Najlepsze Praktyki w Pracy z Azbestem POLSKA

Kierownik: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska
Co – Ośrodek Referencyjny Badao i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem,
koordynacja programu „Amiantus”
Kto – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Tło – utworzenie specjalistycznego centrum analiz i badao dotyczących środowiskowego
zanieczyszczenia azbestem, efektów zdrowotnych zawodowego i środowiskowego narażenia
na azbest było jednym z zadao na liście „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
Opis – zadania Ośrodka obejmują:






badania i analizy przeprowadzane na potrzeby rządowego „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
koordynację krajowego programu profilaktycznych badao medycznych dla
pracowników narażonych w przeszłości na pył azbestu – program „Amiantus”
organizację seminariów i konferencji poświęconych problematyce azbestowej
organizację specjalistycznych szkoleo, dla różnych grup zawodowych, dotyczących
szkodliwego wpływu azbestu, ochrony zdrowia oraz bezpiecznego zarządzania
materiałami zawierającymi azbest
przygotowywanie ekspertyz, rozpowszechnianie informacji i propagowanie wiedzy
dotyczącej np. środowiskowego zanieczyszczenia pyłem azbestu, skutków
zdrowotnych i ryzyka związanego z zawodowym i środowiskowym narażeniem na
azbest a także zasad bezpieczeostwa pracy z azbestem.

W Polsce, podstawowe przepisy dotyczące ochrony przed azbestem to Ustawa z 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W celu wdrożenia ustawy
Ministerstwo Zdrowia wdrożyło program AMIANTUS – program badao profilaktycznych
kierowanym do byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestowego. Wszyscy byli
pracownicy 28 zakładów przetwórstwa azbestu określonych w ustawie są upoważnieni do:
– bezpłatnych okresowych badao lekarskich,
– bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
– korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej
z tym leczeniem.
Program realizowany jest przez 13 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy właściwych
terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu wymienionego w
załączniku do ustawy. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację całego programu.

Dobrowolne badania medyczne odbywają się nie rzadziej niż co 3 lata i obejmują badanie
ogólnolekarskie, zdjęcie rtg klatki piersiowej, badanie spirometryczne spoczynkowe oraz
badanie uzupełniające (np. gazometryczne spoczynkowe) lub inne badania diagnostyczne
(np. tomografia komputerowa) - jeśli zachodzi taka potrzeba. Program badao lekarskich
finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego.
Trudności – Wdrożenie programu AMIANTUS zwiększyło wykrywalnośd patologii
związanych z narażeniem na azbest. Jednakże, po 14 latach trwania Programu zdołaliśmy
przebadad jedynie 20% osób, które mogłyby w programie uczestniczyd. Program bowiem,
dotyczy jedynie pracowników zakładów przetwórstwa azbestowego, gdzie kryterium
włączenia do programu było używanie surowca przez dany zakład. Inne gałęzie przemysłu,
takie jak przemysł budowlany, z tytułu braku obiektywnego kryterium narażenia (narażenie
okresowe nie było odpowiednio rejestrowane), nie są objęte programem AMIANTUS. Bez
wątpienia, powinno się rozważyd potrzebę okresowych badao profilaktycznych wśród innych
grup pracowniczych.
Wnioski – Podjęcie badania follow-up wśród pracowników narażonych na azbest po
zakooczeniu narażenia zwiększa liczbę zarejestrowanych chorób azbestozależnych z powodu
dłuższego okresu obserwacji. Aby zapewnid wiarygodne raportowanie o chorobach
azbestozależnych należy monitorowad osoby narażonych na azbest po zakooczeniu
ekspozycji.
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