
Příl.3 
Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání  

 
------------------------------------------------------------------ 

 

Položka seznamu nemocí z povolání                     počet bodů 

 
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 

 
1-55 Nemoc z chemické látky dle položky                 30-600 
     Zhoubný nádor z chemické látky dle položky         1000 

 
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními 
faktory 

 

 
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením                 100-600 

 
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením           50-300 

 
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem  50-600 

 
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji 
   a zařízeními                                         30-150 

 
7. Nemoci   periferních   nervů   horních   končetin  charakteru 
   ischemických  a  úžinových  neuropatií při  práci s vibrujícími 
   nástroji a zařízeními. 
   Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou 
   nervů,   s   klinickými   iritačními   a   zánikovými  příznaky 
   a patologickým nálezem v  EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně 
   středně těžké poruše. 
   Poškození nervů horních  končetin charakteru úžinového syndromu 
   s klinickými iritačními a  zánikovými příznaky a s patologickým 
   nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně nejméně středně 
   těžké poruše. 
   poškození středního nervu na nedominantní HK         30-130 
   poškození středního nervu na dominantní HK           50-130 
   poškození loketního nervu na nedominantní HK         30-130 
   poškození loketního nervu na dominantní HK           50-130 

 
9. Nemoci  šlach,  šlachových pochev  nebo úponů  nebo svalů  nebo 
   kloubů   končetin  z   dlouhodobého  nadměrného  jednostranného 
   přetěžování.  Objektivními   vyšetřovacími  metodami  potvrzené 
   vleklé formy nemoci vedoucí k omezení pracovní schopnosti. 
   vyšetřovacími  metodami  potvrzené   vleklé  nemoci  vedoucí  k 
   výraznému omezení pracovní schopnosti 
   poškození šlach nebo šlachových pochev na            30-100 
   nedominantní HK 
   poškození šlach nebo šlachových pochev na            50-150 
   dominantní HK 
   poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní       30-100 
   kosti nedominantní HK 
   poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní       40-120 
   kosti dominantní HK 
   poškození svalů na nedominantních HK                 30-100 
   poškození svalů na dominantní HK                     40-120 
   poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní       50-200 
   končetině 
   poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní     30-150 
   končetině 
   poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách    30-200 

 
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu 
   z dlouhodobého  nadměrného  jednostranného  přetěžování  nebo z 
   tlaku, tahu  nebo torze, s  klinickými iritačními a  zánikovými 
   příznaky   a   s   patologickým   nálezem   v   EMG  vyšetření, 
   odpovídajícími nejméně středně těžké poruše 
   poškození loketního nervu na nedominantní HK         30-130 
   poškození loketního nervu na dominantní HK           50-150 
   poškození středního nervu na nedominantní HK         30-130 
   poškození středního nervu na dominantní HK           50-150 
   poškození vřetenního nervu na nedominantní HK        30-130 
   poškození vřetenního nervu na dominantní HK          50-150 
   poškození holenního nervu                            30-150 
   poškození lýtkového nervu                            3O-150 



 
11.Nemoci tíhových váčků z tlaku                        30-150 

 
12.Poškození menisku                                    30-250 

 
Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic 

 
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického 
   oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy) 
   a) s typickými rtg znaky prašných změn              100-300 
   b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní     300-600 
      tuberkulózou (mykobakteriózou) 
   c) s přihlédnutím k dynamice vývoje                       0 

 
2. Nemoci  plic,  pohrudnice  nebo  pobřišnice  způsobené  prachem 
   azbestu 
   a) azbestóza                                        100-600 
   b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí  100-400 
   c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice            1000 
   d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo          1000 
      hyalinózou pleury 

 
3. Pneumokonióza  způsobená   prachem  při  výrobě   a  zpracování 
   tvrdokovů                                           100-600 

 
4. Pneumokonióza ze svařování                          100-200 

 
5. Nemoci  dýchacích cest  a plic  způsobené vdechováním  kobaltu, 
   cínu, barya,  grafitu, gama oxidu  hlinitého, berylia, antimonu 
   nebo oxidu titaničitého                             100-600 

 
6. Rakovina plic z radioaktivních látek                1000 

 
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 
                                                       1000 

 
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních 
                                                       1000 

 
9. Exogenní alergická alveolitida                      100-600 

 
10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
   astma průduškové (bronchiále)                       100-600 
   alergická rýma (rinitida)                            50-200 

 
11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, 
   juty, sisalu nebo cukrové třtiny                     30-400 

 
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní 

 
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými 
   faktory 
   mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)           30-200 
   mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) 
   až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), 
   nebo závažnější formy velké intenzity i menšího     200-400 
   rozsahu 
   střední až velká intenzita velkého rozsahu          400-600 
   (ruce a předloktí, diseminace) 
   (pozn.: při trvání nemoci do  3 měsíců hodnotit v dolní polovině 
   navrhovaného  pásma,  při  trvání  nemoci  déle  než  3  měsíce 
   hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma) 

 
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 

 
1. Nemoci přenosné a parazitární                        50-600 

 
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď             50-600 
   přímo nebo prostřednictvím přenašečů 

 
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární               50-600 

  


