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn 
wypadków przy pracy 

40.94%

wizytacje stanowisk pracy 51.45%

opieka zdrowotna, leczenie na podstawie dodatkowej umowy z 
pracodawcą

34.07%



Działania profilaktyczne aktualnie realizowane przez 
pracodawców

Działania z zakresu promocji zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej %

Informowanie o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego 83%

Analizy stanu zdrowia pracowników, występowanie chorób zawodowych 
i ich przyczyn

60%

Dofinansowanie różnych form aktywności fizycznej 47%

Pracownicy mają możliwość udziału w programach dodatkowych badań 
związanych z chorobami zawodowymi

36%

Aktywne zachęcanie do udziału w badaniach profilaktycznych 29%

Akcje informacyjne dotyczące profilaktyki wybranych chorób 26%

Pracownicy mają możliwość udziału w programach dodatkowych badań 
nie związanych z chorobami zawodowymi

25%

Zdrowe przekąski 20%

Działanie prozdrowotne. Nagrody i premie za np. dojazd do pracy 
rowerem

9%



Badanie ankietowe IMP (2014-2015)

Czy chcieliby Państwo aby w ramach opieki profilaktycznej nad 
pracownikami Państwa firmy była możliwość

Odpowiedzi lekarze pracodawcy

diagnozowania i leczenia chorób 
przewlekłych

49.00% 80.74%

leczenia ostrych chorób infekcyjnych, 
nagłych zachorowań itp.

45.54% 73.81%

uczestniczenia w programach 
profilaktycznych 

90.29% 92.81%

wypisywania recept 44.66% 65.32%



Nowoczesne podejście do zdrowia pracujących



Zdrowie zawodowe – zdrowie pracujących
(occupational health - workers’ health)

(definicja ILO i WHO, 1950)

“Promowanie i utrzymywanie najwyższego poziomu sprawności 
psychicznej, fizycznej i dobrego samopoczucia u pracowników 

wszystkich zawodów – całkowite zdrowie u wszystkich pracujących 
we wszystkich zawodach poprzez zapobieganie utraty zdrowia, 

kontrolę ryzyka, dostosowanie pracy do pracowników i 
pracowników do ich stanowisk”

(all occupations – total health of all at work)



Zmieniająca się rola ochrony zdrowia pracujących

Przejście od zdrowia zawodowego do zdrowia pracownika 

(From Occupational Health to Workers’ Health)

Zdrowie zawodowe

•Pracownicy z umową o pracę
•Odpowiedzialność 
pracodawcy
•Tylko w miejscu pracy
•Tylko aspekty zdrowia 
związanego z pracą
•Negocjacje pomiędzy 
pracownikiem i pracodawcą

Zdrowie pracownika

•Wszyscy pracownicy
•Odpowiedzialność wszystkich
•Również poza miejscem pracy
•Wszystkie aspekty zdrowia
• Szeroki dialog ze wszystkimi 
decydentami – ubezpieczyciel, 
władze
• Ochrona zdrowia a nie tylko 
przedmiot negocjacji

Podejście „zawodowe” Podejście zdrowia publicznego



Rola lekarza medycyny pracy

• Jest jednocześnie lekarzem i ekspertem w relacjach praca-
zdrowie, zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i diagnostyki i 
leczenia. Jako część zespołu multidyscyplinarnego, lub pracując 
samodzielnie, uczestniczy we wspieraniu zdrowia osób 
pracujących w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

• Lekarz medycyny pracy jest doradcą pracodawcy, udziela porad w 
sprawach organizacyjnych, rozumie język organizacji, zna przepisy 
prawne i potrafi pracować na różnych poziomach organizacji.

• Jest partnerem w ochronie zdrowia.



Lekarz medycyny pracy ma znacznie lepsze możliwości 
diagnozowania zaburzeń zdrowotnych związanych z 

pracą i podejmowania działań profilaktycznych.



Wykrywalność przez lekarzy medycyny pracy nowych przypadków 
nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w rozszerzonych badaniach 

profilaktycznych 

• Przeprowadzone badania kwestionariuszowo-lekarskie wśród 1010 
pracowników zgłaszających się w okresie luty-lipiec 2015r. do 
poradni medycyny pracy w Pabianicach na obowiązkowe badania 
profilaktyczne

• W badaniach mierzono ciśnienie tętnicze i wykonywano badanie 
stężenia glukozy na czczo.

• Wymierne korzyści dla pracowników:

– Wykryto u 3,3% badanych  nierozpoznane dotychczas 
nadciśnienia tętniczego (potwierdzonych w POZ),  a u 1,6% 
nierozpoznaną cukrzycę 

W skali 4,5 mln badań rocznie – to odpowiednio 148 500 
przypadków nadciśnienia tętniczego i  72 000  cukrzycy



Niektóre z działań profilaktycznych nie wymagają 
dodatkowych środków finansowych, a jedynie 

poświęcenia większej uwagi pacjentowi.



Profilaktyka i prewencja

Jeśli zrobimy tylko 4 rzeczy – regularną aktywność 
fizyczną, odżywiamy się zdrowo, nie palimy i 
unikamy bycia otyłym – zmniejszamy ryzyko 

cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu i raka o 80%.

Los Angeles Times, August 11, 2009, Shara Yurkiewicz



Na wszystkie te elementy - regularną aktywność fizyczną, 
zdrowe odżywianie, nie palenie i walkę z otyłością 
może wpływać również pracodawca – wspólnie ze 

służbą medycyny pracy.



Paszport zdrowej kobiety

• Włączenie profesjonalistów zajmujących się
ochroną zdrowia pracujących w profilaktykę
niektórych typów nowotworów poprzez
opracowanie modelu działań profilaktycznych
trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną
uwzględniającą różne aspekty zdrowia
pracowników.

• Innowacyjność projektu polega na kompleksowym
podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz
włączeniu wszystkich służb do aktywnych działań
na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia
pracujących.

• Nacisk zostanie również położony na zwiększenie
świadomości zdrowotnej poprzez stałą edukację,
która jest nieodłącznym i niezwykle skutecznym
elementem profilaktyki.



Propozycja zmian legislacyjnych w zakresie 
opracowania nowej koncepcji dla systemu 

ochrony zdrowia pracujących



Zakres działań

• opracowanie nowych zasad ustalania i wprowadzania w życie
przepisów regulujących zakres badań profilaktycznych
pracowników, w tym zakresu i częstotliwości badań
profilaktycznych, minimalnych wymagań zdrowotnych oraz
wytycznych diagnostyczno-orzeczniczych i kryteriów
rozpoznawania chorób zawodowych;

• przygotowanie założeń do nowej ustawy o ochronie zdrowia
pracujących;

• przygotowanie propozycji zmian w zakresie prowadzenia i
przechowywania dokumentacji medycznej z zakresu medycyny
pracy w formie elektronicznej.



Istotne aspekty zmiany kształtu systemu ochrony zdrowia 
pracujących (1)

• system opieki profilaktycznej powinien uwzględniać wszelkie
aspekty zdrowia pracownika, a więc m.in. wczesne wykrywanie
chorób, profilaktykę chorób cywilizacyjnych i działania
wspierające zdrowe i aktywne starzenie się oraz rehabilitację
medyczną;

• charakter badań profilaktycznych powinien być przede wszystkim
ukierunkowany na aspekty zdrowia związane z pracą i prewencję
wypadków przy pracy, jednocześnie jednak umożliwiać wczesne
wykrywanie powszechnie występujących chorób cywilizacyjnych
wpływających na aktywność zawodową;



Istotne aspekty zmiany kształtu systemu ochrony zdrowia 
pracujących (2)

• stworzenie koncepcji rozszerzenia zakresu działań lekarza
sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad
pracownikami w zakładach pracy między innymi przez:

– rozszerzenie i wzmocnienie działalności doradczej i 
profilaktycznej poprzez utworzenie aktywnie działających 
zespołów ds. ochrony zdrowia pracujących w zakładach pracy, 
udział tych zespołów w ocenie ryzyka zawodowego 
pracowników;

– zwiększenie roli lekarza medycyny pracy w aspekcie bhp (art. 
237 Kodeks pracy, Rozporządzenie RM w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).



Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia ……… 2016 r. (poz. …….)

Załącznik nr 1



Załącznik nr 1

• badanie lekarskie – oznacza badanie wykonane przez lekarza
uprawnionego do badań, o których mowa w art. 229 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 i 1662) z wykonaniem badania poziomu glukozy i
cholesterolu we krwi.

• Przy czym badania poziomu glukozy i cholesterolu we krwi
wykonuje się u osób do 40 roku życia nie częściej niż co 48-60
miesięcy a u osób po 40 roku życia nie częściej niż co 36 miesięcy
o ile nie wynika to ze wskazań medycznych lub zapisów w pozycji
„Badanie lekarskie z zakresem badań dodatkowych i konsultacji
specjalistycznych”.



Załącznik nr 1

• konsultacja otolaryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna,
neurologiczna, ortopedyczna, foniatryczna – oznacza, że
konsultacja powinna być przeprowadzona przez lekarza ze
specjalizacją w danej dziedzinie;

• zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych –
oznacza ich obligatoryjne wykonanie po potwierdzeniu
istotnego wpływu czynnika szkodliwego lub uciążliwego na
zdrowie po dokonanej ocenie ryzyka zawodowego;



Hałas o poziomie
>LEx8h 80 dB

Badanie lekarskie z zakresem badań dodatkowych i konsultacji 
specjalistycznych

• Badanie lekarskie, badanie otoskopowe, audiometria tonalna; 
w zależności od wskazań: konsultacja otolaryngologiczna lub 
audiologiczna z wykonaniem (w zależności od wskazań) 
dodatkowych badań pomocniczych

Częstotliwość

• Co 12 miesięcy przez pierwsze 3 lata zatrudnienia, następnie 
co 36 miesięcy



Obsługa maszyn 

Badanie lekarskie z zakresem badań dodatkowych i konsultacji 
specjalistycznych

• Badanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji
organizmu niezbędnych do bezpiecznego obsługiwania maszyny;

• w zależności od wskazań i oceny ryzyka zawodowego: ocena
narządu równowagi, ocena ostrości wzroku ocena zdolności
rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, EKG,
poziom glukozy we krwi, GGTP, kreatyniny w osoczu, konsultacja
neurologiczna, otolaryngologiczna, okulistyczna, psychologiczna

Częstotliwość

• Co 24 – 36 miesięcy



Uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych 

Badanie lekarskie z zakresem badań dodatkowych i konsultacji 
specjalistycznych

• Badanie lekarskie, ocena ostrości wzroku;

• w zależności od wskazań: ocena zdolności rozpoznawania barw, 
ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia, konsultacja 
okulistyczna

Częstotliwość

• Do 40 r.ż. co 60 miesięcy, po 40 r.ż. co 36 miesięcy



Praca na wysokości

Badanie lekarskie z zakresem badań dodatkowych i konsultacji 
specjalistycznych

Badanie lekarskie, ocena narządu równowagi, ocena słuchu, ocena 
ostrości wzroku, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena 
widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od 
wskazań badanie za pomocą perymetru),  poziom glukozy we krwi;

• w zależności od wskazań: nystagmografia lub posturografia, EKG, 
GGTP, poziom kreatyniny w osoczu, morfologia krwi obwodowej, 
próba wysiłkowa, konsultacja okulistyczna, otolaryngologiczna, 
neurologiczna, psychologiczna

Częstotliwość
• Do 40 r.ż. co 60 miesięcy, po 40 r.ż. co 36 miesięcy



Praca przy obsłudze wózków jezdnych, 
widłowych/ładowarek

• Badanie lekarskie, ocena narządu równowagi, ocena słuchu, 
ocena ostrości wzroku, ocena zdolności rozpoznawania barw, 
ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w 
zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru), poziom 
glukozy we krwi;

• w zależności od wskazań: nystagmografia lub posturografia, EKG. 
GGTP, poziom kreatyniny w osoczu, konsultacja psychologiczna, 
konsultacja okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna

Częstotliwość

• Do 50 r.ż. co 36 – 48 miesięcy; powyżej 50 r.ż. co 18 – 24 miesięcy.

Badanie lekarskie z zakresem badań 
dodatkowych i konsultacji specjalistycznych


