
 

 

 

TABL. 19(89). CHOROBY  ZAWODOWEa 
OCCUPATIONAL  DISEASESa 

CHOROBY 

Liczba 
przypadków 

Number of 
causes 

DISEASES 

   
O G Ó Ł E M .............................................2000 714 T O T A L 
  2002 345  
  2003 278  

w tym:  of which: 

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich natęp-
stwa................................................................. 10 

Acute and chronic intoxications and their se-
quelae 

Pylice płuc.......................................................... 54 Pneumoconioses 

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,  
z trwałym upośledzeniem sprawności wenty-
lacyjnej ............................................................ 1 

Chronic obstructive bronchitis with causes air-
flow limitation 

Astma oskrzelowa.............................................. 9 Bronchial asthma 

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęche-
rzyków płucnych.............................................. 1 Extrinsic allergic alveolitis 

Alergiczny nieżyt nosa ....................................... 5 Allergic rhinitis 

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodo-
wane nadmiernym wysiłkiem głosowym.......... 79 

Chronical diseases of vocal organ related to 
excessive vocal effort 

Choroby wywołane działaniem promieniowania 
joznizującego .................................................. 3 Diseases caused by ionizing radiation 

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie 
działania czynników występujących w środo-
wisku pracy, uznanych za rakotwórcze ........... 10 

Malignant neoplasms induced by human car-
ciogens present in work environment 

Choroby skóry.................................................... 13 Skin diseases 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane 
sposobem wykonywania pracy........................ 4 

Chronic diseases of locomotor system related 
to the way the job is performed 

Przewlekłe choroby obwodowego układu ner-
wowego wywołane sposobem wykonywania 
pracy ............................................................... 11 

Chronic diseases of peripheral nervous system 
related to the way job is performed 

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimako-
wego spowodowany hałasem ......................... 26 

Bilateral permanent noise-included hearing loss 
of cochlear type 

Zespół wibracyjny............................................... 12 Vibration sendrome 

Choroby układu wzrokowego wywołane czynni-
kami fizycznymi, chemicznymi lub biologicz-
nymi................................................................. 1 

Diseases of visual system included by physical, 
chemical or biological agents 

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich 
następstwa ...................................................... 38 

Infectious and parasitic diseases or their se-
quels 

 

a Choroby zawodowe podano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 VII 2002 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 
1115); nowa lista chorób obowiązuje od 2 IX 2002 r.; dane według rodzajów chorób za 2003 r. są nieporównywalne  
z danymi za lata poprzednie. 

Ź r ó d ł o: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
a Occupational diseases are given in accordance with decree of the Council of Ministers dated 30 VII 2002 (Journal of 

Laws No. 132, item 1115); the now list of diseases came into force 2 IX 2002; data by the of diseases for 2003 are not 
comparable with the data for previous years. 

S o u r c e: data of the Institute of Occupational Medicine in Łódź. 


