TABL. 21 (97). CHOROBY ZAWODOWE
OCCUPATIONAL DISEASES
CHOROBY

O G Ó Ł E M .....................................
w tym:
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa ..........................................
Pylice płuc .........................................
Choroby opłucnej lub osierdzia
wywołane pyłem azbestu ..............
Astma oskrzelowa .............................
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych ..................
Alergiczny nieżyt nosa .......................
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem
głosowym .......................................
Nowotwory złośliwe powstałe w
następstwie działania czynników
występujących w środowisku pracy,
uznanych za rakotwórcze u ludzi ...
Choroby skóry ...................................
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
Przewlekłe choroby obwodowego układu
nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy ...........................
Obustronny trwały ubytek słuchu typu
ślimakowego spowodowany hałasem

2003

2004

DISEASES

2005

263

138

9
3

2
3

7

3
4

2
4

1
1

65

36

140 T O T A L
of which:
Acute and chronic intoxications and their
2
sequels
- Pneumoconioses
Diseases of pleura or pericardium induced
1
by asbestos dust
7 Bronchial asthma
1 Extrinsic allergic alveolitis
1 Allergic rhinitis
24

6
18

2
6

9

5

4

3

6

9

8

79

39

46

Chronic diseases of vocal organ
related to excessive vocal effort
Malignant neoplasms induced by human
carcinogens present in work
environment
Skin diseases
Chronic diseases of locomotor system
related to the way the job is performed
Chronic diseases of peripheral nervous
system related to the way the job is
performed
Bilateral permanent noise-induced
hearing loss of cochlear type

TABL. 21 (97). CHOROBY ZAWODOWE (dok.)
OCCUPATIONAL DISEASES (cont.)
CHOROBY

Zespół wibracyjny ..............................
Choroby układu wzrokowego wywołane
czynnikami fizycznymi, chemicznymi
lub biologicznymi ...........................
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo
ich następstwa ..............................

2003

2004

4

-

2

47

20

Ź r ó d ł o: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
S o u r c e: data of the Institute of Occupational Medicine in Łódź.

DISEASES

2005

7

6 Vibration syndrome
Diseases of visual system induced by
physical, chemical or biological agents
Infectious and parasitic diseases or
30
their sequels
1

