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ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК

Професионални кожни болести и изложеност 
на кожата во Европската унија (ЕУ-25): 

преглед на политиката и практиката

Со цел да ја подобри 
работната средина, во 
однос на заштитата на 
безбедноста и здравјето 
на работниците како што е 
предвидено во Договорот 
и последователните 
стратегии на Заедницата и 
акционите програми кои се 
однесуваат на безбедноста 
и здравјето на работното 
место, целта на Агенцијата 
ќе биде да им обезбеди на 
органите на Заедницата, 
земјите-членки, социјалните 
партнери и оние вклучени во 
областа, технички, научни 
и економски информации 
за употреба во доменот на 
безбедноста и здравјето при 
работа.
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Предговор 

 

 
 

Кожните болести се едни од најважните видливи ризици кои се однесуваат на широката 

употреба и изложеност на хемикалии [65]. Кожата е најголем орган на телото и покрај тоа што 

е изложена на хемикалии, изложена е и на физички и биолошки ризик фактори. Сепак, не 

постои научен метод за мерење на резултатите од изложеноста на телото на ризици преку 

контакт со кожата. Според тоа, не се воспоставени никакви стандарди за изложеност на 

кожата. Поради тоа уште поважно е да се препознаат ризик факторите и да се развијат методи 

за нивна проценка и контрола. Во овој извештај се настојува колку е можно повеќе да се даде 

преглед на изложеноста на кожата, кожните болести и главните политики кои се однесуваат на 

признавање и евидентирање на кожни болести. Воедно ќе биде испитана состојбата во однос 

на признавањето, проценката и контролата на изложеноста на кожата на хемиски, биолошки и 

физички ризик фактори (вклучувајќи ултравиолетово зрачење и вибрации) во Европската унија 

(ЕУ-25) (Поглавја 2 до 6). Извештајот завршува со одредени предизвици, можности и 

препораки (Поглавје 7). 

 

Со цел да се даде опсежен преглед, беа собрани кратки прегледи од политики и практики на 

ниво на ЕУ, како и на национално, регионално и локално административно ниво; истите се 

анализирани и обработени во овој извештај. Собирањето информации беше фокусирано кон 

различните политики и практики кои постојат во земјите членки на Европската унија во однос 

на законодавство, насоки и препораки, договори, колективни активности и програми, 

постоечки практики и методологии. Резултатите од собраните информации од земјите членки 

се претставени во Додаток 2 кон овој извештај кој е достапен во електронска форма на 

следната веб-страница: http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view. 

Основните и дополнителните информации беа добиени од научни референтни книги, трудови, 

статии и веб сајтови (погледнете во Библиографија). 

 

Како практична алатка, во една детална (но исцрпна) табела во Додаток 1 се наведени голем 

број примери на кожни болести заедно со многу агенси кои ги предизвикуваат болестите 

(хемиски, биолошки и физички). Лезиите се класифицирани според економски 

сектор/занимање. Во оваа важна табела се наведени и отежнувачки фактори и компликации и 

на крајот се опфатени подеднакво важните конкретни превентивни активности. 
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Извршно резиме 

 

Основа 

  

Кожните болести се едни од најважните видливи ризици кои се однесуваат на изложеноста и 

широката употреба на хемикалии [65]. Како најголем орган на телото, кожата е изложена на 

хемиски, физички и биолошки ризик фактори. Сепак, бидејќи не постои научен метод за 

мерење на последиците и нивото на изложеност на телото на ризици преку контакт со кожата, 

не се воспоставени никакви стандарди за изложеност на кожата. Поради тоа уште поважно е да 

се препознаат ризик факторите и да се развијат методи за нивна проценка и контрола. Во овој 

извештај се настојува, колку е можно повеќе, да се даде преглед на изложеностите на кожата 

и кожните болести. Ги содржи основните политики кои се однесуваат на признавање и 

евидентирање на кожните болести, како и признавање, проценка и контрола на изложеноста на 

кожата на хемиски, биолошки и физички ризик фактори во Европската унија (ЕУ-25). 

Документот завршува со одредени предизвици, можности и препораки. 

 

Методологија 

   

Со цел да биде прикажан сеопфатен прeглед, во извештајот се собираат, се анализираат и се 

зборува за главните политики и колективни практики ширум ЕУ. 

 

Фокусот беше на различните политики и колективни практики кои постојат во европските 

земји членки вклучувајќи го законодавство, колективните насоки и препораки, договори, 

активности и програми, постоечки практики и методологии. Информациите беа собрани на 

ниво на ЕУ, како и на национално, регионално и локално ниво. Резултатите од собраните 

информации се вклучени во образците во Додаток 2, достапни од: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view. Основни и дополнителни 

информации беа собрани од научни референтни книги, трудови, статии и веб сајтови. Како 

практична алатка, во една детална, но исцрпна табела во Додаток 1 се понудени многу примери 

на кожни болести, класифицирани според економски сектор/занимање, заедно со голем број 

хемиски, биолошки и физички причинители. Табелата содржи и отежнувачки фактори, 

потенцијални компликации и многу конкретни превентивни активности. 

 

Видови на кожни болести 

 

Различните видови на штетни влијанија после изложеност на кожата на ризик за појава на 

кожни болести се следните: локализирани штетни влијанија, систематски штетни влијанија од 

продирање во кожата и професионални дерматози. 

• Локализираните штетни влијанија може да варираат од иритации, печење или 

уртикарија, па сѐ до преминување кон канцерозна состојба и може да вклучуваат 

сензибилизација или присуство на алергени супстанци во организмот, фототоксичност 

и инфекции. 

• Системско влијание може да биде предизвикано кога производот за кој станува збор 

ќе премине од површината на кожата во општиот крвоток преку роговидниот слој 

(релативно бавна појава), или епидермисот и дермисот (побрза појава). 

• Професионалните дерматози имаат различен изглед и причинители. Некои 

потекнуваат од внатрешноста на телото (ендогени), додека други потекнуваат од 

надворешноста на телото (егзогени). Иако тие претставуваат значајна категорија кај 

професионалните болести, нивната сложеност спречува каква било поединечна 

класификација. Како резултат на тоа, ограничено е евидентирањето на 

професионални болести, кое е важно за националните системи за признавање и 

надоместок. 
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Бидејќи недостасува стандардна дефиниција за кожни болести, тешко е да се добијат точни 

епидемиолошки податоци. 

 

Особено е тешко да се соберат точни, конкретни статистички информации за 

распространетоста и застапеноста на изложеност на кожата и различните системи за проценка, 

надоместок и превенција во ЕУ. Недостатокот на каква било меѓународна јасна дефиниција на 

професионални кожни болести исто така го попречува собирањето на многу квалитетни 

епидемиолошки податоци. Сепак, во сите студии се утврдени тенденции кои укажуваат на 

потценување и редовно зголемување на зачестеноста и сериозноста на забележаните кожни 

болести (особено иритации, рак на кожа, и пред сѐ, алергии од хемиско потекло). 

 

Признавање на кожните болести и изложеноста на кожата 

  

Во европскиот распоред за професионални болести се наведени болести кои се научно 

признаени како професионални по потекло.1 Како резултат на тоа, тие ги исполнуваат условите 

за надоместок и подлежат на задолжителни превентивни мерки за да се намали нивната 

застапеност. Европските земји членки самите ги утврдуваат критериумите за признавање 

на професионални болести и имаат слобода да имплементират посеопфатни и детални 

национални закони и прописи. Професионалните болести предизвикани од физички, хемиски 

или биолошки фактори се признаени во сите земји членки на ЕУ. 

 

Официјалното признавање на професионалните кожни болести во повеќето земји се заснова на 

признавањето на т.н. ‘професионален ризик’ и примената на три клучни критериуми: 

• треба да постои каузална врска помеѓу болеста и изложеноста на штетна ситуација или 

агенс; 

• изложеност произлегува од работното место; 

• болеста се јавува помеѓу специфични групи со зачестеност која ја надминува 

просечната стапка на појава на болеста кај остатокот од населението. 

 

Земјите од ЕУ ги признаваат ризиците од изложеност на кожата кои водат до кожни болести и 

ги имаат транспонирано барањата на сите важни Директиви во нивното законодавство. Сепак, 

останува нејасно до која мера поединечните земји го имаат преведено ова признавање во 

национален закон. 

 

Методи за собирање на податоци 

  

Вообичаено лекарите (по трудова медицина) се оние кои ги пријавуваат професионалните 

болести, иако постојат одредени разлики во начинот на кој се пријавуваат професионалните 

болести и како се проследуваат овие пријави. Податоците за професионални болести се 

собираат преку овие извештаи и се испраќаат до соодветната осигурителна компанија, локални 

/ национални надлежни органи (пр. трудовиот инспекторат или службени лица за здравје од 

министерството за труд), канцеларии за безбедност и здравје или кој било национален 

институт кој е одговорен за следење и превенција на професионални болести. 

 

Главната намена на собирањето податоци е да се следат професионалните болести со цел да се 

утврдат и да се следат главните проблеми, како и да се откриваат нови болести и ризик 

фактори. Целта е да се добие увид во причинителите на професионални болести, да се 

предвидат и проучат трендовите (пр. во индустриски сектори) и да се научи како да се 

превенираат болестите или како најдобро да се преземат мерки за претпазливост во однос на 

овие болести. 

 

                                                           
1 Препорака на Комисијата 2003/670/ЕС од 19 септември 2003 година која се однесува на Европскиот 
распоред на професионални болести, Европска комисија, 2003 
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Воедно податоците даваат основа за понатамошна анализа и научно истражување, стручно 

образование и меѓународна споредба. Заедно со европските листи, националните листи за 

кожни болести ги вклучуваат категориите на штетни супстанци кои водат до професионални 

кожни болести. Сепак, потребни се повеќе информации за степенот на опасности и за 

изложеноста на работниците, за целосно да се препознаат ризиците од изложеноста на кожата. 

Појавата на професионални кожни болести во ЕУ покажува дека е неопходна проценка на 

изложеноста. 

 

Дијагноза, мерење и проценка на ризик од кожни болести и изложеност на кожата 

 

Дијагнозата се заснова на усогласеноста помеѓу медицинските набљудувања и оние од 

работната средина. Алергологијата и кожните тестови се два важни фактори, особено со 

стандардната европска батерија (серија) и дополнителни батерии (пр. козметика, бои, 

антисептици, растворувачи, гумени производи). Терапевтската нега се заснова на избегнување 

на предизвикувачите (со други зборови, превенција кај изворот) и соработка за да се поттикнат 

разни други превентивни мерки. Во потешките случаи, консултациите со специјалист (на 

пример, дерматолози и специјалисти по професионални болести) може да укажат на чекори за 

ефективна превенција и можен надоместок на вработените. 

 

Во ЕУ конкретно се применуваат неколку методи за проценка на ризикот за кожата: 

податоците за изложеноста на работниците главно се собираат преку прашалници и 

испитувања, но воедно се спроведуваат и широкораспространети испитувања во Франција, 

Германија, нордиските земји и во Обединетото Кралство. 

 

Методи за превенција/елиминирање/сведување на минимум на ризикот од изложеност на 

кожата 

 

За ефективна превенција на кожни болести е потребна комбинација од технички, 

организациски и медицински мерки за да се елиминира или да се сведе на минимум 

изложеноста на кожата на ризик фактори. Потребно е чувство на одговорност за утврдување на 

ризиците кои постојат кај секоја работна станица, како и за информирање на работниците за и 

тие да бидат активно свесни за физичките, биолошките или хемиските ризици, како и заштитни 

мерки. 

 

Можни се различни мерки наменети за елиминирање или барем за намалување на контактот со 

надразнувачка или алергена супстанца и/или канцерогени производи. 

 

Земјите во ЕУ користат различни методи, вклучувајќи надзор на здравјето на работниците на 

работните места и влезни проверки на здравјето, соработка помеѓу различни специјалисти, 

како и информативни пакети, програми за обука и кампањи насочени кон професионални 

групи или сектори. 

 

Заклучоци 

 

Превенцијата на кожните болести вклучува одржување на природната заштитна функција на 

кожата, како и утврдување и проценка на изложеноста на кожата на штетни агенси. Затоа од 

суштинско значење е да се промовира проактивен пристап, со ефективна проценка и 

воспоставување на јасни стандарди за регистрирање на болести. 

 

Постои јасна, итна и општа потреба за унифицирање на Европска рамка на критериуми за 

признавање на професионални болести. 

 

Покрај тоа, сѐ уште е потребно многу да се работи на подигање на свеста на вработените и 

тековно информирање на докторите за актуелните случувања на ова поле. 
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Новата европска политика за козметички производи би можело да се усвои како модел со кој 

другите посредници и индустриски сектори можат да почнат да ги решаваат кожните болести, 

кои сѐ уште претставуваат еден од најважните, но потценети проблеми на полето на 

безбедноста и здравјето при работа. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

КРАТОК ОПИС НА КОЖНИТЕ БОЛЕСТИ  

КАКО ДЕЛ ОД ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА 
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1.1. Структура на кожата 

         

Кожата е најобемен орган во човековото тело, со површина од околу 2 m2 и вкупна тежина кај 

возрасните од околу 3 килограми. Има суштинска улога во заштита на телото од надворешни 

опасности. Се состои од три слоја: епидермис од надворешната страна, потоа дермис и 

хиподермис. 

 

Епидермисот се состои од четири слоја: површински, заштитен, роговиден слој кој се состои 

од масен себум и кератин кој постепено се троши; грануларен слој кој може да се промени во 

форма која содржи кератин; т.н. Малпигиев слој кој содржи слободни нервни завршетоци 

(одговорни за чувството на болка); и базичен слој кој постојно произведува нови клетки. Во 

овој слој се наоѓаат меланоцити, лангерхансови клетки и лимфоцити (кои го даваат одговорот 

од имунолошкиот систем на телото), но нема крвни садови. 

 

Дермисот во суштина се состои од колаген и еластин, со завршни крвни садови (бидејќи во 

епидермисот нема крвни садови, доколку нема крварење после повреда, тоа е знак дека само 

епидермисот е зафатен од повредата; доколку има појава на крварење, во тој случај и повреден 

е и дермисот и затоа се формира лузна). Дермисот исто така содржи лојни жлезди, 

фибробласти, макрофаги, хистиоцити, мастоцити и нервни завршетоци (одговорни за 

хиперсензензитивност и чувство за допир). 

 

Хиподермисот или субкутисот ги содржи фоликулите на влакната, потните жлезди, нервните 

влакна и капиларната мрежа, одговорни за чувството за температура. 

 

___________________________________________________________________________ 

Кожата има суштинска улога во заштита на телото од надворешни опасности. 

___________________________________________________________________________ 

 

Слика 1: Пресек на човечка кожа, на кој се прикажани трите слоја (Извор: Arbetsmiljö, 

Шведска, 1984 [19]) 

 

 
 

Некои штетни или токсични агенси на кои е изложена кожата предизвикуваат локални 

влијанија, додека други агенси кои можат да ја преминат бариерата на кожата може да 

поттикнат системски влијанија кога ќе навлезат во општиот крвоток [5] [36] [56] [73]. 

 

Основните влијанија, класифицирани според сектор на активност/занимање, се наведени во 

табелата за кожни болести, заедно со агенсите кои ги предизвикуваат, во Додатокот 1. 

ЕПИДЕРМИС 
 
 
 
 

ДЕРМИС 
 
 
 
 
ХИПОДЕРМИС 

ВЛАКНО 
РОГОВИДЕН СЛОЈ 

РЕЦЕПТОР 

ЛОЈНА 
ЖЛЕЗДА 

ПОТНА 
ЖЛЕЗДА 

КРВЕН 
САД 

НЕРВНО 
ВЛАКНО ПОТКОЖНИ МАСТИ 

КРВЕН САД 

ФОЛИКУЛА 
НА ВЛАКНО 

МУСКУЛ КОЈ ГИ 
ИСПРАВУВА 
ВЛАКНАТА 
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1.2. Локализирани штетни влијанија 

         

Кожата подлежи на голем број локализирани штетни влијанија, вклучувајќи 

иритации/печење/уртикарија, развој на рак, сензибилизација/алергија, фототоксичност и 

инфекции. 

 

1.2.1. Иритација/печење/уртикарија 

 

Голем број производи – како што се бази, киселини, растворувачи, детергенти, пестициди, 

биоциди, метали, минерални влакна и состојките на пластика и гума (вклучувајќи мономери и 

катализатори) – можат да предизвикаат локална иритација речиси веднаш после изложеноста. 

Во одредени случаи оваа иритација може да достигне ниво на хемиски изгореници, гноење и 

некроза. Изложеноста на овие супстанци на работното место се регулира со Директивата на ЕУ 

98/24/ЕС ‘Хемиски агенси’. Инсектите (гасеници), морските животни (медуза) и растенијата 

(коприва) исто така можат да предизвикаат реакции на уртикарија (со интензивен пруритус), со 

едноставен контакт со кожата. Ова може да претставува ризик кај одредени занимања. На 

пример, уртикарија со интензивен пруритус може да биде предизвикана од гасеница од даб, 

бор и други дрвја кај шумарите и шумските производители (за други примери погледнете во 

табелата во Додаток 1, Дел 7: Животни и растенија). 

 

___________________________________________________________________________ 

Голем број хемиски и биолошки агенси можат да предизвикаат локализирани штетни 

влијанија. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.2.2. Сензибилизација/алергија/фототоксичност 

  

Вродените реакции на преголема сензитивност може да бидат резултат на абнормална 

природна сензитивност на одредени производи кај одредени поединци. Тие може да се јават 

при прв контакт. 

 

За почестите алергиски реакции потребна е претходна сензибилизација на одредена супстанца 

и тие се јавуваат само при понатамошен контакт со супстанцата после овој период на 

индукција. Илјадници различни производи може да активираат сензибилизација и со тоа може 

да предизвикаат алергиски контактен дерматитис [31] [50], вклучувајќи лекови, антиоксиданти, 

конзерванси, антисептици, биоциди, пестициди, средства за дезинфекција и средства за 

чистење, метали, состојки на пластични и гумени материјали, масла, пигменти и бои, 

козметика, восоци за депилација, Перу балсам (2), колофонска (розин) смола (3), терпентин, 

растителен (латекс) и животински протеини и ензими. Приближно 150 состојки се 

класифицирани од ЕУ како ‘предизвикувачи на алергиски реакции на кожата’ R43 – ‘Може да 

предизвикаат сензибилизација при контакт со кожа’ (ЕУ: Директива 67/548/ЕС, Анекс I). 

Одредени супстанци, како што е хлороталонил (пестицид) и латекс, предизвикуваат огромна 

уртикарија (едем на Квинке - ангиоедем), за која се смета дека создава ризик за асфиксија, 

анафилактичен шок и дури и смрт кај луѓето кои се изложени на овие супстанци при работа. 

Фототоксичните реакции се активираат со светлина (особено сончева светлина, но исто така и 

со вештачки УВ зраци: Директива 2006/25/ЕС ‘Физички агенси – вештачка оптичка 

                                                           
2 Перу балсамот е смола која се извлекува од засеци во кората на перуанско балсамово дрво. Се користи 
во природната форма како состојка во медицински производи, храна, пијалаци и производи за чистење 
и миење на телото. 
3 Порано се нарекувал колофонија, колофонската смола (розин) е црвеникаво-кафеава смола со 
боровина која се користи во производство на селотејп и други производи. 
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радијација’), на пример кај луѓе кои се подложени на различни форми на медицинско лекување 

или кои се во контакт со полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs; кои се содржат во 

саѓи, катрани, смола од јагленов катран, битумени и асфалти, креозоти и катран од дрво или 

нивни деривати, како што се оние кои се користат во градежништвото кај некои градители на 

кровови). 

 

Погледнете ја табелата во Додаток 1 за други примери кои се класифицирани според 

сектор/занимање. 

 

1.2.3. Рак на кожа 

 

Полицикличните ароматични јаглеводороди, заедно со изложеност на сонце (УВ зрачење), 

може да предизвикаат различни видови рак на кожата кај ѕидарите и плочкарите како што се 

малигнен епителиом, карцином и дури и малигнен меланом од кој многумина стравуваат (ЕУ: 

Директива 2004/37/ЕС: ‘Канцерогени или мутагени агенси’) [46]. 

 

Според најновата статистика, во 2006 година во Обединетото Кралство 21% од сите пријавени 

кожни болести биле рак (4). Се проценува дека приближно 11% од смртните случаи 

предизвикани од рак на кожа – меланом и рак кој не е меланом – може да се препишат на 

изложеност при работа [60]. 

 

Погледнете ја табелата во Додаток 1 за други примери класифицирани според сектор/работна 

позиција. 

 

1.2.4. Инфекции на кожа 

 

Биолошки агенси – како што се бактерии, вируси, габи кои предизвикуваат микози (на пример 

кај ѕидари и плочкари), квасци и паразити – може да предизвикаат различни инфекции. 

Ваквите инфекции може да бидат и зоонозни болести кои влијаат на професионалците кои се 

изложени на контакт со животни (ЕУ: Директива 2000/54/ЕС, ‘Биолошки агенси’). 

 

Погледнете ја табелата во Додаток 1 за други примери класифицирани според сектор/занимање 

(5). 

   

 
 

 

1.2.5. Влијанија врз епидермалното производство 

 

Хлорираните ароматични соединенија - како што се полихлорирани бифенили (PCB), 

хлоробензени и хлоронафталени, диоксини, фурани и хлорирани пестициди - може да бидат 

одговорни за хлорни акни или хлоракни доколку влијаат на фоликулите на влакната/лојните 

                                                           
4 Повеќе информации на: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/dermatitis/index.htm 
5 Погледнете ја табелата во Додаток 1, деловите 2.1.(5) и 7(а). 
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жлезди. Ова влијание е забележано кај земјоделци и цвеќари, помеѓу другите групи на 

работници. 

 

Фоликулите на влакната/лојните жлезди може да бидат попречени со примена на различни 

производи и да станат инфицирани (предизвикувајќи затворени фоликули на влакната, кои се 

познати и како црнки, масни мозолчиња и акни). Тие можат да станат дури и некротични под 

влијание на одредени агенси (како што се антимитотични лекови или депресантни лекови за 

централниот нервен систем во големи дози). За други примери, погледнете ја табелата во 

Додаток 1, конкретно Дел 3, Здравствена заштита и Дел 4, Фризерски услуги и козметологија, 

како и следната веб-страница http://www.dermnetnz.org/acne/oil-folliculitis.html    

 

1.2.6. Кожни болести предизвикани единствено од физички агенси 

 

Ракувањето со вибрирачки машини може да ја поттикне болеста на Рејно (‘бел прст’ или 

‘мртов прст’). Различните трауми може да предизвикаат хиперкератоза, калуси, исекотини, 

тромбози или некрози. Студот може да биде причинител за појава на замрзнатина, што во 

екстремни случаи може да води до гангрена, на пример, кај земјоделците и градежните 

работници. Јонизирачкото зрачење (рендгенски зраци, α, β и γ зраци) е причина за 

радиодерматитис и рак на кожа предизвикан од радијација кај здравствените професионалци. 

(Директива 96/29/Еуратом ‘Јонизирачки зрачења’) [36] [56] [66] [73]. 

 

Директниот контакт на кожата со надворешни извори на топлина може да резултира во 

професионални термички повреди како што се контактни изгореници (во случај на 

професионална несреќа) и топлинска уртикарија. Карактеристика на овој вид уртикарија е 

добро разграничена уртикариска лезија предизвикана од топлина при директен контакт со 

кожата. 

___________________________________________________________________________ 

И кожата може да биде изложена на влијание од физички агенси. 

___________________________________________________________________________ 

 

Топлотниот стрес предизвикан од високи температури и влажни услови може да предизвика 

топлински осип. Најчесто се јавува кога кожата и облеката остануваат влажни поради 

неиспарена пот. Можни симптоми се чешање на кожата, пецкање на кожата и гроздови од 

црвени пликови. Црвенилото може да се јави на мали делови од кожата или на целото тело. 

Доколку се опфатени големи делови од телото, производството на пот може да биде нарушено 

– што ќе доведе до намалување на капацитетот за работа на топлина [6]. Истовремено 

нарушувањето на механизмот за пот може да доведе до системски влијанија познати како 

синдром на задржување на потта. Поумерената изложеност на топлина исто така може да води 

до ситен пецкав осип, интертриго (триење), омекнување на кожата и појава на бактериска или 

габична инфекција, особено кај лица со прекумерна тежина и лица со дијабетес [5]. 

 

Погледнете ја табелата во Додаток 1 за други примери класифицирани според 

сектор/занимање. 

 

1.3. Штетни системски влијанија од продирање во кожата      

 

Перкутаната или транскутана апсорпција на одредена супстанца се користи во локално или 

трансдермалнo давање на терапија, но може да има и штетни последици доколку супстанцата е 

токсична. Може да дојде до системско влијание кога производот за кој станува збор ќе 

премине од површината на кожата во општиот крвоток преку роговидниот слој (релативно 

бавна појава), или преку епидермисот и дермисот (побрз процес). Апсорпцијата преку кожата 

(транскутана апсорпција) зависи од неколку фактори: 

- физичките и хемиските својства на производот, како што се молекуларна тежина, но 

исто така и растворливост во вода и масти; 

- времетрањето и зачестеноста на изложеноста; 
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- количината по единица од површината на кожата; 

- својствата на преносното средство (кое, на пример, може да биде вода или 

растворувач): колку е порастворлива супстанцата во преносното средство, толку повеќе 

се задржува во него; и обратно, доколку е порастворлива во роговидниот слој отколку 

во преносното средство, продирањето е олеснето; 

- локацијата на истурање врз роговидниот слој. Роговидниот слој има различна дебелина 

во различни делови од телото. Апсорпцијата е олеснета на места каде што слојот е 

тенок (задниот дел од дланката и стапалото); апсорпцијата е помала на места со дебел 

слој (предниот дел од дланката, долната страна од стапалото). Нарушувањата на 

роговидниот слој предизвикани од масни растворувачи, корозивни супстанци 

(киселини и бази), површински активни агенси, изгореници од сонце и дерматози го 

интензивираат продирањето; 

- високата температура на кожата, влажноста и обилното потење (хиперхидроза) 

значително ја зголемуваат пропустливоста на кожата; 

- други фактори, како што се возраста, стиловите или употребата на одредена козметика 

исто така може да имаат влијание [73]. 

 

На пример, леукемијата е вообичаена професионална болест предизвикана од перкутана 

апсорпција на бензен во „супер“ бензини кои честопати автомеханичарите погрешно ги 

користат за чистење на рацете. 

 

Погледнете ја табелата во Додаток 1 и референците за други примери на системски влијанија 

на изложеност и предизвикувачки супстанци. 

___________________________________________________________________________ 

Некои токсични супстанци може да се апсорбираат преку кожата, предизикувајќи несакани 

системски влијанија 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.4. Професионални кожни болести 

 

Професионалните дерматози значително се разликуваат по својот изглед и причинителите. 

Постојат дерматози чиј извор потекнува од самото тело (ендогени) и такви чиј извор потекнува 

од надворешноста на телото (егзогени). Тие сочинуваат важна категорија во професионалните 

болести. За жал, нивната сложеност не дозволува примена на една класификација. 

Националните системи за признавање и надоместок значително влијаат на евидентирањето на 

професионалните болести (Поглавја 2 до 4). Од оваа причина, нивната појава многу тешко 

може да се анализира [32]. 

 

 

1.4.1. Дефиниција и категории 

___________________________________________________________________________ 

Професионалните кожни болести се делумно или целосно предизвикани од условите во кои се 

врши работата. 

___________________________________________________________________________ 

 

Бидејќи недостасува стандардна дефиниција за кожни болести, тешко е да се добијат точни 

епидемиолошки податоци [64]. 

 

Сепак, изгледа дека следниот опис е најсоодветен: професионални дерматози се оние чиј 

причинител делумно или целосно може да се најде во условите во кои се врши работата. 

 

Оваа дефиниција овозможува да се класифицираат сите дерматози во три категории: 
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▪ исклучиво професионални дерматози, за кои односот со професионалната активност 

е јасно утврден. Може да се каже дека тие се предизвикани од нерамнотежа помеѓу 

работната средина и природните одбрамбени механизми на кожата. Нивната појава се 

разликува според секторот на економска активност. Многу примери се дадени во 

табелата во Додаток 1; 

▪ дерматози кои се влошуваат со професионална активност. Ова подразбира 

претходно посточки состојби на кожата кои повторно се активираат или се влошуваат 

за време на професионалната активност [31]; 

▪ ‘непрофесионални дерматози’: оние за кои не е утврдена врска со професионална 

активност. Тие не се опишани овде [36]. 

 

1.4.2. Важност, рангирање и застапеност 

 

1.4.2.1. Европски податоци за застапеноста на кожните болести 

 

Според Европската статистика за професионални болести (EODS), во 2001 година кожните 

болести опфаќале 11,2% од сите професионални болести. Оттогаш, евиденциите покажуваат 

дека нивната стапка на зачестеност се има намалено на 7,1%. Треба да се земе предвид фактот 

дека од 2004 година EODS исто така собира податоци од новите земји членки. За детален опис 

на националното признавање на професионални кожни болести, како и системи за известување 

и евидентирање, Ве молиме погледнете во Додаток 2, достапен од: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view    

  

Треба внимателно да се постапува со статистичките податоци за кожни болести поради 

неколку причини. Сите земји од ЕУ не беа вклучени во собирањето на податоците и достапни 

се статистички податоци само до 2005 година (6). Не постои стандардна дефиниција за пристап 

кон кожните болести и воедно постојат јасни индикации дека бројот на случаи и степенот на 

болестите се потценети во ЕУ (погледнете подолу). Во секој случај, разгледувањето на 

податоците може да го разјасни ова прашање и да даде одредени индикации за степенот на 

проблемот. 

 

Во 2005 година од контактен дерматитис биле заболени 5.778 лица (EODS, 2005). Вкупниот 

број на случаи на кожна болест се зголемил за 8% помеѓу 2001 и 2005 година, од 5.438 случаи 

на 5.873 случаи. Контактниот дерматитис имаше највисока стапка на застапеност (5.5). Бројот 

на евидентирани случаи на рак на кожа како последица на работата беше зголемен од седум во 

2001 на 18 во 2005 година. 

 

                                                           
6 За податоците за 2001 година беа вклучени 12 земји членки (Белгија, Данска, Ирска, Шпанија, Италија, 
Луксембург, Холандија, Франција, Австрија, Португалија, Финска, Шведска и Обединетото Кралство). Од 
2002 година понатаму, достапни се податоци за истите земји, освен за Ирска. Во 2004 година беа 
вклучени новите земји членки.   
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Табела 1: Број на кожни болести и стапка на зачестеност (на 100.000 работници), 

нефатални, податоци од EODS, Eurostat, 2001-05 
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дерматитис 

5,316 10.9 5.2 7,692 10.9 7.4 8,038 10.4 7.7 6,220 7.8 5.9 5,778 6,9 5.5 

Контактна 
утикарија 

120 0.25 0.1 156 0.22 0.1 194 0.3 0.2 119 0.2 0.1 95 0.11 0.1 

Акни 
 

   4            

Вкупен број на 
кожни болести 

5,438 11.2 5.3 7,852 11.1 7.5 8,232 10.7 7.9 6,339 8.0 6 5,873 7.1 5.6 

Рак на кожа 
 

7 0.01  20 0.03  19 0.02  13 0.002  18 0.02 0 

Вкупен број на 
професионални 
болести 

48,492 1000 47.1 70,508 100 67.6 76,745 100 73.5 79,124 100 74.9 83,159 100 78.8 

 

  

Слика 2: Кожни проблеми, според земји членки (MS), земјите од Европската унија - EU-

27, земјите од Европската унија - EU-15, новите земји членки NMS10 и двете нови земји 

членки од 1 јануари 2007 - NM2. Во процентуален удел, 2005. Европско истражување на 

работните услови (EWCS) 2005 
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Возраст 

______________________________________________________________________________ 

Во 2005 година сите работници постари од 25 години пријавувале кожни болести почесто 

отколку во 2000 година 

______________________________________________________________________________ 

 

Од податоците од Европската статистика за професионални болести (EODS) не беше достапна 

детална селекција според возраст. И покрај тоа, податоците од Eвропското истражување на 

работните услови (ESWC, 1995-2000) покажуваат дека помладите работници (15-44 години) 

имаат малку поголем ризик да добијат кожна болест отколку работниците на возраст над 45 

години. Во 2000 година, најмладите работници пријавиле помалку кожни болести отколку во 

1995 година, но кај сите старосни групи – освен оние над 55 години – било забележано 

зголемување. 

 

За испитувањето од 2005 година, старосните категории се разликуваа од оние во претходните 

испитувања. Сепак, резултатите покажуваат дека 5,7% од младите работници – помлади од 25 

години – пријавиле кожни проблеми. Тоа е за 1,6% помалку отколку работниците на возраст од 

25 до 39 години (7,3%) и 1% поретко од оние на возраст од 40 до 54 години (6,7%). Иако 

најстарата група група работници – постари од 55 години – почесто пријавувале кожни 

проблеми (4,9%) отколку во 2000 година, нивото на ризик кај нив било најниско. Во 2005 

година, сите старосни групи освен најмладата пријавувале кожни проблеми почесто отколку во 

2000 година. 

 

  

Табела 2: Кожни проблеми според возраст, Европско испитување на работните услови, 

1995/2000 (во веб-информации: кожни проблеми – Европа, TCRO P06-01 безбедност и 

здравје при работа во бројки)  

 
                                                                    2000                                                                                                  1995                      

Возраст Пондерирана 
големина на 

примерок 

Големина 
на 

примерок 

Зачестеност Процент Пондерирана 
големина на 

примерок 

Големина 
на 

примерок 

Зачестеност Процент 

15-24 20,570,492 1,909 1,386,884 6.7 24,996,039 2,502 1,624,434 6.5 

25-34 44,860,537 4,383 2,838,382 6.3 58,736,508 5,839 3,759,520 6.4 

35-44 41,302,032 4,364 2,392,609 5.8 57,426,023 6,269 3,611,150 6.4 

45-54 32,579,780 3,526 1,474,571 4.5 50,010,131 4,940 2,755,048 5.5 

>=55 15,687,328 1,803 617,676 3.9 23,831,212 2,153 931,141 3.9 

 

Пол 

 

Мажите и жените подеднакво страдаа од кожни проблеми во 1995 година. Од 1995 до 2005 

година се зголеми процентот на мажи со кожни проблеми, додека процентот на заболени жени 

првично малку се намали. Сепак, подоцна се врати на нивото од 1995 година. 

 

Табела 3: Процент на работници со кожни проблеми според пол, Европско истражување 

на работните услови, 1995/2000/2005 (во веб-информации: кожни проблеми – Европа, 

TCRO P06-01 безбедност и здравје при работа во бројки) 

 

 Мажи Жени 

1995 5.7 5.5 

2000 6.3 5.3 

2005 7.4 5.5 
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Економски сектор 

 

Во секторот на рударство и вадење камен е забележана највисока стапка на зачестеност на 

кожните болести (31.5), по што следат производството (10.4) и градежништвото (9.1). 34% од 

сите случаи на кожни болести биле регистрирани во производство, а потоа во градежништво 

(14%) и здравствена и социјална работа (9,5%). 

 

Табела 4: Број на кожни болести според сектор, податоци од Европската статистика за 

професионални болести (EODS), Eurostat, 2005 

 
Сектор 
 

Сите кожни болести 

Број Стапка на зачестеност 

Земјоделство, лов и шумарство 168 4.1 

Риболов 6 7.1 

Рударство и вадење камен 55 31.5 

Производство 2,006 10.4 

Снабдување со електрична енергија, гас и вода 7 0.9 

Градежништво 834 9.1 

Големопродажба и малопродажба; поправка на моторни 
возила, мотоцикли и лични производи и производи за 
домаќинство 

447 2.6 

Хотели и ресторани 305 5.9 

Транспорт, складирање и комуникација 71 1.1 

Финансиско посредување 10 0.3 

Недвижнини, изнајмување и деловни активности 391 3 

Јавна администрација и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 

247 3.5 

Образование 32 0.5 

Здравствена и социјална работа 558 5.1 

Други активности во заедницата, социјални активности, 
активности за лични услуги 

503 9.5 

Активности на домаќинства 4 0.3 

Непозната гранка во статистичката класификација на 
економски активности во Европската заедница (NACE) 

223  

Сите гранки од статистичката класификација на економски 
активности во Европската заедница (NACE) – Вкупно 

5,873 5.3 

 

__________________________________________________________________________ 

Со релативно мал број случаи, стапката на зачестеност на кожни болести е највисока во 

рударскиот сектор. Секторот за производство, со најголем број случаи, е втор според 

висината на стапката на зачестеност 

___________________________________________________________________________ 

 

Занимање (7) 

 

Кај професионалната група на занаетчии и работници со слични занимања се забележува 

највисока зачестеност на кожни болести (33,2%). Потоа следуваат елементарните занимања (8) 

(22,1%), работници во услужниот сектор, продавачи во продавници и на пазари (17%) и 

оператори и монтери на постројки и машини (14,4%). Кај занаетчиите и работниците со слични 

занимања исто така е забележана највисока стапка на зачестеност (16), по што следуваат 

елементарните занимања (13) и операторите и монтери на постројки и машини (10.1). 

                                                           
7 Според ISCO-88: Меѓународна стандардна класификација на занимања (погледнете на 
http://www.ilo.org/ 
public/english/bureau/stat/isco). 
8 Елементарните занимања вклучуваат улични продавачи и работници со слични занимања, помошници 
во домот и слични помошници, чистачи и перачи, одржувачи на згради, чистачи на прозорци и слични 
занимања, помеѓу другите категории. 
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Табела 5: Број на кожни болести според професионална група, податоци од Европската 

статистика за професионални болести (EODS), Eurostat, 2005 

 
Професионална група 
 

                                      Сите кожни болести  

Број % Стапка на зачестеност 

Законодавци, високи функционери и 
раководители 

20 0.3 0.2 

Професионалци[1] 228 3.9 1.7 

Техничари и помошни професионалци 254 4.3 1.6 

Службеници 76 1.3 0.6 

Работници во секторот за услуги и продавачи во 
продавница и на пазар 

1,047 17.8 7.8 

Квалификувани земјоделци и риболовци 155 2.6 6.9 

Занаетчии и работници со слични занимања 1,947 33.2 16.1 

Оператори и монтери на постројки и машини 845 14.4 10.1 

Елементарни занимања 1.3 22.1 13 

Непознато    

Сите гранки од статистичката класификација на 
економски активности во Европската заедница 
(NACE) – Вкупно 

5,873 100 6 

 

1.4.2.2. Значење на професионалните кожни болести во ЕУ 

___________________________________________________________________________ 

Кожните болести се втора најчеста професионална болест 

___________________________________________________________________________ 

 

Во многу развиени земји, вклучувајќи ги земјите на ЕУ, професионалните кожни болести се на 

второ место на листата на професионални болести, после мускулоскелетните нарушувања. На 

европско ниво, кожните болести заземаат помеѓу 10% и 40% од признаените професионални 

болести [5] [9]. Високата зачестеност особено се должи на десетиците илјади хемиски 

производи кои се користат. Тие се одговорни за 80% до 90% од кожните болести [8], но воедно 

како причинители може да сметаат и биолошките и физичките агенси. Најчестите лезии се 

предизвикани од контактен дерматитис поттикнат од надразнувачко средство или дури и од 

корозивно средство, а на второ место е алергискиот контактен дерматитис.   

 

Трите пошироки групи на професионални кожни болести се следните: 

(1) иритации (вклучувајќи хемиски изгореници, уртикарии, итн.), тие сочинуваат околу 80% од 

кожните болести; 

(2) алергии – нивната стапка на зачестеност постојано се зголемува; алергиите сочинуваат 

повеќе од 10% од кожните болести; 

(3) други болести (вклучувајќи рак на кожа) – помалку од 10% од кожните болести. 

 

Заедно, иритациите и алергиите, кои вклучуваат контактен 

дерматитис и егземи, сега сочинуваат повеќе од 90% од 

професионалните кожни болести. Во 80% од случаите, кожните 

болести ги зафаќаат рацете, основната ‘алатка’ на работниците [5] 

[34]. 
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1.4.3. Потценување, важност и наметнати проблеми 

 

Бројот и степенот на кожни нарушувања честопати се потценети, поради неколку причини 

(Поглавја 2 до 7). Тие се важни не само поради зачестеноста на нивната појава, но исто така и 

поради нивното влијание врз професионалните можности на заболените. Професионалните 

кожни болести наметнуваат голем број проблеми за заболените работници, во некои случаи ги 

присилуваат да го променат занимањето во периоди кога невработеноста е реален проблем и 

кога одржувањето на стапката на вработеност е европски приоритет. Поради ова, потребно е 

подобро да се разберат не само причинителите и механизмите на овие кожни нарушувања, но 

исто така и потребата да се спречат истите. Проблемот дополнително се усложнува со 

недостатокот на индекси за дермални изложености или ‘граници на професионална изложеност 

на кожата’ долж линиите на граници на професионална изложеност преку инхалација кои ги 

поставуваат максималните граници за изложеност за инхалирани супстанци. 

 

ЕУ има воспоставено листи на индикативни европски граници на професионална изложеност 

за земјите членки. Како и националните листи за граница на професионална изложеност, тие го 

вклучуваат знакот D (‘дермис’ или ‘дермален’) или Sk (кожа) за перкутани токсични агенси 

(ЕУ: пр. Директива 2006/15/ЕС, втора листа на индикативна граница на професионална 

изложеност после Директива 98/24/ЕК ‘Хемиски агенси’). 

 

Воедно мора да се запомни дека поради присуството на голем број ксенобиотични агенси (кои 

природно не се присутни во телото) во работната средина, оштетената кожа е поранлива на 

надворешна агресија. Затоа изложеноста на кожата на токсични супстанци поверојатно ќе 

предизвика општо нарушување на организмот при одредени услови (погледнете во Поглавје 

1.3.) [36]. Во овој случај биолошкото следење или ‘биомониторинг’ (на урина, крв, издишан 

воздух, итн.) би било корисно, но ретко се спроведува и достапни се малку валидни индекси на 

биолошка изложеност. 

 

Застапеноста и сериозноста на кожните болести значително се разликува според држава, 

сектор на активност, занимање, компанија и работна станица. Во Прилог 1 се издвоени 

главните сектори и работи со својствен ризик за појава на кожни болести. 

 

Понатаму, дерматологијата за професионални болести постојано се развива, не само поради 

напредокот во медицинското и технолошкото истражување, но исто така и поради големиот 

број нови хемиски производи кои постојано се појавуваат на пазарот [5] [36] [56] [73]. 

 

Поради овие фактори, не само што би било особено тешко да се добие каков било прецизен 

статистички приказ за кожните болести – ваквиот приказ истовремено многу брзо би станал 

застарен. 

 

Речиси е невозможно да се соберат точни, конкретни статистички информации за системите за 

застапеност, распределба, проценка, надоместок и превенција за сите видови на изложеност на 

кожата [33]. 

 

Сепак, постојаното зголемување на зачестеноста и сериозноста на забележаните кожни болести 

(особено иритации, рак на кожа, и пред сѐ алергии со хемиско потекло), е општ тренд 

забележан во сите студии. Тоа е дополнителна причина темелно да се следат овие студии и да 

се фокусира вниманието кон нив. Еден добредојден напредок во оваа смисла е повторното 

побудување на интерес за професионални лезии и болести, кои тешко се дијагностицираат 

(Поглавје 5). Кожните болести може да предизвикаат одредена попреченост и обично се 

комплицирани за лекување додека пациентот сѐ уште работи, особено доколку лицето 

понатаму не може да се врати на работа. Кожните болести кои се последица на работата 

обично траат долго: во просек помеѓу пет и десет години [64]. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

НИВО НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ (КОЖНИ) 

БОЛЕСТИ ВО ЕУ 
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2.1. Меѓународно ниво 

 

Во Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот бр.121 е дадена листа на 

професионални болести приложена кон Кодексот за практика на Меѓународната организација 

на трудот – Евидентирање и известување за професионални болести и несреќи при работа. 

Наведени се конкретни кожни болести како дел од болестите предизвикани од биолошки, 

физички и хемиски агенси [52]. 

 

Меѓународната организација на трудот продолжува да работи на ажурирање на листата на 

професионални болести, за да ја направи попогодна за современата работна средина. Новата 

листа на професионални болести – Препорака 194 – беше предложена во 2002 година 

(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R194). Дискусиите за содржината на листата 

продолжуваат.  http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/ 

expmtg05/english/index.htm  

 

Уште некои конвенции на Меѓународната организација на трудот се применуваат за 

изложености на кожата на работното место и за професионални кожни болести: 

((http://www.ilo.org/ilolex/english/subjlst.htm) 

Конвенција 155 предвидува усвојување на усогласени национални политики за безбедност и 

здравје при работа, како и активности кои треба да се преземат од страна на владите и во 

рамките на претпријатијата за да се поттикне безбедност и здравје при работа и да се подобрат 

работните услови. Приложениот Протокол (155/2002) предлага воспоставување и примена на 

процедури за известување за професионални несреќи и болести, од страна на работодавачите, 

и, кога е соодветно, од осигурителните институции и други директно засегнати страни, како и 

подготовка на годишна статистика за професионални болести и несреќи при работа на 

национално ниво. 

Конвенција 161 – во однос на професионалните здравствени услуги, предвидува 

воспоставување на служби за здравје при работа на ниво на претпријатие на кои им се 

доверени суштински превентивни функции и кои се одговорни за советување на 

работодавачот, работниците и нивните претставници во претпријатието за одржување на 

безбедна и здрава работна средина. 

 

 

2.2. Европско ниво 

    

Европската комисија издаде Европски распоред за професионални болести (Препорака на 

Комисијата 2003/670/ЕС од 19 септември 2003 година која се однесува на европскиот распоред 

за професионални болести, Европска комисија, 2003) во кој се наведени болести кои се научно 

признаени како професионални по потекло и со тоа се подобни за надоместок. Мора да се 

применуваат превентивни мерки во случај на такви болести за да се намали нивната 

застапеност. Статистиката за болести на различните земји членки се собира на годишно ниво и 

се објавува во форма на Европска статистика за професионални болести (EODS). 

Методологијата на статистичката компилација досега беше усвојувана со ‘џентлменски 

договор’ помеѓу земјите членки на ЕУ и земјите кандидати во рамките на работната група за 

Европска статистика за професионални болести (EODS) на Eurostat [27]. 

 

Самите европски земји членки ги утврдуваат критериумите за признавање на професионалните 

болести и имаат слобода да имплементираат посеопфатни национални закони и прописи од 

оние зацртани од ЕУ. 

 

Комисијата воедно издаде дополнителна листа на болести (Анекс II кон Европскиот распоред) 

за кои постои сомневање дека се професионални по потекло и кои треба да подлежат на 

известување и може да се земат предвид за додавање во Анекс I кон европскиот распоред во 

подоцнежна фаза [28]. 
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Развојот на европскиот распоред за професионални болести има три главни цели: 

- да го подобри знаењето за темата на ниво на ЕУ со собирање и споредба на 

информации; 

- да ги поттикне земјите членки да формулираат измерени цели чија цел е намалување на 

бројот на болести; 

- да им помогне на засегнатите работници полесно да ја докажат врската помеѓу нивните 

професионални активности и нивната болест, за да можат да аплицираат за надоместок. 

 

Новата стратегија за безбедност и здравје при работа на Заедницата за 2007-2012 исто така го 

одредува тековното, одржливо и еднообразно намалување на професионалните болести како 

нивна главна цел.  

 

 

2.3. Национално ниво 

 

___________________________________________________________________________ 

Критериумите за признавање на професионални болести се разликуваат помеѓу земјите 

членки. 

___________________________________________________________________________ 

 

Професионалните болести кои се резултат на физички, хемиски или биолошки фактори кои 

произлегуваат од работата на одреден пациент се признаени во сите земји членки на ЕУ. 

Пријавувањето на која било професионална болест е задолжително. Кожните болести се 

вклучени во националните листи за професионални болести. Не постојат никакви конкретни 

(дополнителни) шеми или системи за признавање на кожни болести. 

 

Во повеќето земји, официјалното признавање на професионалните (кожни) болести се заснова 

на признавањето на т.н. ‘професионален ризик’ и примената на три клучни критериуми: 

▪ треба да постои каузална врска помеѓу болеста и изложеноста на штетна ситуација или 

агенс; 

▪ оваа изложеност да произлегува од работното место; и 

▪ болеста да се јавува помеѓу засегнатите групи луѓе со зачестеност која ја надминува 

просечната стапка на појава кај останатиот дел од населението. 

 

Освен тоа, признавањето на индивидуални случаи може да се заснова на (национална) листа на 

професионални болести која пак се заснова на европската листа на професионални болести (9). 

Националната листа може да се разликува од европската листа според содржината и пристапот. 

Националните листи понекогаш се подетални отколку европската листа (како на пример оние 

на Финска и Германија) и исто така може да вклучуваат конкретни болести кои се особено 

важни за државата за која станува збор. Главната цел на листата е да го олесни известувањето 

за случаите и надоместокот за засегнатите лица. Листите се прилагодуваат според научни 

увиди и експертиза. 

 

Затоа признавањето на професионалните болести може да се врши на различни начини: преку 

употреба на општа дефиниција; употреба на листи на професионални состојби и болести; и 

примена на комбинација од дефиниции и листи (мешан систем). 

 

Некои земји почнаа да ги признаваат професионалните болести на почетокот на 20. век. Од 

1937 година германската листа на професионални болести, приложена кон 

Berufskrankheitenverordnung (германска уредба за професионални болести), вклучуваше 

сериозни или повторливи состојби на кожата кои го принудуваат засегнатото лице да се откаже 

                                                           
9 Ова не е случај во Франција и Шведска. Погледнете ги соодветните делови во Додаток 2, достапни на: 
http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view   
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од сите активности кои воделе или кои би можеле да водат до развој, влошување или повторна 

појава на состојбата. 

 

Во поглед на распространетоста на кожните болести низ Европската унија, кожните болести и 

нивната превенција се признаени како важно прашање. 

 

2.3.1. Примери на признавање во некои европски земји 

   

Информации за признавањето на професионалните болести се достапни само во некои земји на 

Европската унија. Тешко е да се споредат системите, бидејќи не е јасно дали сите важни 

елементи на системите за признавање на професионални болести биле вклучени во одговорите 

на прашалникот (погледнете Додаток 2, достапен на: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view).  

 

2.3.1.1. Признавање 

 

Очигледно е дека бројот на национално регистрирани професионални кожни болести во голема 

мера зависи од стандардите/критериумите кои се користат за признавање професионални 

болести. 

 

Франција 

Во Франција признавањето се заснова на 98 официјални табели во кои се опишани симптомите 

или лезиите, професионалните активности кои можеби ја предизвикале состојбата и времето 

после изложувањето на ризикот кога состојбата била признаена за прв пат. Постои 

дополнителен систем, земајќи ги предвид професионалните болести кои не соодветствуваат со 

еден или со повеќе критериуми во табелите за класификација или не се претставени во листата 

на болести. Може да се земе предвид само штетата предизвикана од професионалните 

активности [23]. Во Франција, штом болеста се најде на официјалната листа на кожни болести 

и се исполнети условите кои се потребни согласно оваа официјална листа, болеста е признаена 

како професионална болест. 

 

Луксембург 

Луксембург има официјална листа, но доколку работникот може да докаже дека одредена 

болест која не се наоѓа на официјалната листа има врска со работата, болеста ќе биде 

признаена како професионална болест. 

 

Белгија 

Во Белгија постојат четири можности за признавање: 

- болеста е наведена во европските или белгиските листи; 

- според лекарот по трудова медицина болеста е предизвикана од работата на пациентот; 

- пациентот има предиспозиција за професионална болест; 

- пациентот докажува директна каузална врска помеѓу болеста и изложеноста на 

професионалниот ризик (ова е познато како отворен систем, или système hors liste). 

 

Холандија 

Во Холандија Европската листа се користи како референтна листа, но не се применува 

концептот на професионален ризик. Листата се користи за идентификациски потреби и за 

превентивни активности. Ова значи дека овие професионални болести се општествено и 

научно признаени, но конкретни професионални болести не се правно признаени. Заболеното 

лице добива надоместок од системот за социјално осигурување. Доколку пациентот верува 

дека работодавачот не сторил сѐ што е во негова моќ да ја спречи болеста, тој/таа може да 

побара од синдикатот (FNV Bondgenoten) да започне судски постапки. Насоките за 

известувањето за професионални болести ги подготвува Националниот центар за 

професионални болести. 
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Обединето Кралство 

Во Обединетото Кралство, признавањето на професионалните болести се заснова на 

официјална листа. Регистриран лекар треба да подготви писмена изјава и потоа пациентот ја 

проследува оваа изјава до соодветниот надлежен орган за спроведување. Признавањето на 

кожна болест во Обединетото Кралство може да подлежи на граѓанска парница [42]. 

 

Шведска 

Во Шведска, која било болест може да се смета за професионална сѐ додека е утврдено дека 

има врска со работата [8]. 

 

Сепак, пациентот е тој кој треба да ја докаже врската помеѓу професионалната изложеност и 

лошото здравје. Ова не е случај во Франција, Италија и дел од Белгија, на пример, каде што 

претпоставката за одговорност е во корист на пациентот. 

 

Оваа одредба доведе до опаѓање на бројот на случаи на професионални болести во Шведска од 

1993 година [23]. 

 

Република Чешка 

Во Република Чешка дијагнозата мора да соодветствува со Чешката листа на професионални 

болести, која е слична на Европската листа на професионални болести. Изложеноста, која е 

доволна да предизвика одредена професионална болест, мора да биде потврдена од 

регионалните индустриски специјалисти за хигиена кои се одговорни за проценка на 

безбедноста и здравјето на работното место. 

 

Според истите автори [62], на пациентите кои страдаат од професионални болести во 

Република Чешка им се дава великодушен финансиски надоместок, кој предвидува значителна 

мотивација за тие да аплицираат за признавање на болестите како професионални. 

 

Словенија 

Во Словенија пријавени се организациски недостатоци кои би можеле да го попречат 

соодветното известување за професионални болести до надлежните органи. Ова ја одложи 

систематската проверка, признавање и регистрирање на професионални болести во државата. 

 

2.3.1.2. Испитување на пријавената болест 

      

Германија 

Германските институции за задолжително осигурување од несреќи и превенција за 

индустрискиот сектор (Berufsgenossenschaften) водат евиденција не само за случаите на 

пријавени и признаени професионални кожни болести, но исто така за случаи на кожни 

болести кои не биле признаени како професионални бидејќи не биле исполнети потребните 

правни услови. Воедно се испитуваат агенсите кои може да влијаат на кожата и нивната 

поврзаност со кожните болести. 

 

За болеста да биде признаена како професионална по потекло, се спроведува темелна истрага. 

Ова вклучува следење на медицинската историја на пациентот, како и вршење на темелна 

проценка на работното место. Оваа проценка може да води до подолга истрага. 

 

Данска и Луксембург го следат истиот систем како и Германија. 

 

 

2.3.2. Нецелосно пријавување и разлики помеѓу податоците     

___________________________________________________________________________ 

Нецелосното пријавување на појавата на кожни болести е признаен факт, со повеќе причини 

___________________________________________________________________________ 
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Повеќето земји секоја година објавуваат извештај за професионални болести, вклучувајќи 

кожни болести. Со статистиката се издвојуваат пријавените болести, признаените болести и 

болести за кои е исплатен надоместок во засегнатата земја. 

 

Во Белгија се регистрира бројот на изјави како и бројот на случаи кога бил доделен 

надоместок. Втората бројка дава попрецизна слика за бројот на реални професионални болести 

кои се признаени (12% од професионалните болести беа кожни болести, 10% од барањата за 

кожни болести беа прифатени како професионални по потекло). 

 

Во Холандија бројот на случаи пријавени од дерматолозите и од лекарите по трудова 

медицина не се совпаѓа. Дерматолозите пријавуваат повеќе случаи отколку лекарите по 

трудова медицина. Ова може да се објасни со фактот дека повеќето лица со дерматози одат 

директно на специјалист за кожни болести. Воедно постои јаз помеѓу видовите на пријавени 

случаи: дерматолозите почесто се справуваат со егзема и кожен бластом (8%), но лекарите по 

трудова медицина ретко ги споменуваат овие состојби бидејќи тие се манифестираат кога 

работниците се во пензија. 

 

Во други земји (како што се Германија, Белгија, Данска, Шпанија и Италија) исто така 

недоволно се пријавуваат професионалните (кожни) болести. 

 

Според една студија од Eurogip во 2001 година, постојат многу причини за ова недоволно 

пријавување [8] [23] [24]: 

▪ вработените секогаш не даваат доволно информации; 

▪ во некои земји вработените не се доволно свесни за нивната изложеност на ризик и не 

се запознаени со одредбите на осигурителните системи (Белгија, Германија, Грција, 

Франција, Шпанија); 

▪ недостатокот на знаење и обука кај општите лекари што ги спречува да ги препознаат 

или да ги испитаат причинителите на лошото здравје на работното место. Земји кои ја 

пријавија ваквата појава се Белгија, Данска, Германија, Грција, Шпанија, Франција, 

Италија, Луксембург, Холандија и Австрија. Општиот лекар може да не е информиран 

за работните околности и услови на пациентот или за влијанието на специфичните 

работни услови врз кожата на нивниот пациент; 

▪ стравот на вработените дека можат да ја изгубат работата; 

▪ недостаток на лекари по трудова медицина. 

 

Eurostat [33] има утврдено неколку фактори кои одредуваат дали некој случај е пријавен како 

професионална болест: мотивацијата на пациентот, лекарот и работодавачот да го пријават 

случајот, како и мотивацијата на надлежните органи за социјално осигурување и други важни 

агенции да постапат со ваквите случаи согласно нормалното покривање на социјално 

осигурување или да ги класифицираат како професионални. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

МЕТОДИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА 

ЗАСТАПЕНОСТ/РИЗИК ЗА КОЖНИ БОЛЕСТИ 
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3.1. Пријавување на болеста 

___________________________________________________________________________ 

Обично лекарите по трудова медицина се оние кои ги пријавуваат случаите на болести како 

последица на работата. 

___________________________________________________________________________ 

 

Иако постојат одредени разлики во начинот на кој се соопштуваат и проследуваат 

професионалните болести, генерално нив ги пријавуваат лекарите по трудова медицина. Во 

одредени случаи болеста може да ја пријави и заболеното лице или фондот за здравствено 

осигурување (како на пример во Белгија и Германија). 

 

Лекарот е оној кој е одговорен за изјавата во Данска, Германија, Луксембург, Австрија, Полска 

и Финска. Во Белгија, Шпанија, Франција, Португалија и Шведска, заболениот работник е 

обврзан да ја пријави болеста. Во Италија работодавачот е одговорен за известувањето. Во 

Белгија и Франција постојат две различни процедури: една за изјавата или известувањето за 

болеста и другата за потребите на надоместокот [8] [24]. 

 

Во Австрија, случаите за кои постои сомневање за професионални болести треба да ги пријави 

лекар на AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Австриското социјално осигурување за 

професионални ризици). Во практика ова не се случува често. Наместо тоа, пациентите обично 

се испраќаат на дерматолог за дијагноза. 

 

Белгиските лекари по трудова медицина се обврзани да пријават (кожни) болести кои се 

вклучени во белгиската листа на професионални болести или кога тие ќе утврдат врска помеѓу 

болеста и занимањето (погоре погледнете ги можностите за признавање во Белгија). Случаите 

се пријавуваат во Фондот за професионални болести (‘Fonds des maladies professionnelles’). 

 

Данските доктори се обврзани да пријавуваат сомнителни и потврдени случаи на 

професионални болести. Бројките за случаи на професионални болести се составуваат според 

годината кога биле пријавени. 

 

Како резултат на соработката помеѓу дерматолозите и германските институции за 

задолжително осигурување од несреќи и превенција за индустрискиот сектор 

(Berufsgenossenschaften) (законски осигурители за несреќи), во Германија постигнат е 

специјален договор кој претходи на официјалната постапка за признавање. Секој лекар е 

обврзан да го испрати пациентот на дерматолог, доколку постои сомневање за професионална 

кожна болест. Штом сомневањето биде потврдено, дерматологот треба да го информира 

компетентниот законски осигурител од несреќи со помош на стандардизиран образец [74]. 

 

Во Грција лекарот по трудова медицина е оној кој ја пријавува болеста, но во овој случај во 

трудовиот инспекторат. 

 

Во Холандија покрај пријавувањето на случаите каде што постои јасна врска помеѓу болеста и 

причинителот, треба да се пријавуваат и болести со повеќе причинители. 

 

3.2. Методи за собирање на податоци за кожни болести 

 

3.2.1. Цели на собирањето податоци 

   

Примарните цели на собирањето податоци во контекст на професионалните болести се да се 

одредат и да се следат главните проблеми, да се откријат нови болести и ризик фактори, да се 

добие увид во причинителите и превенцијата на професионални болести, да се предвидат и 

проучат тенденциите и соодветно да се преземат мерки за претпазливост. (Ова е случај во 

Република Чешка, Грција, Холандија и Обединетото Кралство). Податоците исто така служат 

како основа за понатамошна анализа и научно истражување, професионална едукација и 
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меѓународна споредба (Република Чешка). Во одредени случаи, како што е Франција, 

статистиката се користи пред сѐ за проценка на бројот на пациенти кои добиле надоместок за 

професионални болести. Во Финска, главната цел на регистрирањето е известувањето за нови 

професионални болести. 

 

3.2.2. Европски податоци за професионални (кожни) болести 

___________________________________________________________________________ 

Европската статистика за професионални болести на Eurostat собира информации за 

професионални болести од земјите членки 

___________________________________________________________________________ 

 

Националните податоци се префрлуваат во Европската статистика за професионални болести 

на Eurostat и потоа се испраќаат до Светската здравствена организација и до Меѓународната 

организација на трудот. Овие статистики се засноваат на податоци за индивидуални случаи за 

професионални болести кои се признаени од националните надлежни органи. Спецификациите 

од фаза 1 од Европската статистика за професионални болести (EODS) опфаќаат 68 ставки на 

болести (10), на задолжителен начин (вклучени во сите национални колекции од податоци). 

Покрај тоа, 41 ставка се вклучени како опција (тие вклучуваат одредени заразни болести кои 

може да се јават во професионалната средина, но вообичаено не се споменуваат во 

националните листи на професионални болести, како и некои релативно ретки професионални 

болести). Спецификациите треба да вклучуваат само болести кои се опфатени од повеќето, ако 

не и од сите, национални шеми за признавање. Собраните податоци вклучуваат информации за 

возраст, пол, дијагноза, занимање, сектор на економска активност, сериозност и средство кое е 

причинител. За стапката на зачестеност на професионални болести, достапни се податоци за 

сите стари земји членки комбинирано (ЕУ-15) за пилот податоците од 1995 година и за 12 

земји членки комбинирано (Белгија, Данска, Ирска, Шпанија, Италија, Луксембург, Холандија, 

Австрија, Португалија, Финска, Шведска и Обединетото Кралство) за податоците за 2001 

година. Од 2002 година понатаму достапни се податоци за истите држави, освен Ирска. 

Методологијата на EODS се имплементира во новите земји членки и во земјите кандидати, при 

што првите податоци ја опфаќаат референтната година 2004 [33] (11).   

 

3.2.3. Национални податоци за професионални (кожни) болести 

 

Податоците за професионални болести главно се собираат преку извештаи од доктори (на 

пример лекари по трудова медицина, општи лекари или дерматолози). Тие се проследуваат до 

осигурителната компанија доколку е соодветно, до локалните или националните надлежни 

органи (на пример, трудовиот инспекторат, здравствени службеници или министерството за 

труд), канцелариите за безбедност и здравје и националните институти одговорни за следење и 

превенција на професионални болести. Во некои држави (како на пример Грција), не постои 

постојана колекција од податоци за професионални болести. 

 

Повеќето држави од ЕУ имаат национални надзорни шеми за пријавување и регистрирање на 

професионални болести.  

 

Национални регистри на известувања за професионална болест 

 

Австрија: Здружение за социјално осигурување (Hauptverband der Sozialversicherung). 

 

Белгија: Фонд за професионални болести, парадржавна институција која е одговорна и за 

надоместоци.  

                                                           
10 Со ставки на болести или ентитети се мисли на видовите болести, како на пример уртикарија, 
контактен дерматитис. 
11 Повеќе детали се достапни во документите за методологија во http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/ 
hasaw/library: Европска статистика за професионални болести (EODS). 
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Република Чешка: Национален регистар на професионални болести (NRNP). Информациите 

од NRNP служат како основа за анализа на проблемите на полето на здравствена заштита при 

работа, за научно истражување, професионално образование и меѓународна споредба. 

 

Данска: Регистар за професионални болести (Registret for arbejdsbetingede lidelser). Регистарот 

е сектор на Националната служба за работна средина, која е јавна организација под надлежност 

на Министерството за труд. 

 

Естонија: Национален регистар на професионални болести (Национален трудов инспекторат). 

 

Финска: Фински регистар на професионални болести (FROD). Се собираат податоци од два 

извори: нови случаи пријавени на осигурителните компании  и случаи пријавени од лекари по 

трудова медицина во провинцискиот орган за заштита на трудот. 

 

Германија: Законски осигурители за несреќи (Berufsgenossenschaften) водат статистика за 

пријавени, признаени професионални болести и болести за кои е исплатен надоместок. 

  

Ирска: Податоците за професионални болести се засноваат на евиденции од Националниот 

орган за безбедност и здравје при работа. Органот добива известувања за пропишани 

професионални болести од Одделението за социјална добросостојба [30]. 

 

Италија: Дадени се информации од Националната установа за осигурување од несреќи при 

работа (I’Instituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL) до 

Националната служба за здравствена заштита (Servizio Sanitario Nazionale), научна комисија за 

ревизија на професионални болести. 

 

Литванија: Национален регистар на професионални болести. 

 

Луксембург: Лекарот го испраќа известувањето до осигурителната компанија. 

 

Холандија: Национален центар за професионални болести (NCVB). Изворите се двократни: 

лекарите по трудова медицина пријавуваат директно на NCVB, податоците исто така се 

собираат преку дерматолошки мерни станици од проектот за Надзор на професионални 

дерматози, во соработка со NCVB. 

 

Полска: Централен регистар за професионални болести составен во Нофер институтот за 

трудова медицина во Лоџ и од Националниот санитарен инспектор. 

 

Португалија: Добиени се податоци преку извештаи за професионални болести и трајни 

попречености (инвалидитети) како резултат на болестите. Податоците се собираат преку 

формата насловена Задолжително учество во претпоставената дијагноза на професионално 

заболување (Participação obrigatória do diagnóstico presuntivo de doença profissional). Деталите 

за професионалните болести се одговорност на Одделението за статистика при Институтот за 

финансиско управување со социјално осигурување [30]. 

 

Славачка: Кожните болести се регистрираат во Националниот центар за здравствени 

информации: погледнете на http://www.nczisk.sk.    

 

Обединето Кралство: Мрежа за известување за професионални болести (ODIN) има два дела: 

EPIDERM (шема за надзор на професионални кожни болести од страна на дерматолозите) и 

OPRA (Активност за пријавување на лекари по трудова медицина: шема за сите видови на 

болести кои имаат некаква врска со работата). Шема за надзор која функционира во моментот е 

Мрежата за истражување на здравјето и професијата (THOR). 
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Во Грција не се врши постојано статистичко пријавување на повреди или болести 

предизвикани од опасни супстанци. Статистиката која ја објавува Министерството за труд се 

заснова на професионални несреќи пријавени во локалните инспекторати за работа, под 

различни уредби кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа. Официјалниот 

извештај за професионална болест е наменет за превенција и истражување. 

 

Во Словенија исто така не постојат систематски и дефинирани методи за проверка, признавање 

и регистрирање на професионални болести. Во Клиниката за дерматологија се достапни 

одредени податоци за професионални кожни болести, но само за оние пациенти кои биле 

испитувани таму. 

 

 

3.2.4. Собирање на конкретни податоци за надзор на кожни болести 

  

Само две држави, Холандија и Франција, споменаа конкретни системи и собирање на податоци 

за надзор на кожни болести. 

 

Холандскиот проект Надзор на професионални дерматози (ADS) е заедничка иницијатива за 

надзор од Центарот за професионални болести и холандскиот центар за знаење за 

професионални дерматози (NECOD). Центарот е дел од Академската болница од Гронинген и 

Слободниот универзитетски медицински центар (Vrije Universiteit medisch centrum — VUmc) и 

проектот ја опфаќа речиси целата земја. Новите случаи се пријавуваат преку специјална 

картичка со појаснување за кожни болести, на која се дадени податоци за професионалните 

групи со висок ризик за појава на кожна болест. 

 

Неофицијална статистика – Франција 

 

Во регионот Ил де Франс (Парискиот регион) беше извршено епидемиолошко испитување на 

професионален дерматитис од страна на четири болници: Кошен (Cochin), Кретеј (Créteil), 

Фердинанд Видал (Ferdinand Widal) и Гарше (Garches). Секоја од овие болници има 

специјалистички консултант по професионална дерматологија. Податоците за нови случаи беа 

собрани помеѓу 2001 и 2005 година и потоа беа анализирани. Во оваа студија со 1.829 

пациенти, 53,4% беа жени; главни засегнати индустрии беа здравствена заштита, чистење, 

градежништво и јавна работа и фризерски услуги. Главните производи одговорни за појавата 

на професионален алергиски дерматитис беа следните: смоли, средства за дезинфекција, 

производи за домаќинство, производи за фризерски услуги, никел и латекс. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

4.  

НИВО НА ПРИЗНАВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 

НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА КОЖАТА 
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4.1. Европско законодавство за ризици за кожата 

 

Европското законодавство предвидува рамка за признавање на професионална изложеност на 

кожата на опасни агенси. 

 

Европско законодавство кое се применува за ризик од изложеност на кожата 

 

Директива 2006/121/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 декември 2006 година 

која ја дополнува Директивата на Советот 67/548/ЕЕС за усогласување на законите, прописите 

и административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакувањето и 

етикетирањето на опасни супстанци со цел да се прилагоди на Регулативата (EС) бр. 1907/2006 

која се однесува на регистрација, евалуација, овластување (авторизација) и забрана на 

хемикалии (REACH).  

 

Директива 2006/25/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2006 година која се 

однесува на минималните прописи за безбедност и здравје во врска со изложеноста на 

работниците на ризици поради физички агенси (вештачко оптичко зрачење) (19та конкретна 

директива во рамките на значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/ЕЕС). ‘Оваа директива 

се однесува на ризиците кои вклучуваат, за безбедноста и здравјето на работниците, штетни 

влијанија врз очите и кожата од изложеноста на вештачки оптички зрачења.’    

 

Директивата на Комисијата 2006/15/ЕС од 7 февруари 2006 година со која се изготвува втора 

листа со индикативни гранични вредности за професионална изложеност (IOELs) согласно 

Директивата на Советот 98/24/ЕС и Директивите со кои се врши измена 91/322/ЕЕС и 

2000/39/ЕС. ‘Воедно препорачливо е да се утврдат гранични вредности за краткорочна 

изложеност за одредени супстанци со цел да се земат предвид влијанијата кои произлегуваат 

краткорочната изложеност. За одредени супстанци, исто така потребно е да се земе предвид 

можноста за продирање низ кожата, со цел да се загарантира најдоброто можно ниво на 

заштита.’ 

 

Директива на Комисијата 2006/8/ЕК од 23 јануари 2006 година, со која се изменуваат, за 

потребите на нивното прилагодување на техничкиот напредок, Анексите II, III и V кон 

Директивата 1999/45/ЕС на Европскиот парламент и на Советот која се однесува на 

усогласување на законодавството, прописите и административните одредби на земјите членки 

кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати. 

 

Директива на Советот 2005/25/ЕС од 14 март 2005 година со која се изменува Анекс VI кон 

Директива 91/414/ЕЕС во однос на производи за заштита на растенија кои содржат 

микроорганизми. 

 

Директива 2003/53/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 јуни 2003 година која се 

однесува на ограничувања на продажбата на нонилфенол, нонилфенолетоксилат и цемент 

(26ти амандман од Директивата на советот 76/769/ЕЕС). 

 

Директива на комисијата 2001/59/ЕС од 6 август 2001 година прилагодувајќи ја на техничкиот 

напредок по 28ми пат Директивата на Советот 67/548/ЕЕС за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакување и 

етикетирање на опасни супстанци. 

 

Директива 2000/54/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 септември 2000 година за 

заштита на работниците од ризици кои произлегуваат од изложеност на биолошки агенси на 

работа (седма индивидуална директива во рамките на значењето на Член 16(1) од Директивата 

89/391/ЕЕС). Извадок Член 8: ‘место на располагање на работниците, вода и соодветни и 

достапни санитарни простории, кои може да содржат капки за очи и/или средства за 

дезинфекција за кожата.’ 
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Директива 1999/45/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 31 мај 1999 година во врска 

со усогласувањето на законите, прописите и административните одредби на земјите членки 

кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати. 

 

Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и здравјето 

на работниците од ризици од хемиски агенси на работното место (четиринаесетта 

индивидуална директива во рамките на значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/ЕЕС). 

 

Директива на Советот 96/29/Euratom од 13 мај 1996 година во која се утврдуваат основни 

безбедносни стандарди за заштита на здравјето на работниците и општата јавност од 

опасностите кои произлегуваат од јонизирачко зрачење. 

 

Директива на Советот 89/656/ЕЕС од 30 ноември 1989 година, која се однесува на 

минималните барања за безбедност и здравје за употреба на лична заштитна опрема од страна 

на работниците на работното место (трета индивидуална директива во рамките на значењето 

на Член 16(1) од Директива 89/391/ЕЕС. 

 

4.2. Ниво на признавање на ризици од изложеност на кожата 

 

Земјите од Европската унија ги признаваат ризиците од изложеност на кожата кои доведуваат 

до појава на кожни болести. Од последниот ‘Статус на комуникација на законодавство за 

безбедност и здравје’ [28], сите 25 земји ги имаат транспонирано во национален закон 

основните директиви на ЕУ кои се однесуваат на хемиска, биолошка и физичка изложеност. 

Повеќето земји известуваат дека тие се придржуваат кон соодветното законодавство (надзор на 

здравје, избегнување и намалување на ризици, ограничување на вредностите за изложеност). 

Во националните и во европските листи за кожни болести се наведени категориите на штетни 

супстанци кои можат да предизвикаат професионални кожни болести. Тие се интегрирани и во 

европското и националното законодавство кое се однесува на проценка на ризик и превенција 

на изложеноста на штетни биолошки, хемиски и физички ризици.  

 

Но со цел целосно да се признаат ризиците од изложеност на кожата, потребни се повеќе 

информации за степенот на опасностите и изложеноста на работниците. Застапеноста на 

професионалните кожни болести низ ЕУ покажува дека проценката на изложеноста е особено 

важна. 

 

Како што беше споменато погоре, во споредба со изложеноста на опасни супстанци преку 

вдишување, не постојат нивоа на професионална изложеност (OELs) за изложеност на кожата 

на опасни супстанци, бидејќи е тешко да се измери изложеноста на кожата. 

 

Речиси и да не постојат директни податоци за изложеност на кожата. Особено ретки се 

податоците за влијанијата на повторливата изложеност, професионалната изложеност на 

разредени препарати и изложеност на повеќе хемиски и/или физички фактори. Може да се 

користат насоките на Организацијата за економска соработка и развој (OECD) за иритација на 

кожа, сензибилизација на кожа и корозивност на супстанци со цел да се изведе систем на 

класифицирање и етикетирање, но тие даваат малку информации за здравствените влијанија на 

изложеноста во услови кои се специфични за работното место. 

___________________________________________________________________________ 

Многу е тешко да се утврдат и да се проценат ризиците од изложеност на кожата на 

штетни супстанци 

___________________________________________________________________________ 

 

Бидејќи недостасуваат јасни и детални информации за прифатливите нивоа на изложеност 

(изложени делови од телото, количина на супстанца), потешко е да се препознаат и да се 

утврдат ризиците од изложеност на кожата на опасни супстанци. Ова ги спречува 
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работодавачите да дадат реална проценка на ризик и да ги усвојат соодветните контролни 

мерки. 

 

Европскиот проект RISKOFDERM беше дизајниран за да се надмине овој проблем. Проектот 

собра голем број нови мерења за изложеност на кожата на индустриски хемикалии во различни 

работни ситуации, заедно со информации за можните детерминатни на изложеноста. Многу 

држави имаат посочено дека тие го користат овој софтверски програм за да вршат проценка на 

ризик на изложеноста на кожата (погледнете во Поглавје 5.8. и Додаток 2, достапни на 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view). 

 

Европскиот одбор за стандардизација објави техничка спецификација (CEN/TS 15279) 

‘Изложеност на работното место  - мерење на изложеност на кожата – принципи и методи’ 

[29]. Во овој документ се утврдуваат принципите и се опишуваат методите за мерење на 

изложеноста на кожата на работното место. Дава насоки за пристапите кои вообичаено се 

користат за мерење на изложеноста на кожата, ги опишува ограничувањата и предностите на 

овие методи и објаснува како тие би можеле да се користат во конкретни околности и за 

конкретни соединенија. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

ДИЈАГНОЗА, МЕРЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД КОЖНИ 

БОЛЕСТИ И ИЗЛОЖЕНОСТ НА КОЖАТА 
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Кога се испитува случај на работник со кожна болест мора да се постават голем број прашања. 

▪ Како треба да се пристапи кон проблемот? 

▪ Како може да се собере максимална количина на информации?  

▪ Како може да се утврди етиологијата (причините)? 

▪ Како може да се направи разлика помеѓу лични фактори на изложеност и 

професионални фактори на изложеност? 

▪ Како може да се подобрат превентивните мерки кои се на сила? 

▪ Како треба да се проценат трајните последици и функционалните ограничувања? 

 

За проблемите кои се однесуваат на повеќе дефиниции на професионални кожни болести и 

здравје, како и нивните правни и финансиски импликации, потребно е строго да се обрне 

внимание на националните критериуми за признавање и признаените ризик фактори (Поглавја 

2 до 4). 

___________________________________________________________________________ 

Прецизната, навремена дијагноза е многу важна за успешно лекување и за контрола на 

ризикот 

___________________________________________________________________________ 

 

Прецизната и навремена дијагноза е важна за ефективно лекување и превенција и во случај 

кога пациентот треба да продолжи со професионалната кариера и работниот однос (погледнете 

во Поглавје 1.4.3.). 

 

Следните критериуми се потребни за дијагноза на професионални кожни болести: 

1. првите симптоми мора да се јават после назначувањето на работна станица за која е познато 

дека вклучува дерматолошки ризик фактор (дури иако таму претходно не е пријавен никаков 

дерматолошки проблем). 

 

2. клиничките знаци мора да се намалуваат кога работникот ќе биде повлечен од изложеноста 

(обично за време на викенд) и да се влошуваат или повторно да се јавуваат со враќањето на 

работа (обично во понеделник); 

 

3. на работното место мора да има присуство на познат етиолошки (предизвикувачки) агенс 

[36] (Додаток 1). 

 

Дијагнозата се заснова на врската помеѓу медицинските опсервации и оние извршени во 

работната средина. Ова може да се изврши со алерголошки и кожни тестови, особено со 

стандардната европска батерија (серија) и конкретни додатни батерии (козметика, фарби, 

антисептици, растворувачи, гумени производи) [68], како што е сoодветно за работното место 

за кое станува збор. 

 

Терапевтската нега се заснова на избегнување на агенсот - причинител (превенција кај изворот) 

и разни други превентивни мерки (погледнете во Поглавје 6 и Додаток 1) преку 

партиципативен пристап. 

 

Покрај тоа, во потешките случаи, специјалисти консултанти (дерматолог и специјалист за 

професионални болести) може да посочат начини на кој вработениот може да ја спречи болеста 

и да дадат совети за достапниот надоместок (Поглавја 2 до 4). Некои држави ова изречно го 

споменаа (5.12.: Република Чешка, Словенија; детали во соодветни делови од Додаток 2, 

достапен на: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view). 

 

Во ЕУ се користат неколку методи за проценка на ризик која се однесува конкретно на кожата 

и тие се опишани во ова поглавје. 

 

5.1. Анамнеза и испитување на историјата 
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Анамнезата (медицинска историја на заболениот работник) мора да вклучува податоци за 

неколку аспекти на болеста, вклучувајќи ја појавата и развојот на лезии, личната и семејната 

медицинска историја на работникот, неговото/нејзиното занимање и активности во слободно 

време. Анамнезата е особено важна за целосно да се разберат причинителите и природниот 

напредок на болеста и влијанието на професионалните активности врз можната појава или 

влошување на симптомите. 

 

Следните суштински елементи мора да бидат дел од какво било евидентирање на историјата на 

лицето: 

▪ информации за работникот: историја на кожни проблеми, напредок; 

▪ поврзаност со работата: тековни или претходни извршени задачи, времетраење на 

изложеноста, хемиски и биолошки производи со кои работи, физички агенси, заштита 

на кожата, боледување или друго отсуство; 

▪ проблеми со кожата кај колегите, објаснувања кои ги дава работникот; 

▪ активности во слободно време/разонода: извори на контакт надвор од работното место 

со надразнувачки супстанци или супстанци кои предизвикуваат алергии: хобиа, облека, 

козметика, лекови, хемиски производи, метали (Cr, Ni, итн.).    

 

Овие  информации обично ги собираат лекарите по трудова медицина, во соработка со 

специјалисти за хигиена при работа, професионалци за безбедност при работа и други лица 

вклучени во проценка на ризик. Некои држави изречно го споменаа ова (Погледнете 5.12.: 

Република Чешка, Словенија; детали се достапни во Додаток 2, достапен на: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view) [36] [40] [56].   

 

5.2. Клиничко испитување на кожата и дополнителни тестирања  

 

Докторот кој врши испитување треба да утврди (без да одлучи за неговата иритациска или 

алергена природа) дали состојбата на работникот е контактен дерматитис или друга форма на 

егзема која не произлегува директно од надворешен причинител. Во многу случаи можно е да 

се одговори на ова прашање со споредба на анамнезата со детално клиничко испитување на 

осипот. Егземите на раката наметнуваат многу тешки прашања за диференцијална дијагноза 

(погледнете во Поглавје 5.3.). 

 

Затоа зафатената кожа мора да се испита посветувајќи големо внимание на деталите. 

Испитувањето мора да вклучува детален опис на морфологијата на лезиите (примарни и 

секундарни, боја, распределба, контури) и да го наведува нивното точно место. Исто така мора 

да споредува симетрични органи и да истакнува опсервации кои се извршени на други места 

кои би можеле да олеснат одредена дијагноза. Испитувањето на површината на зафатената 

кожа мора да се надополни со целосно испитување на целата кожа [5] [35] [36] [39] [40] [56] 

(12). 

 

 

5.3. Дерматолошка дијагноза и диференцијална дијагноза 

 

5.3.1. Контактен дерматитис предизвикан од алергија или иритација 

 

Професионалните кожни болести, особено воспаленија, ги зафаќаат дланките во 80% од 

случаите. 

 

Најчестата дијагноза – која се јавува кај повеќе од 90% од професионалните кожни болести – е 

дијагноза за иритациски или алергиски контактен дерматитис. 

                                                           
12 Погледнете ги Поглавјата 5.8. ‘Riskofderm’, 5.9. ‘NOSQ-2002’, 5.12. ‘Избор на национални методи’ и 
Додаток 2 за примери за практична имплементација на овие насоки во ЕУ. 
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___________________________________________________________________________ 

80% од воспалителните професионални кожни болести ги зафаќаат дланките 

___________________________________________________________________________ 

 

Независно дали се должи на иритација (80% од случаите) или алергија (20% од случаите), 

клиничкиот изглед честопати е ист. Може да има делови прекриени со везикулопапули или 

еритематозни дамки или дамки во вид на лишај. Во сите случаи важно е да се знаат и да се 

бараат критериумите со кои ќе се направи разлика помеѓу иритација и алергија: околностите на 

појавата, објективни и субјективни симптоми, граници на лезиите, растојание на осипи, 

хистопатологија и тестови со лепенка. 

 

Во суштина, иритациски дерматитис е резултат на неимунолошка реакција поради ракување, 

обично повторливо, со надразнувачки хемиски агенси. Основните елементи кои посочуваат 

кон оваа дијагноза се следните: 

▪ рана појава на лезии после контакт со надразнувачката супстанца; 

▪ слично нарушување кај колегите на работното место; 

▪ осип кој главно е рамен, хиперкератотичен и/или напукнат; 

▪ непосредно и целосно закрепнување при прекин на изложеноста на надразнувачката 

супстанца; 

▪ јасно разграничување на лезиите на местото на нанесување на производот; и 

▪ негативен контролен преглед за алергологија. 

 

Алергиската контактна егзема се должи на директен контакт на кожата со супстанца која 

активира одложена реакција на хиперсензитивност посредувана од клетка. Нарушувањето е 

индивидуално: не се јавува кај сите изложени работници. Многу мали количини од производот 

се доволни за да се испровоцираат нови лезии, но овие лезии обично се ограничени на местото 

на контакт и исчезнуваат откако ќе прекине контактот. Тие брзо се појавуваат после 

последователни изложености и даваат позитивен резултат кај некои тестови со лепенка и други 

алерголошки тестови (Поглавје 5.6.). 

  

 
 

Други клинички форми 

 

Професионалната дерматологија исто така може да вклучува и лажни (прикриени) клинички 

симптоми од општа дерматологија (вклучувајќи мултиформен еритем, лишај, уртикарија, 

пурпура, лимфом и акни). Само најчестите форми се опишани овде [5] [31] [35] [36] [39] [40] 

[56]. 

 

За детални примери, класифицирани според сектор/занимање, погледнете во Додаток 1. 
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5.3.2. Контактни егземи кои се пренесуваат преку воздухот 

 

По дефиниција, дерматозите кои се пренесуваат преку воздухот ги опфаќаат сите кожни 

болести кои се предизвикани од надворешни агенси (физички, хемиски, биолошки) кои се 

пренесуваат во воздухот од опкружувањето. Тие заземаат особено важно место во 

професионалната дерматологија. Групирани се во две големи категории: 

▪ ‘контактни’ дерматози кои се пренесуваат преку воздухот кои се директна последица 

на контакт на кожата со агенси во животната средина кои се пренесуваат преку 

воздухот; 

▪ дерматози кои се пренесуваат преку воздухот предизвикани со инхалација на хемиски 

производи. 

 

Некои дерматози се истовремено резултат на контакт на кожата со агенси во животната 

средина кои се пренесуваат преку воздухот и вдишување на супстанца (како што се стаклени 

влакна и пестициди) [5] [31] [35] [36] [39] [40] [56]. Важен елемент е дерматитисот пренесуван 

преку воздухот кој го предизвикуваат стаклени влакна (евентуално заштитени или пак 

прекриени со смола) од композитни материјали. За други примери, класифицирани според 

сектор/занимање, погледнете во Додаток 1. 

 

5.3.3. Фототоксичен и фотоалергиски контактен дерматитис 

    

▪ Фототоксичниот контактен дерматитис е фотохемиска реакција предизвикана од 

контакт помеѓу одредени хемиски супстанци и кожата во ситуации кога кожата е 

изложена на сончева или вештачка светлина (т.е. доволна доза на радијација со 

соодветна бранова должина) и има доволно голема количина од хемиската супстанца за 

да има фототоксичен потенцијал. Примери на такви фототоксични супстанци се: 

полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs) во катрани и битумени кои ги 

користат градители на кровови, тетрациклини и пестициди како што се паратион и 

глифосат кои ги користат земјоделците и градинарите. 

▪ Контактните фотоалергии, за разлика од фототоксичните реакции, се фотоимунолошки 

реакции. Како и кај алергиските контактни егземи, тие вклучуваат механизми за 

имунитет посредувани од клетки. Хемиските супстанци кои се одговорни за ваквата 

појава се фотоалергените (како на пример хлороталонил, кој го користат столарите). 

 

Неколку други примери се детално наведени во Додаток 1. 

 

5.3.4. Контактен дерматитис од видот мултиформен еритем 

   

Мултиформен еритем е дерматоза во која основната лезија е најкарактеристична: тоа е папула 

која изгледа како розета (црвен прстен). Контактот со обезмастувачки агенси како што е три-

хлоретилен може да го предизвика овој вид на лезија. 

 

За други сектори/занимања со слични предизвикувачки агенси, погледнете ја Табелата во 

Додаток 1. 

 

5.3.5. Лишаен контактен дерматитис кој потекнува од работата 

 

Овие дерматози се среќаваат пред сѐ кај лица на работни места каде што се ракува со 

производи за развивање на фотографии. Во сите случаи болеста постепено се подобрува кога 

ќе прекине контактот со агенсот причинител. Заздравува со или без промена на бојата на 

кожата, која доколку се случи, може да трае неколку месеци. Дијагнозата се заснова на 

клиничко испитување, хистопатологија и тест со лепенка за супстанцата за која постои 

сомневање дека предизвикува алергија [5] [31] [35] [36] [39] [40] [56].    
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5.3.6. Уртикарии и контактен дерматитис предизвикани од протеини, фатален 

анафилактичен шок 

 

Контактните уртикарии се видливи обично во рок од 30 минути по контакт помеѓу кожата без 

никакви нарушувата и супстанци кои брзо се апсорбираат преку епидермисот. Многуте случаи 

вклучуваат физички агенси (како што е притисок или студ кои влијаат на ѕидарите и 

градителите на кровови). Кожните реакции понекогаш може да се генерализираат, да ја 

прекриваат целата кожа и да бидат пропратени од општи симптоми. Опишани се три патогени 

ентитети. 

 
 

- Неимунолошки контактни уртикарии се предизвикани од примарни супстанци кои 

предизвикуваат уртикарија (вклучувајќи DMF – диметилформамид, - формалдехид, терпентин, 

алкалин или амониум персулфати (APS) кои ги користат фризерите). За детали сортирани 

според сектор и занимање, погледнете ја табелата во Додаток 1. 

 

- Имунолошки контактни уртикарии со ризик за фатален анафилактичен шок. Класични 

критериуми се: медицинска историја (претходни контакти без симптоми); интензитет на 

реакцијата кој се зголемува после следни изложености; релативно малиот број на погодени 

субјекти помеѓу изложената популација. Може да предизвика сериозни општи симптоми 

вклучувајќи анафилактичен шок. Застапеноста на имунолошка контактна уртикарија е 

поголема кај атопични пациенти. 

 

Постојат голем број различни одговорни супстанци (таквите супстанци може да бидат храна, 

животински производи, дрво, конзерванси и антисептици, лекови, метали и текстилни 

материјали). Конкретни примери, сортирани според сектор и занимање, се достапни во 

табелата во Додаток 1. 

 

Во моментот ракавиците од латекс се одговорни за многу случаи, како на пример во секторите 

за здравствена заштита и фризерски услуги (погледнете ги Деловите 3 и 4 од табелата во 

Додаток 1). За да се потврди контактна уртикарија предизвикана од латекс потребно е да се 

спроведе серија од деликатни тестови кои мора внимателно да се извршуваат со цел да се 

следат сите случаи без да се изложат субјектите на ризик од обопштена уртикариска реакција 

или за фатален анафилактичен шок. Строго се препорачува овој тест да се врши во болница, со 

сите неопходни итни терапевтски средства при рака (вклучувајќи инјекција со 

адреналин/кортикостероиди и респираторна терапија). 

 

Антигените се протеински макромолекули растворливи во вода кои се содржат во природна 

гума која се добива од дрвото кое произведува гума (латекс). Атопијата е предиспозициски 

фактор. Често доаѓа до поголеми компликации како што се различните реакции со општи 

симптоми: ринитис, конјуктивитис, ангионевротичен едем (едем на Квинке), диспнеа, 

асфиксија, па дури и смрт. 
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Покрај тоа, често на внатрешноста на хируршките ракавици се нанесува пудра од пченкарен 

скроб, кој сам по себе може да предизвика имунолошка контактна уртикарија или иритација 

[43] [53]. 

 

- Контактен дерматитис предизвикан од животински или зеленчукови протеини или 

токсини. Ова може да се опише како егзема на дланките и веднаш се влошува (во рок од 30 

минути) кога лицата кои страдаат од ваквиот дерматитис се во контакт со протеини, особено 

протеини од храна (зеленчукови или животински). Сериозноста на поплаките може да варира 

од интензивен пруритус, еритем и уртикариски реакции до дисхидрозни везикули од страните 

на прстите, дури и анафилактичен шок, асфиксија и смрт. Особено изложени на ризик се 

неколку занимања: како на пример, готвачи и продавачи на риба (за животински протеини) и 

лица кои се бават со хортикултура, градинари и шумски работници (за токсини од убоди од 

редот на ципокрилци (Hymenoptera) – оси, пчели, стршлени). (Погледнете ја табелата во 

Додаток 1, Дел 1 Храна; Дел 7 Животни и растенија) [35] [38] [39].        

 

 
 

5.3.7. Акниформен осип кој потекнува од работата 

 

Комедоните се воспалуваат и се инфицираат, при што клинички наликуваат на обични акни 

(црнки). 

- Маслени акни (мастен фоликулитис или Блумова фоликуларна елеокониоза) резултираат од 

изложеност на работниците на индустриски масла особено механичарите кои се изложени на 

минерални масла кои се користат како средства за сечење, подмачкување или ладење. 

- Хлорните акни се кожен показател за изложеност на различни хлорирани фенолни агенси или 

производите од нивното разложување како што се диоксини или фурани. Контаминација може 

да настане со изложеност на работното место (како на пример за време на производство на 

ароматични хлорирани пестициди) или во земјоделството (употреба на овие пестициди) [38]. 

Клиничката симптоматологија на хлорните акни се јавува само неколку недели после контакт 

со производот - причинител. Во суштина се карактеризира со присуство на многу 

невоспалителни комедони [5] [31] [35] [36] [39] [40] [56]. 

 

___________________________________________________________________________ 

Периодот на латентност помеѓу изложеноста на канцероген фактор и развојот на рак на 

кожа е многу долг 

___________________________________________________________________________ 
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5.3.8. Рак на кожа 

 

Поврзаноста помеѓу изложеностите при работа на понекогаш фатални малигни меланоми сѐ 

уште е предмет на контроверзност. 

 

Кожните карциноми се најчестите малигни тимори. Изгледа дека нивната појава се зголемува 

секаде, вклучувајќи ја и Европа. 

 

Карциномите кои се или не се последица на работата не се разликуваат клинички, настрана од 

специфичниот причинител и реакцијата на ефектот. Долгиот латентен период (понекогаш 

повеќе од 20 години) помеѓу изложеноста на ризикот и појавата на туморот е речиси типична 

карактеристика. 

 

Кај професионалните етиологии може да се направи разлика помеѓу три категории: 

▪ пост-трауматски карциноми: рани (пр. исекотини кај механичари, итн.), термички 

изгореници (топлина кај заварувачи) или хемиски изгореници (кај чистачи); 

▪ карциноми предизвикани од зрачење, независно дали станува збор за јонизирачко 

или нејонизирачко зрачење и вештачки УВ зраци (предканцерозни лезии, како на 

пример кај заварување или соларна кератоза), рендгенски зраци (предканцерозни лезии, 

на пример радиодерматитис во секторот за здравствена заштита); инфрацрвени зраци 

(предканцерозни лезии); 

▪ карциноми предизвикани со изложеност на различни хемиски агенси: арсен, PAH 

(кај молери, градители на кровови и плочкари), ароматични амини, халогенирани 

деривати, феноли, α-халоетери, β-пропиолактон, одредени метали (на пример Cr VI од 

цемент, Co, Sn, Ni, Se, Zn, Be) [5] [15] [36] [46] [47] [56] [61] [66] [75]; Директива на ЕУ 

2004/37/ЕС ‘Канцерогени или мутагени агенси’. Погледнете ја исто така табелата во 

Додаток 1 за конкретни примери, класифицирани според сектор и занимање. 

 

5.4. Понатамошно истражување за да се најде надразнувачката супстанца или алергенот  

___________________________________________________________________________ 

Информациите кои се вклучени во Листот со податоци за безбедност на материјалот го 

олеснува дијагностицирањето на професионална кожна болест. 

___________________________________________________________________________ 

 

За одредување на надразнувачката супстанца или алергенот честопати е потребно сложено 

испитување. Кога вработениот се испитува за прв пат, обично е невозможно да се спојат сите 

елементи кои ќе утврдат причинско-последична врска. 

 

Повеќето компании сега им даваат на своите работници, на нивно барање, официјален Лист со 

податоци за безбедност на материјалот (MSDS), кој има 16 дела кои даваат информации за 

материјалите со кои се ракува на работното место (Директивите на ЕУ 91/155/ЕЕС, 92/32/ЕЕС, 

2001/58/ЕС се применливи за мускулоскелетни нарушувања). Точниот и целосен лист со 

податоци за безбедност на материјалот исто така овозможува да се утврди, барем на 

квалитативно ниво, потенцијалот за иритација/сензибилизација на одредени хемиски 

супстанци. Улогата на лекарот за здравје при работа е да даде информации на дерматологот за 

производите за кои се смета дека се причинители. Дури иако клиничката манифестација на 

патологијата на кожата може, сама по себе да укаже на можност за алергиска контактна егзема, 

листот со податоци за безбедност на материјалот мора да ја води одлуката за тоа дали да се 

врши или да не се врши алергиски тест и/или хемиска анализа на производите. 

 

Доколку составот на имплицираните супстанци остане непознат или не е целосно познат (ова е 

особено веројатно во случај на комерцијални производи и сложени мешавини), производите 

мора да се анализираат во специјализирана лабораторија. Во одредени случаи, доволен ќе биде 

тест на одредена точка (квалитативна колориметриска анализа). Во други случаи, ќе биде 

потребно да се изврши хроматографско одделување и утврдување со спектроскопија [36] [56]. 
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5.5. Контроли на работните места 

 

Контролите на работните места овозможуваат суштинско следење на задачите кои се 

извршуваат и утврдување на можните (причинители) агенси (хемиски, биолошки и физички). 

Тие овозможуваат полесно да се разбере генезата на професионалната дерматоза, даваат 

подобро знаење за работните процедури и можат да помогнат во дизајнот на подобри мерки за 

превенција и заштита (Поглавје 6). Во сите случаи мора да се земат предвид сите ризик 

фактори кои може да бидат присутни во работната средина: користени производи, работни 

услови и услови на изложеност, вклучувајќи какви било преземени заштитни мерки, опрема, 

санитарни инсталации, итн. [36]. 

 

 

5.6. Тестови со лепенка и слични алерголошки тестови 

___________________________________________________________________________ 

Тестот со лепенка треба да се спроведува со производи на кои се изложени работниците. 

___________________________________________________________________________ 

 

Намената на тестовите со лепенка и слични тестови е да се утврдат супстанците на кои 

субјектот станал сензибилизиран/алергичен. Иако е лесно да се извршат таквите тестови, 

нивното толкување е деликатно и секогаш треба да го врши искусен дерматолог. Од 

комерцијална гледна точка, достапни се многу низи со алергени. Европската стандардна 

батерија (серија), која се состои од околу 20 теста, овозможува да се утврдат супстанците кои 

се одговорни за 80% од случаите на алергиски контактен дерматитис. Но работниците 

честопати се изложени на контакт со сензибилизирачки производи кои не се во стандардната 

батерија (серија). Затоа потребно е да се изберат низите од конкретни алергени кои се важни за 

работата на лицето за кое станува збор (достапни се низи за различни занимања – како што се 

фризери и фотографери, како и за производи – како што се лепаци и пластични материјали, 

бои, пестициди, антисептици и агенси за заштита). Работниците исто така мора да се тестираат 

со производите со кои работат, пуферизирани и разредени до концентрации кои не 

предизвикуваат иритација во соодветни преносители. Овие техники се многу развиени и 

деликатни. Тие се работа на дерматолошките тимови специјализирани за дермато-алергологија. 

 

Во сите случаи каде што се набљудува позитивна алергиска реакција на кожата, мора да се 

води сметка да се провери дали резултатите се совпаѓаат со изложеноста при работа во однос 

на Листот со податоци за безбедност на материјалот (MSDS), за тестот да биде релевантен. 

Набљудувањето на алергија на глицерил монотиогликолат (GMTG) кој е дел од составот на 

киселинските раствори кои ги користат фризерите претставува добар пример за оваа практика 

[31] [35] [63] [68]. 

 

На крајот, биохемиските испитувања на крв, урина и ткива (кожа, коса, нокти) исто така може 

да дадат суштински информации за изложеноста [5].  

 

5.7. Токсиколошки тестови за кожа и алтернативи 

 

Може да се вршат различни тестирања за да се проучи: 

- токсичноста на одреден производ за кожата; 

- смртоносната доза (LD50) по кожен пат; 

- перкутаната апсорпција. 

 

Ова главно вклучува експерименти со лабораториски животни. Новите европски прописи 

обврзуваат да се сведат на минимум тестирањата на животни колку што е можно повеќе со 

пренасочување кон алтернативни методи (погледнете во Поглавје 5.7.4.). 

 

5.7.1. Токсичност за кожата 
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Овие проби може да се состојат од различни тестирања на лабораториски животни (морски 

прасиња, глувци, зајци) во зависност од патологијата на кожата која се проучува [73]. 

 

5.7.2. Смртоносна доза (LD50) по кожен пат 

 

Овој тест за акутна токсичност – со кој се дава доза која е смртоносна за 50% од 

лабораториските животни – се користи кога е веројатно дека човековата кожа ќе биде 

изложена на производот кој се тестира (особено индустриски хемикалии). Се спроведува кај 

стаорци, зајаци или морски прасиња. Вклучува нанесување на производот на кожата на 

животното во период од 24 часа [73]. 

 

 

 

5.7.3. Перкутана апсорпција 

   

Со овој тест се утврдува уделот на испитувана супстанца која ја преминува бариерата на 

кожата и влегува во крвотокот, со анализа на течностите, ткивата и секретите (измет, урина) на 

организмот (тест на жив организам - in vivo) или со анализа на растворот кој се прима (ex vivo 

или in vitro тестови). Мора да се земат предвид оригиналниот производ и какви било 

метаболити. 

Анализата може да се изврши: 

- in vivo (во жив организам), на лица кои ќе волонтираат или на животни; 

- ex vivo (надвор од жив организам), на исечената кожа на животното; 

- in vitro (надвор од жив организам, во епрувета), со помош на вештачки мембрани или 

фибробластни култури и човечки кератиноцити. 

 

Во принцип, за овие испитувања потребно е само едно нанесување; супстанцата која треба да 

се испитува може да биде или да не биде означена со радиоактивен трагач [73]. 

 

5.7.4. Алтернативни in vitro методи за испитување на токсичноста за кожата 

 

▪ Во новите директиви на OECD се земени предвид најновите достигнувања при in 

vitro тестирањата. Според новата европска регулатива REACH (регистрација, 

евалуација, овластување (авторизација) и забрана на хемикалии) [18] 

задолжително е да се сведат на минимум експериментите со лабораториски 

животни (Поглавје 5.7.1.-3.) со пренасочување кон следните алтернативни методи. 

Потврдени се следните тестови: 

- тест за транскутан електричен отпор (TER); 

- тест со модел на човечка кожа, за рутинско испитување на корозивноста на 

одредена супстанца; 

- тест за фототоксичност; 

- тест со кој може да се утврдат квантитативните разлики во потенцијалот за 

сензибилизација на кожата, со развој со помош на клеточни анализи  

((http://www.oecd.org/document). 

▪ Со европскиот проект насловен EDETOX (‘Европски проект за проценка и 

предвидување на дермалната апсорпција на токсични хемиски соединенија’, 

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/env_health_projects/chemicals/c-

edetox.pdf) беа истакнати значителни варијации помеѓу лабораториите во однос на 

кожните тестови кои се спроведуваат in vitro. Истражувањето конкретно треба да 

овозможи да се дефинира протокол за пренос на хигроскопски течности во кожата 

(како што е диметилформамид – DMF).  

 

 



47 
 

5.8. Моделот Riskofderm (Проценка на ризик за професионална изложеност на кожата на 

хемикалии) 

 

Со RISKOFDERM (Проценка на ризик за професионална изложеност на кожата на хемикалии), 

голем европски истражувачки проект координиран од Холандскиот институт TNO, беа собрани 

голем број квалитативни и квантитативни информации за условите при кои доаѓа до 

изложеност на кожата. Програмата вклучуваше 15 институти во 10 земји членки (Германија, 

Шпанија, Франција, Италија, Холандија, Австрија, Португалија, Финска, Шведска и 

Обединетото Кралство). 

 

Моделот RISKOFDERM дефинира детерминанти како што е ‘задача која ја врши работникот’ 

или ‘мерки за контрола на изложеност’ и дава вредности за изложеност на кожата кои се 

особено корисни за малите и средни претпријатија, Информациите за изложеност на кожата се 

класифицирани и вклучени во „сет од алатки“ кој е во фаза на развој [25] [72]. 

 

RISKOFDERM се состоеше од четири дела: 

(1) квалитативен преглед на задачи, процеси и детерминанти на изложеност на кожата; 

(2) квантитативен преглед на детални податоци кои се однесуваат на изложеност на 

кожата и детерминанти во повеќето економски активности и процеси; 

(3) развој на предвидлив модел на изложеност на кожата вклучувајќи ги сите важни 

варијабли; 

(4) развој на „сет од алатки“ за проценка и управување со ризици од изложеност на кожата 

и контролни мерки на ова поле. 

 

Објавени се голем број извештаи за да се претстават резултатите од проектот. 

 

Набљудувањата ги потврдуваат слабостите на тековната перцепција на ризик и потребата да се 

развијат и имплементираат превентивни мерки (погледнете во Поглавје 6 и примерите во 

Табелите во Додаток 1) [57]. 

 

Една интересна британска студија следеше еден ‘генерички пристап’ заснован на мерења во 

однос на ‘производ’ или ‘формулација’, наместо на конкретна супстанца како компенента. 

Студијата ја покажа важноста, помеѓу другото, на контактот на кожата со валкана облека 

(контаминирана со метали и масла, на пример) [72]. 

 

5.9. Нордиски прашалник за професионални кожни болести NOSQ-2002                 

 

Група од нордиски земји (Данска, Финска, Шведска и Исланд) изготви извонреден 

специјализиран прашалник за евидентирање и проценка на кожни болести и изложеност на 

кожата на рацете и подлактиците. Таквиот прецизен стандардизиран прашалник е корисен за 

истражувањето и развојот на превентивни методи. Го олеснува обезбедувањето на 

компаративни информации за кожни болести на рацете кај различни населенија. Групата 

изготви кратка верзија која лесно се користи, за откривање и контрола, како и долга, детална 

верзија за да се утврдат кожни болести на рацете и да се проценат факторите на ризик на 

работното место и кај општата популација [34]. 

 

5.10. Нови европски стандарди за анализа на алерген 

 

Како што видовме (Поглавја 1.2.2., 14.2., 5.3.1., 5.3.3., 5.3.6.), алергиите претставуваат сѐ 

поголем здравствен проблем во Европа, кај општата јавност и при работа. За справување со 

овој проблем, потребни се општи методи за проценка на европско ниво. Затоа беше 

воспоставен технички одбор во рамките на Европскиот одбор за нормализација (CEN - Comité 

Européen de Normalisation): CEN/TC 347 ‘Методи за анализа на алерген’, со цел да се изготват 

стандардизирани методи за анализа кои се применуваат за познатите хемиски алергени. 

Одборот беше воспоставен после прелиминарната работа на работната група од CEN посветена 
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на развој на стандарди со што се овозможува 56 алергени да бидат анализирани во различни 

материјали или супстрати: метали, пластика и гума, средства за конзервирање и фарби, 

парфеми и смоли. После првата средба на техничкиот одбор ТС 347 во октомври 2005 година, 

беа истакнати три области за испитување: метали (ревизија на стандардот EN 1811 кој се 

однесува на референтниот метод на анализа за ослободувањето на никел од производи кои се 

во директен и долготраен контакт со кожата), пластика и гума, парфеми и смоли. Тие 

претставуваат програма од 10 методи за анализа и опфаќаат околу 30 супстанци. 

 

Алергените на храна исто така се предмет на Европската нормативна работа, која се регулира 

со CEN/TC 275/WG 12 ‘Анализа на прехрамбени производи – општи методи’ и се однесува на 

пет теми: општи барања, имунолошки методи, методи на молекуларна биологија, референтни 

материјали и хроматографски методи. Изготвувањето на два рамковни стандарди за 

имунолошки методи и молекуларна биологија официјално беше вклучено во работната 

програма во декември 2005 година. Овие постапки ја поддржуваат Директивата 2003/89/ЕС, 

дополнувајќи ја Директива 2000/13/ЕС, која целосно стапи на сила кон крајот на 2005 година, 

во однос на наведување на состојките кои се присутни во прехрабените производи. Со оваа 

директива задолжително е да се означуваат 12 алергени (житарици кои содржат глутен и 

производи кои се базираат на житарици, ракови и производи кои се базираат на ракови, јајца, 

соја, кикирики, итн.) [7]. http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm. 

 

 

5.11. Напредни студии во европската хемиска индустрија: Ecetoc 

 

Преку Европскиот центар за екотоксикологија и токсикологија на хемикалии (ECETOC), 

европската хемиска индустрија објавува детални токсиколошки студии уште од 1978 година. 

Некои од нив директно се однесуваат на кожните болести и изложеност на кожата, пр. 

Испитување на сензибилизација на кожа (3.1990, 1991, 12.1999, 9.2000, 2001); Иритација на 

кожа (7.1990); Апсорпција на кожа (8.1993); Кожни и респираторни предизвикувачи на 

алергиска реакција: Банка на референтни хемиски податоци (1999), Сензибилизација на кожа, 

нови перспективи и препораки (2001, 4.2003, 7.2003); Испитување на предложена стратегија за 

обележување на кожата (9.1998), итн. [22] http://www.ecetoc.org 

    

 

5.12. Избор на национални методи за проценка/мерење на ризиците за кожни болести и 

изложеност на кожата (Детали: Додаток 2, достапен на: 

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view) 

 

Јасните статистички податоци за бројот на изложени работници се ретки. Податоците за 

изложеноста на работниците главно се собираат преку прашалници и испитувања. Испитувања 

со голем опфат се спроведуваат во Обединетото Кралство, Франција, Германија и Нордиските 

земји. Воедно и резултатите од испитувањето спроведено од Eurofound даваат одредени 

информации за воочената изложеност на национално ниво. 

 

Слика 3: Изложеност на работа: ракување или контакт со хемиски производи или 

супстанци (најмалку 25% од времето), според земји членки (MS), земјите од Европската 

унија - EU-27, земјите од Европската унија - EU-15, новите земји членки NMS10 и двете 

нови земји членки од 1 јануари 2007 - NM2. Во процентуален удел, 2005. Европско 

истражување на работните услови (EWCS) 2005. 
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Белгија: GERDA – Водич за Европска стандардна батерија (серија) за тестови со лепенка 

 

GERDA (13) (Groupe d’études et de recherches en dermato-allergologie - (Група на студии и 

истражувања за дермато-алергологија) објави воведен водич за стандардна европска батерија 

(серија) за тест со лепенка и негови додатоци. За изворите и употребата на алергени, 

погледнете [68] и [41]. 

GERDA: http://www.gerda-assoc.com 

 

Словенија: проценката на ризик обично ја вршат лекари по трудова медицина. 

 

Ризикот од изложеност на кожата се проценува за време на општата проценка на ризик. Ова 

обично е задача на лекарот по трудова медицина, во соработка со специјалисти за хигиена 

и/или професионалци за безбедност при работа. Ниеден регулаторен метод за проценка на 

ризик (PHA, MOSAR, FTA, Delphi, FMEA) не вклучува конкретни методи за проценка на 

ризикот од изложеност на кожата. Во Словенија, не постои систематско евидентирање на 

ризикот кој се однесува на изложености на кожата при работа или каков било друг вид на 

изложеност на државно ниво. 

 

Финска: регистар на вработени изложени на канцероцени супстанци (ASA) 

 

Работниците кои се изложени на канцерогени супстанци – вклучувајќи ги оние кои влијаат на 

кожата – се регистрираат годишно од 1979 година. Работодавачите ги испраќаат нивните листи 

на изложени работници до окружните канцеларии за заштита на трудот секоја година. 

Информациите ширум земјата ги собира Финскиот институт за здравје при работа (FIOH), кој 

годишно ги објавува важните статистички информации. Ова им овозможува на органите за 

безбедност и здравје да ги фокусираат нивните инспекциски и советодавни задачи – 

вклучувајќи соодветна проценка/мерење на ризиците од изложеност на кожата и развој на 

кожни болести. 

 

                                                           
13 Де Крекер, В. (De Craecker, W.), ‘Maçonner sans chrome’, PreventActua, Prevent, Брисел, 2003. 
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Финска: FINJEM 

 

Финската матрица за изложеност при работа (FINJEM) е база на податоци во која се 

резимирани податоци од неколку други бази на податоци на Финскиот институт за здравје при 

работа (FIOH) и ги дополнува со информации за работната сила и професионалната 

експертиза. 

 

FINJEM се користи за надзор на опасности; дава преглед на националните трендови на 

изложеност и го олеснува утврдувањето занимања со високи или повеќекратни изложености. 

Вклучува дефиниции, заклучоци, податоци за изложеност и референци. Системот зема предвид 

податоци за работната сила и дава информации за бројот на изложени работници во Финска 

според агенс, занимање и ниво на изложеност. FINJEM ги опфаќа главните физички, хемиски, 

микробиолошки, ергономски и психосоцијални фактори. Изложеноста се опишува според 

застапенетоста на изложеноста и нивото на изложеност кај изложените, при што и двете се 

проценуваат главно на континуирани скали. Покрај тоа, корисникот може да ги дефинира и 

конечните критериуми за изложеност и со тоа да влијае на големината на погрешната 

класификација [54]. 

 

Франција: SUMER 

 

Испитувањето SUMER (Медицински надзор на изложености и ризици) го водат Дирекцијата за 

работни односи (медицински инспекторат) и Дирекцијата за истражување, студии и статистика 

(DARES) и има за цел да обезбедува редовни информации за изложеноста на вработените на 

главните ризик фактори при работа во Франција. Ова ги вклучува физичките ризици, како и 

хемиските, биолошките и организациските ризици. 

 

Втора цел е да се дефинираат и да се одредат според приоритет превентивните активности на 

национално ниво. 

 

Предноста на ова испитување е тоа што од една страна се заснова на експертизата на лекарот 

по трудова медицина кој понекогаш може да употреби премногу технички прашалник и, од 

друга страна, на големиот број вработени кои учествуваат, што дозволува мерење на 

изложеностите на прилично невообичаени ризици. Испитувањето беше извршено за прв пат во 

1987 година и по втор пат во 1994 година. Последното испитување е од 2002/2003. Така овој 

систем за регистрација редовно се ажурира. Вкупно 1.800 лекари по трудова медицина (повеќе 

од 20% од лекарите по трудова медицина во Франција) имаат спроведено интервјуа со повеќе 

од 50.000 вработени. Се регистрираат изложеностите на хемиски производи, биолошки агенси 

и други фактори од претходната недела. Слабоста на испитувањето е што изложеностите кои 

се однесуваат на поединечни или нередовни активности се потценети, бидејќи помалку е 

веројатно дека тие активности ќе се случат за време на краткиот период на испитување. Ова е 

важно бидејќи постојат голем број студии за опасностите на опасните супстанци, но само 

неколку го поврзуваат ризикот на изложеноста со опасностите на производите. 

 

Со испитувањето SUMER се зема предвид интензитетот (кој се однесува на дозата, а со тоа и 

на количината и на концентрацијата на производот) и зачестеноста на изложеноста (повторна 

појава и времетраење). Понатаму, испитувањето воедно ги утврдува критериумите за 

разликување помеѓу различните степени на изложеност и доделува ‘резултат за изложеност’ за 

да се прецизираат резултатите од испитувањето колку е можно попрецизно. Со SUMER исто 

така се потврдува дека личната заштитна опрема (PPE) сѐ уште е полесно достапна отколку 

колективната заштитна опрема. Личната заштитна опрема ја штити кожата и е наменета пред 

сѐ за непосредни ризици (иритација, изгореници, уртикарија, алергии) отколку за одложени 

ризици (перкутано труење, канцерогено, мутагенско или репротоксично влијание (CMR)). За 

целосен преглед на проектот погледнете на 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/result_recherche. 

php3?recherche=SUMER&x=7&y=6 
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За резиме, погледнете во [58] [69] [70].     

Германија: документација за професионални болести (BK-DOK) на 

Berufsgenossenschaften 

 

Секоја година редовно се објавува материјал со статистички податоци на англиски јазик 

(HVBG 2004). Овој материјал содржи информации за бројот на компании, одработените часови 

по лице и вклучените лица. Вклучена е листа на сите професионални болести, како и: бројот на 

известувања за професионална болест за која постои сомневање, признаените случаи, нови 

пензии и резиме на сите случаи за кои е донесена одлука во годината која се разгледува. На 

крајот, се наведуваат податоци за бројот на пензии и трошокот за законски осигурители од 

несреќа, вклучувајќи го трошокот за спречување несреќа, лекување и пензии. Неодамна на 

германски јазик беше објавена специјална проценка која се фокусира на професионалните 

кожни заболувања [44] [45]. 

 

ODIN 

 

Во Германија, контактот со канцерогени супстанци при работа се регулира со многу строго 

законодавство. Медицинската превентивна нега продолжува по прекинувањето на работниот 

однос кој опфаќа контакт со канцерогени супстанци, бидејќи честопати развојот на тумори 

предизвикани од работата се случува подоцна во животот. Германската служба за организација 

на медицински испитувања после изложеност (ODIN) беше основана од законските германски 

институции за осигурување од несреќи (Berufsgenossenschaften) за да осигура понатамошно 

вршење на испитувања за рано откривање откако вработеното лице ќе се пензионира. Имено, 

успехот на лекувањето на ракот се зголемува со откривање на малигноста во раните фази. 

Регистрирањето на податоци кои се однесуваат на изложеност на опасни супстанци кое го 

врши ODIN воедно е наменето за зачувување на докази кои се потребни за можни барања за 

надоместок од жртвите на професионални болести. На долг рок, податоците од ODIN може да 

помогнат да се објасни односот помеѓу изложеноста на опасни супстанци и појавата на рак, 

вклучувајќи рак на кожа. 

 

Полска: комјутерскиот систем STER 

 

За да им помогне на компаниите во проценката на професионален ризик, Централниот 

институт за заштита на трудот – Национален истражувачки институт (CIOP-PIB) разви 

помошна алатка: компјутерски систем за регистрирање опасности и проценка на ризик при 

работа, STER. Системот помага при следното: 

- да се соберат и анализираат информации за работното место кои се потребни со цел да 

се утврдат опасностите; 

- да се проценат ризиците кои се однесуваат на тие опасности. Корисникот на системот 

добива предлог за проценка на ризик за сите агенси кои често се користат на работното 

место, како што се штетни хемиски супстанци. Врз основа на податоците од мерењето, 

програмата овозможува да се развие т.н. ‘картичка за мерење на агенс’ која потоа се 

складира во нејзината база на податоци; 

- да се утврдат активности кои треба да се преземат како резултат на проценката на 

ризик. Системот содржи база на податоци од полски прописи и од таа база на податоци 

автоматски избира прифатливи вредности за наведените агенси. За хемикалии, ознаката 

Sk (кожа), за супстанци кои се апсорбираат преку кожата, се користи само како 

предупредувачки знак, покажувајќи дека одредени хемикалии би можеле да продрат 

низ човековата кожа со потенцијал за систематска токсичност. За да се процени 

ризикот, прилагодена е скала на три нивоа: ниско, средно или високо. Системот 

овозможува да се испечати документ во кој се регистрираат сите податоци кои се 

важни за работната станица за која станува збор. Вклучува информации кои се 

користат за спроведување проценка на ризик, заедно со резултати за проценката и 

препораки дадени во врска со превентивните активности (обележани за да се наведе 
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датумот кога биле имплементирани препораките, заедно со одговорното лице). Самиот 

документ се вика ‘Картичка за работна станица за безбедност и здравје при работа’. 

Може да се печатат и други документи кои ги бараат законските организации. 

 

Словачка: ASTR 

Во Словачка, работниците чија кожа е изложена на опасни супстанци, се регистрираат во 

ASTR (Автоматски систем за класификација на ризици) од 1996 година (http://www.uvzsr.sk) 

 

Обединето Кралство: моделот EASE (Проценка на изложеноста на супстанца) беше создаден 

од Извршното тело за безбедност и здравје на Обединетото Кралство (HSE). Моделот EASE е 

општ модел за да се предвиди изложеноста на работното место на голем број супстанци кои се 

опасни за здравјето. 

 

Националната база на податоци за изложеност на Извршното тело за безбедност и здравје 

(NEDB) се користеше како главен извор на податоци. Го опишува развојот на излезни опсези 

за изложеностите предвидени во рамките на моделот. Корисниците на моделот имаат утврдено 

голем број проблеми и органичувања кај оваа база на податоци, но сепак моделот EASE 

широко се применува во проценките на ризик за нови и постоечки хемикалии од страна на 

компаниите ширум Европа, Северна Америка, Австралија и Азија. 

 

Обединето Кралство: програма за испитување на безбедност и здравје на работното место 

 

Испитаниците беа запрашани дали во изминатите 12 месеци на работното место редовно биле 

во допир со конкретни хемикалии кои би можеле да предизвикаат кожни проблеми (како на 

пример, масла за сечење или разладувачи, сапуни или средства за чистење, растворувачи или 

какви било други супстанци за кои е познато дека предизвикуваат кожни проблеми (за повеќе 

детали, погледнете го прашалникот кој е достапен на интернет). Одговорите покажаа дека во 

претходните 12 месеци речиси сите работници редовно биле во допир со супстанци за кои е 

познато дека предизвикуваат кожни проблеми. Две третини добија некаква форма на обука или 

информации за тоа дали ракувањето со такви супстанци би можело да предизвика кожни 

проблеми и/или како да се заштитат од кои било штетни влијанија на супстанците. Околу 87% 

беа многу или прилично убедени дека ова би им помогнало да се заштитат од појава на кожни 

проблеми. 

 

Нивото на загриженост кај лицата изложени на овој ризик беше релативно ниско и изнесуваше 

12%  (што претставува 6% од работната популација). Околу 29% сметаа дека ризикот реално 

би можел да се намали и очигледно мнозинство (13% наспроти 3,7%) од оние кои пријавиле 

дека имало одредена промена на нивото на ризик во текот на изминатите 12 месеци, сметаа 

дека ризикот овој пат всушност се намалил. Погледнете ги резултатите на HSE: 

http://www.hse.gov.uk/ [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 
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НА МИНИМУМ НА РИЗИКОТ ОД ИЗЛОЖЕНОСТ НА КОЖАТА 
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Кожните болести во голема мера може да се спречат со комбинирана примена на технички, 

организациски и медицински мерки наменети за елиминирање или сведување на минимум на 

изложеноста на кожата на ризик фактори. 

 

Поради ограничувањата кои во моментот го спречуваат воспоставувањето на сите овие мерки, 

би било интересно да се знае кои резултати би биле постигнати доколку тие всушност би се 

следеле многу внимателно и темелно. Во една понова студија, Жеро и Триподи (Géraut, 

Tripodi) испитуваа случаи каде што целосно се почитувале превентивните регулативи и 

прописи. Тие утврдија дека глобално, за сите занимања, имало 80% позитивни резултати во 

текот на шест месеци и 72% во текот на три години [37] [40]. Тие конкретно ја истакнаа 

колективната превенција и индивидуалната хигиена потврдена од самиот работник. 

 

Во овој контекст важно е да се споменат иницијативите и официјалните публикации на 

европско ниво на двете главни тела засегнати со безбедноста и здравјето при работа: 

1. Европската агенција за безбедност и здравје при работа во Билбао (EU-OSHA) – особено во 

однос на кампањата за опасни супстанци во рамките на Европската недела 

(http://ew2003.osha.europa.eu/); 

2. Европската фондација за подобрување на условите за живеење и работење (Eurofound) во 

Даблин (http://www.eurofound.europa.eu/). 

 

Многу конкретни превентивни мерки се дадени на крајот од табелата во Додаток 1 за различни 

занимања, лезии и агенси-причинители. 

 

 

6.1. Општа или колективна превенција 

___________________________________________________________________________ 

Колективните заштитни методи имаат најголем приоритет при спречувањето на 

изложеноста на ризик фактори за кожата 

___________________________________________________________________________ 

 

Општата или колективна превенција мора да се применува како приоритет, независно дали 

опасноста влијае на целата засегната компанија или само на дел од неа (ЕУ: директиви за 

безбедност и здравје при работа). Мора да постои чувство за одговорност во однос на 

одредувањето на ризиците на секоја работна станица и во однос на информирањето и 

обучувањето на работниците за тие да станат активно свесни за физичките, биолошките и 

хемиските ризици. 

 

Може да се применуваат различни мерки со цел да се елиминира или барем да се намали 

контактот со надразнувачката супстанца или алергенот и/или канцерогени производи. Во 

Додаток 1 се дадени конкретни примери. 

 

6.1.1. Отстранување на алергени/канцерогени/корозивни супстанци и соодветни мерки 

кај изворот (избегнување) 

 

▪ Отстранување на алергените/канцерогените супстанци: таму каде што е можно, 

алерген/канцерогена супстанца треба целосно да се отстрани од еден производ и да се 

замени со нетоксична или помалку токсична супстанца (како на пример отстранување 

на жолт натриум дихромат од францускиот воден раствор ‘Javelle’). 

▪ Замената на многу опасни производи: замена на многу алергени производи со други, 

помалку штетни (на пример замена на терпентин со бел шпиритус, замена на 

дезинфекциски формалдехид со етил алкохол, изопропанол или етер), и од замена 

корозивни/многу надразнувачки производи со оние кои се помалку надразнувачки (на 

пример замена на силна киселина со оцетна или лимонска киселина) генерално 

претставува ефективна мерка [11] [15]. 
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▪ Трансформирање, неутрализирање, намалување или фаќање на 

алергените/канцерогените супстанци: цементот, на пример, е алерген (и канцероген) 

поради шестовалентните хромови Cr VI соли кои се присутни во прилично големи 

количини. Додавањето на железо сулфат на цементот пред фазите на мешање 

овозможува да се трансформира Cr VI во неалерген (и неканцероген) Cr III и со тоа да 

се намали содржината на Cr VI на ниво под 2 ppm (ЕУ: ‘Директива за цемент’) (14) [13] 

[14]. Отстранувањето на јаглеводородите од нафтените деривати (како што се моторни 

горива и растворувачи) значително ја намалува нивната содржина на полициклични 

ароматични јаглеводороди (PAH) и нивниот потенцијал (ЕУ: Директива 2004/37/ЕС 

‘Канцерогени или мутагени агенси’) [15]. 

▪ Избегнување на контакт со алергените, канцерогените/мутагените и каустични 

супстанции/надразнувачки супстанци преку технички иновации: во фризерските 

услуги, на пример, пластична обвивка на рачки за ножици со вграден слој од никел. 

Капаците, решетките, флексибилните црева  и друга опрема придонесуваат да не дојде 

до прскање при префрлување течности [56] [36]. 

 

6.1.2. Автоматизација 

 

Автоматизацијата на одредени континуирани операции кои вклучуваат директен ризик за 

контакт на кожата со надразнувачка супстанца или алергени производи значително го 

намалува ризикот за дерматози (таквите операции вклучуваат занимање со фотографија и 

производство на антибиотици и биоциди). Сепак, мора да се обрне посебно внимание во однос 

на неконтинуирани операции кои вклучуваат голема изложеност и со тоа и голем ризик (на 

пример: одржување, поправки, чистење, отворање или затворање на пакувања, вриење, 

дробење, испарување, (рас)товарање) [10]. 

 

6.1.3. Употреба на алергени, канцерогени и/или корозивни агенси во затворени или 

изолирани системи за континуирани операции 

 

Во теорија ова спречува каков било контакт од страна на работниците. Во практика, мора да се 

внимава бидејќи присуството на затворен систем води до намалена свесност за ризикот и 

послаби рефлекси за безбедност. Ова би можело да ги зголеми можните ризици во случај на 

проблем (како што е распаѓање или емисија на опасен производ) [17]. 

 

6.1.4. Општа вентилација и локализирана екстракција 

 

Овие мерки овозможуваат работните средини да се одржуваат во прифатливи услови 

(усогласеност со граничните вредности за изложеност при работа – OELs – каде што тие 

постојат). Соодветната локализирана екстракција (соодветен дизајн, насочување на протокот 

на воздух) овозможува да се опфатат сите опасни производи кај изворот на производство и да 

се испуштат, после соодветна филтрација, надвор од работните средини. Ова е особено важно 

за дерматози пренесувани од воздухот: вклучувајќи дрво (особено тврдо дрво и егзотични 

дрва), смеси од стаклени влакна и корозивни аеросоли (погледнете во Поглавјата 5.3.1. и 

особено 5.3.2.). 

 

6.1.5. Општа чистота на работното место 

        

Ова е уште еден ефективен метод за борба со кожните болести. На градилиштата, дури и на 

најмалите, работниците секогаш треба да имаат пристап до чиста вода, со соодветни средства 

за чистење и чисти крпи. Веднаш мора да се изврши соодветно плакнење (Погледнете 6.2.5.(г) 

и Додаток 1 делови 2.1.(1) и (3) за ѕидари и плочкари; 2.4.(1) и (2) за сликари) на прсканици од 

надразнувачка/корозивна супстанца или алергени производи (цементи, бои, растворувачи, 

лепила). Општото одржување на работните станици исто така е од суштинско значење за да се 

                                                           
14 ЕУ Директива 2003/53/ЕС. 
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намали изложеноста не само на работниците кои користат потенцијално опасни супстанци, но 

воедно и на другите работници во близина. 

 

6.1.6. Мерки чија цел е работниците подобро да се запознаат со производите со кои 

ракуваат 

   

 
 

Покрај мерките наменети да ја намалат изложеноста, мора да се преземат активности за да се 

подобри знаењето за производите со кои се ракува на работното место, вклучувајќи ги оние 

кои официјално не се класифицирани како опасни (погледнете во Поглавје 4.1.) и да се осигура 

дека работниците се подобро информирани за ризиците и обучени за употреба на методи за 

нивна контрола. Ова е една од целите на Франко-белгиската групација GERDA (15) и на 

информативните програми кои ги спроведува Британското извршно тело за безбедност и 

здравје (HSE). Истовремено, од суштинско значење е и добивањето и толкувањето на точни и 

целосни Листови со податоци за безбедност на материјалот (MSDSs) (погледнете во Поглавје 

5.4.). Сепак, во практика, со оглед на нивната сложеност, овие документи треба да се 

прилагодат во кратки листови со безбедносни инструкции од една страница, прикажани на 

работното место во форма на постери (мин. А3 формат, пластифицирани), кои ќе содржат 

оптимален број на пиктограми во боја, кои ќе бидат разбирливи и лесни за примена на ова 

поле, од сите инволвирани страни (16) [12] [15] [16]. 

 

6.1.7. Основни организациски мерки 

 

Организацијата на работата може да се промени, на пример со измена и ротирање на работните 

станици, со намалување на опасните операции, особено непостојаните операции, како и со 

намалување на присуството на персонал кој не е неопходен во близина на постојани или 

привремени извори на ризик. Треба да се посвети внимание на работните постапки и 

користените алати. Многу често кожните лезии се резултат на решавање грешки или употреба 

на несоодветни алати. Проценката на работната станица и потрагата по консензуални или 

партиципативни решенија, вклучувајќи ги работниците, раководството, експертите и 

извршните тела, би можеле да го реши овој проблем.  

 

6.1.7. Испитување на работното место од страна на дерматолог и други специјалисти 

 

Кога во една компанија дојде до појава на сложен проблем со кожата кај вработен, лекарот по 

трудова медицина може да смета дека е препорачливо да се упати вработениот на дерматолог и 

на други специјалисти. Заедничката контрола (која ја врши дерматолог, лекар по трудова 

медицина, специјалист за хигиена, локален персонал за безбедност и здравје при работа) ќе 

овозможи да се искористи кумулативното знаење на сите овие специјалисти, што ќе доведе до 

                                                           
15 Групација за дермато-алерголошка студија и истражување: http://www.gerda-assoc.com  
16 Де Крекер, В. (De Craecker, W.) ‘Бел шпиритус, Амонијак’, PreventMemo, 2003-04; ЕУ: Директива 
92/58/ЕЕС ‘Одредба за безбедносни знаци’.  
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брзо утврдување на проблемот и ќе овозможи да се применат најефективните и најефикасните 

контролни методи. 

 

6.2. Лична заштита 

 

Договорите за лична заштита се помалку ефективни од колективните мерки: соработката на 

работниците е одлучувачки фактор во нивното спроведување. Во практика, тие честопати 

претставуваат само една насока отворена кон полето на превенција и на нив мора да им се 

придаде големо значење во превенцијата на кожни болести. Практични примери на таквите 

договори се достапни во Додаток 1. 

 

6.2.1. Стратешка програма за лични заштитни мерки во три фази 

___________________________________________________________________________ 

Соработката на работниците е неопходна за да се обезбеди ефективност на личната 

заштитна опрема 

___________________________________________________________________________ 

 

Покрај очигледната и законски пропишана општа хигиена, како што е забрана на јадење, пиење 

или пушење на работното место, стратешката програма за лична заштита се состои од три 

фази. 

 

Пред и за време на работата. 

▪ Прва фаза: употреба на индивидуални средства за заштита: заштитна облека 

(обрнувајќи особено внимание на ракавиците), креми и/или заштитни гелови. 

После работа. 

▪ Втора фаза: соодветно чистење на кожата, особено рацете, пред каква било пауза, при 

што ова ќе се повторува повеќе пати во текот на денот. 

▪ Трета фаза: нега на кожата: употреба на ‘лековити’, омекнувачки, навлажнувачки и/или 

антивоспалителни креми или масти. 

  

6.2.2. Носење на соодветна заштитна облека 

 

Заштитната облека во форма на јакни, панталони, престилки, шлемови, штитници за лице, 

респиратори, ракавици и други додатоци се набавува од специјализирани продавници и мора 

да соодветствува со безбедносните стандарди – вклучувајќи ги Европските норми (17) [7] – за 

секоја работна станица. Истовремено заштитната облека мора да ги има следните квалитети: да 

биде за општа намена, удобна, со добар изглед, цврста, прифатлива за вработените, да не 

предизвикува оптоварување и несакани ефекти. Соодветноста на еден вид облека за 

вработениот и неговата работна станица е од најголема важност. Бидејќи целта е да се избегне 

појавата на кожни болести, не смее да предизвикува иритација или контактни алергии. Воедно 

не смее да создава други ризици. Корисникот мора совесно да ги почитува инструкциите за 

употреба на производителот. 

 

                                                           
17 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm 
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6.2.3. Носење на безбедносни чевли и чизми 

 

Кај некои занимања е препорачливо, дури и задолжително да се носат безбедосни чевли и 

чизми. Сепак, нивната употреба може да доведе до несакани ефекти: 

 

▪ Нивниот ефект на затворање може да ја нагласи клиничката симптоматологија на 

плантарна хиперхидроза или прекумерно потење, со дерматомикоза. Затоа можеби ќе 

треба да се направи исклучок од обврската да се носат безбедносни чевли, со 

привремена промена на работната станица. 

▪ Чевлите може да содржат и алергени (адитиви во гумата, лепилата) кои може да се 

растворат со потта и да предизвикаат алергиски реакции. 

 

6.2.4. Носење на заштитни ракавици 

  

Правилното носење на заштитни ракавици е од најголемо значење во превенцијата на кожни 

болести. Природата на ракавиците, нивната дебелина и општа форма мора да биде соодветна за 

задачата која се извршува и за опасниот материјал за кој станува збор и мора да ги исполнува 

барањата за заштита на секоја работна станица. Сепак, потребно е да се внимава: никој 

материјал не може да пружи бесконечна заштита од агенсот. Треба да се земат предвид 

различните големини на раце на работниците. Повисоките ракавиците (со поголема должина 

од вообичаените ракавици) ќе ги заштитат зглобовите. 

 

(а) Ракавици изработени од полимерни материјали 

 

Стотици различни видови на ракавици од полимерни материјали се достапни од 

производителите. Според нивната употреба и дебелина, тие се поделени на четири категории. 

 

Категорија I: ракавици за еднократна употреба (дебелина 0.07-0.25 mm) 

Категорија II: ракавици за домаќинство (дебелина 0.20-0.40 mm) 

Категорија III: индустриски ракавици, често со внатрешна облога (0.36-0.85 mm) 

Категорија IV: ракавици прилагодени на работата (топлина, студ) со дополнителна облога 

и/или поголема должина. 

 

Различните категории на ракавици имаат специфични својства во зависност од материјалите 

кои се употребени за нивна изработка и во зависност од тоа колку се дебели. Воедно тие имаат 

различни нивоа на релативна пропустливост, во зависност од природата и концентрацијата на 

хемиските производи од кои треба да заштитуваат. 

 

Со цел да се изберат правилните ракавици, како основа може да се искористат предселекциони 

мрежи за видот на ‘профил на непропустливост’ кои ќе ги обезбеди производителот, како и 
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документи и студии за пропустливост извршувани во специјализирани центри. Сепак, сето ова 

мора да се дополни со теренски студии кои се извршуваат во самата компанија, во соодветната 

работна станица. Идеално е секогаш да се тестира мал број на претходно избрани ракавици во 

реални работни услови пред да се нарача вкупниот потребен број. 

 

Одредени ракавици со полимерни материјали имаат специфични својства: 

 

▪ Ракавици од латекс (природна гума) 

Тие се користат во многу економски сектори (производство на храна, здравствена заштита, 

итн.), независно дали се стерилизирани или не, поради нивните технички квалитети (не влијаат 

на вештината и умешноста на корисникот). Во индустријата нивната употреба е ограничена од 

нивната пропустливост на голем број хемиски супстанци. 

 

Алергиите на ракавици од латекс, кои се најчести во болничкиот сектор (погледнете Поглавја 

5.3.6), ја наметнаа потребата да се најдат супститути кои не содржат латекс: 

- синтетички гумени ракавици или по можност пластични ракавици; 

- многу фини, непропустливи ракавици изработени од пластичен материјал под 

ракавицата од латекс без пудра [41]. 

 

▪ Синтетички гумени ракавици: нитрил, бутил, неопрен, стирен-бутадиен, итн. 

Поради нивните адитиви, овие ракавици може да предизвикаат алергии, но ова поретко се 

случува отколку кај ракавиците од латекс. Ракавиците изработени од стирен-бутадиен се 

сметаат за ‘хипоалергени’. Сепак, синтетичката гума предизвикува проблеми со затворање, 

хиперхидроза (прекумерно потење), мацерација и иритации. 

 

▪ Пластични ракавици (ПВЦ, ПВА, ПЕ, повеќеслојни, Витон, итн.) 

Генерално тие нудат подобра хемиска отпорност отколку ракавиците опишани погоре; тие 

ретко придонесуваат за појавата на алергии и затоа се сметаат за ‘хипоалергени’. 

 

  

  

  
 

(б) Кожни ракавици 

Тие обезбедуваат добра механичка заштита. Сепак, тие може да предизвикаат различни 

патологии, вклучувајќи алергија на хром (доколку се обработени со хром), микротрауми 
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(доколку нивната флексибилност е нарушена од влага или растворувачи), алергиски или 

иритациски дерматози (доколку низ нив минуваат хемиски производи или поради заостанатото 

присуство на производи кои се користат за одржување на кожата). Затоа, во одредени случаи, 

тие се соодветни само за работа во сува средина. 

 

(в) Текстилни ракавици 

   

Изработени се од памук и други видови текстилни материјали, се користат самостојно за 

одредени видови работа, но може да служат и како внатрешна облога за други видови 

ракавици, особено гумени ракавици. Теоретски немаат несакани ефекти. Доколку се перат, 

треба да се исплакнат темелно пред повторно да се користат, за да се избегне целиот ризик за 

иритација предизвикана од детергенти или други супстанци кои се користат при перењето. 

 

(г) Ракавици со метална мрежа 

 

Овие ракавици заштитуваат од ризикот од повреда со остри предмети (ножеви, коски од риба, 

парчиња коска, итн.) во постројки за обработка на месо, живина и риба или во кланици. 

 

За да се избегнат ризиците за алергија на никел (Ni), може да се користат ракавици од 

алуминиумска мрежа (со гаранција дека не содржат никел) или ракавици од жичена мрежа од 

нерѓосувачки челик обложени со кевлар. 

 

6.2.5. Заштитни креми и гелови (т.н. ‘бариери’), креми за одржување 

     

(а) Општи согледувања 

 

Благодарение на препораките од лекарите по трудова медицина и специјалистите за хигиена, сѐ 

повеќе се користат заштитни креми и дерматолошки препарати за заштита од надразнувачки 

кожни болести. Заштитата на епидермисот од ограничени или повторливи умерено агресивни 

механички и/или физичко-хемиски контакти стана потреба кога не е можно да се носат 

ракавици и/или кога е суштински важно да се задржи високото ниво на вештина и стручност. 

 

Заштитните креми не даваат исто ниво на хемиска и механичка отпорност како ракавиците. 

Сепак, тие имаат неспорно влијание во превенцијата од одредени надразнувачки, контактни 

дерматози и кога правилно се користат можат: 

▪ да го ограничат ризикот за пренос на одредени молекули со висока молекуларна 

тежина (смоли на пример) преку кожата; 

▪ да го намалат растворувањето на липидите на епидермисот (предизвикано, на пример, 

од дејството на растворувачи или детергенти); 

▪ да ја намалат кожната абразија поради повторен механички контакт (кај ѕидари, 

плочкари и градители на кровови, на пример); 

▪ да одржуваат задоволително ниво на епидермална хидратација; 

▪ да го олеснат чистењето на кожата после секоја работна сесија; 

▪ да се користат на различни здрави делови од телото (раце, зглобови, подлактици, лице), 

со исклучок на мукозни мембрани и оштетени делови од кожата. 

___________________________________________________________________________ 

Заштитните креми може да бидат корисни за кожата. Сепак, тие не нудат целосна 

заштита 

___________________________________________________________________________ 

 

Сепак, мора да се земат предвид ограничувањата на овој вид заштита: 

▪ кожата ретко е целосно заштитена (просторот помеѓу прстите и под ноктите тешко 

може да се достигне); 
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▪ кожата не е заштитена од алергени, токсични, корозивни или септички супстанци, 

тешки абразивни честици (челични честици, метални струготини, стаклен прав, песок, 

стаклени влакна, итн.); 

▪ посебно, кожата не е заштитена од апсорпција на некои индустриски растворувачи 

преку кожата (погледнете ги Поглавјата 1.3. и 5.7.3.). Некои студии покажуваат 

спротивни ефекти [55]; 

▪ кожата не може да се заштити трајно (најмногу два до четири часа, таму каде што 

кожата не била измиена или избришана и каде што не била во допир со груби 

предмети повеќе пати). 

 

(б) Различни видови заштитни креми 

 

Не постојат апсолутни правила и со тоа и не постои конкретна класификација, во однос на 

галенската форма на заштитните креми. Занемарувајќи го фактот дека ‘кремата’ задолжително 

значи ‘заштитна емулзија која е растворлива во вода (липофобна) или хидрофобна 

(липофилна)’, општиот термин за ‘заштитна крема’ исто така може да се користи за 

означување масти, пасти, пени и гелови (популарни бидејќи не се масни при допир). 

 

(в) Критериуми за квалитет 

 

При избор на креми со цел да се направи нарачка, треба да се земат предвид следните 

карактеристики (погледнете (ѓ), подолу): микробиолошка и физичко-хемиска стабилност, 

ефикасност, органолептички и допирни карактеристики, pH (6 до 8 генерално) и вискозитет. 

  

 
 

(г) Правилни методи за употреба 

 

Пред работа треба да се нанесе заштитна крема само на здрава, неповредена, чиста и сува 

кожа, обрнувајќи особено внимание на тешко достапните делови (простор помеѓу прстите, 

зглобови, рабови на ноктите, итн.). Се препорачува нанесувањето да се повтори на секои два до 

четири часа. Омекнувачка крема за одржување се нанесува после секој работен ден, за да се 

обнови и реструктуира епидермисот. 

 

За чистење на рацете и подлактиците, треба да се користат соодветни специјализирани 

формули (масти, навлажнувачи, регенератори, 5<pH<9): не треба да се користат особено 

абразивни сапуни (наместо употреба на боракс или плавец камен), прекумерно алкални сапуни 

или детергенти (pH>9), надразнувачки растворувачи, средства за обезмастување или токсични 

перкутани супстанци (бензен во супер бензин кој е присутен во гаражи, работилници, итн.). 

 

(д) Контраиндикации на заштитни креми 
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Не треба да се користат заштитни креми: 

▪ секој пат кога носењето на ракавици е апсолутно задолжително; 

▪ тогаш кога има појава на кожни лезии, независно дали имаат механичко, инфективно 

или алергиско потекло; 

▪ под ракавици од латекс доколку кремата содржи јаглеводороди (вазелин, парафин, 

итн.) кои не се компатибилни со протеините на латекс (ова може да води до 

формирање на микроперфорации); 

▪ на валкани раце; 

▪ за одредени сензитивни задачи, како што се бојадисување и лакирање.    

 

 
 

(ѓ) Токсичност на заштитните креми 

 

Заштитните креми за професионална употреба се козметички производи. Затоа се очекува 

максимална безбедност. Конкретно, тие не треба да содржат надразнувачки супстанци или 

алергени (вклучувајќи ланолин, парабени и парфеми). Сепак, многу егзогени фактори можат да 

ја зголемат токсичноста на кремите, но во мала мера. Овие фактори вклучуваат прекумерно 

долг контакт со кожата, неусогласеност со препораките за употреба и/или складирање, 

надминување на рокот на употреба и истовремена употреба со друга крема [36] [56] [35] [21] 

[48] [49]. http://www.inrs.fr 

http://www.hse.gov.uk/pubns 

 

 

6.3. Избор на национални методи за превенција, елиминирање или сведување на 

минимум на ризикот за кожни болести и изложеност на кожата (Детали: Додаток 2, 

достапен на:  

http://osha.europa.eu/publications/reports/TE7007049ENC/view) 

 

 

Австрија: информативен пакет за групи со голем ризик 

 

Превентивните мерки вклучуваат контактирање на групи со голем ризик и обезбедување 

информативни пакети за нив. Фризери, ѕидари, специјалисти за хигиена и негователи се дел од 

целните групи. Овие кампањи се одржуваат во соодветни средини како што се стручни 

училишта, здруженија, саеми и градилишта, како и во просториите на компаниите. Тие беа 

иницирани од AUVA (Sozial Unfallversicherung - националната компанија за осигурување од 

несреќи).  

 

Белгија: брошури, табели, кампањи 

DETIC [20] (http://www.detic.be), Белгиско-луксембуршкото здружение на производители и 

трговци со сапуни, козметика, детергенти, производи за чистење, лепила, итн. и IVP, 

Белгиското здружение на производители и дистрибутери на бои, лепила, мастила, итн. [51] 

(http://www.ivp-coatings.be) објавува специфични брошури за безбедност, летоци и насоки за 
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производителите, како и за купувачите, особено наменети за превенција на кожни болести и 

изложеност на кожата. 

 

Република Чешка: различни превентивни активности 

 

▪ Санитарен надзор на работните места 

▪ Преглед на здравјето на работниците на почетокот на работниот однос 

▪ Соработка помеѓу дерматолози, специјалисти за хигиена при работа и професионалци 

за безбедност при работа за да се оптимизира ефективноста и употребата на: 

▪ технолошки процеси, 

▪ заштитни инструменти, 

▪ заштитни креми. 

 

Финска: регистар на вработени кои се изложени на канцерогени супстанци (АЅА) 

 

Во Финска, законодавството предвидува дека работниците кои се изложени на канцерогени 

супстанци, вклучувајќи ги оние кои влијаат на кожата, треба да се регистрираат на годишно 

ниво. Финскиот ASA регистар, воспоставен во 1979 година, се заснова на Конвенцијата 139 на 

Меѓународната организација на трудот и соодветната Препорака 147. Основната цел на ASA е 

да помогне да се спречи ракот како професионална болест – вклучувајќи рак на кожа – во 

Финска. ASA главно има за цел спроведување на воведувањето на превентивни мерки од 

страна на персоналот за безбедност и здравје на работните места, но исто така помага 

надлежните органи за безбедност при работа соодветно да ги фокусираат нивните инспекциски 

и советодавни задачи. 

 

Конкретните превентивни цели на ASA се следните: 

- да стимулира превентивни мерки, како што е замена на канцерогени супстанци, 

подобрување на локалната вентилација и лична заштита на кожата; 

- да информира за ризици за рак и ефективни превентивни мерки. 

 

Франција: Fiches d’allergologie-dermatologie professionnelle DMT (Картички за 

професионална алергологија и дерматологија) 

 

INRS координира и објавува во низата Документи за медицина при работа (Documents pour le 

médecin du travail) една важна колекција од Картички за алергологија и дерматологија при 

работа (Occupational allergology and dermatology cards). Секоја картичка ги има следните 

наслови: дефиниција, состав и користење, надразнувачки супстанци и алергени, 

епидемиологија, дијагноза на работното место и во специјализирана работна средина, техничка 

и медицинска превенција, рехабилитација, библиографија [47]. 

 

http://www.dmt-prevention.fr, пребарување за ‘Dermatologie (Дерматологија)’ 

 

Германија: секторски информативни програми и програми за обука, замена, технички 

правила 

 

Интензивните мерки за безбедност и здравје, вклучувајќи информативни програми и програми 

за обука, водеа до намалување на бројот на известувања и признавања на професионални 

кожни болести во Германија (од 24.056 сомнителни случаи во 1992 година, до 16.165 во 2004 

година) [4]. Успехот е особено видлив во секторите за фризерски услуги и здравствена 

заштита. Алергенот глицерилмонотиогликолат (GMTG) (кој се користи за трајни брановидни 

фризури со киселина) беше заменет со помалку токсична супстанца. Во секторот за 

здравствена заштита, ракавиците од латекс беа заменети со ракавици кои не содржат латекс 

или ракавици од латекс без прашок. Бројот на кожни болести поради овие алергени значително 

се намали. Генерално, свесноста во однос на професионалните кожни болести, нивните 

причинители и последици се зголеми на ниво на вработен и на ниво на работодавач. Нивните 
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кампањи за зголемување на свесноста беа поддржани со давање информации и вршење обука 

[67] [71]. Ефектот на одредени мерки – како што е намалувањето на хромат во бетонот, 

обезбедувањето на дополнителни информации во безбедносни листови за заштита на кожата и 

обновените испитувања за ефикасноста на заштитата на кожата – е видлив само на долг рок. 

 

Содржината на различните технички правила би можело да биде корисна и за други земји. 

Правилото за работа со вода особено го привлече вниманието низ Европа. Овој процес би 

можело да напредува со ширење на TRGS 401 ‘Gefährdung durch Hautkontakt’ (ризици кои се 

должат на контакт со кожа) [4]. 

 

Во 2007 година, германските институции за задолжително осигурување од несреќи и 

превенција за трговијата и индустријата (Berufsgenossenschaften) започнаа двегодишна 

национална кампања за превенција на кожата. Оваа кампања има за цел одржување на кожата 

во здрава состојба за да се спречат кожни болести во професионални и приватни средини. Беа 

испланирани повеќе од 100 под-кампањи насочени кон конкретни целни групи, вклучувајќи ТВ 

и радио кампањи. Овие активности се насочени кон подигнување на свеста, подобрување и 

соодветно спроведување на анализите на опасност на работното место, оптимизирано 

обезбедување и употреба на заштитни ракавици и производи за нега на кожа во засегнатите 

претпријатија, како и зголемено учество во активностите за обука. 

 

Луксембург: кампањи, публикации 

Ресурсниот центар за технологии за животна средина (дел од Министерството за животна 

средина) објави водич за употребата на лакови базирани на вода. 

 

Холандија 

  

▪ Arbocovenanten 

Холандија го комбинира општото законодавство за безбедност и здравје со секторски пристап. 

‘Договорите за безбедност и здравје’ се договори помеѓу организации на работодавачи, 

синдикати и владата. Тие имаат за цел подобрување на работните услови, ограничување на 

боледувањето и намалување на бројот на случаи на професионална попреченост. Договорите 

се склучувани на основа сектор по сектор од 1999 година. Договорите од различни гранки се 

однесуваат конкретно на превенција на кожни болести. Тие опфаќаат гранки како што се 

фризерски услуги, градежништво, перење (протокол за биолошки агенси), обработка на 

метали, чистење и болничка работа. Суштинската цел е да се намали дерматитисот на рацете за 

50%, преку намалување/елиминирање на алергените. 

 

Примери на ефективни мерки се следните: намалување на опасни супстанци и алергени со 

подготовка на список на болниците со голема изложеност на алергени и опасни супстанци; 

подготовка на листи со проблеми кои се однесуваат на кожата и приоритети за превенција; 

подигање на свеста во однос на ризиците и контролните мерки, имплементација на контролни 

мерки, проследување и проценка на мерките; анализа на трошоците и придобивките; и, пред сѐ, 

воведување на ракавици кои не содржат латекс. 

 

▪ Програмата VASt 

Ова е специфичен договор за опасни супстанци, со кој индустријата и корисниците работат 

заедно за доброволно да ја зајакнат политиката за работни услови за опасни супстанци во 

Холандија. Преку програмата VASt, Холандското министерство за социјални работи и 

вработување (SZW) ја охрабрува и поддржува индустријата за да постигне подобра контрола 

на изложеноста на опасни супстанци. За да го постигне ова, Министерството издвои 

приближно 10 милиони евра за периодот од 2003 до 2007 година, сепак, под услов да бизнис 

заедницата го прифати својот удел на одговорност и активно да ја спроведува програмата VASt 

[59]. 

SZW: http://arboconvenanten.szw.nl 
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Обединето Кралство: Активности на Извршното тело за безбедност и здравје на 

Обединетото Кралство (HSE) за SD/DE 

HSE има спроведено голем број активности и развива нови: информации, обука, проучување, 

истражување и публикации (вклучувајќи летоци, картички и брошури) – од кои некои 

конкретно се однесуваат на кожни болести и изложености на кожата во различните економски 

сектори [43]. 

http://www.hse.gov.uk/skin 

http://www.hse.gov.uk/latex 

http://www.hse.gov.uk/pubns 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

ЗАКЛУЧОЦИ, ПРЕДИЗВИЦИ, МОЖНОСТИ И ПРЕПОРАКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

7.1. Општи заклучоци 

 

___________________________________________________________________________ 

Кожните болести се едни од најважните професионални здравствени проблеми во 

Европската унија 

___________________________________________________________________________ 

 

Во многу развиени земји, вклучувајќи ги земјите на ЕУ, професионалните кожни болести се на 

второ место на листата на професионални болести, после мускулоскелетните нарушувања. На 

европско ниво, кожните болести заземаат помеѓу 10% и 40% од признаените професионални 

болести [5] [9]. Високата зачестеност особено се должи на десетиците илјади хемиски 

производи кои се користат. Тие се одговорни за 80% до 90% од кожните болести [8], но воедно 

како причинители може да сметаат и биолошките и физичките агенси. Лезии кој најчесто се 

јавуваат се контактниот дерматитис предизвикан од надразнувачка супстанца или дури и 

корозивна супстанца по кој следува алергискиот контактен дерматитис. 

 

Признавање на кожни болести 

  

Признавањето на професионалните болести во европските земји се разликува, од употреба на 

општа дефиниција (која главно се заснова на т.н. ‘професионален ризик’), употреба на листи 

или табели за професионални услови и болести, до комбинација од дефиниции и листи/табели 

(мешан систем). 

 

Зачестеност и собирање на податоци 

 

Примарните цели на собирањето податоци во различните земји на ЕУ се следните: 

▪ да се следат професионалните болести со цел да се утврдат и да се следат главните 

точки на притисок; 

▪ да се открие појавата на нови ризик фактори и болести; 

▪ да се добие увид во причинителите и превенцијата на професионални болести; 

▪ да се предвидат и проучат трендовите, секторите, итн., и соодветно да се преземат 

мерки за претпазливост. 

 

Воедно податоците служат како основа за понатамошна анализа и научно истражување, 

професионална едукација и меѓународна споредба. 

 

Податоците се собираат преку изјави за професионални болести кои се испраќаат до 

осигурителната компанија (доколку е применливо), локалните или надлежните органи или 

канцеларии за безбедност и здравје и националните институти одговорни за следење и 

превенција на професионални болести. Некои држави исто така имаат дополнителни системи 

за надзор на професионални кожни болести. 

 

Речиси е невозможно да се соберат точни, конкретни статистички информации за системите за 

застапеност, дистрибуција, проценка, компензација и превенција за целата изложеност на 

кожата во ЕУ. Недостатокот на прецизна меѓународно прифатена дефиниција за 

професионалните кожни болести, покрај разликите помеѓу националните системи за 

регистрација, дополнително го попречува собирањето на многу квалитетни епидемиолошки 

податоци. Редовното зголемување на зачестеноста и сериозноста на забележаните кожни 

болести (особено иритации, рак на кожа и пред сѐ алергии со хемиско потекло) е тренд кај сите 

студии. 

 

Во повеќето земји постојат национални шеми за надзор за пријавување и регистрирање на 

професионални болести. Често бројот и сериозноста на нарушувањата се потценети и тоа е 

потврдено во практика. Постојат голем број причини за тоа: недостаток на јасна дефиниција; 

недобивање на информациите од вработените бидејќи тие може да не се доволно свесни за 
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изложеноста на ризикот и осигурителниот систем; недостаток на знаење и обука од страна на 

општите лекари; страв кај вработените дека можат да ја изгубат работата кога ќе пријават 

болест; и недостаток на лекари по трудова медицина. 

 

Сето ова покажува дека е потребно подобро да се разберат причините, механизмите и 

изложеностите кои водат до појава на кожни болести и да се подобрат евиденцијата и 

толкувањето на податоците со цел ефективно да се спречат кожните болести, но исто така и 

одредени промени на осигурителните системи и подобрена обука на докторите и работниците. 

 

Понатаму, бројот на регистрирани болести многу зависи и од стандардите/критериумите кои се 

применуваат за признавање на професионалните болести. Критериумите за признавање се 

разликуваат од една до друга земја. Во некои случаи самиот пациент е оној кој треба да ја 

докаже поврзаноста помеѓу работата и болеста или работодавачот на пациентот е оној кој 

треба да плати надоместок или медицински трошоци доколку болеста се пријави како 

професионална болест; ова може да води и до недоволно пријавување. 

 

Недостаток на стандардни вредности за изложеност на кожата 

   

Земјите од ЕУ ги признаваат ризиците од изложеност на кожата која води до појава на кожни 

болести. Повеќето земји изјавуваат дека тие се придржуваат кон применливото законодавство 

(кое се однесува на надзор на здравје, избегнување и намалување на ризици, активност и 

гранични вредности за изложеност). Сепак, за целосно да се оценат ризиците од изложеноста 

на кожата, потребни се информации за степенот на опасности и нивото на изложеност на 

работниците. Поради методолошки проблеми, се јавува недостаток од индекси за изложености 

на кожата или ‘гранични вредности на изложеност на кожата при работа’ слични на 

граничните вредности за изложеност при работа при инхалација за контрола и следење на 

изложеноста. Како последица на тоа, постојат малку директни податоци за изложеност на 

кожата. Ова особено важи за податоците за влијанијата на повторливата изложеност; 

влијанијата на професионалната изложеност на разредени препарати; и изложеност на повеќе 

хемиски и/или физички фактори. Застапеноста на професионалните кожни болести во ЕУ 

покажува дека е потребна проценка на изложеноста. 

 

 

Проценка на ризик и превенција   

 

Развиени се многу различни методи за поефективна проценка и контрола на ризикот од 

изложеност на кожата, но сѐ уште треба да се исполнат голем број предизвици. 

 

 

7.2. Предизвици, препораки и можности 

 

Превенцијата на кожни болести вклучува одржување на природната заштитна функција на 

кожата, како и одредување и проценка на изложеноста на штетни агенси. 

 

Досега вложени се релативно мали напори за да се направи разлика помеѓу природата на 

изложеност на кожата која е утврдена соодветно кај континуирани и неконтинуирани 

активности во индустријата. 

 

Во минатото беа развиени многу мерки за контрола на ризик повеќе како реакција на 

појавениот проблем отколку од проактивен пристап; ова значи дека корективно дејство обично 

се преземаше само после инцидент или несреќа. 

 

Нема показатели дека проценката и превенцијата на кожни болести се приоритет за сите земји, 

иако кожните болести се високо рангирани на листите на зачестеност. Очигледна е потребата 

од ефективни стандарди за проценка и регистрација. 
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Постои јасна, итна и општа потреба од обединувачка рамка на критериуми за признавање и 

регистрација за професионални болести во европски контекст. Подеднакво итна е потребата да 

се потврдат и подобрат моделите за проценка на изложеноста на кожата на работниците, 

земајќи го предвид влијанието на кожните болести врз отсуството, но исто така и врз 

професионалните можности на засегнатите работници. Мапирањето на изложеноста на опасни 

супстанци, вклучувајќи ја изложеноста на кожата, е утврдено како еден од елементите на 

општата проценка на изложеност на работното место [26]. 

 

Понатаму, потребно е многу да се работи на подигање на свеста на вработените и лекарите да 

бидат во тек со тековните случувања на полето. 

 

Пример на нова европска политика: козметички производи 

 

Без оглед на долгата листа на потреби во однос на административните мерки кои треба да се 

одредат, како и истражувањето на кожни болести и изложеност на кожата при работа, сепак се 

постигнува одреден напредок за намалување на изложеноста на кожата. Комисијата изготви 

насоки во соработка со земјите членки и засегнатите страни за да ѝ даде на јавноста (а со тоа и 

на работниците) подобар пристап до соодветни информации во врска со козметика која може 

да има несакани ефекти и може, на пример, да предизвика алергиски реакции. Овие насоки беа 

објавени на 28 август 2006 година (18).    

 

1. Подобар пристап до информации за несаканите влијанија кои се однесуваат на 

производот 

 

‘Несакано влијание’ е негативно влијание врз човековото здравје кое произлегува од нормална 

или разумно предвидлива употреба на козметички производ. Несаканите влијанија не ги 

вклучуваат, на пример, оние кои резултираат од злоупотреба или неправилна употреба на 

производот и оние кои се однесуваат на пропратните делови, како што е пакувањето. Примери 

за несакани влијанија се следните: надразнувачки и алергиски влијанија, козметички акни, 

фототоксични влијанија, фотосензитивност и анафилактички шок. 

 

Производителот на козметиката или лицето кое е одговорно за пласирање на увезен 

козметички производ на пазарот мора да обезбеди соодветни информации за зачестеноста и 

природата на несаканите влијанија кои се однесуваат на производот. Сите непожелни влијанија 

кои се пријавени на компаниите треба да бидат вклучени во овие информации. Компаниите 

исто така може да објават вредност за бројот на несакани влијанија на 1.000.000 единици од 

производот кои се пласирани на пазарот.   

 

2. Информации за квантитативен состав на производите 

 

Дадена е листата на состојки за козметички производи подредени од најголемата до најмалата 

тежина во времето кога тие се додадени. На барање, мора да бидат откриени квантитативните 

информации за тие супстанци кои се класифицирани како ‘опасни’ согласно одредбите на 

Директивата 67/548/ЕЕС. 

 

Беа изготвени насоки од работна група воспоставена од Комисијата коja вклучувашe 

претставници на земјите членки и засегнати страни. 

 

Ова е многу добар пример на насоки за намалување на изложеноста на кожата и кожните 

болести поради прекумерна употреба на производи не само од потрошувачите, но исто така од 

работниците во секторите за козметологија и фризерски услуги. Фризери, козметичари, 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_guidance_docs.htm 
Европски директориум за јавен пристап: http://www.european-cosmetics.info 
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маникиристи и хироподисти помеѓу другите, мора да ги користат овие производи секој ден. 

Тие се дел од занимањата кои се најизложени на професионален дерматитис (погледнете ги 

Референците и Додаток 1, Сектор 4. Фризерски услуги и козметологија). 

 

Другите сектори со високи нивоа на изложеност на кожата и кожни болести предизвикани од 

хемикалии би можеле да склучат сличен договор со цел да се спречат овие болести: некои 

поважни сектори се секторот за чистење, храна, пијалаци, готвење, угостителство, 

градежништво (вклучувајќи молерисување), здравствена заштита, производство на пластика и 

метал, занимања во контакт со животни и растенија и печатарство (погледнете го Додаток 1). 

 

Пристапот на козметичката индустрија би можел да се усвои како модел за други агенси и 

сектори/занимања, за да помогне да се реши една од најважните – но потценети – проблеми со 

безбедноста и здравјето при работа: кожните болести. Козметичката иницијатива е прилично 

нова и сѐ уште нема податоци кои ја потврдуваат нејзината ефективност. Сепак, 

обезбедувањето и употребата на информации – како што се наведени во политиката – би биле 

првиот чекор за успешна промена на однесувањето која е потребна за да се постигне траен 

успех, резултирајќи во намалување на застапеноста на професионалните кожни болести. 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 
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РЕЧНИК 
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Термин 

а 

акниформен  Кој наликува на акни 

етиологија Гранка на знаење која се однесува на причините за конкретна појава, во 

медицинската наука – се однесува на причините и потеклата на болестите 

адреналин Хормон кој се создава од надбубрежната медула кај цицачите. Може да се 

создава синтетички за медицински цели. Се лачи како реакција на 

ниското ниво на шеќер во крвта, вежбање и стрес  

алергологија Гранка на медицината посветена на проучување на алергијата, нејзината 

етиологија, дијагноза и лекување (третман) 

анамнеза Медицинска или психијатриска историја на пациентот, спротивно на 

катамнеза (контролно следење) 

анафилактичен шок Сериозна алергиска реакција, честопати опасна по живот чија 

карактеристика е нискиот крвен притисок, шок (слаба ткивна перфузија) 

и отежнато дишење 

антимитотични лекови Лек за попречување или спречување митоза. Многу лекови против тумор 

се антимитотични  

артикулации Зглобови 

анализи Утврдување на количината на конкретна состојка на мешавина или на 

биолошката или фармаколошката потентност на одреден лек 

b 

Блумова фоликуларна 

елеокониоза 

Масни акни 

c 

канцероген Кој предизвикува рак 

карцином Малиген нов раст кој произлегува од епителот. Карциномите имаат 

тенденција да се инфилтрираат во соседното ткиво и да се шират 

(метастазираат) кон далечни органи, на пример: во коски, црн дроб, бели 

дробови или мозокот 

посредуван од клетки Имунолошки одговор кој вклучува Т лимфоцити, а не производство на 

антитела 

хлоракни Осип од акни како последица на работата поради долготраен контакт со 

одредени хлорирани соединенија  

хроматографско 

одделување 

Хроматографска техника која ја користи способноста на биолошките 

молекули да се врзат со конкретни супстанци  

депресантни лекови за 

централниот нервен систем 

Лекови кои ја намалуваат функцијата или активноста на централниот 

нервен систем (CNS) 

колориметриска анализа Аналитички метод, употреба на промена на боја на супстанците за да се 

најдат густините и/или концентрациите на други раствори 

конјунктивитис Воспаление на конјунктивата, кое генерално се состои од црвенило на 

конјуктивата заедно со исцедок 

кортикостероиди Група на синтетички хормони која вклучува преднизон, преднизолон, 

метилпреднизолон и дексаметазон кои се користат при лекување на некои 

видови леукемија и исто така за сузбивање на одбивањето на трансплант 

и болест на трансплант против носител по трансплантација на коскена 

срж. Несаканите влијанија вклучуваат зголемен ризик за инфекција  
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кожен Кој се однесува на кожата 

рак на кожа Малиген нов раст кој произлегува од епителот на кожата 

d  

растворување на липидите Отстранување на масниот слој 

дерматитис Воспаление на кожата 

дерматомикоза Вештачка инфекција на кожата од габи 

дисхидроза Везикуларно или везикопустуларно избивање на повеќе случаи кое се 

јавува пред сѐ на воларните површини на рацете и стапалата; лезиите се 

шират периферно, но имаат тенденција централно да се чистат   

диспнеа Недостаток на здив, отежнато дишење 

e  

егзема Пруритичен папуловезикуларен дерматитис кој се јавува како реакција на 

многу ендогени и егзогени агенси 

епидемиолошки Кој вклучува или се однесува на епидемиологија: проучување на 

дистрибуцијата и детерминантите на состојбите и настаните поврзани со 

здравјето кај популациите и контрола на здравствените проблеми, 

проучување на епидемиска болест   

епителиом, малиген Неоплазма од епително потекло, која може да биде бенигна (аденом и 

папилом) до малигна (карцином) 

еритем Име кое се применува за црвенило на кожата кое се создава со затворање 

на капиларите, што може да биде резултат на голем број причини, 

етиологија или специфичен вид на лезија кој честопати се означува со 

променет термин 

мултиформен еритем Кожна болест која е резултат на алергиска реакција 

еритематозен Кој предизвикува или се однесува на еритем  

ex vivo надвор од живото тело 

f  

фибробласти Постојана клетка на сврзното ткиво која лачи фибриларен проколаген, 

фибронектин и колагеназа 

фибропласт Клетка која произведува фиброзно ткиво 

напукнат Кој се однесува на пукнатина: каков било процеп или жлеб, нормален или 

поинаков 

g  

галенски Кој вообичаено се однесува на Гален (грчки физичар и научник на полето 

на медицината во Рим) или негови медицински принципи или метод 

h  

хистиоцити Макрофаг кој долго живее во ткивата 

хистопатологија Наука која се бави со проучување на микроскопските промени во болни 

ткива 

хиперхидроза Прекумерно потење 

хиперкератоза Хипертрофија на роговидниот слој на кожата 

хиперсензитивност Состојба на изменета реактивност во која телото реагира со претерана 

имунолошка реакција на надворешна супстанца 

i  

интертриго Површен дерматитис кој се јавува на изложени површини од кожата, како 

што се аксилите, наборите на вратот, препоните, помеѓу прстите на 

нозете, при што дебелоста е предиспонирачки фактор, предизвикан од 

влага, триење, топлина и задржување на пот, а се карактеризира со 

еритем, мацерација, печење, чешање и понекогаш и ерозии, пукнатини и 

ексудации и секундарни инфекции 

in vitro Во стакло, видливо во епрувета, во вештачка средина 
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in vivo Во живо тело. 

j  

k  

кератин Протеин кој е основна состојка на косата, влакната и кожата 

кератиноцити Епидермални клетки кои синтетизираат кератин и подлежат на 

карактеристични промени како што се движат нагоре од базалните слоеви 

на епидермисот кон роговидниот слој на кожата. 

l  

лангерхансови клетки Рециркулирачки, дендритски, антиген-презентирачки клетки кои главно 

се наоѓаат во спинозниот слој од епидермисот 

леукемија Акутна или хронична болест која ги зафаќа органите кои ја формираат 

крвта, чија карактеристика е невообичаено зголемување на бројот на 

леукоцити во ткивата од телото со или без соодветно зголемување на 

оние во крвта која циркулира  

лезија Каков било патолошки или трауматски прекин на ткивото или загуба на 

функција на одреден дел 

закоравување во вид на 

лишај 

Хипертрофија на епидермисот, која резултира со задебелување на кожата 

со прекумерно истакнување на белезите на кожата, што ѝ дава на кожата 

изглед како кора, кој е предизвикан од долготрајно триење или гребење 

липофилен Афинитет за маснотии, коj се однесува на липофилија или чија 

карактеристика е липофилија 

липофобен Нерастворлив во липиди (маснотии) 

лимфом Малиген тумор од лимфобласти добиени од B лимфоцити. Најчесто ги 

погодува децата во тропска Африка: вклучени се Епштајн-Баровиот вирус 

и имуносупресијата поради малариска инфекција  

m  

мацерација Омекнување на ткиво со потопување, особено во киселини, додека 

влакната на сврзното ткиво да се растворат толку многу што 

компонентите на ткивото може да се распаднат 

макрофаги Кружни, грануларни, мононуклеарни фагоцити кои се наоѓаат во 

алвеолите на белите дробови 

мастоцити Постојани клетки на сврзно ткиво кои содржат хистамин и хепаран 

сулфат 

меланоцити Специјални клетки во кожата и окото кои синтетизираат пигменти на 

меланин 

меланом, малиген Малиген тумор кој произлегува од клетките кои создаваат пигмент 

(меланозоми) на подлабоките слоеви од кожата (или окото). Меланом е 

водечката причина за смрт која се припишува на кожните лезии 

морфологија Проучување на конфигурацијата или структурата на животните и 

растенијата 

мускулоскелетен Кој се однесува на мускулите и на скелетот, на пример, 

мускулоскелетниот систем 

n  

некроза Вкупните морфолошки промени кои укажуваат на клеточна смрт, може 

да влијае на групи клетки или на дел од структура или орган 

o  

органолептички Кој се одразува на орган; се однесува на влијанието или впечатокот на 

која било супстанца врз органите за допир, вкус или мирис, како и врз 

организмот како целина 

p  

папула Мала ограничена, површинска, цврста испакнатост на кожата 

тестови со лепенка Тестови за кожа во кои предизвикувачот на алергиска реакција се 

нанесува на лепенка од памучна ткаенина или газа која останува на 

местото за период од приближно 48-72 часа. Се користи за поттикнување 

реакција од хиперсензитивност при контакт 

перкутан Кој се врши преку кожата, инјектирање на материјал кој е непроѕирен за 

рендгенските зраци во радиолошко испитување или отстранување на 
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ткиво за биопсија која се врши со игла 

перкутано труење Труење, состојба на труење, која се случува по пат на изложеност преку 

кожата 

фотоалергии Чувствителност на кожата на светлина, што обично се должи на дејството 

на одредени лекови, растенија или други супстанци; може да се случи 

кратко после давање на лекот (фототоксична сензитивност) или може да 

се случи само после латентен период од денови до месеци (фотоалергиска 

сензитивност или фотоалергија) 

фотоимунолошка реакција Имунолошка реакција поттикната од светлина 

фототоксичност Сериозно прекумерна реакција на сончева светлина предизвикана од нова 

хемикалија во кожата 

плантарна хиперхидроза Прекумерно потење на долната страна од стапалото или кое се однесува 

на долната страна од стапалото 

пруритус Чешање, непријатно чувство на кожата кое ја поттикнува желбата да се 

трие или гребе кожата за да се постигне олеснување 

пурпура Мало крвавење (хеморагија) (со дијаметар до 1 cm) во кожата или 

мукозната мембрана, кое може да биде предизвикано од различни 

фактори, вклучувајќи нарушувања на крвта, васкуларни абнормалности и 

траума 

q   

едем на Квинке Васкуларна реакција, која претставува локализиран едем чија 

карактеристика е развој на џиновски осип 

r  

радиодерматитис Кожна воспалителна реакција која се јавува како резултат на изложеност 

на јонизирачко зрачење 

болест на Рејно Пароксизмална спазма на артериите која предизвикува бледило 

(бледеење) на прстите и палците 

репротоксичен Токсичен за репродукција 

ринитис Воспаление на мукозната мембрана на носот 

s  

лојни жлезди Голем број жлезди во дермисот кои вообичаено се отвораат кон 

фоликулите на влакната и излачуваат масен полуфлуиден себум 

спектроскопија Спектроскопија е науката за мерење на емисијата и апсорпцијата на 

различните бранови должини (спектри) од видлива и невидлива светлина, 

ова може да се изврши преку спектроскоп 

сквамозен Крлушкав или плочест 

синдром на задржување на 

потта  

Состојба која е проследена со топлотен стрес, во која потните канали се 

затворени, што предизвикува неможност за потење и задржувањето на 

топлина може да води до топлинска исцрпеност со слабост, диспнеа, 

тахикардија, зголемување на телесната температура и колапс 

симптоматологија Гранка на медицината која ги опишува симптомите, систематската 

дискусија на симптомите 

t  

тромбоза Формирање, развој или присуство на тромб 

транскутан, трансдермален Кој влегува преку дермисот на кожата, како при давање на лек кој се 

нанесува на кожата во форма на маст или лепенка 

тест за транскутана 

електрична отпорност 

(TER) 

Тест за електрична отпорност на кожата, кој се користи за проценка на 

корозивноста на кожата за различни супстанци  

u  

предизвикувачи на 

уртикарија 

Кој води до појава на осип или друг сличен агенс кој предизвикува 

чешање 

уртикарија Транзитна состојба на кожата, која обично е предизвикана од алергиска 

реакција, чија карактеристика се бледи или зацрвенети неправилни, 

испакнати форми и сериозно чешање, осип 

v  

везикулопапули Комбинација со везикули (затворена мембранска обвивка) и папули (мала 
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ограничена, површинска, цврста испакнатост на кожата) или папули кои 

стануваат сѐ повеќе надуени со доволно насобирање на течност за да се 

формираат везикули  

z  

зоонозен Кој се однесува на зооноза: пренос на болест од животно или од 

нечовечки видови до човекот  

y  

x  

ксенобиотски Целосно синтетичко хемиско соединение кое природно не се јавува на 

земјата, па така се верува дека е отпорно на разградување од животната 

средина 

 

Извор на дефинициите: Онлајн медицински речник. http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/ 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 
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▪ Регулатива (EC) Бр. 1907/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 декември 

2006 која се однесува на регистрација, евалуација, овластување (авторизација) и 

забрана на хемикалии (REACH), со која се основа Европска агенција за хемикалии, 

менувајќи ја Директива 1999/45/EC и укинувајќи ја Регулативата на Советот (EEC) бр. 

793/93 и Регулативата на Комисијата (EC) бр. 1488/94 како и Директивата на Советот 

76/769/EEC и Директивите 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_396/l_39620061230en00010849. pdf 

 

▪ Регулатива на Комисијата 2006/341/EC со која се усвојуваат спецификациите на ad hoc 

модулот (наменскиот модул) од 2007 за несреќи при работа и здравствени проблеми 

како последица на работата предвидени со Регулативата на Советот (EC) Бр. 577/98 и 

изменетата Регулатива (EC) Бр. 384/2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_055/l_05520060225en00090013. 

pdf 

 

▪ Директива 2006/121/EC на Европскиот Парламент и на Советот од 18 декември 2006 со 

која се менува Директивата на Советот 67/548/EEC за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби кои се однесуваат на класификација, 

пакување и етикетирање на опасни супстанци со цел да се прилагоди на Регулатива 

(EC) Бр. 1907/2006 која се однесува на регистрација, евалуација, овластување 

(авторизација) и забрана на хемикалии (REACH) и основање на Европска агенција за 

хемикалии 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_396/l_39620061230en08500856. 

pdf 

 

▪ Директива 2006/25/EC на Европскиот Парламент и на Советот за минимални барања за 

безбедноста и здравјето кои се однесуваат на изложеноста на работниците на ризици 

кои произлегуваат од физички агенси (вештачко оптичко зрачење) (19та индивидуална 

директива во рамките на значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_114/ l_11420060427en00380059.pdf 

 

▪ Директива на Комисијата 2006/15/EC со која се утврдува втора листа на индикативни 

гранични вредности за професионална изложеност во спроведувањето на Директивата 

на Советот 98/24/EC и Директивите со кои се врши измена 91/322/EEC и 2000/39/EC 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_038/l_03820060209en00360039. 

pdf 

 

▪ Директива на Комисијата 2006/8/EC со која се менуваат, за потребите на нивната 

адаптација на техничкиот напредок, Анексите II,II и V кон Директивата 1999/45/EC на 

Европскиот парламент и на Советот која се однесува на усогласување на законите, 

прописите и административните одредби на земјите членки кои се однесуваат на 

класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_019/  l_01920060124en00120019.pdf 

 

▪ Директива на Комисијата 2005/53/EC со која се менува Директивата на Советот 

91/414/EEC за да се вклучат хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид и 

тиофанат-метил како активни супстанци 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=409314:cs&lang=en&list=409314:cs,&pos=1& 

page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2005/53/EC~&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 

▪ Директива на Комисијата 2005/34/EC со која се менува Директивата на Советот 

91/414/EEC за да се вклучат етоксазол и тепралоксидим како активни супстанци 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_125/l_12520050518en00050007. 

pdf 
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▪ Директива 2004/37/EC на Европскиот Парламент и на Советот за заштита на 

работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на канцерогени или 

мутагени супстанци на работа (Шеста индивидуална директива во рамките на 

значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_229/l_22920040629en00230034. 

pdf 

 

▪ Директива 2003/89/EC на Европскиот Парламент и на Советот со која се менува 

Директива 2000/13/EC во однос на означувањето на состојките во прехрамбените 

производи 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_308/    l_30820031125en00150018.pdf 

 

▪ Препорака на Комисијата 2003/670/EC која се однесува на европскиот распоред за 

професионални болести 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=286286:cs&lang=en&list=286286:cs,284653:c 

s,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 

▪ Регулатива на Советот (EC) Бр. 670/2003 со која се утврдуваат посебни мерки кои се 

однесуваат на пазарот за етил алкохол со земјоделско потекло 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0670: EN:HTML 

 

▪ Директива 2003/53/EC на Европскиот Парламент и на Советот со која по 26ти пат се 

менува Директивата на Советот 76/769/EEC која се однесува на ограничувања на 

маркетингот и на употребата на одредени опасни супстанци и препарати (нонилфенол, 

нонилфенол етоксилат и цемент) 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2003/l_178/l_17820030717en00240027.pdf 

 

▪ Директива на Комисијата 2001/59/EC која ја прилагодува на техничкиот напредок по 

28ми пат Директивата на Советот 67/548/EEC за усогласување на законите, прописите 

и административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакување и 

етикетирање на опасни супстанци 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059: EN:HTML 

 

▪ Директива на Комисијата 2001/58/EC со која по втор пат се менува Директива 

91/155/EEC со која се дефинираат и утврдуваат деталните договори за системот од 

специфични информации кои се однесуваат на опасни препарати во спроведувањето 

на Член 14 на Европскиот парламент и Директива на Советот 1999/45/EC и се однесува 

на опасни супстанци во спроведувањето на Член 27 на Директива на Советот 

67/548/EEC (безбедносни листови со податоци) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/l_212/l_21220010807en00240033. 

pdf 

 

▪ Директива 2000/54/EC на Европскиот Парламент и на Советот од осумнаесет, за 

заштита на работниците од ризици кои произлегуваат од изложеност на биолошки 

агенси на работа (седма индивидуална директива во рамките на значењето на Член 

16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2000/l_262/l_26220001017en00210045. 

pdf 

 

▪ Директива 1999/45/EC на Европскиот Парламент и на Советот која се однесува на 

усогласување на законите, прописите и административните одредби на земјите членки 

кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_200/l_20019990730en00010068. 

pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_308/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0670
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059
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▪ Директива на Советот 98/24/EC за заштита на безбедноста и здравјето на работниците 

од ризиците кои произлегуваат од хемиските агенси на работа (14та индивидуална 

директива во рамките на значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1998/l_131/ l_13119980505en00110023.pdf 

 

▪ Директива на Советот 96/29/Euratom со која се утврдуваат основните безбедносни 

стандарди за заштита на здравјето на работниците и општата јавност против 

опасностите кои произлегуваат од јонизирачкото зрачење 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0029:EN: HTML 

 

▪ Директива 96/58/EC на Европскиот Парламент и на Советот со која се менува 

Директива 89/686/EEC за усогласување на законите на земјите членки кои се 

однесуваат на лична заштитна опрема 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=344405:cs&lang=en&list=344405:cs,&pos=1 

&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=96/58/EC~&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 

▪ Директива на Советот 92/58/EC за минималните барања за обезбедување на знаци за 

безбедност и/или здравје на работното место (деветта индивидуална Директива во 

рамките на значењето на Член 16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumd 

oc&lg=en&numdoc=31992L0058&model=guichett 

 

▪ Директива на Комисијата 93/112/EC од 10 декември 1993 со која се менува Директива 

на Комисијата 91/155/EEC со која се дефинираат и утврдуваат детални договори за 

системот на специфични информации кои се однесуваат на опасни препарати во 

спроведувањето на Член 10 од Директива на Советот 88/379/EEC 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=294622:cs&lang=en&list=260540:cs,294622: 

cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=91/155/EEC~&checktexte=checkbox& 

visu=#texte 

 

▪ Директива на Советот 92/32/EC со која по седми пат се менува Директива 67/548/EEC 

за усогласување на законите, прописите и административните одредби кои се 

однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни супстанци 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumd 

oc&model=guicheti&numdoc=31992L0032&lg=en 

 

▪ Директива на Советот 91/414/EEC која се однесува на пласирање на производи за 

заштита на растенија на пазарот 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1991/L/01991L0414-20051201-en.pdf 

 

▪ Директива на Комисијата 91/155/EEC со која се дефинираат и утврдуваат детални 

договори за системот на специфични информации кои се однесуваат на опасни 

препарати во спроведувањето на Член 10 од Директива 88/379/EEC 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumd 

oc&lg=en&numdoc=31991L0155&model=guichett 

 

▪ Директива на Советот 89/656/EC за минимални барања за безбедност и здравје кои се 

однесуваат на употреба на лична заштитна опрема од страна на работниците на 

работното место (трета индивидуална Директива во рамките на значењето на Член 

16(1) од Директива 89/391/EEC) 

http://osha.europa.eu/data/legislation/4 

 

▪ Директива на Советот 89/391/EC за воведување на мерки за охрабрување на 

подобрувањата на безбедноста и здравјето на работниците при работа  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1991/L/01991L0414-20051201-
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http://osha.europa.eu/data/legislation/1 

 

▪ Директива на Советот 67/548/EEC за усогласување на законите, прописите и 

административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакување и 

етикетирање на опасни супстанци 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=9088:cs&lang=en&list=72847:cs,72809:cs,45 

241:cs,9088:cs,&pos=4&page=6&nbl=54&pgs=10&hwords=67/548/EEC~&checktext 

e=checkbox&visu=#texte 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

ДОДАТОК 1  

ПРИМЕРИ НА ЗАНИМАЊА КОИ СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ЗА 

ПОЈАВА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЖНИ БОЛЕСТИ И АГЕНСИ 

КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА НИВНАТА ПОЈАВА  
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КЛАСИФИКАЦИЈА СПОРЕД СЕКТОР/ЗАНИМАЊЕ 

Добро забележете: Други сектори (како што се печатарство, хемиската индустрија и 

фармацевтската индустрија) ги користат истите агенси и се соочуваат со истите ризици. 

 
Сектор-активност- 

занимања: примери 

Забележани 

лезии 

(дерматози) 

Вклучени агенси 

(хемиски, физички, 

биолошки): примери 

Фактори кои 

предизвикуваат 

влошување 

Компликации Превенција 

1.ЧИСТЕЊЕ/ХРАНА/ 

ХОТЕЛИ/РЕСТОРАНИ/

УГОСТИТЕЛСТВО 

 

1.1. Чистачи, помош во 

домот 

1.2. Подготвувачи на 

храна, месари, 

продавачи на 

деликатеси, пекари, 

слаткари, 

продавачи во 

пиљара, 

производители на 

сирење и продавачи 

на сирење и млечни 

производи и 

продавачи на риба. 

1.3. Производители на 

пиво, одгледувачи 

на винова лоза, 

трговци со вино. 

1.4. Готвачи, 

сопственици и 

раководители на 

ресторани, келнери, 

одржувачи на 

хигиената во 

хотели, 

сопственици на 

кафулиња.  

(1) Хемиски 

изгореници 

- Киселини (фосфорна, 

хлороводородна, оцетна, 

лимонска, оцет) 

- Бази / алкали (натриум 

хидроксид, калиум 

хидроксид, амониум 

хидроксид, концентриран 

воден раствор Javelle) 

- Атомизација 

компресор под 

висок притисок 

- Реакција со која 

се ослободува 

Cl2  

- Пост-

трауматски 

карцином 

- Труење 

- Смрт 

- ПВЦ, 

бутил, 

неопрен, 

високи 

ракавици 

(2) Дерматитис 

од абразија, 

дерматитис на 

‘домаќинките’  

- Изложеност на хемиски 

производи и повторлива 

физичка микро траума 

(абразија) 

- Жита 

- Метален сунѓер 

(‘камен за пети’) 

 - Ракавици 

(1) 

- Креми за 

навлажнувањ

е, 

омекнување 

(3) Дерматитис 

од иритација, 

дерматитис на 

‘домаќинките’ 

- Растворувачи (ацетон), 

работа со вода 

- Разреден воден раствор 

Javelle, оцет 

- Сапуни, детергенти 

- Водород пероксид 

- Сокови (риба, месо, 

овошје, зеленчук: лимонска 

киселина)  

  - Бутил, 

тестирани 

ракавици од 

ПВЦ 

- Креми за 

навлажнувањ

е, 

омекнувачи 

(4) Трофични 

нарушувања на 

ноктите 

- Повторлив контакт со 

растворувачи 

 - Микотични 

графтови 

- Погледнете 

3 

(5) Егземи од 

алергиски 

контакт 

- Никел од прибор, монети, 

мрежести ракавици, хром, 

кобалтни нечистотии 

во детергенти, ракавици 

- Производи од морска 

храна 

- Овошје (лимонен) 

- Животински и растителни 

протеини 

 

 

 

- Ензими (детергенти, 

брашно) 

- Зеленчук (лактони 

сесквитерпенски 

агенси), ароми, зачини 

- α-амилаза, `рж, брашно 

- Антиоксиданси, 

конзерванси: сорбинска 

киселина, 

галати, Kathon CG со 

изотиазолинони 

- Антисептици и средства за 

дезинфекција 

(формалдехид, 

глутарилдехид, глиоксал, 

воден раствор Javelle со 

жолт натриум дихромат, 

кватернерни амониумови 

соединенија и 

други алергенски биоциди) 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Уртикарија, 

анафилактичен 

шок, асфиксија 

- Смрт 

 

 

 

 

- Унгвална 

дистрофија 

 

 

- Прибор, 

тестирани 

ракавици, 

детергенти 

без 

никел, хром, 

кобалт 

- Тест со 

лепенка 

- 

Избегнување 

на контакт 

- Тестирани 

ракавици (1) 

 

 

 

- 

Неалергиски 

биоцид 

(етанол, 

изопропанол, 

безбоен 

воден 

раствор 

Javelle 

без 

дихромат) 

- Поливинил 

хлорид 

(PVC), 

Поливинил 

алкохол 
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- Ракавици и други 

производи од гума (видете 

3.3 и 3.4) 

 

- Лакови за под, восоци, 

(терпентин: Δ-3 

карен, Δ-лимонен) 

- Средства за чистење 

сребро, средства за чистење 

месинг (тиоуреа) 

- Агенси (средства) за 

белење: персулфати, 

пероксиди 

(PVA), Витон 

тестирани 

високи 

ракавици, 

- Замена со 

бел 

шпиритус   

 (6) Контактни 

уртикарии 

- Растворувачи за чистење 

со DCM (дихлорометан или 

метилен хлорид) 

- Растенија кои 

предизвикуваат уртикарија 

(коприви: хистамин, 

ацетилхолин) 

- Морски производи, 

ензими, протеини (месо) 

  - Поливинил 

алкохол 

(PVA), Витон 

тестирани 

високи 

ракавици 

- Заштита, 

избегнување 

на контакт  

2. ГРАДЕЖНИШТВО 

 

2.1. Ѕидари, плочкари, 

столари, бетонери. 

 

 

(1) Хемиски 

изгореници 

(‘цементни 

изгореници’) 

- Цемент, особено брзо-

зацврстувачки или брзо-

врзувачки цемент, многу 

алкален (pH=13-14) 

- Варовник 

- Лоши 

професионални 

работни 

практики (голи 

раце, колена 

изложени на 

свеж цемент) 

- Улцерации 

(раце, колена, 

лице, стапала, 

носна 

преграда) 

- Цемент на 

pH<12 

- Хигиена, 

чисти високи 

тестирани 

ракавици, 

чизми 

(2) Абразивен 

и иритациски 

дерматитис 

- Цемент (кој создава многу 

прашина: пренесуван преку 

воздухот) 

- Постапување со трауми, 

топлина, студ 

- Миење на рацете со 

детергенти, прашоци за 

перење или сапуни со 

абразиви, алкали (pH > 10) 

 - Изгореници – 

погледнете (1) 

- Импетиго, 

инфекција 

- 

Неалергиска 

заштитна 

облека 

- 

Омекнувачка

, 

навлажнувач

ка крема 

- Сапуни без 

абразиви, 

4<pH<10 

(3) Алергиски 

контакт – 

егземи: ‘болест 

од цемент’ 

- Хром, кобалт, никел од 

цементи, хром од кожни 

ракавици (хром е 

главен алерген кај мажи) 

- Епоксидни смоли на 

многу пропустливи цементи 

- Течности и масла во 

армирање и демонтирање 

- Гумени ракавици и чизми 

(природни, латекс) 

 - 

Палмоплантар

на дисхидроза 

- Алергија на 

гума 

- Цемент со 

мала 

содржина на 

хром, кобалт, 

никел, 

епоксид 

(видете 5.2) 

- Тестирани, 

чисти високи 

ракавици 

и чизми од 

ПВЦ, ПВА 

(4) Дерматитис 

од стаклени 

влакна кој се 

пренесува 

преку воздухот 

- Стаклени влакна 

(армирана, композитна 

пластика), по можност 

прекриена со смола 

- Видете 5.1 - Видете 5.1 - Видете 5.1 

(5) Инфекции 

на кожа 

- 

дерматомитози 

или интертриго 

на прстите на 

стапалата 

(‘атлетско 

стапало’) 

- Заразни, микотични или 

бактериски агенси 

- Хиперхидроза или 

прекумерно потење 

синтетички или гумени 

лепени чизми и чевли 

- Колективно 

туширање 

- Зголемен број 

на микроби, 

отстранување 

на 

роговидниот 

слој, болка, 

воспаление, 

прекумерно 

црвенило 

- Шиени 

кожни чевли 

- Активиран 

јаглероден 

ѓон 

- Строга 

индивидуалн

а хигиена 
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- 

пиодерматитис 

со иритација 

или алергиска 

реакција 

(6)Неопластич

ни лезии: 

јаглеводородна 

кератоза, 

малиген 

епителиом, 

карциноми, 

меланом: 

тумори на 

кожа  

- Шестовалентен хром VI 

- Сончево ултравиолетово 

зрачење 

- Катран, смоли, битумени, 

асфалт, филц за покрив 

и деривати, креозот (дрвен 

катран): полициклични 

ароматични јаглеводороди 

(PAH) 

- Работа на сонце - 

Фототоксичнос

т 

- Рак 

- Смрт 

- Цемент со 

мала 

содржина на 

хром VI: <2 

ppm (ЕУ), со 

железо 

сулфат 

- Тестирани 

ракавици, 

облека, 

лосион за 

сончање со 

заштитен 

фактор 

(крема) 

(7) Венска 

инсуфициенциј

а во горните 

екстремитети и 

трофични 

проблеми со 

нозете 

- Стоење во текот на 

подолги периоди 

- Лоши услови на 

живеење и 

здравствени 

услови 

- Егзематозен 

дерматитис 

- Чирови на 

кожата на 

нозете 

- Соодветни 

паузи и 

доволно 

движење 

(8) Иритација 

од триење, 

измрзнатост 

- Студ Долготрајна 

стоечка положба 

- Уртикарија 

- Гангрена 

- Заштита на 

екстремитети

те 

- Соодветни 

паузи и 

доволно 

движење 

2.2. Работници во 

каменолом, рудари 

(1) Системска 

склеродерма и 

синдром на 

Рејно (‘бел 

прст’ или 

‘мртов прст’) 

- Силициумски прав 

- Ракување со вибрирачки 

машини 

  - Заробување 

на силициум 

- Помалку 

вибрирачки 

машини 

 (2) Егземи од 

алергиски 

контакт 

- Гумени чизми (споредете 

3.3 и 3.4) 

- Цементи (споредете 2.1) 

- Потење (мочна-

урична 

киселина) 

 - Видете 3.3 

и 3.4 

- Видете 2.1 

2.3 Столари, 

изработувачи на ормари 

(1) Алергиски 

егземи 

- Пластични лепила 

(епоксиди, неопрен, уреа-

формалдехид, фенол-

формалдехид) 

- Лак (акрилати, 

пластификатори) 

- Егзотични шуми, ела, бор 

(терпени) 

- Колофонска смола 

 

- Терпентин (Δ-3 карен, Δ-

лимонен) 

 

- Конзерванси: 

▪ дихромати 

▪ пестициди: каптафол, 

TCPN 

(тетрахлороизофталони

трит), креозот, 

креолин, хлороталонил 

 

 

 

 

- Лак, аеросол 

 

 

 

 

- Работа на сонце 

– ултравиолетово 

зрачење 

- Видете 5.2 

 

 

 

- Унгвална 

дистрофија 

- 

Мултиформен 

еритем 

 

 

- Контактна 

фотоалергија 

- Заштита на 

кожата, 

хигиена 

 

- Локална 

екстракција 

со која се 

прекрива 

пилата 

 

- Замена со 

бел 

шпиритус 

- Ad hoc 

(наменски) 

тестирана 

лична 

заштитна 

опрема, 

особено 

ракавици, 

штит за 

лицето 

- Облека, 
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лосион за 

сончање со 

заштитен 

фактор 

(крема) 

 (2) Дерматози 

од стаклени 

влакна 

пренесувани од 

воздухот 

- Стаклени влакна 

(армирана, композитна 

пластика), по можност 

прекриена со смола 

- Видете 5.1 - Видете 5.1 - Видете 5.1 

 (3) Синдром на 

Рејно (‘бел 

прст’ или 

‘мртов прст’) 

- Вибрирачки машини за 

дрво 

 - Особено 

влијае на 

показателот и 

средниот прст 

- Помалку 

вибрирачки 

машини 

- Ad hoc 

(наменски) 

тестирана 

лична 

заштитна 

опрема 

 (4) Синдром на 

хипотенарен 

чекан 

Употреба на долниот дел од 

дланката во повторливо 

удирање на тврда површина 

 - Тромбоза, 

синдром на 

Рејно (3), 

некроза на 

екстремитетит

е 

(артериографиј

а) 

- Соодветни 

алати 

- Чекан (со 

голема глава) 

2.4. Молери (1) Иритациски 

дерматитис 

- Отстранувачи на боја 

▪ DCM (метилен 

хлорид) 

▪ детергенти 

▪ прашоци за 

перење 

▪ киселини 

▪ алкали (бази) 

- Растворувачи и 

разредувачи 

- Адитиви 

- Сложеност на 

составите на 

боите, лаковите, 

лепилата 

 - Бои 

базирани на 

вода 

- Екстракција 

(извлекување

) вентилација 

- Соодветно 

тестирани 

високи 

ракавици 

- Штит за 

лице, 

респиратор 

- Соодветно 

чистење на 

дамки 

(2) Алергиски 

контактни 

егземи или 

уртикарии (кои 

се пренесуваат 

преку воздухот 

или поинаку) 

- Пластични смоли: лепила 

и лакови, бои меѓу другото 

со основи на епоксидна 

смола 

(DGEBA), акрили, PUR 

(TDI, MDI, IPDI) 

- Пигменти и бои: 

▪ Хром (бои кои 

спречуваат ’рѓосување 

од цинк хромат) 

▪ Кобалт (соли: сини бои) 

▪ Никел (метални бои) 

▪ Жива (црвена заштитна 

боја) 

▪ PPD 

(парафенилендиамин: 

азо бои) 

 

 

- Адитиви: биоциди, 

конзерванси, антисептици 

▪ Kathon-MW, TCPN 

(тетрахлороизофталони

трит) 

- Прскање со 

пиштол 

- Видете 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бои без 

алергени 

(хром, 

кобалт, 

никел, жива, 

PPD - 

парафенилен

диамин, 

формалдехид

, 

терпентин) 

- Враќање на 

користење на 

четка за боја 

или ролери, 

ако е можно 

 

 

 

 

- Екстракција 

вентилација 

- Соодветно 

тестирани 
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▪ тиурами 

▪ диамини 

▪ перу балсам 

▪ колофонска смола 

(борова смола) 

▪ формалдехид 

- ‘Природни’ растворувачи 

▪ терпентин (Δ-3 

карен, Δ-лимонен)   

 

 

 

 

 

- Унгвална 

дистрогфија 

високи 

ракавици 

- Штит за 

лице, 

респиратор 

- Соодветно 

чистење на 

флеките 

 

- Замена со 

бел 

шпиритус 

 (3) Трауматско 

тетовирање 

- Поткожно инјектирање на 

боја под висок притисок 

(прскање со пиштол) 

 - Секундарна 

исхемија, 

ампутација на 

зафатен прст 

- 

Безбедносни 

инструкции 

- Видете 1 

(4) Рак на кожа - Катран и смола од 

јагленов катран: PAH 

(полициклични ароматични 

јаглеводороди) 

- Креозот или дрвен катран: 

PAH (полициклични 

ароматични јаглеводороди) 

- Сончево УВ зрачење 

- Работа на сонце 

(фототоксичност

) 

- Меланом 

- Смрт 

- Тестирани 

високи 

ракавици и 

друга 

заштитна 

облека која 

не 

предизвикува 

сензибилизац

ија, крема за 

сончање со 

заштитен 

фактор 

3. ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 

3.1. Медицински сестри. 

3.2. Помошници 

негователи, агенти за 

услуги во болница, 

помошници во 

амбуланта, 

физиотерапевти. 

3.3. Доктори, 

анастетичари, хирурзи, 

асистенти. 

3.4. Стоматолози, 

протетичари, забни 

техничари, ортодонти. 

3.5. Ветеринарни 

хирурзи (видете исто 

така 7.7). 

1) Иритациски 

дерматитис (се 

поврзува со 

сензибилизациј

а на кожата) 

- Сапуни, детергенти, 

антисептици и средства за 

дезинфекција 

- Работа со вода 

- (Премногу) 

често миење 

- Алергија - 

Омекнувачки 

и 

навлажнувач

ки креми 

- Соодветни 

високи 

тестирани 

заштитни 

ракавици во 

нитрил, 

неопрен, 

стирен-

бутадиен 

(обложени 

таму каде 

што е 

потребно)  

2) Изгореници 

на кожата 

- Етилен оксид (гас за 

стерилизација, на пример на 

хируршка облека) 

- Жива  

 - Малиген 

епителиом или 

рак на кожа 

- Заштита, 

фаќање, 

заштитен 

фактор, 

соодветно 

тестирана 

лична 

заштитна 

опрема 

3) Алергии 

а) контактна 

уртикарија 

(непосредна 

хиперсензитив

ност) 

(б) контактна 

егзема 

(одложена 

хиперсензитив

ност)  

- Латекс со прашок од 

растителни протеини (дрво 

кое произведува гума: 

природна гума) 

- Пропанидид (Епонтол): 

општ анестетик 

- Прокаин: локален 

анестетик 

- Жива од амалгами и 

средства за дезинфекција 

- (Мет)акрилати 

- Стрес - 

Конјуктивитис, 

ринитис 

- Едем на 

Квинке 

(ангиоедем) 

- Асфиксија, 

анафилактичен 

шок 

- Смрт 

- ‘Без 

латекс’: да се 

замени 

латексот со 

латекст кој е 

слаб алерген 

без прав, 

тестиран 

ПВЦ, 

нитрил, 

неопрен, 



94 
 

- Траги 

 

- Смола (црвено-кафеав 

лепак со основа од боров 

катран: колофонска смола 

за леплива лента) 

 

- Антисептици 

(формалдехид, 

глутаралдехид, глиоксал, 

кватернерни амониуми, 

воден раствор Javelle со 

дихромат, Kathon CG со 

изотиазолинони) 

- Алатки од никел 

- Ексципиенси (ланолин, 

пропиленгликол) 

- Конзерванси (парабени) 

- Антиоксиданси 

 

- Парфеми 

- Анти-воспалителни 

лекови (пиперазин) 

- Антибиотици и 

сулфонамиди 

- Бензодиазепини 

- Невролептични 

фенотијазини 

- Антимитотици 

(антиканцерогени агенси) 

- Фиксати (хром, 

глутарилдехид) 

- Епоксидни смоли 

- Бои (Судан III, IV) 

- Растителни екстракти 

- Перу балсам 

- радиологија 

(хидрокљвинон, 

пирокатехол, Kathon CG) 

стирен-

бутадиен 

(обложен 

каде што е 

потребно) 

- Замена на 

смолата со 

неалергиски 

бел лепак 

- Замена на 

алергенски 

антисептици 

со 

неалергенски 

биоциди 

(етанол, 

изопропанол, 

воден 

раствор 

Javelle беѕ 

жолт 

дихромат), 

без 

атоматизациј

а, со фаќање 

и 

вентилација 

- Автоклавна 

опрема 

- Алатки без 

никел 

- Замена на 

козметика со 

хипоалергени 

агенси без 

парфем или 

алергенски 

конзерванси 

4) Алергии на 

состојките на 

синтетичка и 

природна гума 

(алергиски 

контактни 

егземи)  

- Ракавици 

- Гумени вулканизациони 

акцелератори и 

антиоксиданси: 

▪ тиурами 

▪ карбамати 

▪ меркаптобензиоти

азол (MBT) и 

деривати 

▪ IPPD 

(изопропилпарафе

ничен диамин) 

- Стрес  - Пластични 

тестирани 

високи 

ракавици 

(ПВЦ, ПВА, 

Витон, 

полиетилен), 

обложени 

каде што е 

потребно 

5) Кожни 

инфекции 

- Бактериски агенси 

(пиодерма) 

- Кожни херпеси 

- Микотични агенси 

(онихози) 

- Шуга (епидемија на 

норвешка шуга): акариди, 

(куќни) грини, болви 

- Секрети, крв, 

плунка, 

извалкана 

постелнина 

- Сапуни, 

антисептици 

кои премногу 

се користат 

може да 

предизвикаат 

иритациски 

дерматитис 

- Видете 7.а 

6) 

Радиодерматит

ис и радио-

канцери 

Јонизирачки зрачења 

(ренгенски зрак) 

- Намалување на 

фрактурите под 

заштитен фактор 

- Интервенциска 

радиологија 

- Континуирана 

заштита со штит 

- Некротична 

улцерација 

- Смрт  

- Заштита од 

радијација 

4. ФРИЗЕРСКИ (1) Иритациски - Сапуни, детергенти, - Триење - Хемиска - Наменски 
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УСЛУГИ, 

КОЗМЕТОЛОГИЈА 

4.1. Фризери. 

4.2. Асистенти. 

4.3. Козметичари. 

4.4. Маникиристи, 

специјалисти за нега на 

стапала се примери на 

занимањата кои се 

најизложени на ризик за 

појава на 

професионален 

дерматитис 

дерматитис работа со вода 

- Tрајни брановидни 

фризури (база: амониум 

тиогликолат и киселина) 

- Белило (водороден 

периоксид) 

- Надразнувачки шампони 

- Креми (парфеми, 

ексципиенси, конзерванси) 

- Интензивна 

практика 

изгореница 

доколку дозата 

е несоодветна 

 

- Хемиска 

изгореница 

(ad hoc) 

високи 

тестирани 

ракавици 

- 

Омекнувачка 

и 

навлажнувач

ка крема 

2) Кожни 

алергии кај 

фризери 

- PPD 

(парафенилендиамид), на 

пример при повремено 

боење со црна к`на, 

модифицирана зеленчукова 

боја 

- PTD 

(паратолуилендиамин) 

- Резорцинол, пирогалол 

- Basic Blue 99 

- Хидроквинон 

- Аминофеноли 

- Никел (метални 

инструменти) (= главен 

алерген кај женската 

популација) 

- Гумени адитиви (видете 

3.4) 

- Алкални персулфати и 

амониум персулфат (APS): 

белила 

 

 

 

- Трајни брановидни 

фризури со глицерил 

монотиогликолат GMTG, 

цистеамин хидрохлорид) 

  

 

- Шампони:  

▪ формалдехид 

▪ Kathon CG со 

изотиазолинони 

▪ кватернерни амониуми 

▪ трихлоркарбанолид 

▪ феноксиетанол: Еуксил 

K400 

▪ кокаидопропилбетаин 

CAPB, амидо-амин 

(сурфактанти) 

▪ алкилглукозиди 

▪ парфеми: алдехид, 

алкохол, терпен 

▪ парабени: естери на 

киселини 

▪ кокосово масло, ланолин 

- Лак за нокти 

(формалдехид и деривати) 

- Смоли (епоксиди, 

(мет)акрилати, 

цијаноакрилати: Loctites 

TM) 

- Перу балсам 

- Ракавици од латекс 

(Зеленчукови протеини од 

дрво кое произведува гума), 

особено со прав 

- Брз развој на 

производи, мода, 

новитети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправување на 

коса 

- Локализиран 

едем 

 

 

 

- Контактна 

уртикарија 

- Астма, 

асфиксија 

- 

Анафилактичк

и шок 

- Смрт 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Унгвална 

дистрофија 

 

 

 

 

- Блокирање на 

пристите 

- Унгвална 

дистрофија 

- 

Конјунктивити

с, ринитис 

- Едем на 

Квинке 

- 

Анафилактиче

н шок 

- Асфиксија 

- Смрт 

- 

Избегнување 

на директен 

контакт со 

кожата 

- Соодветни 

високи 

тестирани 

ракавици 

 

 

 

- Обложени 

инструменти 

или без 

никел 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Избегнување 

контакт 

 

 

 

 

- 

Избегнување 

парфеми 

 

 

- ‘Без 

латекс’: 

високи 

тестирани 

ракавици од 

ПВЦ, ПВА, 

Витон 

- Депилација 

без восок од 

смола   
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- Депилаторни восоци со 

многу алергенски 

модифицирана смола 

(кафеаво-розов боров 

катран) 

5. ПЛАСТИЧНИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

5.1. Производители на 

пластика, оператори на 

процеси за 

производство на 

пластика. 

5.2. Нанесувачи на 

лепила. 

1) Дерматитис 

од стаклени 

влакна 

пренесуван 

преку воздухот 

- Стаклени влакна 

(армирана, композитна 

пластика) 

- Заштитени 

влакна и 

прекриени со 

алергенски 

смоли 

- Сечење на 

решетки од 

стаклени влакна 

- Алергии на 

заштитни 

смоли 

- Локални 

прекривни 

вентилатори 

- Широка 

облека, но 

која добро ги 

прикрива 

вратот, 

зглобовите и 

глуждовите 

- Хигиена: 

креми за 

туширање, 

омекнувачка 

и 

навлажнувач

ка крема 

2) Контактен 

дерматитис 

▪ иритации 

▪ каустичен 

дерматити

с 

▪ абразиски 

дерматити

с 

▪ егземи од 

алергиски 

контакт 

▪ дерматити

с 

пренесуван 

преку 

воздухот 

- Смоли 

▪ (мет)акрилати 

 

 

 

▪ цијаноакрилати 

(Loctites TM) 

 

▪ епоксиди 

(DGEBA) и 

зацврстувачи 

▪ PUR (MDI, TDI, 

IPDI) композити 

(плексиглас) 

видете 2.4. 

Молери (фарби, 

пигменти, 

адитиви, 

растворувачи)  

 - Епидемска 

алергија на 

епоксидни 

смоли (после 

ограничен 

контакт, 50% 

или повеќе од 

работниците се 

сензибилизира

ни) 

 

- Блокирање на 

прстите 

- Унгвална 

дистрофија 

- Епоксидни 

смоли со 

висока 

молекуларна 

тежина, 

полиестери 

 

 

 

- Соодветно 

тестирани 

високи 

ракавици 

- Штит за 

лице  

6. МЕТАЛНО, 

ЕЛЕКТРО-

МЕХАНИЧКО 

ИНЖЕНЕРСТВО 

 

6.1. Металоработници, 

челичари, оператори на 

мелници со валци, 

работници кои вршат 

топење. 

6.2. Работници со 

лемило, заварувачи, 

сечачи со оксиген 

6.3. Машинисти, 

механичари (во гаража), 

каросеристи. 

6.4. Обработувачи на 

површини, 

изработувачи на 

кадмиумови плочи, 

изработувачи на 

хромови плочи, 

изработувачи на 

никелски плочи. 

1) Физички 

трауми 

▪ хиперкерато

зи 

▪ хематоми 

▪ екскоријаци

и 

▪ калуси 

▪ исекотини 

 

 

 

 

 

 

Физички агенси 

(повторлива активност на 

рацете) 

 

 

 

 

 

 

- Застарена 

опрема 

- Тромбози 

- Некрози 

- Инфекција 

- Пост-

трауматски 

карцином 

 

 

- Соодветни 

алатки и 

заштитна 

опрема 

 

 

 

 

 

2) Реакции со 

метални страни 

тела 

Нокти, наливни нокти  - Инфекција - 

Безбедносни 

инструкции 

- Видете 4 

3) Трауматски 

‘тетоважи’ 

Прскање на производи 

(масла, итн.) под притисок: 

поткожно инјектирање 

 - Секундарна 

исхемија, 

ампутација на 

зафатен прст 

- Видете 2.4.3 

(4) Иритациски - Моторни горива  - Леукемија - 
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6.5. Поправачи на 

електрични уреди, 

електричари, работници 

со електроника. 

6.6. Сребрари, златари, 

јувелири. 

 

 

дерматитис 

или дури и 

изгореници од 

алкалии 

 

 

 

 

 

- Абразиви 

- Батериски електролити -  

(сулфурна киселина) 

 

- Лепила со цијаноакрилати 

 

 

 

- Средства за одмастување 

(TRI - трихлороетилен, 

бензин, бази) 

- Агенси за отстранување на 

восок 

- Отстранувачи на заштита 

(алкалии: pH> 12) 

- Производи за чистење 

прозори (амонијак: 

pH> 10) 

- Производи за чистење на 

браници, прагови од врати, 

влезови (јаглеводороди) 

- Производи за чистење на 

рам на алуминиумско 

тркало: внатрешност 

▪ алуминиум водород 

флуорид 

▪ сулфурна киселина 

▪ фосфорна киселина 

▪ натриум хидроксид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Употреба или 

формирање на 

флуороводородн

а киселина 

(бензен од 

супер бензини 

кои се 

користат за 

чистење на 

рацете) 

- Смрт 

 

 

- Блокирање на 

прстите за 

итно да се 

третира 

- 

Мултиформен 

еритем 

 

 

 

 

- Горење сѐ до 

коската, итно 

да се третира 

со калциум 

глуконат 

Избегнување 

на секаков 

контакт 

- Екстракција 

вентилација 

- Употреба на 

соодветни 

тестирани 

високи 

ракавици, 

специфични 

средства за 

чистење на 

кожата 

 

 

- 

Избегнување 

на секаков 

контакт 

- 

Специфични 

тестирани 

високи 

ракавици 

- Штит за 

лицето 

 

5) Дерматози 

пренесувани 

преку воздухот 

од оксиди од 

згура, RCF 

(oгноотпорни 

керамички 

влакна) 

- Остри честици на 

различни метални оксиди, 

кои ја сочинуваат 

прашкастата згура која се 

додава на челикот во 

постојано топење 

- Различни влакна, особено 

RCF, изолациски 

материјали кои го 

заменуваат азбестот во 

рерните 

 

 Инхалација, 

што резултира 

со нарушувања 

на белите 

дробови (рак 

со изложеност 

на RCF?) 

- Екстракција 

вентилација 

- Лесна 

облека, но 

која добро 

лежи на 

вратот, 

зглобовите и 

глуждовите, 

штит за 

лицето, 

респиратор 

- Хигиена: 

туширање, 

омекнувачка 

и 

навлажнувач

ка крема  

6) Алергиски, 

контактен 

дерматитис  

- Гуми: адитиви 

▪ меркаптобензотиазол 

MBT 

▪ карбамати 

▪ тиурами 

▪ IPPD (N-изопропил-N'-

фенил-p-

фенилендиамин), CPPD 

(болест од таложење на 

калциум пирофосфат) 

- Моторни горива 

▪ бои (црвен или син 

фурфурал) 

▪ антисептици 

- Масла и масти 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Високи 

тестирани 

ракавици и 

заштитна 

облека од 

ПВЦ, ПВА, 

Витон 

- Штит за 

лице 

- Хигиена 
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▪ п-т-бутилкатехол 

▪ дифениламин 

 

 

 

 

 

 

- Течности за сечење 

▪ метални траги 

▪ антикорозиви 

(етилендиамин, MBT) 

▪ биоциди (Kathon CG) 

▪ дисперзанти (колофонска 

смола) 

▪ стабилизатори (епоксид) 

▪ парфеми 

▪ терпентин (Δ-3 карен, Δ-

лимонен) 

▪ Перу балсам 

- Лемење калај 

▪ колофонска смола 

(флуксирање, 

отстранувач) 

▪ хидразин 

▪ аминоетилетаноламин 

- Антикорозивни средства и 

антифризи 

▪ деривати на хром 

▪ меркаптобензотиазол 

(MBT) 

▪ бензотриазоли 

- Метали 

▪ Кобалт (специјални 

метали, гума, бои) 

▪ Никел (метали, гасови од 

лемење) 

▪ Хром (метали, бои, 

гасови) 

- Лепила и смоли 

▪ (цијано)акрилати (Loctites 

TM) 

▪ епоксиди и стврднувачи 

▪ PUR (полиуретан), 

акрилни средства, 

полиестери 

- Средства за чистење на 

дизел 

▪ Хром (натриум хромати) 

- Надворешни средства за 

чистење 

▪ Пенливи агенси  

(етилендиамин) 

▪ Метални нечистотии на 

детергенти (Хром, 

кобалт, никел) 

- Антисептици или 

конзерванси за моторно 

масло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Фототоксичнос

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Блокирање на 

прстите 

- За 

епоксидите, 

видете 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Замена со 

бел 

шпиритус 

7) Масни акни 

или црнки: 

фоликуларна 

елеокониоза 

(акни кои 

потекнуваат од 

фоликулите на 

влакната / 

Минерални масла Контаминација 

на масла од 

хлорирани 

деривативи 

Акни од хлор 

(видете 7.г) 

- 

Растворливи 

масла (масло 

во водена 

емулзија) без 

алергиски 

адитив 

- Дневно 
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лојни жлезди) туширање 

- Нови 

прегледи 

- Панталони 

прекриени со 

пластика 

8) Рак на кожа: 

малигни 

епителиоми 

- Масла за подмачкување и 

сечење (ароматични амини) 

- Хром VI, арсен, PAH 

- УВ (заварување, 

оксигенско сечење) 

 Смрт - 

Избегнување 

на Cr VI, As 

и PAH 

- 

Специфична 

тестирана 

лична 

заштитна 

опрема 

- УВ 

заштита: 

шлем за 

заварувач, 

соодветни 

ракавици, 

затворени 

јаки 

на кошулата / 

комбинезони 

7. СЕКТОРИ КОИ 

ВКЛУЧУВААТ 

КОНТАКТ СО 

ЖИВОТНИ И 

РАСТЕНИЈА 

7.1. Одгледувачи на 

животни. 

7.3. Пчелари. 

7.3. Земјоделци. 

7.4. Месари, 

производители на 

колбаси. 

7.5. Вработени во 

кланица, подготвувачи 

на месо. 

7.6. Рибари. 

7.7. Ветеринарни 

хирурзи. 

7.8. Разни други 

занимања во допир со 

животни: 

производители на 

ѓубриво, работници на 

пристаниште, цвеќари, 

шумари, шумски 

работници, одгледувачи 

на овошје, градинари, 

хортикултурни 

работници, градинари 

на пазар, производители 

на вино. 

 

а) Зоонозни 

болести кои се 

пренесуваат на 

човекот 

    

1) Вирусни 

инфекции 

▪ Плантарни, 

месарски 

брадавици 

▪ Заразна 

ектима 

▪ Кравја 

сипаница 

Папиломавирус 

 

Парапокс вирус 

 

Вирус на кравја сипаница 

  Хигиена 

2) Микотични 

инфекции 

▪ Дерматофитоза 

онихомикоза: 

микоза на 

ноктите 

▪ Сикоза и 

супурациски 

тинеа керион: 

инфекција на 

косата 

▪ интердигиталн

а 

(меѓупрстена) 

кандидијаза 

Габи, квасци 

Трихофитон 

Епидермофитон 

Дерматофити 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candida (квасец) 

 

 

 

  - Хигиена 

- Целосен 

третман кој е 

специфичен 

за агенсот 

3) Микробни 

инфекции 

▪ (Под)кожна 

туберкулоза 

▪ Кожна 

бруцелоза 

(‘ветеринарен 

егзем’) 

▪ Дерматитис од 

свински 

еризипел 

▪ Пастерелоза 

 

 

Говедски туберкулозни 

бацили 

 

Brucella антиген 

 

 

Бацили на свински 

еризипел 

 

 

 

 

Контакт со 

животни со 

помала големина 

од просекот или 

генитални 

делови на 

заразени 

животни 

 

- Убоди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Повреди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Облека која 
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▪ Грануломи 

 

 

▪ Антракс или 

малиген едем 

на лицето 

 

▪ Болест на 

мачкина 

гребаница 

▪ (Гноен) 

пиодерматитис 

Erythema 

chronicum 

migrans, 

Лајмска болест 

Pasteurella multocida 

Mycobacterium marinum 

 

 

Bacillus anthracis, Црна нога 

(anthrax) 

 

 

Bartonella henselae 

 

 

Пирогенски бацили 

 

Бактерии Borrelia burgdoferi 

кои се внесуваат во 

организмот преку 

каснување од заразен крлеж  

 

(каснувања) 

- Егзотичен 

пијалак, базен, 

аквариум 

- Животни, кожа 

од животни или 

добитична храна 

контаминирана 

со спори 

 

 

 

 

- Супурација 

(гноење) 

 

- 

Полиартритис, 

невролошки 

и/или срцеви 

нарушувања 

 

-  

покрива, 

целосно 

елиминирање 

на крлежите, 

антибиотици 

во случај на 

еритем 

(црвен 

прстен) 

 

4) Паразитоза: 

краста, шуга 

или чешање  

Животински паразити 

(Sarcoptes scabiei: грини, 

аскариди, болви и црви) 

  - Хигиена, 

заштита на 

кожата 

б) Иритациски 

дерматитис, 

хемиска 

изгореница или 

уртикарија 

- Сапуни, детергенти, 

работа со вода 

- Средства за дезинфекција 

- Ѓубрива, пестициди 

- Трње, жита, дрво 

- Калциум оксалат 

(кристали, рафиди или 

микроскопски игли кои се 

пренесуваат преку 

воздухот) 

- Цвеќе: коприви (хистамин, 

ацетилхолин), цветот 

Ranunculus occidentalis 

- Процесентни гасеници од 

даб, бор (на пролет) 

- Морски производи: 

медуза, корал 

 

  

 

 

 

- Уртикарија 

со интензивен 

пруритус 

- 

Избегнување 

на контакт 

- Соодветни 

тестирани 

високи 

ракавици 

- Соодветна 

крема 

- Дебели 

ракавици 

- Добро 

поставена 

заштита 

- Штит за 

лицето 

 в) Егземи од 

алергиски 

контакт 

- Пестициди за заштита на 

дрво (хром, кобалт, никел, 

жива), фунгициди, 

акарициди, инсектициди, 

хербициди, нематоциди 

 

 

- Растенија 

(сесквитерпенски лактони, 

примин, алицин, тулипалин 

А, катехол, ванилин) 

 

- Плевели (исто) 

- Смола од дабов мов 

(Frullania) 

- Зачини, ароматични 

растенија 

- Цвеќиња: арника, 

камилица, јаглики, 

хризантеми, маргаритки 

- Каснување од инсекти / 

убоди (ципокрилци) 

 

 

- Боров катран 

- Терпентин (Δ-3 карен, Δ-

лимонен) 

- Розова-кафеава смола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анафилактичен 

шок 

- Асфиксија 

- Смрт 

 - Биолошка 

борба: 

кокцинела 

против 

растителна 

вошка 

 

- Употреба на 

тестирани 

пестициди 

без 

алергени 

- Наменска  

тестирана 

лична 

заштитна 

опрема, 

избегнување 

на контакт 

- 

Етикетирање 

- назначен 

простор за 

складирање 

 

 

 

- Замена со 
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(боров катран) 

- Никелни или метални 

мрежести ракавици 

 

 

 

 

- Синтетичка и природна 

гума на ракавици или 

чизми: 

▪ меркаптобензотиазол 

MBT 

▪ карбамати 

▪ тиурами 

▪ IPPD (N-изопропил-N'-

фенил-p-

фенилендиамин), CPPD 

(болест од таложење на 

калциум пирофосфат) 

- Антисептици: видете 3.3 

- Вермифуги (пиперазин) 

- Конзерванси (хром, Kathin 

CG, бронопол) 

- Антиоксиданси 

- Антибиотици и 

сулфонамиди (ветеринарни 

лекови, адитиви за храна за 

животни) 

- Анестетици 

▪ општи: пропанидид 

(Епонтол) 

▪ локални: прокаин 

- Боја за земјоделско гориво 

(Sudan IV) 

 

бел 

шпиритус 

- Неалерген 

лепак 

- Мрежести 

ракавици 

без никел 

(алуминиум, 

нерѓосувачки 

челик со 

Kevlar) 

- тестирани 

високи 

ракавици 

високи 

ракавици со 

ПВЦ, ПВА, 

Витон  

- Штит за 

лице 

 

 г) Акни, 

помеѓу другите 

форми – 

хлорни акни 

или хлоракни 

- Ароматични (фенолски) 

хлорирани пестициди 

- Метил бромид 

- Стероидни хормони 

 

 - Нарушувања 

на црн дроб 

- Видете б) и 

в) 

 д) 

фототоксична 

реакција 

 

- Фамилијата на магдонос: 

целер, анасон, мирудија 

(псораленс), глифосат, 

сесквитерпенски лактони 

Работа на сонце  - Високи 

тестирани 

ракавици 

- Лосион за 

сончање со 

заштитен 

фактор 

 ѓ) рак на кожа - Инсектициди кои се 

засноваат на арсен или на 

хром 

- Сончево УВ зрачење 

  - Тестирани 

инсектициди 

без арсен, 

хром VI 

- облека, 

наочари, 

лосион за 

сончање со 

заштитен 

фактор 

(крема)  
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

 

 

 

РЕЧНИК  

на термините кои се  

користени во Додаток 1 
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Термин 

a 

ангиоедем Акутен или повторлив напад на транзитен едем кој ненадејно се појавува на 

делови од кожата или мукозни мембрани, кој честопати се поврзува со уртикарија, 

еритем и пурпура 

антракс Инфективна бактериска зоонозна болест која вообичаено ја добиваат луѓето при 

контакт со заразени животни или нивните секрети (земјоделски антракс) или со 

контаминирани животински продукти (индустриски антракс). Антраксот се 

класифицира според примарните патеки на инокулација и тоа: преку кожата, 

гастро-интестинално и преку инхалација.  

b  

bacillus anthracis Вид на бактерии кој предизвикува антракс кај луѓето и животните 

barcoptes scabei (sarcoptes 

scabei) 

Грини кои предизвикуваат шуга 

bartonella henselae Вид на грам-негативни бактерии кој е етиолошки агенс на бациоларна 

ангиоматоза, воедно може да биде причина за болест на мачкина гребаница кај 

имунокомпетентни пациенти  

шуштавец Болест кај телињата и овците, чија карактеристика е таложење на желатинска 

материја во нозете, а понекогаш и во вратот  

borrelia burgdorferi Причинител на лајмска болест 

говедски туберкулозен бацил Mycobacterium bovis – вид на бактерија кој предизвикува туберкулоза кај 

добитокот 

бруцела Род на грам-негативни, аеробни бактерии кој предизвикува бруцелоза  

c  

кандида Вид на габи 

заразна ектима Специфична болест кај овците и козите, предизвикана од вирусот заразен 

пустуларен дерматитис. Вирусот се пренесува на човекот и негова карактеристика 

се везикулација и улцерација на заразеното место 

кравја сипаница Умерена еруптивна кожна болест кај млечните крави предизвикана од вирусот на 

кравја сипаница, со лезии кои се јавуваат главно на вимето и градите. Инфекција 

кај човекот може да настане при молзење на заразено животно 

вирус на кравја сипаница Вид на ортопоксвирус кој е етиолошки агенс на кравја сипаница 

кожна бруцелоза Инфекција предизвикана од бактерии од видот Brucella. Инфекцијата кај човекот 

резултира од изложеност при работа на заразени животни или со внесување на 

заразено млеко, млечни производи или животинско ткиво 

d  

дерматофити Габи кои паразитираат на кожата 

e  

егзематиформен дерматитис Воспаление на кожата чиј изглед наликува на егзема 

елиокониоза Масни акни 

епидермофитон Вид на габи кој расте во епидермисот и е причинител на тинеа – дерматофитоза 

erythema chronicum 

migrans (хронично мигрирачко 

црвенило) 

Класичниот првичен осип од лајмска болест од убод од крлеж: на локалната кожа 

се појавува прстен од неиспакнато црвенило кој се шири. Може да има 

надворешен прстен од посветло црвенило и централен чист дел  

f  

g  

гранулом Хронична воспалителна лезија чија карактеристика се големиот број клетки од 

различни видови (макрофаги, лимфоцити, фибробласти, џиновски клетки), од кои 

некои ги разградуваат, а некои ги поправаат ткивата  

h  

дерматитис на домаќинките Воспаление на кожата кое најчесто се јавува како последица на работата во 

домаќинството 

синдром на хипотенарен чекан Состојба на раката во која се намалува протокот на крв до прстите. Хипотенарен 

се однесува на групата мускули кои го контролираат движењето на малиот прст 

i  

импетиго Заразна пиодерма предизвикана со директна инокулација на стрептококи од група 

А или Staphylococcus aureus во површински кожни абразии или оштетена кожа  

интердигитални 

(меѓупрстени) кандидијази 

Обично површна инфекција на влажните кожни делови од телото и генерално е 

предизвикана од Candida albicans, а ја вклучува кожата помеѓу прстите или 

палците 
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интертриго Површински дерматитис кој се јавува на соседни површини од кожата, како што се 

аксилите, наборите на вратот, препоните, помеѓу прстите на стапалата, при што 

дебелоста е предиспонирачки фактор, предизвикан од влага, триење, топлина и 

задржување на пот, а се карактеризира со ертитем, мацерација, печење, чешање и 

понекогаш и ерозии, пукнатини и ексудации и секундарни инфекции 

j  

k  

l  

лајмска болест Бактериска болест предизвикана од микро-организмот (спирохет) Borrelia 

burgdorferi. Оваа бактерија беше откриена во 1982 година, иако клиничката болест 

за прв пат беше опишана во 1977 година. Инфекцијата се јавува по каснување од 

заразен крлеж. Периодот на инкубација е приближно 14 дена  

m   

малиген едем Акутна токсемија предизвикана од бактеријата Clostridium septicum чија 

карактеристика се едематозни отоци околу влезната рана, анорексија, висока 

температура и смрт 

шуга Краста или чешање кај добитокот или кучињата 

mycobacterium marinum Фотохромогенски вид со умерен раст кој е присутен во аквариуми, кај болни риби 

и базени. Предизвикува кожни лезии и грануломи (гранулом од базен) кај луѓето 

микоза Која било болест предизвикана од габа 

микотични графтови Ширење на болеста предизвикана од габа до делови кои претходно не биле 

инфицирани 

n  

некротична улцерација Формирање или развој на чир со морфолошки промени кои укажуваат на некроза – 

клеточна смрт 

неопластични лезии Кој наликува или се однесува на неоплазма (нов и абнормален раст на ткиво, кој 

може да биде бениген или канцероген) со нов и абнормален раст, кој се однесува 

на неоплазија со формирање на неоплазма 

o  

едем 

 

Присуство на абнормално големи количини течност во меѓуклеточните ткивни 

простори од телото, кое вообичаено се применува за видливо насобирање на 

вишок течност во поткожните ткива 

p  

палмоплантарна дисхидроза Везикуларен или везикопустуларен осип со повеќе причинители кој се јавува пред 

сѐ на воларните површини од рацете и стапалата; лезиите се шират периферно, но 

обично се чистат во средишниот дел. Ги зафаќа дланките и долниот дел од 

стапалата 

папиломавирус Род вируси (фамилија Papovaviridae) кој содржи ДНК и ги вклучува папилома 

вирусот и вирусот на брадавици кај човекот и другите животни, од кои некои се 

поврзуваат со поттикнување на рак 

парапоксвирус Вид од фамилијата poxviridae, кој ги инфицира копитарите и може да ги инфицира 

и луѓето 

параситоза Наезда или инфекција со паразити 

pasteurella multocida Вид на грам-негативни бактерии, кои вообичаено се присутни во флората од 

устата и респираторниот тракт на животните и птиците. Кај луѓето, болеста 

обично произлегува од инфекција од рана после убод или гребнатина од домашни 

животни 

пастерелоза Инфекција со бактерии од родот Pasteurella 

јаглеводородна кератоза Кожна лезија која е абнормално сензитивна на влијанијата на ултравиолетова 

светлина 

полиартритис Воспаление на неколку зглобови заедно 

гноен Кој содржи или се состои од гној, се поврзува со формирање на гној или е 

предизвикан од гној  

пиодерматитис Која било гнојна кожна болест (која се состои од гној или содржи гној) 

пироген Кој предизвикува треска 

q  

r  

дерматофитоза (тинеа) 

онихомикоза 

Габична инфекција која ги вкучува ноктите од прстите. Ноктите генерално се 

разделуваат, се лупат и растат премногу дебели, што е предизвикано од габична 

кожна инфекција која понекогаш се нарекува дерматофитоза (тинеа)  

s  
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шуга Заразен дерматитис на луѓето и разни диви и домашни животни предизвикан од 

грини кои предизвикуваат чешање, чија карактеристика е папуларен осип над 

мали, испакнати синусни отвори (куникули) кои се создаваат со копање во горниот 

слој од епидермисот од женска грина која поставува јајца 

секундарна исхемија Состојба со ниско ниво на кислород што вообичаено се должи на опструкција на 

артерискиот довод на крв или несодветен проток на крв што води до хипоксија во 

ткивото  

супурација Формирање на гној, чинот на претворање во гној и лачење гној  

супурациски тинеа керион Формирање на гнојна воспалителна габична инфекција на черепот и брадата, чија 

карактеристика се пустули и влажна инфилтрација на околните делови 

свински еризипел Акутна и хронична заразна болест кај младите свињи која ја предизвикува 

erysipelothrix insidiosa 

сикоза Пустуларен осип под черепот, или на брадестиот дел од лицето, независно дали е 

предизвикан од дерматофитоза (тинеа), акни или импетиго 

системска склеродерма Стврднување на кожата 

t  

трауматско тетовирање Вметнување во површинскиот слој од кожата на пигменти, мали честици од 

надворешни супстанци, како резултат на несреќа, што вообичаено вклучува висок 

притисок 

трихофитон Род габи од класата хипомицети. Различни видови ја напаѓаат кожата, ноктите и 

косата 

трофични нарушувања Абнормалности на кожата, косата, ноктите, поткожните ткива и коски, 

предизвикани од периферни лезии на нервите 

u  

унгвална дистрофија Нарушување кое произлегува од неправилната или погрешната исхрана, особено 

мускуларни дистрофии, кое се однесува на нокт или ноктите 

w  

y  

z  

x  

 

Извор на дефинициите: Онлајн медицински речник. http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/ 
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ЗА РИЗИК 

 

 

ДОДАТОК 2. 

ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ЗА КОЖНИ БОЛЕСТИ И 

ИЗЛОЖЕНОСТ НА КОЖАТА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
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Како дел од проектот, беше изработен образец за да се соберат информации кои се однесуваат 

на национални политики и практики кои се важни за изложеноста на кожата при работа и за 

кожните болести. Членовите на проектниот тим (имињата се дадени во главниот извештај) ги 

контактираа националните фокални точки, важните министерства и истражувачките институти 

во сите земји членки, со барање да се пополни прашалникот. Националните извештаи се 

дополнети со информациите достапни на интернет. 

 

Авторите на извештајот ги споредија информациите добиени од овие извори. Во процесот на 

консултација, информациите беа потврдени од Фокалните точки – сите важни коментари се 

вклучени во овој Додаток.  

 

Статистичките информации се дадени во првичните прашалници, сепак истовремено беа 

вклучени некои податоци собрани за паралелниот проект ‘безбедност и здравје при работа во 

бројки. 
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1. Собрани податоци кои се однесуваат на Австрија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Регулативите кои се однесуваат на професионалните кожни болести се засноваат на Законот за 

безбедност и здравје при работа (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) кој претставува национално 

транспонирање на Директивата на Европскиот совет 89/391/ЕЕС. Содржи дел за опасни 

супстанци (ставови 40 до 48) и лична заштитна опрема (ставови 69 и 70). Подетални се 

Регулативата за гранични вредности на изложеност при работа (Grenzwerteverordnung – 2006) и 

Регулативата за биолошки агенси (Verordnung biologische Arbeitsstoffe). 

 

Во Регулативата за гранични вредности за изложеност при работа се наведени приближно 800 

супстанци, прикажани се гранични вредности за изложеност при работа и дадени се 

информации за тоа дали одредена супстанца е канцерогена, дали предизвикува алергиска 

реакција на кожата, дали предизвикува фото-сензитивност или се апсорбира во кожата. 

 

Регулативата за биолошки агенси е националното транспонирање на Директивата на 

Европскиот совет 90/679/ЕЕС за заштита на работниците од ризици кои се однесуваат на 

изложеност на биолошки агенси при работа. 

 

Главното законодавство во Австрија кое се применува за професионални болести е Општиот 

закон за социјална заштита (‘Allgemeines Sozialversicherungsgesetz’ — ASVG) , кој е воведен во 

1956 година. Следните делови во овој закон се важни за професионалните болести. 

▪ Анекс 1 (‘Anlage’) ја содржи листата за професионални болести, вклучувајќи ги 

кожните болести под број 17 и 19. Надоместокот ќе се плати после потврдата. 

▪ Во Член 177 е наведено дека професионална болест може да се потврди само доколку 

упатениот вработен морал да даде отказ од својата работа поради факторот кој ја 

причинил болеста. 

▪ Во Член 363 е наведено дека, во случај на сомневање за постоење на професионална 

болест, докторот мора да го пријави случајот на осигурителот од несреќи кому е упатен 

случајот. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Австриското социјално осигурување за професионални ризици (‘Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt’ — AUVA) е одговорно за собирање и пријавување случаи, стручни 

мислења, надоместок, проценка за изложеност и статистика. 

 

Секој сомнителен случај на професионална болест мора да се пријавува од австриски доктор до 

AUVA: во практика ова не се случува често; обично пациентите се испраќаат на дерматолог за 

појаснување. 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Главните ризици се наведени во извештајот на AUVA ‘Hautschutz’ (заштита на кожата). Во 

овој извештај се наведени ризици кои се познати од литературата, како што се растворувачи, 

влажност, екстремни ph-вредности, зрачење, механички компоненти и каква било комбинација 

од овие ризици [1]. 
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4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Кожните болести се официјално признаени како професионални болести. Во 2005 година беа 

потврдени 224 случаи на професионални кожни болести, од вкупно 1.249 професионални 

болести (17,9%). 

 

Споменатите податоци беа повисоки во претходните години: во 2002 година, беа потврдени 

374 случаи на професионални кожни болести од вкупно 1.402 професионални болести (26,7%). 

Може да се донесе заклучок дека уделот на професионални кожни болести драматично се 

намали од 26,7% во 2002 година на 17,9% во 2005 година. 

 

Извори: AUVA, Auszug aus der Statistik 2005 [3], AUVA. Auszug aus der Statistik 2002 [4]. 

 

Кожните болести се вклучени во австриската листа на професионални болести [5]: 

 

Бр. 17: Рак на кожа или промени на кожата со потенцијален рак предизвикани од саѓи, суров 

парафин, темни масла, катран, антрацен, смола, минерално масло, битумен и слични 

супстанции (‘Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, 

Rohparaffin, Dunkelöle, Teer, Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech und ähnliche Stoffe’).  

 

Бр.19: Кожни болести – овој дел важи за професионалните болести, доколку тие бидат 

причината за вработениот принудно да даде отказ од работа. Оваа квалификација не е потребна 

доколку кожната болест е манифестација на општа болест предизвикана од една или повеќе 

супстанци од наведените супстанци кои се штетни за луѓето (Hauterkrankungen. 

(Hauterkrankungen gelten nur dann als Berufskrankheiten, wenn und solange sie zur Aufgabe 

schädigender Tätigkeiten zwingen. Die Bedingung der Aufgabe schädigender Tätigkeiten ist nicht 

erforderlich, wenn die Hautkrankheit eine Erscheinungsform einer Allgemeinerkrankung ist, die 

durch Aufnahme einer oder mehrerer der in der Liste angeführten schädigenden Stoffe in den Körper 

verursacht wurde’)). 

 

Пријавувањето на кожна болест е стандардизирано со употреба на различни формулари за 

компаниите, докторите, вработените, но се претпоставува дека многу случаи не се пријавени 

[6]. Формуларот кој се однесува на хемикалии кои поттикнуваат рак на кожа е достапен во 

Додатокот AUVA_Hautkrebs_0295.pdf (‘Hautkrebs verursachende Stoffe’). 

 

5. Методи 

 

5.1 Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Мерките за проценка и превенција на ризик следат систем од поени кој го комбинира нивото 

на ризик за работното место (1-110 поени) и нивото на ризик за опасната супстанца (0->32). 

Оваа матрица за ризик ги дефинира петте класи на ризик, заедно со важните мерки за заштита 

и превенција. За повеќе детали, погледнете во AUVA Evaluierungsheft E 4 [7]. 

 

Препораките за стандардните превентивни мерки се дадени во извештајот на AUVA Hautschutz 

[1] и во брошурата ‘Заштитни ракавици’ (‘Schutzhandschuhe’) [2]. 

 

Докторите препорачуваат или иницираат превентивни мерки, тие се имплементирани во 

рамките на постапката за признавање во соработка со локални експерти, под надзор на AUVA. 

Превентивните мерки следат систем за рангирање: прва замена, потоа технички мерки, 

организација на текот на работата и лични заштитни мерки. 

 

AUVA учествуваше во проектот на ЕУ наречен Riskofderm – ‘Проценка на ризик за 

професионална изложеност на кожата на хемикалии’, координиран од TNO (Холандија). Во 



111 
 

овој проект една меѓународна група од експерти кои претставуваат 15 институции од 10 земји 

собираа информации и податоци од извршено следење кои се однесуваат на изложеност на 

кожата. Тие развија проверен предиктивен модел за изложеност на кожата и практичен 

комплет од алатки за управување со ризик од изложеност на кожата кој ќе се употребува на 

работното место. Беа објавени различни извештаи, наречени Испорачани материјали [8] [9] 

[10] и повеќе трудови [11] [12] [13] [14]. 

 

Со различни групи беше спроведено тестирање на комплетот од алатки. Прашањата кои ги 

содржи беа тешко разбирливи, па така беа дадени препораки за комплетот од алатки да биде 

полесен за користење. 

 

Слика 1: Влијание врз здравјето: кожни проблеми според занимање, процент на 

засегнати работници, Европско испитување за работните услови, 1995/2000 
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6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Професионалните кожни болести се сметаат за ризик со висок приоритет бидејќи тие се 

втората најчеста форма на професионална болест во Австрија. Иако се јавуваат во помал број 

како резултат на превентивни стратегии, сѐ уште постои простор за понатамошно подобрување 

и се планираат кампањи кои се специфични за гранката со цел да се реши ова. 

 

7. Перспективи и предизвици за иднината 

 

Превентивните мерки планирани за блиска иднина ќе се фокусираат на контактирање на 

групите со висок ризик за да им се испорачаат информативни пакети; на пример, во 2006 

година беа контактирани фризери и ѕидари, а во 2007 година се контактира персонал за 

чистење и нега. Кампањите за фризери (‘Hautnah an der Schönheit’ - ‘Убавината на вашата 

кожа: вашата визит картичка’) и за ѕидари (‘Вашето тело е Ваш капитал’) беа презентирани во 

соодветни средини како што се стручни училишта, здруженија на занаетчии, саеми, 

градилишта, фирми и мали претпријатија. 
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2. Собрани податоци кои се однесуваат на Белгија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

▪ CIM-10 Меѓународна статистичка класификација на болести – 10та ревизија – Светска 

здравствена организација - OMS 

▪ Европски директиви и препораки: дали сите се транспонирани во белгиското 

законодавство 

▪ http://www.fmp.fgov.be: Législation/lists (Белгиски, европски и Светска здравствена 

организација - OMS); (Де Крекер - De Craecker: Досие бр. 5, Анекси I и II, 2004); (Де 

Крекер - De Craecker: PreventActua, 2004–06). 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

▪ http://www.detic.be: нова европска регулатива која се однесува на детергенти, 

козметика: алергени (брошури, информативни листови) 

▪ http://www.ivp-coatings.be: нова европска регулатива која важи за бои, лакови, мастило 

(исто DETIC) 

▪ http://www.fmp.fgov.be: Извештаи 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

▪ Погледнете ја табелата во Додаток 1 за избрани сектори и професии и можни форми на 

заштита на кожата. 

▪ Засегнатите страни од сите сектори и професии меѓусебно редовно се консултираат и 

сите сектори и професии се важни во Белгија (Де Крекер - De Craecker, Досие бр. 5, 

‘Agents cancérogènes (Канцерогени агенси)’, и Досие бр. 9, ‘Agents chimiques (Хемиски 

агенси)’, 2004). 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

▪ http://www.fmp.fgov.be: Годишни извештаи 2005 

▪ Синтеза: де Крекер - de Craecker, Статистики за несреќи при работа и професионални 

болести (Statistiques accidents du travail et maladies professionnelles) 2004–05’, éd. 

Prevent, 2006 

▪ ‘Професионални болести: тенденции во 2005 година во Белгија (Дерматози: 4 во 

главните 10 - Maladies professionnelles: les tendances 2005 en Belgique (Dermatoses: 4e 

dans le Top 10)’, PreventActua, 2006 

 

5. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

▪ Вовед/Општи прашања/формулари: http://www.fmp.fgov.be 

▪ Медицински информации и Поглавје 5 може да се најдат на: http://www.fmp.fgov.be 

▪ Водич до кожни тестови од Европската стандардна батерија (серија) 
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▪ Споредете Поглавје 5: сите овие методи се применуваат во Белгија 

▪ Споредете Поглавје 6 и табелата во Додаток 1: исто; Де Крекер – De Craecker, 

‘Истражување на производите за замена (Општа методологија) - Recherche de produits 

de substitution (Méthodologie générale)’, Travail & Bien-Être, март 1998 http://www.gerda-

assoc.com’ 

 

Табела 1: Број на прифатени случаи на кожни проблеми во затворениот систем, 1990-04, 

Фонд за професионални болести 

 
Занимање Број % на вкупни кожни проблеми 

Законодавци, високи службеници и раководители 2 0.05 

Професионалци 581 14.64 

Техничари и помошни професионалци 153 3.86 

Службеници 82 2.07 

Услужни работници, продавачи во продавница и на пазар 867 21.85 

Квалификувани земјоделци и риболовци 18 0.45 

Занаетчии и работници со слични занимања 811 20.44 

Оператори и монтери на постројки и машини 292 7.36 

Елементарни занимања 1,136 28.63 

Непознато 26 0.66 

Вкупно 3,968 100 

 

 

6. Дали проблемите со кожата се голем приоритет? 

 

Споредете: Поглавје 1 и http://www.fmp.fgov.be → ‘Généralités’ 

 

7. Главни резултати 

 

Намалување на бројот на класични признаени кожни болести од 1998 година (поради 

превенција, модернизација и политика на FMP). 

 

8. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

Зголемувањето на алергии и рак на кожа се следи, иако нивната вистинска појава е потценета. 

Препорачано решение: практичен преглед за критични професии (според табела во Додаток 1).  

 

9. Референци 

http://www.fmp.fgov.be → Links, http://www.prevent.be  

 

 

 

3. Собрани податоци кои се однесуваат на Кипар 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

1.1. Кожни болести 

 

Регионално 

Закон за несреќи и професионални болести (Известување) од 1953 година 
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Изложеност на кожата 

Европско 

▪ Директива на Советот 89/656/ЕЕС од 30 ноември 1989 година за минимални барања за 

безбедност и здравје при работа за користење на лична заштитна опрема од страна на 

работниците на работното место. 

▪ Директива 2004/37/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година 

за заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на 

канцерогени или мутагени супстанци на работното место. 

▪ Директива 2000/54/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 септември 2000 

година за заштита на работниците од ризици поврзани со изложеност на биолошки 

агенси при работа. 

▪ Директива на комисијата 91/322/ЕЕС од 29 мај 1991 за воспоставување на индикативни 

гранични вредности со спроведување на Директива на Советот 80/1107/ЕЕС за заштита 

на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на хемиски, физички и 

биолошки агенси при работа. 

▪ Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и 

здравјето на работниците од ризиците кои произлегуваат од хемиските агенси на 

работното место. 

▪ Директива на Советот 67/548/ЕЕС од 27 јуни 1967 година за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби кои се однесуваат на класификација, 

пакување и етикетирање на опасни супстанци и измени. 

▪ Директива на Советот 76/769/ЕЕС од 27 јули 1976 година за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби на Земјите членки кои се однесуваат на 

ограничувања на продажбата/маркетингот и употребата на одредени опасни супстанци 

и препарати. 

▪ Директива 1999/45/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 31 мај 1999 година во 

врска со усогласување на законите, прописите и административните одредби на 

Земјите членки кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни 

препарати и измени. 

▪ Регулативи за безбедност и здравје при работа (Биолошки агенси) од 2001 година (P.I. 

144/2001). 

▪ Регулативи за безбедност и здравје при работа (Канцерогени и мутагени агенси) 

(Измена) од 2004 година (P.I. 493/2004).   

▪ Регулативи за безбедност и здравје при работа (Хемиски агенси) од 2001 година (P.I. 

268/2001). 

▪ Регулативи за минимални барања за безбедност и здравје при работа (Употреба на 

лична заштитна опрема на работното место) од 2001 година (P.I. 470/2001). 

▪ Регулативи за опасни супстанци (Класификација, пакување и етикетирање на опасни 

супстанци и препарати) од 2002 година (P.I. 292/2002), (P.I. 536/2004), (P.I.301/2005).  

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

1. Контрола на опасни хемиски супстанци (на грчки јазик) http://www.mlsi.gov.cy/dli 

2. Водич за безбедност и здравје за хемиски лаборатории (на грчки јазик) 

http://www.mlsi.gov.cy/dli 

3. Хемиски супстанци во работната средина. Опасности по здравјето и мерки за заштита (на 

грчки јазик) http://www.mlsi.gov.cy/dli 

4. Лична заштитна опрема (на грчки јазик) http://www.mlsi.gov.cy/dli 

5. Испитување на Европската фондација за условите за живеење и работење во земјите 

кандидати http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0306.htm 

 

 

 

 



116 
 

4. Собрани податоци кои се однесуваат на Република Чешка 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

1.1. Кожни болести 

 

Општи информации 

 

Чешки закон за работни односи Дел 133с (6): работодавачот ќе води евиденција за сите 

вработени кои страдаат од професионална болест која потекнувала од работното место на 

работодавачот и ќе се увери дека се ограничени работните услови кои предизвикуваат 

поголема опасност за појава на професионални болести или кои предизвикале професионална 

болест. 

 

Извор: http://cz.osha.europa.eu/legislation/files/labour_code.pdf (Czech Labour Code.pdf). 

 

Главните законодавни Акти (Закони) кои се однесуваат на професионални болести и конкретно 

на професионални кожни болести се Владината уредба бр. 290/1995 (колекција) – со која се 

утврдува листата на професионални болести – и Одлуката бр.342/1197 (колекција) како што е 

изменета со Одлуката 38/2005 (колекција), во која се наведени постапките за признавање 

професионални болести и се наведени одделенијата за професионални болести кои се 

овластени да ги признаваат овие болести. 

 

Други важни законодавни Акти се Владината уредба бр.178/2001 (колекција)  – во која се 

наведуваат условите за заштита на здравјето на работниците при работа, како што е изменета – 

и Одлука бр. 432/2003 (колекција) на Министерството за здравје на Република Чешка, која го 

утврдува начинот на кој се класифицираат категориите на работа, граничните вредности на 

показатели за тестови за биолошка изложеност, условите за земање биолошки примероци за 

тестови за биолошка изложеност и барањата за известување за работа со азбест и биолошки 

агенси. 

 

Извор: Министерство за здравство на Република Чешка, Одделение за заштита на јавното 

здравје (електронска пошта) 

 

1.2. Законодавство за трудот 

 

Листа со сите важни закони и прописи и нивните изменети верзии е објавена на www.mpsv.cz 

во делот ‘práce a platy’ (вработување/работен однос и плати). 

 

Извор: http://www.mpsv.cz/en/1609 

 

Почетните страни на сите земји членки кои се достапни преку Агенцијата за безбедност и 

здравје при работа имаат делови посветени на законодавството. Некои од нив даваат директен 

пристап до текстови од националното законодавство во областа на безбедност и здравје при 

работа. Сепак, тие генерално се достапни само на националниот јазик. 

 

Извор: http://cz.osha.europa.eu 

 

Извор: Министерство за здравство на Република Чешка, Одделение за заштита на јавно здравје 

(електронска пошта) 
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2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Мисија, главни задачи и други задачи на Националниот институт за јавно здравје 

▪ Да ги обработува податоците за здравјето на населението кои се важни за превенција на 

појавата и ширењето на заразни болести, ризици за здравјето при работа и друго 

оштетување на здравјето при работа, изложеност на човекот на загадувачи на 

работното место и загадувачи од животната средина и епидемиологијата на зависноста 

од лекови, со цел да се добијат основни информации за националното креирање на 

политиката и за следењето на долгорочните трендови во појавата на заразни и други 

болести со голема застапеност. 

▪ Да учествува во донесувањето на законите и усогласувањето со законодавството на ЕУ. 

 

Извор: http://www.szu.cz/English/niph1/statutes.htm  

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Вообичаени супстанци кои предизвикуваат алергиска реакција во Република Чешка: резултати 

од тест со лепенка кај 12.058 пациенти со сомневање за контактен дерматитис [2]. 

 

Основа: во текот на период од пет години (1997-2001), тестирања на кожа со лепенка беа 

извршени кај 12.058 пациенти (7.642 жени и 4.416 мажи). 

 

Резултати: професионален контактен дерматитис беше дијагностициран кај 2.335 пациенти 

(19,4%); најголем дел од нив беа градежни работници и работници со метали (55,2%) кај кои 

беше забележана значителна сензибилизација на метали и мешавина од тиурам. Следни беа 

болничките работници (18,6%) и фризерите: болничките работници најчесто беа 

сензибилизирани на мешавината од тиурам присутен во гумени ракавици. 

  

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Податоци за професионални болести 

 

Само специјализирани центри за професионални болести, овластени од Министерството за 

здравје, имаат право да ги признаваат болестите кои се дел од Листата на професионални 

болести и кои ги исполнуваат пропишаните медицински критериуми и критериуми за 

изложеност. Центрите се законски обврзани да ги пријавуваат сите случаи на професионални 

болести во Националниот регистар за професионални болести, кој е дел од Националниот 

систем за информации за здравјето. Регистарот беше основан во 1991 година и се води во 

Центарот за здравје при работа на Националниот институт за јавно здравје во Прага. Неговото 

работење се заснова на Законот бр.156/2004 Dig., со кој беа основани 13 национални регистри 

за здравје и на Одлуката на Министерството за здравје бр.552/2004 Dig., со која се регулира 

собирањето на податоци во Националниот систем за здравствени информации. Во регистарот 

се чуваат приближно 20 одделни информации за секој случај на професионална болест. Во 

моментот, регистарот содржи податоци за приближно 40.000 случаи на професионални 

болести. 

 

Професионалните кожни болести се дел од Поглавје IV од листата на професионални болести 

и дополнително се поделени на 20 категории според етиологијата. Во периодот помеѓу 1991 и 

2006 година, во Регистарот беа пријавени приближно 7.400 случаи на професионални кожни 

болести. 

 

Регистарот не е бесплатно достапен на интернет, но сепак детални вкупни податоци се 

објавуваат годишно на интернет и во научни списанија. 
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Извор: http://www.szu.cz/chpnp/pages_en/NZP/NZP_en.htm   

 

Листа на ‘Професионални болести во Република Чешка’ 

 

Статистичките информации кои се однесуваат на професионални кожни болести предизвикани 

од физички, хемиски или биолошки фактори, беа собрани во периодот од 1991 до 2006 година. 

Во 2004 година, главните професионални кожни болести беа следните: 

1. кожни болести предизвикани од пластика (62 случаи), 

2. кожни болести предизвикани од минерални производи (43 случаи), 

3. кожни болести предизвикани од гума или хемикалии од индустријата за гума (42 

случаи), 

4. кожни болести предизвикани од други органски хемикалии (27 случаи), 

5. кожни болести предизвикани од хром или негово соединение (21 случај), 

6. кожни болести предизвикани од производи за чистење (16 случаи). 

 

Целосната листа на професионални кожни болести предизвикани од физички, хемиски или 

биолошки фактори е достапна од:  

http://www.szu.cz/chpnp/pages_en/NZP/NZP_en.htm 

 

5. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Табела 2: Професионални кожни болести во Република Чешка од 1996-2005 година, 

Чешки национален регистар на професионални болести  

 
Година 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Вкупн

о 

Вкупен број 

на кожни 

болести 

490 452 360 417 363 400 346 323 272 249 3,672 

Вкупен број 

на 

професионалн

и болести 

2,543 2,376 2,111 1,886 1,751 1,677 1,600 1,558 1,387 1,400 18,289 

Удел на 

кожни 

болести 

19.30

% 

19.00

% 

17.10

% 

22.10

% 

20.70

% 

23.90

% 

21.60

% 

20.70

% 

19.60

% 

17.80

% 

20.10% 

 

Табела 3: Професионални кожни болести во Република Чешка од 1996-2005 година според 

сектори на економска активност и пол, Чешки национален регистар на професионални 

болести 

 
NACE Пол 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Вкупно 

А-В Жени 30 17 15 25 12 10 10 8 11 8 146 

 Мажи 6 6 1 6 2  3 1 2  27 

 Вкупно 36 23 16 31 14 10 13 9 13 8 173 

C-D Жени  150 142 127 129 112 129 115 103 84 97 1,188 

 Мажи 149 158 121 152 137 164 137 139 100 96 1,353 

 Вкупно 299 300 248 281 249 293 252 242 184 193 2,541 

E Жени     1    1  2 

 Мажи 3 1 2  1 1 1 1 1  11 

 Вкупно 3 1 2  2 1 1 1 2  13 

F Жени  4  1     2  7 

 Мажи 23 19 13 23 23 17 15 11 8 10 162 
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 Вкупно 23 23 13 24 23 17 15 11 10 10 169 

G Жени 1 6 2 6 4 2  3 1 1 26 

 Мажи 5 1  5 2 1 1  3 2 20 

 Вкупно 6 7 2 11 6 3 1 3 4 3 46 

H Жени 2 4  2 2 1  1 2 1 15 

 Мажи 2     1 1   1 5 

 Вкупно 4 4  2 2 2 1 1 2 2 20 

I Жени 2 2 1 1  1 1 1 1  10 

 Мажи 5 5 3 5 2 2 3 3  2 30 

 Вкупно 7 7 4 6 2 3 4 4 1 2 40 

K Жени 6 1 1   3 2 2 1 2 18 

 Мажи 3   1 1    2 1 8 

 Вкупно 9 1 1 1 1 3 2 2 3 3 26 

L Жени 1 8 1 1 1 1 1    14 

 Мажи 11 3 2 1 3 8 1 1 1  31 

 Вкупно 12 11 3 2 4 9 2 1 1  45 

M-N Жени 77 59 49 40 44 48 45 39 43 20 464 

 Мажи 4 6 6 1 3 4 1 1 2 2 30 

 Вкупно 81 65 55 41 47 52 46 40 45 22 494 

O Жени 8 7 16 14 13 4 8 6 3 6 85 

 Мажи 2 3  4  3 1 3 4  20 

 Вкупно 10 10 16 18 13 7 9 9 7 6 105 

Вкупно  490 452 360 417 363 400 346 323 272 249 3,672 

 

 

 

А-B: земјоделство, лов, шумарство и риболов  

C-D: рударство и производство 

E: електрична енергија, гас и вода 

F: градежништво  

G: трговија на големо и мало, поправки 

H: хотели и ресторани 

I: транспорт и комуникација 

J: финанско посредување 

K: недвижнини, деловна активност 

L: јавна администрација и одбрана 

M-N: образование и здравје 

O: други услуги 

 

Статија (студија на случај) 

 

Случај на хиперсензитивност при контакт со соли на платина [1]. 
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6. Референци 

  

[1] Dastychová E., Semrádovà V., ‘A case of contact hypersensitivity to platinum salts’, Contact 

dermatitis, No 43, 2000, p. 226. 

 

[2] Machovcova A., Dastychova E., Kostalova D., Vojtechovska A., Reslova J., Smejkalova D., 

Vaneckova J., Vocilkova A., ‘Common contact sentisisers in the Czech Republic: Patch test results in 

12 058 patients with suspected contact dermatitis’, Contact dermatitis, No 53, 2005, pp. 162–166. 

 

[3] ‘Occupational diseases in the Czech Republic’ List:  

http://www.szu.cz/chpnp/pages_en/NZP/ NZP_en.htm 

 
 
5. Собрани податоци кои се однесуваат на Данска 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Законот за работна средина 

 

Национален одбор за индустриски повреди (Arbejdsskadestyrelsen) 

 

Административен налог бр.850 од 12 септември 2005 година, на листата на професионални 

болести пријавена на или после 1 јануари 2005 година. 

 

Национален одбор за индустриски повреди (Arbejdsskadestyrelsen) 

Закон за заштита од последиците на индустриски повреди 

 

Компилација на ‘Законот за заштита од последици на индустриски повреди’, споредете 

Консолидиран закон бр.943 од 16 октомври, 2000, со измени кои резултираат од Дел 4 од Закон 

бр.1329 од 20 декември, 2000, Дел 1 од Закон бр.488 од 7 јуни, 2001, Дел 4 од Закон бр.503 од 7 

јуни, 2001, како и Дел 14 од Закон бр.428 од 6 јуни, 2002 година. Текстот стапува на сила само 

на 1 јули 2002 година, во однос на Дел 33 и Дел 42(1). 
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Слика 2: Инфраструктура на истражување, услуги, информации и обука за безбедност и 

здравје при работа во Данска 

 

 
 

1.1. Услуги за здравје при работа 

 

Клиники за трудова медицина 

 

Во 2003 година Владата го претстави својот предлог за нова реформа за работната средина: 

‘Добра работна средина за вработените и претпријатијата’. Нов Закон за работна средина беше 

донесен на 1 јануари 2005 година. Реформата подразбира поголеми промени со цел да се 

подобри работната средина. Во текот на наредните седум години Органот за работна средина 

ќе ги следи сите претпријатија. Новиот закон се фокусира на заложбите на работниот простор 

на поединечни претпријатија и воведува ‘смешковци (смајли)’ за работната средина. Воедно 

реформата подразбира дека постоечката обврска за услуги за здравје при работа (во која сите 

претпријатија од конкретен вид мора да имаат пристап до Услуги за здравје при работа) стана 

излишна и дека сите претпријатија кои не ја контролираат нивната работна средина мора да 

користат овластени советници. Постоечките центри за услуги за здравје при работа можат да 

поднесат пријава за да добијат овластување да станат таков советник. 

 

Извор: Меѓународна проценка на Националниот институт за здравје при работа, Данска (AMI), 

Извештај за само-евалуација, Општ дел, март, 2005 година.    

 

Министерство за вработување 

 

Социјални партнери 
 

Директори 

 

 

Орган за работна 

средина (WEA) 

Национален 

институт за 

здравје при 

работа 

(AMI/NIOH) 

 

 

Национален 

одбор за 

индустриски 

повреди 

 

 

 

 

Претпријатија 

 

 

 

Информативен центар на 

Советот за работна 

средина 

 

 

 

Секторски совети 

за работна 

средина 

 

 

 

Организации за 

безбедност 
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2. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Табела 4: Листа на професионални болести после 1 јануари, 2005 година 

 
Број Болест Изложеност 

Група А: Глава 

А.1. Загуба на слухот предизвикана од бучава 

(DLA professionalis) 

Силна бучава во период од неколку години  

А2. Катаракта Енергија која зрачи 

А.3.1. Кариес од шеќер и брашно, особено на 

предната површина од забите 

Најмалку пет години изложеност на забите 

во индустријата за шеќер и брашно во 

рамките на вкупен период од седум години  

А.3.2. Трошење на неколку трајни заби од трет 

или четврт степен на површината за 

џвакање кај забите и/или засечениот раб на 

предните заби (абразија) 

Не помалку од пет години изложеност на 

забот во производствена работа со абразиви 

во воздухот во рамките на период од седум 

години 

 Други болести на главата и мозокот: 

Групи I, J и K 

 

Група B: Грб и врат/рамо 

В.1. Хронична болест на долниот дел од грбот 

со болка (лумбаго/ишијас,  спуштен 

лумбален дикс, дегенеративна болест на 

долниот дел од грбот)  

(а) Кревање кое го оптоварува грбот кое 

опфаќа кревање/влечење нагоре на тешки 

предмети и кревање многу тони дневно во 

текот на повеќе години 

(б) Кревање кое го оптоварува грбот кое 

генерално се јавува со екстремно тешки и 

непријатни поединечни кревања и кревање 

неколку тони дневно во текот на повеќе 

години   

(в) Нега на лица која го оптоварува грбот со 

многу дневни активности со возрасни или 

постари хендикепирани деца во текот на 

повеќе години 

(г) Дневна изложеност на вирбации на 

целото тело од тешки вибрирачки возила во 

текот на повеќе години, која предизвикува 

оптоварување на грбот 

В.2. Хронична болка во вратот и рамото 

(цервикобрахијален синдром) 

Брза и монотона повторлива прецизна 

работа со статичен товар на делот од 

вратот/рамото во текот на повеќе години 

Група C: Рака и рамо 

C.1. Тендовагинитис (воспаление на 

синовијалната обвивка) и воспалителна 

дегенерација на тетивата или ткивото кое 

ја опкружува тетивата (тендинитис и 

перитенденитис) 

Напорни и повторливи работни движења во 

комбинација со проценката на работната 

положба на раката која работи со товарот 

C.2. Синдром на карпален канал Ë (а) Работа со силни вибрирачки рачни алати 

во текот на подолг временски период 

(б) Комбинација од брзи повторливи, 

напорни и/или непријатни движења на 

оптоварување на зглобовите во текот на 

подолги периоди 

(в) Работа со предмети која води до 

директен и постојан притисок врз 

медијалниот нерв на карпалниот канал во 

текот на подолг временски период 

(г) Како компликација на тендовагинитис на 

страната на виткање на зглобот на раката 

која се квалификува за признавање врз 
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основа на оваа листа 

C.3. Болести на коски, зглобови, крвни садови 

или нерви (бел прст предизвикан од 

вибрација, невропатија) 

(Синдром на карпален канал: С.2.). 

Работа со силни вибрирачки рачни алати 

C.4.1. Тениски лакт (epicondylitis lateralis) 

 

(а) Напорни и повторливи работни движења 

(б) Напорни работни движења во непријатни 

положби 

(в) Напорна статична работа 
C.4.2. Голферски лакт (epicondylitis medialis) 

C.5.1. Дегенерација на тетивите на ротаторот од 

зглобот на рамото (синдром на ротаторна 

манжетна) и/или тетивата на бицепсот 

(tendinitis caput longum musculus bicipitis 

brachii) 

(а) Повторливи и напорни движења на 

рамото, во комбинација со проценка на 

позицијата на раката која е изложена на 

оптоварувањето 

(б) Статичко кревање на надлактицата до 

околу 60 степени или повеќе  C.5.2. Тендинитис на рамо 

(tendinitis musculi articulatio humeri) 

Други болести на раката: Група I 

Група D: Нозе 

D.1. Дегенеративен артритис на зглобот на 

коленото (arthrosis genus) 

Долгогодишна работа во клекната положба  

D.2. Воспалителна дегенерација на бурсата 

(ќесето со течност) на коленото (бурситис) 

(Бурситис на други места: Ј.1). 

Постојан надворешен притисок со денови 

или подолго 

D.3. Менискус - болест на зглобот на коленото 

(laesio meniscus genus) 

Работа во клекната положба во згрчена 

состојба со денови или подолго 

Група Е: Бели дробови и респираторни патишта 

Е.1. Силикоза Силициум диоксид (на пример: кој е 

присутен во процеси како пескарање, леење 

железо и сечење камен) 

Е.2.  Белодробна фиброза Други силициумови соединенија 

Е.3.1. Белодробна азбестоза Азбест 

Е.3.2. Широко распространето формирање на 

сврзно ткиво во белодробната плевра со 

зафатена функција на белите дробови 

(на пример: работа со изолациони 

материјали од азбест, азбестен цемент, 

облоги за сопирачки) 

Е.3.3. Плеврални плаки без белодробна азбестоза 

Е.4. Белодробни болести (бронхопулмонарни 

болести) 

Прашина или пареа од алуминиум или 

алуминиумови соединенија или прашина од 

цврсти метали 

Е.5.1. Астма (алергиска и неалергиска) Прашина или пареа од: 

(а) растинија или растителни продукти 

(б) животни или животински производи 

(в) ензими, бои (фарби), персулфатни соли, 

синтетичка смола или лекови и нивни 

претходници 

(г) изоцијанати и одредени анхидриди во 

епоксидни смоли 

Е.5.2. Алергиско воспаление на назалната 

мукозна мембрана (rhinitis allergica) 

Е.5.3. Алергиска, воспалителна дегенерација на 

мукозните мембрани на окото 

(conjunctivitis allergica) 

Е.6. Белодробно заболување предизвикано од 

органски материјал (алергиски алвеолитис, 

треска од навлажнувач и бисиноза; 

белодробна болест кај земјоделците, 

белодробна болест кај работници со 

печурки и белодробна болест кај 

одгледувачи на птици) 

Органски материјал 

(на пример: габични спори или животински 

протеин) 

Е.7. Хроничен бронхитис Непрецизирана прашина после масивна 

долгогодишна изложеност (на пример: од 

изолациони материјали, жита и добиточна 

храна, работа со дрво или гасови од 

заварување и брусење) 

 Други болести на белите дробови,  
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респираторниот тракт и органите: Групи I, 

J и K 

Група F: Ментална болест 

F.1. Нарушување со пост-трауматичен стрес Трауматични настани или ситуации со 

кратко или подолго времетраење кои се од 

исклучително застрашувачка или 

катастрофална природа  

Група G: Кожа 

G.1. Алергиска егзема Алергени (на пример: конзерванси, адитиви 

од гума, латекс или прехрамбени производи) 

G.2. Други надразнувачки (иритациски) кожни 

болести (како на пример токсична егзема) 

Еден или повеќе надразнувачки или 

физички фактори 

 Други кожни болести: Групи I и K  

Група H: Заразни и паразитски болести 

H.1. Заразни и паразитски болести од животни 

или животински материјал (на пример: 

тетанус, орнитоза, бруцелоза, антракс, 

Вејлова болест, туберкулозна инфекција 

од животни) 

Животни, животински материјал или друг 

важен извор на инфекција (на пример: 

работа во системи за исфрлање отпад и 

канализациони системи) 

H.2. Заразни болести од луѓе  

(на пример хепатитис, стафилококи, 

туберкулоза, сида) 

Крв, ткиво, ткивни течности или друг 

биолошки материјал од лица со ист вид на 

инфекција 

H.3. Тропски болести 

(на пример: маларија, амебијаза, 

трипаносомијаза, денга треска, папатачи-

треска, малтешка треска, повратна 

треска, жолта треска, чума, 

лајшманиоза, фрамбезија-тропска кожна 

болест, лепра, точкаста треска и други 

видови на треска предизвикани од 

бактериите рикеции од родот Rickettsia)  

Пренос на болест (инфекција) 

Група I: Болести од хемиски супстанци 

I.1.1. 

I.1.2. 

Невритис 

Цироза на црн дроб  

Арсен и некои арсенови соединенија (на 

пример: во хемиската и металуршката 

индустрија, фармацевтската индустрија и 

во производството на киселини и хемикалии 

за зачувување на дрвото) 

I.2. Белодробна берилиоза Берилиум и некои соединенија на берилиум 

(на пример: во производството на порцелан 

и керамика и во електронската и нуклеарна 

(атомска) индустрија) 

Јаглероден моноксид, фосген, 

цијановодородна киселина, цијанови соли, 

цијанови соединенија и цијанати   

I.3.1. Токсично оштетување на мозокот/ 

деменција 

(сериозно труење со јаглероден моноксид 

со несвестица, токсична енцефалопатија) 

Јаглероден моноксид 

I.3.2. Воспаление на црниот дроб (hepatitis 

toxica) 

Акрилонитрил 

I.3.3. Бронјијална астма и опструктивна 

белодробна болест со нарушена функција 

на белите дробови 

Изоцијанати (на пример: во простории каде 

што се случува нецелосно согорување, 

оксидација на хлорни обезмастувачки 

агенси во металната индустрија, 

галванизација, калење челик и работа со 

злато и сребро) 

I.4. Повреда на бубрег (труење со кадмиум) Кадмиум и некои соединенија на кадмиум 

(на пример: во индустриите за 

галванизација и за бои) 
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I.5.1. Алергиска егзема Хром и некои соединенија на хром (на 

пример: во индустриите за метали и бои, 

при работа со цемент и употреба на 

производи нијансирани со хром) 

I.5.2. Бронхијална астма 

I.5.3. Воспаление на мукозните мембрани на 

очите и горните респираторни патишта 

I.5.4. Перфорација на носните прегради 

I.6.1. Токсично оштетување на 

мозокот/деменција (токсична 

енцефалопатија) 

Жива и некои соединенија на жива  

(на пример: во електро-хемиската и 

електро-механичката индустрија, при 

лабораториска работа и производство на 

мерни инструменти) 
I.6.2. Повреда на бубрег (нефротичен синдром) 

I.7. Манганизам 

(паркинсонизам предизвикан од манган) 

Манган и некои соединенија на манган 

после сериозна изложеност (на пример: 

производство на суви ќелии и бои и фарби) 

I.8. Повреда на бели дробови Азотна киселина, азотни оксиди, амонијак и 

соединенија на амонијак после сериозна 

изложеност (на пример: производство на 

ѓубрива, бои и фарби; при гравирање на 

метал, декапирање на металот, употреба 

на азотна киселина, согорување на азотни 

продукти (ѓубрива) и во разладни системи) 

I.9. Алергиска егзема Никел после значителна долгогодишна 

изложеност 

I.10.1. 

I.10.2. 

Бронијална астма, болест на бели дробови 

од тешки метали 

Кобалт 

(на пример: производство на специјални 

челици, монети и украсни предмети) 

I.11.1. 

I.11.2. 

Полиневропатија 

Белодробен едем со повреда на белите 

дробови 

Фосфор и некои фосфорни соединенија (на 

пример: производство на инсектициди) 

I.12.1. Токсично оштетување на мозокот/ 

деменција 

(токсична енцефалопатија) 

Олово 

(на пример: во индустриите за 

акумулатори, детергенти и пластика) 

I.12.2. Невритис (периферна полиневропатија) 

I.12.3. Повреда на бубрег (хроничен 

интерстицијален невритис) 

I.13.1. Токсично оштетување на мозокот/ 

деменција 

(токсична енцефалопатија) 

Водороден сулфид после сериозна 

изложеност 

I.13.2. Повреда на белите дробови Сулфур диоксид или сулфурна киселина 

после сериозна изложеност 

(на пример: во производство на сулфурна 

киселина и во индустриите за хартија, 

акумулатори, сапун и вештачка свила) 

I.14. Труење со талиум (загуба на коса, 

невритис и нарушувања на видот) 

Талиум и соединенија на талиум 

(на пример: во производството на огномет 

и отров за глувци) 

I.15. Хроничен бронхитис и пневмонија Ванадиум и соединенија на ванадиум 

(на пример: во производство на специјален 

челик, фарби и бои) 

I.16.1. Флуороза (болест на коските) Флуор и соединенија на флуор после 

сериозна изложеност 

I.16.2. Повреда на белите дробови Хлор, бром и јод и нивните неоргански 

соединенија, како и флуор и соединенија на 

флуор, после сериозна изложеност (на 

пример: средства за индустриско белење) 

 

Јаглеводороди и деривати на јаглеводороди:  

(на пример: хемиски производи кои 

содржат органски растворувачи, како што 

се фарби, бои, детергенти, суровини од 
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хемиската индустрија и индустријата за 

пластика)  

I.17.1. Токсично оштетување на мозокот/ 

деменција 

(токсична енцефалопатија) 

Органски растворувачи 

I.17.2. Повреда на бубрег 

(гломерулоневритис) 

Органски растворувачи 

I.17.3. Воспаление на црниот дроб 

(hepatitis toxica) 

Хлорирани растворувачи 

I.17.4. Анемија (апластична анемија) Бензен 

I.17.5. Невритис (периферна полиневропатија) Хексан и метилбутилкетон 

I.18 Воспаление на црниот дроб 

(hepatitis toxica) 

Органски азотни соединенија: 

Диметил формамид 

(на пример: хемиски производи кои 

содржат амини или нитроамини во 

индустриите за храна, боја и експлозиви) 

 Други болести предизвикани од хемиски 

супстанци: Група Е, G и K 

 

Група J: Други болести 

J.1. Воспалителна дегенерација на бурсите 

покрај онаа во коленото (бурситис) 

(Бурситис на коленото: D.2.) 

Постојан надворешен притисок со денови 

или подолго 

J.2. Невролошки парализи Надворешен притисок 

J.3. Болести предизвикани со работа на 

компримиран воздух 

Работа на компримиран воздух 

Група K: Рак 

K.1.1. Леукемија Супстанци: 

(а) бензен 

(б) етилен оксид 

(в) 1,3-Бутадиен 

Процеси: 

(г) индустрија за гума 

(д) рафинирање на нафта 

(ѓ) производство и поправка на чизми и 

чевли 

K.1.2. Миелоидна леукемија Јонизирачко зрачење (пр. рендгенски зраци 

и гама зрачење) 

K.1.3. Лимфните органи и органите кои 

произведуваат крв 

1,3-Бутадиен 

K.1.4. Не-Хочкински лимфом (а) 2,3,7,8-Тетрахлородибензо-пара-диоксин 

(диоксин) 

(б) тетрахлоретилен 

(в) трихлороетилен 

Дигестивни органи: 

K.2.1. Стомачна марамица (перитонеум) 

(мезотелиом)  

(а) азбест 

(б) ерионит 

(в) талк кој содржи азбестиформни влакна 

K.2.2. Црн дроб и жолчни канали (а) афлатоксини 

(б) полихлорирани бифенили 

(в) трихлоретилен 

K.2.3. Црн дроб (а) хепатитис Б-вирус 

(б) хепатитис Ц-вирус 

(в) винил хлорид 

K.2.4. Црн дроб (ангиосарком) Винил хлорид 

K.2.5. Желудник Соединенија на неорганско олово 

K.2.6. Назофаринкс Формалдехид 

Кожа: 

K.3. Кожа Супстанци: 

(а) арсен и соединенија на арсен 
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(б) антрацен 

(в) соединенија на креозот 

(г) минерално масло, нетретиран и умерено 

третиран 

(д) сиров парафин 

(ѓ) масло од шкрилци или лубриканти 

добиени со екстракција од шкрилци 

(е) сончево зрачење 

(ж) саѓи 

(ѕ) јагленов катран и смола на јагленов 

катран  

Процеси: 

(и) производство на кокс 

(ј) гасификација на јаглен 

(к) рафинирање на нафта 

Респираторен тракт: 

K.4.1. Бели дробови Супстанци: 

(а) 2,3,7,8-тетрахлородибензо-пара-диоксин 

(диоксин) 

(б) алфа-хлорирани толуени и 

бензоилхлорид (комбиниран) 

(в) арсен и соединенија на арсен 

(г) азбест 

(д) берилиум и соединенија на берилиум  

(ѓ) бис(хлорометил)етер и хлорометил 

метил етер (техничка оценка) (мала клетка) 

(е) кадмиум и соединенија на кадмиум 

(ж) инсектициди (неарсенови) 

(з) соединенија на хром 

(ѕ) кристален кварц 

(и) соединенија на никел, вклучувајќи 

комбинации од никел оксиди и сулфиди на 

никел во индустријата за рафинирање никел 

(ј) честички од метален кобалт кои содржат 

волфрам карбид (волфрам) 

(к) пасивно пушење 

(л) радони и ќерки соединенија на радон 

(љ) иперит 

(м) саѓи 

(н) јагленов катран и смола на јагленов 

катран 

(њ) силнa пареа од неорганска киселина која 

содржи сулфурна киселина 

(о) талк кој содржи азбестиформни влакна 

(п) издувни гасови од дизел 

Процеси: 

(р) производство на алуминиум 

(с) леење железо и метал 

(т) производство на кокс 

(ќ) гасификација на јаглен 

(у) молер/сликар (професионална 

изложеност како молер/сликар) 

(ф) рударење на железно јадро со 

изложеност на радон 

(х) производство на уметничко стакло, 

стаклени садови и пресувани предмети 

K.4.2. Белодробна плевра (мезотелиом) (а) азбест 

(б) ерионит 

(в) талк кој содржи азбестиформни влакна 

K.4.3. Носна празнина и синуси Супстанци: 
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(а) формалдехид 

(б) соединенија на хром 

(в) соединенија на никел, вклучувајќи 

комбинации на никел оксиди и сулфиди во 

индустријата за рафинерии за никел 

(г) дрвена прашина 

Процеси: 

(д) производство на изопропанол во силен 

киселински процес 

(ѓ) изработка на мебел и ормари 

(е) производство и поправка на чизми и 

чевли 

K.4.4. Мукозни мембрани на синуси и processus 

mastoideus (епителијални тумори) 

Радиум-226 

K.4.5. Грло Супстанци: 

(а) азбест 

(б) иперит 

(в) силнa пареа од неорганска киселина која 

содржи сулфурна киселина 

Процеси: 

(г) изопропанол, производство во силен 

киселински процес 

Уринарен тракт: 

K.5.1. Бубрег Производство на кокс 

K.5.2. Мочен меур 

 

Супстанци: 

(а) 2-нафтиламин 

(б) 4-аминобифенил 

(в) 4-хлоро-орто-толуидин и негови силни 

(хидрохлоридни) соли 

(г) 4,4'-Метилен бис хлороанилин (MOCA) 

(д) арсен и соединенија на арсен 

(ѓ) бензидин и бои на база на бензидин  

(е) орто-толуидин 

(ж) јагленов катран и смола од јагленов 

катран 

(з) издувни гасови од дизел 

Процеси: 

(ѕ) производство на алуминиум 

(и) производство на аурамин 

(ј) фризерска работа 

(к) гасификација на јаглен 

(л) индустрија за гума 

(љ) молер/сликар (работна изложеност како 

молер/сликар) 

(м) производство на магента (фуксин) 

(н) производство и поправка на чизми и 

чевли 

Други органи или видови на рак: 

K.6.1. Сврзно ткиво 2,3,7,8- Тетрахлородибензо-пара-диоксин 

(диоксин) 

K.6.2. Гради Јонизирачко зрачење (пр. рендгенски зраци 

и гама радијација) 

K.6.3. Коски (сарком) Радиум-226 и Радиум-228 

K.6.4. Рак без спецификација (сите видови рак 

кои не се вклучени под други ставки) 

2,3,7,8- Тетрахлородибензо-пара-диоксин 

(диоксин) 

K.6.5. Тироидна жлезда Јонизирачко зрачење (пр. рендгенски зраци 

и гама радијација) 

Група L: Вродени повреди 

 Вродена болест/повреда Документирана инфекција/изложеност во 

мајката за време на бременоста 
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 Ефекти на инфекциите:  

L.1.1. Вродена инфекција со цитомегаловирус Цитомегаловирус 

L.1.2. Неонатална инфекција со хепатитис-Б 

вирус која предизвикува трајна состојба на 

преносител 

Хепатитис Б-вирус 

L.1.3. Неонатален херпес Херпес симплекс-вирус 

L.1.4. Вродена или неонатална ХИВ инфекција Вирус на хумана имунодефициенција 

L.1.5. Воспаление на мозокот Листерија 

L.1.6. Вродена инфекција Парвовирус Б-19 

L.1.7. Вроден синдром на рубеола Вроден синдром на рубеола (вирус на 

германски сипаници)  

L.1.8. Микроцефалија, хидроцефалија, 

ретинитис, воспаление на црниот дроб  

Токсоплазмоза (зајачка треска) 

L.1.9. Вроден синдром на варичела или 

неонатална варичела 

Вирус Varicella zoster (вирус на мали 

сипаници) 

 Ефекти на хемиски супстанци:  

L.2.1. Микроцефалија, ментална ретарадација Метил жива 

L.2.2. Воспаление на мозокот, заостанат развој Олово 

L.2.3. Ниска тежина при раѓање, промени на 

кожата 

Полихлорирани бифенили 

 Ефекти на други штетни изложености:  

L.3.1. Микроцефалија, малигни болести Рацијација (радиоактивност) 

L.3.2. Предвремено раѓање и поврзани 

компликации 

Ектремно оптоварување од физичка работа 

 Ефекти на физички трауми:  

L.4. Предвремено раѓање и поврзани 

компликации 

Несреќи и насилство 

 

Пред 1 јануари 2005 година, листата на професионални болести ги вклучуваше следните 

болести: 

1. професионални болести предизвикани од хемиски агенси (Категорија А) 

2. професионални болести на кожата предизвикани од супстанци или агенси кои не се 

наведени под други наслови (Категорија B) 

3. професионални болести предизвикани од вдишување на супстанци или агенси кои не се 

наведени под други наслови (Категорија C) 

4. инфекции или паразитски професионални болести (Категорија D) 

5. професионални болести предизвикани од физички агенси (Категорија Е) 

6. првични фази на малигни болести предизвикани од органски соединенија (Категорија F) 

7. забни или пародонтални болести (Категорија G). 

 

Извор: Национален одбор за индустриски повреди, Водич за контактни егземи како последица 

на работата, Листа на професионални болести Група А, точки 5 и 9, Група Б, точки 2 и 3. 

 

Професионални болести пријавени во WEA 

   

Лекарите и стоматолозите се обврзани да пријавуваат сомнителни и потврдени случаи на 

професионални болести. Бројките за случаите на професионални болести се составени според 

годината во која биле пријавени. 

 

Бројот на случаи на професионални болести пријавени во 2003 година изнесуваше 11.413 

случаи; ова е донекаде помалку од нивото во претходните пет години; бројката се намали од 

14.456 случаи во 1998 година на 11.413 случаи во 2003 година. 
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Табела 5: Пријавени професионални болести од 1998 до 2003 година, според категорија на 

главна дијагноза и година 

 
Главна дијагноза Година на регистрација 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Вкупно 

Заразни болести 181 167 181 188 163 115 995 

Рак и предканцерозни состојби 204 194 207 177 183 238 1.203 

Крв и метаболички нарушувања 6 4 3 3 2 3 21 

Психички нарушувања 679 745 870 1.213 1.423 1.551 6.481 

Нарушена функција на централниот 

нервен систем* 

95 77 61 88 51 35 407 

Други нарушувања на нервниот 

систем 

130 88 98 26 20 21 383 

Нарушување на слухот 2.025 1.724 1.447 1.578 1.606 1.308 9.688 

Други нарушувања на сетилните 

органи  

312 288 474 343 392 308 2.117 

Нарушувања на крвотокот 154 153 149 153 182 166 957 

Неалергиски респираторни 

нарушувања 

485 378 412 354 259 231 2.119 

Алергиски респираторни нарушувања 378 326 338 298 263 243 1.846 

Нарушувања на дигестивниот систем 79 47 76 72 56 47 377 

Кожни болести 1.561 1.371 1.366 1.545 1.418 1.268 8.529 

Мускулоскелетни нарушувања 7.800 6.765 6.851 7.340 6.309 5.511 40.576 

Генитални-уринарни нарушувања 5 3 7 7 8 5 35 

Нарушувања при бременост и раѓање - 3 8 6 2 7 26 

Несоодветно дефинирани состојби 113 73 99 104 96 108 593 

Ненадејна повреда (случаи кои не се 

несреќи) 

249 229 209 95 133 176 1.091 

Вкупно 14.456 12.635 12.856 13.590 12.566 11.341 77.444 

 

Извор: Дански надлежен орган за работна средина. 

(*) Нарушената функција на централниот нервен систем вклучува разни форми на нарушување 

на централниот нервен систем. 

 

Појавата на пријавените професионални болести значително се намали во периодот од 1998 до 

2003 година. Сепак, постои значителна несигурност во однос на стапките на појава на 

професионални болести. 

 

Извор: http://www.at.dk 

 

 

3. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

Надлежниот орган за работна средина, Националниот одбор за индустриски повреди и AMI, 

подготвуваат извештај насловен, ‘Работната средина во иднина – основа која се базира на 

докази за одлучување која се однесува на проблеми со работната средина што треба да биде во 

фокусот на претстојната акциона програма за работна средина до 2010 година’. Извештајот 

одредува потенцијални фокални точки од гледна точка на ризик фактор, како и од гледна точна 

на последици по здравјето. Потенцијалните фокални точки го вклучуваат следното: 

▪ дефинирани од гледна точка на ризик фактор: изложеност која предизвикува 

оштетување на кожата; 

▪ од гледна точка на последици по здравјето: кожни проблеми. 
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6. Собрани податоци кои се однесуваат на Естонија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Законот за безбедност и здравје при работа, донесен на 16 јуни 1999 година (RT1 / 1999, 60, 

616), кој стапи на сила на 26 јули 1999 година, дополнет со следните Закони: 

▪ 29 јануари 2003 година, стапи на сила на 1 јули 2003 година – RT I 2003, 20, 120, 

▪ 19 јуни 2002 година, стапи на сила на 1 септември 2002 година – RT I 2002, 63, 387, 

▪ 15 мај 2002 година, стапи на сила на 1 јануари 2003 година – RT I 2002, 47, 297,  

▪ 24 јануари 2001 година, стапи на сила на 1 јануари 2002 година – RT I 2001, 17, 78, 

▪ 14 јуни 2000 година, стапи на сила на 21 јули 2000 година – RT I 2000, 55, 362. 

 

Откако естонскиот парламент го усвои Законот за безбедност и здравје при работа во јуни 1999 

година, беа усвоени уште неколку закони и регулативи. Повеќето имаат за цел да го 

промовираат спроведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа и соодветните 

директиви на Европската комисија. Друг важен дел од законодавството кое се однесува на 

безбедност и здравје при работа е Законот за задолжително осигурување на несреќи и болести 

при работа. 

 

Стапката на професионални болести беше 0.3 на 1000 работници во 1996 година; ова ниво е 

околу 20 пати пониско од она на нордиските земји. Најчести се мускулоскелетните 

нарушувања, по кои следуваат болести како последица на вибрации, оштетување на слухот и 

еризипел при обработка на месо. Истовремено пријавени се докази за растечко психолошко 

насилство од страна на раководителите и стрес помеѓу работниците. Сѐ уште се користат 

опасни супстанци, како што е азбестот, но дијагностицирани се само поединечни случаи на 

азбестоза. Социо-економската состојба водеше до ширење на заразни болести, како што е 

туберкулозата, која беше регистрирана кај медицински персонал. 

 

2. Нивоа на признавање на професонални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Табела 6: Пријавени професионални болести во Естонија, 1990-2000 

 
 

Главна дијагноза 

Година на регистрација 

1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 

Физички фактори        

Оштетување на слухот 16 21 12 17 109 154 137 

Болест како последица на вибрации 16 15 42 49 37 59 60 

Друго (очни болести, болест како 

последица на зрачење) 

1   1    

Мускулоскелетна болест 1 16 28 53 76 115 128 

Бронхопулмонарна 20 10 6 17 3 10 5 

Пневмокониози 1 1 2 * 2 2 1 

Алергии 14 6 2 * * * * 

Болести предизвикани од прашина 5 3 2 * * * * 

Кожни болести 11 8 5 6 2 2 3 

Труење 12 16 22 3 21 8 5 

Биолошки фактори        

Еризипел 48 17 11 26 15 0 8 

Лептоспироза, туберкулоза    2 4 6 2 

Вкупно 135 105 126 174 269 359 355 

(*) Не се достапни податоци 

 

Извор: FinEst bridge – Финско-естонска соработка за здравје при работа (Твининг проект), 

Фински институт за здравје при работа, Хелсинки, 2002. 
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Во 2000 година во Естонија беше усвоен нов систем за утврдување на степенот на попреченост 

и неспособност за работа. До 2000 година, одборите за проценка на попреченост утврдуваа 

неспособност за работа во три категории на попреченост. Овие три категории (Прва група, 

Втора група и Трета група на попреченост) создадоа основа за примање инвалидска пензија.  

 

Од 2000 година, одборите за медицинска проценка ја утврдуваат неспособноста за работа во 

проценти (т.е. 10, 20, 30, па сѐ до 100 проценти), додека попреченоста ја утврдуваат според три 

степени на сериозност (темелна, сериозна или умерена). Процентот на неспособност за работа 

утврдува дали пациентот ќе добие инвалидска пензија, додека степенот на сериозност на 

попреченоста е основа за добивање социјални бенефиции за лица со посебни потреби. 

 

Поради разликите помеѓу стариот и новиот систем, постојат посебни податоци за лица кои се 

прогласени за лица со посебни потреби според категориите на инвалидитет кои беа користени 

од 1985 година до 1999 година и за оние лица чија неспособност за работа (во проценти) е 

признаена од 2000 година. Сепак, податоците сѐ уште се делумно споредливи: 100% 

неспособност за работа соодветствува на првата категорија на инвалидитет; 80-90% 

неспособност за работа соодветствува на втората категорија на инвалидитет и 40-70% 

неспособност за работа соодветствува на инвалидитет од трет степен. Пензијата за 

неспособност за работа не се доделува доколку неспособноста за работа е помала од 40%. 

 

Извор: http://pub.stat.ee 

 

Слика 3: Професионални кожни болести – мажи, групирани според возраст 

 
      

вкупно 63 и повеќе 
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Слика 4: Професионални кожни болести – жени, групирани според возраст 

 
 

 

Табела 7: Број на болести според пол и старосна група 

 

Жени Старосни 

групи 

вкупно 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-59 60-62 63 и 

постари 

2000 12 2 0 1 9 0 0 0 

2001 36 5 3 15 10 3 0 0 

2002 46 4 1 12 25 4 0 0 

2003 55 4 3 24 19 5 0 0 

2004 55 8 3 18 23 3 0 0 

2005 72 11 3 18 32 8 0 0 

 

Мажи Старосни 

групи 

вкупно 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-59 60-62 63 и 

постари 

2000 35 2 2 9 18 3 1 0 

2001 33 1 1 20 9 2 0 0 

2002 42 7 4 10 13 7 1 0 

2003 40 5 3 14 12 6 0 0 

2004 61 8 0 25 17 11 0 0 

2005 53 6 2 25 16 3 1 0 

 

Табела 8: Вкупно професионални болести и кожни болести 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Вкупно болести 45.433 57.281 19.899 17.237 18.045 17.505 

Болести на кожата и поткожното ткиво 99 77 38 44 32 45 

 

 

 

 

 

63 и повеќе вкупно 
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7. Собрани податоци кои се однесуваат на Финска 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Сите ќерќи-директиви на рамковната директива се спроведени во Финска. 

 

▪ Новиот Закон за безбедност и здравје при работа (738/2002) е на сила од почетокот на 

2003 година. Овој закон ја опфаќа основната идеја на управувањето со безбедност и 

здравје: клучниот принцип за спроведување на обврските на работодавачите кои се 

однесуваат на безбедноста и здравјето. Законот изискува систематско и постојано 

следење на работните услови, утврдување и проценка, како и елиминирање на 

опасностите и ризик факторите. 

▪ Законот и Уредбата за професионални болести (1343/1988 и 1347/1988) се однесува на 

надоместокот за професионални болести (вклучувајќи професионални кожни болести) 

предизвикани од хемиски, биолошки или физички фактори. 

▪ Законот за надзор на заштита на трудот (44/2006) изискува трудовиот инспекторат да 

биде известен за какви било професионални болести (вклучувајќи кожни болести). 

▪ Одлуката на Министерството за социјални работи и здравје за професионални 

гранични вредности (109/2005) утврдува хемикалии со означена апсорпција во кожата. 

▪ Закон за примарна здравствена заштита 66/1972 

▪ Закон за здравствена заштита при работа од 1979 

▪ Нов закон 1383/2001 од 1 јануари 2002 година 

▪ Закон за безбедност при работа 299/1958 

▪ Закон за здравствено осигурување 364/1963 

▪ Закон за професионалци за здравствена заштита 559/1994 

▪ Закон за надзор на безбедност и здравје при работа и Проглас за работи кои се 

однесуваат на безбедност и здравје при работа (131/1973) 

▪ Закон за професионални болести и несреќи на работното место 

▪ Закон за надзор на Законот за заштита на трудот 

▪ Закон за професионални болести (1343/88) 

▪ Уредба за професионални болести (1347/88): листа на физичките, хемиските и 

биолошките фактори кои може да предизвикаат професионална болест при изложеност 

за време на работата 

▪ Статут за одредени повреди кои може да се надоместат како професионални несреќи 

(852/48). 

 

Главни цели на безбедноста и здравјето при работа како што се наведени во Законот за 

професионална здравствена заштита (1383/2001) се следните цели:  

- превенција на болести и несреќи како последица на работата; 

- здравјето и безбедноста на работата и работната средина; 

- здравјето, работниот капацитет и функционалниот капацитет на вработените во различните 

фази од нивните работни кариери; 

- функционирањето на работната заедница. 
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Регулатива на пониско ниво 

 

▪ Уредба на владата (бр.1484) за принципите на добрата практика за професионална 

здравствена заштита, содржината на здравствената заштита при работа и 

квалификациите на професионалците и експертите. 

▪ Уредба на владата (бр.1485) за медицински прегледи за работно место кое носи ризик 

за појава болест. 

▪ Одлука на Министерството за труд за фактори кои носат ризик за рак (838/1993). 

▪ Друго законодавство со импликации за безбедноста и здравјето при работа. 

▪ Ратификувани Конвенции на Меѓународната организација на трудот: 

- Финска е членка на Меѓународната организација на трудот од 1920 година. Вкупно 

ратификувани се 95 конвенции (79 на сила); 

- Конвенцијата бр.155 на Меѓународната организација на трудот за безбедност и здравје 

при работа беше ратификувана во 1985 година; 

- Конвенцијата бр.161 на Меѓународната организација на трудот за услуги за здравје при 

работа беше ратификувана во 1987 година;   

 

http://www.balticseaosh.net/finland/System_of.shtml 

Законодавството важи за сите вработени, земјоделци, некои учесници и практиканти. 

Самовработените лица може доброволно да се придружат. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Здравјето и безбедноста се под раководство на Министерството за социјални работи и здравје. 

Одделението за безбедност и здравје при работа се занимава со сите аспекти на безбедност и 

здравје при работа вклучувајќи следење, истражување и законодавство. Инспекторатите за 

безбедност и здравје при работа на Финска, под надзор на Министерството за социјални работи 

и здравје, се извршните органи за безбедност и здравје при работа. 

 

Граници на професионална изложеност – Финска има свој систем на граници за 

професионална изложеност. 

▪ Обврзувачки гранични вредности (MAC или Sitovat raja-arvot) се објавуваат како 

Уредби на Државниот совет согласно Законот за безбедност и здравје при работа 

738/2002. 

▪ Познати штетни концентрации (Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet — HTP) се објавуваат 

како уредби на Министерството за социјални работи и здравје под декретот за хемиски 

агенси на работното место 715/2001 на Државниот совет. 

▪ Листите редовно се ажурираат (последен пат во 2005 година). Во моментот тие 

содржат: 

- 18 записи за обврзувачки гранични вредности, вклучувајќи два дополнителни записи 

за олово во крвта; 

- околу 500 главни записи на концентрации за кои е познато дека се штетни. 

 

Вредностите се изразени во ml/m3 (ppm) или во mg/m3 на 20 °C и 101.3 kPa. Ознака за кожата е 

дадена за супстанци кои може да се апсорбираат и преку кожата.  

 

Дефиниции врз основа на кои се проценува изложеноста – позната штетна концентрација 

(HTP) се дефинира како временски пондериран просек во референтен период од осум часа. 

Краткорочни вредности се дефинираат за период од 15 минути. 

▪ Не постои конкретна регулатива за одредени сектори или работни услови. 

▪ Институцијата за осигурување од несреќи бесплатно нуди различни видови на 

медицинска и стручна рехабилитација. Трошоците за рехабилитација се платени во 

целост. За време на рехабилитацијата, осигуреното лице ги добива и целосните 

парични бенефиции. 
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3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Од професионалните болести пријавени во Финска во 2002 година, 20% беа кожни болести. Од 

нив, 330 беа алергиски контактен дерматитис, 313 беа надразнувачки (иритациски) контактен 

дерматитис, а 115 беа протеински контактен дерматитис. Воедно имаше 95 случаи на други 

кожни болести (41 непрецизиран случај на контактен дерматитис, четири паронхии, еден 

случај на масни акни, 29 други кожни болести вклучувајќи хемиски изгореници и 21 кожна 

болест за кои не беше пријавена конкретна дијаноза). Од вкупниот број кожни болести, 60% 

беа кај жени и жените беа поизложени на нивните најчести причинители; тие вклучуваат 

средства за чистење (CR), супстанци добиени од животно, алергени од храна и гума (како што 

се латекс (BR) или работа со вода). 

Во 2002 година, главните причинители за алергиски кожни болести беа изложеност на никел, 

кобалт или гумени хемикалии и полимери. Главните причинители за надразнувачки кожни 

болести во 2002 година беа средства за чистење, работа со вода и масла/лубриканти 

(подмачкувачи), додека главните причинители за протеински контактен дерматитис или 

уртикарија беа животински епителиум, крзно, жито или прашина од брашно и протеини од 

латекс. 

На крајот, во 2002 година, шугата беше главна кожна инфекција како последица на работата. 

 

Сектори со највисоки стапки на појава беа следните: 

▪ производство на храна, пијалаци и тутун; 

▪ земјоделство и шумарство (изложеност на супстанци добиени од животни, брашно, 

жито, прашина од сточна храна, производи за чистење, дерматофити, гумени ракавици, 

влажни и валкани работни услови); 

▪ производство на мебел.      

 

Во 2002 година, професионалните кожни болести главно беа предизвикани од хемиски 

фактори; околу 15% беа предизвикани од биолошки фактори, додека само неколку беа 

предизвикани од физички фактори. 

 

Главни причинители 

 

Најчест причинител на кожните болести се грините кои предизвикуваат кожни инфекции; 

меѓутоа, средствата за чистење беа друг чест причинител и тие се одговорни за 6% од сите 

кожни болести. Гумените ракавици беа причината за најголем дел од случаите на алергиски 

контактен дерматитис предизвикан од изложеност на хемикалии во гума. 

 

Епоксидните смоли и епоксидните бои и лепила, акрилати и метакрилати беа најчестите 

видови на пластични хемикалии кои се одговорни за кожни болести. 

 

Кожните болести чиј предизвикувач се животни главно беа предизвикувани од кравји епител. 

Најчести причини за протеински контактен дерматитис или контактна уртикарија беа 

дерматози предизвикани од крава (48 случаи), брашно, жита и сточна храна (33 случаи) и 

дерматози предизвикани од природен гумен латекс (NRL) (11 случаи). Главните надразнувачки 

супстанци кои предизвикуваат контактен дерматитис беа органски растворувачи, детергенти, 

масла, течност за сечење, прехрамбени производи и хемикалии во пластика. 

 

Извор: http://www.ttl.fi/search/MsmGo.exe?grab_id=504&page_id=13179392&query 

=skin&hiword=SKINS+skin+ 
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4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Кожните болести се сметаат за професионални болести доколку се предизвикани на работното 

место од хемиски, физички или биолошки ризик фактори. Степенот на професионални болести 

вклучува листа на агенси за кои е познато дека предизвикуваат професионални болести, но и 

други случаи може да се квалификуваат за надоместок доколку може да се докаже каузална 

врска помеѓу болеста и хемиската, биолошката или физичката изложеност. 

 

Финска има листа на генерално признаени професионални болести. Дел од листата е 

класифициран според Европската препорака (3297/2003/ЕС), но листата вклучува и болести 

кои не се на листата на можни професионални болести на ЕУ. 

 

Дел од наведените агенси кои предизвикуваат кожни болести се јонизирачко зрачење, 

инфрацрвено зрачење, ултравиолетово зрачење, арсен, берилиум, жива, кобалт, хром, никел, 

цинк хлорид, халогени, сулфурна киселина, азотна киселина и амонијак, алкали, јаглеводороди 

и нивни деривати, нитроглицерин, алдехиди, органски киселини, фенол, антибиотици, 

пластика, органски прашини, тиурами, бои, габи што предизвикуваат дерматомикоза или 

дерматофитоза (тинеа) и бактерии кои предизвикуваат еризипелоид. 

 

5. Методи 

 

5.1 Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Финскиот регистар за професионални болести (FROD) беше основан во 1964 година во 

Финскиот институт за здравје при работа (FIOH). Неговиот статус како истражувачки регистар 

беше консолидиран со закон во 1993 година. Информациите се собираат од два различни 

извори: 

1. известувања за нови случаи кои се пријавуваат на осигурителните компании како 

професионална болест се испраќаат до Регистарот; 

2. и лекарите по трудова медицина се обврзани да пријавуваат случаи на професионални 

болести или болести поврзани со работата на провинцискиот орган за заштита на 

трудот, кој го испраќа извештајот до FIOH. 

 

Информациите од двата извори се координираат, така што секој случај е регистриран само 

еднаш. 

 

Регистарот содржи информации за лицето за кое станува збор (како што се име, пол, возраст и 

професионално звање), информации за работодавачот (име, индустрија и локација), опис на 

болеста (дијагноза и датум), информации за причинителите (изложеност и време на 

изложеност) и за сериозноста на болеста и каква било платена компензација. 

 

До 2002 година Финскиот институт за здравје при работа собираше статистички информации 

за професионални болести. Системот за регистрација се реорганизира; како резултат на тоа, 

достапни се податоци само до 2002 година.   

 

5.2. Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

Проценката на ризикот од професионална изложеност на кожата е одговорност на општите и 

специфичните процедури за проценка на ризик на работодавачот, кои се потребни според 

неколку директиви на ЕУ и соодветното национално законодавство. 

 

Покрај тоа, во Финска според Законот за здравствена заштита при работа потребно е 

давателите на услуги за здравствена заштита на работните места да ги утврдат сите видови на 

професионални ризици (вклучувајќи изложености на кожата) и да предложат начини на кои ќе 
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се борат со овие ризици, како и да испланираат здравствен надзор и каква било прва помош 

која е потребна за изложеностите на кожата кои биле утврдени. 

 

5.3. Методи на мерење на ризиците од изложеност на кожата  

 

Ова делумно се врши со биолошко следење на работниците, што разбирливо претставува 

вообичаена процедура во Финска. Ова следење опфаќа материјал пренесуван преку воздухот и 

апсорпција на хемикалии преку кожата. 

 

Регистар на вработени кои се изложени на канцерогени супстанци (ASA) 

 

Во Финска, законски е потребно на годишно ниво да се регистрираат сите работници кои се 

изложени на канцерогени супстанци. Финскиот регистар ASA беше воспоставен во 1979 

година и се заснова на Конвенцијата 139 на Меѓународната организација на трудот и следната 

Препорака 147. Секоја година работодавачите ги испраќаат нивните листи на изложени 

работници и соодветните канцерогени супстанци до Окружните канцеларии за заштита на 

трудот. Финскиот институт за здравје при работа (FIOH) ги собира овие информации и секоја 

година ги објавува соодветните статистички информации. Основна цел на ASA регистарот е да 

биде ефективен инструмент за превенција на рак како последица на работата во Финска. Овој 

регистар пред сѐ има за цел извршување на имплементацијата на превентивни мерки преку 

активностите на персоналот за безбедност и здравје на работните места. Сепак, истовремено 

им овозможува на надлежните органи за безбедност на трудот соодветно да ги фокусираат 

нивните инспекциски и советодавни задачи. 

 

Конкретни цели на ASA се следните: 

▪ да го зголеми одредувањето на канцерогени супстанци и проценката на изложеност на 

работните места; 

▪ да стимулира превентивни мерки, како што е замена на канцерогени супстанци, 

подобрувања на локалната вентилација и лична заштита на кожата; 

▪ да информира за ризици за рак и ефективни превентивни мерки; 

▪ да ги насочува активностите за контрола на безбедноста на трудот кои се однесуваат на 

употребата на канцерогени супстанци на работните места; 

▪ да формира база на податоци за идно епидемиолошко истражување на ризиците за рак 

помеѓу изложените работници. 

 

Професионален регистар за рак 

Болниците, лекарите и патолошките и хематолошките лаборатории треба да ги пријавуваат 

сите случаи на рак за кои ќе добијат сознанија во Финскиот регистар за рак. Покрај тоа, секоја 

година сите умреници во кои се споменува рак се пренесуваат од датотеките на Статистика 

Финска до Регистарот за рак. 

 

Целта на регистарот за рак како професионална болест е да даде точни, систематски 

информации на државно ниво кои се базираат на апсолутни и релативни ризици за рак кои 

произлегуваат од изложеност при работа. Целта е да се утврдат модели на изложеност и да се 

развијат алатки за анализа и толкување на односите помеѓу фактори поврзани со работата и 

ракот. Регистарот за рак е повеќе од 99% комплетен и многу точен. 

 

Извор: http://www.cancerregistry.fi 

 

Финска матрица на изложеност при работата – FINJEM 

     

FINJEM е база на податоци во која се резимирани податоци од неколку бази на податоци од 

Финскиот институт за здравје при работа (FIOH)и ги надополнува со информации за работната 

сила и професионални мислења. 
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FINJEM се користи за надзор на опасност; дава преглед на трендовите на национална 

изложеност и помага да се утврдат занимања со големи или повеќекратни изложености. Оваа 

база на податоци беше дизајнирана за да содржи дефиниции, заклучоци, податоци за 

изложеност и референци. Вклучува податоци за работна сила и дава информации за бројот на 

изложени работници во Финска според агенс, занимање и ниво на изложеност. FINJEM опфаќа 

изложености на главни физички, хемиски, микробиолошки, ергономски и психосоцијални 

фактори. Изложеноста ја опишуваат застапеноста и нивото на изложеност кај изложените, кои 

главно се проценуваат на континуирани скали. Корисникот може да ги дефинира и крајните 

критериуми на изложеност и со тоа да влијае на степенот на погрешна класификација. 

 

Базата на податоци FINJEM беше дизајнирана на почетокот на 1990-тите за да се резимираат 

податоци и стручни мислења за изложеноста при работа на позначајните физички, хемиски, 

ергономски и психосоцијални агенси/фактори (N=74) во Финска од 1945 година. Изложеноста 

се мери според уделот на изложени (Р) и средното ниво на изложеност кај изложените (L) по 

занимање (N=311) и период (N=6 во 2005, при што оваа информација се ажурира на секои три 

години). Алгоритмите на FINJEM го пресметуваат и бројот на изложени работници (Nexp) 

според класифицирано ниво на изложеност (<10%, 10-50%, >50% на финската граница за 

професионална изложеност, пресметка која се базира на логаритамски-нормална претпоставка 

за нивоа на изложеност) за хемиски агенси и груби проценки на изложеност според 

индустриска класа (N=223, проценките се засноваат на распределбата на занимања по 

индустрија).’ 

 

(Каупинен Т. - Kauppinen T., ‘Искуства за употребата на финска матрица на изложеност на 

работата’, http://www.saioh.org/ioha2005/Proceedings/Abstracts/Posters/AbstractPoster2.pdf).    

 

Регистар на мерења на хигиената при работа (1) 

 

FIOH ги мери нивоата на хемиски, физички и микробиолошки агенси на работното место. Во 

базата на податоци се вклучени само хемиските мерења. Некои од овие мерења беа објавени во 

34 извештаи кои ги опфаќаа главните хемиски изложености (проектот Суткеа). Базата на 

податоци овозможува подготовка на груби статистички информации за надзор (одредување на 

висока изложеност и временски трендови) и административни прашања (статус и трендови на 

мерењата). 

 

CAREX (Меѓународен информациски систем за изложеност при работа) 

 

CAREX е меѓународен информациски систем кој се однесува на професионална изложеност на 

познати и сомнителни канцерогени супстанци. Базата на податоци CAREX (CARcinogen 

EXposure – изложеност на канцерогени супстанци), конструирана со поддршка од програмата 

на Европската унија ‘Европа против ракот’, дава селектирани податоци за изложеност и 

документирани проценки на бројот на изложени работници по држава, канцерогена супстанца 

и индустрија. CAREX вклучува податоци за 139 агенси проценети од Меѓународната агенција 

за истражување на ракот (сите агенси во Групите 1 и 2А и селектирани агенси во Групата 2Б), 

прикажани низ 55-те индустриски класи на системот на Обединетите Нации (ISIC Ревизија 2). 

Професионалната изложеност на овие канцерогени супстанци од 1990 до 1993 година беше 

проценета за 15 земји од ЕУ во две фази. 

 

Прво, беа добиени проценки автоматски со CAREX системот врз основа на национални 

податоци за работната сила и проценета застапеност на изложеноста од две референти земји 

(Соединетите Американски Држави и Финска) со најсеопфатните достапни податоци. Овие 

проценки потоа беа прилагодени на економската структура (распределба на работна сила) на 

секоја земја поединечно, но не ги земаат предвид моделите на изложеност кои се специфични 

за секоја земја, кои може да отстапуваат од оние на референтните земји. За избраните земји, 

овие проценки потоа беа преработени од национални експерти во поглед на воочените 
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сличности или разлики со моделите на изложеност во нивните земји. Постапката за проценка 

вклучуваше неколку главни фази кои се подетално опишани во следните делови: 

 

▪ дефинирање на агенси и професионална изложеност 

▪ дефинирање на индустрии и собирање на податоци за работната сила 

▪ собирање на податоци за мерење на изложеност и описни податоци за изложеност 

▪ генерирање на стандардни проценки на изложености од CAREX системот 

▪ генерирање на завршните проценки на изложености од национални експерти 

▪ проценка на повеќе изложености. 

 (Копинен, Т. и др. – Kauppinenm T., et al., 1998) 

 

5.1 Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Ризикот од изложеност на кожата при работа делумно може да се спречи со следните 

активности: 

▪ следење на соодветното законодавство и совети за мускулоскелетни нарушувања; 

▪ вклучување на здравствена заштита при работа; 

▪ давање информации и материјали во писмена форма од Финскиот институт за здравје 

при работа (FIOH) во чија основа се специфичните ризици од изложеност на кожата, 

пр. брошури за безбедно ракување со акрилати и епоксидни соединенија; 

▪ давање на информации на корисниците за содржината на алергенот латекс кај разни 

заштитни ракавици од природна гума;  

▪ ограничување на активната содржина на хром во цементот така што производителите 

ќе бидат обврзани да додаваат железо сулфат. 

 

За безбедно ракување со акрилати во стоматологијата, достапни се техники ‘без допир’ кои ги 

следат подобрувањата на пакувањето на производот стоматолошки акрилат. Работните места 

кои користат водород флуорид мора да имаат противотров за да го сведат на минимум ризикот 

за апсорпција од кожата во случај на ненадејно прскање; на секое работно место каде што се 

работи со киселини и алкалии мора да има лесно достапна вода за да се сведат на минумим 

локалните ефекти врз кожата во случај на ненадејни прскања. 

  

Табела 9: Застапеност на oсип според занимање (ISCO) и година, Испитување на работата 

и безбедноста. 

 

Занимање Година N (број)* Осип, на 

рацете 

Осип, на кое 

било друго 

место 

1. Законодавци, високи 

функционери и раководители 

1997 163 9.20 8.0 

2000 138 10.10 8.7 

2003 237 6.80 6.8 

2006 241 7.00 10.4 

2. Професионалци 1997 374 10.20 11.0 

2000 336 8.00 10.7 

2003 438 9.60 10.7 

2006 434 11.80 12.0 

3. Техничари и помошни 

професионалци 

1997 329 9.70 6.1 

2000 317 11.40 10.1 

2003 451 10.20 9.5 

2006 349 8.00 7.2 

4. Службеници 1997 202 8.90 8.4 

2000 192 9.90 13.5 

2003 168 9.50 7.1 

2006 141 6.40 9.9 

5. Работници во сервис и 1997 289 9.70 8.6 
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продавачи во продавница и во 

маркет 

2000 278 13.30 10.8 

2003 333 12.30 7.5 

2006 326 16.60 11.0 

6. Квалификувани земјоделци и 

риболовци 

1997 133 12.80 5.3 

2000 85 5.90 7.1 

2003 101 5.00 6.9 

2006 99 9.10 7.1 

7. Занаетчии и работници од 

слични занаети  

1997 249 11.60 9.2 

2000 255 10.60 8.6 

2003 253 11.50 10.7 

2006 293 11.60 8.9 

8. Оператори и монтери на 

постројки и машини 

1997 183 11.50 14.8 

2000 213 8.90 7.0 

2003 181 8.30 7.2 

2006 179 6.70 10.1 

9. Елементарни занимања 1997 168 10.10 6.6 

2000 153 14.40 6.5 

2003 146 15.80 10.3 

2006 143 11.90 6.3 

10. Вооружени сили 1997 12 8.30 0.0 

2000 13 0.00 0.0 

2003 8 0.00 0.0 

2006 6 0.00 16.7 

 

(*) N = број на испитаници 

 

NB (добро забележете): Лицата на возраст под 25 години или над 64 години не беа земени 

предвид во примерокот. Испитаниците секогаш не беа прашувани дали нивниот осип беше 

последица на работата?  

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Утврдено е дека како што се намалуваат нивоата на загадувачи носени од воздухот, делумно 

поради построги гранични вредности за изложеност, уделот на болести предизвикани од 

апсорпција преку кожата ќе се зголеми, што во иднина ќе ја зголеми важноста на превенцијата 

од изложеност на кожата. 

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Бројот на кожни болести предизвикани од протеини на латекс од природна гума е значително 

намален. Тоа може да се препише на достапноста на детални информации за тоа како да се 

сведе на минимум изложеноста на протеини од латекс, вклучувајќи податоци за мерења на 

содржините на алерген на различни брендови на ракавици од природна гума, избегнувајќи 

напудрени ракавици и заменувајќи ги природните гумени ракавици со ракавици од синтетичка 

гума или пластика секој пат кога тоа е можно. Со тек на годините, исто така е намалена 

појавата на егзема од хром, делумно поради барањето да се додаде железо сулфат на цементот. 

Сепак, сѐ уште може да се предизвикаат нови случаи на егзема од хром, како на пример, преку 

работа со кожa од животни. 

 
8. Референци 
 

Occupational diseases in Finland in 2002, ‘New cases of occupational diseases reported to the Finnish 

register of Occupational Diseases’, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2004. 

 

Kauppinen, T., ‘Finnish Occupational Exposure Databases’, Applied Occupational and 

Environmental Hygiene, Vol. 16(2), Finnish Institure of Occupational Health, 2001, pp. 154-158. 
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Kauppinen, T., et al., ‘Occupational exposure to carcinogens in the European Union in 1990–93’, 

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1998. http://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/ 

4444380F-B1FB-4D01-A974-0B6A9E663CFA/0/1_description_and_summary_of_results.pdf 

 

 

8. Собрани податоци кои се однесуваат на Франција 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Не постои конкретен закон кој се однесува на превенција на кожата од изложеност, но ова 

прашање се споменува во различни регулативи. Следната листа содржи неколку примери. 

 

Кодекс за работна сила 

 

Член R 231-51 (превенција на хемиски ризик) 

 

Овој текст се однесува на општата превенција на хемиски ризик и загриженостите кои 

произлегуваат од ‘опасни супстанци’, ‘препарати’ или ‘посреднички продукти’. Во него се 

споменуваат три категории на опасности во врска со кожата: 

▪ корозивни: супстанци и препарати кои можат да го уништат живото ткиво по контакт; 

▪ надразнувачки (иритациски): некорозивни супстанци и препарати кои можат да 

предизвикаат воспаление на кожата преку директен, долготраен или повторлив контакт 

со кожата или мукозните мембрани; 

▪ сензибилизирачки: супстанци и препарати кои можат да предизвикаат 

хиперсензитивност после инхалација или апсорпција во кожата; последователна 

изложеност на супстанцата или препаратот кој потоа може да предизвика 

карактеристични штетни влијанија. 

 

Уредбите од министрите одговорни за работа, индустрија, животна средина, здравје, 

потрошувачка и земјоделство го утврдуваат следното: 

▪ хармонизирана класификација која се однесува на супстанците кои се предмет на 

класификацијата на ЕУ, во категориите претставени погоре; 

▪ методи и критериуми за класификација во овие категории на други супстанци и 

препарати; 

▪ идентификациски симбол и ознака за опасноста за секоја категорија, како и 

стандардните фрази за ризик и безбедност. 

 

Член R231-58-7 (хемиски ризик) 

 

Употребата на цемент или препарати кои содржат цемент е забранета на работното место 

доколку тие содржат, кога се хидрирани, повеќе од 0,0002% растворлив шестовалентен хром 

(хром VI) од вкупната сува маса на цементот. Ова не важи за употребата на цемент и препарати 

кои содржат цемент во затворени и целосно автоматизирани системи во кои тие се 

обработуваат исклучиво со машини и каде што не доаѓаат во допир со кожата. 

 

Член R231-62-3 (биолошки ризик) 

За сите активности во кои се користат патогени биолошки агенси, раководителот на установата 

мора да им обезбеди на работниците прилагодени тоалети, раствор за чистење на очите и 

средства за дезинфекција на кожата и, доколку е потребно, лосиони за очи препишани од 

лекарот по трудова медицина. 

 

Член R231-76 (јонизирачки зрачења) 
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I. Збирот на ефективни дози добиени со надворешна и внатрешна изложеност не треба да 

надминува 20 mSv во текот на кои било последователни 12 месеци. 

II. Границите на еквивалентни дози за различни изложени делови од телото се следните: 

▪ Изложеноста на рацете, подлактиците, стапалата и глуждовите во текот на кој било 

период од 12 последователни месеци не треба да надминува 500 mSv. 

▪ Каква било изложеност на кожата во текот на кој било период од 12 последователни 

месеци не треба да надминува 500 mSv – оваа граница важи за просечната доза на која 

било површина од 1 cm2, независно од изложената површина. 

▪ Каква било изложеност на објектив во текот на кој било период од 12 последователни 

месеци не треба да надминува 150 mSv. 

 

 Член R231-77 (јонизирачки зрачења) 

  

III. Луѓето на возраст помеѓу 16 и 18 години кои се овластени да вршат работа која ги 

изложува на јонизирачки зрачења не смее да примаат ефективна доза поголема од шест mSv за 

време на кој било последователен период од 12 месеци или еквивалентна доза поголема од: 

▪ 150 mSv за рацете, подлактиците, стапалата и зглобовите; 

▪ 150 mSv за кожата: оваа граница важи за просечната количина на која било површина 

од 1cm2, независно од изложената површина; 

▪ 50 mSv за објектив. 
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Препораки 

 

▪ R410 Биолошки ризици кај услугите за здравствена заштита: важи за превенција на 

инфективните ризици за здравствените работници, особено повреди од убод од игла и 

можноста за изложеност на сида.  

▪ R409 Проценка на хемискиот ризик. 

▪ R394 Ризици по здравјето предизвикани со изложеност на хемикалии во индустриите за 

пасти, хартија и картон. 

▪ R391 Превенција на ризици по здравјето кои се однесуваат на производство и употреба 

на гликол етери. 

▪ R382 Ризици кои произлегуваат од изложеност на опасни хемикалии во индустриите за 

гума. 

  

Циркулари 

 

▪ Меморандум DGFAR/SDTE бр. 2005-5014 од 4 април 2005 година: приоритетни 

контролни теми за безбедност и здравје при работа од 2005 (Службен билтен на 

Министерството за земјоделство, бр.14, април 2005). 

▪ Циркулар бр.89-6 од 27 февруари 1989 кој се однесува на предупредувања до 

дистрибутерите на креми за заштита на кожата и на инструкциите кои мора да ги 

следат корисниците на овие производи. 

▪ Циркулар DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT/CT1/CT2 бр. 2004/382 од 30 јули кој се однесува 

на мерките за претпазливост кои треба да се следат од службите за анатомска 

патологија и цитологија, во просториите за аутопсија, мртовечниците и биолошките 

лаборатории специјализирани за неконвенционални агенси (‘NCTA’) во однос на 

ризикот за пренос на конвенционални преносливи агенси (CTA) и неконвенционални 

агенси (NCTA) (необјавени во Службен весник). 

▪ Меморандум DGFAR/SDTE бр.2004/5018 од 7 јуни 2004 година со кој се спроведува 

приоритетната активност утврдена со меморандумот DGFAR/SDTE бр.2004-5008 од 9 

март 2004 година кој се однесува на превенирање на професионални опасности кои 

произлегуваат од употреба на производи за заштита на растенија (Службен билтен на 

Министерството за земјоделство, бр.24, јуни 2004). 

▪ Циркулар DHOS/E 2/DGS/SD 5 C бр. 2003-591 од 17 декември 2003 година кој се 

однесува на методите за рачна дезинфекција на ендоскопи кои не можат да се користат 

како автоклава во услуги за здравствена заштита (Bomast, 1 јануари, 2004 година). 

▪ Циркулар бр.01 DRT од 22 јануари 2001 година кој се однесува на координираниот 

акционен план од 2001 година за контроли на работни места за да се спречат 

професионални опасности. 

▪ Циркулар DGS/VS 2/DH/DRT бр.99-680 од 8 декември 1999 година: препораките да се 

спроведат во случај на каков било пренос на HBV и HCV преку крв или телесни 

течности (Службен билтен за социјални работи, бр.99/51 од 8 јануари, 2000 година). 

▪ Циркулар CNAMTS DRP бр.36/98 – ENSM бр.53/98 од 30 ноември 1998 година: 

препораки кои се однесуваат на спроведување на антиретровирален третман после 

случајна професионална изложеност на HIV, HBV или HCV. 

▪ Циркулар DGS/DH бр.98-249 од 20 април 1998 година: превенирање на преносот на 

заразни агенси, кои се пренесуваат преку крвта или телесни течности, во кое било 

време од здравствената заштита во рамките на здравствени установи (изменет со 

белешка за информации DGS/VS 2/DH бр.99-279 од 12 мај 1999 година (BOMES 

бр.99/21, јуни 1999)). 

▪ Белешка со информации DGS/DH/DRT бр.81 од 25 септември 1995 година која се 

однесува на превентивни мерки преземени за да се избегне преносот на HIV вирусот до 

здравствените работници и активностите кои треба да се преземат при случајна 

изложеност на крв или други телесни течности (необјавено во Службен весник). 
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▪ Циркулар DRT бр.94-14 од 22 ноември 1994 година кој се однесува на пакувањето и 

етикетирањето на хемиски супстанци и препарати и на листови со податоци за 

безбедноста (SDS) (BO мин. wk. бр.95/1 од 20 јануари 1995 година). 

 

Други текстови 

▪ Одлука од 9 ноември 2004 година, со која се менува уредбата од 5 јануари 1993 година, 

која прецизира како да се изготвуваат и да се испраќаат листови со податоци за 

безбедноста. Овој текст ја транспонира Директивата на комисијата 2001/58/ЕС од 27 

јули 2001 година (Службен весник од 18 ноември 2004 година). 

▪ Изменета уредба од 30 јуни 2004 година со која се утврдува листата на професионални 

индикативни гранични вредности за изложеност за да се применува Член R.232-5-5 од 

Кодексот за работна сила (Службен весник од 11 јули, 2004 година). 

▪ Одлука од 12 февруари 2004 година која се однесува на референтните нивоа за 

дијагноза на полето на радиологија и нуклеарна медицина (Службен весник од 16 

март, 2004 година). 

▪ Одлука од 7 август 1997 година (изменета) која се однесува на ограничувањата на 

продажба/маркетинг и употреба на одредени производи кои содржат опасни 

супстанци (Службен весник од 17 август, 1997 година): 

▪ Одлука од 20 април 1994 година (изменета) која се однесува на декларација, 

класификација, пакување и етикетирање на супстанци (Службен весник од 8 мај, 1994 

година). 

▪ Уредба бр.92-1074 од 2 октомври 1992 година која се однесува на маркетинг, употреба 

и елиминирање на одредени супстанци и опасни препарати (Службен весник од 4 

октомври 1992 година).   

 

2. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Во Франција професионалните кожни болести се претставени во 98 официјални табели кои ги 

опишуваат нивните симптоми и причинители. Многу табели се однесуваат на професионални 

кожни болести и најновите статистички информации (за 2002 и 2003 година) се наведени во 

фајлот во Excel насловен ‘Статистички информации за кожа’. Претставени се резултатите од 

два системи за социјално осигурување: генералниот систем кој вклучува приближно 15 

милиони работници и земјоделскиот систем. 

 

Како што може да се види, агенсите кои се јавуваат како причинители се најразлични и 

вклучуваат хемикалии, зрачење и биолошки агенси, како и болести како што се алергии и рак 

на кожа. 

 

Генерално се смета дека е потценет бројот на пријавени професионални болести.  

 

Неофицијални статистички информации за SF 

 

Епидемиолошкото испитување на професионален дерматитис беше организирано во четири 

болници во Ил де Франс: Кошен (Cochin), Кретеј (Créteil), Фердинанд Видал (Ferdinand Widal) 

и Гарше (Garches). Секоја од овие болници има специјалистички консултант по професионална 

дерматологија. Беа собрани и анализирани податоци за нови случаи помеѓу 2001 и 2005 

година. Од 1.829 проучени пациенти, 53,4% беа жени. Главни засегнати индустрии беа 

здравствена заштита, чистење, градежништво и јавна работа и фризерски услуги. Главни 

производи одговорни за професионалниот алергиски дерматитис беа смоли, средства за 

дезинфекција, производи за домаќинство, производи за фризерски услуги, никел и латекс. 
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Табела 10: Професионални кожни болести во земјоделскиот систем за социјално 

осигурување 

 
Табела  2002 2003 

4 Пустуларен дерматитис предизвикан од bacillus anthracis 0 0 

5 bis Хронично мигрирачко црвенило/еритем (Erythema chronicum 

migrans) предизвикано од borellia burgdoferi 

0 0 

Примарна дифузна атрофија (Acrodermatitis chronica atrophicans) 

предизвикана од borellia burgdoferi 

0 0 

6 Кожна алергија предизвикана од brucella 1 0 

9 Хронични лезии на кожата или мукозните мембрани предизвикани 

од јаглерод тетрахлорид 

0 0 

Надразнувачки дерматитис предизвикан од арсен и минерални 

соединенија на арсен 

1 0 

Меланодермија предизвикана од арсен или минералните 

соединенија на арсен 

0 0 

Дискератоза на дланките и долниот дел од стапалото предизвикана 

од арсен или минерални соединенија на арсен 

0 0 

Боуенова болест предизвикана од арсен или минерални 

соединенија на арсен 

0 0 

Епителиом на кожа предизвикан од арсен или минерални 

соединенија на арсен 

0 0 

12 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 

предизвикан од жива или соединенија на жива  

0 0 

13 Надразнувачки дерматитис предизвикан од деривати на 

нитрофенол или хлорофенол 

0 0 

14 Улцеративна лезија на кожата и пиодерма предизвикана од цемент 0 2 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 

предизвикан од цемент 

1 1 

15 Кожна микоза, нема друга спецификација 1 0 

Микоза на кожа без влакна 3 0 

Микоза на кожата од черепот 0 0 

Микоза на прстите од стапалата 0 0 

Оникомикоза на прстите на дланките 0 1 

Оникомикоза на прстите на стапалата 1 0 

16 Туберкулоза на кожа 0 0 

Лезии на кожата предизвикани од бактериите mycobacterium 

marinum и fortuitum 

1 0 

20 

 

Акутен радијациски дерматитис 0 0 

Хроничен радијациски дерматитис 0 0 

21 Акутна надразнувачка дермална и епидермална кожна болест 

предизвикана од халогенирани алифатични јаглеводороди  

0 0 

Хронична надразнувачка дермална и епидермална кожна болест 

предизвикана од халогенирани алифатични јаглеводороди 

0 0 

25 Повеќе папулопустуларни лезии предизвикани од минерално или 

синтетичко масло или маст 

0 0 

Надразнувачки дерматитис предизвикан од минерално или 

синтетичко масло или маст 

0 2 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање 

предизвикан од минерално или синтетичко масло или маст 

0 0 

Гранулом на кожа со реакција на џиновска клетка предизвикан од 

минерално или синтетичко масло или маст 

0 0 

25 bis Епителиом на кожата предизвикан од одредени маслени 

соединенија  

0 0 

26 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 

предизвикан од хлорпромазин  

0 0 

28 Улцеративни кожни лезии предизвикани од формалдехид 0 0 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 0 0 
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предизвикан од формалдехид 

34 Улцеративни лезии на носот предизвикани од хромна киселина, 

алкални хромати или бихромати, цинк хромат или хромен сулфид 

0 0 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 

предизвикан од хромна киселина, алкални хромати или 

бихромати, цинк хромат или хромен сулфид 

0 0 

35 Дерматитис кој наликува на егзема предизвикан од смола од 

јагленов катран, јагленов катран, масло добиено од јаглен и саѓи 

0 0 

Фототоксичен дерматитис предизвикан од смола од јагленов 

катран, јагленов катран, масло добиено од јаглен и саѓи 

0 0 

35 bis Епителиом на кожа предизвикан од смола од јагленов катран, 

јагленов катран, масло добиено од јаглен и саѓи 

0 0 

36 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање, 

предизвикан од прашина од дрво  

1 2 

44 

 

 

 

 

 

Алергиски кожен дерматитис предизвикан од хемикалии и 

потврден со тестирање 

14 2 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање 40 36 

Контактна уртикарија предизвикана од хемикалии и потврдена со 

тестирање 

4 6 

48 Дерматитис предизвикан од органски растворувачи 0 0 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно тестирање 

предизвикан од органски растворувачи 

0 0 

51 Свински еризипел (кожни лезии) 1 4 

Свински еризипел (кожни лезии поврзани со други симптоми) 1 0 

Хроничен свински еризипел 0 0 

 

Табела 11: Професионални кожни болести во општиот систем за социјално осигурување 

 
Табела  2002 2003 

Табела бр.2 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од жива или од соединенија на жива 

0 0 

Табела бр. 3 Дерматитис предизвикан од тетрахлороетан 0 0 

Табела бр. 5 Акутен дерматитис предизвикан од фосфор или фосфорен 

сесквисулфид 

0 0 

Хроничен дерматитис или дерматитис кој наликува на 

егзема предизвикан од контакт со фосфорен сесквисулфид 

0 0 

Табела бр. 6 Акутен радијациски дерматитис 0 0 

Хроничен радијациски дерматитис 1 1 

Табела бр. 8 Улцеративна лезија на кожата и пиодерма предизвикана од 

цемент 

0 0 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од цемент 

95 148 

Улцеративна лезија на кожата и дерматитис предизвикани 

од цемент 

149 58 

Табела бр. 9 Доцна кожна порфирија предизвикана од хексахлоробензен 0 0 

Акни предизвикани од халогенирани ароматични 

јаглеводороди 

0 0 

Табела бр.10 Улцеративни лезии на носот предизвикани од хромна 

киселина, алкални хромати или бихромати, цинк хромат или 

хромен сулфид 

10 7 

Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од хромна киселина, алкални 

хромати или бихромати, цинк хромат или хромен сулфид 

12 23 

Улцеративни лезии на кожата предизвикани од хромна 

киселина, алкални хромати или бихромати, цинк хромат или 

хромен сулфид 

31 7 

Повеќе последици по здравјето, од кои дерматитис 0 1 

Табела бр. 11 Надразнувачки дерматитис предизвикан од јаглерод 0  
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терахлорид 

Табела бр. 12 Акутна надразнувачка дермална и епидермална кожна 

болест предизвикана од халогенирани алифатични 

јаглеводороди 

2 6 

Хронична надразнувачка дермална и епидермална кожна 

болест предизвикана од халогенирани алифатични 

јаглеводороди 

1 1 

Табела бр. 13 Хроничен надразнувачки дерматитис или дерматитис кој 

наликува на егзема предизвикан од нитро- или хлоронитро-

ароматични јаглеводороди  

0 0 

Табела бр. 14 Надразнувачки дерматитис предизвикан од деривати на 

нитрофенол или хлорофенол 

1 1 

Табела бр. 15 Надразнувачки дерматитис предизвикан од ароматични 

амини 

7 5 

Табела бр.15 bis Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање предизвикано од ароматични амини 

36 32 

Табела бр.16 Дерматитис кој наликува на егзема предизвикан од смола од 

јагленов катран, јагленов катран, масло добиено од јаглен и 

саѓи 

0 1 

Фототоксичен дерматитис предизвикан од смола од јагленов 

катран, јагленов катран, масло добиено од јаглен и саѓи 

0 0 

Табела бр.16 bis Епителиом на кожа предизвикан од смола од јагленов 

катран, јагленов катран, масло добиено од јаглен и саѓи 

3 5 

Табела бр.18 Пустуларен дерматитис предизвикан од bacillus anthracis 0 0 

Табела бр.19 Хронично мигрирачко црвенило/еритем (Erythema 

chronicum migrans) предизвикано од borellia burgdoferi 

6 2 

Примарна дифузна атрофија (Acrodermatitis chronica 

atrophicans) предизвикана од borellia burgdoferi 

0 0 

Табела бр.20 Надразнувачки дерматитис предизвикан од арсен и 

минерални соединенија на арсен 

0 0 

Меланодермија предизвикана од арсен и минерални 

соединенија на арсен 

0 0 

Дискератоза на дланките и долниот дел од стапалото 

предизвикана од арсен или минералните соединенија на 

арсен 

0 0 

Кожен епителиум предизвикан од арсен или минерални 

соединенија на арсен 

0 0 

Боуенова болест предизвикана од арсен или минерални 

соединенија на арсен 

0 0 

Табела бр.24 Кожна алергија предизвикана од бактериите Brucella 0 0 

Табела бр.25 Склеродерма предизвикана од силициум диоксид 10 9 

Табела бр.31 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со тестирање 

на кожата, предизвикан од аминогликозиди (стептомицин, 

неомицин) 

0 0 

Табела бр.32 Дерматитис предизвикан од флуор или флуороводородна 

киселина 

0 0 

Хемиски изгореници предизвикани од флуор или 

флуороводородна киселина 

1 1 

Табела бр.33 Дерматитис предизвикан од берилиум или соединенија на 

берилиум 

0 0 

Табела бр.36 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање предизвикан од минерално или синтетичко масло 

или маст 

114 110 

Надразнувачки дерматитис предизвикан од минерално или 

синтетичко масло или маст 

7 19 

Повеќе папулопустуларни лезии предизвикани од 

минерално или синтетичко масло или маст 

7 4 

Гранулом на кожа со реакција на џиновска клетка 

предизвикан од минерално или синтетичко масло или маст 

0 1 
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Табела бр.36 bis Епителиом на кожата предизвикан од одредени маслени 

соединенија 

1 3 

Табела бр.37 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од никел или никел оксиди 

55 38 

Табела бр.38 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од хлорпромазин 

0 0 

Табела бр.40 Туберкулоза на кожа 4 0 

Улцеративни кожни инфекции предизвикани од 

бактерискиот вид M. Tuberculosis 

1 0 

Табела бр.41 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од бета лактами или цефалоспорин  

0 1 

Табела бр.43 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од формалдехид 

12 12 

Улцеративни кожни лезии предизвикани од формалдехид 0 1 

Табела бр.46 Микоза на кожа без влакна 5 6 

Микоза на кожата од черепот 1 1 

Микоза на прстите од стапалата 1 2 

Микоза (повеќе места) 1 0 

Табела бр.47 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од прашина од дрво 

16 9 

Табела бр.49 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од алифатични, алициклични амини 

или етаноламини 

11 11 

Табела бр.50 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од фенилхидразин 

0 0 

Табела бр.51 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од епоксидни смоли 

89 69 

Табела бр.62 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од изоцијанати 

12 12 

Табела бр.63 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од ензими 

2 0 

Кожна улцерација предизвикана од ензими 0 0 

Табела бр.65 Дерматитис кој наликува на егзем, предизвикан од различни 

хемиски супстанци, растенија или супстанци со растително 

потекло 

530 566 

Табела бр.70 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од кобалт или соединенија на 

кобалт 

0 0 

Табела бр.73 Дерматитис кој наликува на егзем, предизвикан од антимон 

или соединенија на антимон 

0 2 

Табела бр.74 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од фурфурал или фурфурил алкохол 

0 0 

Табела бр.75 Изгореници или иритации на кожата предизвикани од селен 

или минерални соединенија на селен 

0 0 

Табела бр.76 Заразна затворена инфекција 6 4 

Инфекција со бактеријата Pseudomonas Aeruginosa 

(локализирана на кожата) 

1 2 

Еризипел 0 1 

Гонококна кератоза 0 0 

Лезија на кожата предизвикана од трепонема 0 0 

Зостер  1 0 

Шуга 51 90 

Табела бр.77 Оникомикоза на прстите на дланките 0 9 

Оникомикоза на прстите на стапалата 0 0 

Табела бр.78 Улцерации на кожата потврдени со кожно тестирање, 

предизвикани од метил метакрилат 

0 0 

Табела бр.82 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од метил метакрилат 

9 8 

Табела бр.84 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 53 46 
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тестирање, предизвикан од органски растворувачи 

Дерматитис предизвикан од органски растворувачи 28 22 

Табела бр.88 Свински еризипел (кожни лезии)  12 9 

Свински еризипел (кожни лезии кои се поврзани со други 

симптоми) 

0 2 

Хроничен свински еризипел 0 0 

Табела бр.95 Дерматитис кој наликува на егзема потврден со кожно 

тестирање, предизвикан од протеини на латекс 

39 32 

Уртикарија предизвикана од протеини на латекс 23 16 

Џиновска уртикарија предизвикана од протеини на латекс 5 7 

 

 

Други податоци: студии 

 

Националниот институт за истражување и безбедност за превенција на професионални несреќи 

и болести (INRS) врши голем број студии на полето на безбедноста и здравјето при работа. 

Некои од нив се однесуваат на заштита на кожата или апсорпција на хемикалии од работното 

место преку кожата. Некои примери на најновите студии се наведени подолу со насловот на 

студијата, одговорната лабораторија за тоа во INRS Центарот во Лорен, името на автор(ите) и 

резиме 

 

Користење на тридимензионални параметри за растворливост за да се дефинира 

предиктивна алатка за избор на полимерски материјали со цел да се осигура заштита на 

кожата на рацете 

 

Студија управувана од одделот за ‘Процесно инженерство’: автор: Чолот, А. (Chollot, A.) 

 

Целта на оваа студија е да се дизајнира начин за однапред да се изберат соодветни материјали 

кои ќе осигураат соодветна заштита на кожата на рацете. Потоа ова треба да се процени врз 

основа на реални тестирања. По можност, ќе се спроведува во партнерство со друг 

Истражувачки институт. Треба да се состават експериментални податоци кои овозможуваат 

пресметка на Хансеновите тридимензионални параметри на растворливост на полимерите кои 

се користени за заштитни ракавици: откако е потврден моделот на пресметка, овие податоци ќе 

овозможат да се дефинира и центарот на сферата на растворливост на полимерот за кој станува 

збор. 

 

Употребата на собраните податоци (откако е дефиниран и потврден софтверот за пресметка) и 

развојот на предиктивна алатка треба да овозможат брзо изземање на несоодветните 

материјали и избор на полимери со ‘прифатлива’ отпорност. 

 

Студија за отпорноста на заштитните ракавици во однос на хемиски супстанци, особено гликол 

етери – Втор дел 

 

Студија раководена од одделението за ‘Процесен инженеринг’: автор: Чолот, А. (Chollot, A.). 

 

Оваа студија е продолжување на студијата A.7/1.035 и има за цел да спроведува тестирања за 

да ја измери пропустливоста на лични заштитни ракавици во однос на одредени гликол етери: 

DPGME, EGPhE, 2PGME, 2PG1BE, EGBEA и DEGBEA. Ќе се користи опремата за тестирање 

создадена за време на претходната студија, но ќе биде потребна аналитичка фаза на развој 

(течен медиум за колектор). Со оваа студија ќе заврши одредувањето на пропустливоста на 

ракавиците во однос на хемиската фамилија на гликол етери. 

 

Студија за продирање на бисфенол-А преку кожата во жив организам (in vivo) и надвор од 

жив организам (ex vivo) кај стаорци 
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Студија управувана од одделението за ‘Загадувачи и здравје’: автори: Маркет, Ф. (Marquet, F.), 

Пајан Ј. П. (Payan J.P.) 

 

Бисфенол-А е индустриски и еколошки загадувач кој е дел од третата листа на приоритетни 

супстанци (Европско биро за хемикалии, 1997). Секоја година во Европа се користат околу 

700.000 тони. Двете главни употреби на бисфенол-А се синтеза на поликарбонати и на 

епоксидни смоли. Неколку илјади работници се потенцијално изложени по пат на вдишување 

и/или преку кожата додека ракуваат со овој производ. Бисфенол-А е поттикнувач на алергиска 

реакција кај кожата и може да предизвика алергии при носење ПВЦ ракавици кои го содржат. 

Супстанцата се класифицира како категорија 3 во однос на неговата токсичност за плодноста 

кај лабораториските животни. Кога се дава преку уста, бисфенол-А интензивно и брзо се 

апсорбира. Најголемиот дел се излачува во фекалиите во непроменета форма, а до помал 

степен во урината во глукуроконјугирана форма. Иако кожата е втората патека на 

професионална изложенст после вдишувањео, спроведена е само една студија (резултатите не 

се објавени) надвор од жив организам (ex vivo) со дерматомска човечка кожа. Апсорбирани се 

околу 10% од наталожената доза (5 и 50 mg/cm3). Сепак, значителен дел од дозата беше 

присутен на ниво на дермис, што укажува на ефект на резервоар на кожата. 

 

Оваа студија има за цел да го утврди следното за бисфенол-А: 

▪ интензитетот на абсорбциониот флукс in vivo и ex vivo кај стаорци; 

▪ кој било метаболизам преку кожата; 

▪ каков било ефект на резервоар на кожата. 

 

Резултатите ќе овозможат подобра проценка на ризикот кој произлегува од изложеноста преку 

кожата. Тие ќе бидат проследени за објава во меѓународно списание. 

 

Микродијализа преку кожата (перкутана микродијализа): пренос преку кожата на 2-

бутоксиетанол, пирен и ди-n-бутилфталат во жив организам (in vivo) кај стаорци 

 

Студија управувана од одделението за ‘Загадувачи и здравје’: автор: Маркет, Ф. (Marquet, F.)    

 

Потенцијалот на супстанците да продрат во телото преку кожата честопати не е доволно јасен 

бидејќи многу е тешко, речиси и невозможно да се добијат податоци во жив организам (in vivo) 

кај луѓето. Податоците кои се достапни во моментот се добиени со in vitro или ex vivo методи 

кај луѓето, или in vivo и ex vivo кај животните. Една техника усвоена од неврофизиологијата 

која станува сѐ повеќе популарна во изминатите 10 години во проучувањето на преносот преку 

кожата е микродијализата преку кожата (перкутана микродијализа). Предностите на оваа 

техника се состојат во тоа што таа не е инвазивна во голем дел, овозможува проценка на 

интензитетот на кожниот метаболизам и го намалува бројот на користени животни. 

 

Намената на сегашната студија е да ја развие и употреби оваа техника во лабораторија. Ќе 

бидат преземени експерименти во жив организам (in vivo) кај стаорци, со користење на три 

супстанци за кои имаме резултати добиени со други техники: 2-бутоксиетаниол, пирен и ди-n-

бутилфталат. Користениот протокол ќе биде моделиран според оној кој го користеше еден тим 

од Универзитетот на Ерланген-Нурнберг за да ги проучи овие две молекули (2-бутоксиетанол 

и пирен) кај доброволци. Микродијализата истовремено треба да даде повеќе информации кои 

се однесуваат на кожниот метаболизам на испитуваните производи. 

 

Резултатите од оваа студија ќе бидат проследени за објавување во меѓународна ревија која 

опфаќа теми како што се премин преку кожата и метаболизам. 

 

Студија за продирањето преку кожа на нафтален во жив организам (in vivo) и надвор од 

жив организам (ex vivo) кај стаорци 
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Студија управувана од одделението за ‘Загадувачи и здравје’: автори: Бејдон, Д. (Beydon, D.), 

Пајан Ј. П. (Payan J.P.) 

  

Нафталенот е цврст индустриски и еколошки загадувач кој може да се сублимира. Дел е од 

првата листа на приоритетни супстанци (Европско биро за хемикалии, 1997). Секоја година во 

Европа се користат околу 140.000 тони. Нафталенот се користи за синтетизирање на фталов 

анхидрид и во производството на бои, фарби и нафталински топчиња. Работниците можат да 

бидат изложени преку инхалација и преку кожата. Нафтален е канцероген кај стаорците 

(категорија 3 од европската класификација) и предизвикува хемолитички анемии кај луѓето и 

лабораториските животни. Нафтален интензивно се апсорбира кога се дава со голтање и се 

излачува во урината пред сѐ во форма на метаболити. Иако кожата е втората патека на 

професионална изложеност после инхалација, податоците за преминувањето на ова соединение 

во кожата се органичени. Намената на оваа студија е да го утврди следното: 

▪ интензитетот на апсорпциониот флукс во жив организам (in vivo) и надвор од жив 

организам (ex vivo) кај стаорци;   

▪ каков бил метаболизам преку кожата; 

▪ каков било ефект на резервоар на кожата. 

 

Резултатот ќе овозможи подобра проценка на ризикот кој произлегува од изложеност на 

супстанцата преку кожата. Тие ќе бидат проследени за објавување во меѓународно списание. 

 

Методолошка студија за да се потврди интегритетот и одржливоста на примероци од кожа 

надвор од жив организам (in vitro) 

 

Студија управувана од одделението за ‘Загадувачи и здравје’: автори: Пајан Ј. П. (Payan J.P.), 

Бејдон, Д. (Beydon, D.) 

 

Во рамките на контекстот на европскиот проект ‘Проценка и предвидување на кожната 

апсорпција на токсични хемиски соединенија’ (Edetox), забележани се значителни варијации 

помеѓу лабораториите во однос на кожниот апсорпционен флукс надвор од жив организам (in 

vitro) за три референтни молекули (кофеин, тестостерон, бензоева киселина), при што овие 

варијации пред сѐ се однесуваа на природата на користените примероци од кожа. За да се 

ограничи овој проблем на земање примерок од кожа, донесена е одлука систематски да се 

проверува интегритетот и одржливоста на примероците од кожа за време на студии за 

апсорпционен флукс преку кожа in vitro. 

 

Целта на оваа студија е да ги спореди различните методи кои се наменети да го потврдат 

интегритетот и одржливоста на примероците од кожа. Ќе бидат потврдени најсоодветните 

методи за нашите режими на работа и потоа рутински ќе се користат за време на студии за 

апсорпционен флукс преку кожа in vitro. 

 

Премин на диметилформамид преку кожа in vitro: влијание на хигроскопското својство 

на молекулата 

 

Студија управувана од одделението за ‘Загадувачи и здравје’: автори: Пајан Ј. П. (Payan J.P.), 

Бејдон, Д. (Beydon, D.) 

 

Голем број индустриски токсични супстанци продираат во телото главно преку кожата. 

Утврдувањето на апсорпциониот флукс може да биде под влијание на внатрешни фактори 

(растворливост во вода и/или липиди, молекуларна тежина или испарливост) или надворешни 

(амбиентална влажност, температура, затнување, наталожена количина или растворувач кој се 

користи за таложење на цврста материја) на проучуваниот производ. Познавањето на 

влијанието на овие фактори врз преносот на токсични супстанци преку кожата овозможува 

подобра проценка на ризикот кој се однесува на оваа патека на изложеност. Двата главни 

параметри кои се карактеристика на интензитетот на перкутаната апсорпција на едно 
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соединение се следните: апсорпциониот флукс добиен при состојба на рамнотежа и времето 

потребно да се постигне оваа состојба. Овие параметри се утврдуваат после примена на кожата 

на количина од соединението наречена ‘бесконечна’. Сепак, неодамна е утврдено дека после 

таложење на многу големи количини на N-метилпиролидон на кожата, не била постигната 

урамнотежена состојба на апсорпционен флукс кај кожата на стаорците in vitro. Покрај тоа, 

максималниот апсорпционен флукс во голема мера беше потценет за ‘бесконечните’ дози кои 

вообичаено се користеа во литературата. Овие резултати беа сведени на способноста на 

молекулите да апсорбираат вода (хигроскопско својство) (Студија B.5/1.025: пренос на N-

метилпиролидон преку кожата надвор од жив организам – in vitro). Диметилформамид (DMF) е 

хигроскопска течност со физичко-хемиски својства слични на N-метилпиролидон. Се користи 

како индустриски растворувач во производството на влакна и фармацевтски производи. 

Апсорпциониот флукс на кожата кај луѓето е значителен (10 mg/cm2/h). За време на една 

претходна студија (B.3/1.035: Перкутана апсорпција на индустриски токсични супстанци: 

методолошка студија), не беше забележана никаква состојба на рамнотежа на апсорпциски 

флукс in vitro за голема доза на диметилформамид. Покрај тоа, целта на оваа студија е да се 

утврди дали хигроскопското својство на ова соединение може да влијае на неговата стапка на 

пренос преку кожата.  

 

Оваа студија ќе се врши in vitro со кожата на Sprague-Dawley лабораториски стаорци. 

 

Доколку хипотезата биде потврдена, резултатите ќе бидат проследени за објавување во научно 

списание. Тие треба да овозможат дефинирање на протокол за пренос на хигроскопски 

течности преку кожата. 

 

Документи за медицина на трудот (Documents pour le Médecin de Travail) е списание кое го 

објавува Националниот институт за истражување и безбедност (INRS) од 1973 година. Се 

обидува да им даде на лекарите по трудова медицина технички, правни и медицински 

информации кои можат да им помогнат да ја извршат нивната задача. 

 

Со тек на време, содржината на списанието се прошири и се разви во согласност со промените 

во европските принципи за безбедност и здравје, конкретно фокусирајќи се на проценката и 

превенцијата на ризик. Истовремено, уредничкиот тим се обидуваше да биде во чекор со 

тековните загрижености на лекарите по трудова медицина, дури и предвидувајќи ги со 

објавување на извештаи за новонастанатите ризици. На крајот, подеднакво важно е дека со 

објавување на теренски извештаи (најчесто водени од групи на лекари по трудова медицина 

или мултидисциплинарни групи во мали и средни претпријатија), INRS се стремеше да 

поттикне споделување на знаење. 

 

Еден од деловите на списанието е посветен на професионални кожни болести, ‘Листови за 

професионална алерго-дерматологија’ кој се однесува на главните опасности на 

професионалните кожни болести и нивната превенција. Од 1980 година се објавени триесет и 

шест документи. Насловите на најновите листови се следните: 

Професионален дерматитис од растенија 

Професионален дерматитис од детергенти 

Професионален дерматитис од бои 

Професионален дерматитис во индустријата за храна и обработка на храна 

Фото-сензибилизација, рак на кожа и професионална изложеност на ултравиолетови зрачења. 

 

Други контакти 

GERDA е здружение на дерматолози и лекари по медицина на трудот. Врши обука и пренесува 

информации за кожни болести (општи и професионални). Веб-адресата на ова здружение е 

следната: http://www.gerda.assoc.com 
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Слика 12. Алергиски дерматитис кој наликува на егзема, предизвикан од различни 

хемиски супстанци, растенија или супстанци од растително потекло, број на признаени 

случаи 
Според занимање 2001 %Т 2002 %Т 2003 %Т 

Раководители 1 0 0 0 0 0 

Професионалци 3 1 3 1 3 1 

Техничари и помошни 

професионалци 

8 3 6 2 17 5 

Службеници 3 1 3 1 5 1 

Работници во секторот на услуги, 

продавачи во продавница и маркет 

145 48 168 46 149 41 

Земјоделци 1 0 2 1 1 0 

Занаетчии и работници со слични 

занимања 

56 18 80 22 74 20 

Оператори и монтери на постројки и 

машини 

23 8 31 8 36 10 

Елементарни занимања 64 21 72 20 79 22 

Вкупно 304 100 365 100 364 100 

 

 

Слика 5. Алергиски дерматитис кој е предизвикан од различни хемиски супстанци, 

растенија или супстанци од растително потекло и од епоксидни смоли – Процент на 

признаени случаи 

 

 

 
 

Извор: Национална статистика на професионални болести и несреќи при работа, како и 

патнички несреќи. 

 

 

9. Собрани податоци кои се однесуваат на Германија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Европската директива 98/24/ЕС и останатите европски директиви за безбедност и здравје при 

работа кои се однесуваат на опасни супстанци беа воведени во германското право преку 

Уредбата за заштита од опасни супстанци (Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen - 

Maжи Maжи Жени Жени 
Растенија или супстанци од растително потекло епоксидни смоли 
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GefStoffV). Според оваа регулатива, опасните супстанци се супстанци и препарати 

(Zubereitungen) кои воедно може да влијаат на кожата (т.е. се корозивни, надразнувачки, 

сензибилизирачки, токсични супстанци кои се апсорбираат преку кожата или имаат штетно 

влијание на кожата преку хронична изложеност – водени раствори или стакло пластика). 

Изложеноста на кожата се проценува одделно во проценката на ризик според одредбите на §7 

GefStoff V. После проценката на ризик се избираат соодветни заштитни мерки. GefStoffV (од 

23 декември 2005 година) ги регулира систематските прегледи на работното место за работа со 

вода (дефинирано како изложеност на ризик подолго од четири часа дневно) и изложеност на 

нестврднати епоксидни смоли. Секој вработен мора да биде посоветуван за опасностите. 

    

Arbeitsschutzgesetz – транспозиција на Директивата на ЕУ 90/679/EEC, како и Регулативата за 

безбедност и здравје за активности кои вклучуваат биолошки агенси (BioStoffV - Verordnung 

über Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen), ги регулира 

ризиците кои резултираат од влијанијата на биолошките супстанци врз кожата. Во случај на 

изложеност, потребен е медицински совет кој се однесува конкретно на работата. 

 

Регулативата за лична заштитна опрема за корисникот (PSA-Benutzerverordnung) е 

националната транспозиција на Европската рамковна директива 89/391/EEC и Директивата на 

ЕУ 89/656/EEC (лична заштитна опрема). Европските норми (пр. DIN EN 374, DIN EN 455) се 

земаат предвид во однос на изборот и проценката на заштитните ракавици. 

 

Систем од технички правила ги прецизира GefStoffV и BioStoffV. Различни технички правила 

за опасни материи (TRGS - Technische Regel für gefährliche Stoffe) се однесуваат на различни 

теми: TRGS 401 - изложеност на кожата (вклучувајќи го претходното правило TRGS 150 – 

супстанци кои се апсорбираат преку кожата и правилото TRGS 531 — работа со вода) и 

правилото TRGS 540 – сензибилизирачки супстанци. Правилото TRGS 530 се однесува 

конкретно на работата (фризери) со информации за кожни болести и заштита на кожата. TRGS 

613 го прецизира намалувањето на хромат во цементот  (според Директивата 76/769/EEC). 

Правилото TRGS 220 (листови со безбедносни податоци) се однесува на барањето да се дадат 

дополнителни информации за соодветни безбедносни ракавици (доколку е можна изложеност 

на кожата). 

 

Во рамките на BioStoffV, различни технички правила за биолошки супстанци (TRBA) се 

однесуваат на изложеноста на кожата на инфекции и заштита на кожата во различни индустрии 

(како што е индустријата за отпад, здравствена заштита или лаборатории). 

 

Германската регулатива Berufskrankheitenverordnung (BKV) регулира професионални болести. 

Во Анекс I од оваа регулатива се наведени болести предизвикани од ресорпција на опасни 

супстанци во Дел I (болести предизвикани од хемиски влијанија). Дел III (Nos 3101, 3102, 

3104) опфаќа заразни болести (пренос од човек на човек, од животно на човек, тропски 

болести), додека во Дел V од Анексот се наведени важни кожни болести (сериозни или 

повторени болести кои водат до промена на работно место, BK-бр. 5101). Рак на кожа како 

последица на јонизирачко зрачење е вклучен во Дел II, BK-бр. 2402. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Германската законска осигурителна компанија за осигурување од несреќи 

(Berufsgenossenschaften) е одговорна за надоместок, како и да има своја улога во превенцијата 

од несреќи и болести при работа. Berufsgenossenschaften разви сеопфатно тело од правила кои 

се однесуваат на превенција од кожни болести и заштита на кожата (делумно поврзани со 

индустријата). 

 

Во 2003 година, една работна група на Berufsgenossenschaften разви препораки за 

професионалната болест бр. 5101 (Бломе и др. - Blome et al, 2003). 
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Од 1972 година, Berufsgenossenschaften го поддржа утврдувањето на професионални кожни 

болести преку рано утврдување на професионални кожни болести (т.н. Hautarztverfahren). 

Секој лекар кој дијагностицира болест поврзана со работата мора да го испрати пациентот на 

дерматолог. Доколку дерматологот ги потврди сомневањата, мора да испрати извештај до 

Berufsgenossenschaften. Тековните подобрувања на овој систем овозможуваат рана 

интервенција, подобра секундарна превенција и поефективна адаптација од осигурувањата за 

несреќа (Џон - John, 2003). 

 

Покрај тоа, специјалистите имаат создадено насоки за дијагноза и експертиза на полето на 

професионална заштита на кожата. 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Хемиски ризик фактори 

 

Најизложени на ризик се следните занимања: 

▪ фризери (алергени во хемиски производи за фризери, надразнувачки супстанци во 

средства за миење и работа со вода); 

▪ здравствена заштита (работа со вода, употреба на заштитни ракавици, алергени кај 

средства за дезинфекција, лекови и мириси); 

▪ градежниот сектор (хромат, кобалт, епоксидни смоли и гума); 

▪ работници со метали (алергени и надразнувачки супстанци во разладни средства, 

метали); 

▪ секторот за чистење (работа со вода, алергени во средства за дезинфекција и средства 

за чистење, заштитни ракавици), 

▪ секторот за храна (алергени во храна, работа со вода). 

 

(Плинске и др. – Plinske et al., 2006).  

 

Биолошки ризик фактори 

 

BioStoffV се однесува на биолошки ризик фактори – микро-организми или вируси кои 

предизвикуваат инфекции, алергии или имаат токсични влијанија. Заразните болести на кожата 

можат да се пренесат од животните на луѓето (пр. микози како трихофитоза или инфекција со 

микроспори, еризипeл и други болести) и се јавуваат кај професионалци кои се бават со 

земјоделство, ветеринарна медицина или колење на животни. Преносот од лице на лице се 

случува во рамките на здравствената заштита, геријатриската нега или грижата за деца (пр. 

микози, импетиго, шуга или херпес). 

 

Биолошки материјали/агенси според уредбата за опасни супстанци се растителни или 

животински компоненти кои предизвикуваат алергии (пр. Sesqiterpenlactone кај композитни 

растенија, алергени во дрво, протеини во природен латекс, протеини во животински влакна и 

телесни течности на животни). TRGS 540 и TRGS 907 даваат информации за овие аспекти.  

 

Физички ризик фактори 

 

Овие ризик фактори претставуваат само мал дел во германската статистика за професионални 

болести.  

 

Дерматитис предизвикан од стаклени влакна е појава во градежната индустрија и се јавува 

како последица на работа со епоксидни смоли. 
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Рак на кожа поради јонизирачко зрачење (само поединечни случаи) се смета за професионална 

болест  (BK 2402). Нејонизирачкото зрачење (главно УВ зрачење) во комбинација со саѓи, 

катран или смола исто така би можело да влијае на кожата (BK 5102). Досега ракот на кожа 

поради УВ светлина не е признаен како професионална болест во BKV и е прифатен само во 

поединечни случаи. 

 

Студ, топлина, притисок и триење понекогаш водат до промена на кожата. Овие фактори не се 

статистички разбрани. Вибрационите алати може да предизвикаат склеродермални влијанија 

(BK 2104). Акните од хлор (пр. со диоксини) се специфично влијание  (BK 1310 или BK 1311) 

додека масните акни се општа професионална болест  (BK 5101 – доколку вработениот треба 

да поднесе оставка од работа) (Зобер - Zober, 1994). 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Германската листа на професионални болести е приложена кон регулативата за професионални 

болести Berufskrankheitenverordnung (BKV) од 31 октомври 1997 година. Новата научна 

експертиза и знаење го овозможија проширувањето. BKV од 1929 година веќе ја намалија 

појавата на кожни болести поради галванизација, изложеност на егзотично дрво и рак на кожа 

предизвикан од изложеност на саѓи, катран или парафин. Од 1937 година, BKV ја намалуваше 

појавата на кожни болести бидејќи тешките и повторени повратни кожни болести може да 

доведат до тоа пациентите принудно да ја напуштат работата. Овој случај/дефиниција 

истакнува дека треба да се земат предвид други состојби во контекст на професионални 

болести, а не само самата професионална болест. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) објавува извештај за професионални болести секоја година  

(BMAS/BAuA, 2006). Berufsgenossenschaften (законски осигурител од несреќи) одржува 

статистика за пријавени, признаени и надоместени професионални болести. Тие воедно имаат 

информации за професионалните кожни болести кои не се признаени бидејќи не ги 

исполнуваат правните услови. Се анализираат агенсите и нивните влијанија врз кожните 

болести, но не секогаш може да се анализира значењето на факторите кои се јавуваат како 

причинители (www.hvbg.de/ziguv). 

 

‘Informationsverbund Dermatologische Kliniken’ (IVDK) од Универзитетот на Готинген ги 

анализира резултатите од тестирањата со лепенка направени во клиники за кожни болести и 

објавува статии на таа тема (Утер и др. - Uter et al., 1998). Значењето на резултатите не е 

секогаш јасно или сигурно и тешко е да се донесат заклучоци во однос на ширењето на 

алергените на работното место. Се врши анализа која се однесува на гранката и IVDK 

препорачува тестирања кои се соодветни за работата (www.ivdk.gwdg.de). 

 

5. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Не постои достапна колекција на податоци за распределбата на алергени на работните места. 

Berufsgenossenschaften вршат анализа на изложеноста во конкретни случаи, но значењето на 

тестовите со лепенка и анализата на изложеност кај индивидуални случаи честопати тешко 

може да се проценат и може да биде нецелосни. 

 

BAuA објави извештаи за базите на податоци (кои се однесуваат на регионалниот регистар на 

Северна Баварија и податоците на IVDK), како и за односот помеѓу сензибилизацијата и 

факторите поврзани со работата и индивидуалните фактори (Дикел и др. - Dickel et al., 2001, 

Утер - Uter, 2002). 

 

Berufsgenossenschaften има воспоставено информативни програми и програми за обука за 

вработени со кожни проблеми (особено за фризери, здравствени работници, пекари и слаткари, 

како и работници со метал). Засегнатите лица се обучени да ракуваат со супстанци и нивното 

влијание врз кожата, употреба на заштита на кожата како и ризиците на работното место 

(Schwanitz, 1996). 
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Различни автори имаат изготвено преглед на подобрувањето на знаењето за професионална 

изложеност на алергени (Диепген и др. – Diepgen, et al., 2005). 

 

Може да се користат различни методи за проценка на влијанијата на алергените: 

 

(a) проценки засновани на експерименти со животни (пр. Анализа на локален лимфен јазол, 

LLNA) (Акан и др. – Akkan et al., 2004); 

 

(б) групирање кое се заснова на набљудувања (експерименти со луѓе, животни) (Шледе и др. - 

Schlede et al., 2003). 

 

Табела 13: Процент на иритација на кожата, чешање за време на работата/после работа – 

по занимање 

 
Иритација на кожата/ чешање за време на 

работата/после работа? 

Занимања во 

1998/99 2005/06 

Земјоделство 4.5 12.2 

Производство, рудари, рудари со минерали 5.6 13.4 

Градежништво 5.6 12.8 

Техничко занимање 2.6 5.2 

Трговци 1.4 4.1 

Транспорт 2.1 7.0 

Администрација, во канцеларии 1.4 4.4 

Услуги 3.4 9.9 

Друго  3.5 

Вкупно 3.3 8.2 

 

Извор: Испитувања на BIBB/IAB од 1998/99 и 2005/06.  

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Од 1980тите, бројот на известувања за кожни болести постојано растеше (1992: 24 056 

сомнителни случаи). Кожните болести и траумата од бучава беа најчести болести поврзани со 

работата. Ова, заедно со високите трошоци за рехабилитација и надоместокот за кожни 

болести, даде сигурност дека справувањето со овие болести стана голем приоритет. 

 

Промената на работните места честопати значи социјални и финансиски проблеми за 

засегнатите лица. Затоа, превенцијата на кожни болести е многу важна за Федералното 

министерство за труд и социјални работи (BMAS), Hauptverband der Berufsgenossenschaften 

(HVBG), различните организации кои се поврзани со работата (Berufsgenossenschaften) и 

организацијата која е одговорна за здравствени осигурувања. Во 2007 година, HVBG, BUK 

(Bundesunfallkassen) и AOK (Allgemeine Ortskrankenkassen) и Betrieblichen Krankenkassen 

(BBK) ја започнаа националната кампања ‘Здрава кожа’ (‘Gesunde Haut’, видете www.hvbg.de). 

 

Во последните неколку години, бројот на известувања видливо се намали.  

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Интензивните мерки, вклучувајќи информативни програми и програми за обука водеа до 

намалување на бројот на известувања и признавања на професионални кожни болести (1992: 

24.056 случаи; 2004: 16.665 случаи) (BMAS/BAuA, 2006). 

http://www.hvbg.de/
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Успехот е особено забележлив во секторот за фризерски услуги и здравствена заштита. 

Алергенот кој се користи во киселински трајни бранови (глицерилмонотиогликолат) беше 

заменет и во здравствената заштита, ракавиците од латекс беа заменети со ракавици без латекс 

или ненапудрени ракавици со латекс. Како резултат на тоа, бројот на кожни болести поради 

овие алергени значително се намали. 

 

Свесноста за професионални кожни болести, нивните причини и последици се зголеми кај 

вработените и работодавачите, после информациите и обуката (Шваниц - Schwanitz, 1996, Утер 

- Uter, 1999). 

 

Успехот поради намалувањето на хромат во бетонот, дополнителните информации за заштита 

на кожата во листовите за безбедност, испитувањата на ефикасноста на заштитата на кожата 

(пр. насоки за заштита на кожата и насоките за превенција кои ги дава Berufsgenossenschaften) 

или оптимизираните постапки за здравствена заштита, се видливи само на долг рок. 

 

Преносот на содржината на различни технички правила исто така би можел да биде корисен за 

други земји, особено правилото за работа со вода, кое привлече внимание ширум Европа. Овој 

процес би можело да се проследи со дифузија на TRGS 401 ‘Gefährdung durch Hautkontakt’ 

(ризици кои се должат на контакт со кожата). 

 

Програмите за обука и интервенција како што се оние на Berufsgenossenschaften или 

резултатите на истражувачките проекти (Универзитети на Оснабрук, Хајделберг и Јена) исто 

така би можеле да се користат како пример за најдобра практика (Шваниц - Schwanitz, 1996, 

Веишаар - Weishhaar, 2005). 
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▪ Uter, W., Epidemiologische Untersuchungen zur Abhängigkeit der Kontaktsensibilisierung 
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▪ Medical guidelines: 

http://www.leitlinien.de/ 

 
10. Собрани податоци кои се однесуваат на Грција 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

1.1. Кожни болести 

 

На сила е член 40 од Регулативата на Институтот за социјално осигурување за признаените 

професионални болести. Оваа регулатива е применлива за голем дел од приватниот сектор од 

економијата (IKA - http://www.ika.gr/en/home.cfm). 

 

Според член 40, признаени професионални кожни болести се следните: 

 

1. улцерации на кожата и дерматитис кој наликува на егзема предизвикани од влијанието на 

хромна киселина, хромни и бихромни алкалоиди 

2. кожни болести предизвикани од изложеност на анхидриди на сулфит и сулфурна киселина 

3. дерматитис предизвикан од хлороетилен 

4. кожни болести, меланодермија, хиперкератоза на рацете и долниот дел од стапалата, 

опаѓање на косата и аблација, измена на ноктите предизвикана од изложеност на арсен 

5. дерматитис од изложеност на нитро-, амино- и хлоро-продуктите на бензол и хомологни 

соединенија  

6. иритација на кожата предизвикана од јаглерод тетрахлорид 

7. поткожен целулитис или бурзитис на рачниот зглоб, коленото или зглобот на лактот 

предизвикан од притисок и триење 

8. хроничен радијациски дерматитис предизвикан од изложеност на јонизирачко зрачење 

9. примарен и секундарен дерматитис 

10. примарен епителиом на кожата. 

 

Сепак, не постои генерализирано законодавство за осигурување за оние кои се осигурани со 

друг фонд, како што се земјоделството, риболовот или јавните услуги. 

 

Извор: Атена Линос - Athena Linos (Оддел за хигиена и епидемиологија, Медицинска школа, 

Универзитет од Атина, електронска пошта). 

 

Институтот за социјално осигурување (IKA) е најголема организација за социјално 

осигурување. Ги опфаќа речиси сите вработени во приватниот сектор во Грција – 5.530.000 

работници и вработени – и дава пензиски надоместоци за 830.000 пензионери. Ова значи дека 

релевантните статистички податоци собрани со текот на годините даваат сигурна слика за 

причинителите на несреќи на работното место, во однос на развојот на работната сила. 

 

Извор: http://gr.osha.europa.eu/statistics (IKA.pdf) 

 

Денес, грчкото законодавство за трудот се состои од повеќе од 100 статути за безбедност и 

здравје при работа, вклучувајќи закони, уредби и одлуки, кои се обврзувачки по природа. 

Регулативите важат за организациските и техничките мерки. Тие може да се поделат на 

следниот начин: 

 

(a) општи статути кои важат за сите претпријатија од јавниот или приватниот сектор, 

независно од економската активност и од бројот на вработени; и  
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(б) конкретни статути кои се фокусираат на конкретни аспекти на безбедноста и здравјето при 

работа. 

 

Извор: http://gr.osha.europa.eu/legislation/index.stm#1 

 

Грчко законодавство за безбедност и здравје при работа:  

http://gr.osha.eu.int/legislation/legislation_table.htm (во оваа табела е наведено целото 

законодавство кое важи за безбедност и здравје, но не дава никакви индикации за тоа кои 

делови важат за изложеност на кожата или професионални кожни болести)  

 

1.2. Изложеност на кожата 

 

Имплементирани директиви на ЕУ 

 

Директива на Советот 89/391/ЕЕС – за воведување на мерки за поттикнување на подобрувања 

на безбедноста и здравјето на работниците на работното место. 

 

Директива на Советот 91/383/ЕЕС – дополнување на мерки за да се поттикнат подобрувања на 

безбедноста и здравјето на работното место на работниците со работен однос со фиксно 

времетраење или привремен работен однос. 

 

Директива на Советот 89/654/ЕЕС – која се однесува на минималните барања за безбедност и 

здравје за работното место (прва индивидуална директива во рамките на значењето на Член 

16(1) од Директива 89/391/ЕЕС. 

 

Национално законодавство кое се однесува на заштита на здравјето на работниците и 

превенција на професионални болести воопшто 

 

Национален закон 1568/85: безбедност и здравје на работниците 

 

Член 10: надзор на здравјето на работниците. 

 

Член 26: превентивни мерки за персонал изложен на опасни агенси на работното место. 

 

Член 27: медицинска контрола за персонал изложен на опасни агенси на работното место. 

 

Претседателска уредба 17/96: воведување на мерки за поттикнување на подобрувања на 

безбедноста и здравјето на работниците. 

 

Член 4: заштитни и превентивни услуги. 

 

Член 8: писмена проценка на професионален ризик. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Колективни практики од следните институции: 

 

▪ Грчки институт за безбедност и здравје при работа – непрофитна организација, која 

ги застапува и е основана од најзначајните социјални организации во државата: 

Здружението на грчки индустрии, S.E.V. и грчката конфедерација на синдикати 

(GE.S.E.E.) 

Веб: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp (GR)/http://www.elinyae.gr/en/index.jsp (EN). 

▪ Надворешни заштитни и превентивни служби (според Претседателската уредба 17/96). 

Веб: http://gr.osha.europa.eu/systems. 
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▪ Внатрешни заштитни и превентивни служби (во рамките на претпријатијата и 

организациите, според Претседателската уредба 17/96).  

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Во Грција не се врши постојано статистичко известување за повреди или болести кои се 

должат на опасни супстанци, но имаше неколку систематски испитувања кои го покажуваат 

степенот и нивото на изложеност. Иако постојат голем број потенцијални ризици поради 

големиот број различни опасни супстанци и индустриски процеси, главните проблеми се 

однесуваат на природата на активноста и на големината на претпријатието. 

 

Извор: http://osha.europa.eu/publications/magazine/6 (Reppas 2003.pdf). 

 

Главните национални статистички информации кои се однесуваат на вработувањето и лошото 

здравје при работа се следните: од економски активното население, 3.900.000 (19,8%) се 

вработени во примарниот сектор, 22,5% работат во секундарниот сектор и 57,7% работат во 

терцијарните сектори, главно во мали и средни претпријатија. Не се евидентирани опасни 

појави. 

 

Случаите на професионални болести се дијагностицираат повремено, но не се составени 

кумулативни податоци; во суштина, се бараат и се потврдуваат само податоци кои се 

однесуваат на професионални нарушувања на белите дробови (и повремено на кожата). Од 

1979 година постои листа од 52 болести за кои се добива надоместок. Многу доктори 

честопати ја потценуваат важноста на професионалната историја кога дијагностицираат 

нарушувања на здравјето, не се врши никаква анализа на конкретен причинител за рано 

пензионирање на професионална или непрофесионална основа. Смртноста не се анализира 

според занимање. 

 

Извор: http://joh.med.uoeh-u.ac.jp/pdf/E43/E43_3_09.pdf (Bazas 2001.pdf). 

 

Статистичките информации кои се објавени од Министерството за труд се засноваат на 

несреќи при работа пријавени на локалните инспекторати за работи под различни степени во 

однос на безбедноста и здравјето при работа. Намената на официјалнииот извештај за 

професионална болест е превенција и истражување. 

 

Извор: Source: http://www.occuphealth.fi/NR/rdonlyres/C90B553E-82C7-482B-AD65-04C577 

490DC3/0/GR002.pdf (Haste II.pdf). 

 

Официјално признаени кожни болести и статистички податоци кои се достапни од 

Институтот за социјално осигурување 

 

Според Член 40 од ‘Регулативата за болести’ на Институтот за социјално осигурување, 

Издание на службен весник, бр. Φ.Ε.Κ. Α’/12Φ/1979, Група IV: професионални кожни болести. 

 

Статии: 

 

Примарна заштита и модел на кожни болести на медитерански остров (не е поврзано со 

работата) 

 

Основа: во тие делови од Грција каде што нема целосно развиени услуги за примарна 

здравствена заштитна, пациентите со едноставни или помалку сериозни здравствени состојби 

мора да одат на лекување во болниците. Ги анализиравме податоците за пациенти со кожни 

нарушувања кои ја посетуваат терцијарната болница со упатување на островот Крит, со цел да 

ги одредиме најчестите состојби на кои се жалат пациентите и да ги дефинираме областите на 

дерматологијата на кои мора да се фокусира образованието на општите практичари. 
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Методи: во оваа ретроспективна анализа беа вклучени сите пациенти кои ја посетуваа 

дерматолошката амбулантска ординација при ургентното одделение на Општата 

универзитетска болница на Хераклион од јануари 2003 до декември 2003 година. Беа 

анализирани медицинските извештаи на пациентите (историја, физички прегледи и 

лабораториски испитувања) со цел да се потврди дијагнозата и водењето на случаите. Сите 

пациенти беа проценети од квалификувани дерматолози. 

 

Резултати: вкупно 3.715 пациенти ја посетија дерматолошката клиника. Најголем дел од 

пациентите беа млади возрасни лица на возраст помеѓу 21 и 40 години (38,4%) и стапката на 

мажи во однос на жени беше 1 спрема 1,2. Најчестата причина за посетите беа алергиските 

кожни болести и тоа најмногу дерматитис и уртикарија (35,7%), по кои следуваат заразни 

болести (26,1%) и убоди од инсекти (10,2%). Воспалителните и автоимуни нарушувања 

опфаќаа 7,9% од случаите. Пруритус со непознато потекло беше дијагностициран кај 6,3% од 

пациентите. Тумори на кожа беа откриени кај 2,7% од пациентите. Управувањето со најголем 

дел од случаите (85,0%) се состоеше од совет со или без рецепт, додека само 4,8% од 

пациентите побараа прием. 

 

Заклучок: алергиските и заразните кожни болести беа најчестите кожни болести кај пациентите 

кои ја посетуваа оваа терцијарна универзитетска болница, додека за управувањето со повеќето 

пациенти не беше потребна специјализирана нега. Врз основа на овие податоци, обуката на 

примарните даватели на услуги за здравствена заштита треба да ги истакне овие општи 

состојби, со цел да се подобри примарната здравствена заштита и да се ублажи товарот врз 

болничката заштита. 

 

Бројки и табели. 

 

Старосна распределба на сите пациенти кои ја посетија дерматолошката амбулантска 

ординација во период од една година. 

 

Месечна распределба на сите пациенти кои ја посетија дерматолишката амбулантска 

ординација во однос на полот. 

 

Сезонска релативна зачестеност на најчестите нарушувања на кожата. 

 

Распределба на случаи во однос на видот на нарушување на кожата е достапна на веб 

страницата. 

 

Извор: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2296-7-6.pdf (Symvoulakis2006.pdf). 

     

5. Методи 

 

5.1 Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Известување за професионални болести до трудовиот инспекторат: според Државниот закон 

1568/85 Член 10 став 4, лекарот по трудова медицина пријавува професионални болести или 

болести како последица на работата во Трудовиот инспекторат. 

 

5.2 Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

Надворешни заштитни и превентивни услги. 

 

Внатрешни заштитни и превентивни услуги (кај претпријатија и организации). 

 

Позитивни резултати од тестот со лепенка за тиомерсал во Грција [1] 
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Позадина: 895 пациенти (366 мажи, 524 жени) за кои постоеше сомневање за контактен 

дерматитис беа тестирани со лепенка со европската стандардна серија, плус тиомерсал 0,1% 

pet. и амонизирана жива 1% pet., помеѓу ноември 1997 година и мај 1999 година. 

 

Резултати: 68 од 890 тестирани пациенти (7,6%) реагираа на тиомерсал. 

 

Дискусија: тиомерсал е еден од најчестите контактни алергени во Грција, како и во други 

држави. 

 

Трендови во резултатите од тестовите со лепенка за стандардни алергени во текот на 

периодот од 1984 до 1995 година [2] 

 

Основа: од 1984 до 1995 година, на 4.567 пациенти (2.208 мажи, 2.359 жени) за кои постоеше 

сомневање за контактен дерматитис, им беа извршени тестирања со лепенка со европската 

стандардна серија. 

 

Резултати: трите најчести алергени кај мажите беа метали (хромат, кобалт, никел), мешавина 

од тиурам и соединенија на парфем (мешавина од парфем, Перу балсам) и кај жените, метали, 

соединенија на парфем и пара-фенилендиамид (PPD). 

 

Трендови: во текот на период од 12 години имаше зголемување на позитивните тестови со 

лепенка на никел и PPD PTBPF смола (само жени), зголемување на сензитивноста на 

колофонска смола и карба-мешавина (мешавина од дифенилгванидин, 

цинкдибутулдитиокарбамат и цинкдиетилдитиокарбамат) (само мажи) и зголемување на 

позитивните реакции на Перу балсам, мешавина од парфем и формалдехид (кај мажи и кај 

жени). Сепак, сензитивноста на бензокаин и примин стана поретка. 

 

Трендови кај алергиски контактен дерматитис и превентивни мерки кај работници со 

цемент (1985-1999) [3] 

 

Основа: целта на оваа студија беше да се утврди зачестеноста на алергискиот контактен 

дерматитис кај пациентите кои работат со цемент, да се утврдат најчестите алергени кои се дел 

од работниот процес и да се испитаат превентивните мерки кои таквите работници ги 

применувале во периодот од 1985 до 1999 година. Беа извршени тестирања со лепенка на 904 

работници со цемент со историја на егзема во текот на тој период, со користење на европските 

стандардни серии. 

 

Резултати: најчесто утврдуван алерген беше калиум дихромат (84% од позитивните пациенти). 

Алергентите кобалт хлорид (38%) и мешавина од тиурам (37%), што коегзистира со алергија на 

хромат, беа на второто и третото место според зачестеност. Хроничен дерматитис беше 

локализиран главно на рацете и повремено на стапалата кај 77% од работниците со цемент, 

додека кај 23% осипот беше значително раширен. Воедно имаше статистички значајно 

подобрување на преземањето превентивни мерки кај работниците со цемент во градежната 

индустрија за време на периодите од 1985 и 1987 година и 1997 и 1999 година. 
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Табела 14: Евидентирани случаи на алергиски контактен дерматитис според занимање 

 
Занимање Година 

 2003 2004 2005 

Непознато 1 1 - 

Техничари и помошни професионалци  - 0 0 

Работници во секторот на услуги, продавачи во 

продавница и маркет 

0 - - 

Занаетчии и работници со слични занимања 3 4 5 

Оператори и монтери на постројки и машини 1 0 0 

Елементарни занимања 7 4 6 

Вкупно 12 9 11 

 

Извор: I.K.A. (2003-05). 
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6. Референци 

  

Главни референци 

 

Министерство за вработување и социјална заштита 

Генерална дирекција за работни услови и здравје 

Интернет: http://www.ypakp.gr 

Електронска пошта: grhsa@otenet.gr 

 

Трудов инспекторат 

Електронска пошта: ypersepe@otenet.gr 

 

Институт за социјално осигурување (IKA) 

Интернет: http://www.ika.gr (GR) 

http://www.ika.gr/en/home.cfm (EN) 

 

Грчки институт за безбедност и здравје при работа (Elinyae) 

Интернет: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp (GR) 

http://www.elinyae.gr/en/index.jsp (EN) 

 

‘Andreas Syggros’ Општа болница за кожни болести 

Интернет: http://www.syggros-hosp.gr 

Електронска пошта: hsyggrou@otenet.gr 

 

Друго 

 

[1] Katsarou, A., Lambrinopoulou, K., Armenaka, M., ‘The positivity of thimerosal in Greece’, 

Contact dermatitis, No 41, 1999, pp. 291–292. 

 

[2] Katsarou, A., Kalogeromitros, D., Armenaka, M., Koufou, V., Davou, E., Koumantaki, E., ‘Trends 

in the results of patch testing to statndard allergens over the period 1984–95’, Contact dermatitis, No 

37, 1997, pp. 245–246. 

 

[3] Katsarou-Katsari, A., Bankovska, E., Lambrinopoulou, K., Davou, E., Bolbasis, A., 

Papakonstantinou, A., ‘Trends in allergic contact dermatitis and preventive measures among cement 

workers (1985–99)’, Contact dermatitis, No 48, 2003, pp. 174–175. 

 

11. Собрани податоци кои се однесуваат на Ирска 

 

Во Ирска, доколку пациент отсуствува од работа поради кожна болест, тој/таа обично има 

право на побарување од Одделението за социјални и семејни работи. Согласно Шемата за 

професионални повреди, достапни се следните надоместоци: 

 

▪ Надоместок за професионална повреда 

▪ Надоместок за попреченост (инвалидитет) 

▪ Додатоци за невработеност. 

 

Се врши неделна исплата доколку пациентот е неспособен за работа поради несреќа или болест 

како последица на работата. Доколку сѐ уште отсуствува од работа после шест месеци, 

работникот вообичаено продолжува со надоместок за болест и потоа со инвалидски 

надоместок. Тој/таа исто така може да побара надоместок за попреченост.  

 

Доколку биде известен, дерматологот треба да се појави на суд. Доколку работникот мора да 

ракува или да биде во допир со надразнувачки хемикалии, работодавачот треба да обезбеди 

ракавици, престилки и соодветни простории за миење. Работодавачите исто така мора да ги 



168 
 

предупредат нивните работници за ризиците и мерките за претпазливост, вербално и во 

писмена форма. 

 

За главните услови за надоместок, вклучувајќи и кожни болести, видете [1]. 

 

Надлежниот орган за безбедност и здравје е националното тело во Ирска кое е одговорно да 

обезбеди безбедност и здравје при работа. Тоа е тело спозорирано од државата, кое работи 

согласно Законот за безбедност, здравје и добросостојба на работа, 2005 [2] и поднесува 

извештаи до Министерот за претпријатија, трговија и вработување. 

 

За повеќе детали за законодавството кое се однесува на хемикалии, видете  [3]. 

 

Дополнителни информации за кожни болести може да се најдат во [4] (електронска верзија не е 

достапна). 

 

Други главни референци 

 

[1] Prescribed occupational diseases under the Occupational Injuries Scheme, Department of Social 

and Family Affairs, 2005. http://www.welfare.ie/publications/sw33.pdf 

 

[2] Safety, Health and Welfare at Work Act 2005. 

http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2005/a1005.pdf 

 

[3] Chemicals legislation — An overview. 

http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=7&docID=-1 

 

[4] Occupational diseases in 15 European countries, Data 1990–2000, New developments 1999–2002, 

Eurogip 2002. 

 

12. Собрани податоци кои се однесуваат на Италија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

1.1.  Кожни болести 

 

На меѓународно ниво 

 

С 42 Конвенција за надоместок за професионални болести на работниците 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C042 

 

На ниво на ЕУ 

 

▪ Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и 

здравјето на работниците од ризици кои произлегуваат од хемиски агенси на работното 

место. 

▪ Директива на Комисијата 2000/39/ЕС од 8 јуни 2000 година, со која се утврдува првата 

листа на индикативни гранични вредности за изложеност при работа во 

спроведувањето на Директивата на советот 98/24/ЕС. 

▪ Директива 2004/37/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година 

за заштита на работниците од ризици кои произлегуваат од изложеност на канцерогени 

супстанци или мутагени супстанци на работното место. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_229/l_22920040629en00230034.pdf 

 

 



169 
 

На државно и на регионално ниво 

 

▪ Законодавна уредба бр. 277 од 15 август 1991 година. Транспозиција на Директивите 

бр. 80/1107/EEC, бр. 82/605/EEC, бр. 83/477/EEC, бр. 86/188/EEC и бр. 88/642/EEC, за 

заштита на работниците од ризици кои резултираат од изложености на хемиски, 

физички и биолошки агенси на работното место. 

▪ DPR бр. 336 од 13 април 1994 година подзаконски акт со кој се усвојуваат новите 

табели за професионални болести во индустријата и земјоделството. 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/cis/legosh/index.htm 

http://www.ispesl.it/legisla/navig.asp?sx=argomenti.htm&dx=welcome.htm 

 

Изложеност на кожата 

 

На ниво на ЕУ 

 

▪ Директива на Советот 67/548/EEC од 27 јуни 1967 за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби кои се однесуваат на класификација, 

пакување и етикетирање на опасни супстанци. 

▪ Директива на Советот 89/656/ЕЕС од 30 ноември 1989 година за минималните барања 

за безбедност и здравје за употреба на лична заштитна опрема од страна на 

работниците на работното место. 

▪ Директива на Комисијата 91/322/ЕЕС од 29 мај 1991 година за утврдување на 

индикативни гранични вредности со спроведување на Директивата на Советот 

80/1107/ЕЕС за заштита на работниците од ризиците кои се однесуваат на хемиски, 

физички и биолошки агенси на работното место. 

▪ Директива на Советот 91/414/ЕЕС од 15 јули 1991 година која се однесува на 

пласирање на производи за заштита на растенија на пазарот. 

▪ Директива 98/8/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 16 февруари 1998 година 

која се однесува на пласирање на биоцидни производи на пазарот. 

▪ Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и 

здравјето на работниците од ризиците кои се однесуваат на хемиски агенси на 

работното место. 

▪ Директива 1999/45/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 31 мај 1999 година во 

врска со усогласување на законите, прописите и административните одредби на земјите 

членки кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни 

препарати. 

▪ Директива на комисијата 2000/39/ЕС, од 8 јуни 2000 година, со која се  утврдува прва 

листа на индикативни гранични вредности на изложеност при работа во 

спроведувањето на Директивата на Советот 98/24/ЕС. 

▪ Директива 2004/37/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 за 

заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на канцерогени 

или мутагени супстанци на работното место. 

 

На национално-регионално-локално ниво 

  

▪ DPR бр. 303 од 19 март 1956 година: општи мерки за хигиена на работното место. 

▪ Законодавна уредба бр.277 од 15 август 1991 година: транспозиција на Директивите бр. 

80/1107/EEC, 82/605/EEC, 83/477/EEC, 86/188/EEC и 88/642/EEC за заштита на 

работниците од ризиците кои резултираат од изложености на хемиски, физички и 

биолошки агенси на работното место. 

▪ Законодавна уредба бр. 626 од 19 септември 1994 година: транспозиција на 

Директивите бр. 89/391/EEC, 89/654/EEC, 89/655/EEC, 89/656/EEC, 90/269/EEC, 

90/270/EEC, 90/394/EEC, 90/679/EEC, 93/88/EEC, 95/63/EC, 97/42/EC, 98/24/EC и 
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99/38/EC кои се однесуваат на подобрувања на безбедноста и здравјето на работниците 

на работното место. 

▪ Законодавна уредба бр.194 од 17 март 1995: транспозиција на Директивата 91/414/EEC 

која се однесува на пласирање на производи за заштита на растенија на пазарот. 

▪ Законодавна уредба бр.52 од 3 февруари 1997 година: транспозиција на Директивиата 

92/32/EEC која се однесува на класификација, пакување и етикетирање на опасни 

супстанци. 

▪ Законодавна уредба бр.25 од 2 февруари 2002 година: транспозиција на Директивите 

98/24/ЕС за заштита на безбедноста и здравјето на работниците од ризиците кои се 

однесуваат на хемиски агенси на работното место. 

▪ Законодавна уредба бр.65 од 14 март 2003 година: транспозиција на Директивите 

1999/45/EC и 2001/60/EC за класификација, пакување и етикетирање на опасни 

препарати.  

▪ Министерска уредба од 26 февруари 2004 година со која се воспоставува прва листа на 

индикативни гранични вредности за изложеност на хемикалии при работа. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Кожни болести 

 

▪ INAIL ги усвои Насоките за управување со безбедност и здравје при работа (‘Linee 

Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicureza sul Lavoro (SGSL)’) 

(http://www.inail.it/prevenzionerischio/gestionesic/politica.htm).  

▪ INAL-оперативни инструкции, Prot.n.7876/bis Водич со критериуми за потврдување на 

професионалното потекло на пријавените болести (‘Criteri da seguire per l’ascertamento 

della origine professionale della malattie denunziate’) (http://www.sicurweb.it/)’. 

▪ Усвоената италијанска техничка перспектива во однос на кожни болести е блиска до 

онаа на HSE (http://www.sicurweb.it/professional/news/dettaglio.asp?id=5669&cerca 

=malattie%20della%20pelle; http://www.hse.gov.uk/skin/index.htm). 

▪ Протокол за договор за соработка помеѓу региони, INAIL и ISPESL: Програма за 

соработка (за 2002-07 и понатаму) (Создавање на интегративен национален 

информациски систем; податоци за несреќи и професионални болести) (‘Protocolo 

d’intesa tra I presidenti delle Regioni, INAIL e ISPESL’: Programma di Collaborazione 

(2002–07, e rinnovato tacitamente) (Sviluppo di un sistema informativo integrato nazionale; 

dati degli infortuni e malattie professionali’). 

(http://www.ispesl.it/infortuni/protocollointesa.htm).  

 

Изложеност на кожата 

▪ Водич за примена на законодавна уредба 626/94 (Ispesl) 

http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/index.htm 

o Документ бр.12 (лична заштитна опрема) 

o Документ бр.15 (канцерогени агенси) 

o Документ бр.16 (заштита од биолошки агенси). 

▪ Водич за колективна заштита која се однесува на изложеност на биолошки агенси за 

време на стерилизациски активности во здравствениот сектор (Ispesl), Член 6.3.4 

http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/LGAgeBiolSter.asp 

▪ Водич за безбедноста и хигиената за поштенски работници (Ispesl), Член 3.2 

http://www.ispesl.it/linee_guida/comparto_o_settore/prontosoccorso.pdf 

▪ Додаток за безбедност кој се однесува на земјоделство 

http://it.osha.europa.eu/research/news/nuove_tecnologie/indexagriculture.htm 

 

3. Главни ризици (хемиски и биолошки) и сектори, активности и работни места кај кои 

постојат ваквите ризици 
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Хемиски ризици 

 

Главни вклучени сектори (по опаѓачки редослед): 

▪ здравствена заштита 

▪ градежништво 

▪ услуги 

▪ индустрија за производство на машини и опрема 

▪ индустрија за производство на метали 

▪ индустрија за неметални минерали 

▪ гумени и пластични материјали 

▪ обработка на храна 

▪ текстил 

▪ индустрија за облека 

▪ дрво 

▪ кожна индустрија 

▪ семејни услуги. 

 

Биолошки ризици 

 

▪ Земјоделство, сточарство и риболов (земјоделска берба, животни, риба и ракување, 

работа со нивните производи или складирање на нивните производи). 

▪ Прехрамбена индустрија (работа со заклани животни, нивни делови и производи, 

контакт со животински телесни течности и биолошки производи). 

▪ Здравствена заштита и лаборатории (контакт со пациенти или контаминирани предмети 

или работа со примероци). 

▪ Управување со отпад, отпадни води и канализација (собирање отпад, одделување и 

обработка, директен контакт со канализација, активности за чистење). 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Кожни болести 

 

Кожните болести кои се целосно признаени како болести кои произлегуваат од работата се 

следните: како што се табеларно прикажани (исто и како болести кои не се прикажани во 

табела, секој пат кога може да се воспостави причинско-последична врска помеѓу агенсите и 

занимањето). www.ispesl.it/infmp/mp93.htm 

 

Признаени агенси – причинители на кожни болести со соодветен код се следните: 

 
Код Опис 

Во индустријата   

4201 кожни болести предизвикани од катран, смола (и слично) и нивни мешавини 

или формулации 

4202 кожни болести предизвикани од парафини, минерални масла (и слично) и 

нивни мешавини или формулации 

4203 кожни болести предизвикани од природни, вештачки или синтетички смоли, 

еластомери (и слично) и нивни мешавини или формулации  
4204 кожни болести предизвикани од ленено масло, терпентин, нивни дестилати и 

остатоци, лакови, сјаеви, емајли и бои 
4205 кожни болести предизвикани од цемент или варовник 
4206 кожни болести предизвикани од каустични алкали, натриум хипохлорит, 

амониум персулфат и танинова киселина 
4207 кожни болести предизвикани од детергенти 
4208 кожни болести предизвикани од школки, корали и бисери 
4209 кожни болести предизвикани од антибиотици, антимикробни препарати и 

сулфонамиди 
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4210 кожни болести предизвикани од дрво и други агенси од растително потекло 
4299 кожни болести предизвикани од агенси кои не се земени предвид на ниедно 

друго место и произлегуваат од работното опкружување (се однесува на 

старата класификација) 
9900 болести кои не се табеларно прикажани или се јавуваат кај занимања кои не се 

табеларно прикажани  
Во земјоделството  

2301 кожни болести предизвикани од минерално масло 

9900 болести кои не се табеларно прикажани или се јавуваат кај занимања кои не се 

табеларно прикажани 

9999 болести кои не се табеларно прикажани или се јавуваат кај занимања кои не се 

табеларно прикажани (се однесува на старата класификација) 

 

Статистички податоци 

 

Достапните податоци за индустрија и услуги, од 2000 до 2004 година, се прикажани во Табела 

15 (кожни болести и вкупни професионални болести). 

 

Табела 15: Индустрија и услуги (2000-04) 

 
 2000 2001 2002 2003 

Кожни болести 1.050 1.024 830 675 

Вкупен број на професионални 

занимања 

25.703 28.087 26.425 24.712 

 

Во земјоделскиот сектор, бројките за пријавен контактен дерматитис, од 2000 година до 2004 

година, се следните: 14, 13, 15, 12, 12, соодветно. 

 

(http://www.inail.it/statistiche/andamento/testoandamento_2004.htm). 

 

Најновите статистички информации кои се достапни, според сектор и поделба на работата, се 

однесуваат на 2002 година. Главните сектори се проценети од бројки за Ломбардија и Тоскана 

(Институтот за превенција и безбедност на работата – Ispesl смета дека овие два региони ја 

претставуваат целата земја). 

 

Во 2002 година, кожните болести во Ломбардија опфаќаа 6% од професионалните болести 

(приближно 5,3% во 2001 година). Истата година, во Тоскана кожните болести претставуваа 

6,3% од професионалните болести во 2002 година (приближно 6,9% во 2001). 

 

Главни вклучени сектори 

 

Ломбардија:  здравствена заштита (21% од сите случаи) 

  градежништво (11%) 

Тоскана: градежништво (15%) 

  услуги (17%) 

Занимања изложени на ризик: 

Ломбардија: болничари (14 %) 

  занаетчии (12%) 

  работници во индустријата за извлекување на суровини (12%) 

  машински работници (10%) 

Тоскана: работници во обработка на храна, дрво, текстил, слатки и кожа (26%) 

  работници во семејни служби (15%) 

  работници во индустријата за извлекување на суровини (15%). 

http://www.ispesl.it/rapporto2004/htm/t21_2002_03.html 
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5. Методи 

 

5.1. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести  

 

▪ Пријавувањето на која било болест е задолжително согласно италијанското право. 

▪ Националниот институт за осигурување од несреќи на работното место (INAIL) 

обезбедува анализа на информациите до Државната служба за здравствена заштита во 

согласност со DPCM 91/86. 

▪ Научна комисија ја ревидира листата на професионални болести.  

http://www.ispesl.it/rapporto2004/htm/t21_2002_03.html 

 

5.2. Методи на проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

Проценка на изложеноста на кожата при работа: предлог за контролна листа: 

http://gimle.fsm.it/25/3a/02.pdf 

 

5.3. Методи за мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

▪ OECD, 1997: документ со насоки за спроведувањето на студии за професионална 

изложеност на пестициди за време на земјоделска примена: 

http://www.olis.oecd.org/olis/1997doc.nsf/LinkTo/ocde-gd(97)148 

▪ англиски модел за производи за заштита на растенија: http://www.pesticides.gov.uk/ 

uploadedfiles/Web_Assets/PSD/UK_POEM1.xls 

▪ германски модел за производи за заштита на растенија: http://www.pesticides.gov.uk/ 

uploadedfiles/Web_Assets/PSD/German_Model_PSD1.xls 

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Се сметаат за висок приоритет: кожните болести се втора најчесто пријавувана група на 

професионални болести после загуба на слухот во репрезентативните региони Ломбардија и 

Тоскана. Кожните болести сочинуваат околу 50% од пријавените болести кај младите 

работници во Тоскана и појавата на кожни болести е приближно три пати поголема кај жените 

отколку кај мажите (во конкретни старосни рамки). 

 

http://www.ispesl.it/rapporto2004/htm/t21_2002_03.html 

  

7. Фактори за успех 

 

Успех: забележано е значително намалување на пријавените кожни болести (како процент од 

вкупниот број на кожни болести) во текот на периодот од 2000 до 2004 година, како што може 

да се види во Табела 16. 

 

Табела 16: Стапки на професионални кожни болести (како процент од вкупниот број на 

професионални болести) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

% 4.1 3.6 3.1 2.7 2.1 

 

Фактори за успех 

 

▪ Подобрување на системите за пријавување и евидентирање. 

▪ Програма за соработка помеѓу INAIL и ISPESL. 
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8. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

▪ Високи стапки на недоволно пријавување на професионални болести (грубо 45%, во 

зависност од конкретниот регион, покрај подобрувања). 

▪ Влијание на кожни болести кај мигрантските работници, особено екстра-комунитарни 

работници. 

▪ Незаконски мигрантски работници кои се соочуваат со притисокот помеѓу работата и 

пазарот. 

▪ Жените на работа се поизложени поради недостатокот на превенција и/или вештини за 

заштита и вработување на работни места со највисоко ниво на ризик. 

 

9. Референци 

Национален институт за осигурување од несреќи на работното место (INAIL) и Институт за 

превенција и безбедност на работата (ISPESL). 

 

13. Собрани податоци кои се однесуваат на Литванија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Државниот регистар на професионални болести беше воспоставен во 1994 година и сите нови 

случаи на професионални болести мора да бидат соопштени и регистрирани согласно следните 

закони. 

▪ Соопштување и евидентирање на професионални болести, Република Литванија, Жин. 

(Žin.), 2001, 21-591. 

▪ Државен регистар на професионални болести. Република Литванија, Жин. (Žin.), 2001, 

106-3817. 

▪ Република Литванија Закон за социјално осигурување на професионални несреќи и 

професионални болести, 23 декември 1999 година, бр. VIII – 1509, Вилниус. 

▪ Во ноември 2002 година, на сила стапи измената на Законот за заштита на трудот 

(Закон за безбедност и здравје при работа). Беше подготвен потпирајќи се на научените 

лекции од проценката на практичното спроведување на тековниот закон за заштита на 

трудот и се обидува да ги усогласи постоечките членови на законот со соодветните 

членови на правото на Европската унија. 

▪ Република Литванија - Привремен закон за обесштетување за несреќи на работното 

место или во случаи на професионална болест, 1 јули 1997 година, бр. VIII — 366, 

Вилниус. 

 

2. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Во периодот од 1995 до 2001 година имаше 4.034 регистрирани случаи на професионални 

болести; 3.439 од машката популација (85%) и 604 (15%) од женската популација. 

 

Табела 17: Број на случаи на професионални болести 
Професионални болести – број на случаи % 

 

Година Вкупно Мажи Жени Мажи Жени 

1995 370 269 101 72.7 27.3 

1996 606 510 96 84.2 15.8 

1997 701 616 85 87.9 12.1 

1998 618 510 108 82.5 17.5 

1999 606 530 76 87.5 12.5 

2000 572 503 69 88.0 12.0 

2001 570 501 69 87.9 12.1 

2002 - - - - - 

2003 808 706 102 87.4 12.6 
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Трендовите покажуваат дека од 1995 до 1997 година, бројот на новодијагностицирани 

професионални болести значително се зголеми, а потоа малку опадна пред да се стабилизира 

во 2001 година. Во 2003 година, беше забележано зголемување. 

 

Од 1995 до 2001 година, најголем дел од професионалните болести беа регистрирани кај 

работниците во земјоделството и шумарството (1.918 случаи), а потоа во производната 

индустрија (862 случаи) и градежништвото (763 случаи). 

 

Табела 18: Стапки на појава на професионални болести, по сектор, на 10.000 работници 

 
Сектор Стапки на зачестеност на 

10.000 работници 

Земјоделство, лов и шумарство 7.9 

Риболов  8.0 

Рударство и вадење камен 15.5 

Снабдување со електрична енергија, гас и вода 2.4 

Градежништво 9.9 

Малопродажба 0.2 

Хотели и ресторани 0.3 

Транспорт, складирање и комуникација 2.4 

Финансиско посредување 0.2 

Приватно домаќинство со вработени лица 1.5 

Јавна администрација и одбрана; задолжително социјално осигурување 0.4 

Образование 0.2 

Здравствена и социјална работа 0.2 

Други јавни, социјални активности и активности кои опфаќаат услуги 1.1 

 

Најзастапени видови болести (со регистрирани повеќе од 100 случаи) беа следните: 

 

▪ болести предизвикани од вибрации 

▪ болести на ушите 

▪ болести на мускулоскелетниот систем и сврзното ткиво 

▪ болести на респираторниот систем 

▪ болести на нервниот систем. 

 

Главните причинители на професионалните болести произлегуваа од изложености на физички 

опасности, главно бучава и вибрации (околу 83% од сите евидентирани случаи). Напорот 

предизвикан од тешкиот обем на работата или присилната работна положба беа главните 

фактори кај професионалните болести на нервниот систем (57,3% од сите случаи) и болести на 

мускулоскелетниот систем (45,1%). Прашината (од метал или дрво) и хемиските агенси 

(токсични, алергиски супстанци) беа главните причини за професионални болести на 

респираторниот систем (74,3 % и 24,5 % соодветно). 

 

Во првата половина на 2002 година, 221 лице пријавиле 338 случаи на повреди и болести како 

последица на работата. Нема информации за утврдениот број на болести. 

 

Во разгледуваниот период, повреди и болести како последица на работата беа пријавени од 73 

земјоделци (33%), 52 градежници (23,5%), 13 работници во копнен транспорт (5,9%), 12 

работници во текстилната индустрија (5,4%) и девет работници во индустријата за храна и 

пијалаци (4,1%). 

 

Најчести случаи се болести предизвикани од вибрации (134 работници – 61%), болести 

поврзани со ткивото и мускулите (43 работници – 19,5%) и проблеми со слухот поврзани со 

бучава (25 работници – 11,3%). 
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Во повеќето случаи, повредите и болестите како последица на работата се предизвикани од 

физички фактори (188 работници – 85,1%), како што се вибрации (162 работници – 86,2%), 

ниво на бучава (25 работници – 13,3%) и други физички фактори (еден работник – 0,5%). 

Стресот предизвикан од работата е уште еден почест причинител (22 работници – 10%). 

Особено неудобната работна позиција предизвика повреди од работата кај 10 работници, 

додека кревањето и носењето тежок товар предизвика повреди кај пет работници.   

 

Штетните физички фактори беа најчестите причини за повреди кај следните индустриски 

работи: управување со земјоделска и шумарска механизација и опрема (82 работници – 37,1%), 

возење на тешки камиони и приколки (42 работници – 19%), управување со механизација за 

ископи и слична механизација (29 работници – 13,1%) и управување со кранови и опрема за 

кревање (седум работници – 3,2%).  

 

Мажите поверојатно ќе издржат повреди предизвикани од работата отколку жените. Во текот 

на првата половина од 2002 година, 189 мажи (85,5%) и 32 жени (14,5%) пријавија повреди 

предизвикани од работата. Мажите поверојатно ќе претрпат повреди од вибrации (132 мажи и 

само две жени) и повреди на ткивото и мускулите (33 мажи и 10 жени). Сепак, жените 

поверојатно ќе страдаат од болести на нервниот систем и респираторниот систем (девет жени и 

тројца мажи). 

 

Времетраењето на работното искуство во штетна работна средина јасно влијае на повредите и 

болестите како последица на работата. Повредите и болестите како последица на работата се 

потврдени кај 103 (46,6%) работници со работно искуство од 30 до 39 години, 56 (25,3%) 

работници со работно искуство од 40 до 49 години и 50 работници (22,6%) со работно искуство 

од 20 до 29 години. 

 

Возраста на работниците кои претрпуваат повреди како последица на работата е распределена 

на следниот наччин: 

▪ 50 до 59 години – 100 работници (45,2%), 

▪ 60 години и постари – 74 работници (33,5%), 

▪ 40 до 49 години – 41 работник (18,6%), 

▪ 30 до 39 години – 6 работници (2,7%). 

 

Во 2003 година, во Државниот регистар за професионални болести беа евидентирани 808 

случаи на професионални болести. Од овие болести беа погодени 483 лица: 87,4% кај мажите и 

12,6% кај жените. 

 

Од 1997 до 2001 година, бројот на случаи на професионални болести се намали од 701 на 570, 

додека во 2002 и 2003 година бројот се зголеми, достигнувајќи 808 случаи во 2003 година. Во 

2002 и 2003 година беше регистриран сличен број на случаи иако професионалните болести 

беа дијагностицирани кај поголем број жени, во споредба со 2002 година. Во 2003 година, како 

и во периодот од 1998 до 2002 година, најголем број регистрирани професионални болести беа 

следните: 

▪ случаи на болест предизвикана од вибрации (34.6 %), 

▪ случаи на ушно заболување (41.3 %). 

 

Речиси истиот број на професионални болести беше регистриран во Литванија во 2003 година, 

во споредба со 2002 година. Како и во претходните годдини, најголем број на евидентирани 

случај на професионални болести се состоеше од болест предизвикана од вибрации и болести 

на ушите. Процентуалниот удел на случаи на болести од вибрации во вкупниот број постојано 

се намалува од 2001 година; во 2003 година беше на најниско ниво во периодот од 1998 

година. 
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3. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Кон крајот на 2003 година беше донесена нова верзија на законот за социјално осигурување на 

несреќи при работа и професионални болести. Со ова се утврдува дека поединците кои имаат 

корист од социјалното осигурување за несреќи при работа и професионални болести ќе добијат 

бенефиции за осигурување независно од фактот што нивната професионална болест била 

признаена после отпуштањето од работното место. Понатаму, несреќата ќе се признае како 

осигуран настан во случаи во кои вработен кој е испуштен од работата, барал нова работа 

после работното време и добил надоместок за тој период. 

 

Од декември 2003 година, Министерството за социјално осигурување и труд учествуваше во 

активностите на Заедничкиот информациски систем за Социјална заштита во земјите членки на 

Европската унија (MISSOC). Овој систем дава клучи податоци за социјална заштита во 

рамките на земјите членки и во Европската економска област. Компаративните табели на 

MISSOC се состојат од 12 дела: 

I. финансирање 

II. здравствена заштита 

III. болест и парични надоместоци 

IV. мајчинство  

V. невалидност 

VI. старост 

VII. преживеани лица 

VIII. повреди при работа и професионални болести 

IX. семејни бенефиции 

X. невработување; 

XI. гаранција за доволно ресурси; 

XII. долгорочна заштита. 

 

Извори на информации:     

http://www.balticseaosh.net/participants.shtml 

http://www.socmin.lt 

http://www.stat.gov.lt/lt/ 

 

 

14. Собрани податоци кои се однесуваат на Луксембург 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

▪ Регулативата гранд-дукал од 17 август со комплетирање и промена на листата на 

професионални болести во прилог на уредбата гранд-дукал од 30 јули 1928 година која 

се однесува на продолжување на задолжителното осигурување за несреќи од 

професионални болести. 

▪ Листата на европски професионални болести (19 септември 2003 година). 

▪ Директива 89/391/ЕЕС за воведување на мерки за поттикнување подобрувања на 

безбедноста и здравјето на работниците на работното место: транспонирана во 

националното законодавство на 17 јуни 1994 година. 

▪ Закон за социјално осигурување – Член 94 и прописите за превенција на Асоцијацијата 

за осигурување од несреќи. 

 

Листата на професионални болести беше изготвена во 1965 година и беше комплетирана во 

1998 година. На секои три години Комисијата ја ревидира листата и предлага да се прилагоди 

или комплетира доколку е потребно. Во Член 94 од ‘Законот за социјални осигурувања’ 

прецизирано е дека доколку работникот може да докаже дека одредена болест која не е 
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присутна на официјалната листа, е поврзана со работата, тогаш таа болест ќе биде признаена 

како поврзана со работата. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

▪ Практичен водич: брошура за инвентар на ризик како и образци за водење на 

компаниите низ нивните обврски. 

▪ Во техничкиот лицеј на Одделението за фризери на Етелбрук, има сесии за обука за 

алергени супстанци кои ги организира Министерството за здравје и Одделението за 

професионално здравје. 

▪ Службата за професионално здравје за болници: SIST-EHL организира кампањи за 

подигање на свеста за латексот. 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Различни индустрии: градежништво, фризерски услуги и козметички салони. 

 

Засегнати работници: статистичките информации опфаќаат 100.000 работници во Луксембург: 

33.500 вработени и 190 компании се соочуваат со хемиски ризик. 

 

Изложеност на УВ зрачење: во 62 компании со 15.984 вработени, додека 4.021 работник се 

изложени на ризик. 

 

 4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Кожните болести се признаени како професионална болест (Член 94 од законот за социјални 

осигурувања) сѐ додека се на националната листа. Сепак, пациентите може да пријават дека 

имаат болест која не е на листата на признаени професионални болести. Трошоците за 

професионалната болест ги плаќа Асоцијацијата за осигурување од несреќи (осигурување) што 

зависи од Министерството за социјално осигурување. Доколку болеста не е професионална 

болест, надоместокот делумно потекнува од Фондот за здравство. Поединците истовремено 

може да земат приватно осигурување. 

 

Статистички информации од Асоцијацијата за осигурување од несреќи – нема конкретни 

информации за кожни болести. 

 

5. Методи 

 

5.1 Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести  

 

▪ Преку изјави за професионални болести. 

▪ Преку инвентар за работни места изложени на ризик. 

▪ Преку годишниот извештај за активностите на превентивната служба на компанијата. 

▪ Преку Фондот за здравство, кој собира информации за случаи а не за професионални 

болести. 

▪ Преку изјава за професионална болест: докторот (специјалист, лекар по трудова 

медицина или општ лекар) ја одредува болеста и го пополнува образецот на 

Асоцијацијата за осигурување од несреќи за да се изјасни за болеста (www.AAA.lu). 

Асоцијацијата за осигурување од несреќи го испраќа образецот до работодавачот за 

изјава на повисоко ниво: доколку тогаш постои сомневање, ќе следи анализа на 

работното место. Во случај на сомневање, медицинскиот испитувач врши алерго-

тестови и одборот на осигурителната компанија на Асоцијацијата за осигурување од 

несреќи одлучува дали болеста треба да се признае како професионална или не. 
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5.2. Методи за превенција (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

▪ Правила за превенција и контроли. 

▪ Активности и кампањи од различни организации. 

▪ Федерација за растворувачи: водич за употребата на лакови кои се базираат на вода  

http://www.crte.lu/mmp/online/website/content/clean/guidelines/file_32/crte_cpp03.pdf 

▪ Брошура за влијанијата на сонцето подготвена од социјалната медицинска установа 

(т.е. не е конкретно поврзана со работата, туку е наменета за пошироката јавност). 

http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2006/05/09bartolomeo/final_soleil-FR.pdf 

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат ризик со висок приоритет? 

 

Не, поради малиот број случаи во Луксембург. 

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Премногу е рано да се знае. 

 

8. Перспективи и предизвици за иднината 

 

Новата верзија на практичниот водич ќе содржи инвентар на работни места кои се изложени на 

ризик. 

 

9. Референци 

  

▪ www.aaa.lu 

▪ www.ms.etat.lu 

▪ www.sti.lu 

▪ www.stm.lu 

▪ AAA: Association d’Assurance contre les Accidents. 

▪ DSAT: Division de la Santé au travail/Ministère de la santé. 

 
 

15. Собрани податоци кои се однесуваат на Холандија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

Европските директиви кои се однесуваат на опасни супстанци беа имплементирани во 

уредбата за работни услови. Дополнителни (технички) насоки од трудовата инспекција се 

наведени во соодветните законодавни правила (‘beleidsregels’). Тие даваат најдобра практична 

насока за тоа како најдобро да се применува законодавството. Кој било работодавач кој не ги 

следи мора да докаже дека може да го обезбеди истото ниво на заштита на своите работници.  

 

Законот за работни услови од 1999 година (Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter 

verbetering van de arbeidsomstandigheden — Arbeidsomstandighedenwet 1998) дава законодавна 

рамка за безбедност и здравје при работа. Овој закон утврдува дека работодавачите мора да 

обезбедат безбедна работа за нивните вработени и соодветно да ги инструираат за ризиците и 

кои превентивни мерки да ги преземат.  

 

Воедно утврдува дека доколку се потврди дека некој вработен страда од професионална 

болест, службата за безбедност и здравје при работа ќе ја извести за ова соодветната 

институција назначена од Министерот (Член 9). 
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Уредбата за работни услови (Поглавје 4. Опасни супстанци и биолошки агенси) утврдува дека 

работодавачот треба да ја процени изложеноста на опасни супстанци на работниците. Според 

тоа, нивото на изложеност треба да го мери работодавачот. Холандскиот систем предвидува 

редовни здравствени прегледи за професионални болести (PAGO) за да се испита и заштити 

здравјето на работникот со цел да се спречи нарушено здравје или да се открие болеста во рана 

фаза. Користените методи вклучуваат лабораториски тестови, физички прегледи, проверени 

прашалници и интервјуа. 

 

Изложеноста на ризик фактори се испитува преку анализа на ризик и опис на обемот на работа 

по задача и работно место. Законот налага да се обезбеди такво испитување; учеството на 

работниците е доброволно. 

 

Работодавачот ги утврдува правилата и процедурите за постапување со опасни супстанци, 

чистење на работното место и лична хигиена. Работодавачот дава и лична заштитна опрема 

таму каде што е потребно. 

 

http://www.rug.nl/Bureau/expertisecentra/amd/producten/bedrijfsgezondheid/pago 

http://www.arbo.nl/legislation/index2.stm#arboregeling 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

▪ NECOD — холандскиот центар за знаење за професионални кожни болести проценува 

и дава консултантски услуги на пациентите пред да ги упати на медицински експерти. 

Овие консултации се важни за да се развијат методи за насочување и повторна 

интеграција. NECOD исто така развива протоколи и насоки и врши анализа на работно 

место. 

http://www.necod.nl/ 

▪ Здружението на фризери и центарот за кожа и работа (‘Centrum voor Huid en Arbeid’) 

работат заедно за да им помогнат на работниците со професионални кожни болести. 

 

Arboconvenanten 

 

Холандија го комбинира општото законодавство за безбедност и здравје при работа со 

секторски пристап. Договорите за безбедност и здравје се договори помеѓу организации на 

работодавачи, синдикати и владата. Тие имаат за цел да ги подобрат работните услови, 

контролирајќи ги боледувањата и намалувајќи го бројот на случаи на професионална 

попреченост. Договорите се склучуваат врз основа на сектор по сектор од 1999 година. 

 

Девет секторски договори конкретно се посветени на превенцијата на кожни болести; на 

пример, гранката на фризерски услуги има за цел намалување за 50% на дерматитис на раце со 

намалување или отстранување на алергените супстанци. 

 

Програмата VASt 

Конкретен договор кој се однесува на опасни супстанци, со кои индустријата и корисниците 

работат заедно за доброволно да ја зајакнат политиката за работни услови за опасни супстанци. 

Преку програмата VASt, Холандското министерство за социјални работи и вработување (SZW) 

ја охрабрува и поддржува индустријата за да постигне подобра контрола на изложеноста на 

опасни супстанци. За да го постигне ова, Министерството издвои приближно 10 милиони евра 

за периодот од 2003 до 2007 година, сепак, под услов да бизнис заедницата го прифати својот 

удел на одговорност и активно да ја спроведува програмата VASt. 
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3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Опсег на проблемот 

 

Во 2003 година, медицинските службеници по трудова медицина пријавија 270 случаи на 

кожни болести (4,5% од вкупниот број на пријавени професионални болести). Егзема имаа 90% 

од случаите и речиси 27% од пријавените случаи беа помлади од 30 години. 

 

Кај 30% од случаите на егзема (уртикарија) имало претходно постоечка состојба или важни 

лични карактеристики кои се сметале за важни за развојот на болеста. 

 

Повеќето случаи беа пријавени во: 

▪ индустријата (31 %) 

▪ градежниот сектор (19.6 %) 

▪ здравствените услуги (19.3 %). 

 

Табела 19: Број на пријавени кожни болести од лекари по трудова медицина, распределба 

според дијагноза (2003) 

 
Болест 2000 2001 2002 2003 

6. Контактен дерматитис 243 207 166 212 

Атопичен дерматитис 5 7 8 7 

Друг вид на дерматитис 11 20 30 21 

Контактна уртикарија 3 10 5 4 

Бластом на кожа 3 1 0 7 

Кожни инфекции 6 13 7 10 

Други кожни болести 17 12 19 9 

7. Вкупно 288 270 235 270 

 

Спрееуверс, Д. и др. (Spreeuwers, D. et al.), Signaleringsrapport beroepsziekten ’04, Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten, Амстердам, 2004, 

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/SR04perpaginadef.pdf 

 

Најважните причинители на дерматитис се работа со вода, во комбинација со детергенти 

(21%), течности при обработка на метали (8%), латекс (5%), цемент и хром (5%) и производи 

кои ги користат фризерите (5%). Други причинители се хемикалии од гума и епоксидни врски. 

 

Табела 20: Дијагноза на болестите во 2001, 2002 и 2003 година пријавена од 

дерматолозите во рамките на проектот за Надзор на професионални дерматози (ADS) 

 
Дијагноза Број на пријавени 

случаи во 2001 

година (% од 

вкупниот број) 

Број на пријавени 

случаи во 2002 

година (% од 

вкупниот број) 

Број на пријавени 

случаи во 2003 

година (% од 

вкупниот број) 

6. Контактен дерматитис 882 (77.9) 764 (79.9) 673 (81.1) 

Бластом на кожа 150 (13.2) 77 (8.0) 83 (10.0) 

Други кожни болести 40 (3.5) 49 (5.1) 33 (4.0) 

Контактна уртикарија 34 (3.0) 25 (2.6) 11 (1.3) 

Механичка траума 12 (1.1) 24 (2.5) 11 (1.3) 

Кожни инфекции 8 (0.7) 19 (1.9) 12 (1.4) 

Болести на ноктите 3 (0.3) 6 (0.6) 3 (0.4) 

Инфекција на фоликулите 

на косата 

3 (0.3) 4 (0.4) 4 (0.5) 

Вкупно 1.132 956 830 
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Спрееуверс, Д. и др. (Spreeuwers, D. et al.), Signaleringsrapport beroepsziekten ’04, Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten, Амстердам, 2004, 

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/SR04perpaginadef.pdf 

 
Табела 21: Главни 10 занимања со најчесто пријавувани случаи на контактен дерматитис 

во 2001, 2002, 2003 и 2004 година во рамките на проектот за Надзор на професионални 

дерматози (ADS) 

 

Занимање 2001 2002 2003 2004 

1 Фризер 94 (1) 79 (1) 59 (1) 63 (1) 

2 Автомеханичар 36 (5) 46 (3/4) 36 (3) 48 (2) 

3 Медицинска сестра 62 (2) 48 (2) 38 (2) 35 (3) 

4 Работник со метал 43 (4) 28 (6) 30 (7) 32 (4) 

5 Чистач 59 (3) 46 (3/4) 34 (4) 30 (5) 

6 Продажен асистент 31 (7) 18 (7) 33 (5) 25 (6) 

7 Работник во секторот за хотели, 

ресторани и угостителство 

32 (6) 29 (5) 31 (6) 18 (7) 

8 Неговател (непрецизирано) 9 (8) 2 (10) 4 (10) 18 (8) 

9 Молер (сликар) 8 (9) 8 (9) 10 (9) 14 (9) 

10 Индустриски оператор 7 (10) 13 (8) 18 (8) 12 (10) 

 

Спрееуверс, Д. и др. (Spreeuwers, D. et al.), Signaleringsrapport beroepsziekten ’04, Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten, Амстердам, 2004, 

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/NCvBSR05def.pdf 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Критериумите за регистрација (Registratierichtlijnen) на холандскиот центар за професионални 

болести јасно ги опишуваат критериумите за регистрација на болести кои се појавуваат на 

европската листа. 

 

Постојат критериуми за конкретни кожни болести: контактен дерматитис; кожни болести 

предизвикани од дрвен јаглен и витилиго (кои не се на европската листа); и депигментација на 

кожата предизвикана од одредени хемиски супстанци (група на феноли и катехоли). 

 

Европската листа се користи како референца, но во Холандија не се применува концептот на 

професионален ризик. Листата се користи за идентификациски потреби и за превентивни 

активности. Ова значи дека овие професионални болести се признаени социјално и научно, но 

не и правно (освен мезотелиом, за што сите случаи колективно се регулираат). 

 

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/NCvBSR05def.pdf 

 

Центарот за професионални болести (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)) ги 

преведува Европските насоки (информативни известувања за професионални болести) за да 

регистрира професионални болести. Службите за превенција (arbodiensten) мора да ги 

пријавуваат професионалните болести на центарот. Тие не пријавуваат само болести со јасна 

каузална врска со работата, но и болести со повеќе причинители. Регистрацијата се користи за 

да се добие увид во причинителите и превенцијата на професионални болести, како и за да се 

предвидат и проучат трендовите и секторите. 

 

Пријавувањето може да се врши на веб-сајтот www.beroepsziekten.nl преку стандардизиран 

образец (registratieformulier) или преку системот на канцеларијата за превенција (arbodienst). 

 

Во моментот изгледа дека идентификацијата и превенцијата се поголем приоритет од правното 

признавање на болестите. 
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Доколку некој работник верува дека неговиот работодавач нема сторено сѐ што е во рамките 

на можностите за да ја спречи болеста на работникот, или доколку тој загуби приход, може да 

побара од синдикатот (FNV Bondgenoten) да започне судски постапки за да ја утврди 

одговорноста. Синдикатот го поддржува работникот, кој мора да докаже дека претрпува трајна 

штета која негативно се одразила на неговиот приход. Доколку на работникот му биде дадена 

друга работа или задача, тој не може да побара обесштетување бидејќи нема загуба на 

приходите. Секој случај треба да се процени според сопствените заслуги. 

 

5. Методи 

 

5.1 Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести  

 

Национален центар за професионални болести (NCvB) 

 

Националниот центар за професионални болести (NCvB) има изготвено голем број упатства за 

регистрирање со цел да се пријавуваат професионалните болести. Во 2003 година беше 

основан Управен одбор за упатства. Одборот ги ревидира постоечките упатства и воспоставува 

нови упатства за регистрација. 

 

Бидејќи во 2003 година беа додадени голем број професионални болести на европската листа 

на професионални болести; тие ќе утврдат за кои од овие нарушувања се потребни нови 

упатства за регистрирање. 

 

Медицинските службеници од службите за превенција (arbodiensten) треба да ги пријавуваат 

професионалните болести на Националниот центар за професионални болести. Дополнителни 

информации се добиваат од проектот за Надзор на професионални дерматози (ADS) преку 

дерматолошки мерни станици, во соработка со Холандскиот центар за професионални болести 

(NCVB). 

 

Проектот за Надзор на професионални дерматози (ADS) е заедничка иницијатива за надзор 

помеѓу Центарот за професионални болести и Холандскиот центар за знаење за професионални 

дерматози (NECOD). Центарот е дел од Академската болница на Гронинген и Слободниот 

универзитетски медицински центар (Vrije Universiteit medisch centrum — Vumc). Проектот има 

речиси национално покривање. Пријавени се нови случаи преку специјална картичка со 

анотација за кожни болести. Ова води до информации за професионалните групи кои носат 

висок ризик за појава на кожна болест. 

 

Постои разлика помеѓу случаите пријавени од дерматолозите и оние пријавени од лекари по 

трудова медицина. Дерматолозите пријавуваат повеќе случаи, веројатно поради тоа што 

повеќето лица со кожни болести не отсуствуваат од работа. Воедно постои празнина помеѓу 

видовите на пријавени случаи; дерматолозите најчесто се справуваат со егзема и кожен 

бластом (8%). Сепак, лекарите по трудова медицина не го споменуваат ова бидејќи самата 

состојба се манифестира кога пациентите веќе го завршиле својот работен век. 

http://www.necod.nl/     

 

5.2. Методи за превенција (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Arboconvenant 

 

Изготвен е акционен план за да се намали изложеноста на алергени со следните активности: 

 



184 
 

▪ работење со добавувачите и производителите во однос на состојките и пакувањето на 

козметиката за коса и подобрувањето на информациите за производот и инструкциите 

за корисникот; 

▪ давање информации на стажанти за односот помеѓу алергените супстанци и која било 

претходно постоечка лична историја за дерматитис; 

▪ воведување на работни методи кои го намалуваат алергискиот вид; 

▪ давање насоки на фризерите во однос на обезбедувањето просторија или место кое ќе 

се користи исклучиво за хемиски производи; 

▪ развој и обезбедување на инструменти за следење за да се дијагностицираат 

алергиските симптоми; 

▪ основање на интервентен и експертски центар; 

▪ развој на централна база на податоци со информации за производот; 

▪ превод на најновите научни согледувања во законодавството за тоа како да се користат 

одредени супстанци и пакети. 

http://arboconvenanten.szw.nl/  

 

Болници: 

 

Постигнато е намалување на опасните супстанци и алергени со изработка на инвентари на 

болници со голема изложеност на алергени и опасни супстанци и со спроведување на нови 

мерки, вклучувајќи програма за заштита на кожата, анализи на трошоците и придобивките и 

употреба на ракавици без латекс. 

 

Други сектори: градежништво, перење (вклучувајќи протокол за биолошки агенси), секторот за 

обработка на метали, мебел и чистење. Секој сектор има свој веб-сајт посветен на договорот и 

акциониот план  

(http://www.arbo.nl/systems/strategies/covenants/). 

 

6. Главни резултати 

 

Бројот на пријавени случаи на контактен дерматитис во Холандија се намали, делумно поради 

големиот приоритет кој му го придаваат главните ризични сектори, како што се секторот за 

фризерски услуги, за здравствена заштита и обработка на метали и постигнатиот напредок за 

воведување на ракавици без латекс. 

 

Случаите на работа со вода како најчестата причина за контактен дерматитис исто така се 

намалија. Од 2003 година надразнувачките фактори подобро се регистрираат. 

 

7. Референца 

  

Спрееуверс, Д. и др. (Spreeuwers, D. et al.), Signaleringsrapport beroepsziekten ’04, Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten, Амстердам, 2004, 

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/NCvBSR05def.pdf 
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16. Собрани податоци кои се однесуваат на Полска 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Меѓународна организација на трудот (ILO) 

 

Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот (ILO) бр. 161 за услуги за здравје при 

работа, Глобалната стратегија на Светската здравствена организација (WHO) за Здравје при 

работа за сите и Директивата на Советот на ЕУ 89/391/EEC. 

 

Препорака на Комисијата 2003/670/EC од 19 септември 2003 година која се однесува на 

европскиот распоред на професионални болести, OJ L 238, 25 септември 2003 година, стр. 28. 

http://eur-lex.europa.eu/ 

 

Полски закон за работни односи (Службен весник бр. 21, точка 94, со измени, 1998). www. 

sejm.gov.pl 

 

Законот за работни односи се однесува на вработени кои работат на различни видови договори 

за вработување, но не важи за лично вработени работници или индивидуални земјоделци. 

 

Поглавје VII, Член 235 § 1, 2, 3, 4, Член 236. 

 

Работодавачот е обврзан да се обрати на Државната санитарна инспекција и Националниот 

трудов инспекторат во секој случај на признаена или сомнителна професионална болест. 

Истото важи за лекарот кој дава дијагноза. Работодавачот мора: 

▪ заедно со Државната санитарна инспекција, да ја утврди причината за професионалната 

болест,  нејзината природа и степенот; 

▪ веднаш да ги елиминира агенсите кои се одговорни за професионалната болест и да ги 

применува потребните превентивни средства; 

▪ да се увери дека се извршуваат препораките на докторот; 

▪ да води листа на професионални болести; 

▪ да ги анализира причините за професионални болести и да ја применува потребната 

превенција.  

 

Член 237 § 1 www.sejm.gov.pl 

 

Советот на министри е обврзан да формира листа на професионални болести, заедно со 

детални принципи со кои се регулира сомневањето, признавањето и пријавувањето на 

професионални болести и соодветните организации во оваа област. 

 

Член 237 § 4 

 

Министерот за здравство е обврзан да воспостави метод за документирање на 

професионалните болести и нивните влијанија, модел за регистрирање на професионалните 

болести и дијагностичките принципи со кои тие треба да се признаат. 

 

Закон за услуги за здравје при работа од 27 јуни 1997 година (Службен весник, бр. 96, точка 

593, 1997, консолидиран: Службен весник, бр. 125, точка 1317, 2004). 

 

Закон од 30 октомври 2002 година за социјално осигурување во однос на несреќи при работа и 

професионални болести (Службен весник, бр. 199, точка 1674 со дополнителни измени, 2002). 

 

Закон од 20 декември 1990 година за социјално осигурување на земјоделци (единствен текст: 

Службен весник бр.7, точка 25 со дополнителни измени, 1998). 
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Регулативи 

 

Регулатива на Министерот за здравствена и социјална заштита од 30 мај 1996 година за 

медицински прегледи на работници, која се однесува на превентивна здравствена заштита и 

медицински извештаи кои се издадени поради причините наведени во Законот за работни 

односи (Службен весник, бр.69, точка 332, 1996; Службен весник, бр. 60, точка 375, 1997; 

Службен весник, бр. 159, точка 1057, 1998, Службен весник, бр. 37, точка 451, 2001). 

 

Регулатива на Советот на министри од 30 јули 2002 година за индексот на професионални 

болести, во врска со специфичните процедури кои се однесуваат на пријавувањето сомнежи и 

идентификацијата и признавањето на професионалните болести и субјекти кои се соодветни за 

овие случаи (Службен весник, бр. 132, точка 1115, 2002). 

 

Регулатива на Министерот за здравство од 1 август 2002 година за документација за 

професионални болести и влијанијата на овие болести (Службен весник бр. 132, точка 1121, 

2002). 

 

Регулатива на Советот на министри од 10 септември 1996 година за листа на видовите работа 

кои се особено напорни или штетни за здравјето на жените (Службен весник, бр.114, точка 545, 

1996; Службен весник, бр. 127, точка 1092, 2002). 

 

Регулатива на Советот на министри од 24 август 2004 година за листата на работи кои се 

забранети за млади работници и околностите во кои тие би можело да бидат вработени на 

некои од овие работни места (Службен весник, бр. 200, точка 2047, 2004). 

 

Системот на услуги за здравје при работа во Полска 

▪ Медицина на трудот – претежно превентивни услуги 

▪ Хигиена при работа – санитарна инспекција 

▪ Безбедност и здравје при работа во бизниси и трудова инспекција.  

 

Главните цели на безбедноста и здравјето при работа 

▪ Превентивни активности на лекарите по трудова медицина и останатиот персонал 

(намалувајќи ги штетните влијанија на работата врз здравјето на работниците) 

▪ Исполнување на барањата на Законот за работни односи (главно преку трудови 

инспекции) 

▪ Исполнување на хигиенските услови (преку санитарни инспекции) 

▪ Дијагностицирање и пријавување на професионални болести (медицина на трудот и 

санитарни инспекции). 

 
Најважните правни основи за безбедност и здравје при работа 

▪ Закон за работни односи 

▪ Закон за услуги за здравје при работа 

▪ Закон за здравствено осигурување 

▪ Уште 150 правни регулативи 

▪ Конвенциите 155 и 161 на Меѓународната организација на трудот не се ратификувани, 

но нивните барања се исполнети. 

 

Структурата на безбедноста и здравјето при работа 

▪ Примарни единици – овластени доктори 

▪ Центри за здравствена заштита на трудот на подрачјето на војводствата 

▪ Институти за трудова медицина 

▪ Државна санитарна инспекција 

▪ Државна трудова инспекција 

▪ Централен институт за заштита на трудот. 
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Главни методи за подобрување на квалитетот при безбедност и здравјето при работа 

▪ Надзор и контрола на примарни единици со центри за здравствена заштита на трудот на 

подрачјето на војводствата 

▪ Осигурување на квалитет во некои лаборатории според ISO или GLP 

▪ Лаборатории за хигиена при работа овластени од санитарни инспекции. 

 

Главните финансиски ресурси за безбедност и здравје при работа 

▪ Работодавачите ги покриваат трошоците за хигиенски проверки и санитарни 

инспекции. 

▪ Државата ги покрива трошоците за VOHC (надзор, образование, дијагностицирање на 

професионални болести). 

▪ Државата ги покрива трошоците за санитарни и трудови инспекции. 

▪ Здравственото осигурување ги покрива трошоците за куративни активности. 

 

Образованието и обуката кои треба да ги има лекарот по трудова медицина 

▪ Овластен доктор е специјалист по медицина на трудот (искуство од четири години) или 

кој до 1998 година имал најмалку шестгодишно искуство по индустриска медицина. 

▪ Од 8.000 овластени доктори, 45,5% се специјалисти, 35% имаат шестгодишно искуство 

и 14% се општи лекари. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

I степен 

▪ Сомневање, извештај – лекар, стоматолог, ветеринар, работодавач, вработен 

▪ Признавање, дијагноза – лекари кои даваат услуги за примарна здравствена заштита, 

одделенија и ординации по медицина на трудот, ординации и клиники на медицински 

академии, ординации и одделенија за заразни и инвазивни болести 

▪ Државна, административна одлука – Државна санитарна инспекција. 

 

II степен 

▪ Признавање, дијагноза – лекар специјализиран по здравје при работа или индустриска 

медицина, истражувачки институции, универзитети и други организации и институции 

чии активности се насочени кон заштита на здравјето при работа и истражувачките 

институции, универзитети и други организации кои се одговорни за заразни и 

инвазивни болести 

▪ Државна, административна одлука – Државна санитарна инспекција на подрачјето на 

војводствата. 

 

Откако овие институции клинички ќе дијагностицираат професионална болест, медицинското 

мислење се испраќа до Државната санитарна инспекција, која има правна надлежност да 

прогласи професионални болести. Нофер институтот за медицина на трудот во Лоџ (Św. Teresy 

8, 91-348 Łódź) води регистар за професионални болести во Полска. 

 

Во моментот регистарот содржи 26 болести, дел од нив се професионалните дерматози. 

 

Професионални болести 

 

1. Акутни и хронични труења со хемиски супстанци и нивните последователни состојби 

2. Треска предизвикана од изложеност на гасови од метали 

3. Пневмокониози 

4. Болести на белодробната плевра или перикардот предизвикани од азбестна прашина 

5. Хроничен опструктивен бронхитис кој предизвикува ограничување на протокот на 

воздух 
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6. Бронхијална астма 

7. Надворешен алергиски алвеолитис 

8. Акутни општи алергиски реакции 

9. Бисиноза 

10. Берилиоза 

11. Белодробни болести предизвикани од прашина од цврсти метали 

12. Алергиски ринитис 

13. Едематозен ларингитис предизвикан од алергија 

14. Перфорација на носната преграда предизвикана од супстанци со надразнувачко и 

корозивно дејство 

15. Хронични болести на вокален орган кои се последица на прекумерен вокален напор 

16. Болести предизвикани од јонизирачко зрачење 

17. Малигни неоплазми предизвикани од човечки канцерогени супстанци кои се присутни 

во работната средина 

18. Кожни болести: 

- алергиски контактен дерматитис, 

- иритациски (надразнувачки) контактен дерматитис, 

- масни акни, акни од хлор, акни од дрвен јаглен од мешана природа, 

- инфекции со кандида: интертриго на раце, дистрофија на нокти со паронихија која се 

должи на работните услови, 

- дерматофитни инфекции кои се должат на контакт со биолошки материјал од животни, 

- контактна уртикарија, 

- токсичен меланодерматит, 

- контактен лихен планус предизвикан од фотографски хемикалии, 

- професионални фотодерматози, 

- промена на бојата на кожата поради хемиска професионална изложеност или 

закоравување на кожата со надворешни телесни честици. 

19. Хронични болести на локомоторниот систем кои произлегуваат од начинот на кој се врши 

работата 

20. Хронични болести на периферниот нервен систем кои произлегуваат од начинот на кој се 

врши работата 

21. Двострана трајна загуба на слухот предизвикана од бучава од кохлеарен тип 

22. Вибрациски синдром 

23. Болести предизвикани од работата при зголемен атмосферски притисок 

24. Болести предизвикани од висока или ниска температура на средината 

25. Болести на визуелниот систем предизвикани од физички, хемиски или биолошки агенси 

26. Заразни и паразитски болести или нивни последователни состојби. 

 

Нема закони кои се применуваат конкретно за изложеност на кожата, освен за регулативата на 

Министерот за здравство (од 20 април 2005 година) која се однесува на канцерогени или 

мутагени супстанци, препарати и агенси или процеси во работната средина (Службен весник 

бр. 280, точка 2771, 2004), во кои вработениот треба да го информира националниот санитарен 

инспектор за контакт на кожата со канцерогени или мутагени, хемиски или биолошки агенси 

во работната средина. 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Главна одговорност на интердисциплинарната комисија за максимално дозволени 

концентрации и интензитети за агенси кои се штетни за здравјето во работната средина во 

Полска е да ги земе предвид, да ги процени и да ги усвои границите на изложеност за хемиски 

и физички агенси во работната средина. Потоа ги доставува до Министерот за труд и социјална 

политика, кој е одговорен за воведување на тие вредности во законодавството. Публикацијата 

на Комисијата, Опасни агенси во работната средина – гранични вредности, 2005, содржи 

нотации за да помогне на индустријата, специјалистите за хигиена и инспекторите за трудот. 
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Ознаката Sk – супстанци кои се апсорбираат преку кожата – првично требаше да се користи 

само како предупредувачки знак, што покажува дека одредена хемикалија би можела да продре 

во човековата кожа со потенцијал за систематска токсичност. Основата на нотацијата е 

следното:   

 

▪ Регулатива на Министерството за здравје од 28 септември 2005 година која се однесува 

на класификација и етикетирање на опасни супстанци (Службен весник, бр. 201, точка 

1674, 2005); 

▪ Вредноста на смртоносната доза (LD50) од податоците за акутна токсичност кај 

животните < 1000 mg/kg: 

- таму каде што повторените студии за примена на кожата покажале значајни 

системски влијанија, 

- хемиски и физички податоци (растворливост, коефициенти на делење на 

октанол-вода, молекуларна тежина) според методите на Фисерова-Бергерова и 

др. (Фисерова-Бергерова В. - Fiserova-Bergerova V., Томас П.Ј. - Thomas P.J., 

Дроз П.О. - Droz P.O., Потенцијал за апсорпција на индустриски хемикалии od 

кожата: критериуми за нотација на кожата. Американско списание за 

индустриска медицина, 17, 1990, стр. 617–635). 

 

Симболот Sk приложен кон името на хемикалијата на листата за максимално дозволена 

концентрација (MAC) покажува дека, со цел квантитативно да се процени изложеноста, не е 

доволно само земање примерок од воздух и мора да биде пропратено со утврдување на 

потенцијалната апсорпција на кожата. (Czerczak, S., Kupczewska, M., Доделување на нотација 

на кожата на листата за максимално дозволена концентрација (MAC) во Полска, Применета 

медицина на трудот и животната средина, бр. 55, 2002 стр. 795–804). 

 

Од 479 хемикалии на листата, 172 (35 %) имаат нотации за кожата. Методите на биолошко 

следење за некои од хемикалиите со нотација за кожата се објавуваат во истата книга на 

Комисијата. За да се процени ризикот од изложеност на кожата, од голема корист е 

биолошкото следење (на пример, за органски растворувачи), но биолошкото следење на е 

задолжително во Полска (со исклучок на олово). (Нилсен, Ј.Б. Nielsen, J.B., Гранджан -

Grandjean, Ph., Критериуми за нотација за кожата во различни земји, Американско списание за 

индустриска медицина, бр. 45, 2004, стр. 275–280). 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

База на податоци – Централен регистар на професионални болести 

 

Базата на податоци за професионални болести беше составена во Нофер Институтот за трудова 

медицина во Лоџ, Полска, од 1971 година. Во 1999 година беше трансформирана во 

Централниот регистар на професионални болести, на кој се пријавува секој случај на 

медицински потврдена професионална болест од територијата на цела Полска на специјален 

образец. Образецот содржи детални податоци кои вклучуваат дијагноза, опис на работата, 

агенс-причинител, ниво и времетраење на изложеност, име на пациент, датум на раѓање, 

домашна адреса, име на претпријатие со неговиот број на код и поштенска адреса, индустриска 

гранка, име на единица за здравствени услуги која ја дијагностицирала болеста и датумот на 

издавање на медицинска потврда. 

 

Врз основа на анализата на евиденциите од базата на податоци, во Полска годишно се објавува 

билтен за професионални болести, со двојазични наслови на табелите на полски и англиски 

јазик. Резимираните податоци и графикони се достапни на http://www.imp.lodz.pl 

 

Од 2003 година, Централниот регистар за професионални болести учествуваше во програмата 

за Европска статистика за професионални болести на Еуростат. 
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Во 2005 година дерматозите сочинуваа 5,0% од сите професионални болести (163 случаи од 

вкупно 3.249 случаи). Стапката на 100.000 платени вработени беше 1,7. 

 

Во 2004 година, дерматозите сочинува 4,8% од сите професионални болести (181 случај од 

вкупно 3.790 случаи). Стапката на 100.000 платени вработени беше 2,0; стапката на 100.000 

вработени лица беше 1,2. 

 

Табела 22: Кожни болести во Полска во 2004 година 

 
                                                                      Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 181 77 104 100.0 100.0 100.0 

Алергиски контактен дерматитис 160 70 90 88.4 90.9 86.5 

Иритациски (надразнувачки) 

контактен дерматитис 

10 5 6 5.6 6.5 4.8 

Масни акни, акни од хлор, акни од 

дрвен јаглен од мешана природа 

- - - - - - 

Инфекции со кандида: интертриго на 

раце, дистрофија на нокти со 

паронихија која се должи на 

работните услови 

3 - 3 1.7 - 2.9 

Дерматофитни инфекции кои се 

должат на контакт со биолошки 

материјал од животни 

1 1 - 0.5 1.3 - 

Контактна уртикарија 6 - 6 3.3 - 5.8 

токсичен меланодерматит - - - - - - 

Контактен лихен планус предизвикан 

од фотографски хемикалии 

- - - - - - 

Професионални фотодерматози 1 1 - 0.5 1.3 - 

Промена на бојата на кожата поради 

хемиска професионална изложеност 

или закоравување на кожата со 

надворешни телесни честици 

-  - - - - 

 

Табела 23: Кожни болести во Полска во 2004 година според сектори на статистичката 

класификација на економски активности во Европската заедница (NACE) и според пол 

 
                                                                      Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 181 77 104 

А. Земјоделство, лов и шумарство 19 11 8 

B. Риболов - - - 

C. Рударство и вадење камен 8 8 - 

D. Производство 52 23 29 

E. Снабдување со електрична 

енергија, гас и вода 

- - - 

F. Градежништво 18 17 1 

G. Трговија и поправки 7 5 2 

H. Хотели и ресторани 1 1 - 

I. Транспорт, складирање и 

комуникација 

7 6 1 

J. Финансиско посредување - - - 

K. Недвижнини, изнајмување и 

деловни активности 

6 2 4 

L. Јавна администрација и одбрана; 

задолжително социјално осигурување 

- - - 

M. Образование 3 2 1 

N. Здравствена и социјална работа 43 1 42 



191 
 

O. Други активности во заедницата, 

социјални активности, активности за 

лични услуги 

17 1 16 

 

Во 2004 година, кај услугите за здравствена заштита и социјална работа имаше најголем број 

на евидентирани кожни болести: 

▪ здравствена заштита: 43 

▪ болнички активности: 31 

▪ активности од медицинската практика: 3 

▪ активности од стоматолошката практика: 6 

▪ други активности кои се однесуваат на човековото здравје: 3 

▪ ветеринарни активности: 0 

▪ активности за социјална работа: 0. 

 

Табела 24: Кожни болести во Полска во 2004 година според возраст 
                                                                                        Старосни групи 

 Вкупно <29 30-39 40-49 50-59 60 

Кожни болести  181 26 30 69 56 - 

 

Табела 25: Кожни болести во Полска во 2004 година според времетраење на изложеност 

на штетен агенс 
                                                                     Времетраење на изложеноста 

 Вкупно Една 

смена 

1-12 

месеци 

1-4 

год. 

5-9 

год. 

10-14 

год. 

15-19 

год. 

20-

год. 

Не е 

наведено 

Не е 

релевантно 

Кожни 

болести 

181 - - 4 28 27 31 13 73 5 

 

Во 2003 година, дерматозите сочинуваа 4,9% од сите професионални болести (214 случаи од 

вкупно 4.365 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 2,3; стапката на 100.000 

вработени лица беше 1,4. 

 

Табела 26: Број на кожни болести во Полска во 2003 година според тип и пол 
                                                                      Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 214 93 121 100.0 100.0 100.0 

Алергиски контактен дерматитис 190 85 105 88.8 91.4 86.8 

Иритациски (надразнувачки) 

контактен дерматитис 

6 2 4 2.8 2.2 3.3 

Масни акни, акни од хлор, акни од 

дрвен јаглен од мешана природа 

- - - - - - 

Инфекции со кандида: интертриго на 

раце, дистрофија на нокти со 

паронихија која се должи на 

работните услови 

2 1 1 0.9 1.0 0.8 

Дерматофитни инфекции кои се 

должат на контакт со биолошки 

материјал од животни 

3 1 2 1.4 1.0 1.7 

Контактна уртикарија 11 2 9 5.2 2.2 7.4 

Токсичен меланодерматит 2 2 - 0.9 2.2 - 

Контактен лихен планус предизвикан 

од фотографски хемикалии 

- - - - - - 

Професионални фотодерматози - - - - - - 

Промена на бојата на кожата поради 

хемиска професионална изложеност 

или закоравување на кожата со 

надворешни телесни честици 

- - - - - - 
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Табела 27: Кожни болести во Полска во 2003 година според сектори на статистичката 

класификација на економски активности во Европската заедница (NACE) и според пол 

 
                                                                      Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 214 93 121 

А. Земјоделство, лов и шумарство 17 6 11 

B. Риболов - - - 

C. Рударство и вадење камен 6 6 - 

D. Производство 66 34 32 

E. Снабдување со електрична 

енергија, гас и вода 

1 1 - 

F. Градежништво 23 23 - 

G. Трговија и поправки 13 6 7 

H. Хотели и ресторани 4 3 1 

I. Транспорт, складирање и 

комуникација 

7 3 4 

J. Финансиско посредување 1 - 1 

K. Недвижнини, изнајмување и 

деловни активности 

9 3 6 

L. Јавна администрација и одбрана; 

задолжително социјално осигурување 

2 - 2 

M. Образование 2 - 2 

N. Здравствена и социјална работа 50 6 44 

O. Други активности во заедницата, 

социјални активности, активности за 

лични услуги 

10 - 10 

Фабрики надвор од Полска - - - 

Никаков вид на економска активност 

– неприменливо 

3 2 1 

 

Во 2003 година во рамките на услугите за здравствена заштита и социјална работа беа 

пријавени 50 случаи на кожни болести: 

▪ здравствена заштита: 47 случаи 

▪ болнички активности: 32 

▪ активности во медицинска практика: 6 

▪ активности во стоматолошка практика: 0 

▪ други активности кои се однесуваат на човековото здравје: 9 

▪ ветеринарни активности: 1 

▪ активности за социјална работа: 2. 

 

Табела 28: Кожни болести во Полска во 2003 година според возраст 

 

                                                                                        Старосни групи 

 Вкупно <29 30-39 40-49 50-59 60 

Кожни болести  214 22 34 84 70 4 

 

Табела 29: Кожни болести во Полска во 2003 година според времетраење на изложеност 

на штетен агенс 

 

                                                                     Времетраење на изложеноста 

 Вкупно 1-12 

месеци 

1-4 год. 5-9 год. 10-14 

год. 

15-19 

год. 

20-год. Не е 

наведено 

Кожни 

болести 

214 3 30 38 32 28 70 13 
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Во 2002 година, дерматозите сочинуваа 6,5 % од сите професионални болести (320 случаи од 

вкупно 4.915 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 3,5; стапката на 100.000 

вработени лица беше 2,2. 

 

Во 2001 година, дерматозите сочинуваа 6,2 % од сите професионални болести (375 случаи од 

вкупно 6.007 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 3,9; стапката на 100.000 

вработени лица беше 2,5. 

 

Табела 30: Кожни болести во Полска во 2001 година според пол 

 

                                                                      Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени Од сите болести 

Вкупно 375 185 190 6,2 

 

Табела 31: Кожни болести во Полска во 2001 година според сектори на статистичката 

класификација на економски активности во Европската заедница (NACE) 

 

                                     

Сектор 

        Број на случаи 

                Вкупно 

Вкупно 375 

А. Земјоделство, лов и шумарство 27 

B. Риболов - 

C. Рударство и вадење камен 17 

D. Производство 141 

E. Снабдување со електрична енергија, гас и вода 2 

F. Градежништво 48 

G. Трговија и поправки 9 

H. Хотели и ресторани 5 

I. Транспорт, складирање и комуникација 10 

J. Финансиско посредување - 

K. Недвижнини, изнајмување и деловни активности 8 

L. Јавна администрација и одбрана; задолжително социјално 

осигурување 

2 

M. Образование 4 

N. Здравствена и социјална работа 80 

O. Други активности во заедницата, социјални активности, 

активности за лични услуги 

20 

Фабрики надвор од Полска - 

Никаков вид на економска активност – неприменливо 2 

 

Во 2001 година во рамките на услугите за здравствена заштита и социјална работа имаше 80 

случаи на кожни болести: 

▪ здравствена заштита: 74 случаи 

▪ болнички активности: 45 

▪ активности во медицинска практика: 11 

▪ активности во стоматолошка практика: 7 

▪ други активности кои се однесуваат на човековото здравје: 11 

▪ ветеринарни активности: 2 

▪ активности за социјална работа: 4. 
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Табела 32: Кожни болести во Полска во 2001 година според возраст 
                                                                                        Старосни групи 

 Вкупно <29 30-39 40-49 50-59 60 

Кожни болести  375 29 89 149 96 12 

 

Табела 33: Кожни болести во Полска во 2001 година според времетраење на изложеност 

на штетен агенс 

                                                                     Времетраење на изложеноста 

 Вкупно Една 

смена 

1-12 

месеци 

1-4 

год. 

5-9 

год. 

10-14 

год. 

15-19 

год. 

20-

год. 

Не е 

наведено 

Кожни 

болести 

375 1 11 44 44 57 33 134 51 

 

Во 2000 година, дерматозите сочинуваа 6,9 % од сите професионални болести (504 случаи од 

вкупно 7.339 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 5,1; стапката на 100.000 

вработени лица беше 3,2. 

 

Во 1999 година, дерматозите сочинуваа 7 % од сите професионални болести (697 случаи од 

вкупно 9.982 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 6,8; стапката на 100.000 

вработени лица беше 4,4. 

 

Табела 34: Кожни болести во Полска во 1999 година според пол 
                                                                 Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени Од сите 

болести 

Мажи Жени 

Вкупно 697 304 393 7.0 5.7 8.4 

 

Од 697 случаи, 615 беа алергиска егзема, почесто кај жени отколку кај мажи. Бројот на случаи 

со оваа болест се намали за приближно 69 случаи во споредба со претходната година. 

 

Табела 35: Кожни болести во Полска во 1999 година според сектори на статистичката 

класификација на економски активности во Европската заедница (NACE) 
                                     

Сектор 

        Број на случаи 

                Вкупно 

Вкупно 697 

А. Земјоделство, лов и шумарство 42 

B. Риболов - 

C. Рударство и вадење камен 25 

D. Производство 232 

E. Снабдување со електрична енергија, гас и вода 10 

F. Градежништво 94 

G. Трговија и поправки 19 

H. Хотели и ресторани 4 

I. Транспорт, складирање и комуникација 5 

J. Финансиско посредување 1 

K. Недвижнини, изнајмување и деловни активности 11 

L. Јавна администрација и одбрана; задолжително социјално 

осигурување 

15 

M. Образование 15 

N. Здравствена и социјална работа 200 

O. Други активности во заедницата, социјални активности, активности 

за лични услуги 

18 

Фабрики надвор од Полска - 

Никаков вид на економска активност – неприменливо 6 

 

Во 1999 година имаше 200 случаи на кожни болести во рамките на услугите за здравствена 

заштита и социјална работа: 
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▪ здравствена заштита: 190 случаи 

▪ болнички активности: 127 

▪ активности во медицинска практика: 26 

▪ активности во стоматолошка практика: 13 

▪ други активности кои се однесуваат на човековото здравје: 24 

▪ ветеринарни активности: 2 

▪ активности за социјална работа: 8. 

 

Табела 36: Кожни болести во Полска во 1999 година според возраст 
                                                                                        Старосни групи 

 Вкупно <29 30-39 40-49 50-59 60 

Кожни болести  697 58 154 288 165 32 

 

Табела 37: Кожни болести во Полска во 2001 година според времетраење на изложеност 

на штетен агенс 
                                                                     Времетраење на изложеноста 

 Вкупно 1-12 

месеци 

1-4 год. 5-9 год. 10-14 

год. 

15-19 

год. 

20-год. Не е 

наведено 

Кожни 

болести 

697 8 57 84 101 92 266 89 

 

Во 1998 година, дерматозите сочинуваа 6,3 % од сите професионални болести (766 случаи од 

вкупно 12.017 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 7,5; стапката на 100.000 

вработени лица беше 4,8. 

 

Во 1997 година, дерматозите сочинуваа 5,8 % од сите професионални болести (674 случаи од 

вкупно 11.685 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 6,7; стапката на 100.000 

вработени лица беше 4,4. 

 

Табела 38: Кожни болести во Полска во 1997 година според пол 

                                                                 Број на случаи             % 

Кожни болести Вкупно Мажи Жени Од сите 

болести 

Мажи Жени 

Вкупно 674 309 365 5.8 4.7 7.2 

 

Табела 39: Кожни болести во Полска во 1997 година според сектори на статистичката 

класификација на економски активности во Европската заедница (NACE) 

                                     

Сектор 

        Број на случаи 

                Вкупно 

Вкупно 674 

А. Земјоделство, лов и шумарство 40 

B. Риболов - 

C. Рударство и вадење камен 37 

D. Производство 267 

E. Снабдување со електрична енергија, гас и вода 2 

F. Градежништво 68 

G. Трговија и поправки 22 

H. Хотели и ресторани 4 

I. Транспорт, складирање и комуникација 14 

J. Финансиско посредување - 

K. Недвижнини, изнајмување и деловни активности 14 

L. Јавна администрација и одбрана; задолжително социјално 

осигурување 

5 

M. Образование 12 
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N. Здравствена и социјална работа 153 

O. Други активности во заедницата, социјални активности, 

активности за лични услуги 

31 

Фабрики надвор од Полска - 

Никаков вид на економска активност – неприменливо 5 

 

Во 1997 година имаше 153 случаи на кожни болести во рамките на услугите за здравствена 

заштита и социјална работа: 

▪ здравствена заштита: 147 случаи 

▪ болнички активности: 88 

▪ активности во медицинска практика: 15 

▪ активности во стоматолошка практика: 11 

▪ други активности кои се однесуваат на човековото здравје: 33 

▪ ветеринарни активности: 3 

▪ активности за социјална работа: 3. 

 

Табела 40: Кожни болести во Полска во 1997 година според возраст 

 

                                                                                        Старосни групи 

 Вкупно <29 30-39 40-49 50-59 60 

Кожни болести  674 44 152 290 156 32 

 

Табела 41: Кожни болести во Полска во 1997 година според времетраење на изложеност 

на штетен агенс 

 

                                                                     Времетраење на изложеноста 

 Вкупно Една 

смена 

1-12 

месеци 

1-4 

год. 

5-9 

год. 

10-

14 

год. 

15-

19 

год. 

20-

год. 

Не е 

наведено 

Не е 

релевантно 

Кожни 

болести 

647 5 5 56 61 44 33 146 20 304 

 

Во 1996 година, дерматозите сочинуваа 6,1% од сите професионални болести (696 случаи од 

вкупно 11.318 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 7,1; стапката на 100.000 

вработени лица беше 4,6. 

 

Во 1995 година, дерматозите сочинуваа 6,2% од сите професионални болести (698 случаи од 

вкупно 11.320 случаи). Стапката на 100.000 платени работници беше 7,2; стапката на 100.000 

вработени лица беше 4,7. 

 

 

Компанија за социјално осигурување (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) 

 

Компанија за земјоделско социјално осигурување (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, KRUS) – покрива професионални болести на земјоделците (www.krus.gov.pl) 

 

Основниот закон со кој се дефинираат обврските за социјално осигурување и правата на 

бенефиции за земјоделците е дел од Законот од 20 декември 1990 година за социјално 

осигурување на земјоделците (целосен текст: Службен весник бр.7, точка 25 со понатамошните 

измени, 1998). 

 

Покрај овој закон, земјоделците ги добиваат своите права и бенефиции според следните 

закони: 
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▪ Законот од 13 октомври 1998 година за систем за социјално осигурување (Службен 

весник бр.137, точка 887 со понатамошните измени); 

▪ Законот од 28 ноември 1994 година за семејни бенефиции (Службен весник бр.228, 

точка 2255 со понатамошните измени); 

▪ Законот од 26 април 2001 година за структурни пензии (Службен весник бр.52, точка 

539 со понатамошните измени, 2001); 

▪ Законот од 23 јануари 2003 година за општо здравствено осигурување (Службен весник 

бр.45, точка 391 со понатамошните измени, 2003); 

 

Основните правни акти на Европската заедница се следните: 

▪ Регулатива на Советот (EEC) бр.1408/71 од 14 јуни 1971 година за примената на шеми 

за социјално осигурување за вработени лица, за самовработени лица и за членови на 

нивните семејства кои се движат во рамките на Заедницатa; 

▪ Регулатива на Советот (EEC) бр.574/72 од 21 март 1972 година со која се утврдува 

постапката за спроведување на Регулатива (ЕЕС) бр.1408/71 за примена на шеми за 

социјално осигурување за вработени лица, за самовработени лица и за членови на 

нивните семејства кои се движат во рамките на Заедницатa. 

 

Фондот за земјоделско социјално осигурување (KRUS) беше основан за целосно да се покрие 

социјалното осигурување на земјоделците. Намената беше да се создаде независна, 

специјализирана организација во Полска која, како вистински управител со социјалното 

осигурување на земјоцелците, би можела да ги преземе и да осигура ефикасно извршување на 

сите задачи кои се однесуваат на осигурувањето, кое беше претходно воведено. Истовремено 

одговорен е за преземање на какви било важни улоги кои може да произлезат. Со Фондот за 

земјоделско социјално осигурување (KRUS) управува Претседателот кој го назначува и 

разрешува Премиерот на барање на Министерот за социјална политика, во договор со Советот 

за социјално осигурување на земјоделците. 

 

Законот нуди две форми на покритие за социјално осигурување за земјоделците. За 

заинтересираното лице кои ги исполнува потребните услови, осигурителното покритие може 

да биде законски потребно или доброволно. За социјалното осигурување на земјоделците 

потребни се квартални придонеси, независно од тоа дали покритието е задолжително или 

доброволно). Сопствениците на фарма кои се ангажирани во сопствена земјоделска активност 

исто така мора да ја исполнуваат оваа обврска. Законски потребно е социјалното осигурување 

за земјоделци да ги покрива следните лица: 

 

1. земјоделец кој врши земјоделска активност на своја сметка како сопственик (независен 

или зависен) на фарма која се наоѓа во Република Полска и поседува повеќе од еден 

хектар обработливо земјиште или се занимава со специјален тип на земјоделско 

производство, според толкувањето на даночните прописи; 

2. брачен другар на земјоделец кој постојано работи на фармата, во специјални форми на 

земјоделско производство или одржува куќа која е директно поврзана со фарма; 

3. член на домаќинството, т.е. лице кое е блиско со земјоделец кој: 

- има најмалку 16 години, 

- останува земјоделец во заедничкото домаќинство или живее на фармата или во 

соседството, 

- постојано работи на фармата и не е вработен од земјоделец како работник, доколку тие 

не се покриени со друго социјално осигурување и нема право на старосна пензија или 

инвалидска пензија од социјалното осигурување на земјоделците или друго социјално 

осигурување.  

 

Исклучок на ова правило се оние кои вршат земјоделска активност или работа на фармата и 

истовремено вршат неземјоделска економска активност или соработуваат во таква активност. 

Според Законот од 1 јануари 1997, овие лица може да изберат сопствено осигурително 

покритие. 
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Табела 42: Листа на професионални болести на земјоделци кои имале осигурување во 

периодот од 1995 до 2004 

 
                                                                 Професионални болести 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Вкупно 80 82 139 141 142 116 113 135 104 

Алергиски дерматитис 8 11 13 22 20 32 14 24 11 

Инфекции со кандида: рака 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Дерматофитни инфекции 0 0 2 2 1 0 0 0 0 

Фотодерматози 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

5. Методи 

 

5.1. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Професионалните кожни болести се пријавуваат на специјален образец кој содржи детални 

податоци вклучувајќи дијагноза, опис на работата, агенс-причинител на болеста, ниво на 

изложенот и времетраење, име на пациент, датум на раѓање, домашна адреса, име на 

претпријатие со број на негов код и поштенска адреса, индустриска гранка, име на единицата 

на здравствената служба која ја дијагностицирала болеста и датумот на издавање на 

медицинска потврда. Примери на образци (wzory formularzy) се достапни во Регулативата на 

министерот за здравство од 1 август 2002 година за документација за професионални болести и 

влијанијата на овие болести (Службен весник бр. 132, точка 1121, 2002). Нивоата на 

изложеност не се потребни за биолошки и алергени агенси; наместо тоа мора да биде даден 

типот на агенс, видот на контакт и неговото времетраење (Регулатива на Советот на министри 

од 30 јули 2002 година за индекс на професионални болести, специфични процедури кои се 

однесуваат на пријавувањето сомнежи, идентификација и признавање на професионални 

болести и предмети кои се соодветни за овие случаи (Службен весник, бр. 132, точка 115, 

2002)). Овие информации треба да се испратат до Нофер институтот за професионална 

медицина во Лоџ и до Националниот санитарен инспектор. Истиот систем функционира за 

земјоделци, но тие мора да ги испратат информациите на Националниот санитарен инспектор и 

на Фондот за земјоделско социјално осигурување (KRUS). 

Централниот завод за статистика исто така ги собира информациите за професионални болести 

во образецот Z-10 ‘Работни услови’. 

 

5.2. Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

За да им помогне на претпријатијата да го проценат професионалниот ризик, Централниот 

институт за заштита на трудот – Национален истражувачки институт (CIOP-PIB) го има 

развиено STER, компјутеризиран систем за регистрирање на опасност и проценка на 

професионален ризик. Системот има неколку функции. 

 

▪ Собира и анализира информации за работното место кои се потребни за да се одредат 

опасностите. Ова го вклучува името (кодот) и локацијата на работната станица и бројот 

на лица кои работат на таа работна станица, опис на технолошкиот процес и 

материјалите кои се користат, опис на машините и други технички уреди кои се 

користат на работното место, како и основните инструменти и опрема кои се 

суштински важни за професионална безбедност и удобност. Воедно запишува опис на 

основни активности и времето на нивно извршување (т.н. водење евиденција за 

работните часови на другите работници) и кои било утврдени ризици (со можна 

илустрација). 

▪ Проценува каков било ризик поврзан со тие опасности. Системот предлага проценка на 

ризик за агенсите кои најчесто се присутни на работните места, како што се бучава, 

механички вибрации, зрачење, микроклима, штетни хемиски супстанци и исто така и 

механички агенси кои предизвикуваат несреќи. За секој од утврдените и наведени 
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агенси, системот ги бара резултатите од измерените параметри на изложеност; откако 

ќе ги вчита, ги врши потребните пресметки за да ги спореди резултатите на мерењата 

со прифатливите вредности утврдени со закон, стандарди или други барања. 

Податоците тогаш овозможуваат програмот да развие т.н. ‘картичка за мерење на 

агенс’ складирана во неговата база на податоци. 

▪ Ги утврдува и соодветно ги документира активностите кои треба да се преземат како 

резултат на проценката на ризик. 

 

Системот содржи база на податоци од полски прописи, од која автоматски избира прифатливи 

вредности за наведените агенси. Ознаката Sk – супстанци кои се апсорбираат преку кожата – се 

користи само како предупредувачки знак за да наведе дека одредена хемикалија би можела да 

продре во човековата кожа и би можела да предизвика системска токсичност. 

 

Се користи скала на три нивоа за да се процени и да се спореди ризикот, која го дефинира 

ризикот како низок, среден или висок. За хемиските агенси (освен за канцерогените), ризикот 

се проценува како низок доколку изложеноста на работникот не надминува 0.5 MAC, како 

среден доколку е повисок од 0.5 MAC, но не ја надминува законската вредност и како висок 

доколку не се исполнети здравствените стандарди. Ризикот кој се однесува на присуството на 

канцероген агенс во воздухот на работното место има скала на две нивоа: се проценува како 

среден доколку изложеноста на работникот не надминува 0.1 MAC и како висок доколку е 

повисок од 0.1 MAC. 

 

Високиот ризик секогаш означува недостаток на усогласеност со барањата; среден ризик значи 

дека е потребно разумно да се делува за поефективно да се заштитат вработените. Доколку 

ризикот се дефинира како низок ризик, воспоставените мерки за заштита се сметаат за 

задоволителни. 

 

Системот овозможува да се испечати документ регистрирајќи ги сите податоци во однос на 

анализираната работна станица. Овие податоци, заедно со резултатите од проценката и 

препораките кои се однесуваат на превентивни активности со наведување на датумот на 

нивната реализација и името на одговорното лице, исто така се потребни за проценка на ризик. 

Документот се нарекува Картичка за работна станица за безбедност и здравје при работа. 

Воедно можно е да се испечатат други документи кои ги бараат надзорните и контролните 

институции. 

 

5.3. Методи за мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

Полска нема метод за мерење на ризиците од изложеност на кожата. 

 

5.4. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Лична заштита опрема и биолошко следење. 

 

6. Дали кожните болести и изложеноста на кожата се сметаат за ризик со висок 

приоритет? 

 

Во Полска кожните болести и изложеноста на кожата не се ризик со висок приоритет. Во секој 

случај, од 1997 година забележано е значително намалување на појавата на кожни болести. 

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Бројот на професионални кожни болести се има намалено. Ова не се должи на каква било 

превенција или елиминација, но е резултат на намалената вработеност и зголемување на уделот 
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на мали и средни претпријатија во кои изложеноста не се контролира или постои на многу 

ниско ниво. 

 

Слика 6: Промени на појавата на професионални кожни болести помеѓу 1997 и 2004 

година, според возраст 

  

 
 

8. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

Одредени се четири приоритети: 

▪ зајакнување на основното здравје при работа 

▪ рурално здравје и земјоделство 

▪ интегрирано управување со здравје на работното место 

▪ променливиот свет на работата, вклучувајќи работници кои стареат.  

Главни референци: веб страници и линкови до опишаните информации. 

 

 

 

 

17. Собрани податоци кои се однесуваат на Португалија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Кожни болести 

▪ 2003/670/ЕС Препорака на Комисијата која се однесува на европската листа на 

професионални болести. 

▪ 76/768/ЕЕС Директива за козметика. 

▪ Регулаторна уредба 6/2001 со која се одобрува распоредот на професионални болести и 

соодветниот кодифицирачки индекс [2001, CIS 01-942]. 

▪ Уредба-закон бр. 248/99 – продолжува кон глобално реформулирање и подобрување на 

законодавството кое се однесува на професионални болести во согласност со новата 

правна рамка воведена со закон бр. 100/97 од 13 септември и во развојот на рамката 

усвоена со Закон бр. 28/84 од 14 август [1999, CIS 01-311]. 

▪ Уредба-закон бр. 341/93 од 30 септември за одобрување на националната табела на 

попреченост која се должи на професионални несреќи и болести [1993, CIS 97-5]. 

▪ Одлука бр. 33/93 од 15 октомври за организацијата и работата на Националната 

комисија за ревизија на листата на професионални болести [1993, CIS 97-4]. 
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▪ Листа на супстанци, агенси и индустриски процеси која ги претставува професионално 

изложените работници со реален или потенцијален канцероген ризик [1985, CIS 87-735] 

▪ Листа на професионални болести (Португалска уредба бр. 12/80) [1981, CIS 84-820]. 

▪ Кодифициран индекс на професионални болести [1980, CIS 84-1066]. 

 

Изложеност на кожата 

▪ Директива на Советот 98/24/EC од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и 

здравјето на работниците од ризиците кои се однесуваат на хемиски агенси при работа. 

▪ Директива на Комисијата 91/322/EEC од 29 мај 1991 за воспоставување на индикативни 

гранични вредности со имплементирање на Директива на Советот 80/1107/EEC за 

заштита на работниците од ризиците кои се однесуваат на изложеност на хемиски, 

физички и биолошки агенси при работа. 

▪ Директива на Комисијата 2000/39/EC од 8 јуни 2000 година, со која се утврдува прва 

листа на индикативни гранични вредности за професионална изложеност во 

спроведувањето на Директивата на Советот 98/24/EC. 

▪ Директива на Советот 67/548/EEC од 27 јуни 1967 за усогласување на законите, 

прописите и административните одредби кои се однесуваат на класификација, 

пакување и етикетирање на опасни супстанци. 

▪ Директива 1999/45/EC на Европскиот парламент и на Советот од 31 мај 1999, која се 

однесува на усогласување на законите, прописите и административните одредби на 

земјите членки кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни 

препарати. 

▪ Директива на Советот 91/414/EC од 15 јули 1991, која се однесува на пласирање на 

производи за заштита на растенија на пазарот. 

▪ Директива 98/8/EC на Европскиот парламент и на Советот од 16 февруари 1998 година, 

која се однесува на пласирање на биоцидни производи на пазарот. 

▪ Директива 2004/37/EC на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 за 

заштита на работниците од ризиците кои се однесуваат на изложеност на канцерогени 

или мутагени супстанци при работа. 

▪ Директива на Советот 89/656/EEC од 30 ноември 1989 година за минималните барања 

кои се однесуваат на безбедноста и здравјето за употребата на лична заштитна опрема 

од страна на работниците на работното место. 

▪ Уредба-закон бр. 290/2001, која се транспонира во национален закон Директива на 

Советот 98/24/EC за хемиска безбедност и Директиви на Комисијата 91/322/EEC и 

2000/39/EC за граници на хемиска изложеност [2001, CIS 01-1296]. 

▪ Уредба-закон бр. 82/95, која се транспонира во Директивите на Европската заедница на 

внатрешното законодавство, која се однесува на усогласување на законите, прописите и 

административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакување и 

етикетирање на опасни супстанци [1995, CIS 96-1934]. 

▪ Уредба бр. 275/91, која регулира особени мерки за превенција и за заштита на здравјето 

на работниците од ризици од изложеност на одредени хемиски супстанци [1991, CIS 

93-717]. 

▪ Уредба од 24 август 1988 година, со која се утврдуваат стандарди за класификација, 

етикетирање и пакување на пестициди и адитиви за пестициди  [1988, CIS 91-18]. 

▪ Декрет-уредба бр. 84/97, која се транспонира во Директиви на Советот 90/679/EEC и 

93/88/EEC на националното законодавство и Директива на Комисијата 95/30/EC која се 

однесува на заштита на работниците од ризици кои се однесуваат на изложеност на 

биолошки агенси на работното место [1997, CIS 98-410]. 

▪ Уредба-закон бр. 301/2000, која се однесува на заштитата на работниците од ризици 

кои произлегуваат од изложеност на работното место [1997, CIS 98-410] канцерогени 

или мутагени супстанци при работа на работното место. 

▪ Уредба-закон 28/93, која се транспонира во Директива на Советот 89/656/EEC за 

минималните барања за безбедност и здравје за употреба на лична заштита опрема од 

страна на работниците на работното место. 
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2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

GPEDC Grupo Portugues de Estudo das Dermites de Contacto. 

 

Насоки 

 

Безбедност и здравје при работа IDICT (Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das 

Condições de Trabalho). 

http://www.ishst.pt/IDICT_C00.aspx?cat=Cat_Apresentacao_Institucional&lang= 

 

Активности, иницијативи 

 

Проект RISKOFDERM ‘Проценка на ризик на професионална изложеност на кожата на 

хемикалии’ 

(Проект QLKA4-CT-1999-01107 финансиран од Европската комисија). Линкови: 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/issue8/ и 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol48/issue3/ 

SUI проект ‘Иницијатива за безбедна употреба’: 

http://www.ecpa.eu/website/page.asp?cust=3&lang=en&mi=4&si=15&dt=2 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Главните сектори кои се под влијание на изложеноста на кожата се следните: 

▪ земјоделска индустрија (мешање/разредување, полнење и прскање на пестициди) 

▪ хемиска индустрија (ракување, полнење, мешање/разредување на хемиски супстанци, 

одржување и сервисирање) 

▪ индустрија за електроинженерство и електронско инженерство (потопување на 

предмети, електроплатирање) 

▪ индустрија за обработка на кожа 

▪ индустрија за полимери 

▪ металургија 

▪ индустрија за пулпа, хартија и картон 

▪ индустрија за обработка на текстил  

▪ индустрија за бои и лакови 

▪ риболов (фаќање риба, класификација и селекција, обработка) 

▪ земјоделство (берба, постапување со берба, складирање) 

▪ сточарство (помош при раѓање на животното, молзење, стрижење, постапување со 

сточна храна) 

▪ здравствена заштита (постапување со пациент, постапување со контаминирани 

биолошки примероци) 

▪ лаборатории (постапување со контаминирани примероци, постапување со 

контаминирани предмети) 

▪ прехрамбена индустрија (кланици, директен контакт со мртви животни, нивни 

биолошки течности и производи од биолошко потекло како што е млеко или фекалии) 

▪ компании за преработка на отпад и отпадоци (операции за чистење, собирање и пренос 

на отпад).  

 

Извор: Проект RISKOFDERM. Линкови: http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/ 

issue8/ and http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol48/issue3/ 
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4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

▪ Уредба-закон бр. 362/93 за статистика и занимање, Diário da República, бр. 242, 15 

октомври 1993 година, стр. 5, 802-5, 804. 

▪ Министерство за здравство. 

 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/ 

saude+no+trabalho/doencasprofissionais.htm 

http://www.seg.pt/ 

 

Табела 43: Случаи на кожни болести без и со неспособност 

 

Кожни болести без неспособност 2003 2004 2005 

Контактен дерматитис 5 3 11 

Трауматски дерматитис 4 0 0 

Вкупно болести при работа 823 1.165 2.110 

Кожни болести со неспособност 2003 2004 2005 

Контактен дерматитис 58 81 98 

Трауматски дерматитис 22 16 0 

Егзематозен дерматитис (дерматитис егзематиформес) 4 0 0 

Вкупно болести при работа 1.142 2.023 1.416 

 

Табела 44: Вкупен број на случаи на кожни болести во 2002-2006 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Вкупно кожни болести како последица на 

работата 

135 132 128 132 109 

 

Извор: http://www.seg.pt/  

 

5. Методи 

 

5.1. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Participao Obligatoria de Doenca Profesional 

http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+no+trabalho/ 

doencasprofissionais.htm 

 

5.2. Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

Комплет алатки за проценка и управување со ризиците од професионална изложеност на 

кожата на опасни супстанци, од проектот RISKOFDERM. 

http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/47/8/629 

 

5.3. Методи за мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

▪ OECD, документ со упатство за спроведување на студии за професионална изложеност 

на пестициди за време на земјоделска примена, 1997 

(http://www.olis.oecd.org/olis/1997doc.nsf/LinkTo/ocde-gd(97)148) 

▪ Модели од проектот RISKOFDERM, Работен дел 3: 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/issue8/ 

▪ EASE модел: http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr136.htm 

 



204 
 

5.4. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Комплет алатки за проценка и управување со ризиците од професионална изложеност на 

кожата на опасни супстанци, од проектот RISKOFDERM. 

http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/47/8/629 

 

18. Собрани податоци кои се однесуваат на Словачка 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Кожни болести 

 

Закон бр.461/2003 Колекција од закони за социјално осигурување, во која се наведуваат две 

категории на професионални кожни болести: 

 

1. рак на кожа, 

2. кожна болест освен рак на кожа и преносливи кожни болести. 

 

Изложеност на кожата 

• Директива на Советот 89/391/ЕЕС за воведување на мерки за да се поттикнат 

подобрувања на здравјето и безбедноста на работниците на работното место 

(имплементирана во Закон бр.124/2006 Колекција од закони за безбедност и 

здравствена заштита на работното место). 

• Директива 2004/40/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 за 

минималните барања за безбедност и здравје кои се однесуваат на изложеност на 

работниците на ризиците кои произлегуваат од физички агенси (електромагнетни 

полиња). 

• Директива на Советот 90/394/ЕЕС од 28 јуни 1990 за заштита на работниците од 

ризиците кои произлегуваат од изложеност на канцерогени супстанци на работното 

место. 

• Директива на Советот 97/42/ЕС од 27 јуни 1997 година, со која за прв пат се менува 

Директива 90/394/ЕЕС за заштита на работниците од ризици кои произлегуваат од 

изложеност на канцерогени супстанци на работното место. 

• Директива на Советот 99/38/ЕС од 29 април 1999 година, со која по втор пат се менува 

Директива 90/394/ЕЕС за заштита на работниците од ризици кои произлегуваат од 

изложеност на канцерогени супстанци на работното место и ја проширува на мутагени 

супстанци. 

• Директива 2000/54/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 септември 2000 за 

заштита на работниците од ризици кои се однесуваат на изложеност на биолошки 

агенси на работното место. 

• Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 година за заштита на безбедноста и 

здравјето на работниците од ризиците кои произлегуваат од хемиски агенси на 

работното место. 

• Директива на Комисијата 2000/39/ЕС од 8 јуни 2000, со која се утврдува прва листа на 

индикативни гранични вредности на професионална изложеност во имплементирањето 

на Директива на Советот 98/24/ЕС за заштитата на безбедноста и здравјето на 

работниците од ризиците кои произлегуваат од хемиски агенси на работното место. 

• Директива на Комисијата 91/322/ЕЕС од 29 мај 1991 година за утврдување на  

индикативни гранични вредности со имплементирање на Директива на Советот 

80/1107/ЕЕС за заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност 

на хемиски, физички и биолошки агенси на работното место. 
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Специфичнo за LSDE: национално-регионално-локално ниво 

 

Општите обврски за вработените да го намалат ризикот од факторите во професионалната 

средина се утврдени во: 

• Закон бр. 124/2006 Колекција на закони за безбедност и здравје на работното место; 

• Закон бр. 126/2006 од Колекцијата на закони за јавно здравје; 

• GWPDE: Владина пишанa политика/Повелба; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 338/2006 од Колекцијата на закони за 

заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на биолошки 

фактори на работното место; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 355/2006 од Колекцијата на закони за 

заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на хемиски 

фактори на работното место; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 356/2006 од Колекцијата на закони за 

заштита на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на канцерогени 

и мутагени фактори на работното место; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 329/2006 од Колекцијата на закони за 

минимални барања за безбедност и здравје за заштита на работниците од ризиците кои 

произлегуваат од изложеност на електромагненти полиња; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 351/2006 од Колекцијата на закони за 

детали за заштита на здравјето од влијанија кои произлегуваат од оптичко зрачење 

(УВ, инфрацрвено и ласерско); 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 247/2006 од Колекцијата на закони за 

детали за заштита на здравјето од негативните влијанија кои произлегуваат од топлина 

и студ на работното место; 

• Владина одлука на Република Словачка бр. 357/2006 од Колекцијата на закони за 

детали за факторите на работното место и работната средина и за категоризацијата на 

ризик. 

 

Сите се објавени во Колекцијата на закони на Република Словачка. 

 

Инструкции на Министерството за здравство на Република Словачка бр. 2 од 12 ноември 1990 

година, за вршење на превентивни прегледи на работниците со зголемен ризик за 

професионални болести, индустриско труење или други здравствени повреди (објавени во 

официјалните извештаи на Министерството за здравство на Република Словачка бр. 2/1991). 

 

2. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

▪ Кожа и кожни производи – кожари, чевлари 

▪ Хемиска индустрија – хемиски обработувачи 

▪ Механизација – галванизација, фарбари 

▪ Градежништво – асфалтери 

▪ БР: биолошки ризици/сектори, активности и работни места. Изложеноста на биолошки 

фактори се регистрира и проценува само како општа изложеност на одреден фактор - 

не се регистрира од аспект на целните органи или локалните влијанија 

▪ ФР: физички ризици (со исклучок на УВ)/сектори, активности и работи. Изложеноста 

на физички фактори се регистрира и проценува само како општа изложеност на 

одреден фактор; не се регистрира од каков било аспект на целните органи или 

локалните влијанија. 

 

3. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 
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Кожната болест може официјално да се признае како професионална болест или болест која 

произлегува од работата доколку биде потврдена врската помеѓу соодветната професионална 

изложеност и клиничките наоди. 

 

Се претпоставува дека постои ризик за работниците кои се изложени на професионални 

фактори (физички, хемиски или биолошки) поголеми од дозволените граници (независно дали 

станува збор зa вредности на изложеност при активност или гранични вредности на 

изложеност). Тие се регистрирани како работници изложени на ризик и нивниот работодавач 

мора да им обезбеди соодветен здравствен надзор. 

 

Кожните болести се регистрираат во Националниот центар за здравствени информации - — 

http://www.nczisk.sk 

 

Работниците со изложеност на кожата се регистрираат во Автоматскиот систем за 

класификација на ризици (ASTR): податоците се собрани и архивирани во Надлежниот орган 

за јавно здравје на Република Словачка од 1996 — http://www.uvzsr.sk 

 

4. Методи 

 

4.1. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Податоците кои се однесуваат на работници со професионални кожни болести или кои се 

изложени на ризик за професионални кожни болести се регистрираат во Клиниката за 

професионална медицина и токсикологија и се испраќа годишно резиме до Националниот 

центар за здравствени информации. 

 

4.2. Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

Проценката на ризик се врши во согласност со гореспоменатите директиви на ЕУ. 

 

4.3. Методи за мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

Не постои конкретен метод. 

 

4.4. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на 

ризикот од изложеност на кожата 

 

Не постои конкретен метод за спречување на ризик од изложеност на кожата, но вработените 

мора да се придржуваат кон законодавството (вредности на изложеност при активност или 

гранични вредности на изложеност, избегнување или намалување на ризиците и здравствен 

надзор). 

 

5. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со голем приоритет? 

 

Во Република Словачка, кожните болести се четвртата најчеста професионална болест. 

 

6. Главни резултати и фактори за успех 

 

Бројот на професионални кожни болести се намалува од 1997 година и во текот на изминатите 

неколку години остана на речиси непроменето ниво (приближно 50 случаи секоја година). 

 

Тешко е да се процени стапката на професионална изложеност на кожата бидејќи Република 

Словачка ја мери само професионалната изложеност на хемиски фактори која предизвикува 

дерматолошки влијанија. Изложеноста на други фактори (физички, биолошки) се регистрира и 
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проценува само како општа изложеност на одредени фактори, а не во однос на целните органи 

или локални влијанија. 

 

Вработените и работниците се информираат во согласност со директивите на ЕУ и 

националното законодавство. 

 

7. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

Главните цели на политиката за професионални кожни болести и изложеност на кожата се да 

се намали бројот на изложени работници и да се намали нивото на изложеност. 

 

 

19. Собрани податоци кои се однесуваат на Словенија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

▪ Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник, RS 56/99, 64/01* - рамковен 

закон, прифатен од словенскиот парламент, 1999). 

▪ Закон за пензија и инвалидитет (Службен весник, RS 12/92, 5/94, 106/99, 26/03, 104/05*, 

потпишан од Министерот за труд), 

▪ Регулатива за превентивни медицински контролни прегледи (Службен весник, RS 

87/02, потпишана од  Министерот за здравство).  

▪ Регулатива за изјава за безбедност со проценка на ризик (Службен весник, RS 30/00, 

потпишана од Министерот за трод). 

▪ Регулатива за листата на професионални болести (Службен весник, RS 85/03, 

потпишана од Министерот за труд). Во оваа регулатива професионалните кожни 

болести се наведени под II/1. Професионалните болести се наведени според зафатен 

орган или систем. Кожните болести, предизвикани од супстанци и агенси кои не се 

вклучени, се земени предвид под други наслови: 

- Под број 43: кожни болести и рак на кожа предизвикани од саѓи, катран, битумен, 

смола, антрацен или нивни соединенија, минерални и други масла, суров парафин, 

карбазол или нивни соединенија, нус-производи од дестилација на јаглен; 

- Под број 44: професионално оштетување на кожата испровоцирано од научно 

признаена алергија или надразнувачки супстанци кои не се вклучени под други 

наслови; 

- Под број 45: професионално витилиго; оваа регулатива ја следи Препораката на 

Комисијата од 22 мај 1990 година (90/325/ЕЕС).  

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ 

решенија, договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Не постојат ефективни ‘подзаконски’ практики кои се однесуваат на дермалните ризици во 

Словенија. 

 

3. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

▪ Министерството за здравство побара од Клиничкиот институт за професионална, 

сообраќајна и спортска медицина да подготви критериуми за признавање на 

професионални болести. Критериумите се веќе подготвени и ќе бидат објавени на 

пролет 2006 година. 

▪ Лабораторија за професионални кожни болести е дел од Клиниката за дерматологија. 

Таму пациентите ги упатува општ лекар или Институтот за трудова медицина. 

Професионалните кожни болести дијагностицирани од Клиниката за дерматологија не 

се регистрираат. Штом ќе се дијагностицира професионална болест, само неколку 
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пациенти одлучуваат да побараат од Институтот за пензиско и инвалидско осигурување 

делумна попреченост и признавање на професионална болест (Слика 7), главно бидејќи 

се плашат да не ја изгубат работата или не се свесни за оваа опција. 

▪ Клиниката за дерматологија има своја евиденција за професионални кожни болести 

која прикажува 2,4 случаи на професионална кожна болест на 100.000 работници секоја 

година. 

▪ Изложеноста е вклучена во рамките на потврдувањето на професионални кожни 

болести.  

 

Слика 7: Патека на признавање на професионалните болести 

 

 
 

4. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места 

кај кои постојат ваквите ризици 

 

Не постои официјална колекција или евиденција на податоци кои се однесуваат на кој било 

професионален ризик. 

Пациентот има 
промени на кожата 

кои произлегуваат од 
неговата работа (?) 

Општ лекар 
Осигурувањето 

плаќа: 
консултација 

Клиника за 
дерматологија 

Кожни  тестови 

Лекар по трудова 
медицина 

Работодавачите плаќаат: 
редовен медицински 

контролен преглед или 
консултација за 

инструкции добиени од 
страна на работодавачот  

Институт за трудова 
медицина 

Професионална 
кожна болест  

Проф
есио
налн

а 
кожн

а 
боле

ст  

Препорака: 
(од општ лекар или институт 

за трудова медицина) 
 

Испраќање на пациентот за 
да се признае 

професионалната болест во 
Институтот за пензиско и 
инвалидско осигурување 

Инструкции за 
работодавач и 

работник: 
- префрлување на 
работникот на друго 
работно место 
- можно исклучување 
на агенсот причинител 
- инструкции за други 
изложени работници 
-  
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Извор: Институт за јавно здравје на Република Словенија. 

П
о

сл
ед

о
в

а
т
ел

ен
 б

р
о

ј 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

БОЛЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТВРДУВАЊЕ НА 

КРИТЕРИУМИ 

Професионални кожни болести и рак на кожа 

предизвикани од саѓи, катран, битумен, смола, антрацен 

или нивни соединенија, минерални и други масла, суров 

парафин, карбазол или нивни соединенија, нус-производи 

од дестилација на јаглен 

Професионални кожни болести предизвикани од други 

научно докажани алергени, пред сѐ отровни и 

надразнувачки супстанци кои не се наведени никаде на 

друго место 

П
р

о
ф

ес
и

о
н

а
л

н
о

 

в
и

т
и

л
и

г
о
 

Акни 

 

Надразнувачк

и контактен 

дерматитис 

Рак на кожа Надразнувачк

и контактен 

дерматитис 

Алергиски 

контактен 

дерматитис 

Уртикариј

а, 

ангиоедем 

Фотоалерг

иски 

дерматитис 
планоцелулар

ен 

на 

базалните 

клетки 

1.0. Каузална врска помеѓу 

изложеноста на 

професионален ризик 

фактор и реактивноста 

на работникот 

         

1.1. Историја: работа 

(насочена), лична, 

семејство 

+ + + + + + + + + 

1.2. Клиничка слика на 

кожна болест 

+ + + + + + + + + 

1.3. Позитивен тест со 

лепенка за 

професионални 

алергени 

     +    

1.4. Позитивен фото-тест со 

лепенка 

       +  

1.5. Позитивен тест со 

боцкање 

        

 

 

1.6. Позитивен 

хистопатолошки 

резултат 

  + +      

1.7. Други целни 

испитувања и тестови 

кои се користат за 

докажување 

професионална кожна 

болест (дерматолог, ин 

витро тестови, тест со 

провокација на 

работното место) 

+ + + + + + + + + 

1.8. Епидемиолошко 

истражување кое 
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докажува поголема 

зачестеност на 

професионални кожни 

болести 

2.0. Проценка на ризик на 

работното место 

+ + + + + + + + + 

2.1. Најнизок интензитет на 

изложеност 

акутен 

повторлив 

или 

хроничен 

акутен 

повторлив или 

хроничен 

повторлив долготраен акутен 

повторлив и 

долготраен 

нема 

поврзаност 

меѓу доза и 

влијание 

нема 

поврзаност 

меѓу доза и 

влијание 

нема 

поврзаност 

меѓу доза и 

влијание 

долготр

аен + 

2.2. Најкратко времетраење 

на изложеност 

Неколку 

недели до 

неколку 

месеци во 

зависност 

од 

интензите

тот на 

изложенос

т 

+ 

Акутен: 

неколку 

минути до 

неколку часови 

или хроничен 

во рок од 7 

дена + 

6 месеци + 6 месеци + Акутен: 

неколку 

минути до 

неколку часови 

или хроничен 

во рок од 7 

дена + 

10-15 дена 

после прв 

контакт со 

алергени 

Можен 

после еден 

контакт со 

алерген 

10-15 дена 

доколку е 

пропратен 

од УВ 

зрачење 

Неколк

у дена 

до 

неколк

у 

месеци 

+ 

2.3. Латентен период 6 месеци За време на 

изложеност во 

рок од 48 часа 

+ 

5-20 години + За време на 

изложеност 

или во рок од 

48 часа + 

Неколку 

дена + 

Неколку 

дена + 

Неколку 

дена + 

2 

години 

+ 

2.4. Период на индукција 
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5. Методи 

 

Словенија нема систематски начин за потврдување, признавање или регистрирање на 

професионалните болести. Ова се должи на две причини. 

▪ Доколку некој работник со сомневање за професионална кожна болест биде испратен на 

лекар по трудова медицина, работодавачот мора да плати за контролниот преглед и, 

доколку дијагнозата е признаена професионална болест, треба да плати и надоместок. Ова 

претставува пречка која ги спречува работодавачите да ги информираат лекарите по 

трудова медицина. 

▪ Докторите по трудова медицина во Словенија се директно ангажирани од работодавачите 

и затоа финансиски зависат од нив. Како резултат на тоа, тие честопати се двоумат дали да 

потврдат дијагноза за професионални болести. Доколку е дадена дијагноза, може да се 

утврди нова дијагноза со ангажирање на друг доктор по трудова медицина, менувајќи го 

претходниот доктор и дијагниза. 

 

Како резултат на тоа, постојат само неколку професионални кожни болести во Словенија кои се 

признаени од Институтот за пензиско и инвалидско осигурување Некои податоци за 

професионални кожни болести се достапни во Клиниката за дерматологија, но само за пациенти 

кои се тестирани таму. 

 

Методи за проценка и мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

▪ Секој работодавач треба да врши проценка на ризик за секое работно место. Ова обично го 

вршат инженерите за безбедност и лекарите по трудова медицина кои подготвуваат 

документ (изјава за безбедност) во кој мора да бидат наведени професионалните 

изложености на кожата и преземените мерки за да се намали ризикот. 

▪ Ризикот од изложеност на кожата се проценува за време на проценката на ризик, обично од 

страна на лекарите по трудова медицина, кои учествуваат во проценката. Постојат 

различни методи кои се користат за проценка на ризик. Некои од нив се наведени во став 

девет од Регулативата за изјава за безбедност (PHA, MOSAR, FTA, Delphi, FMEA). Ниеден 

од нив не вклучува конкретни методи за проценка на ризикот од професионална 

изложеност. 

▪ Не постои систематско евидентирање на ризикот кој се однесува на професионални 

изложености на кожата или кој било друг вид на изложеност на ниво на држава. 

 

Методи за спречување ризик од професионална изложеност на кожата 

 

Во изјавата за безбедност мора да биде наведено кои мерки мора да се преземат во однос на кој 

било ризик од изложеност на кожата и распоред според чие време мора да се воспостават овие 

мерки. Трудовите инспекции треба да го контролираат ова. 

 

Според институтот за професионална, сообраќајна или спортска медицина, не постои систематски 

начин за примена и контролирање на мерките во однос на ризик на изложеност на кожата во 

Словенија. Можно е некои компании да ги применуваат овие мерки. 
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Табела 46: Првите пет најчести дијагнози за кожни болести од посетите на вработените на 

амбулантски служби за здравствена заштита од Поглавјата на десеттиот преглед на 

Меѓународната статистичка класификација на болести и поврзани здравствени проблеми 

(ICD-10), 2001-2004. 

 Бр./1000 

2001 

Бр./1000 

2002 

Бр./1000 

2003 

Бр./1000 

2004 

Друг дерматитис (воспаление на 

кожата) 

13.5 13.4 12.4 12.9 

Уртикарија (осип од коприва) 11.9 11.8 10.7 10.5 

Неспецифичен контактен 

дерматитис (дерматитис 

симплекс) 

9.9 9.4 8.8 9.4 

Апсцес на кожа 9.2 8.8 8.5 8.1 

Алергиски контактен дерматитис 

(eczema vulgare) 

8.6 8.6 8.1 7.4 

Друго 59.1 61.3 52.9 53.8 

Извор: Институт за јавно здравје на Република Словенија. 

 

6. Дали кожните проблеми се сметаат за ризик со голем приоритет? 

 

Изложеноста на кожата и професионалните кожни болести не се сметаат за ризици со голем 

приоритет. Институтот за трудова, сообраќајна и спортска медицина спомена дека во моментот 

воопшто не постојат главни теми кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа (како на 

пример, употребата на азбест во минатото).  

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Бидејќи не постојат конкретни мерки во однос на дермални ризици, ова прашање не е применливо. 

 

8. Перспективи и предизвици за во иднина 

 

Со цел да ја подобри ситуацијата, Клиничкиот институт за трудова, сообраќајна и спортска 

медицина одлучи да организира континуирана кампања за работниците и работодавачите 

(‘Подобен за работа (Fit for work)’) за да ја подигне свесноста за важноста на здравјето на 

работниците во производниот процес. Досега, подготвени се шест модули: 

 

анализа на податоци во компании и приоритети 

1. ергономија на работното место 

2. хемиска екологија 

3. незгоди на работното место 

4. работна организација 

5. стрес на работното место и дрога. 

20. Собрани податоци кои се однесуваат на Шпанија 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Кожни болести: на меѓународно ниво 

 

ILO-C42 Конвенција за надоместок на работниците (Професионални болести) (Ревидирана), 1934 
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http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 

Кожни болести: на ниво на ЕУ 

 

▪ Директива на Советот 76/768/ЕЕС од 27 јули 1976 година за усогласување на законите на 

земјите членки кои се однесуваат на козметички производи. 

▪ Директива 94/27/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 30 јуни 1994, со која по 

дванаесетти пат се менува Директива 76/769/ЕЕС за усогласување на законите, прописите 

и административните одредби на земјите членки кои се однесуваат на ограничувања на 

продажбата/маркетингот и употребата на одредени опасни супстанци и препарати. 

▪ Одлука на Советот 1999/126/ЕС од 22 декември 1998 за статистичката програма на 

Заедницата 1998 до 2002. 

▪ Препорака на Комисијата 2003/670/ЕС од 19 септември 2003, која се однесува на 

европскиот распоред на професионални болести. 

 

Кожни болести: на национално ниво 

  

▪ Закон Кралска уредба 1/1994 од 20 јуни 1994 година за одобрување на презапишаниот 

текст на Општиот закон за социјално осигурување. 

▪ Одлука од 22 јануари 1973 година за извештај за професионални здравствени болести. 

▪ Пресуда од 6 март 1973 година за официјалниот образец на извештај за професионална 

болест. 

▪ R.D. 19995/1978 од 12 мај за одобрување на табелата за професионални болести во рамките 

на системот за социјално осигурување. 

 

Владина пишана политика 

 

Појаснувачки белешки кои помагаат да се дијагностицираат професионалните болести, 

Министерство за здравство (превод на шпански јазик, 1999) 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/NotasAyudaDiagEnfProf.pdf 

 

Изложеност на кожата 

▪ Директива на Советот 67/548/ЕЕС од 27 јуни 1967 за усогласување на законите, прописите 

и административните одредби кои се однесуваат на класификација, пакување и 

етикетирање на опасни супстанци. 

▪ Директива на Советот 89/656/ЕЕС од 30 ноември 1989 за минималните барања во однос на 

безбедноста и здравјето за употребата на лична заштитна опрема од страна на работниците 

на работното место. 

▪ Директива на Советот 91/322/ЕЕС од 29 мај 1991 за утврдување на индикативни гранични 

вредности со спроведување на Директивата на Советот 80/1107/ЕЕС за заштита на 

работниците од ризиците кои се однесуваат на изложеност на хемиски, физички и 

биолошки агенси на работното место. 

▪ Директива на Советот 91/414/ЕС од 15 јули 1991, која се однесува на пласирање на 

производи за заштита на растенија на пазарот. 

▪ Директива 98/8/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 16 февруари 1998 година, 

која се однесува на пласирање на биоцидни производи на пазарот. 

▪ Директива на Советот 98/24/ЕС од 7 април 1998 за заштита на безбедноста и здравјето на 

работниците од ризиците кои се однесуваат на хемиски агенси на работното место. 

▪ Директива 1999/45/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 31 мај 1999, која се 

однесува на усогласување на законите, прописите и административните одредби на земјите 

членки кои се однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати. 



214 
 

▪ Директива на Комисијата 2000/39/ЕС од 8 јуни 2000, со која се утврдува прва линија на 

индикативни гранични вредности за професионална изложеност во спроведувањето на 

Директивата на Советот 98/24/ЕС. 

▪ Директива 2000/54/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 18 септември за заштита 

на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на биолошки агенси на 

работното место. 

▪ Директива 2004/37/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 за заштита 

на работниците од ризиците кои произлегуваат од изложеност на канцерогени и мутагени 

супстанци на работното место. 

▪ Директива 2006/25/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2006 за 

минималните барања во однос на безбедноста и здравјето кои се однесуваат на 

изложеноста на работниците на ризици кои произлегуваат од физички агенси (вештачка 

оптичка радијација). 

▪ Кралска уредба 1407/1992 од 20 ноември 1992, со која се утврдуваат законските услови за 

олеснување на продажбата и слободното движење на личната заштитна опрема. 

▪ Кралска уредба 2163/1994 од 4 ноември 1994 за регулирањето на усогласениот европски 

систем за пласирање на пазарот и користење на производи за заштита на растенија. 

▪ Кралска уредба 363/1995 од 10 март 1995 за регулирањето на одредбите кои се однесуваат 

на известување за нови супстанци и класификација, етикетирање и пакување на опасни 

супстанци. 

▪ Кралска уредба 1561/1995 од 21 септември 1995 за специјални работни денови. 

▪ Кралска уредба 665/1997 од 12 мај 1997 за заштита на работниците од ризиците кои се 

однесуваат на изложеност на канцерогени супстанци на работното место. 

▪ Кралска уредба 486/1997 од 14 април 1997 со која се утврдуваат минималните одредби за 

безбедноста и здравјето на работните места. 

▪ Кралска уредба 773/1997 од 30 мај 1997 за минималните барања за безбедноста и здравјето 

за употребата на лична заштитна опрема од страна на работниците на работното место. 

▪ Кралска уредба 374/2001 од 6 април 2001 за заштита на безбедноста и здравјето на 

работниците од ризиците кои се однесуваат на хемиски агенси на работното место. 

▪ Кралска уредба 1054/2002 од 11 октовмри 2002, за регулирање на процесот на проценка за 

регистрирање, одобрување и пласирање на биоциди на пазарот. 

▪ Кралска уредба 255/2003 од 28 февруари 2003 за регулирањето на одредбите кои се 

однесуваат на класификација, пакување и етикетирање на опасни препарати. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ решенија, 

договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Кожни болести 

 

Насоки 

 

▪ Протоколи за специфичен медицински надзор: 

- професионална дерматоза 

- биолошки агенси 

- цитостатски агенси 

- етилен оксид 

- винил хлорид мономер 

- пестициди 

- јонизирачки зрачења. 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/ 

protocolos.htm 
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▪ Бела книга за здравствен надзор за професионална превенција на ризик 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/ 

home.htm 

 

Препораки 

 

Ажурирање на договорот за основните критериуми за организација на ресурсите за медицинската 

активност на превентивните служби. 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/criteriosBasicos.pdf 

 

Активности, иницијативи 

▪ Информативен систем за професионално здравје (SISAL), 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/sisal.htm 

▪ Европска мрежа за професионално здравје, http://es.osha.europa.eu/ 

 

Договори 

▪ Светска здравствена опсерваторија 

http://www.istas.net/webistas/abreenlace.asp?idenlace=1979 

 

Невладина пишана политика 

▪ Шпанска академија за дерматологија: 

- Шпанска групација за истражување на контактен дерматитис 

- Шпанска групација за фотобиологија (http://www.aedv.es/red.asp) 

▪ Асоцијација на осигурителни организации за несреќи при работа и професионални болести 

на Социјалното осигурување (AMAT) http://www.amat.es 

▪ Шпанско друштво за медицина и безбедност при работа 

http://www.semst.org/actualidad/actualidad.html 

▪ Синдикален институт за работа, животна средина и здравје 

http://www.istas.ccoo.es 

 

Изложеност на кожата 

 

Упатства 

 

▪ Техничко упатство за проценка и превенција на ризици кои произлегуваат од хемиски 

агенси кои се присутни на работните места 

(http://www.mtas.es/insht/en/practice/g_AQ_en.htm). 

▪ Техничко упатство за проценка и превенција на ризиците кои произлегуваат од изложеност 

на биолошки агенси (http://www.mtas.es/insht/en/practice/g_biolog_en.htm). 

▪ Техничко упатство за употребата на лична заштита опрема од страна на работниците на 

работното место (http://www.mtas.es/insht/en/practice/g_epi_en.htm). 

▪ Техничко упатство за проценка и превенција на ризиците кои произлегуваат од 

канцерогени или мутагени супстанци кои се присутни на работните места 

(http://www.mtas.es/insht/practice/g_cancer.htm). 

▪ Граници на професионалнаа изложеност за хемиски агенси,  2006 

(http://www.mtas.es/insht/en/practice/vlas_en.htm). 

▪ Упатства за граници на изложеност на широкопојасно некохерентно оптичко зрачење (0.38 

до 3μm). Здравствена физика, бр. 73 (3), 1997, стр. 539–554 

(http://www.icnirp.org/documents/broadband.pdf) 
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▪ Техничко упатство за проценка и превенција на ризиците кои произлегуваат од употребата 

на работните места (http://www.mtas.es/insht/en/practice/g_lugares_en.htm). 

▪ Техничко упатство за проценка и превенција на опасности на градилиштата: 

(http://www.mtas.es/insht/en/practice/g_obras_en.htm). 

 

Препораки 

▪ Erga FP: http://www.mtas.es/insht/erga_fp/ergafp.htm 

– N 24: складирање и мешање на пестициди, 

– N 25: примена и трошење на пестициди. 

▪ Erga news – забелешки од практика: http://www.mtas.es/insht/erga_not/erga_not.htm 

– N 71: превенција на биолошки ризик во кланиците, 

– N 77: нега на кожа на работното место, 

– N 80: изложеност на кожата на работниците на хемикалии. 

▪ Упатства за превентивна активност: http://www.mtas.es/insht/practice/guias.htm 

– стакленици, 

– цвеќари, 

– индустрија за конзервирана храна. 

▪ Постер: облека која штити од пестициди: 

http://www.mtas.es/insht/information/carteles/car_064.htm 

▪ Заштитен прирачник за истражувачи во лаборатории за биотехнологија: 

www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/23_1_1.pdf 

▪ Листови со факти: http://www.mtas.es/insht/information/lib_tot.htm#dd 

– ризик од оптичко зрачење од извор на светлина, 

– професионална изложеност на оптичко зрачење. 

▪ Технички белешки за превенција (TPN): http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htm 

– TPN 326: топлинско зрачење во пожари од течности и гасови, 

– TPN 462: стрес од студ: проценка на професионални изложености, 

– TPN 526: прва помош: изгореници, 

– TPN 545: превенција на биолошки ризик во лабораторијата: работа со паразити, 

– TPN 571: биолошка изложеност: лична заштитна опрема, 

– TPN 585: превенција на биолошки ризик во лабораторијата: работа со бактерии,  

– TPN 608: биолошки агенси: изработка на план за земање примерок, 

– TPN 609: биолошки агенси: алатки за земање примерок од биоаеросоли (I), 

– TPN 610: биолошки агенси: алатки за земање примерок од биоаеросоли (II), 

– TPN 611: биолошки агенси: анализа на примерок, 

– TPN 625: биолошки опасности во морскиот риболов, 

– TPN 654: нова класификација на ласери (UNE EN 60825-1/A2: 2002), 

– TPN 697: изложеност на кожата на хемикалии, 

– TPN 700: мерки за претпазливост за контрола на инфекција во здравствени средини, 

– TPN 711: ризици за работното место во компании за преработка и управување со отпад: 

постројки за сортирање пакувања (II). 

 

Активности 

▪ INSHT проекти: 

- проценка на ризик за професионална изложеност на кожата на хемикалии 

http://www.mtas.es/insht/research/p_nal.htm 

- проценка на нови производи за заштита на растенија за нивна авторизација и 

пласирање на пазарот http://www.mtas.es/insht/research/p_nal.htm#sevilla 

- проценка на ризик на изложеност на производи за заштита на растенија 

http://www.mtas.es/insht/research/p_nal.htm#sevilla 
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▪ проект RISKOFDERM ‘Проценка на ризик на професионална изложеност на кожата на 

хемикалии’ 

(Проект QLKA4-CT-1999-01107 финансиран од Европската комисија). Линкови 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/issue8/ and 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol48/issue3/ 

▪ Проект SUI ‘Иницијатива за безбедна употреба (Safe use initiative)’ 

http://www.ecpa.be/files/ecpa/documentslive/23/14871_SUI_EN_v31.pdf 

 

Невладина пишана политика 

 

▪ Професионално здружение за заштита на растенија: http://www.aepla.es 

▪ Други шпански здруженија, на пример: 

- здружение за производство на лична заштитна опрема: 

http://www.asepal.es/ 

- здружение за превенција на професионални несреќи: http://www.apa.es/  

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места кај 

кои постојат ваквите ризици 

 

Хемиски 

 

Главните сектори на кои влијае изложеноста на кожата се следните: 

▪ земјоделска индустрија (мешање/разредување, товарање и прскање на пестициди) 

▪ хемиска индустрија (ракување, полнење, мешање/разредување на хемиски супстанци, 

одржување и сервисирање) 

▪ индустрија за електроинженерство и електронско инженерство (потопување на предмети, 

електроплатирање) 

▪ индустрија за обработка на кожа 

▪ индустрија за полимери 

▪ металургија 

▪ индустрија за пулпа, хартија и картон 

▪ индустрија за обработка на текстил  

▪ индустрија за бои и лакови. 

 

(Извор: Проект RISKOFDERM): Линкови: http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/ 

issue8/ and http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol48/issue3/)  

 

Биолошки 

 

▪ Риболов (фаќање риба, класификација и селекција, обработка) 

▪ Земјоделство (берба, постапување при берба, складирање) 

▪ Сточарство (помош при раѓање на животното, молзење, стрижење, постапување со сточна 

храна) 

▪ Здравствена заштита (постапување со пациент, постапување со контаминирани биолошки 

примероци) 

▪ Лаборатории (постапување со контаминирани примероци, постапување со контаминирани 

предмети) 

▪ Прехрамбена индустрија (кланици, директен контакт со мртви животни, нивни биолошки 

течности и производи од биолошко потекло како што е млеко или фекалии) 

▪ Компании за преработка на отпад и отпадоци (операции за чистење, собирање и пренос на 

отпад). 
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4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Иако ризиците за професионална изложеност на кожата се признаени, не постои евиденција. 

Статистика: http://www.mtas.es/estadisticas/index.htm 

 

5. Методи 

 

5.1. Методи за проценка на ризиците од изложеност на кожата 

 

▪ Комплет од алатки за проценка и управување со ризици од професионална изложеност на 

кожата на опасни супстанци, од проектот RISKOFDERM: 

http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/47/8/629 

▪ Постер: методологија за проценка на професионалната изложеност на оптички зрачења 

претставена на Меѓународната работилница и симпозиум на Меѓународната комисија за 

заштита од нејонизирачко зрачење (Севилја 2004) Организирана од: Icnirp (Меѓународна 

комисија за заштита од нејонизирачко зрачење) 

 

Evalfrio: Компјутерска апликација за проценка на термален ризик и неудобност во студени 

работни места http://www.mtas.es/insht/information/aip/aip_023.htm 

 

5.2. Методи за мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

▪ OECD, 1997: документ со насоки за спроведување на студии за професионална изложеност 

на пестициди за време на земјоделска примена: 

http://www.olis.oecd.org/olis/1997doc.nsf/LinkTo/ocde-gd(97)148 

▪ Модели од проектот RISKOFDERM, работен дел три: 

http://annhyg.oxfordjournals.org/content/vol47/issue8/ 

▪ Модел за проценка на изложеност на супстанца (EASE): 

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr136.htm 

▪ EUROPOEM модел за производи за заштита на растенија: http://europoem.csl.gov.uk/ 

▪ Англиски модел за производи за заштита на растенија: 

http://www.pesticides.gov.uk/uploadedfiles/Web_Assets/PSD/UK_POEM1.xls 

▪ германски модел за производи за заштита на растенија: http://www.pesticides.gov.uk/ 

uploadedfiles/Web_Assets/PSD/German_Model_PSD1.xls 

 

5.3. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на ризикот 

од изложеност на кожата 

 

Комплет од алатки за проценка и управување со ризици од професионална изложеност на кожата 

на опасни супстанци, од проектот RISKOFDERM: http://annhyg.oxfordjournals.org/ 

cgi/content/full/47/8/629. 
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Табела 47: Случаи и процент на работници со кожни проблеми според занимање, 2000-04 

Estadísticas de enfermedades profesionales 2000–04. MTAS Spain 

 

Занимање 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Техничари 45 12 38 8.74 44 10.4 32 6.74 

Асистенти 

техничари 

23 6.42 22 4.95 32 5.89 38 6.75 

Службеници 11 2.63 22 4.14 23 3.95 24 3.68 

Сервисни 

работници 

222 12.36 222 10.06 254 9.51 254 8.43 

Квалификувани 

работници 

881 8.43 903 7.72 918 7.35 830 6.41 

Оператори 212 7.36 161 5.6 173 6.2 200 5.95 

Неквалификувани 

работници 

687 10.48 599 8.76 634 8.61 626 8.12 

DA 3 33.33 2 28.57 1 50 0 0 

Вкупно 2.084 9.12 1.969 7.86 2.079 7.74 2.004 6.98 

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

‘План за подобрување на професионалното здравје и безбедност и намалување на 

професионалните несреќи’. 

 

http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200504/LAB20050422_3.htm 

 

Професионалните болести едвај се прикажуваат во статистичките системи бидејќи е тешко да се 

регистрираат. Според овој план, приоритет е подобро да се разберат вистинските размери на 

професионалните болести, агенси, процес и професионални ситуации со цел да се најдат 

ефективни мерки за нивна контрола и намалување. 

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Евидентирањето на професионални болести е зголемено, делумно поради подобрување во нивното 

откривање и известување, со што почна да станува јасно колку е важна штетата по здравјето која 

може да ја предизвикаат професионалните болести. 

 
8. Перспективи и предизвици за во иднина 
 

Помеѓу другите политики, со ‘Стратегијата за безбедност и здравје при работа, 2005-08’ постои 

согласност да се заврши новата листа на професионални болести и да се обноват процедурите за 

системите за прогласување, известување и евидентирање на професионални болести. 

 

21. Собрани податоци кои се однесуваат на Шведска 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Владини служби: Министерство за индустрија, вработување и комуникации, Шведска 

 

Владини мерки за здравје при работа. 
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Во својот Закон за буџет за 2002 година, Владата претстави сеопфатна акциона програма за 

подобро здравје во работниот век. Намерата е да се комбинираат тековните, како и новите 

иницијативи во заеднички акционен план кој ќе служи за да се поттикне подобро здравје во 

работниот век. 

 

Закон за работна средина 

 

Намената на овој закон е да спречи болест и несреќи во текот на вработувањето и поинаку да 

постигне здрава работна средина. 

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ решенија, 

договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

Шведска е во првите редови во однос на истражувањето и законодавството за превенција на 

болест предизвикана од опасна изложеност на кожата. 

 

Шведски надлежен орган за работна средина 

  

Шведскиот надлежен орган за работна средина е административен надлежен орган за прашања кои 

се однесуваат на работната средина. Настојува да ги намали ризиците од лошото здравје и 

несреќите на работното место и да ја подобри работната средина со холистичка перспектива. 

Делува за да ја реализира целта на јавната политика за добра и развојна работна средина за сите. 

 

Шведски совет за работен век и социјално истражување 

  

Советот поддржува истражување во различни форми. Главната форма на поддршка се грантовите 

за проекти. Истражувачите поднесуваат предлози и нивната научна заслуга и општествена 

важност се проценуваат преку процес на рецензија. Со цел да стимулира истражување во рамките 

на конкретни области, Советот може да додели грантови на подолг период за истражувачки 

програми во престижни академски одделенија. Воедно Советот создава истражувачки позиции на 

шведските универзитети и доделува грантови за визитинг истражувачи, како и стипендии за 

постдокторски студии во странство. 

 

Истражувањето финансирано од Советот ги опфаќа следните области: 

▪ хемиски и физички опасности на работното место вклучувајќи електромагентни полиња, 

▪ попреченост. 

 

Работен век и изложености во средината и клиничка сензитивност 

 

Општата цел на нивната истражувачка група е професионално здравје и здрава средина за сите. Се 

фокусира на клиничките влијанија кои произлегуваат од изложеноста, влијанието на разликите во 

сензитивноста и нивните последици за одржливото професионално здравје и здравата средина. 

 

Идејата е дека проблемите произлегуваат од нерамнотежата помеѓу барањата на работниот век и 

индивидуалните ресурси. Со цел да ја истражи нашата цел за одржливо професионално здравје и 

здрава средина за сите, врши проценка на изложеност за важните агенси како што се алергени, 

надразнувачки супстанци, честици и различни физички изложености. 
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Целите е да се разберат причините за разлики во изложеноста, важната граница на изложеност, да 

се дадат важни информации во однос на ризични работни задачи во однос на сензитивноста, како 

и да се овозможи рана детекција на резултати, вклучувајќи воочени влијанија врз здравјето. 

 

Институт Каролинска 

 

Со седиште во Одделението за науки за јавно здравје, Институтот врши истражување, настава и 

консултации врз основа на концептот на јавно здравје, како и медицина на трудот. Истажувањето 

се фокусира на проблеми со здравјето кај населението и нивно ублажување преку превенција која 

се базира на заедницата и развој на соодветни системи за здравствена заштита. 

 

Епидемиолозите и научниците на полето на општествените науки работат заедно со 

истражувачите кои имаат искуство во медицина и нега. Планирањето и проценката на 

здравствените услуги и разбирањето на однесувањето во поглед на здравјето се вообичаени 

перспективи во проектите. 

 

Дерматологија на трудот и дерматологија на животната средина, Истражувачка група во 

Стокхолм 

 

▪ Организацијата 

 

Примената и пренесувањето на научното знаење се вршат во блиска соработка помеѓу Групата за 

истражување на дерматологија на трудот и дерматологија на животната средина, Институт 

Каролинска и Одделението за професионално здравје и здрава средина, Центарот за јавно здравје 

на Стокхолм и окружниот совет на Стокхолм. Најголем дел од вишите истражувачи на 

истражувачката групација се вработени од Окружниот совет на Стокхолм, а еден е вработен во 

Националниот институт за работен век (NIWL). 

 

▪ Истражувачка програма 

 

Главната цел е примарна и секундарна превенција на професионални кожни болести и кожни 

болести предизвикани од средината. Истражувањето главно е применета наука која се фокусира на 

поголемите здравствени проблеми. Работата е мултидисциплинарна, со блиска соработка помеѓу 

дерматолозите, имунолозите, епидемиолозите, токсиколозите, хемичарите и техничарите. Голем 

дел од истражувањето се врши во соработка со други групи во Шведска и на меѓународно ниво. 

Ова се главните истражувачки области. 

 

Проценка на изложеност на кожата 

 

Истражувачката област во која се вложуваат најголеми напори се однесува на проценка на 

изложеност на кожата која може да предизвика влијанија врз локалната кожа. Истражувачките 

групи применуваат постоечки методи и развиваат нови. Изложеноста на кожата на пестициди во 

земјите во развој и на акрилати во стоматолошката практика се проучува со техника на 

флуоресцентно следење и други методи. Беше создадена техника за отстранување лента за 

проценка на контаминацијата на кожата и површината со акрилати. Заедно со другите методи, ова 

сега се користи во студии за изложеност на кожата на бои за коса кај фризерите. Изложеност на 

кожата на метали се проучува со земање примерок со марамче со киселина, техника која групата ја 

има развиено. Изградена е уникатна комора за изложеност и истата се користи за студии за 

изложеност на кожата и белите дробови на честици кои се пренесуваат преку воздухот. 

 

Контактен дерматитис и контактна уртикарија 
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Ова е клиничко истражување кое опфаќа пациенти и со кое се проучуваат главните кожни 

алергени и надразнувачи како што се никел, хромат, кобалт, конзерванси, акрилати, латекс од 

природна гума и сурфактанти. Работата вклучува одредување на нови алергени. Покрај 

епидемиологијата, истражувачката група користи клинички, експериментални, имунолошки и 

хемиски методи. Воедно истражувачката група учествува во европска стандардизација за никел, 

заштитни ракавици и изложеност на кожата. 

 

Епидемиологија 

 

Истражувачката група се фокусира на развој на методи за аналитичка епидемиологија, соодветни 

за студии по професионална дерматологија; епидемиолошко следење и студии за појавата на 

егзема на рацете, контактна алергија и атопичен дерматитис кај општото население и кај 

ризичните занимања, т.е. стоматолози, забни техничари, фризери, механичари и пекари. Во тек се 

студии за квалитет на животот кој произлегува од здравјето. 

 

Структура и функција на кожата 

 

Се вршат студии за функциите на кожата да делува како бариера и патогените механизми при 

реакции од надразнувачки и алергиски контакт. Се применуваат микроскопија, имунологија и 

неинвазивни техники за биоинженеринг. 

 

Научни публикации и грантови 

 

Во периодот од 1997 до 2005 година беа објавени повеќе од 140 рецензирани публикации во 

научни списанија. Главните финансии за истражување потекнуваат од Шведскиот совет за работен 

век и социјално истражување (FAS), Шведската фондација за здравствени науки (Vårdal) и 

окружниот совет на Стокхолм (SLL). 

 

Втората меѓународна конференција ‘Професионални и опкружувачки изложености на кожата на 

хемикалии’ (OEESC-2005) беше договорена со активности на истражувачката група, во соработка 

со Националниот институт за безбедност и здравје при работа (NIOSH), САД.      

 

Научни трудови 

▪ Aragón, A., Blanco, L. E., Funez, A., Ruepert, C., Lidén, C., Nise, G., Wesseling, C., ‘Проценка 

на изложеност на кожата на пестициди со флуоресцентен трагач: измена на визуелен 

систем за бодување за земјите во развој (Assessment of dermal pesticide exposure with 

fluorescent tracer: a modification of a visual scoring system for developing countries)’, 

Списанија за професионална хигиена (Ann Occup Hyg), бр. 50, 2006, стр. 75–83. 

▪ Lidén, C., Carter, S., ‘Ослободување на никел од монети (Nickel release from coins)’, 

Контактен дерматитис (Contact Dermatitis), бр. 44, 2001, стр. 160–165. 

▪ Lind, M-L., Boman, A., Sollenberg, J., Johnsson, S., Hagelthorn, G., Meding, B., 

‘Професионална изложеност на кожата на трајни бои за коса кај фризерите (Occupational 

dermal exposure to permanent hair dyes among hairdressers)’, Списанија за професионална 

хигиена (Ann Occup Hyg), бр. 49, 2005, pp. 473–480. 

▪ Meding, B., Järvholm, B., ‘Егзема на раце кај возрасните во Шведска – промени во 

застапеноста помеѓу 1983 и 1996 година (Hand eczema in Swedish adults — changes in 

prevalence between 1983 and 1996), J Invest Dermatol, бр. 119, 2002, стр. 719–723. 

▪ Nyrén, M., Lindberg, M., Stenberg, B., Svensson, M., Svensson, Å., Meding, B., ‘Влијание на 

атопичен дерматитис од детството врз идниот работен век (Influence of childhood atopic 

dermatitis on future worklife)’, Scand J Work Environ Health, No. 31, 2005, стр. 474–478. 
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2.1. Примери на примената или пренесувањето на научното знаење 

  

Превенција на астма и дерматитис како последица на работата 

 

Истражувачката група со години активно пренесува научно знаење и клиничко искуство кое се 

однесува на дерматитис како последица на работата, занимања со голем ризик, ризик фактори и 

превентивни мерки. Групата изработи видеа и листови со податоци за професионални насоки за 

превенција на астма и дерматитис, за егзема на раце, употреба на заштитни ракавици и алергија од 

латекс. Преку соработка со експерти за астма како последица на работата, истражувачката група ја 

прошири комуникацијата за да вклучи и астма. 

 

Веб-сајт 

Веб-сајтот www.jobbafrisk.se (здрава работа) е понатамошно достигнување на заложбите да се 

пренесува научно знаење во пошироката заедница. Прво беше објавен во 2004 година во 

национална кампања. Во 2005 година, веб-сајтот имаше 3.000 индивидуални посетители месечно и 

постојано се ажурира со информации за повеќе занимања. Во 2006 година добивме економска 

поддршка од Окружниот совет на Стокхолм за дополнително да го развиеме со цел да достигнеме 

повеќе целни групи од оние во моментот. 

 

Некои од најважните учесници на полето на вработување, образование и алергија, како што е 

Шведската служба за вработување, Шведската национална агенција за подобрување на 

училиштата и Шведската асоцијација за астма и алергија, имаат објавено линкови до 

www.jobbafrisk.se. 

 

Образование   

 

Знаењето за дерматитис како последица на работата и негова превенција се пренесува во неколку 

образовни програми договорени од Институтот Каролинска и Националниот институт за работен 

век (NIWL), во кои учествуваме како едукатори, а во одредени случаи одговорни сме за 

програмата за обука. 

 

Примери: Институт Каролинска: студиска програма по медицина, постдипломски курс и 

образование за професионалци за здравје при работа за астма, алергија и егзема во работниот век, 

постдипломски курс по истражување на животна средина и по кожни алергии и воспаление; 

студиска програма по токсикологија; Национален институт за работен век (NIWL): програми за 

обука за професионалци за здравје при работа. 

 

2.2. OEESC-2005 – меѓународна конференција за превенциаја 

 

Втората меѓународна конференција за професионални и опкружувачки изложености на кожата на 

хемикалии (OEESC-2005) беше одржана во Стокхолм од 12 до 15 јуни 2005 година. 

Конференцијата беше организирана од Националниот институт за безбедност и здравје при работа, 

Националниот институт за безбедност и здравје при работа (NIOSH) – САД, Институт Каролинска 

и Окружниот совет на Стокхолм. Првата конференција во низата конференции се одржа во 

близина на Вашингтон, во 2002 година; третата конференција се одржа во Колорадо во 2007 

година. 

 

Намената на овие конференции е да ги здружат луѓето од светот и од многу дисциплини во 

истражувањето на јавното здравје и практиката за да се фоксуираат на превенција на штетни 
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изложености на кожата на хемикалии. Програмата во Стокхолм 2005 вклучуваше кратки курсеви, 

пленарни разговори, семинари за продавачи, работилници и постери. 

 

Некои од прашањата кои привлекоа најмногу внимание на конференцијата и од медиумите беа 

можностите и потребите за превенција на контактен дерматитис и особено штетните влијанија на 

работата со вода; употребата на пестициди и ризиците во земјите во развој; како и алергија на 

латекс. 

 

2.3. Законодавство и европска стандардизација за превенција 

    

Членовите на истражувачката група се ангажирани како експерти – од национални и меѓународни 

надлежни органи и организации – за прашања кои се однесуваат на сензибилизација на кожата, 

опасни супстанци, професионални граници и законодавство. Фокусот на нашето учество во 

таквата работа е заштитата на здравјето на работниците и потрошувачите, со ограничување на 

опасната изложеност на кожата и со спречување на контактен дерматитис. 

 

За регулативите кои се однесуваат на опасни супстанци, хемиски производи и козметички 

производи не се одлучува на национално ниво, ЕУ ги носи одлуките. Работата има значајно 

влијание врз некои од регулативите на ЕУ и врз европската стандардизација (CEN) и врз нивното 

имплементирање во Шведска и од страна на окружниот совет на Стокхолм. 

 

Шведски национални надлежни органи 

 

Членовите на истражувачката група се ангажирани како експерти за изложеност на кожата, 

сензибилизација, апсорпција преку кожата, дерматитис и превенција од страна на националните 

надлежни органи и одбори. 

▪ Шведски инспекторат за хемикалии 

▪ Шведска агенција за медицински производи 

▪ Шведски надлежен орган за здравје при работа 

▪ Шведска група за критериуми за професионални граници 

▪ Национален шведски совет за токсикологија 

▪ Окружен совет на Стокхолм. 

 

Тие пружија стручна поддршка за Окружниот совет во набавката на заштитни ракавици за 

медицинска употреба, хигиенски производи, детергенти и други хемиски производи, за сведување 

на минимум на ризикот за алергии за да ги заштитат вработените и пациентите. 

 

3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места кај 

кои постојат ваквите ризици 

 

Работата со вода и изложеноста на кожата на растворувачи, цементи и пестициди се некои од 

примарните причинители за кожна болест. Воедно важно е да се знае како новите хемиски 

супстанци и производи може да влијаат на здравјето и како да се спречи болест. 

 

4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

Кожните болести на работното место се официјално признаени како професионални болести. 

 

Системи за осигурување од повреда на работното место 
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Луѓето повредени во несреќа на работното место или на пат кон работа или враќајќи се од работа, 

можат да добијат надоместок од шемата за осигурување од повреда на работното место. 

Осигурувањето воедно важи за професионална болест, како на пример поплаки за кожата после 

контакт со одредени супстанци. Работодавачот мора да ја извести службата за социјално 

осигурување. 

 

Системот за информации кои се однесуваат на повреда на работното место (ISA) содржи 

информации за пријавени несреќи на работното место и повреда како последица на работата кај 

сите вработени во Шведска. Овој регистар се заснова на извештаи за повреди на работа доставени 

до Службата за социјално осигурување согласно Законот за осигурување од повреда при работа 

(LAF). ISA содржи податоци за несреќи при работа и болести поврзани со работата согласно 

Законот за осигурување од повреда при работа. Намената на ISA е да даде основни информации 

кои се потребни за превентивни мерки во работниот век. 

 

5. Методи 

 

5.1. Методи за собирање на податоци за појавата и застапеноста на кожните болести 

 

Не постојат методи за систематско собирање податоци за појавата на кожни болести предизвикани 

со професионални изложености или други причини. Доколку некој доктор препознае одреден 

случај како случај кој е поврзан со работата, тој/таа може да го упати пациентот во дерматолошка 

клиника која е специјализирана за професионални кожни болести (главно во универзитетски 

болници). Истражувањето го спроведуваат универзитетски клиники. Нивното истражување може 

да даде одредена претстава за големината на проблемот. ISA системот се заснова на извештаи за 

симптомите кои ги даваат самите работници и не се заснова на клинички дијагнози    

 

5.2. Методи за проценка и мерење на ризиците од изложеност на кожата 

 

Проектите споменати подолу и други научни проекти во рамките на универзитетите, може да 

придонесат за откривање и мерење на нови и познати ризици. Шведскиот надлежен орган за 

работна средина работи на проект кој има за цел подобро откривање на професионални кожни 

болести од страна на инспекторите за работна средина. 

 

5.3. Методи за спречување (елиминирање/сведување на минимум/контролирање) на ризикот 

од изложеност на кожата 

 

Одредбите за опасностите од хемиската работна средина (AFS 2000:4) се однесуваат на сите 

аспекти на заштита од изложеност на хемиска супстанца, вклучувајќи ги ризиците за оштетувања 

на кожата. Главниот принцип е да се замени супстанца со помалку опасна супстанца; вториот 

чекор е да се резимира процесот; потоа да се подобри вентилацијата; и на крајот, да се користи 

лична заштитна опрема.    

 

Истражување и активности 

 

Проекти спонзорирани од Шведскиот совет за работен век и општествено истражување за 

изложеност на кожата и професионални кожни болести. 

 

▪ Грант бр. 2001-0222: предиктивно тестирање за алергии и токсичност и подобрена 

дијагноза и терапија на алергиски контактен дерматитис. 

▪ Грант бр. 2001-0337: квантитативни студии за апсорпција од кожата на соединенија кои се 

присутни во работната средина. 
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▪ Грант бр. 2001-2399: изложеност на кожата кај фризери и можности за превенција. 

▪ Грант бр. 2001-2564: варијабилност кај изложеност на кожата. 

▪ Грант бр. 2001-2811: квантитативни студии за внесување на хемикалии од работното место 

во кожата. 

▪ Грант бр. 2001-2888: проценка на изложеност на кожата - методи за доза, внесување  и 

локални влијанија. Развој на знаење за превенција на професионална кожна болест. 

▪ Грант бр. 2003-0043: хемикалии од гума: контакти со кожата, продирање и проценка на 

ризик. 

▪ Грант бр. 2004-1899: проценка на изложеност на кожата – методи за доза, внесување и 

локални влијанија. Развој на знаење за превенцијата на професионална кожна болест. 

▪ Грант бр. 2005-0373: гумени производи: изложеност на кожата, продирање и метаболизам. 

▪ Грант бр. 2005-0373: изложеност на кожата и поместување кон кожата на метилен дифенил 

диизоцијанат (MDI). 

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Професионалните оштетувања на кожата не се приоритет оваа година или следната година. 

 

7. Главни резултати и фактори за успех 

 

Примери на методи за проценка и мерење на ризикот од изложеност на кожата. 

 

Беше развиен метод за проценка на професионална изложеност на кожата на трајни бои за 

коса 

 

Перформансите на земањето примерок со плакнење на раце беа проучени за пет соединенија на 

боја за коса. Ефикасноста на земањето примерок после време на изложеност од пет минути беше 

помеѓу 70 и 90% за компоненти на бои во производите за боење на коса. Ефикасноста на земање 

примерок беше соодветна за мерења на изложеноста на кожата на трајни бои за коса (Линд М.-Л. и 

др. - Lind, M.-L. et al., Ann. Hyg., бр. 48 (6), 2004, стр. 533–539). 
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Професионална изложеност на кожата на трајни бои за коса кај фризерите 

 

Кожата на фризерите е изложена на алергиски соединенија за време на боење на косата. Од секоја 

рака беа собрани примероци од плакнење на рацете пред почетокот на боењето на косата, после 

примена на бојата и по сечење на новообоената коса. Изложеноста настанува од примена на боја, 

од сечење на новообоената коса и од позадинска изложеност.  

Вчитувањата на изложеноста се на нивото, каде што постои ризик за сензибилизација и/или 

поттикнување на контактна алергија (т.е. за PPD 22-939 nmol по рака). 

 

Употребата на ракавица забележана во оваа студија честопати беше несоодветна и беше недоволна 

да спречи изложеност (Линд, М.-Л. и др. - Lind, M.-L. et al., Ann. Hyg., бр. 49 (6), 1 август 2005, 

стр. 473–480). 

 

Мерење на изложеноста на кожата на епоксидни соединенија 

 

Најголем дел од епоксидите се засноваат на диглицидил етер или бисфенол А (DGEBA). За 

проценка на изложеноста на кожата на DGEBA, беше извршено теренско земање примерок кај 

работници кои нанесуваат подови без рабови и спојувања. Земањето примерок се вршеше со 

лепенки прикачени на кожата за време на работна смена или како лепење на лента после работна 

смена. Овие методи на земање примерок ќе бидат потемелно проучени во лабораторијата и за 

време на теренско земање примерок во различни професионални средини. Мерењата даваат 

информации за тековни нивоа на изложеност, но исто така се наменети да бидат основа за 

препораки за стратегија за земање примерок на различни работни места (Линдал, Р. и др. - Lindahl, 

R. et. al., Записници од меѓународната конференција за професионални и опкружувачки 

изложености на кожата на хемикалии). 

 

Големи органски аеросоли во комора за изложеност на луѓе: примени во дерматологија на трудот 

и пулмунологија (Л. Лундгрен – L. Lundgen, Институт Каролинска): 

http://diss.kib.ki.se/2006/91-7140-731-6/ 

 

Професионална изложеност на кожата на трајни бои за коса кај фризерите (М.-Л. Линд -M.-L. 

Lind, Национален институт за работен век):  

http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/49/6/473 

 

Студии за внесување на хемикалии од работното место во кожата (М. Раума – M. Rauma, Институт 

Каролинска) 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2650&a=6279&l=en 

 

Други референци 

 

[1] www.eurekalert.org/pub 

[2] Шведски надлежен орган за работна средина, Служби за публикации, П.Ф. 1300, SE–171 25 

Солна, тел. (46-8) 730 97 00 или факс (46-8) 735 85 55, електронска пошта: 

publikationsservice@av.se 

22. Собрани податоци кои се однесуваат на Обединетото Кралство 

 

1. Законодавство (меѓународно, на ЕУ, национално-регионално-локално, владина пишана 

политика/повелба) 

 

Согласно законот за безбедност и здравје при работа од 1974 година и Регулативите за управување 

со безбедноста и здравјето на работното место 1999 
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(http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19993242.htm), работодавачите имаат правна должност да ги 

заштитат безбедноста и здравјето на нивните вработени и кој било друг кој е под влијание на 

нивните работни активности. 

 

Хемикалиите подлежат на Регулативите за контрола на супстанци кои се опасни по здравјето од 

2002 година (http://www.opsi.gov.uk/si/si2002/20022677.htm). Тие ги имплементираат здравствените 

барања на директива на Европската комисија, позната како директива за хемиски агенси 

(Директива 98/24/ЕС, http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/1998/l_131/l_13119980505en00110023.pdf), со која се утврдуваат минимални 

барања за заштита на безбедноста и здравјето на работниците од присуство или употреба на 

опасни хемиски агенси. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/law.htm  

 

2. Колективни практики (насоки, препораки, активности/иницијативи/програми/ решенија, 

договори помеѓу социјални партнери и сектори) 

 

▪ Извршното тело за безбедност и здравје (HSE) дава информации за кожни болести, 

особено за следното: 

- (контактен) дерматитис (http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/dermatitis.htm), 

- контактна уртикарија (http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/urticaria.htm), 

- акни (http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/acne.htm), 

- пигментни нарушувања (http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/pigment.htm), 

- рак на кожа (http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/cancer.htm). 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/index.htm 

▪ Веб-сајтот  ‘http://www.hse.gov.uk/skin/index.htm’ дава линкови до различни теми кои се 

однесуваат на професионални кожни болести (пр. теми како што се контакт со хемикалии, 

акциониот план ‘кожата на работното место’). 

▪ Воедно Извршното тело за безбедност и здравје (HSE) дава насоки како што се 

‘Спречување на дерматитис на работното место – совет за работодавачите и вработените’ 

(http://www.hse.gov.uk/pubns/indg233.pdf) или ‘Медицинските аспекти на професионална 

кожна болест’ (http://www.hse.gov.uk/pubns/ms24.pdf). 

 

Достапни се и дополнителни информации како што се постери или дополнителни материјали 

за читање. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/information.htm 

▪ ‘Акциониот план кожата на работното место’ е соодветен акционен план кој појаснува 

чекор по чекор како да се спречи дерматитис како последица на работта. Содржи информации 

за мерења, лична заштитна опрема, како и информации за предавање и обука на персоналот. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/actionplan.htm. 

▪ Студија на случај за фабричко обложување (проблем-решение-придобивки-законодавни 

барања) е опишана на веб-сајтот на HSE. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/casestudies/fabric.htm 

▪ Упатството ‘Избор на заштитни ракавици за работа со хемикалии’ содржи препораки за 

тоа како да се изберат соодветните заштитни ракавици 

(http://www.hse.gov.uk/pubns/indg330.pdf). 

▪ Правилното отстранување на ракавици за еднократна употреба и за повеќекратна 

употреба, како и можностите за нега на кожата се опишани на веб-сајтот на HSE 

(http://www.hse.gov.uk/skin/information. 
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3. Главни ризици (хемиски, биолошки, физички) и сектори, активности и работни места кај 

кои постојат ваквите ризици 

 

Професии кои се погодени од контактен дерматитис (главно индустрии и деловни сектори): 

▪ земјоделство/хортикултура 

▪ угостителство и обработка на храна 

▪ хемикалии 

▪ чистење 

▪ градежништво 

▪ инженеринг 

▪ фризерски/козметички услуги 

▪ здравствена заштита 

▪ работа на море, далеку од копното 

▪ печатење 

▪ гума.  

 

Ова се индустриските сектори со највисок ризик за дерматитис како последица на работата, но од 

дерматитис може да страдаат луѓе кои работат во сите сектори. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/dermatitis.htm 

 

Масните акни кај работниците со нафта се ретки бидејќи постојат помалку можности за 

долготраен контакт со сурова нафта или потешки нафтени фракции. 

Извор: http://www.hse.gov.uk/skin/diseases/acne.htm 

 

Според најновите статистички информации за кожни болести во Обединетото Кралство: 

▪ во 2006/07 имаше 29.000 лица со ‘кожни проблеми’ за кои тие веруваа дека имаат 

поврзаност со работата (Извор: Испитување за лично пријавена болест како последица на 

работата); 

▪ повеќе од 3.500 случаи на професионална кожна болест во 2006 година беа пријавени од 

дерматолозите и лекарите по трудова медицина со пријавувањата во Мрежата за 

истражување на здравјето и професијата - THOR (Epiderm и OPRA). Од нив, 2.395 (68%) 

беа контактен дерматитис и 760 (21%) – најголем дел од остатокот – беа рак на кожа. 

 

Статистичкото моделирање од страна на Универзитетот на Манчестер покажа статистички 

значајни надолни трендови во појавата на контактен дерматитис и сите случаи на кожна болест во 

текот на периодот од 1996 до 2006 откако беа земени предвид одредени фактори кои влијаат на 

годишните проценки засновани на THOR. 

 

Во текот на 2004-06, најчести агенси кои ги истакнуваа дерматолозите и лекарите по трудова 

медицина како причинители на кожни болести беа ‘сапуни и средства за чистење’, ‘гумени 

хемикалии и материјали’, ‘работа со вода’ и ‘лична заштитна опрема (PPR)’. 

 

Професии со највисоки проценети стапки на зачестеност во 2004-06 според пријавувањата од 

страна на дерматолозите во Epiderm, беа следните: ‘цветни аранжери и цвеќари’, ‘фризери и 

бербери’,  ‘оператори со процес на обработка на гума’, ‘оператори со процес на обработка на 

стакло и керамика’ и ‘козметичари и слични занимања’. 

 

Индустриски сектор со највисоки проценети стапки на зачестеност во 2004-06 според 

дерматолозите кои пријавуваат на Epiderm, беше ‘други услужни активности’. 

 

Извор: http://www.hse.gov.uk/statistics/overpic.htm?ebul=stats/nov-07&cr=03 
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4. Нивоа на признавање на професионални кожни болести и изложеност на кожата 

 

За бројките за професионален контактен дерматитис, видете 

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/skin.htm 

 

Податоци за ‘кожни проблеми’ 

 

2001/02: проценета застапеност: 38.000 (88 случаи на 100.000 вработени воопшто) 

2003/04: проценета застапеност: 31.000 (71 случаи на 100.000 вработени воопшто) 

2004/05: проценета застапеност: 29.000 (67 случаи на 100.000 вработени воопшто) 

Извор: http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/swit3.htm 

 

Дополнителни табели 

 

Дијагностички категории според старосна група според пол: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors01.htm 

 

Дијагностички категории според година според пол: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors02.htm 

 

Проценет број на случаи според дијагностичка категорија: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors03.htm 

 

Проценет број на случаи и проценета стапка на 100.000 работници годишно, според занимање: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors04.htm 

 

Проценет број на дијагнози во кој беа утврдени посебни супстанци како причинители: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors06.htm 

 

Проценет број на случаи и проценета стапка на 100.000 работници годишно, според индустрија: 

http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/thors05.htm 

 

За дополнителни статистички информации за појавата на болест како последица на работата, 

погледнете во: Cherry 2002.pdf 

 

5. Методи 

 

Од 1989 година во Обединетото Кралство се активни национални шеми за надзор за пријавување 

на професионални болести. Заедно тие ја формираат Разузнавачката мрежа за професионални 

болести (ODIN), од која две составни шеми – EPIDERM (шема за надзор на професионални кожни 

болести од дерматолозите) и OPRA (Активност на пријавување од лекари по трудова медицина, 

шема за сите видови на болести како последица на работата) – придонесуваат за пријавување на 

професионални кожни болести. 

Извор: Shum 2003.pdf  

 

Во 1998 година, Универзитетот од Манчестер соедини и управуваше со различни шеми, како дел 

од Разузнавачката мрежа за професионални болести (ODIN). Од април 2002 година мрежата, сѐ 

уште водена од Универзитетот на Манчестер, беше позната како ‘Мрежа за истражување на 

здравјето и професијата’ (THOR). 

Извор: http://www.hse.gov.uk/statistics/sources.htm 
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Следното резиме е достапно на  

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/skin.htm 

 

Со испитувањето за ‘Лично пријавена болест како последица на работата’ од 2004/05 беше 

проценета застапеноста на лично пријавени кожни болести во Велика Британија и изнесуваше 

29.000. 

 

Секоја година специјалистите лекари дијагностицираат во просек 3.500 нови случаи на кожни 

болести како последица на работата во периодот помеѓу 2002 и 2004 година (THOR): приближно 

75% од нив беа контактен дерматитис. 

 

Годишниот број на работници со професионален дерматитис за кои е проценето дека имаат 

некаков степен на попреченост според шемата за индустриски повреди продолжи да се намалува 

од повеќе од 400 на почетокот на 1990тите до 170 во 2003/2004.  

 

Од достапните извори на податоци тешко е да се проценат трендовите во појавата на 

професионален дерматитис. Разгледувајќи ги податоците на THOR може да се забележи дека 

после флуктуирањето помеѓу 3.000 и 4.000 случаи годишно во периодот помеѓу 1996 и 2000 

година, бројот на случаи со дерматитис во шемите за надзор Epiderm и OPRA сега беше под 3.000 

за последните четири години. Според тоа, ова претставува вистински надолен тренд. Сепак, може 

да постојат неколку причини кои може да ја објаснат очевидната промена во бројот на пријавени 

случаи од една година до следната. Како резултат, таквите податоци треба да се толкуваат со 

претпазливост. На пример, учеството на доктори специјалисти во шемата е доброволно и тие 

можат да го прекинат своето учество во шемата или помалку да пријавуваат како што поминува 

времето.  

 

Проценките покажуваат дека занимања кои се изложени на најголем ризик во периодот од 2002 до 

2004 година според дерматолозите кои пријавуваат на Epiderm, беа цветни аранжери и цвеќари, 

козметичари и слични занимања, како и фризери и бербери. 

 

Индустрии за кои беше проценето дека работниците се изложени на најголем ризик во 2002 до 

2004 според податоците од дерматолозите кои пријавуваат на Epiderm, беа други услужни 

активности, истражување и развој и производство на хемикалии и хемиски производи. 

 

Во периодот од 2002 до 2004, најчести агенси кои дерматолозите и лекарите по трудова медицина 

ги истакнуваа како причинители на кожна болест беа хемикалиите од гума и гумените материјали, 

по кој следеа сапуни и средства за чистење и работа со вода.’    

 

Лабораторијата за безбедност и здравје (HSL) изработи видео систем за изложеност на 

флуоресцентна интеракција со цел да ја измери контаминацијата на кожата. 

Извор: http://www.hsl.gov.uk/capabilities/skin.htm 

 

Програма за испитување на безбедност и здравје на работното место 

 

‘Испитанците беа запрашани дали, во текот на изминатите 12 месеци, тие редовно биле во допир 

со специфични хемикалии на нивното работно место кои би можеле да предизвикаат кожни 

проблеми; како на пример, масла за сечење или средства за разладување, сапуни или средства за 

чистење, растворувачи или какви било други супстанци за кои е познато дека предизвикуваат 

кожни проблеми (погледнете го прашалникот 4 за повеќе детали)’. Одговорите покажаа дека во 

последните 12 месеци околу половина од сите работници редовно биле во допир со супстанци за 



232 
 

кои е познато дека предизвикуваат кожни проблеми. Две третини имаат добиено некаква обука 

или информации за тоа дали ракувањето со таквите супстанци би можело да предизвика кожни 

проблеми и/или како да се заштитат од какви било штетни влијанија на супстанците. Околу 87% 

беа многу или прилично уверени дека ова би можело да им помогне да се спречи појава на кожен 

проблем. 

 

Нивото на загриженост кај оние изложени на овој ризик беше релативно ниско и изнесуваше 12% 

(што претставува 6% од работната популација). Околу 29% сметаа дека ризикот реално би можело 

да се намали, а јасно мнозинство (13% наспроти 3,7%) од оние кои изјавија дека имаше одредена 

промена во нивото на ризик во текот на изминатите 12 месеци, сметаа дека ризикот се намалил, а 

не се зголемил во овој период. 

Извор: HSE 2005.pdf 

 



233 
 

Кожни болести кај ветерани во заливската војна 

 

‘Основа: Ветерани од заливската војна пријавуваат посимптоматско нарушено здравје отколку 

други воени контроли, а кожните болести се една од најчестите причини за воениот персонал да 

побара медицинска нега. 

 

Резултати: застапеностите на кожни болести кај инвалидираните и неинвалидизираните ветерани 

од Заливската војна и инвалидизирани ветерани кои не беа дел од Заливската војна беа 47.7 %, 

36.7 %, и 42.8 %, соодветно. Себороичен дерматитис беше два пати почеста појава како што беше 

очекувано кај ветераните од Заливската војна (инвалидизирани и неинвалидизирани). 

Извор: Higgins 2002.pdf 

 

Застапеност на професионален дерматитис во индустријата за печатење на Обединетото 

Кралство 

 

‘Цели: да се измери професионалното нарушено здравје кое резултира од дерматитис во 

индустријата за печатење во Обединетото Кралство’ и да се истражуваат врските со конкретни 

процеси и активности.  

Резултати: вкупно 490 испитаници (41%) во даден момент лично се пожалиле на проблем со 

кожата. Поплаките за проблем со кожате беа најчести кај мажите (43%) и оние кои работат во 

индустријата за печатење (49%), особено оние кои чистеле валјаци и цилиндри или оние кои 

секојдневно биле во допир со супстанци кои содржат изоцијанати. Најчесто пријавувани погодени 

делови беа прстите и наборите помеѓу прстите. Од 490 испитаници, 26% пријавија тековен 

проблем на раката. Пријавуваните симптоми вклучуваа чешање (61%), осип (58%) и сува кожа 

(56%). Иако испитаниците сметаа дека одредени супстанци во индустријата за печатење ја 

влошуваат нивната состојба, честопати миењето и триењето беа наведувани како причина. 

Генерално беше пријавена голема употреба на заштитна опрема и производи за чистење, особено 

од лицата кои печатат. Со клиничкото испитување беше потврден големиот удел на лично 

пријавени случаи, а воедно беше утврден значителен удел на умерени случаи кои не беа 

пријавени. Целокупната проценета застапеност на поплаки за кожата кои произлегуваат од 

работата беше 40%. 

Извор: Livesley 2002.pdf 

   

Изложеност на кожата на течности за електроплатирање и течности за работа со метали во 

Обединетото Кралство 

 

‘Вовед: овој труд опишува две различни мерења на изложеност на кожата на работното место кои 

беа извршени од Лабораторијата за безбедност и здравје (HSL) како дел од проектот на ЕУ 

наречен RISKOFDERM (RISKOFDERM, 1999). Проектот беше можност да се проучи изложеноста 

на кожата на генерички начин, т.е. да се измери во однос на производ или формула, наместо во 

однос на опасна супстанца како состојка која предизвикува загриженост кај тој производ. Овој 

генерички пристап овозможува да се донесе заклучок за изложеноста за голем број опасни 

супстанци на кои би можело да се наиде за време на слични задачи, но со користење на различни 

производи. 

 

Заклучок: присуството на видливи количини од други метали подразбира дека имало 

контаминација околу работното место и дека работниците повторно биле изложувани на 

контаминација од сопствената валкана заштитна облека. Ова покажува дека може да дојде до 

изложеност не само при активноста на потопување, но исто така и при случаен контакт. Сите 

патишта за изложеност на кожата мора да бидат земени предвид во која било проценка на ризик.’ 

Извор: Roff 2004.pdf 
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Табела 48: Контактен дерматитис: проценет број на случаи пријавени од дерматолози и 

лекари по трудова медицина на Epiderm/OPRA и проценети стапки на 100.000 работници 

годишно, според занимање 2003-05 

 

 

 

Код 

 

 

Професионална група 

Дерматолози (Epiderm) Лекари по медицина на 

трудот (OPRA) 

Годишен 

просек на 

проценети 

случаи 

Стапка на 

100.000 

работници 

годишно 

Годишен 

просек на 

проценети 

случаи 

Стапка на 

100.000 

работници 

годишно 

1 Законодавци, виши 

службеници и 

раководители 

17  1  

2 Професионалци 

 

70 2 22 1 

3 Техничари и помошни 

професионалци 

349 9 163 4 

4 Административен и 

секретарски персонал 

35 1 4  

5 Стручни занаети 

 

418 14 113 4 

6 Лични услуги 

 

285 14 50 2 

7 Продажба и професии 

кои опфаќаат услуги за 

потрошувачите 

42 2 8  

8 Оператори и монтери 

на постројки и машини 

231 11 246 12 

9 Елементарни занимања 224 7 113 4 

 Сите 1.687 6 720 3 

 

6. Дали проблемите со кожата се сметаат за ризик со висок приоритет? 

 

Извршното тело за безбедност и здравје на Обединетото Кралство (HSE) има изготвено 

стратегиски програми за поддршка и интервенциска работа со цел да испорача цели од јавните 

услуги за значителни намалувања на појавата на професионални болести до 2010 година. 

Зголемувањето на свеста и знаењето за здравјето при работа е важна активност со која се 

зголемува поддршката на овие програми. 

Извор: http://www.hsl.gov.uk/case-studies/profile_oh.htm 
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ПРОДАЖБИ И ПРЕТПЛАТИ 

 

Публикациите за продажба кои ги изработува Службата за официјални публикации на Европските 

заедници се достапни од нашите продажни агенти ширум светот. 

 

Можете да ја најдете листата на продажни агенти на веб-сајтот на Службата за публикации 

(http://publications.europa.eu) или можете да аплицирате за истата преку факс (352) 29 29-42758.   

 

Контактирајте го агентот за продажба по Ваш избор и направете нарачка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

Професионални кожни болести и изложеност на кожата во Европската унија (ЕУ-25): 

преглед на политика и практика 

Луксембург: Канцеларија за официјални публикации на Европските заедници 

2008 – 244 стр. – 21 х 29.7 cm 

ISBN 978-92-9191-161-5 

 

 

 

Со цел да ја подобри работната средина, во однос на заштитата на безбедноста и здравјето на 

работниците како што е предвидено во Договорот и последователните стратегии на Заедницата и 

акционите програми кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на работното место, целта на 

Агенцијата ќе биде да им обезбеди на органите на Заедницата, земјите-членки, социјалните 

партнери и оние вклучени во областа, технички, научни и економски информации за употреба во 

доменот на безбедноста и здравјето при работа. 

 

 

 

 

Европска агенција за безбедност и здравје при работа 

h t t p : / / e w 2 0 0 7 . o s h a . e u r o p a . e u 

 

 

Gran Vía, 33. E-48009 Bilbao-Spain (Билбао-Шпанија) 

Тел. (+34) 94 479 43 60 

Факс (+34) 94 479 43 83 

Електронска пошта: information@osha.europa.eu 
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