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WYKAZ CI{OROB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEI\,{,
w KTÓRYM WYSTĄPIENIE I]D0KI]MENT0wANYCI.I oBJAWoW CHoRoBowYCH ł]Po1ł/AZNIA
D0R:aZPaZNA}JIA CI{OROBY ZAwoDoWEJ POMIMO WCZEŚNIEJSZEGo ZAKoŃCZENIA PRACY

W NARAZENII.J ZAWODOWY]\4

Chorob;l zawodo'lvę

okres' w ktÓrym wystąpieirie
udokunręntorvanych obj awów

chorobowych upolvaznia do rozpoznania
choroby zawodowej pomimo

wcześniej szego zakończenia pracy
rv narażeniu zawcldowYm

Ż

I Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstł'a wyrvolane
przez substancje chemiczne

w przypadku zatrrrć ostrych ^ 3 dni,
w przypaclku zatruć, przew1ekłyclr -- w zalęż-
noŚci od rodzłlju substano.ji

,, Gorączka rnetaliczna 3 dni

J. Pylice płrrc:

r) pylica krzemowa nię mozna określić
?\ pylica górników kopalń węgla nię nclzna okre,ślic

3) pylico_grużlioa nlę $}ozna określić

4) pylica sparł'aczy nię nrożtra okreś]ic

s) pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe nie nrożna okręślić

6) pylica talkowa n1e nlożna okreŚlić

7) pylica grafitowa nlę nrozna okręŚlić

8) pylice wyrvoĘrvane pyłami metali tl|ę nrożna określić

4. Choroby opłucnej lub osierdzia rł1łvołane pyłem azbestrr:

r) rozległe zgrubicnia opłuc,ne'| nlQ nrożna określić
t\ rozległe blaszki opłucnej lub osj'ęrdzia nle nrożlra określjć

3) lł'ysięk opłrłcnorvy 3 latzr

5. Przewlekłe obtrrracyjne zapalenie oskrzelio które spolvodowało
trł'ałe upośledzenie sprawności wentytacyjnej płuc z ahniżę-
niem natężonej objętoŚci wydechon'ej pierwszosekundorvej
(FEvl) poniżej 607o rvartości należnej, wylvołane narażeniem
na pyły lub gazy draźniące, jeżeli łv ostatnich l0 latach pracy
zarvodorvej co najmniej w 307o przypadkółv stwierdzono na
stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
stężeń

I rok

6. Astma oskrzelorva 1 rok

7. Zewnątr zpa ehotlne alergiczne zapalenie pęcherzykórv płucnych :

r) postaÓ ostra i podclstra I rok

2) postać przewlekła 3 lata

8. C)stre uogólnione reakcje alergiczne l clzjęń

9. Byssinoza 7 dnl
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10. Beryloza nie mozna określic

II Chorob'v płuc wyrvołane pyłem metali twardych nie rnożna okreŚlić

12. Alergiczny nieżyt nosa 1 rok

13. Zapalenie olrrzękowe krtani o podłożu alergicznym I rok

14. Przedziurarvienie przegrody nosa rv1,'wołane substancjami
o dzialaniu żrącym lrrb drażniącym

2 lata

15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodolvane nadmiernym
wysiłkiem głosowym' trwającym co najmniej 15 tat:

l) guzki głclsowe twarde 2 Lata

2) wtorue zmiany pfzęrostowę fałc1ów głosowych 2 Iata

-1 j nięd'owłacl mięśrri rvewnętrznych krtani z rł'rzecionowatą niedomy-
kalnością tbrracyjną głoŚni i tnvałą clysfonią

2 lata

16. Choroby wyrvołane działaniem promieniolvania jonizującego:

1) ostra clroroba popromienna uogólniona po naprclnrieniolvaniu całe-
go ciała lub przewazaj4cej jegcl części

2 rrtiesiące

oska choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub za-
palncl-martwiczych skóry i tkanki podskónrej

I miesiac

3) przewlekłe popron-rienne zapalerrie skÓry nie" można okręślić

4) przewlekłe uszkodzelnię szpiku kostnego nie nrożna okreŚlić

s) zaoma poprfi'nlęnna l0 lat

17. Nowotw'ory złośliwe powstałe rv następstwie działania czynników
występujących rv środowisku pracy. uznanych za rakotlvórcze
u ludzi:

1) rak płrtca, ruk oskrzela inclywidualnie w zalęznośc,i od clkresu
latencji nowotworu

2) nriędzybł<lniak opłuonej albo otrzewnej indywid'ualnię rv zalezności otl okręsu
latencji norvotwont

3) nolvotwór układu krwiotwórczeso lndyrviclualnie w zaleźności od okresu
latencji llowotlvoru

4) nowotwór skóry indywidualnię rv zalężntrści ocl okręsu
latencji nowotwom

s) nrrwotrvór pęc:herza moczo\ĄIcgo irrdyrviclrralnie, w zalozIloŚci od okręsu
latencji norvotworu

6) nowotwór wątroby indywidualnie rn, zirlezności od okresu
latcncji nowotwom

7) rak krtani indyrvidrralnie w zalęzności od łrkręsu
latencji norvotlvoru

8) nowot'w,ór nosa i zatok przynosowych inclywidualnię w zależności oil okresrt
latencji nou,otrvoru

()\ nowotwory rły'"ł'ołane działanięm promieniolvania jon izującego
z prawclopodob i eństrve m in<lukcj i przekt acr,ając.vm 1 0%

in<lyr.viclualn ię' po osuacowaniu ryz'ryka

t8. Choroby skór.v:

1) alergiczne kontaktowę zapalenie skóry 2 lata
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2) kontaktowe zapalenie skóry z poc1rażnienia l miesiąc

I
4)

trądzik cllejowy' smarolvy lub chlorow1'o rozległym charakterzę 1 miesiąc
clrozdzakorve zapalenie skóry rąk u osób pracuiących r.v wanłtlkach
sprzyj ających roz'uvcl.jowi droz<lŹalrów chorobotlvÓrczych

1 miesiąc

0
7)

grzybice skóry u osób stykających się z materiałęm lriologicznyn:
pochodząoym od zwierząt

l nriesiąc

pokrzyłvka kontaktowa 2 miesiące
fottldcrnlat<rzy zar.vodorł'c 2 lata

19. Przervlekłe choroby układu ruchu w1łvołane sposołrem wyko_
nywania pracy:

l) przervlekłe zapalenie ścięgna i jego pochervki 1 rok
2) przewlekłe zapa'Ienie kaletki maziowęj I rok
3)

4)

;

przewlekłc uszktrdzenie łąkotki u łrsób wykonrrjącyoh pracę rł'pcl_
zyo.ii klęczącej lub kucznej

I rok

przewlekłe zapalelie okeiłclstawowe bar krr I rok
przewl ekłe zapalen ie n aclkłykc i a kclści ram iennej I rok

6) zmęczen iorve złam'an ię kclŚci I rok
20. Przerylekłe choroby obrvodowego układu n€rwowego wywolane

sposobem łvykonyrvania pracy:

l) zespÓł cieŚni w obrębie nadgarstka I rok
?\ zespół rorvka nenvu łokciowego I rok
3) zespół kanałrt de Guyona i rok
4) uszltodzęnie nerwu strzałkowego wspólnego u osób rvy.konujących

pracę w ptlzyc.|i kuczne-i
I rok

2t. Obustlonny trwały odbiorczy ułlytek sluchu tvpu śIimakorvego
lub ezuciolyo-nerwolvego spowoduwany haia.sem, wyrażoiy
podwyźszeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dń
lv uchu lepiej słyszącym, ołrlicztlny jako średnia arytmetyczna
dla częstotliwości aucliometrycznych 1,2 i 3 kIIz

Ż lata

)) Zespół rvibracajny:

r) postaĆ naczyniorł'o-ncrwowa I rok
2) postać k'ostno_stawowa 3 lata
3) postać nrieszana: n'aczyni<lwo-nęIwowa i kostno-stawclwa 3 lata
23.

r)

;

Unoroby wywołane pracą rv lvarunkach podłvyższonego ciśnie-
nia atmosferycznego:

choroba dekompresyjna 5 lat
urazy clsnlen'owę

J clni
3) następstwa oddychania mieszaninanri gazowymi poil zwiększonym

ciśnienienr
3 clni

24-

r)

Choroby w1rvołane działaniem wysokich albo niskich temperatur
otoczenia:

tdar cieplny albo jego następstwa I rok
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2)

3)

25.

1.)

I rok

oclmroziny
1 rok

Choroby układu wzrokorvego rv3'lvołane czynnikami lĘcznymi,
chemicznymi lub biologicznymi:

alergiczne zapa lenie spoj ówek I rok
2)

3)

r)

ostre zapalenie spojo.uvek wylvoła'ne promieniowaniem nadfiolę-
towym

3 dni

i rok

zrvyrodni errie ro gówki wywołane ozynnikami clrazrriącymi 3 lata
ś\

6)

26.

zaćma rvyrvołana działanienr pronrieniolvania podczerwonego
lub dhrgolalowego nadfi oletowego

10 lat

centra'Ine znriany zrvyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki rvywo-
łanę krótkolalowyrr promieniowaniem podczerwonyn lub prornie_
niowanierm rvidzialnym z obszam widma niebieskiego

3 lata

Choroby zakaźne lub pasożytnicze allro ich następstw,a nie można okręślić


