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Dne 21 . 2. 2001 schválilo předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznik
nové odborné lékařské společnosti nazvané Společnost nemocí z povolání. Jejímu ustavení
předcházela řada sloŽitých jednání, při nichŽ bylo nutné překonat snahu některých zájmových
skupin vzniku této společností zabránit.

Společnost nemocí z povolání sdruŽuje především klinicky zaměřené lékaře, kteří se zabý-
vají problematikou diagnostiky, léčení, posuzování a prevence nemocí z povo1ání ajiných



nemocí Souvisejících S prací. Na setkáních těchto lékařů jsou kromě jíného dojednávány
jednotné zásady pro hodnocení aposudkovou interpretacivztahumezi pracíanemo cí,zejména
společná krítéria pro lznávání nemocí z povolání a ohroŽení nemocí zpovolání, a pro vydá-
vání lékařských posudků o tom, že dŤive lznaná nemoc z povolání již netrvá. Předmětem
odborné 'práce členů společnosti je i navrhování optimálních diagnostických a léčebných
postupů u pacientů trpících profesionálním onemocněním, vytviíření podkladů pro činění
ruzných legislativních opatření a koncipování strategie při vytváření systému péče o pracující.

Řada členů Společnosti nemocí z povolání dosáhla významnýchpracovních úspěchů a byla
Za Svou odbornou činnost oceněna.

Významné aktivity
V roce 2001 ustavil výbor Společnosti nemocí z povo7ání dvě komise pro posuzování

nemocí z povolání (Českou a Moravskoslezskou), vydal jejich jednací řád a jmenoval jejich
členy z našich předních odborníků zabývajících se touto problematikou. obě komise přede-
vším projednávají diagnosticky obtíŽné a posudkově nejednoznačné případy onemocnění
(u kterých je zvažováno uznání nemoci z povolání), zau1ímaji odborná stanoviska k otázkám
souvisejícím s posuzováním, hlášením a ukončováním trvání nemocí zpovolání nebo s posu-
zováním zdrayotní způsobilosti k práci a vyjadřují se k písemným podáním, stíŽnostem a od-
voláním proti postupu pracovišť zabývajících se nemocemi z povolání.

Česká komise pro posuzování nemocí z povolání řeší zejména problematiku z oblasti Čech.
Schází se - kromě letních měsíců - jednou měsíčně na Klinice nemocí z povolání 3' LF UK
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jejím předsedou .|e doc. MUDr. EvŽen
Hmčíř, CSc.

Moravskoslezská komise pro posuzování nemocí z povo\ání se zabývá zejménaproblema-
tikou z oblasti Moravy a Slezska. Svou činností bezprostředně navazuje na dívější fiiŽ zruše-
nou) odbornou komisi Ministerstva zdravotnictví České republiky pro posuzování nemocí
z povolání pro oblast Moravy a Slezska. Schází se rovněŽ jednou měsíčně (opět kromě letních
měsíců) střídavě na pracovíštích jednotlivých členů této komise. Hlavním organizátorem
a mnohaletým předsedou zmiňované komise byl prim. MUDr. Rostislav Gromnica, PhD.,
kterého - v souvislosti s jeho pověřením jinými úkoly _ vystřídala v posledních měsících prim.
MUDr' Marie Bartnická.

V listopadu 2002 uspořádala Společnost nemocí zpovolání I. kongres nemocí z povolání
s mezinárodní účastí v Luhačovicích' Druhý analogický kongres se konal na stejném místě
v říjnu 2004.

Časopis
Společnost nemocí z povolátí je odborným gafantem časopisu Pracovní lékařství, který

vychází od roku 1949 (v roce 2005 vstupuje tedy již do 57. ročníku). Jeho vedoucím
redaktorem je od roku 2000 doc. MUDr' EvŽen Hrnčíř' CSc., zástupkyní vedoucílro redaktora
je od stejného roku doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc'

Zahraniční spolupráce
Společnost nemocí z povolání není začleněna do žádné zahraniční odborné společnosti,

avšak s mnohými odbornými zahraničními institucemi, které se zabývajíproblematikou vztahu
práce a zdraví, spolupracuje. Také mnozí její členové jsou současně členy zahraničních
odborných lékařských společností. Nejintenzivnější spolupráce existuje v současné době
s odbomíky a institucemi ze Slovenska, Německa a Polska.



Vnitřní členění
V rámci Společnosti nemocí z povolání pracuje - kromě uvedených komisí - i několik

odborných skupin (sekcí), kupř. odborná skupina pro prob1ematiku práce a pobytu v zahran1čí,

odborná skupina pro hodnocení podmínek vzniku nemocí z povolání a odborná skupina pro

poskytování záv odní preventivní péče.

Předseda: Prof. MUDr. Petr Brhel' CSc'
Klinika pracovního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
l. místopředseda: Prim. MUDr. Rostislav Gromnica' PhD.
oddětení nemocí z povolání Hornické polikliniky, spol' s r. o., ostrava
Místopředseda a vědecl<y sekretciř: Doc. MUDr. EvŽen Hrnčíř, CSc.
Klinika nemocí z povolání 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Podklady zptacoval doc. MUDr. EvŽen Hrnčíř, CSc.


