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Choroby zawodowe układu oddechowego stanowią w Polsce
około połowę wszystkich stwierdzanych rocznie chorób za-
wodowych. W 2000 r. stwierdzono 3769 nowych zachoro-
wań, co stanowi 51% ogólnej liczby chorób zawodowych. Po
wyłączeniu przewlekłych chorób narządu głosu związanych
z nadmiernym wysiłkiem głosowym i stanowiących najlicz-
niejszą grupę pozostaje 1290 przypadków innych chorób, tj.
17,6%. Wśród nich pierwsze miejsce zajmują pylice płuc
(748 przypadków), a następne przewlekłe choroby oskrzeli
przebiegające ze stanami spastycznymi i odczynami zapalno-
wytwórczymi w płucach (275 przypadków). Do tej grupy
chorób należy astma oskrzelowa i przewlekłe egzogenne za-
palenie pęcherzyków płucnych. Kolejne miejsca zajmują
przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty
górnych dróg oddechowych, wywołane działaniem substancji
silnie drażniących i uczulających (168 przypadków) i przew-
lekłe zapalenie oskrzeli ze stwierdzoną niewydolnością
narządu oddechowego - 98 przypadków (1) (tab. I).

Najistotniejszy problem, w aspekcie ograniczenia zdol-
ności do pracy i inwalidztwa, stanowią pylice płuc, astma os-
krzelowa, egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków

płucnych i przewlekłe zapalenie oskrzeli z niewydolnością
oddechową.

KRYTERIA OCENY ZDOLNOŒCI DO PRACY

Ocena zdolności do pracy w chorobach zawodowych układu
oddechowego opiera się na trzech kryteriach:

■ stopień zaawansowania objawów klinicznych i radiolo-
gicznych choroby, 

■ rodzaj i stopień nasilenia zaburzeń czynności płuc,
■ ograniczenia wynikające z przeciwwskazań profilak-

tycznych.
W każdym przypadku ocena zdolności do pracy winna

uwzględniać rodzaj wykonywanej pracy, a w szczególności
obciążenie wysiłkiem fizycznym. W niektórych chorobach o-
cena zdolności do pracy może być częściowo oparta na obja-
wach klinicznych i radiologicznych charakterystycznych dla
określonej choroby. Stanowią one wówczas niezależny ele-
ment oceny zdolności do pracy. Na przykład, pylice guzowa-
te kategorii B i C uzasadniają najczęściej przynajmniej
częściową niezdolność do pracy, a objawy serca płucnego lub
częstość napadów astmy mogą stanowić wystarczającą pod-
stawę do uznania całkowitej niezdolności do pracy.

STRESZCZENIE Wśród chorób zawodowych układu oddechowego główny problem stanowią pylice płuc, astma zawodowa, egzogenne alergiczne
zapalenie pęcherzyków płucnych i przewlekłe zapalenie oskrzeli rozpoznane jako choroba zawodowa.

Ocena zdolności do pracy w tych przypadkach opiera się na trzech kryteriach:
- objawach klinicznych i radiologicznych określających stopień zaawansowania choroby,
- rodzaju i stopniu zaburzeń czynności płuc związanych z tymi chorobami,
- ograniczeniach wynikających z przeciwwskazań profilaktycznych.
Istnieje wiele prób czynnościowych ujawniających zaburzenia czynności płuc. Jako niezbędne minimum należy wykonać proste badanie

spirometryczne. W ocenie zdolności do pracy połączonej z wysiłkiem fizycznym najistotniejsze znaczenie ma pomiar maksymalnej zdolności poboru
tlenu. Med. Pr. 2002, 53, 3, 245–252
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ABSTRACT Pneumoconiosis, occupational asthma, extrinsic allergic alveolitis and chronic bronchitis are the major problems among occupational
respiratory diseases.

The assessment of work capacity in these cases is based on the three criteria: (a) clinical and radiological symptoms and signs which determine the
degree of the disease intensity; (b) the  kind and degree of the lung function disturbances caused by these diseases; and (c) limitations resulting from
prophylactic contraindications.

There are numerous functional tests showing disturbances of the lung function. Simple spirometry should be performed as a necessary minimum.
While assessing physical work capacity, the measurement of the maximum oxygen consumption is most essential. Med Pr 2002, 53, 3, 245–252
Key words: occupational respiratory diseases, work capacity, lung function disturbances
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KRYTERIA OPARTE NA ZABURZENIACH
CZYNNOŒCI P£UC

Podstawowe znaczenie dla oceny zdolności do pracy mają
wskaźniki określające stopień zaburzeń czynności płuc. Dla
oceny sprawności wentylacyjnej płuc podstawową metodą
jest spirometria. Jako niezbędne minimum należy wykonać
pomiar pojemności życiowej (VC lub FVC) i natężonej
objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) i jej sto-
sunku do pojemności życiowej (FEV1%VC). Badanie to
może być uzupełnione o badanie maksymalnych przepływów
wydechowych (MEF50,25). Jest to szczególnie wskazane
w chorobach przebiegających z włóknieniem śródmiąższo-
wym, gdzie proces chorobowy rozpoczyna się i toczy w drob-
nych drogach oddechowych (pylica azbestowa).

Inne wskaźniki statyczne wentylacji, jak całkowita pojem-
ność płuc (TLC), objętość zalegająca (RV), torakalna objętość
gazu (TGV) mogą być wykonywane w miarę istniejących możli-
wości i są szczególnie przydatne do oceny stopnia zaburzeń
restrykcyjnych lub obturacyjnych w chorobach przebiegających
z włóknieniem śródmiąższowym lub rozedmą płuc. Czułym
wskaźnikiem drożności oskrzeli jest pomiar oporów oskrzelo-
wych (Raw), mierzony w czasie spokojnego oddychania, a więc
niezależny od współpracy badanego. Łatwiej dostępny jest po-
miar przepływu szczytowego (PEF) stosowany do oceny
stanów bronchospastycznych, w szczególności w astmie.

Brak jest ostrej granicy między normalną i nieprawidłową
spirometrią. Wiele osób z rozpoznaną chorobą płuc może
mieć prawidłową spirometrię, podczas gdy u innych, zdro-
wych wyniki spirometrii mogą być nieprawidłowe. Zależy to
od tego w jaki sposób wyznaczy się granice normy i patolo-
gii i jakie wybierze się wartości referencyjne. Brak jest nies-
tety międzynarodowych ustaleń, jakie wartości referencyjne
powinny być stosowane. Są one zwykle narzucone przez
programy wkomponowane w spirometrach produkowanych
przez różne firmy. Ważne jest, aby pracownia badań czyn-
nościowych płuc posługiwała się stale tymi samymi war-
tościami referencyjnymi.

Wartość spirometrii zależy w wysokim stopniu od tego,
czy badanie zostało przeprowadzone w sposób poprawny. Is-
tnieją trzy warunki poprawnej spirometrii:

■ dobra aparatura,
■ współpraca badanego,
■ doświadczenie spirografisty.
Badanie spirometryczne obciążone jest błędem wyni-

kającym z braku współpracy ze strony badanego. Błąd  ten
może być w znacznym stopniu zniwelowany przez doświad-
czenie spirografisty. Wynik badania powinien zawierać war-
tość mierzoną, wartość referencyjną i procent wartości refe-
rencyjnej oraz zapis graficzny. Interpretacja testu spiromet-
rycznego winna być oparta na ocenie jakości testu
i porównaniu z wartościami referencyjnymi. Za nieprawidło-
wy przyjmuje się wynik testu odbiegający o więcej niż 20%
od wartości referencyjnej.

Z uwagi na trudności oceny wyniku testu przez porówna-
nie z wartością referencyjną zaleca się ocenę zmienności wy-
niku FEV1 w czasie u tego samego osobnika. Oczekiwany u-
bytek indywidualny jest zależny od wieku, lecz dla celów
praktycznych proponuje się 25 ml na rok. Z uwagi na wy-
raźną zmienność wartości FEV1 w kolejnych badaniach
przeprowadzanych w krótkim czasie zmiana z roku na rok
mniejsza od 15% nie powinna być uważana za istotną. Dlate-
go w ostatnich latach pojawiły się propozycje, aby oczekiwa-
ny roczny ubytek FEV1 obliczać po odjęciu 25 ml od war-
tości początkowej FEV1, pomniejszonej o 15%.

Farmakodynamiczne testy drożności oskrzeli i specyficz-
ne testy prowokacji oskrzelowej stanowią cenne metody dla
oceny odwracalności obturacji i w diagnostyce zawodowej
astmy.

Wskaźniki zaburzeń mechaniki oddychania,
a w szczególności podatność statyczna płuc znajduje zastoso-
wanie w ocenie zmian sprężystości tkanki płucnej w pylicy
azbestowej i innych chorobach przebiegających z włóknie-
niem śródmiąższowym. Do oceny zaburzeń wymiany gazów
w płucach w przebiegu zwłóknień śródmiąższowych  tkanki
płucnej, w szczególności w pylicy azbestowej, wartościowym
badaniem jest ocena zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku
węgla. Preferowana jest metoda pojedynczego oddechu.
Mniej czułym i mniej specyficznym testem, jednak łatwiej
dostępnym, jest badanie prężności tlenu w krwi tętniczej lub
arterializowanej krwi kapilarnej PO2 w spoczynku,
a w szczególności w czasie wysiłku i saturacja tlenem hemo-

Nazwa  choroby Liczba  przypadków

Pylice  płuc 748

Przewlekłe choroby oskrzeli wywołane działaniem substancji powodujących napadowe stany spastyczne i choroby
płuc przebiegające z odczynami zapalno-wytwórczymi  w płucach 275

Przewlekłe zapalenie oskrzeli ze stwierdzoną niewydolnością narządu oddechowego 98

Rozedma płuc u dmuchaczy szkła i muzyków orkiestr dętych ze stwierdzoną niewydolnością narządu oddechowego 1

Przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane
działaniem substancji o silnym działaniu drażniącym lub uczulającym 168

Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym 2479

Razem 3769

Tabela I. Choroby zawodowe układu oddechowego stwierdzone w 2000 r.
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globiny (SaO2). Desaturacja oksyhemoglobiny ma mecha-
nizm złożony. Poprawa prężności tlenu i saturacji w czasie
wysiłku jest wyrazem łagodnych zaburzeń stosunku wentyla-
cji do perfuzji (V·A/QC), a pogorszenie świadczy o poważniej-
szych anomaliach stosunku V·A/QC lub zaburzeniach dyfuzji. 

Najlepszą metodą oceny zdolności do pracy jest pomiar
maksymalnej zdolności pochłaniania tlenu (V· O2max). Jest to
test globalny sprawności układu oddechowego i krążenia.
Zalecane testy czynnościowe w diagnostyce i orzecznictwie
o zdolności do pracy w chorobach zawodowych układu od-
dechowego przedstawiono w tabeli II.

Zdolność do pracy fizycznej uwarunkowana jest głównie
czynnością układu oddechowego i krążenia. W ocenie spraw-
ności układu oddechowego wyróżnia się dwa pojęcia:

■ zaburzenie czynności (impairment),
■ upośledzenie wydolności (disability).
Zaburzenie czynności ogranicza zdolność do pracy jedy-

nie wówczas, gdy osiąga określony stopień nasilenia. Świato-
wa Organizacja Zdrowia w 1980 r. zdefiniowała upośledze-
nie wydolności (disability) jako ograniczenie zdolności wy-
siłkowej w następstwie zaburzenia czynności płuc (2).
Upośledzenie wydolności jest bliskie pojęciu inwalidztwa,
zastąpione obecnie w Polsce pojęciem niezdolności do pracy
częściowej i całkowitej. 

W przeszłości, różne instytucje międzynarodowe propo-
nowały podział zaburzeń spirometrycznych w zależności od
stopnia ich nasilenia, zwykle w związku z przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc. Propozycje takie sformułowały Europej-
skie Towarzystwo Klinicznej Fizjologii Oddychania
(SEPCR), Amerykańskie Towarzystwo Pulmonologiczne
(ATS), Europejskie Towarzystwo Pulmonologiczne (ERS)
i również Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne
(PTF. (3,4,5). Propozycje te różniły się definicją wartości
nieprawidłowych (<20% w.n. wg ATS i w.n. – 1,64SD wg
SEPCR) i ciężkiego stopnia zaburzeń (FEV1 < 40% w.n. wg
ATS i < 50% w.n. wg PTF).

W roku 2000 Narodowy Instytut Chorób Serca i Krwi
(NHLBI) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (6)
zaproponowały wytyczne „Światowej strategii rozpoznawa-
nia, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc”, zawierające inny podział zaburzeń spirometrycznych
(tab. III).

KRYTERIA OPARTE NA BADANIU ZDOLNOŒCI
WYSI£KOWEJ

Istnieje jedynie słaba korelacja między obniżeniem czynności
płuc a zdolnością wysiłkową (7,8). Z tego powodu do oceny
wydolności układu oddechowego i zdolności do pracy fizycz-
nej niezbędne jest wykonanie próby wysiłkowej. Najlepszą
metodą oceny zdolności wysiłkowej jest pomiar maksymalnej
zdolności pochłaniania tlenu ograniczonej objawami (V· O2
max SL). Progresywnie wzrastający wysiłek na ergometrze
rowerowym lub bieżni ruchomej winien być kontynuowany
aż do pojawienia się objawów nietolerancji. W czasie wysiłku

konieczny jest pomiar wentylacji, częstości oddechów i akcji
serca, zużycia O2 i wydalania CO2, saturacji hemoglobiny
oraz rejestracja krzywej EKG. Głównym wskazaniem do
przerwania wysiłku winno być wystąpienie duszności. W mo-
mencie przerwania wysiłku wentylacja winna osiągnąć mak-
symalną wartość, wynikającą z pomiaru FEV1 badanego.
Grupa robocza Europejskiego Towarzystwa Klinicznej Fizjo-
logii Oddychania opracowała kryteria oceny stopnia upośle-
dzenia wydolności układu oddechowego w skali odsetkowej.
Raport grupy roboczej ukazał się w 1990 r. (9). Stopień u-
pośledzenia układu oddechowego (inwalidztwa z przyczyn
oddechowych) określono w skali 0–100%. Brak upośledze-
nia (0%) odpowiada dolnej granicy normy wskaźników zabu-
rzeń czynności (impairment). Za 100% niezdolności do pra-
cy uznano niemożność podwojenia podstawowej przemiany
materii. Odpowiada to w przybliżeniu 0,5 l pochłaniania tle-
nu na minutę.

Stopień upośledzenia wyrażony w % może być obliczony
wg następującego równania:

gdzie:
nal – wartość należna, 

Tabela II. Wskaźniki  zaburzenia  czynności  płuc

Spirometria
VC (FVC)      TLC
FEV1 RV
FEV1%VC           TGV
MEF50,25 RV/TLC
PEF

Tabela III. Klasyfikacja zaburzeń spirometrycznych (wg. NHLBI/WHO –
2000)

Stopień Wskaźniki  spirometryczne

I: lekki FEV1/FVC < 70% 
FEV1 ≥ 80% w.n.

II: umiarkowany FEV1/FVC < 70% 
FEV1 < 80% i ≥ 30% w.n.     

II A  FEV1 < 80% i ≥ 50% w.n.           
II B  FEV1 < 50% i ≥ 30% w.n.

III: ciężki FEV1/FVC < 70% 
FEV1 < 30% w.n.

Opór dróg oddechowych (Raw) 
Próby farmakodynamiczne
Podatność statyczna płuc
Wskaźniki zaburzeń wymiany gazów 

PO2 spocz. 
PO2 wys. 
SaO2 
Zdolność dyfuzyjna (DLCO)

Maksymalna zdolność pochłaniania tlenu ( V· O2 max)
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obs – wartość obserwowana,
V· O2max wyrażone w mmol/min,

Stopień upośledzenia (inwalidztwa) może być zdefinio-
wany następująco:

0 - brak upośledzenia (dolna granica normy wskaźników
zaburzeń czynności),

40% - upośledzenie umiarkowane,
60% - upośledzenie ciężkie,
100% - niezdolność całkowita.
W Polsce pojęcie inwalidztwa zostało zastąpione

pojęciem niezdolności do pracy częściowej i całkowitej i nie
jest wyrażone w %. Posługując się skalą opartą na V· O2max
można przyjąć, że niezdolność częściowa odpowiada obniże-
niu o 40% wartości należnej V· O2max, a niezdolność całko-
wita V· O2max dwukrotnej wartości podstawowej przemiany
materii, tj. około 0,5 l/min.

OCENA ZDOLNOŒCI DO PRACY W RÓ¯NYCH
CHOROBACH ZAWODOWYCH UK£ADU
ODDECHOWEGO W OPARCIU O KRYTERIA
KLINICZNE, RADIOLOGICZNE I CZYNNOŒCIOWE

Ocena zdolności do pracy w różnych chorobach zawodo-
wych płuc jest problemem złożonym i wymaga uwzględnie-
nia szeregu aspektów. Ze względu na odrębności etiopatoge-
netyczne, kliniczne, radiologiczne i czynnościowe różnych
chorób nie jest możliwe przyjęcie kryteriów uniwersalnych.
Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie
i oprócz kryteriów medycznych oceny zdolności do pracy wi-
nien również uwzględniać do pewnego stopnia kryteria soc-
joekonomiczne. Dobór metod badania, w szczególności ba-
dań czynnościowych, musi uwzględniać również ich
dostępność, a ich realizacja może z konieczności być wyni-
kiem rozsądnego kompromisu między programem „opti-
mum” i „minimum”. Ograniczenie zdolności do pracy może
być niekiedy uzasadnione kryteriami wyłącznie profilaktycz-
nymi. Może to mieć miejsce w takich przypadkach, gdy cho-
roba nie spowodowała naruszenia sprawności biologicznej
organizmu w stopniu uzasadniającym inwalidztwo, a zmiana
rodzaju pracy jest konieczna z uwagi na ryzyko pogorszenia
procesu chorobowego. 

PYLICE P£UC

Istotą zmian pyliczych jest włóknienie tkanki płucnej. Ze
względu  na charakter tego włóknienia można podzielić pyli-
ce na pylice o włóknieniu ogniskowym (pylica krzemowa, py-
lica górników kopalni węgla) i pylice o włóknieniu rozlanym,
śródmiąższowym (pylica azbestowa). Ten podział wiąże się
ściśle z rodzajem zaburzeń czynności płuc. Niezależnie od
form drobnoogniskowych (pylica prosta) zmiany pylicze
mogą występować pod postacią zmian rozległych, guzowa-
tych, zwanych postępującym rozległym włóknieniem (prog-
ressive massive fibrosis-PMF). 

mmol/min =l/min.
44,6

W większości przypadków pylicy drobnoogniskowej (ty-
pu p,q,r) niepowikłanej przewlekłym zapaleniem oskrzeli
i rozedmą płuc, stopień zaburzeń czynności płuc jest zwykle
niewielki i możliwy do wykazania jedynie w badaniach popu-
lacyjnych przez porównanie z grupą kontrolną osób zdro-
wych. W badaniach tych wykazano obniżenie VC i FEV1 od-
powiednio o 0,24 l i 0,3 l na każdą kategorię radiologiczną.
Rzadziej, szczególnie w bardziej zaawansowanych katego-
riach pylicy prostej stwierdza się umiarkowane obniżenie
prężności tlenu w krwi tętniczej, zwłaszcza w czasie wysiłku.
Zmiany pylicze typu punkcikowatego (p) o najmniejszej śred-
nicy guzków do 1,5mm, wykazują pewne odrębności. W tym
typie pylicy zdolność dyfuzyjna i prężność tlenu w krwi tętni-
czej mogą być nieznacznie zmniejszone, a średnie ciśnienie
w tętnicy płucnej nieznacznie zwiększone. (10,11). Stopień
stwierdzanych zaburzeń, jakkolwiek statystycznie znamien-
ny, był niewielki i mieścił się w granicach wartości prawidło-
wych. Kliniczne znaczenie tych zaburzeń może się okazać is-
totne jeśli ulegną one zsumowaniu z zaburzeniami wyni-
kającymi z powikłań pylicy przewlekłym zapaleniem oskrze-
li i rozedmą. 

Zmiany rozległe, kategorii B i C powodują zwykle wy-
raźne zaburzenie czynności płuc, jakkolwiek zdarzają się in-
dywidualne wyjątki. Statyczne wskaźniki wentylacji –VC,
TLC i RV ulegają obniżeniu i powstaje typ restrykcyjny zabu-
rzeń wentylacji. W wyniku ubytku powietrznej tkanki płuc-
nej i rozedmy obniża się zdolność dyfuzyjna. Wskaźniki ob-
razujące stosunek wentylacji do perfuzji ulegają pogorsze-
niu. Często występuje niedotlenienie krwi tętniczej jako wy-
raz patologicznego przecieku włośniczkowego. Badanie he-
modynamiki krążenia płucnego ujawnia nadciśnienie płucne
zwłaszcza w czasie wysiłku. Zdolność wysiłkowa ulega ob-
niżeniu. W okresie zaawansowanym dochodzi do powstania
serca płucnego i całkowitej niewydolności oddechowej
(12,13). 

W pylicy azbestowej występują zaburzenia czynności od-
dychania podobne do występujących w innych zwłóknie-
niach śródmiąższowych płuc. Włóknienie tkanki płucnej
i zmiany opłucnowe ograniczają zdolność płuc do rozpręża-
nia, co powoduje zaburzenie sprawności wentylacyjnej typu
restrykcyjnego i obniżenie statycznej podatności płuc. Roz-
wijająca się rozedma w górnych częściach płuc może
w sposób przeciwstawny do zwłóknień kształtować podat-
ność płuc i efekt sumaryczny stanowi wypadkową obu me-
chanizmów. Pojemność życiowa, uważana za istotny
wskaźnik monitorowania pracowników narażonych na pył
zawierający azbest, ulega obniżeniu. Całkowita pojemność
płuc ulega również zmniejszeniu, głównie kosztem pojem-
ności życiowej. Zmiany włókniste powodują ucisk i zmniej-
szenie światła drobnych dróg oddechowych, przez co maksy-
malne przepływy wydechowe przy niskich objętościach płuc
ulegają obniżeniu. Zwłóknienia tkanki płucnej ograniczają
powierzchnię oddechową i liczbę kapilarów płucnych, co
prowadzi do zaburzeń wymiany gazowej. Zdolność dyfuzyj-
na ulega obniżeniu, pojawia hipoksemia, nasilająca się
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w czasie wysiłku. Ten mechanizm powoduje nieproporcjo-
nalny wzrost wentylacji w czasie wysiłku. Nierównomierna
dystrybucja zmian włóknistych powoduje nierównomierną
wentylację płuc i wzrost przestrzeni martwej czynnościowej.
Zaburzenia te objawiają się głównie dusznością, nasilają się
w miarę postępu zwłóknień i mogą prowadzić do rozwoju
niewydolności oddechowej i serca płucnego (14,15).

Zaburzenia czynności płuc w różnych rodzajach pylic
przedstawiono w tabelach IV i V.

Orzecznictwo o niezdolności do pracy w pylicach płuc
winno być oparte na wielostronnych kryteriach klinicznych,
radiologicznych, patofizjologicznych i socjoekonomicznych.
Trudno jest sformułować ścisłe reguły, a kryteria orzecznicze
podane poniżej mogą być modyfikowane w indywidualnych
przypadkach w zależności od potrzeb. 

Orzecznictwo o niezdolności do pracy, stosowane w Pol-
sce, wyróżnia jedynie niezdolność do pracy częściową
i całkowitą. Nie stosuje się skali odsetkowej. Można zapropo-
nować następujące kryteria oceny niezdolności do pracy:

Częściowa niezdolność do pracy :
■ pylica guzowata kategorii B lub C niezależnie od zabu-

rzeń czynności płuc;
■ każda postać pylicy powikłanej rozległymi zmianami

włóknistymi pogruźliczymi lub zrostami opłucnowymi;
■ każda postać pylicy powikłanej przewlekłym obturacyj-

nym zapaleniem oskrzeli lub zaawansowaną rozedmą płuc;
■ każda postać pylicy z wyraźnymi zaburzeniami spraw-

ności wentylacyjnej (FEV1  < 70% w.n. lub FEV1% VC < 65)
lub z objawami serca płucnego bez niewydolności krążenia;

■ każda postać pylicy z objawami częściowej niewydol-
ności oddechowej; (PaO2 < 60 mmHg) lub z obniżeniem
zdolności dyfuzyjnej  (DLCO < 70%w.n.);

■ każda postać pylicy z upośledzeniem zdolności wy-
siłkowej (V· O2max < 40% w.n.); 

Całkowita niezdolność do pracy:
■ każda postać pylicy z widoczną sinicą albo dusznością

spoczynkową lub objawami serca płucnego w okresie niewy-
dolności krążenia;

■ każda postać pylicy z objawami całkowitej niewydol-
ności oddechowej (PaO2 < 60mmHg i PaCO2 > 45mmHg);

■ każda postać pylicy z objawami częściowej niewydol-
ności oddechowej (PaO2 < 60mmHg) i znacznymi zaburze-
niami sprawności wentylacyjnej (FEV1 < 50%w.n. lub
FEV1%VC < 50);

■ każda postać pylicy z ciężkimi zaburzeniami spraw-
ności wentylacyjnej (FEV1 < 30%w.n.);

■ każda postać pylicy ze znacznym obniżeniem zdolności
wysiłkowej (V· O2max < dwukrotnej wartości podstawowej
przemiany materii, tj. około 0,5 l/min.);

■ każda postać pylicy powikłana czynną gruźlicą
(najczęściej niezdolność czasowa).

W pylicy prostej, niepowikłanej gruźlicą, przewlekłym ob-
turacyjnym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc i bez zabu-
rzeń czynności płuc i zdolności wysiłkowej, mogą istnieć
przeciwwskazania do pracy narażającej na działanie pyłów
zwłókniających uwarunkowane wyłącznie względami profi-
laktycznymi. Dotyczy to w szczególności pylicy wykazującej

Wskaźnik Pylica prosta 
(drobnoguzkowa)

Pylica guzowata         
(B lub C) Azbestoza

VC N lub N lub

RV N N lub N lub

TLC N lub N lub

RV/TLC N

FEV1 N lub N lub

FEV1 % VC N N lub N

Tabela IV. Zaburzenia czynności płuc w różnych rodzajach pylic ( wskaźniki spirometryczne)



Wskaźnik Pylica prosta 
(drobnoguzkowa)

Pylica guzowata 
(B lub C) Azbestoza

C st. N N lub lub    

spocz. N lub lub N lub

wys. lub

spocz. N N lub

wys. N N lub

DLCO N lub

PAP N lub

PaO2 

PaCO2
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szybką ewolucję lub ujawniającej się w młodym wieku i po
krótkim okresie narażenia.

Przeciwwskazania do pracy narażającej na działanie
pyłów zwłókniających mogą być nieco złagodzone w przy-
padkach zmian pyliczych niewykazujących progresji bez wy-
raźnych zaburzeń czynności płuc u osób w starszym wieku
w okresie przedemerytalnym. Jest to dopuszczalne również
z tego powodu, że nie rozstrzygnięto bezspornie, czy przer-
wanie pracy narażającej, zapobiega postępowi zmian pyli-
czych.

ASTMA OSKRZELOWA

Astma oskrzelowa jest chorobą, w której objawy występują
cyklicznie i manifestują się napadami duszności. W okresie
międzynapadowym czynność płuc jest często prawidłowa
i sprawność biologiczna organizmu nie jest zaburzona. Taki
obraz kliniczny astmy stwarza szczególną i odrębną sytuację
w ocenie zdolności do pracy.

W każdym przypadku astmy zawodowej istnieją ograni-
czenia zdolności do pracy, wynikające ze  wskazań profilak-
tycznych. Pracownik chory na astmę jest niezdolny do zat-
rudnienia w środowisku pracy, w którym występuje alergen
zidentyfikowany jako czynnik etiologiczny choroby, nieza-
leżnie od stopnia nasilenia objawów i zaburzenia czynności
płuc oraz do pracy narażającej na działanie substancji o sil-

nych właściwościach alergizujących. Nie powinien również
wykonywać pracy narażającej na zanieczyszczenia powietrza
o działaniu drażniącym z uwagi na ryzyko napadu astmy
w wyniku niespecyficznego podrażnienia. 

Częściowa lub całkowita niezdolność do pracy może wy-
nikać ze stopnia nasilenia objawów i przebiegu klinicznego
astmy. Istnieją cztery stopnie klasyfikacji ciężkości astmy:

■ astma epizodyczna. Objawy występują rzadziej niż raz
w tygodniu, a objawy nocne nie częściej niż dwa razy w mie-
siącu,

■ astma przewlekła łagodna. Objawy występują częściej
niż raz w tygodniu, lecz nie codziennie, a objawy nocne
częściej niż 2 razy w miesiącu,

■ astma przewlekła umiarkowana. Objawy występują co-
dziennie, a objawy nocne częściej niż raz w tygodniu,

■ astma przewlekła ciężka. Objawy mają charakter
ciągły, ze zmiennością w ciągu doby, częste objawy nocne.

W przypadku astmy epizodycznej niezdolność do pracy
wynika najczęściej ze wskazań profilaktycznych. Chory
może zwykle wykonywać pracę równorzędną, bez narażenia
na alergeny, na które jest uczulony. 

Orzecznictwo o zdolności do pracy w przypadkach astmy
przewlekłej łagodnej winno być zróżnicowane, w zależności
od rodzaju wykonywanej pracy, ciężkości napadów astmy,
podatności na leczenie, wieku chorego, chorób współist-
niejących. Możliwe jest zwykle wykonywanie pracy biurowej,

Tabela V. Zaburzenia czynności płuc w różnych rodzajach pylic ( podatność statyczna, wymiana gazów, krążenie płucne)
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umysłowej i wielu zawodów nie narażających na działanie sil-
nych alergenów, zanieczyszczeń powietrza o właściwościach
drażniących i niekorzystnych warunków mikroklimatu.
Również i w tym rodzaju astmy, w niektórych przypadkach,
orzeczenie o niezdolności do pracy i zmiana rodzaju pracy
może wynikać ze wskazań  profilaktycznych. 

W przypadku astmy przewlekłej umiarkowanej z reguły
występuje niezdolność do pracy częściowa, a w niektórych
przypadkach całkowita.

W astmie przewlekłej ciężkiej chory jest niezdolny do ja-
kiejkolwiek systematycznej pracy zawodowej i występuje
całkowita niezdolność do pracy.

Niezależnie od kryteriów klinicznych, zdolność do pracy
w astmie zawodowej może być ograniczona zaburzeniami
czynności płuc, w szczególności sprawności wentylacyjnej.
Obowiązują wtedy zasady orzecznictwa oparte na kryteriach
czynnościowych. Astma zawodowa nie zawsze ma mecha-
nizm alergiczny. Objawy astmatyczne mogą również
występować w następstwie narażenia na substancje o silnym
działaniu drażniącym. Jest to tzw. astma z podrażnienia. Ze
wskazań profilaktycznych narażenie na substancje drażniące
winno być przerwane, a zdolność do pracy jest uwarunkowa-
na zaburzeniami czynności płuc.

EGZOGENNE ALERGICZNE ZAPALENIE PÊCHE-
RZYKÓW P£UCNYCH

Choroba występuje w postaci ostrej i przewlekłej. Postać os-
tra przypomina klinicznie grypę lub zapalenie płuc
i w większości przypadków ustępuje bez następstw. Niezdol-
ność do pracy w tych przypadkach ma charakter czasowy.

Postać przewlekła przebiega w początkowym okresie
skąpoobjawowo, a w dalszym rozwoju prowadzi do nieod-
wracalnego uszkodzenia tkanki płucnej. Już w okresie skąpo-
objawowym istnieją profilaktyczne przeciwwskazania do
pracy narażającej na działanie antygenów, zwykle pochodze-
nia organicznego, które stanowią czynnik przyczynowy cho-
roby. Dalszy postęp zmian chorobowych prowadzi do ogra-
niczenia czynności płuc o różnym stopniu nasilenia. Zdol-
ność do pracy zależy wówczas od stopnia tych zaburzeń.
W przypadkach o średnim stopniu zaawansowania występu-
je częściowa niezdolność do pracy, a w przypadkach ciężkich
niezdolność całkowita. Zaburzenia sprawności wentylacyj-
nej płuc mają najczęściej charakter restrykcyjny. Często
występują zaburzenia wymiany gazów w płucach obja-
wiające się pogorszeniem zdolności dyfuzyjnej i hipoksemią.

Choroba występuje najczęściej w środowisku wiejskim,
pod postacią płuca rolnika. Istnieją wówczas poważne trud-
ności w jaki sposób zabezpieczyć chorego przed dalszym na-
rażeniem na antygen, który jest czynnikiem przyczynowym
choroby. Powtarzający się kontakt z antygenem grozi nawro-
tem postaci ostrej, a każdy nowy rzut zachorowania stwarza
ryzyko rozwoju nieodwracalnej postaci przewlekłej. Decyzja
o zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym musi być
podjęta po dokładnej analizie indywidualnej sytuacji i winna

określić przeciwwskazania do wykonywania tych rodzajów
prac, które stwarzają ryzyko kontaktu z antygenem odpowie-
dzialnym za rozwój choroby.

PRZEWLEK£E ZAPALENIE OSKRZELI

Przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) rozpoznane i stwier-
dzone jako choroba zawodowa prawie zawsze powoduje
trwałą niezdolność do pracy, często całkowitą. Warunkiem
rozpoznania jest bowiem istnienie niewydolności oddecho-
wej, a więc znaczny stopień zaawansowania choroby.
W niektórych takich przypadkach zdolność do pracy może
być częściowo zachowana z wyłączeniem prac połączonych
z wysiłkiem fizycznym lub narażających na zanieczyszczenia
powietrza w środowisku pracy lub niekorzystne warunki
mikroklimatu. Niekiedy może to być praca w ograniczonym
wymiarze godzin. Sytuacja taka występuje w przypadku
częściowej niewydolności oddechowej, gdy PaO2 waha się
w przedziale 70 do 60mmHg w spoczynku.

Całkowitą niezdolność do pracy w przewlekłym zapale-
niu oskrzeli najlepiej określa pomiar V· O2max. Całkowicie
niezdolnym do pracy jest chory, który nie jest w stanie pod-
woić swojej podstawowej przemiany materii, co odpowiada
w przybliżeniu zużyciu tlenu 500ml/min. Całkowitą niezdol-
ność do pracy uzasadnia również znaczny stopień zaburzeń
wymiany gazów, prowadzący do całkowitej niewydolności
oddechowej (PaO2 < 60mmHg i PaCO2 > 45mmHg) lub
ciężkie zaburzenia sprawności wentylacyjnej (FEV1 < 30%
w.n.) . Ocena całkowitej niezdolności do pracy w przew-
lekłym zapaleniu oskrzeli może być również oparta na kryte-
riach klinicznych. Widoczna duszność spoczynkowa i sinica,
objawy serca płucnego z niewydolnością krążenia, w  sposób
wystarczający uzasadniają całkowitą niezdolność do pracy.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli rozwija się powoli i histo-
ria naturalna tej choroby jest długa. Lekarz medycyny pracy
zmuszony jest często do podejmowania decyzji o zdolności
do pracy w przypadkach kiedy stopień zaawansowania cho-
roby nie spełnia jeszcze warunków rozpoznania choroby za-
wodowej. W okresie kiedy PZO objawia się jedynie przew-
lekłym kaszlem z odkrztuszaniem i sprawność wentylacji
płucnej nie jest zaburzona mamy do czynienia z tzw. prostym
zapaleniem oskrzeli (bronchitis chronica simplex). W tym ok-
resie choroby zdolność do pracy połączonej z wysiłkiem fi-
zycznym jest zachowana i z uwagi na dużą częstość choroby
nie jest możliwa zmiana rodzaju pracy w każdym przypadku,
a ewentualne ograniczenia zdolności do pracy, mogą wyni-
kać jedynie ze wskazań profilaktycznych. Najważniejszym
zadaniem lekarza w takim przypadku jest konsekwentne
nakłanianie pacjenta do zaprzestania palenia tytoniu. Wska-
zane są szczepienia przeciwgrypowe  i unikanie okazji do
tzw. przeziębień połączonych z ryzykiem zakażeń wiruso-
wych i bakteryjnych. W przypadku znacznego narażenia na
pyły i gazy drażniące należy wykorzystać wszelkie istniejące
możliwości przeniesienia pracownika na stanowisko pracy
o zmniejszonym stopniu zagrożenia. 
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Pracownicy z przewlekłym prostym zapaleniem oskrzeli
winni być objęci czynnym poradnictwem, a badania okreso-
we, połączone z badaniem spirometrycznym, winny być
przeprowadzane co roku. Wskazania do zmiany rodzaju pra-
cy pojawiają się w momencie wystąpienia zaburzeń drożności
oskrzeli i zespołu obturacyjnego, PZO spełnia wówczas kry-
teria definicji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POCHP). Chory z przewlekłym obturacyjnym zapaleniem
oskrzeli nie powinien pracować w narażeniu na zanieczysz-
czenia powietrza w środowisku pracy, przekraczające norma-
tywy higieniczne. Stopień zaburzeń obturacyjnych może być
różny i ocena zdolności do pracy może się wahać od przeciw-
wskazań profilaktycznych do całkowitej niezdolności do pra-
cy. W przypadku gdy PZO nie może być rozpoznane jako
choroba zawodowa, z uwagi na brak narażenia zawodowego
uzasadniającego takie rozpoznanie, kryteria całkowitej niez-
dolności do pracy są identyczne do opisanych w przypadku,
gdy PZO rozpoznano jako chorobę zawodową. 

Określenie kryteriów częściowej niezdolności do pracy
jest trudniejsze i zależy od linii podziału przyjętej dla prze-
ciwwskazań profilaktycznych i wynikających z naruszenia
sprawności organizmu. Trudno w tym przypadku ustalić
ścisłe i uniwersalne kryteria i lekarz orzekający w indywidu-
alnym przypadku winien rozważyć cały zespół czynników od-
powiadających pojęciu „zaburzenie czynności” (impairment)
i „upośledzenie wydolności” (disability). 

W przypadku, gdy ocena zdolności do pracy opiera się na
pomiarze V· O2max można kierować się rekomendacjami Eu-
ropejskiego Towarzystwa Klinicznej Fizjologii Oddychania,
które definiują upośledzenie umiarkowane jako obniżenie
V· O2max o 40%, czyli poniżej 60% w.n. Taki stopień upośle-
dzenia można by przyjąć jako kryterium minimum częścio-
wej niezdolności do pracy.

W Polsce, często orzeczenie o niezdolności do pracy po-
dejmuje się w oparciu o objawy kliniczne i badanie spiromet-
ryczne. Są to kryteria uproszczone i trzeba mieć świadomość
ich niedoskonałości. Istnieją różne propozycje podziału
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na postać lekką (ła-
godną), umiarkowaną i ciężką w zależności od stopnia zabu-
rzeń sprawności wentylacyjnej, opartej na wskaźnikach
FEV1/VC i FEV1. W odniesieniu do zasad orzecznictwa
o niezdolności do pracy można przyjąć, że umiarkowany sto-
pień zaburzeń sprawności wentylacyjnej stanowi kryterium
„minimum” częściowej niezdolności do pracy. Odpowiada
to wartości wskaźnika FEV1 < 70% w.n. i wskaźnika
FEV1/VC < 70%, przy czym wartość wskaźnika FEV1 ma de-
cydujące znaczenie. Ostatnie propozycje NHLBI/WHO (6),
jako jeden z wariantów ciężkości POCHP, do postaci umiar-
kowanej zaliczają wartości FEV1 w przedziale 50%-30% w.n.
Lekarz orzekający, w zależności od indywidualnej sytuacji
chorego i kryteriów dodatkowych może niekiedy w sposób e-
lastyczny potraktować wynik badania spirometrycznego.

Niezbędnym warunkiem wartości badania spirometrycz-
nego w orzecznictwie o zdolności do pracy jest poprawne

wykonanie tego badania. W razie wątpliwości lub niezgod-
ności z obrazem klinicznym badanie należy powtórzyć. 

Wyżej przedstawione zasady orzekania o zdolności do
pracy nie obejmują całości problemu i wszystkich chorób za-
wodowych układu oddechowego i ograniczają się do chorób
najczęściej występujących.
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