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WSTĘP

Służbę medycyny pracy powołano, aby chronić pracujących przed wpły-
wem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sprawować profilaktycz-
ną opiekę zdrowotną nad pracującymi, w tym kontrolować ich zdrowie. Ta 
ogólna zasada wynika z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
i znajduje swoje rozwinięcie w przepisach szczegółowych.

Służba medycyny pracy jest właściwa przede wszystkim w następujących 
kwestiach:
z	 ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, zwłaszcza przez 

współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czyn-
ników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania 
pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

z	 współdziałania z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka 
zawodowego w środowisku pracy oraz informowania pracodawców i pra-
cujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych 
będących jego następstwem,

z	 udzielania pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, 
ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

Obok tego, działania służby medycyny pracy dotyczą sprawowania profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Profilaktyczna opieka zdrowotna to ogół działań, które mają zapobiegać 
powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które 
bezpośrednio lub pośrednio mają związek z warunkami albo charakterem 
pracy.
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Sprawowanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracującymi obejmuje przede wszystkim:
z	 wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych 

w Kodeksie pracy,
z	 orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w prze-

pisach wydanych na jego podstawie,
z	 ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględnia-

jącą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
z	 prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej 

w zakresie patologii zawodowej,
z	 prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby 

zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
z	 monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szcze-

gólnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach prze-
kroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych 
oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,

z	 wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawo-
dowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,

z	 prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania 
chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy.

Zasadą jest, że służba medycyny pracy realizuje te zadania w odniesieniu 
do pracowników i osób pozostających w stosunku służbowym.

Jak zatem w praktyce realizować obowiązki służby medycyny pracy i jaka 
jest w tym rola lekarza medycyny pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz 
w tej książce, która jest praktycznym przewodnikiem po najważniejszych 
zagadnieniach medycyny pracy.

Skupiamy się w niej na wybranych zagadnieniach w orzecznictwie w prak-
tyce lekarza medycyny pracy. Wskazujemy na aspekty praktyczne związane 
z badaniami psychologicznymi w służbie medycyny pracy. Nie pomijamy rów-
nież tak ważnych zagadnień, jak najważniejsze problemy prawne w organizacji 
służby medycyny pracy.

Życzymy ciekawej lektury!

UOV109.indd   10 03.08.2022   14:02




