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Vnímání prevence 
nemocí je specifické 
v českém prostředí.

Práce není primárně 
škodlivá, ale může 
způsobit poškození 
zdraví. 




Prevence=soubor opatření k předcházení nemocem.

● primordiální = zabránění vzniku a rozšíření
rizikových faktorů nemoci s cílem zabránit/omezit
incidenci onemocnění.

● primární = odstranění/pozitivní ovlivnění již
vzniklých rizikových faktorů nemoci s cílem 
omezit/snížit incidenci nemoci.

● sekundární = včasná diagnostika, která vede 
k vyléčení asymptomatického nebo časného stádia
vývoje nemoci a k zabránění progrese onemocnění.

● terciární = léčba onemocnění v rozvinutém stadiu 
a rehabilitace s cílem reintegrace a udržení kvality
života.



BOHS  Rantanen J. , Joint ILO/ WHO Committee on OH, FIOH, 2005
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PRÁVNÍ ÚPRAVA 
ZÁKON 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách

HLAVA IV

1. POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY

2. PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
3. POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ



Závodní lékař

Závodní preventivní péče

Pracovnělékařské služby
zákon č.373/2011 Sb.   §§ 53-60
vyhl.č.79/2013 Sb.



Zákon č.373/2011 Sb. , o specifických zdravotních 
službách, v platném znění

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby 
ucházející se o zaměstnání §§ 53 - 60

Pracovnělékařské služby

§ 53

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž 
součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 
pracovních podmínek na zdraví, 
provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za 
účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 
poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před 
pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 
školení v poskytování první pomoci 
a
pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby 
(dále jen „práce“).



Německo: 

Více jak 5 mil. 
prohlídek/rok dle 
46 předpisů

Arbeitsmedizinische Dienste
Occupational health/medical services
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List1

		Grundsatz		Anzahl der Untersuchungen						keine gesundheitliche Bedenken				unter bestimmten Voraussetzungen				befristete gesundheitliche Bedenken				dauernde gesundheitliche Bedenken				Nach-

																										gehende

				Gesamt		Erstunters.		Nachunters.		Erstunters.		Nachunters.		Erstunters.		Nachunters.		Erstunters.		Nachunters.		Erstunters.		Nachunters.		Unters.

		G 1.1  Silikogener Staub		43012		6955		36057		5510		28926		1295		6634		84		295		66		202		99

		G 1.2  Asbesthaltiger Staub		41534		10052		31482		9486		28175		381		2435		116		282		69		590		40801

		G 1.3  Keramikfaserhaltiger Staub		2019		782		1237		746		1100		25		108		6		20		5		9		500

		G 2     Blei oder seine Verbindungen		27003		3627		23376		3393		21678		200		1461		19		184		15		53		250

		G 3     Bleialkyle		809		182		627		180		610		1		15		0		1		1		1		1

		G 4     Hautkrebs		3478		1003		2475		964		2222		25		218		11		22		3		13		384

		G 5     Nitroglycerin		1017		187		830		172		768		7		49		1		5		7		8		0

		G 6     Schwefelkohlenstoff		1183		189		994		176		929		11		60		1		2		1		3		0

		G 7     Kohlenmonoxid		1995		455		1540		434		1377		14		137		4		20		3		6		1

		G 8     Benzol		13956		2344		11612		2244		11136		72		420		21		38		7		18		1589

		G 9     Quecksilber oder   seine Verbindungen		4529		1167		3362		1104		3227		53		111		7		13		3		11		0

		G 10   Methanol		10250		2098		8152		1966		7705		114		399		10		26		8		22		0

		G 11   Schwefelwasserstoff		2197		265		1932		232		1708		28		198		4		18		1		8		0

		G 12   Phosphor (weißer)		375		49		326		44		308		5		15		0		2		0		1		0

		G 13   Tetrachlormethan		1311		235		1076		214		1059		16		16		1		0		4		1		0

		G 14   Trichlorethylen		2139		443		1696		406		1603		27		84		2		5		8		4		0

		G 15   Chrom-VI-Verbindungen		12432		2184		10248		2036		9412		119		763		8		52		21		21		930

		G 16   Arsen oder seine Verbindungen		3439		399		3040		325		2853		59		185		14		0		1		2		229

		G 17   Tetrachlorethen		1674		274		1400		246		1263		27		124		1		12		0		1		6

		G 18   Tetrachlorethan		611		44		567		30		404		10		163		0		0		4		0		0

		G 20   Lärm		840023		156519		683504		137457		563505		17675		116490		779		2363		608		1146		9

		G 21   Kältearbeiten		4238		1080		3158		1016		2942		53		187		3		19		8		10		0

		G 22   Säureschäden der Zähne		281		99		182		84		162		12		20		3		0		0		0		0

		G 23   Obstruktive Atemwegserkrankungen		57330		14486		42844		13255		38634		953		3803		94		170		184		237		12

		G 25   Fahr-, Steuer, Überwachungstätigkeiten		776117		207693		568424		167725		434095		36023		125521		2253		6087		1692		2721		14

		G 26   Atemschutzgeräte		291595		77666		213929		65485		176181		8536		27745		1871		5981		1774		4022		12

		G 27   Icocyanate		28294		5755		22539		5255		20830		390		1401		53		125		57		183		3

		G 28   Monochlormethan		1683		241		1442		230		1349		9		87		1		6		1		0		0

		G 29   Benzolhomologe		58841		10015		48826		9218		44976		661		3590		52		174		84		86		3

		G 30   Hitzearbeiten		27746		5160		22586		4238		17303		709		4207		124		754		89		322		0

		G 31.1  Überdruck (Druckluft)		2391		870		1521		723		1428		108		48		20		18		19		27		2

		G 31.2  Überdruck (Taucher)		6932		1623		5309		1439		4989		129		242		28		51		27		27		0

		G 32   Cadmium oder seine Verbindungen		3332		734		2598		702		2419		21		165		3		10		8		4		134

		G 33   Aromatische Nitroverbindungen		14327		2043		12284		1934		11771		73		466		24		35		12		12		1620

		G 34   Fluor oder seine anorganischen Verbindungen		3776		910		2866		850		2686		43		167		12		7		5		6		0

		G 35   Arbeitsaufenthalt im Ausland		31445		12002		19443		11084		17852		611		1436		257		102		50		53		0

		G 36   Vinylchlorid		3535		1119		2416		937		1850		181		562		0		3		1		1		620

		G 37   Bildschirmarbeitsplätze		1250719		404759		845960		338532		667210		63414		175379		2470		2938		343		433		40

		G 38   Nickel oder seine Verbindungen		8784		1606		7178		1504		6659		87		461		7		37		8		21		424

		G 39   Schweißrauche		45287		11521		33766		10590		30184		827		3382		60		106		44		94		0

		G 40   Krebserzeugende Gefahrstoffe - allgemein		35631		10818		24813		10122		23234		561		1381		93		108		42		90		3541

		G 41   Arbeiten mit Absturzgefahr		99861		30520		69341		24675		53770		4555		12392		521		1760		769		1419		2

		G 42   Tätigkeiten mit Infektionsgefahr		761992		228710		533282		213423		509285		14499		22749		632		1049		156		199		15

		G 43   Biotechnologie		11697		4177		7520		4052		7421		88		89		3		9		34		1		0

		G 44   Buchen - und Eichenholzstaub		8659		1469		7190		1356		6777		100		374		11		19		2		20		795

		G 45   Styrol		1753		624		1129		516		1012		98		111		1		3		9		3		29

		Gesamtsumme		5085572		1362508		3723064		1183635		3137886		162369		548139		9911		23475		6593		13564		52216

		prach SiO2		43012		prach SiO2		43012

		prach azbestový		41534		prach azbestový		41534

		prach keram.vlákna		2019						prach keram.vlákna		2019

		olovo a sl.		27003		olovo a sl.		27003

		alkylolovo		809						alkylolovo		809

		rak kůže		3478						rak kůže		3478

		nitroglycerin		1017						nitroglycerin		1017

		sirouhlík		1183						sirouhlík		1183

		oxid uhelnatý		1995						oxid uhelnatý		1995

		benzen		13956		benzen		13956

		rtuť a sl.		4529						rtuť a sl.		4529

		metanol		10250		metanol		10250

		sirovodík		2197						sirovodík		2197

		fosfor bílý		375						fosfor bílý		375

		tetrachlórmetan		1311						tetrachlórmetan		1311

		trichlóretylén		2139						trichlóretylén		2139

		chróm 6 a sl.		12432		chróm 6 a sl.		12432

		arzén a sl.		3439						arzén a sl.		3439

		tetrachlóretylén		1674						tetrachlóretylén		1674

		tetrachlóretan		611						tetrachlóretan		611

		hluk		840023		hluk		840023

		práce v chladu		4238						práce v chladu		4238

		pošk. zubů z kys.		281						pošk. zubů z kys.		281

		CHOPN		57330		CHOPN		57330

		kožní nemoci		534340		kožní nemoci		534340

		řízení voz, dozor		776117		řízení voz, dozor		776117

		dýchací přístroje		291595		dýchací přístroje		291595

		izokyanáty		28294		izokyanáty		28294

		monochlórmetan		1683						monochlórmetan		1683

		homology benzenu		58841		homology benzenu		58841

		práce v horku		27746		práce v horku		27746

		přetlak vzduchu		2391						přetlak vzduchu		2391

		přetlak vzduchu - potápěči		6932						přetlak vzduchu - potápěči		6932

		kadmium a sl.		3332						kadmium a sl.		3332

		aromat.nitrosl.		14327		aromat.nitrosl.		14327

		fluór a anorg.sl.		3776						fluór a anorg.sl.		3776

		práce v zahraničí		31445		práce v zahraničí		31445

		vinylchlorid		3535						vinylchlorid		3535

		obrazovky		1250719		obrazovky		1250719

		nikl a sl.		8784						nikl a sl.		8784

		svářečské dýmy		45287		svářečské dýmy		45287

		rakovinotvorné látky obecně		35631		rakovinotvorné látky obecně		35631

		neb. Pádu		99861		neb. Pádu		99861

		infekční agens		761992		infekční agens		761992

		biotechnologie		11697		biotechnologie		11697

		dubové a bukové dřevo		8659						dubové a bukové dřevo		8659

		styrén		1753						styrén		1753

				5085572				5013432				72140
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		benzen		13956

		metanol		10250
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		aromat.nitrosl.		14327
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		25 ost. faktorů		72140
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								5085572

		prohlídky celkem		5085572

		vstupní		1362508				vstupní		1362508				periodické		3723064

		periodické		3723064				vstupní bez omezení		1183635				periodické bez omezení		3137886

		vstupní bez omezení		1183635				vstupní s podmínkou		162369				periodické s podmínkou		548139

		periodické bez omezení		3137886				vstupní omez lhůtou		9911				per omez lhůtou		23475

		vstupní s podmínkou		162369				vstupní s trvalým omezením		6593				per s trvalým omezením		13564

		periodické s podmínkou		548139						1362508						3723064

		vstupní omez lhůtou		9911

		per omez lhůtou		23475				prohlídky celkem		5085572

		vstupní s trvalým omezením		6593				vstupní 14 dní předem		1362508

		per s trvalým omezením		13564				periodické		3723064

		mimořádné		52216				mimořádné		52216

										5137788
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Druhy prohlídek Německo 
(5 137 788)



		



Vstupní prohlídky Německo 
(1 362 508)



		



Periodické prohlídky Německo
(3 723 064)



		





		





		







Bildschirmarbeitsplatzverordnung
G37

Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
an Bildschirmgeräten

Arbeitsschutzgesetz: § 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Bildschirmarbeitsverordnung: § 2, Abs. 3 
Begriffsbestimmung § 6 Untersuchung der Augen und des 
Sehvermögens § 7Ordnungswidrigkeiten
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften: 
Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen "Bildschirm-
Arbeitsplatz" (G 37)
Grundentwurf einer UVV "Arbeit an 
Bildschirmarbeitsgeräten" (VBG 104): §8 UVV 
"Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100): §§ 2, 4 bis 9
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Použijeme-li počty lékařů 
v Německu, pak vychází 
pro Českou republiku: 
739 specialistů v pracovním 
lékařství 
778 praktických lékařů 
s příslušným doplňkovým 
vzděláním 
pro pracovnělékařskou službu 
(Arbeitsmedizinischer Dienst).

ČR: 137 specialistů 
v pracovním lékařství = cca
18 % počtu lékařů podle 
„německého standardu“ podle 
počtu obyvatel při 
porovnatelné hospodářské 
struktuře.  



PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA: ÚČEL

1. výskyt nemocí, stavů a vad    
zhoršovaných vlivem pracovního 
prostředí   

2. zjištění příznaků možného 
poškození zdraví z práce      





Příklady lhůt 
periodických 
pracovnělékařských 
prohlídek



PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA : OBSAH

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ      1x za 1-6 let dle míry rizika

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu 
(a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením 
zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo 
vyloučit zdravotní způsobilost),      

b) pracovní anamnéza
(odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů),    

c) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření smyslů, 
kůže….. (stav a funkce orgánů a systémů 
zatěžovaných při výkonu práce/přípravě na 
budoucí povolání + disabilita posuzované osoby 
(vulnerabilní skupiny populace)

d) základní chemické vyšetření moče

ODBORNÁ VYŠETŘENÍ  (až na výjimky u vyšší míry rizika)      



KAZUISTIKA 1 :  NÁHODNÝ  ZÁCHYT  LEUKÉMIE

55 letý muž , subjektivně zdráv

léčen pro dnavou artritidu, hypertenzi, , hypertriglyceridémii s 
nadváhou
2007 obsluha CNC strojů:
leukocyty  67,3+++ s převahou  lymfocytů 0,85+++
játra, slezina nehmatné 
na krku, v axilách a tříslech hmatné jednotlivé uzliny do 1,5 cm

chronická lymfocytární leukémie I.st. dle Raie, prognosticky 
nepříznivá (nemutovaná sekvence IgVH genů)
zahájena chemoimunoterapie



Legislativní problém: terminologie

nebezpečí (hazard)
vnitřní vlastnost nebo 
schopnost materiálu, zařízení, 
pracovní metody a praxe 
s potenciálem způsobit škodu

riziko (risk)
pravděpodobnost způsobení škody
v podmínkách užití či expozice, 
a možný rozsah škody

„Riziková a neriziková práce, rizikové 
faktory pracovních podmínek, rizika 
ohrožení zdraví……..“



Vnímání/percepce rizika 

Proces pochopení existence rizika, 
hodnocení rizika a jednotlivých prvků jeho řízení 
všemi zúčastněnými stranami. 
V současné době se pokládá za součást řízení 
rizika.

Vnímání prevence vzniku nemoci ovlivňuje 

• individualita jedince  
• osobní zkušenost
• komunikace rizik
• validita dat 



Profese spojované s výskytem rakoviny



• Shiftwork that involves 
circadian disruption is 
probably carcinogenic to 
humans (Group 2A)

• Based on limited 
evidence of 
carcinogenicity in 
humans and sufficient 
evidence of 
carcinogenicity in 
experimental animals
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RIZIKO a VZNIK NEMOCI  Z POVOLÁNÍ 

KATEGORIE 1            5/100 000 (zaměstnanců)
KATEGORIE 2            2/10 000
KATEGORIE 2R +3   2/1000  (476.003 zaměstnanců)
KATEGORIE 4           7/1000 (13.827 osob)

12%

25%

47%

12%4%

NEMOCI Z POVOLÁNÍ  2012 (1099) a 
2016  (1177)

KAT 1

KAT 2

KAT 2R+3

KAT 4

nezař


Graf1

		CAT 1

		CAT 2

		CAT 2R + 3

		CAT 4



88

289

703

97



List1 (3)

		

		CAT 1		88

		CAT 2		289

		CAT 2R + 3		703

		CAT 4		97





List1 (3)

		





List1 (2)

		

		CAT 1		136

		CAT 2		272

		CAT 2R + 3		512

		CAT 4		132





List1 (2)

		



Number of diseases



List1

		

		CAT 1		2519847

		CAT 2		1880153

		CAT  3		479182

		CAT 4		14801





List1

		



Number of persons

2 519.847; 51,5%

1 880.153; 38,4%

479.182; 9,8%

14.801; 0,3%



List2

		





List3
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ZDROJE VZNIKU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
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Při pracích zaměstnavatelem kategorizovaných v kat. 1 a 2, 
vznikaly zejména 
- nemoci přenosné a parazitární (4066 případů) 
- nemoci kožní (57 případů) 
- alergické nemoci plic a horních cest dýchacích 

(celkem 12 případů)

Problémem nadále zůstávají nemoci z povolání vzniklé 
působením fyzikálních faktorů (vibrace a přetěžování 
končetin) u prací původně zaměstnavatelem zařazených do 
nerizikových kategorií 1 či 2 (celkem 128 případů).

Protože v rámci šetření nemoci z povolání bylo KHS ověřeno, 
že podmínky vzniku nemoci z povolání byly splněny, znamená 
to, že u těchto případů byla původní kategorizace prací 
provedena zaměstnavatelem chybně.



Tuček M, Vaněček V. Musculoskeletal disorders and working risk factors. 
Cent Eur J Public Health 2020; 28 (Suppl): S6–S11







Společenské náklady na rakovinu z povolání:

- přímé náklady = léčba 
- nepřímé náklady = ztráta produktivity  
- lidské (nebo nehmotné) náklady spojené se zhoršením
zdravotního stavu a kvality života  

Dvě nezávislé výzkumné studie: 

přímé a nepřímé náklady na úrovni 
10 miliard EUR ročně (EU-28)

300 miliard EUR ročně, 
pokud zahrneme i nehmotné náklady. 

Přibližně 2 % HDP (EU-28)



ZTRACENÁ  LÉTA  ŽIVOTA  V  DŮSLEDKU 
NEMOCI = DALY (Disability Adjusted Life Year)

1 DALY = 1 ztracený rok zdravého života. 

Součet DALY v dané populaci = měřítko zátěže, jakou nemoci v 
souhrnu představují = pomyslný rozdíl mezi skutečným zdravotním 
stavem a ideální situací, kdyby všechno obyvatelstvo žilo do 
pokročilého věku bez nemocí a neschopnosti. 

Hlavní poškození 
zdraví se vztahem 
k práci a DALY 
(roky na 100 tisíc 
pracovníků) 
v České republice 
(EU-OSHA, 2017)



FINANČNÍ PŘÍNOS PREVENCE   (odhad)

1000 nemocí z povolání /rok

reálný odhad nákladů (diagnostika + šetření + 
léčení + rehabilitace)   500 000 Kč/1 případ + 
rekvalifikace?

500 miliónů Kč x 2 = 1 miliarda  Kč/rok

Prevence stojí 10% nákladů = 100 mil. Kč/rok

Ušetřit se dá minimálně 900 mil. Kč/rok

bozp.info :  744 milionů Kč/rok (2011)



1.  

ETICKÉ PROBLÉMY

LÉKAŘ/ZDRAVOTNÍK – KLIENT/PACIENT

LÉKAŘ/ZDRAVOTNÍK - PODNIK
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Základní požadavky  

odborná profesní nezávislost v souladu 
s  nejlepším vědomím a svědomím 
(čl. 10 Úmluvy o závodních zdravotních službách, 
vyhl. 145/1988 Sb.) 

získání a udržování odborné způsobilosti



2.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY: 

LIBERALIZACE 

BEZ KONTROLY KVALITY



Navržená změna § 54 zákona o specifických zdravotních službách

(1) Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je
a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, který absolvoval 

funkční kurz pracovního lékařství se zaměřením na poskytování 
pracovnělékařských služeb v trvání 4 týdnůX) nebo

b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nemusí absolvovat 
funkční kurz pracovního lékařství se zaměřením na poskytování 
pracovnělékařských služeb pro práce zařazené v kategorii 1 a 2 rizika.
X) § 21i zákona 95/2004 Sb. v platném znění

Zdůvodnění: 
Omezení počtu poskytovatelů vyhoví požadavku na úlevu pracovní zátěže praktických 
lékařů a současně umožní žádoucí zvýšení kvality poskytování pracovnělékařských služeb. 
Dosud absolvovalo fakultativní přerušovaný roční kurs v trvání 4 týdnů (IPVZ Praha) z 
vlastního zájmu cca 600 praktických lékařů (cca jedna desetina celkového počtu), což je 
spolu se specialisty v pracovním lékařství přiměřenou zárukou kvality i dostupnosti v 
poskytování pracovnělékařských služeb při předpokládaném omezení počtu 
pracovnělékařských prohlídek navrhovanou právní úpravou na cca 300 tis. ročně v celém 
státě. Přechodná doba 2 let od nabytí účinnosti zákona.    



OD 1.7.2017 v ČR

Pracovní lékařství již potřetí vyřazeno ze 
základních oborů

Nástavbový obor na

vnitřní lékařství, hygienu a epidemiologii 

a všeobecné praktické lékařství  

Navržená změna vzdělávání v pracovním lékařství
Znovuzařazení mezi základní obory vzdělávání lékařů.






3. 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ:

MÁ FINANCOVAT PREVENCI 

ÚRAZŮ A NEMOCÍ 

(CENA – UŽITEK) 



1887 začal platit 
zákon o úrazovém pojištění

1932 schválilo Národní shromáždění 
připojení ČSR k Úmluvě Meziná-
rodní organizace práce  týkající 
se odškodňování nemocí z povolání

1.6.1932 vydán Zákon č. 99/1932 Sb., 
o odškodnění nemocí z povolání 






4.  

FLEXIBILITA PRACOVNÍ SÍLY

STÁRNUTÍ PRACOVNÍ POPULACE 

GLOBALIZACE



Dosažení přiměřeného zdraví při práci 
jako nesporné a ekonomicky obtížně 
vyčíslitelné hodnoty v podmínkách snah 
o zvýšení kvantity a kvality produkce či 
služeb
při minimalizaci nákladů na ně 
a stárnutí pracovní populace 
v řadě zemí je stále komplikovanější. 



Postupný věkový nárůst pracovní populace: 

zvyšující se riziko zejména 
nádorových, 
kardiovaskulárních, 
metabolických 
a 
muskuloskeletálních
onemocnění.

Jejich průběh může být pracovními 
podmínkami významně ovlivněn. 



Změny pracovní 
praxe nastolené 
v tržním 
hospodářství 
a umocněné 
globalizací 
mohou být 
považovány 
za větší ohrožení 
například pro 
bezpečnost 
v dopravě než 
nedostačující 
zdravotní 
způsobilost. 



„Má-li býti provedena dokonalá ochrana 
dělníků proti živnostenským chorobám, 
je především třeba, aby byly známy 
všechny škodliviny zdraví ve všech 
průmyslových podnicích a ve všech 
oborech práce.. …Podnikatelé sami 
provádějí různé změny ve výrobě, 
které často zůstávají jejich tajemstvím. 
Při této změně způsobu práce mohou 
vznikati nové zdroje škodlivin, o kterých dříve nebylo v tomto 
oboru nic známo. 
Průmyslníku ani na mysl nepřijde, že by novým způsobem 
práce, novou metodou, jiným zpracováním materiálu 
u polotovarů vznikaly škodliviny zdraví, on má na mysli toliko 
technické zdokonalení, od kterého čeká vlastní prospěch, ale 
o vliv nových metod na zdraví dělníků se méně stará. 



Až teprve, když se objeví u dělníků téhož podniku poruchy 
zdraví stejného způsobu ve větším počtu a stále se opakující, 
bývají lékaři, popřípadě živnostenští inspektoři a vedoucí 
činitelé podniku, upozorněni a hledají zdroje těchto chorob. 
Dělník je tu indikátorem, že výroba chová v sobě škodliviny, 
popřípadě i jedy, které ohrožují jeho zdraví. Při změnách 
technické výroby měl by se podnikatel poraditi dříve 
se živnostenským inspektorem, aby možnému poškození 
zdraví bylo předem zabráněno. ….
Vždyť živnostenská hygiena a k ní se přimykající nauka 
o nemocech z povolání je společnou prací lékařů teoretiků 
i praktiků a má dnes rozsáhlou literaturu. Jmenovitě to byli 
někteří lékaři továrenští, neboli závodní, kteří stýkajíce 
se s dělníky jisté skupiny, mohli dobře sledovati vliv té které 
práce na zdraví dělníkovo. …“ 
(prof. František Procházka: Sociální lékařství, díl II., Hygiena 
práce,1929) 
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