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1. Úvod 

Rakovina z povolania je problém, ktorý je potrebné riešiť na úrovni celej Európskej únie (EÚ). Podľa 
odhadov súčasného aj budúceho zaťaženia chorobami z povolania  rakovina z povolania stále 
predstavuje problém a v dôsledku expozície pracovníkov karcinogénom sa predpokladá, že tomu 
bude tak aj v blízkej budúcnosti. 

Ciele tohto prehľadu: 

 opísať pracovnú expozíciu karcinogénom a pracovné podmienky, ktoré môžu spôsobovať 

rakovinu alebo podporovať vznik rakoviny na európskej úrovni, vnútroštátnej úrovni a na 

úrovni pracoviska, 

 posúdiť existujúce zdroje informácií, identifikovať najdôležitejšie medzery vo vedomostiach 

a opísať niektoré nové prístupy potrebné na hodnotenie a predchádzanie rizikám vzniku 

rakoviny z povolania, 

 opísať preventívne opatrenia v súvislosti s rakovinou z povolania na európskej, vnútroštátnej 

úrovni a na úrovni pracoviska a 

 poskytnúť niektoré odporúčania na vyplnenie medzier v príslušných poznatkoch potrebných 

na účinné zabránenie budúcim rizikám vzniku rakoviny súvisiacej s prácou. 

V správe sa rozoberajú významné faktory pri práci: vystavenie chemickým, fyzikálnym a biologickým 
faktorom, ako aj iným potenciálne karcinogénnym podmienkam v pracovnom prostredí (napríklad 
práca na zmeny a v noci). Skúmajú sa tiež možnosti identifikácie nových príčin alebo spúšťačov 
podporujúcich vznik rakoviny. 

Správa sa zaoberá aj otázkou zraniteľných skupín pracovníkov (napr. ženy, mladí pracovníci, 
pracovníci vystavení vysokej úrovni expozície karcinogénom, pracovníci v nebezpečných 
podmienkach). 

Menej pozornosti sa bude venovať témam, ktoré sa podrobne skúmali inde, napr. zaťaženie chorobou, 
uznanie rakoviny z povolania a odškodnenie za túto chorobu (ktoré sú zahrnuté v zbierke štatistických 
údajov Eurostatu získaných prostredníctvom Európskej štatistiky chorôb z povolania) a schopnosť 
onkologických pacientov pracovať (aj keď sa uvádza odkaz na niektoré správy týkajúce sa návratu do 
práce). 

Cieľovými skupinami, na ktoré je táto správa zameraná, sú výskumní pracovníci a politickí stratégovia 
vrátane sociálnych partnerov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Správa môže 
byť užitočná aj pre zainteresované strany v oblasti prevencie týkajúcej sa BOZP a pre osoby, ktoré sa 
zaoberajú posudzovaním rizík na pracovisku 

 

2. Rizikové faktory vzniku rakoviny a expozícia 
karcinogénom pri práci 

Rizikové faktory 

Chemické látky a žiarenie predstavujú známe príčiny vzniku rakoviny z povolania. Dôkladne bolo 
preskúmané len pomerne malé množstvo expozícií chemickým látkam, ktoré môžu spôsobovať 
rakovinu, a treba vynaložiť ešte veľké úsilie, pokiaľ ide o skúmanie ďalších rizík, ako napr. fyzikálne, 
farmaceutické a biologické faktory. 

Práca na zmeny, pri ktorej je narušený cirkadiánny rytmus, a sedavý spôsob života práce boli 
nedávno identifikované ako možné faktory, ktoré môžu prispieť k rozvoju rakoviny súvisiacej s prácou 
a narastá počet dôkazov, že s rizikami rakoviny by sa mohlo spájať špecifické neionizujúce žiarenie. 
Pracovný stres môže nepriamo viesť k vzniku rakoviny, keďže na jeho zvládnutie pracovníci môžu 
používať rôzne stratégie, ako napr. fajčenie, pitie alkoholu, užívanie liekov alebo nadmerné 
a nevyvážené stravovanie. V správe sa rozoberajú aj vznikajúce riziká, ktoré predstavujú 
nanomateriály, napr. uhlíkové nanorúrky a zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém. 
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Faktory a pracovné podmienky, ktoré môžu spôsobovať rakovinu, vedci a vedecké pracovné skupiny 
môžu klasifikovať ako karcinogénne, avšak poznatky vyplývajúce z výskumu regulačné orgány musia 
previesť do preventívnych opatrení a právnych požiadaviek, čo môže byť veľmi pomalý proces. 

Okrem toho na pracovnej expozícii sa len zriedka podieľa len jeden faktor, skôr ide o kombináciu 
faktorov, čo si vyžaduje väčšiu pozornosť. 

Vedci sa zhodujú v tom, že súčasné poznatky o vzťahu medzi pracovnými expozíciami a rakovinou nie 
sú ani zďaleka úplné. Len malé množstvo individuálnych faktorov je definovaných ako karcinogény 
v pracovnom prostredí. V prípade mnohých ďalších nie sú k dispozícii konečné dôkazy založené na 
účinkoch na pracovníkov, ktorí im boli vystavení. V mnohých prípadoch však existuje značné 
množstvo dôkazov o zvýšených rizikách spojených s konkrétnymi odvetviami a povolaniami, aj keď sa 
ako etiologické faktory často nedajú identifikovať žiadne konkrétne činitele. Právne predpisy si však 
často vyžadujú, aby faktory boli jasne definované (Boffetta a kol., 2003). 

Prehľad rizikových faktorov rakoviny ohrozujúcich pracovníkov zachytáva Tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1: Prehľad karcinogénnych faktorov relevantných pre oblasť BOZP 

Skupina Príklad 

Chemické látky 

Plyny vinylchlorid 

formaldehyd 

Prchavé kvapaliny trichlóretylén 

tetrachlóretylén 

metylchlorid 

styrén 

benzén 

xylén 

Neprchavé kvapaliny kovoobrábacie kvapaliny 

minerálne oleje 

farby na vlasy 

Tuhé látky, prach oxid kremičitý 

prach z dreva 

mastenec obsahujúci azbestové vlákna 

Tuhé látky, vlákna azbest  

vyrobené minerálne vlákna, napr. keramické vlákna 

Tuhé látky olovo 

zlúčeniny niklu 

zlúčeniny šesťmocného chrómu 

arzén 

berýlium 

kadmium 

sadze 

bitúmen 
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Skupina Príklad 

Výpary, dym zváračské dymy 

emisie z naftových motorov 

plyny z uhoľného dechtu 

bitúmenové výpary 

emisie z kúrenia, spaľovania 

PAU 

tabakový dym 

Zmesi rozpúšťadlá 

Pesticídy 

Halogénované organické 

zlúčeniny 

DDT 

etyléndibromid 

Iné amitrol 

Farmaceutické prípravky 

Antineoplastiká MOPP (mustargén, onkovín, prokarbazín a prednizón, kombinácia 

chemoterapeutického režimu používaného na liečbu Hodgkinovej 

choroby) a iná kombinovaná chemoterapia vrátane alkylačných činidiel 

Anestetiká Existujú dôkazy z in vitro experimentov, že izoflurán zvyšuje potenciál 

rastu a migrácie rakovinových buniek (Barford, 2013; McCausland, 

Martin a Missair, 2014). 

Vznikajúce faktory 

Znečistenie ovzdušia 

a jemné tuhé častice 

Emisie z motorových vozidiel, priemyselných procesov, výroby elektrickej 

energie a iných zdrojov znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší (IARC, 

2014) 

Zlúčeniny pôsobiace ako 

endokrinný disruptor  

niektoré pesticídy  

niektoré spomaľovače horenia 

Biologické faktory 

Baktérie Helicobacter pylori 

Vírusy hepatitída B 

hepatitída C 

Huby produkujúce 

mykotoxíny  

Hromadné spracovanie poľnohospodárskych produktov (orechy, obilie, 

kukurica, káva), výroba krmív pre zvieratá, pivovarníctvo/sladovníctvo, 

nakladanie s odpadmi, kompostovanie, výroba potravín, práca vonku 

s pôdou, záhradníctvo 

Aspergillus flavus, 

A. parasiticus  

aflatoxín (A1) 

Penicillium griseofulvum griseofulvín (IARC skupina 2B) 

A. ochraceus, 

A. carbonarius, 

P. verrucosum 

ochratoxín A (skupina 2B) 

A. versicolor, Emericella sterigmatocystín (skupina 2B) 
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Skupina Príklad 

nidulans, Chaetomium 

spp., A. flavus, 

A. parasiticus 

Fusarium spp. fumonisín B1 (skupina 2B) 

Fyzikálne faktory 

Ionizujúce žiarenie radón 

X-lúče 

Ultrafialové žiarenie (UV) slnečné žiarenie 

umelé UV  

Ergonómia sedavá práca 

 

Iné 

Organizácia práce Práca na zmeny, pri ktorej dochádza k narušeniu cirkadiánneho rytmu, 

statická práca 

dlhé sedenie a státie 

Faktory životného štýlu obezita, fajčenie, pitie alkoholu, užívanie liekov v dôsledku stresu 

Kombinácie viacerých faktorov 

Chemické látky a žiarenie metoxsalén a UVA žiarenie 

Niektoré chemické látky tzv. „spúšťače“ môžu zvyšovať schopnosť UV 

žiarenia spôsobovať rakovinu. A naopak UV žiarenie môže pôsobiť ako 

spúšťač a zvyšovať schopnosť niektorých chemických látok spôsobovať 

rakovinu, najmä v uhoľnom dechte a asfalte (CCOHS, 2012). 

Organizácia práce 

a chemické látky 

práca na zmeny a rozpúšťadlá 

Zdroj: zostavené autormi, upravené z publikácií Clapp, Jacobs a Loechler, 2007; Siemiatycki a kol., 2004; EU-OSHA, 2012; 
Boffetta a kol., 2003; BAuA, 2007; Heederik, 2007; IARC, 2012 a BAuA, 2014a 

 

3. Zdroje údajov o pracovnej expozícii karcinogénom 

Existujú tri typy zdrojov údajov, ktoré poskytujú informácie o pracovnej expozícii karcinogénom: a) 
národné registre, b) databázy merania expozície a c) informačné systémy týkajúce sa expozície. 

a) Národné registre 

Niektoré krajiny zaviedli národné registre pre expozície vybraným karcinogénom, ktoré poskytujú 
údaje o počtoch vystavených pracovníkov a ich expozícii. Patria k nim fínsky register pracovníkov 
vystavených karcinogénom (Register ASA), taliansky informačný systém pre zaznamenávanie 
pracovných expozícií karcinogénom (SIREP) a v nemecký register ODIN, v ktorom sú zhromaždené 
informácie o pracovníkoch, ktorí boli vystavení určitým kategóriám karcinogénov a majú nárok na 
absolvovanie lekárskej prehliadky na základe ich expozícií karcinogénom. Zdroje z iných krajín, napr. 
Poľsko, Slovensko a Česká republika, sú odborníkom z iných krajín ťažko prístupné pre problémy 
s jazykom. Pre všetky tieto systémy je spoločné, že spravidla poskytujú informácie o vopred 
stanovených podozrivých alebo preukázaných karcinogénoch, často faktoroch alebo látkach, 
o ktorých už určité informácie existujú. 

V niektorých krajinách sú národné registre monitorujúce expozície chemickým karcinogénom 
rozvinutejšie. Nevzťahujú sa však ani zďaleka na všetky relevantné karcinogény a často dochádza 
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k nedostatočnému nahlasovaniu do týchto úradných registrov, ako tomu býva najmä v prípade 
príležitostných a nízkych expozícií. V týchto registroch sú však identifikované pracoviská, na ktorých 
používajú určité karcinogény a do istej miery môžu podporiť prijatie preventívnych opatrení a môžu 
tiež pomôcť orgánom bezpečnosti práce lepšie zamerať svoju činnosti v oblasti inšpekcií, poradenstva 
a kontroly. Existujúce dôkazy naznačujú, že registrácia prispieva k zvyšovaniu informovanosti 
a preventívnym opatreniam na pracoviskách, ktoré musia oznámiť pracovníkov, ktorí sú vystavení 
(Kauppinen a kol., 2007). Nebezpečné je, že oznámenia sa síce každoročne rutinne poskytnú, ale 
následne nie sú prijaté žiadne opatrenia na zníženie expozície karcinogénom a rizík na pracoviskách. 
Znepokojujúce to je hlavne v súvislosti s mladými pracovníkmi, ktorí často pracujú na dočasné 
a krátkodobé zmluvy alebo vykonávajú príležitostné práce, ako napríklad pri údržbe, pričom sú pri 
práci zároveň vystavení viacerým rizikovým faktorom rakoviny. 

Pri práci dochádza k mnohým expozíciám 
chemickým látkam, na ktoré sa nevzťahuje 
REACH, nariadenie EÚ o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (napr. výfukové plyny 
z naftových motorov, zváračské dymy, oxid 
kremičitý, endotoxíny atď.). V prípade tých 
jednotlivých karcinogénnych látok, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie REACH (ktoré sú 
buď registrované, alebo uvedené 
v zozname látok vzbudzujúcich veľmi veľké 
obavy), budú podmienky použitia 
a požadované preventívne opatrenia 
uvedené v expozičných scenároch 
zahrnutých v rozšírených kartách 

bezpečnostných údajov (KBÚ) regulovaných látok. Tieto informácie o bezpečnom používaní 
karcinogénov by sa mali poslať aj následným užívateľom, ktorí môžu zase pomôcť v oblasti 
zlepšovania prevencie. 

 

b) Databázy meraní expozície 

Koncentrácie mnohých chemických karcinogénov sa merali aj v ovzduší pracovísk. Údaje 
o výsledkoch meraní v rámci priemyselnej hygieny boli v mnohých krajinách počítačovo spracované. 
Niektoré z týchto zdrojov zahŕňajú nielen chemické karcinogény, ale aj nechemické karcinogény alebo 
podozrivé karcinogény (napr. ionizujúce alebo ultrafialové žiarenie, elektromagnetické polia alebo 
práca v noci). Niektoré príklady sú uvedené v tejto správe, napr. databáza MEGA v Nemecku, 
medzinárodná databáza ExpoSYN, ktorá zahŕňa päť respiračných karcinogénov a údaje z 19 krajín 
vrátane Kanady a databázy COLCHIC a SCOLA z Francúzska. Pre všetky vnútroštátne databázy je 
spoločné, že prístup k údajom je obmedzený z dôvodu zachovania dôvernosti a údaje sú k dispozícii 
len v štátnom jazyku. 

Údaje v týchto databázach môžu byť užitočné na účely prevencie. Je potrebné zabezpečiť lepšie 
hlásenie situácií s vysokou úrovňou expozície a distribúciu informácií o nich. V správe je predstavený 
fínsky projekt Dirty Dozen, ktorého cieľom je integrácia identifikácie, hodnotenia a prevencie v prípade 
najvážnejších rizík v dôsledku pracovnej expozície karcinogénom a iným škodlivým chemickým 
látkam. Ako ďalší príklad sa uvádza trendová štúdia vychádzajúca z fínskeho informačného systému 
pre zaznamenávanie pracovnej expozície (fínska matica expozícií v pracovnom prostredí, Job-
Exposure Matrix – JEM, alebo FINJEM). Analýza trendov expozícií chemickým látkam môže slúžiť na 
viaceré účely, napr. dohľad nad rizikami, kvantitatívne hodnotenie rizika, hodnotenie expozícií v 
epidemiológii chorôb z povolania, stanovenie priorít pre preventívne opatrenia a predpovedanie 
budúcich rizík. Na účinnú prevenciu budúcich chorôb súvisiacich s prácou v dôsledku expozície 
chemickým látkam je potrebné poznať trendy expozícií. 

 

c) Informačné systémy pre expozíciu 

Existujú medzinárodné a vnútroštátne informačné systémy pre expozíciu karcinogénom, ktoré nie sú 
založené na oznámeniach o vystavených pracovníkoch alebo pracoviskách alebo meraniach na 
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pracoviskách, ale vychádzajú namiesto toho z odhadov počtov vystavených pracovníkov a ich úrovne 
expozície vybraným karcinogénom: Medzinárodný informačný systém pre pracovnú expozíciu 
karcinogénom (CAREX) bol vytvorený v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia a obsahuje 
odhady prevalencie expozície a počty vystavených pracovníkov v 55 odvetviach pre 15 členských 
štátov EÚ v období rokov 1990 až 1993 (Kauppinen a kol., 2000). Informačný systém CAREX sa 
využíva hlavne v oblasti dohľadu nad rizikami a hodnotenia rizík/zaťaženia. Aktualizovaný bol vo 
Fínsku (CAREX Fínsko, aktualizovaný odhadmi úrovne expozície, uvádzané len vo fínčine), Taliansku 
(Mirabelli a Kauppinen, 2005) a Španielsku. K informačnému systému CAREX sa pripojili nové krajiny 
(Estónsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika) (Kauppinen a kol., 2001) a použil sa aj v prípade takých 
krajín ako Costa Rica, Panama a Nikaragua (v týchto krajinách CAREX zahŕňa údaje o pesticídoch) 
(Partanen a kol., 2003, Blanco-Romero a kol., 2011). Upravený bol pre drevný prach (WOODEX) 
s odhadmi úrovne expozície pre 25 členských štátov EÚ (Kauppinen a kol., 2006). Informačný systém 
CAREX sa použil pri hodnotení globálneho zaťaženia ochoreniami na rakovinu súvisiacimi s prácou, 
ktoré uskutočnila organizácia WHO (Driscoll a kol., 2005) a pri hodnotení zaťaženia rakovinou 
z povolania v Spojenom kráľovstve (Rushton a kol., 2008) a iných členských štátoch EÚ. V projekte 
SHEcan, ktorý financovala Európska komisia, sa použili napríklad informácie o expozíciách na 
podporu prioritizácie látok na účely stanovenia expozičných limitov v pracovnom prostredí (OEL) a na 
podporu budovania dôkazovej základne pre posudzovanie jednotlivých látok. 

Ďalšie informačné systémy pre expozíciu, zahŕňajúce chemické faktory, obsahujú tiež odhady počtov 
vystavených pracovníkov a informácie o karcinogénoch. V správe sa uvádzajú viaceré príklady, 
jedným z nich FINJEM, ktorý zahŕňa rozsiahly výber expozícií vrátane expozície karcinogénom. 
Informačný systém FINJEM je užitočný aj na zostavenie iných vnútroštátnych matíc expozícií 
v pracovnom prostredí (JEM), napríklad vo Švédsku, Nórsku, Dánsku a na Islande, ktoré sa použili 
v štúdii o rakovine z povolania v severských krajinách (NOCCA). 

Informácie o expozícii karcinogénom sa uvádzajú aj vo francúzskom prieskume SUMER (Prieskum 
profesionálnych rizík v rámci medicínskeho monitoringu), ktorý sa uskutočnil v rokoch 1994, 2003 
a 2010 a validovaný bol vnútroštátnymi údajmi o expozícii z databázy COLCHIC. V databáze 
COLCHIC sú sústredené všetky údaje o pracovnej expozícii chemickým látkam, ktoré od francúzskych 
spoločností získali regionálne fondy zdravotného poistenia (Caisses Régionales d'Assurance Maladie, 
CRAM) a národný inštitút pre výskum a bezpečnosť (Institut National de Recherche et de Sécurité, 
INRS). 

Niektoré z týchto zdrojov poskytujú tiež informácie o nechemických faktoroch, napr. o práci na zmeny, 
slnečnom žiarení a radóne. Prehľad je uvedený v tabuľke 2. 

 

4. Pracovná expozícia karcinogénom 

V správe sa uvádzajú podrobné údaje z vyššie uvedených zdrojov, ktoré poskytujú informácie 
o počtoch vystavených pracovníkov, jednotlivých látkach alebo faktoroch, úrovniach expozície, 
odvetviach a pod. 

Informácie o expozíciách z rôznych krajín uvedené v tejto správe však nemožno považovať za 
prehľad. Znepokojenie vyvoláva neaktuálnosť informácií o rozsahu expozície karcinogénom 
a karcinogénnym faktorom v Európe. Najkomplexnejšie práce boli vykonané v prípade projektu 
CAREX, ktorý bol zameraný na pracovnú expozíciu karcinogénom v 15 (následne až v 19) členských 
štátoch EÚ pred viac než 20 rokmi (v období rokov 1990 – 1993) (Kauppinen a kol., 2000). Podľa 
údajov systému CAREX expozícia karcinogénom pri práci je bežná, pričom sa odhaduje, že začiatkom 
deväťdesiatych rokov bolo vystavených viac než 30 miliónov pracovníkov, čo je vyše 20 % celkovej 
pracovnej sily. 

K najčastejším expozíciám patrila expozícia ultrafialovému žiareniu pri vystavení slnečnému svetlu (pri 
bežných prácach vonku) a tabakovému dymu v prostredí (v reštauráciách a na iných pracoviskách) 
a tieto dve expozície predstavovali približne polovicu všetkých expozícií. 

Vďaka zákazom a iným obmedzeniam sa od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia 
expozícia tabakovému dymu v prostredí podstatne znížila. K ďalším pomerne bežne sa vyskytujúcim 
expozíciám, v prípade ktorých mohlo dôjsť k zníženiu, patrí expozícia etyléndibromidu (prísada 
používaná v olovnatom benzíne), azbestu a benzénu. 
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Z hľadiska prevencie rakoviny z povolania je 
potrebné zhromaždiť poznatky o úrovniach 
expozície v jednotlivých povolaniach, prácach 
a činnostiach. Napríklad informačné systémy ako 
CAREX by boli užitočnejšie, keby sa využívali ako 
systémy na dohľad na rizikami, kvantitatívne 
hodnotenie rizík a zaťaženia a stanovenie priorít 
pre prevenciu, ak by zahŕňali odhady úrovní 
expozície, ktorým sú jednotliví pracovníci vystavení. 

Ďalšie užitočné zlepšenia systému CAREX okrem 
aktualizácie zastaraných informácií by sa mohli 
týkať rozšírenia o dôležité látky, iné ako 
karcinogény, zahrnutie časového rozmeru, 
zahrnutie a lepšie využívanie údajov z merania 
expozície v odhadoch, rozšírenie na všetky členské 
štáty EÚ, zahrnutie odhadov rozdelených podľa 

rodu a povolaní a zahrnutie informácií o neistote v prípade odhadov. Jedno alebo viaceré takéto 
zlepšenia boli prijaté v niektorých ďalších informačných systémoch pre expozíciu, ako napr. 
WOODEX, TICAREX, Matgéné, FINJEM a CAREX Kanada, ktorý zahŕňa väčšinu týchto prvkov 
a navyše oznamuje informácie o expozíciách a rizikách prostredníctvom informatívnej, jednoducho 
použiteľnej a bezplatnej webovej aplikácie. 

Najviac rozvinutým modelom v súčasnosti sa javí CAREX Kanada, ktorý zahŕňa väčšinu týchto prvkov 
a navyše oznamuje informácie o expozícii a riziká prostredníctvom informatívnej, jednoducho 
použiteľnej a bezplatnej webovej aplikácie. Metódy hodnotenia a definície tried expozícií sú jasne 
uvedené na vyhradenej webovej stránke, ktorá obsahuje školiace videonahrávky a návody, ako aj 
nástroj na hodnotenie rizika (eRisk) v prípade environmentálnych expozícií. Nástroj pre pracovnú 
expozíciu (eWork) poskytuje údaje podľa karcinogénu, regiónu, odvetvia, povolania, rodu a úroveň 
expozície. 

V tabuľke 2 sú uvedené zdroje, ktoré obsahujú informácie o pracovnej expozícii karcinogénom 
v skupinách pracovníkov, ktoré môžu byť viac ohrozené rakovinou z povolania než priemer v dôsledku 
ich osobných vlastností alebo vyššej úrovne expozícii karcinogénom než priemer, napr. tehotné ženy 
a mladí pracovníci. 

 

Tabuľka 2: Zdroje informácií o expozíciách týkajúcich sa nechemických karcinogénnych faktorov 
a zraniteľných pracovníkov 

Faktor/skupina Zdroje informácií Poznámky 

Nechemický faktor 

UV žiarenie alebo 

slnečné žiarenie 

CAREX, CAREX Kanada, TICAREX, 

matice NOCCA-JEM, FINJEM 

Umelé UV a slnečné žiarenie sú 

zaradené v informačnom systéme 

CAREX Kanada samostatne.  

Ionizačné žiarenie 

alebo radón 

CAREX, CAREX Kanada, FINJEM Radón a ionizačné žiarenie sú 

v informačnom systéme CAREX 

zaradené samostatne. 

Elektromagnetické 

polia 

Matice JEM týkajúce sa 

elektromagnetických polí, FINJEM  

Pozri Bowman, Touchstone a Yost, 

2007; Koeman a kol., 2013  

Vírusy hepatitídy – Niektoré údaje o počtoch chorôb 

z povolania v dôsledku hepatitídy sú 

k dispozícii (Eurostat a národné 

registre chorôb z povolania) 

Práca na zmeny 

vrátane nočnej práce 

EWCS, CAREX Kanada, 

vnútroštátne prieskumy 

Údaje z EWCS sa uvádzajú na 

webovej lokalite nadácie Eurofound. 
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Faktor/skupina Zdroje informácií Poznámky 

na zmeny 

Zraniteľné skupiny 

Ženy CAREX Kanada, TICAREX, 

Matgéné, SUMER, ASA,  

 

Mladí pracovníci SUMER Veková skupina < 25 rokov 

Pracovníci vystavení 

vysokej úrovni 

expozície a prípadne 

aj vysokému riziku 

CAREX Kanada, FINJEM, Matgéné, 

SUMER, WOODEX, databázy 

meraní, ako napr. MEGA 

a COLCHIC  

Vymedzenie pojmu vysoká úroveň sa 

líši v závislosti od zdroja 

EWCS, Európsky prieskum pracovných podmienok 

Zdroj: prehľad zostavený autormi 

 

Na účinnú prevenciu budúcich chorôb súvisiacich s prácou v dôsledku expozície chemickým látkam je 
potrebné poznať trendy expozícií. Súčasné zaťaženie rakovinou z povolania a inými chronickými 
chorobami, ktoré môžu súvisieť s expozíciou chemickým látkam, sa často odhaduje na základe 
epidemiologických štúdií a predchádzajúcej expozície. Z hľadiska prevencie by bolo vhodné odhadnúť 
budúci vplyv súčasnej expozície. Na tento účel by boli potrebné informácie o počtoch vystavených 
pracovníkov a ich úrovni expozície v priebehu času. Kvantitatívne odhady týchto údajov spravidla nie 
sú k dispozícii, ale vo vybraných prípadoch ich možno odvodiť pomocou matíc expozícií v pracovnom 
prostredí. V tejto správe sú uvedené príklady, ktoré zahŕňajú hodnotenia zaťaženia, ktoré boli 
vykonané v Spojenom kráľovstve a analýzu trendu expozícií vykonanú vo Fínsku. 

Okrem toho odhady uvedené 
v informačnom systéme CAREX 
a iných podobných informačných 
systémoch nie sú validované 
pomocou iných metód odhadu alebo 
meraní. Validáciu v skutočnosti ani 
nie je možné uskutočniť pre veľmi 
veľký počet odhadov a nedostatok 
spoľahlivých alternatívnych údajov. 
Opätovné hodnotenie odhadov 
v informačnom systéme CAREX 
v Spojenom kráľovstve pomocou 
iného navrhovaného prístupu (iného 
súboru údajov a iných expertov) ako 
pôvodné odhady v informačnom 
systéme CAREX boli väčšinou 
nadhodnotené, aj keď v niektorých 
prípadoch mohlo dôjsť 
k podhodnoteniu (Cherrie, van 

Tongeren a Semple, 2007). Odhady FINJEM sa porovnávali s odhadmi odvodenými z kanadského 
súboru údajov z regiónu Greater Montreal (Lavoué a kol., 2012). Porovnanie bolo metodologicky 
náročné. Nesúlad spôsobovali rozdiely v skutočnej expozícii medzi Fínskom a regiónom Montreal, 
konverzia klasifikácií povolaní, odlišné spôsoby merania expozícií, ktoré sa používali v rámci FINJEM 
a montrealského súboru údajov, rozdiely v zaraďovaní nízkych expozícií (minimálne kritériá) a odlišné 
spôsoby používania dostupných údajov. Aj keď nezhody možno čiastočne vysvetliť skutočnými 
rozdielmi v úrovniach expozície a metodickými problémami súvisiacimi s porovnaním, k týmto 
nezhodám mohli prispieť aj poznatky a interpretácia hodnotiteľov. Keďže skutočné (pravé) expozície 
nie sú známe, porovnania matíc JEM pravdepodobne odhalia skôr len možnosť prenositeľnosti matíc 
JEM na riešenie expozícií v inom regióne a skupine obyvateľstva, než ich validitu. Konečná validita 
odhadov vo všetkých zložitých informačných systémoch pre expozíciu teda spravidla zostáva 
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neznáma. Existujú dôkazy, že prenositeľnosť odhadov medzi krajinami je obmedzená, a preto priame 
uplatnenie odhadov vykonaných v jednej krajine na niektorú inú krajinu môže poskytnúť len hrubú 
počiatočnú aproximáciu expozície. Validácia najdôležitejších odhadov (napríklad odhadov 
naznačujúcich vysokú úroveň expozície a expozície v hlavných odvetviach alebo povolaniach) by 
zvýšila dôveryhodnosť celkových výsledkov. 

Potrebné je tiež uviesť, že mnohé odhady v informačnom systéme CAREX a iných maticiach expozícií 
sú založené na tzv. odbornom posúdení. Empirické údaje o prevalencii a úrovni vystavenia sa 
používajú len vtedy, ak sú ľahko dostupné. Aj keď údaje z meraní sú k dispozícii, posúdenie ich 
reprezentatívnosti a možností uplatnenia na povolania alebo odvetvia si vyžaduje odborné posúdenie, 
čím sa do odhadov zavádza subjektívny prvok. Správnosť odhadov expozície sa pravdepodobne v 
budúcnosti zlepší, keď budú k dispozícii ďalšie údaje z meraní z rôznych zdrojov v elektronickej forme 
a vo väčšej miere sa začnú používať tzv. bayesovské metódy, v rámci ktorých sa kombinujú údaje 
z meraní s odbornými posudkami (predchádzajúce stanoviská odborníkov). 

 

5. Tradičné a nové prístupy k hodnoteniu a prevencii 
rakoviny z povolania 

Štúdia o rakovine z povolania v severských krajinách (NOCCA) je veľmi rozsiahla kohortová štúdia 
založená na sledovaní celej pracovnej populácie v jednom alebo viacerých sčítaniach v Dánsku, 
Fínsku, na Islande, v Nórsku a vo Švédsku. Sledovalo sa celkove 15 miliónov pracovníkov a po 
najskoršom sčítaní bolo diagnostikovaných 2,8 milióna prípadov rakoviny. Údaje zo sčítania 
v severských krajinách zahŕňali povolanie každej zamestnanej osoby v čase sčítania (každých 5 až 10 
rokov) podľa kódov vo vnútroštátnych klasifikáciách. Údaje o rakovine sú k dispozícii z národných 
registrov údajov o rakovine. Cieľom štúdie NOCCA je identifikovať povolania a etiologické faktory 
súvisiace s rizikami vzniku rakoviny. Štandardizované pomery incidencie boli vypočítané pre 54 
kategórií povolaní v súvislosti so 70 rôznymi druhmi rakoviny alebo histologickými podtypmi rakoviny 
(Pukkala a kol., 2009). Komplexné údaje zo štúdie NOCCA na analyzovanie rizík rakoviny podľa 
povolania a podľa pracovnej expozície by sa mali v plnom rozsahu využívať s cieľom sústrediť 
prevenciu na konkrétne oblasti a stanoviť priority výskumu v konkrétnych oblastiach. 

Systémy dohľadu v prípade rakoviny z povolania sú užitočné aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, 
zlepšujú identifikáciu podozrivých prípadov rakoviny z povolania a sú tiež užitočné v právnom procese 
odškodnenia. Príkladmi takýchto systémov sú francúzska vedecká záujmová skupina v oblasti 
rakoviny z povolania (GISCOP), ktorá zahŕňa retrospektívne hodnotenie histórie expozície 
pracovníkov postihnutých rakovinou prostredníctvom rozhovorov a údajov sociálneho zabezpečenia a 
údajov o zamestnanosti a taliansky projekt monitorovania rakoviny z povolania (OCCAM), ktorý 
aktívne vyhľadáva informácie o obetiach rakoviny z povolania sledovaním histórie pracovníkov s 
vysokou úrovňou expozície.  

 

 

 

Práce na odstraňovaní azbestu po požiari 
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6. Politiky a stratégie 

Na ochranu pracovníkov pred pôsobením chemických karcinogénov bol navrhnutý komplexný 
regulačný rámec. Podľa dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce (MOP) sú vlády 
povinné: 

 opakovane stanovovať karcinogény/karcinogénne faktory (nielen chemikálie a vrátane 

faktorov, ktoré vznikajú v priebehu pracovných procesov), pričom je potrebné použiť najnovšie 

zistenia, 

 vynaložiť čo najväčšie úsilie na nahradenie karcinogénov/karcinogénnych faktorov 

neškodnými alebo menej škodlivými variantmi, 

 zakázať všeobecne prácu, pri ktorej dochádza k expozícii takýmto faktorom, aj keď možno 

udeliť výnimky, ako sa uvádza ďalej, 

 udeliť výnimky len za veľmi prísnych podmienok vrátane: 

 vydania certifikátu, v ktorom sú v každom prípade uvedené ochranné opatrenia, ktoré sa majú 

uplatňovať, 

 zabezpečiť vykonávanie lekárskeho dohľadu alebo iných testov alebo vyšetrení, 

 zabezpečiť uchovávanie záznamov a 

 odborných kvalifikácií požadovaných pre osoby, ktoré sa zaoberajú dohľadom nad expozíciou 

príslušnej látke alebo faktoru, 

 zaviesť prísny lekársky dohľad vrátane ukončenia vykonávania pridelenej úlohy pracovníkom 

a 

 v prípade potreby špecifikovať úrovne ako ukazovatele pre dohľad nad pracovným prostredím 

v súvislosti s požadovanými technickými preventívnymi opatreniami. 

Podobné zásady sú stanovené v príslušných európskych smerniciach s osobitným dôrazom na 
hierarchiu kontrolných opatrení, v rámci ktorých sa najvyššia priorita kladie odstráneniu a substitúcii, 
a na rozsiahle dokumentačné povinnosti. Autori však konštatovali, že právne predpisy EÚ zaostávajú 
za požiadavkami Medzinárodného úradu práce, pokiaľ ide o zákaz práce, pri ktorej dochádza 
k expozícii karcinogénnym faktorom, len v niekoľkých prípadoch a v prípade vyžadovania záznamov 
len na požiadanie príslušným úradom (smernica o karcinogénoch a mutagénoch, článok 6) (EK, 
2004). Podľa zdrojov odborových zväzov sa záznamy požadujú zriedka a môže sa stať, že ich 
zamestnávatelia preto neuchovávajú. Tieto záznamy by mohli vytvoriť stabilný základ pre rozsiahle 
databázy expozícií. Toto sa týka chemických látok, usudzuje sa však, že v prípade ďalších 
potenciálnych rizikových faktorov je situácia horšia. 

Okrem toho nie všetky krajiny EÚ sa riadili odporúčaním MOP, aby zaviedli povinné oznamovanie 
pracovníkov, ktorí sú vystavení karcinogénom. Odporúča sa, aby všetky krajiny zriadili podrobný 
národný register na umožnenie celoeurópskeho zberu údajov o expozícii karcinogénom. V budúcnosti 
by tieto registre mali tiež zahŕňať všetky relevantné karcinogény a mali by sa vyriešiť súčasné 
problémy s neúplnýmným nahlasovaním. 

V prípade látok, pre ktoré nie je možné stanoviť bezpečnú hraničnú hodnotu, mnohé krajiny majú 
povinnosť vynaložiť čo najväčšie úsilie na zníženie koncentrácií na najnižšiu možnú úroveň, ak látky 
nemožno odstrániť. Ďalšie krajiny pripravujú limity expozície na základe koncepcie 
prípustného/prijateľného rizika zvyčajne v rozsahu od 10–2 do 10–5 prípadov vzniku rakoviny 
v závislosti od toho, či sa riziká týkajú frekvencie zmien v zdravotnom stave počas roka alebo počas 
celého života. Toto zodpovedá priemernému riziku výskytu smrteľného úrazu. Na základe tejto 
koncepcie Nemecko vypracovalo prístup pozostávajúci z troch rizikových pásiem a viacúrovňového 
systému kontroly s cieľom podnietiť snahy spoločností o minimalizáciu rizík (Wriedt, 2012; Bender, 
2012). 

Podobné všeobecné zásady sa uplatňujú na všetky ostatné riziká identifikované v tejto správe. Neboli 
však prevedené do špecifickejších právnych predpisov a chýbajú poznatky o tom, ako sa tieto riziká 
majú riešiť na pracovisku. 

Zatiaľ čo v európskych členských štátoch odškodnenie pracovníkov je často veľmi pomalý proces 
s veľkými prekážkami, v Dánsku sú faktory uznané Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny 
(IARC) (skupiny 1 a 2a) s malým oneskorením doplnené do zoznamu chorôb z povolania. 
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Rozhodnutia komisií o požiadavkách na odškodnenie nemusia byť jednomyseľné. Prekážky 
v súvislosti s požiadavkami na odškodnenie sú tak podstatne nižšie ako v iných členských štátoch 
(Melzer, 2014). 

V správe sa uvádza výber rôznych vnútroštátnych opatrení prijatých na riešenie problematiky rakoviny 
súvisiacej s prácou. Aj keď tento výber nie je úplný, cieľom je poskytnúť prehľad niekoľkých vybraných 
prístupov na riešenie týchto otázok a podporu prevencie. Pre všetky tieto prístupy je spoločné, že 
mnohé opatrenia sa vykonávajú na odvetvovej úrovni a že na to, aby boli úspešné, je nutná široká 
účasť zainteresovaných strán. V tomto oddiele správy sa opisujú aj vnútroštátne stratégie, ktoré sa 
spájajú s inými oblasťami politiky, ako napr. ochrana životného prostredia a verejného zdravia. 

 

7. Závery a odporúčania 

7.1. Závery 

Expozícia 

V súlade s cieľmi európskych právnych predpisov v oblasti BOZP tvorcovia politík musia zabezpečiť 
identifikáciu rizík vzniku rakoviny z povolania a zakázať expozíciu týmto faktorom. Ak možno udeliť 
výnimky, potrebné je stanoviť prísne podmienky vrátane dôkazu o účinnej ochrane pre každý prípad 
a zabezpečiť lekársky dohľad. Ako je naznačené v správe, toto však ešte stále predstavuje veľkú 
výzvu. Informovanosť o rizikách vzniku rakoviny z povolania stále nie je dostatočne rozvinutá 
vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré môžu zapríčiniť chorobu a vysokú mieru s tým spojeného 
utrpenia. V súvislosti s fyzikálnymi a biologickými faktormi sa usudzuje, že informovanosť je na veľmi 
nízkej úrovni. 

Informácie o pracovnej expozícii karcinogénom v Európe sú vo všeobecnosti zastarané a neúplné. 
Údaje o pracovnej expozícii sú však základom pre hodnotenie rizík, zaťaženia chorobami a iných 
následkov expozície, pre identifikáciu vysoko rizikových skupín pracovníkov a stanovenie priorít 
v oblasti prevencie. Odhady v informačnom systéme CAREX zo začiatku deväťdesiatych rokov 
minulého storočia by sa mali aktualizovať. 

Aktualizácia tohto informačného systému by mala byť prioritou, ktorá by mohla podporiť hodnotenie 
a účinnú prevenciu rakoviny súvisiacej s prácou v Európe. Na podporu analýzy údajov by sa mali 
prijať tieto kroky: zahrnúť do aktualizácie odhady úrovne expozície, zahrnúť informácie podľa rodu, 
vyhodnotiť neistotu odhadov a zahrnúť všetky krajiny EÚ a všetky relevantné expozície karcinogénom 
(a prípadne iným chemickým faktorom vyvolávajúcim veľké obavy). Zahrnúť by sa mali aj informácie 
o trendoch expozície, ak je to možné. Potrebné je jasne vymedziť rozsah a zdroje. 

Výmenou informácií o údajoch týkajúcich sa expozícii na vnútroštátnej úrovni by sa mohli zlepšiť 
poznatky napríklad o podiele vystavených pracovníkov a trvaní a intenzite expozície. Národné registre 
údajov o rakovine, registre chorôb a  údaje o rakovine oznamované prostredníctvom systémov na 
vyplácanie odškodnenia a systémov poistenia môžu poskytnúť cenné informácie o distribúcii chorôb 
a najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách v konkrétnych povolaniach, ak sú doplnené údajmi 
o zamestnaní a údajmi z registrov sociálneho zabezpečenia. 

Zainteresované strany by mali posudzovať aj nové a vznikajúce riziká, ku ktorým patria nanomateriály 
(napr. uhlíkové nanorúrky), niektoré z nich boli nedávno kategorizované agentúrou IARC ako 
karcinogény, zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém a neionizujúce žiarenie, ako aj stres 
(v dôsledku stratégií na jeho zvládnutie, ako napr. fajčenie, lieky a pod.). Ako potenciálne faktory, 
ktoré majú vplyv na vznik rakoviny súvisiacej s prácou, bola identifikovaná práca na zmeny, pri ktorej 
dochádza k narušeniu cirkadiánneho rytmu, a sedavá práca, ale nevenuje sa im takmer žiadna 
pozornosť, ktorú si však zasluhujú tak z hľadiska hodnotenia expozície, ako aj hľadiska prevencie. 
Okrem toho neboli dostatočne preštudované vplyvy nových foriem práce na expozíciu karcinogénom 
(alebo celkovú expozíciu). Panuje trend zvyšovania fragmentácie a variabilnosti práce a úlohy možno 
vykonávať na mnohých miestach a v neobvyklých časoch, čím sa tiež menia charakteristiky expozícií 
budúcich pracovníkov. 
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Viac pozornosti zraniteľným skupinám 

K zraniteľným skupinám patria ženy, mladí pracovníci a pracovníci vystavení vysokým úrovniam 
expozície. Hovorí sa, že niektoré skupiny možno považovať za tzv. inherentne zraniteľné, mimoriadne 
dotknuté rizikové skupiny (napr. pracovníci vo vyššom veku, mladí pracovníci a pracovníčky), zatiaľ čo 
v prípade pracovníkov vystavených vysokým úrovniam expozície možno ich zraniteľnosť pripísať 
samotnej práci (a prípadne aj skutočnosti, že vysoká úroveň expozície v danom odvetví je výsledkom 
nedodržiavania predpisov BOZP). Tieto skupiny sa však navzájom prekrývajú a dochádza k interakcii 
rôznych podmienok. Z toho vyplýva, že pri identifikácii zraniteľných skupín je potrebné rozdiely 
v metabolizme, už existujúce zdravotné problémy – vrátane tých, ktoré spôsobuje práca, ako napr. 
respiračné choroby – normy v odvetví, kultúru bezpečnosti a pracovné podmienky v odvetví 
a konkrétne podmienky na pracovisku posúdiť na základe hodnotenia rizík na pracovisku, 
epidemiológie alebo meraní expozície. 

Za zraniteľné možno považovať skupiny pracovníkov vystavených vysokým úrovniam karcinogénov. 
Informačné systémy, ktoré zahŕňajú úrovne expozície, dokážu čiastočne identifikovať skupiny 
pracovníkov, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Konkrétne, databázy meraní expozície obsahujú 
cenné informácie o pracovných miestach a úlohách, kde expozícia môže byť vysoká, ale táto 
informácia býva často dôverná. Podnik, v ktorom bola zistená vysoká expozícia, môže prijať priame 
opatrenia na zníženie expozície. Informácie o tejto skutočnosti by mohli byť veľmi cenné pre podobné 

podniky a pre inšpektorov práce pôsobiacich v tejto 
oblasti. Šírenie informácií prostredníctvom internetu, 
médií alebo inšpektorov môže povzbudiť podniky k tomu, 
aby hodnotili a merali svoje úrovne expozícií a následne 
ich znižovali, keď zistia, že sú vysoké. Výmena 
informácií o vysokých úrovniach expozícií je stále na 
nízkej úrovni, pretože údaje z mnohých databáz meraní 
nie sú verejne dostupné z dôvodu utajenia. 

Z dostupných údajov vyplýva, že vo väčšine prípadov 
ženy bývajú menej často vystavené karcinogénom ako 
muži. Niektoré výnimky však existujú a oznámené počty 
žien, ktoré boli vystavené karcinogénnym látkam 
(vrátane tehotných žien), sú stále významné. Informácie 
o expozíciách sú však väčšinou založené na 
povolaniach, kde pracujú väčšinou muži a údaje 
napríklad o expozícii výfukovým plynom z naftových 
motorov sú len zriedka k dispozícii podľa rodu 
a málokedy sa zhromažďujú z rodového hľadiska 
rovnakým posudzovaním odvetví, kde pracujú muži aj 
ženy a ich typických expozícií. Keďže informovanosť je 
nízka a pracovná anamnéza je slabo monitorovaná 
a opísaná, nedostatočná miera rozpoznania rakoviny 

súvisiacej s prácou v súvislosti s prácou žien je podľa niektorých štúdií pravdepodobná. Ženy môžu 
byť náchylnejšie na určité faktory vzhľadom na rozdiely v metabolizme. Väčšina štúdií o účinkoch na 
zdravie pracovníkov sa však týkamužov (EU-OSHA, 2013). 

V štúdiách CAREX zameraných na rodové rozdelenie k najčastejším typom expozícií, ktorým bývajú 
vystavené ženy, patrili výfukové plyny naftových motorov, slnečné žiarenie a expozícia tabakovému 
dymu, ktoré v registroch nie sú dostatočne pokryté, aj keď sa v značnej miere týkajú celého radu 
povolaní a odvetví. 
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Podľa obmedzených údajov, ktoré sú 
k dispozícii zo zdrojov informácií 
opísaných v tejto správe, pracovníčky 
boli vo väčšej miere než pracovníci 
ovplyvňované takými faktormi ako 
formaldehyd, cytostatické lieky, biocídy, 
farby na vlasy a niektoré biologické 
faktory. Tieto typy expozícií sa týkajú 
predovšetkým pracovníkov v službách a 
povolaniach s prevažným zastúpením 
žien, ako napr. odvetvie zdravotnej 
starostlivosti, upratovanie, kadernícke 
služby a textilný priemysel. Expozície 
biologickým faktorom v odvetví 
spracovania potravín alebo pri nakladaní 
s odpadmi a recyklácii môžu mať na 
pracovníčky závažný vplyv, existuje však 
veľmi veľa možností a úrovní expozície. 

Okrem toho v mnohých krajinách veľa žien pracuje na  kratší pracovný čas a môže dochádzať k 
prípadom, že sa ich expozície neoznámia, a teda sa ani nezohľadnia pri stanovovaní opatrení na 
prevenciu. Keďže stále väčší počet žien prechádza k netradičným zamestnaniam, napr. v 
stavebníctve a doprave, a reštrukturalizácia vedie k vyššiemu zastúpeniu žien v niektorých 
odvetviach, ako napr. poľnohospodárstvo, charakteristiky expozícií sa zmenili. Napríklad v Dánsku v 
súčasnosti ženy tvoria jednu tretinu maliarov bytov. 

Mladých pracovníkov možno považovať za zraniteľnú skupinu, pretože počas života môžu byť 
vystavení expozíciám veľmi dlhý čas a v dôsledku biologického vývoja môžu byť citlivejší na toxické 
účinky chemických faktorov. Navyše, ako sa uvádza vo francúzskom prieskume SUMER, mladí 
pracovníci bývajú častejšie vystavení karcinogénnym faktorom než ostatní pracovníci. Pracovníci 
vykonávajúci údržbárske práce bývajú obzvlášť často vystavení riziku expozície karcinogénnym 
faktorom posudzovaným v tomto prieskume, najmä mladí učni a pracovníci v rámci 
subdodávateľských zmlúv. 

Okrem toho v ich prípade je väčšia pravdepodobnosť, že budú 
vystavení viacerým expozíciám. Podľa výskumu EU-OSHA 
mladí pracovníci sú tiež skupinou s najvyšším podielom zmlúv 
na krátkodobé zamestnanie a často pracujú na zmluvy na 
kratší čas a v neobvyklých hodinách, čo obmedzuje ich prístup 
k preventívnym službám. Často bývajú zamestnaní v odvetví 
pohostinských služieb a pracujú na nízko kvalifikovaných 
pracovných miestach. Pred zavedením zákazu fajčenia 
v mnohých krajinách EÚ mladí pracovníci v odvetví 
pohostinských služieb bývali tiež v obzvlášť veľkej miere 
vystavení tiež tabakového dymu. 

Údaje týkajúce sa expozície karcinogénom vzhľadom na 
vek,sú  tiež obmedzené a málo je známe o prevalencii 
a charakteristikách a úrovniach expozícií pracovníkov rôznych 
vekových kategórií. Môžu závisieť od rôznych faktorov, napr. 
od daného karcinogénu a kultúrnych noriem a priemyselnej 
štruktúry krajiny, ako aj od zmluvných podmienok a štruktúr 
zamestnanosti v jednotlivých povolaniach a rôznych vekových 
skupín a od rozdielov v podmienkach, ktoré platia pre ženy 
a ktoré pre mužov. 

K ďalším vznikajúcim problémom, ktoré by sa mali zohľadniť pri budovaní informačných systémov pre 
expozície, patrí čoraz väčší počet migrujúcich pracovníkov vykonávajúcich prácu s potenciálne 
vysokou úrovňou expozícií, nové pracovné miesta v oblasti nakladania s odpadmi a recyklácie, 
používanie nanotechnológií a potenciálne riziká súvisiace s tzv. zelenými pracovnými miestami. 
Nemalo by sa zabúdať na to, že k niektorým zo vznikajúcich rizík môže dôjsť na základe používania 
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známych karcinogénov v nových procesoch a produktoch. Ako príklad by sa mohli uviesť expozície 
oxidu kremičitému počas pieskovania textílií a pri rezaní umelého kameňa. 

Sociálno-ekonomický rozdiel možno pozorovať v prípade expozícií, keď pracovníci na 
nízkokvalifikovaných pracovných miestach bývajú vystavení expozícii častejšie a vyšším úrovniam ako 
pracovníci na úradníckych  pozíciách. To isté platí aj pre údržbu a subdodávateľské úlohy, kde sa 
často vyskytujú vyššie úrovne expozície. 

Potrebné je tiež identifikovať a riešiť  otázky týkajúce sa ľudí, ktorí sa liečili z rakoviny súvisiacej 
s prácou, pri návrate do práce, napríklad prispôsobením ich pracovných povinností, poskytnutím 
pomoci na zvládnutie stresu z návratu do práce, ktorá môže mať súvis s rakovinou a riadením zmien 
v organizácii práce a tíme. Vyžaduje si to koordinovaný postup všetkých subjektov na pracovisku 
a spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a subjektmi na pracovisku, k čomu by mali 
patriť aj preventívne služby. Stratégie musia byť zamerané na ženy aj na mužov a musia zahŕňať aj 
pracovníkov zamestnaných dočasne a na kratší pracovný čas. Vzhľadom na starnutie pracovnej 
populácie je potrebné rozvíjať stratégie zamerané na udržanie pracovnej schopnosti a na 
zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok pre všetkých, vrátane pracovníkov postihnutých 
chronickými chorobami. Potrebné sú lepšie dôkazy o efektívnych typoch intervencií. Zainteresované 
strany v oblasti verejného zdravia by mali v tomto zohrávať výraznejšiu úlohu než v súčasnosti. 

 

7.2. Odporúčania 

Z tejto správy vyplýva, že úsilie je potrebné na všetkých úrovniach: zlepšenie uplatňovania právnych 
predpisov (najmä týkajúcich sa faktorov vznikajúcich počas procesu a nechemických faktorov), 
stratégie na zvýšenie informovanosti zamerané na zlepšenie vnímania rizík všetkých 
zainteresovaných strán, špecifikácie komplexných preventívnych opatrení pre všetky pracovné 
procesy, ktoré zahŕňajú takéto rizikové faktory, zlepšené vykonávanie a presadzovanie právnych 
predpisov a odstraňovanie prekážok pre odškodnenie. V súvislosti s posledne menovaným Dánsko 
poskytlo zaujímavý príklad v oblasti odstraňovania prekážok pre odškodnenie tým, že vo väčšej alebo 
menšej miere preberá do vnútroštátnych právnych predpisov všetky faktory uznané agentúrou IARC 
ako rizikové faktory rakoviny. 

Vo významnej hodnotiacej štúdii európskej stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorej 
vypracovanie zadalo Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, sa 
odporúča nová stratégia so zameraním aj na úmrtia v dôsledku rakoviny z povolania (Európska 
komisia, 2013). Mala by byť zameraná najmä na výzvy súvisiace s vykonávaním právneho rámca 
s výslovným dôrazom na malé a stredné podniky (MSP) a na mikropodniky. V prípade mnohých 
kľúčových karcinogénov v pracovnom prostredí sa správe poukazuje na potrebu zmeniť postoje 
týkajúce sa potenciálnych rizík a jasne zamestnávateľom a pracovníkom ukázať ako znížiť expozíciu 
týmto faktorom. Zainteresované strany na úrovni členských štátov v tejto súvislosti poukázali na to, že 
európska stratégia núti vnútroštátnych tvorcov politík konať, a preto je významnou hybnou silou 
rozvoja vnútroštátnych stratégií/postupov. Uvádza sa v nej, že v rámci všeobecnej politiky zameranej 
na rakovinu súvisiacu s prácou by sa mali riešiť nielen chemické, ale aj biologické, fyzikálne 
a organizačné faktory. Na pracovnej expozícii sa len zriedka podieľa iba jeden faktor, skôr ide 
o kombináciu faktorov. 

V novom strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 
2014 – 2020 (Európska komisia, 2014) je ako jedna z troch hlavných výziev vymedzená prevencia 
chorôb súvisiacich s prácou, dôraz sa kladie na náklady, ktoré v súvislosti s rakovinou z povolania 
zaťažujú zamestnancov, spoločnosti a systémy sociálneho zabezpečenia, a zdôrazňuje sa význam 
predvídania potenciálnych negatívnych vplyvov nových technológií na zdravie a bezpečnosť 
pracovníkov. Poukazuje sa v ňom aj na vplyv zmien v organizácii práce z hľadiska fyzického 
i duševného zdravia a vyzýva k tomu, aby sa osobitná pozornosť venovala súvisiacim rizikám, ktorým 
čelia ženy, napr. určité typy rakoviny v dôsledku charakteru niektorých pracovných miest v ktorých 
majú nadmerné zastúpenie. 

Potrebný je prístup predbežnej opatrnosti v prípadoch, kde sú vo všeobecnosti identifikované neistoty, 
napr. pri narábaní so zmesami, alebo nedostatočné údaje. Existuje potreba novej paradigmy 
prevencie rakoviny založenej na poznatkoch, že rakovinu v konečnom dôsledku spôsobujú viaceré 
vzájomne pôsobiace faktory. V rámci takéhoto prístupu predbežnej opatrnosti je potrebné posúdiť aj 
zmeny vo svete práce, napr. nárast subdodávateľských prác, dočasná práca, viaceré zamestnania 
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a práca v priestoroch klientov s obmedzenými možnosťami prispôsobenia, nárast statickej práce, 
prechod od priemyslu k odvetviam služieb, nárast zamestnanosti žien v povolaniach, v ktorých 
dochádza k expozícii, nárast práce v neobvyklých pracovných dobách, nárast vystavenia viacerým 
expozíciám a pod. (EU-OSHA, 2012). 

Krajiny, ako napríklad Francúzsko a Nemecko, sa rozhodli uplatňovať systematickejší prístup 
k obmedzeniu zaťaženia rakovinou z povolania. Vo Francúzsku je politika v oblasti BOZP zlúčená 
s inými oblasťami politiky, napr. národný plán boja proti rakovine a stratégia verejného zdravia, 
s cieľom čo najlepšie využiť zdroje a ich jednotlivé potenciály, čo umožňuje komplexne zamerať 
postupy. So skúsenosťami z francúzskeho príkladu by sa mali oboznámiť iné krajiny, aby sa čo 
najlepšie využili všetky dostupné cesty na zlepšenie prevencie v súvislosti s rakovinou súvisiacou 
s prácou. Ďalší prístup by mohol spočívať v stanovení cieľa vo vnútroštátnych stratégiách oblasti 
BOZP, a to znížiť expozíciu karcinogénom a znížiť počet prípadov rakoviny z povolania, ako sa 
uvádza v novom strategickom rámci v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

Pokiaľ ide o chemické látky, pozitívne vplyvy nariadení REACH a CLP by sa dali ďalej posilniť lepšou 
integráciou s právnymi predpismi v oblasti BOZP, napríklad umožnením prístupu k údajom 
vytvoreným podľa nariadení REACH a CLP (napríklad údaje z klasifikácie uskutočnenej samotnými 
registrujúcimi v prípade látok, ktoré nemajú harmonizovanú európsku klasifikáciu), zlepšením 
informovanosti prostredníctvom výmeny informácií o výzvach, ktoré predstavujú osobitné situácie 
vystavenia medzi zainteresovanými stranami v oblasti BOZP a REACH a pod. Komunikačné kanály 
v rámci dodávateľského reťazca by sa mohli lepšie využiť na podporu osvedčených postupov v oblasti 
hodnotenia rizík, riadenia rizík, pokynov a substitúcie. Kde nebolo možné stanoviť hladiny DNEL, 
viaceré krajiny zaviedli limity expozícií založené na zdravotnom stave alebo rizikách. Nové prístupy 
v Nemecku a v Holandsku sú zamerané na postupné znižovanie expozície karcinogénnym chemickým 
látkam smerom k akceptovateľnej úrovni (expozičné limity v pracovnom prostredí založené na 
zdravotnom stave alebo rizikách). Cieľom je podstatne urýchliť zavádzanie preventívnych opatrení. 
Tento prístup by sa mal podrobne monitorovať a vyhodnocovať. 

Z nesmierneho množstva chemických látok uvedených na trh boli len niektoré dôkladne preskúmané 
z hľadiska rakoviny z povolania. Táto situácia sa vďaka nariadeniu REACH zlepšuje. Ako sa uvádza 
v správe, v dôsledku rôznych problémov nemožno však stanoviť limitné hodnoty pre viaceré faktory. 
Z tohto dôvodu hodnotenie rizík a súvisiace preventívne opatrenia nemôžu vychádzať z meraní na 
pracovisku. V prípadoch, keď vedecké údaje neumožňujú zatiaľ definovať alebo merať expozičné 
limity v pracovnom prostredí (založené na prahových hodnotách alebo založené rizikách) a ukazuje sa 
možný výskyt rizík, je potrebné prijať prístup predbežnej opatrnosti. 

Aj keď počet pracovníkov vystavených látkam, ktoré vznikajú v rámci procesu, nie je malý, v nariadení 
REACH sa tento problém nerieši. Existujú mnohé odvetvia, procesy a povolania, kde sa vyskytujú 
riziká rakoviny a kde sa predpisy týkajúce sa chemických látok neuplatňujú. Pracovné procesy sa 
navyše rýchlym tempom menia a zavádzajú sa nové odvetvia a procesy, napríklad v súvislosti s 
rozvojom elektronických zariadení, na zelených pracovných miestach, napr. v sektore zelenej 
energetiky (veternej energie a uchovávania energie, v oblasti nakladania s odpadmi) a v súvislosti s 
nárastom používania nanomateriálov. Dochádza tiež k nárastu zamestnanosti v odvetví služieb, ako 
napr. zdravotná starostlivosť, kde sa expozície dajú ťažko sledovať a na lieky sa nevzťahujú 
požiadavky oznamovania v rámci dodávateľského reťazca prostredníctvom kariet bezpečnostných 
údajov a požiadavky na testovanie a poskytovanie údajov. 

Potrebné je, aby výskumní pracovníci 
a odborníci takéto prístupy rozvíjali a 
mali by sa zahrnúť do usmernení a 
nástrojov. V ideálnom prípade by sa tieto 
špecifikácie mali týkať konkrétneho 
odvetvia/zamestnania, pričom by sa mali 
vzťahovať na všetky podmienky a 
faktory, ako napr. chemické látky, 
biologické faktory, fyzikálne faktory a 
psychosociálne faktory. 

Existuje množstvo vznikajúcich rizík, 
ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť na 
všetkých úrovniach, ako napr. 

© Zijl Reinier 
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nanomateriály, endokrinné disruptory a neionizujúce žiarenie. Málo sa vie o účinkoch umelo 
vyrobených nanočastíc na vznik rakoviny alebo iných súvisiacich chorôb. V štandardných kartách 
bezpečnostných údajov (KBÚ) sa nevyžaduje automatické oznamovanie nanomateriálových zložiek. 
Na účely zvýšenia množstva údajov o používaní a expozícii nanomateriálom Francúzsko zaviedlo 
povinný systém registrácie a možnosť zaviesť podobné systémy sa posudzuje v Nórsku, Belgicku, 
Dánsku, Švédsku a Taliansku. Takýto postup sa odporúča pre celú Európu. 

Potrebné sú projekty na identifikáciu skupín pracovníkov s vysokým rizikom ohrozenia rakovinou 
z povolania, skryté skupiny a zraniteľné skupiny; mali by sa vypracovať modelové riešenia na zníženie 
expozície v prípade takýchto skupín alebo pracovných úloh a na vysokorizikové pracoviská by sa mali 
dostať informácie o prevencii rizík. Ako príklad takéhoto prístupu možno uviesť prebiehajúci fínsky 
projekt na identifikáciu a predchádzanie situáciám s vysokou úrovňou expozície, ktorý je zameraný na 
identifikáciu najnebezpečnejších pracovných úloh z dôvodu chemických rizík. Potrebný je prístup 
predbežnej opatrnosti. Usmernenia pre spoločnosti, inšpekcie práce a organizácie 
úrazového/zdravotného poistenia by mali slúžiť prednostne ako interaktívne nástroje na komplexné 
hodnotenie rizík vzťahujúce sa na všetky druhy rizík. Zamestnávatelia a pracovníci by mali byť 
informovaní o tom, čo majú robiť v prípade chýbajúcich údajov alebo nejednoznačných výsledkov. 
A čo je najdôležitejšie, mali by byť poučení o tom, ako a kedy majú uplatniť princíp predbežnej 
opatrnosti. 

Autori správy uvádzajú prehľad možných riešení, pričom zdôrazňujú, že najefektívnejším opatrením je 
zabrániť expozícii: Táto zásada by sa mala posilniť uplatňovaním postupných kontrolných opatrení 
a vyvíjaním väčšieho úsilia pri poskytovaní prispôsobených usmernení podnikom. Uvedená tabuľka 
obsahuje prehľad opatrení odporúčaných v skúmanej literatúre, ako aj nástroje, usmernenia, a pod. 

Prehľad zistení a odporúčaní podrobne rozobratých v kapitole správy obsahujúcej závery 
poskytuje Tabuľka 3. 

 

Tabuľka 3: Zistenia a odporúčania 

Problém Odporúčania Poznámky 

Posúdenie expozície 

Informácie o pracovnej 
expozícii karcinogénom 
v Európe sú zastarané 
a neúplné. 

Odhady v informačnom 
systéme CAREX zo začiatku 
deväťdesiatych rokov minulého 
storočia by sa mali 
aktualizovať. 

Zahrnúť do aktualizácie odhady 
úrovní expozície. 

Zahrnúť informácie podľa rodu, 
vyhodnotiť neistotu odhadov. 

Údaje odrážajú expozície 
z minulosti, nie sú vhodné na 
odhad súčasnej expozície 
a budúcich trendov. 

Zlepšenie kontextových údajov 
databázy meraní expozície 
prostredníctvom medzinárodnej 
spolupráce by umožnilo lepšie 
využívanie údajov o expozícii 
v odhadoch údajov. 

Výhľadové štúdie, ktoré 
obsahujú informácie o trendoch 
(expozícia v čase) a informácie 
o charakteristikách expozície 
v jednotlivých povolaniach 
a úlohách. 

Vychádzať z príkladov, ako 
napr. štúdia SYNERGY, ktorá 
je zameraná na expozície oxidu 
kremičitému. 

Vychádzať z príkladov 
z členských štátov, ako napr. 
výhľadové štúdie zo Spojeného 
kráľovstva o práci na zmeny 
a expozícii oxidu kremičitému. 

Keďže informovanosť je nízka 
a pracovná história je slabo 
monitorovaná a opísaná, 
nedostatočná miera 
rozpoznania rakoviny súvisiacej 
s prácou v súvislosti s prácou 
žien je pravdepodobná. 

Zhromažďovať údaje 
z rodového hľadiska 
s rovnakým posudzovaním 
odvetví, kde pracujú muži aj 
ženy a ich typických expozícií.  

Vychádzať z príkladov, ako 
napr. štúdia GISCOP, v ktorej 
sa retrospektívne skúma 
história expozícií 
prostredníctvom rozhovorov 
s pracovníkmi spolu s údajmi 
o sociálnom zabezpečení 
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Problém Odporúčania Poznámky 

a zamestnanosti. 

Údaje podľa veku týkajúce sa 
expozície karcinogénom sú tiež 
obmedzené a málo je známe 
o prevalencii 
a charakteristikách a úrovniach 
expozícií pracovníkov rôznych 
vekových kategórií. 

Zahrnúť informácie o veku 
a prepojiť ich so štruktúrou 
zamestnanosti v jednotlivých 
povolaniach a rozdielmi 
v podmienkach pre ženy 
a mužov. 

Mladí pracovníci sú pri údržbe, 
v učňovskom pomere, 
stavebníctve, odvetviach 
služieb a odvetví pohostinských 
služieb v obzvlášť veľkej miere 
vystavení riziku. 

Zdrojom informácií v členských 
štátov o expozícii sa dá ťažko 
rozumieť a jazykové bariéry 
obmedzujú prístup odborníkom 
z iných krajín. Sú to napríklad: 
Poľsko, Slovensko a Česká 
republika, ako aj Francúzsko 
a Nemecko. 

Podporovať výmenu a procesy, 
pomocou ktorých údaje možno 
sprístupniť. 

Očakáva, že údaje bude 
poskytovať európska databáza 
Hazchem@work. 

Prebiehajúci projekt NECID je 
zameraný na prípravu databázy 
o expozícii nanočasticiam 
s cieľom umožniť jednotné 
uchovávanie údajov o expozícii 
nanočasticiam a súvisiacich 
informácií. 

Málo informácií o úrovniach 
expozície. 

Rozvíjať matice JEM 
a databázy expozícií s cieľom 
zahrnúť úrovne expozícií 
a súvisiace údaje. 

Zahrnúť čoraz väčší počet 
migrujúcich pracovníkov 
vykonávajúcich prácu 
s potenciálne vysokými 
úrovňami expozície, nové 
pracovné miesta v oblasti 
nakladania s odpadmi 
a recyklácie a potenciálne riziká 
súvisiace s tzv. zelenými 
pracovnými miestami 

Ako potenciálne faktory 
s vplyvom na vznik rakoviny 
z povolania, boli identifikované 
práca na zmeny, pri ktorej 
dochádza k narušeniu 
cirkadiánneho rytmu, a sedavá 
práca, nevenuje sa im však 
taká pozornosť, akú si 
zasluhujú.  

Uplatňuje sa legislatívny rámec 
a konkrétnejšie smernica 
o pracovnom čase a na základe 
hodnotenia rizík možno 
stanoviť preventívne opatrenia. 

Viac výskumu zameraného na 
vzťah medzi rizikom a účinkom 
a na účinné preventívne 
opatrenia. 

Zabránenie alebo obmedzenie 
sedavej práce využívaním 
dynamických pracovných staníc 
a/alebo stolov s bežeckými 
pásmi. 

Organizácia práce na 
zabránenie statickej práci, 
dlhému státiu a dlhému 
sedeniu, napr. zavedením 
prestávok a reorganizáciou 
pracovných postupov. 

Vychádzať z príkladov 
v usmernení, napr. z Kanady 
o harmonogramoch, zabránení 
vystaveniu svetlu a organizácii 
času odpočinku. 

Vychádzať z výhľadových štúdií 
zo Spojeného kráľovstva na 
hodnotenie potenciálneho 
vplyvu rôznych opatrení, ako 
napr. obmedzenie rokov 
odpracovaných na zmeny, na 
údaje o výskyte rakoviny. 

Chemické faktory 

Povinné oznamovanie 
expozície pracovníkov 

Odporúča sa, aby všetky 
krajiny zriadili podrobný 

Podávanie správ sa môže stať 
administratívnou rutinou. 
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Problém Odporúčania Poznámky 

chemickým karcinogénom sa 
realizuje v rozličnej miere a len 
pre vybrané látky 

Nízke a príležitostné expozície 
sa neoznamujú. 

národný register na umožnenie 
celoeurópskeho zberu údajov 
o expozícii karcinogénom. 

Zahrnúť všetky krajiny EÚ 
a všetky príslušné 
karcinogénne expozície 
(a prípadne aj iné chemické 
látky vzbudzujúce veľké obavy) 

Zahrnúť pracovníkov na 
dočasné a subdodávateľské 
zmluvy a pracovníkov údržby. 

Analyzovať výsledky s cieľom 
pomôcť zlepšiť prevenciu. 

Zabezpečiť, aby sa na základe 
podaných správ zabezpečila 
substitúcia. 

 

Počty vystavených pracovníkov 
sú vysoké pre látky, ktoré 
vznikajú v rámci procesu, ako 
napr. prach z tvrdého dreva, 
chróm, dusičnany, PAU 
a azbest, ktoré sa uvádzajú 
v registroch.  

Zabezpečiť príslušné 
informácie a preventívne 
opatrenia, aj keď sa na tieto 
látky nevzťahuje povinnosť 
týkajúca sa KBÚ 
a oznamovania v rámci 
dodávateľského reťazca. 

Zvýšiť ochranu na pracovisku, 
identifikovať spôsoby na 
podporu prevencie 
a zvyšovania informovanosti 
odlišné od spôsobov 
ustanovených na používanie 
KBÚ a komunikáciu proti smeru 
a v smere dodávateľského 
reťazca na základe postupov 
podľa nariadenia REACH. 

Do hodnotenia expozície 
nemusia byť zahrnutí učni 
a ženy, aj keď sú vystavení 
expozícii, zabrániť 
neobjektívnym názorom o tom, 
kto je vystavený a ohrozený. 

Viac výskumu na hodnotenie 
expozícií zraniteľných skupín. 

Kremenný prach a výfukové 
plyny a plyn z naftových 
motorov, zváračské dymy, 
expozícia tabakovému dymu, 
oxid kremičitý, prach z dreva 
a endotoxíny nie sú zatiaľ 
zahrnuté v registroch, najmä 
z dôvodu ich veľmi širokého 
rozsahu použitia. 

Hodnotenie expozície, 
rozšírenie rozsahu systémov 
hodnotenia na primerané 
zahrnutie týchto látok. 

Údaje sa v nedostatočnej miere 
vzťahujú na mladých 
pracovníkov pracujúcich 
v údržbe a na ženy pracujúce 
napríklad v doručovaní, 
maloobchode a doprave; 
potrebné je zabezpečiť, aby sa 
preskúmali aj ich expozície. 

Nariadenie REACH a právne 
predpisy v oblasti BOZP nie sú 
dostatočne prepojené 
a obmedzený je prístup 
k informáciám nariadenia 
REACH, ktoré sú dôležité pre 
hodnotenie rizík. 

Užitočné informácie z veľmi 
rozsiahlych kariet 
bezpečnostných údajov 
a databáz pre nariadenia 
REACH a CLP sa ťažko 
vyberajú. 

Prístup k údajom vytvoreným 
podľa nariadení REACH a CLP 
(najmä na základe klasifikácie 
látok uskutočnenej samotnými 
registrujúcimi a ak neexistuje 
harmonizovaná klasifikácia) by 
mal byť umožnený osobám, 
ktoré majú na starosti ochranu 
pracovníkov. 

Zlepšenie výmeny informácií 
o situáciách týkajúcich sa 
expozícii medzi subjektmi 
nariadenia REACH 
a zainteresovanými stranami 
v oblasti BOZP. 

Vychádzať z príkladov 
nástrojov hodnotenia rizík, 
ktoré integrujú informácie 
nariadenia REACH (napríklad 
Stoffenmanager a niektoré 
nástroje hodnotenie rizík OiRA 
vrátane odvetví služieb, ako 
napr. kaderníctvo 
a maloobchod). 

Stavať na úspešných 
elektronických nástrojoch na 
zlepšenie komunikácie v rámci 
dodávateľského reťazca 
(napríklad SDBtransfer, 
elektronický proces pre 
elektronickú výmenu údajov 
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Problém Odporúčania Poznámky 

KBÚ a expozičné scenáre by 
mali byť realistické a mali by 
zohľadňovať hierarchiu 
kontrolných opatrení 
a osobitných ustanovení 
smernice o karcinogénoch 
a mutagénoch. 

týkajúcich bezpečnosti v rámci 
dodávateľského reťazca 
stavebného priemyslu) 

O účinkoch nanočastíc sa vie 
len málo. 

V štandardných kartách 
bezpečnostných údajov (KBÚ) 
sa nevyžaduje automatické 
oznamovanie 
nanomateriálových zložiek. 

Posúdiť systémy registrácie 
a podávania správ. 

Vychádzať z príkladov Nórska, 
Belgicka (ktoré budú mať 
register od 1. 1. 2016), Dánska, 
Švédska a Talianska. 

 

Prevencia 

Zabránenie expozícii 
(odstránenie) a substitúcia sú 
zásady, ktoré sú ustanovené 
v právnych predpisoch, nie sú 
však zavedené do praxe. 

Spoločnosti potrebujú viac 
usmernení o tom, ako zabrániť 
používaniu karcinogénnych 
látok/faktorov a o ich substitúcii. 

Podporovať odstránenie 
a substitúciu poskytovaním 
odbornej prípravy, príslušných 
nástrojov a praktických 
príkladov. 

Nástroje na hodnotenie rizík by 
mali klásť dôraz na substitúciu 
a odstránenie. 

Hierarchia kontrolných opatrení 
by mala byť zavedená do 
príslušných oblastí politiky 
(REACH, stroje, osobné 
ochranné prostriedky (OOP)) 

Vychádzať z príkladov 
existujúcich systémov, 
substitučných databáz 
(SubsPort, substitution-cmr.fr) 
a prípadových štúdií úspešnej 
substitúcie. 

Ďalší rozvoj existujúcich 
databáz. 

Usmernenie EÚ k substitúcii 
chemických látok je k dispozícii 
(EU-OSHA, 2003; Európska 
komisia, 2012) 

Neexistuje takmer žiadne 
hodnotenie činností a aktivít na 
zníženie expozície. 

Posúdiť úroveň poznatkov 
a zmeny správania 
zamestnávateľov 
a pracovníkov. 

Posúdiť vplyv kampaní 
a opatrení na zvyšovanie 
informovanosti. 

Zahrnúť aktivity na prenos 
poznatkov do kampaní, 
previesť zistenia do dostupných 
informácií pre podniky 
a praktické usmernenie 
konkrétne zamerané na 
rizikové faktory a sektory, 
povolania a pracovné úlohy. 

Stavať na príkladoch 
z členských štátov, napr. 
kampane týkajúce sa azbestu 
v UK 

Informovanosť je slabá 
a poznatky zamestnávateľov sú 
obmedzené. 

 

Potrebné sú kampane na 
zvyšovanie povedomia, 
prednostne ako tripartitné 
iniciatívy. 

Poskytnúť podrobné 
usmernenia k tomu, ako znížiť 
expozíciu špecifickým rizikám. 

Vychádzať z príkladov 
členských štátov týkajúcich sa 
napríklad kritérií špecifických 
pre procesy a špecifických pre 
látky v Nemecku. 

Členské štáty by mohli 
nasledovať švédsky príklad: 
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Problém Odporúčania Poznámky 

Z viacerých štúdií vyplýva, že 
spoločnosti, v ktorých sa 
uskutočnila inšpekcia, pochopili 
riziká oveľa lepšie a boli viac 
motivované, aby prijali 
opatrenia a akceptovali vyššiu 
mieru prítomnosti inšpektorov 
práce a viac inšpekcií, čo sa 
týka predovšetkým  malých 
podnikov. 

Potrebné sú usmernenia pre 
podniky, inšpekcie práce 
a organizácie 
úrazových/zdravotných 
poistení. 

Poskytnúť interaktívne nástroje 
komplexného hodnotenia rizík, 
ktoré zahŕňajú všetky typy rizík 
a umožňujú flexibilnú 
aktualizáciu. 

odbory vymenujú regionálnych 
bezpečnostných zástupcov pre 
malé pracoviská, ktorí môžu 
kontrolovať malé a stredné 
podniky. Náklady na kontroly 
hradí čiastočne vláda; právo 
organizácií pracujúcich 
vykonávať spoločne kontrolu sa 
uplatňuje aj v iných krajinách. 

V prípade fyzikálnych 
a biologických faktorov je 
informovanosť na veľmi nízkej 
úrovni. 

Rozšíriť matice JEM, aby 
zahŕňali rizikové faktory iné ako 
chemikálie rozšírením rozsahu 
na zahrnutie viacerých látok 
a iných faktorov (práca na 
zmeny a pod.)  

Informačný systém Carex 
Kanada je najkomplexnejším 
zdrojom informácií, zahŕňa aj 
prácu na zmeny a iné rizikové 
faktory. 

Na pracovnej expozícii sa len 
zriedka podieľa len jeden 
faktor, často ide o kombináciu 
rizikových faktorov. 

Holistický prístup 

Profily expozícií pre konkrétne 

povolania zohľadňujúce 

fyzikálne, chemické, biologické 

a pracovno-organizačné 

faktory, ako aj sociálno-

ekonomické postavenie. 

Doplniť informácie o expozícii 

poznatkami získanými 

z národných registrov údajov 

o rakovine, registrov chorôb 

a správ o prípadoch rakoviny 

na odškodnenie a systémov 

poistenia. Zdroje, ako napr. 

registre údajov o rakovine 

a databázy expozícií, môžu byť 

užitočné pri sledovaní 

viacnásobných expozícií 

a identifikácii možných vzťahov 

a synergických alebo 

multiplikačných účinkov medzi 

rizikovými faktormi. 

Vychádzať z vnútroštátnych 
príkladov prieskumov (napr. 
SUMER vo Francúzsku), štúdií 
o rakovine v konkrétnych 
povolaniach (napr. NOCCA) 
a registrov ochorení na 
rakovinu z povolania, ktoré 
prispievajú k aktívnemu 
vyhľadávaniu obetí rakoviny 
súvisiacej s prácou (OCCAM, 
prostredníctvom ktorého 
miestne zdravotnícke orgány 
oznamujú prípady, keď pacient 
uvádzal v minulosti prácu vo 
vysokorizikových odvetviach) 

V odvetví služieb je 
informovanosť na nízkej úrovni 
a pracovníci sú slabo vyškolení 

Potrebné je zvyšovať 
informovanosť a zaviesť 
stratégie prevencie. 

Vychádzať z príkladov 
vnútroštátnych stratégií 
týkajúcich sa odvetvia služieb. 
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Problém Odporúčania Poznámky 

o tom, ako sa majú chrániť, 
často majú nedostatočný 
prístup k preventívnym 
službám, zriedka sú 
oboznamovaní s opatreniami 
na pracovisku a často mávajú 
pri práci málo autonómie. 

Preventívne služby majú 
dôležitú úlohu v hodnotení 
expozície na pracoviskách 
a poskytovaní poradenstva 
spoločnostiam, avšak 
postavenie a úlohy 
preventívnych služieb často nie 
sú jasné a v niektorých 
členských štátoch sú zdroje 
obmedzené (predovšetkým je 
nedostatok pracovných 
lekárov). 

Posilniť preventívne služby na 
podporu prevencie rakoviny 
súvisiacej s prácou. 

Zabezpečiť náležité 
informovanie a priebežné 
vzdelávanie. 

Vychádzať z príkladov 
z členských štátov 
s požiadavkou pravidelného 
preškolenia. 

O vplyve nových foriem práce 
(napr. subdodávateľské zmluvy 
a viac fragmentovanej práce) je 
málo poznatkov. 

Povinné zaznamenávanie aj 
príležitostných expozícií. 

Informácie o zamestnanosti 
a pracovných miestach 
z registrov sociálneho 
zabezpečenia by sa mohli 
doplniť informáciami 
o expozíciách s cieľom 
zaznamenať dôkazy o histórii 
expozícií, ktorým boli 
pracovníci vystavení. 

Vychádzať z príkladov 
z členských štátov. 

Z hľadiska prevencie by bolo 
vhodné odhadnúť budúci vplyv 
súčasnej expozície.  

Potrebné informácie o počte 
vystavených pracovníkov a ich 
úrovni expozície v priebehu 
času. 

Kvantitatívne odhady týchto 
údajov spravidla nie sú 
k dispozícii, ale možno ich 
odvodiť pomocou odhadov 
expozícií v pracovnom 
prostredí. 

Vychádzať z príkladov 
zahŕňajúcich napríklad 
hodnotenia zaťaženia, ktoré 
boli vykonané v Spojenom 
kráľovstve, a analýzy trendu 
expozícií v vykonanej vo 
Fínsku. 

Návrat do práce 

Neexistujú takmer žiadne 
stratégie zamerané na návrat 
do práce, najmä pre 
pracovníkov, ktorí ochoreli na 
rakovinu súvisiacou s prácou. 

Pripraviť stratégie zamerané na 
návrat do práce. 

Vychádzať z úspešných 
príkladov. 

Zahrnúť všetky subjekty na 
úrovni podniku a spolupracovať 
so zdravotníckymi službami. 

Riešiť obavy kolegov. 

Stratégie musia byť zamerané 
na ženy aj na mužov a musia 
zahŕňať aj pracovníkov 
zamestnaných dočasne a na 
kratší pracovný čas. 

Vrátiť sa do práce a nebyť 
vystavený rovnakému faktoru, 
ktorý spôsobuje rakovinu, môže 
byť zložité. 

NECID, Nano Exposure and Contextual Information Database (Databáza expozícii nanočaticiam a súvisiacich 
informácií) 
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