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Dlaczego, w kontekście opieki profilaktycznej nad pracownikami, 
której jednym z celów jest utrzymanie aktywności zawodowej, 
powinniśmy zwracad uwagę na cukrzycę? 

Powszechnośd występowania cukrzycy 

• choroba przewlekła, na którą w Polsce choruje około 3.000.000 ludzi (10%)  

Powszechnośd nieświadomości cukrzycy 

• ponad 750 tysięcy osób chorujących na cukrzycę (>20%) jeszcze o tym nie wie, a w 
związku tym, że pozostaje ona jeszcze nierozpoznana – nie jest leczona 

Specyfika badao profilaktycznych 

• Administracyjnie wymuszona zgłaszalnośd i cyklicznośd badao 

 



Rozwiązania w zakresie wsparcia pracownika  
w jak najdłuższej aktywności zawodowej 

1. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w kontekście opieki profilaktycznej 
nad pracownikami: 
- profilaktyka I-, II- i III-rzędowa 

 

2. Ocena predyspozycji zdrowotnych do pracy: 
- orzecznictwo do celów Kodeksu pracy 



Profilaktyka I-rzędowa zaburzeo gospodarki węglowodanowej  
- wsparcie pracowników w jak najdłuższej aktywności zawodowej 

Profilaktyka I-rzędowa: ograniczanie modyfikowalnych czynników ryzyka, utrwalanie 
zdrowych wzorców zachowao – doradztwo: 

• oszacowanie ryzyka wystąpienia cukrzycy – np. za pomocą kwestionariusza 
Findrisc 

• forma edukacji zdrowotnej, uświadamiającej stan zdrowia i rolę poddającego się 
modyfikacji stylu życia (aktywnośd fizyczna, dieta, utrzymanie prawidłowej masy 
ciała, regularne badania przesiewowe)   

 



KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA CUKRZYCY- FINDRISC  
1. Wiek : <45lat = 0 pkt,  45-54lata = 2 pkt.,  55-64lat = 3 pkt, >64lat = 4 pkt.  

2. Wskaźnik masy ciała BMI  = masa ciała *kg+…… / wzrost2 [m2+ ……. = ……. kg/m2 

<25 kg/m2 = 0 pkt,  25-30 kg/m2 = 1 pkt,  >30 kg/m2 = 3 pkt 

3. Obwód pasa:  Mężczyźni:  <94 cm = 0 pkt,  94-102 cm = 3 pkt,  >102 cm = 4 pkt. 

Kobiety:  <80 cm = 0 pkt,  80-88 cm = 3 pkt,  >88 cm = 4 pkt. 

4. Czy dwiczy Pan/Pani lub zwiększa swój wysiłek fizyczny w wolnym czasie bądź w pracy przez przynajmniej 30 minut?  
Tak = 0 pkt,  Nie = 2 pkt.  

5. Jak często je Pan/Pani warzywa lub owoce? Codziennie = 0 pkt,  Niecodziennie = 1 pkt.  

6. Czy kiedykolwiek zażywał Pan(i) leki na obniżenie ciśnienia krwi? Nie = 0 pkt,  Tak = 2 pkt. 

7. Czy kiedykolwiek lekarz bądź inna osoba pracująca w służbie zdrowia powiedziała Panu(i), że ma Pan(i) podwyższony 
poziom glukozy we krwi (podczas badania medycznego, choroby lub ciąży)?  

Nie = 0 pkt,  Tak = 5 pkt. 



KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA CUKRZYCY- FINDRISC  
8. Czy u kogokolwiek z członków Pana(i) rodziny stwierdzono cukrzycę?  

Nie = 0 pkt,  Tak: u dziadka, u wujka, u ciotki lub kuzyna (ale nie u rodziców, rodzeostwa lub własnego dziecka) = 3 pkt,  

Tak: u biologicznego ojca lub matki, rodzeostwa lub własnego dziecka) = 5 pkt.  
 

Całkowity wynik ryzyka wystąpienia cukrzycy (należy zsumowad liczbę punktów uzyskanych w 
pytaniach od 1 do 8):  Suma: ……………… pkt 

Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 w ciągu kolejnych 10 lat jest następujące:  

< 7  →  niskie: 1 na 100 osób  

7 - 11  →  lekko podwyższone: 1 na 25 osób  

12 - 14  →  nieznaczne/średnie: 1 na 6 osób   

15 - 20  →  wysokie: 1 na 3 osób 

> 20  →  bardzo wysokie: 1 na 2 osób   



Profilaktyka II-rzędowa zaburzeo gospodarki węglowodanowej  
- wsparcie pracowników w jak najdłuższej aktywności zawodowej  

Profilaktyka II-rzędowa: 

• wykrywanie 
nieuświadomionych 
stanów 
przedcukrzycowych i 
cukrzycy – wykorzystanie 
aktualnych rozwiązao 
prawnych: 



Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badao profilaktycznych 
pracowników 

L.p. Czynnik niebezpieczny, 
szkodliwy lub uciążliwy 

Zakres badao profilaktycznych Częstotliwośd badao profilaktycznych 

I. 
8 

Mikroklimat gorący Badanie lekarskie, EKG, spirometria, 
oznaczenie stężenia glukozy i 
kreatyniny we krwi, badanie ogólne 
moczu  

Do 45. r.z ̇. co 3 lata, po 45. r.z ̇. co 2 lata  

I. 
9 

Mikroklimat zimny Badanie lekarskie, EKG, spirometria, 
badanie ogólne moczu, oznaczenie 
stężenia glukozy i kreatyniny we krwi  

Do 45. r.z ̇. co 3 lata, 
po 45. r.z ̇. co 2 lata; 
w przypadku pracy w zakresie temperatur od −25°C 
do −45°C pierwsze badanie okresowe po 6 
miesiącach, następne co 1 rok; 
w przypadku pracy w temperaturze poniżej −45°C 
pierwsze badanie okresowe po 3 miesiącach, 
kolejne co 6 miesięcy  



Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badao profilaktycznych 
pracowników 

L.p. Czynnik niebezpieczny, 
szkodliwy lub uciążliwy 

Zakres badao profilaktycznych Częstotliwośd badao profilaktycznych 

III. 
33.3 

Pestycydy. 
Związki kwasu 
dichlorofenoksyoctowego, 
np. dichlorprop, mekoprop  

Badanie lekarskie ze szczególna ̨ oceną 
układu nerwowego, AST, ALT, 
oznaczenie stężenia glukozy, 
kreatyniny we krwi, badanie ogólne 
moczu  

Co rok  

III. 
33.6 

Pestycydy. 
Dinitroalkilofenole, np. 
dinoseb, dinokap  

Badanie lekarskie, w badaniu narządu 
wzroku – ocena ostrości widzenia, 
ocena zdolności rozpoznawania barw, 
ocena widzenia przestrzennego; 
morfologia krwi, oznaczenie stężenia 
glukozy, kreatyniny we krwi, AST, ALT, 
GGTP, badanie ogólne moczu, 
oznaczenie stężenia methemoglobiny 
we krwi  

Co rok; w badaniu wstępnym bez stężenia 
methemoglobiny we krwi  
 



Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badao profilaktycznych 
pracowników 

L.p. Czynnik niebezpieczny, 
szkodliwy lub uciążliwy 

Zakres badao profilaktycznych Częstotliwośd badao profilaktycznych 

III. 
40 

Węgla disiarczek Badanie lekarskie, ocena ostrości widzenia, w 
badaniu narządu wzroku – ocena  zdolności 
rozpoznawania barw i orientacyjna ocena pola 
widzenia; oznaczenie stężenia glukozy, 
lipidogram, AST, ALT, GGTP, EKG  

Co 2–3 lata; wskazane pierwsze badanie 
psychologiczne i psychiatryczne po 5 
latach narażenia  
 

V. 
5 

Praca na wysokości Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na stan i działanie narządu równowagi, 
badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku 
– ocena ostrości widzenia, ocena zdolności 
rozpoznawania barw, ocena widzenia 
przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności 
od wskazan ́ badanie za pomoca ̨ perymetru); 
oznaczenie poziomu glukozy we krwi  

Do 25. r.z ̇. co 3 lata; od 25. do 50. r.z ̇. co 
2–3 lata, powyżej 50. r.z ̇. co 1–2 lata  



Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badao profilaktycznych 
pracowników 

L.p. Czynnik niebezpieczny, 
szkodliwy lub uciążliwy 

Zakres badao profilaktycznych Częstotliwośd badao profilaktycznych 

V. 
11 

Praca na stanowiskach 
związanych z 
kierowaniem pojazdami, 
szkoleniem i 
egzaminowaniem 
kierowców 

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na stan i działanie narządu równowagi, 
badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku 
– ocena ostrości widzenia, ocena zdolności 
rozpoznawania barw, ocena widzenia 
przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności 
od wskazan ́ badanie za pomoca ̨ perymetru), ocena 
wrażliwości na olśnienie i widzenia 
zmierzchowego; oznaczenie stężenia glukozy we 
krwi;  
zakres badao dodatkowych i konsultacji 
specjalistycznych powinien dodatkowo 
uwzględniać badania i konsultacje wskazane w 
przepisach dotyczących kierowania pojazdami  

Co 30 miesięcy – 5 lat  



Profilaktyka III-rzędowa zaburzeo gospodarki węglowodanowej  
- wsparcie pracowników w jak najdłuższej aktywności zawodowej 

• ograniczanie ryzyka powikłao u osób z rozpoznanymi chorobami 

• kontrola stosowania się do zaleceo lekarskich 

• wykorzystanie obligatoryjności badao okresowych 

• compliance w medycynie pracy ok. 95% w porównaniu z innymi specjalnościami ok. 
60%  

• edukacja zdrowotna ukierunkowana na kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz 
zrozumienie ograniczeo zawodowych wynikających z potencjalnych powikłao 
cukrzycy 

 



Rozwiązania w zakresie wsparcia pracownika  
w jak najdłuższej aktywności zawodowej – orzecznictwo lekarskie 

• sam fakt chorowania na cukrzycę nie może stanowid przyczyny dyskryminacji lub 
nierównego traktowania, a ograniczenia zawodowe powinny byd nakładane po 
starannym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia 

• rola lekarza medycyny pracy: oparte na indywidualnej ocenie stanu zdrowia 
orzekanie o predyspozycjach zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku 



Orzecznictwo lekarskie 

• indywidualne podejście do każdego pacjenta 

• należy dążyd do uzyskania pełnego i rzetelnego 

obrazu choroby  

• przydatne będzie skierowanie chorego do lekarza 

prowadzącego (rodzinnego lub diabetologa) celem 

uzyskania informacji lub potwierdzenia danych 

uzyskanych z wywiadu lekarskiego 

 



Orzecznictwo lekarskie 

Niezbędne informacje dotyczące pacjenta z cukrzycą (wywiad, ew. informacja od lekarza 
prowadzącego): 

• data rozpoznania cukrzycy 

• typ cukrzycy 

• ocena wiedzy pacjenta dotycząca jego choroby, leczenia i powikłao 

• zakresy glikemii (wartości średnie, najczęściej stwierdzane, najwyższa i najniższa oraz 
poziom niskich stężeo glukozy, jeśli występowały w ostatnich 3 miesiącach) 

• stężenia hemoglobiny glikowanej, w tym wartośd i data ostatniego pomiaru HbA1c 

• stosowane leczenie cukrzycy 

 

 



Orzecznictwo lekarskie 

Niezbędne informacje dotyczące pacjenta z cukrzycą (wywiad, ew. informacja od lekarza 
prowadzącego): 

• ocena znajomości objawów hipoglikemii, ich odczuwanie oraz umiejętnośd 
zapobiegania 

• występowanie objawów prodromalnych hipoglikemii 

• incydenty hipoglikemii z utratą przytomności, wymagającej interwencji osób trzecich 
lub personelu medycznego, w tym datę ostatniego takiego epizodu i ich liczbę w 
ostatnich 12 miesiącach 

• występowanie przewlekłych powikłao cukrzycy, w szczególności stopieo 
zaawansowania retinopatii i stan uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego oraz układu krążenia 

 



Rozwiązania w zakresie wsparcia pracownika  
w jak najdłuższej aktywności zawodowej – orzecznictwo lekarskie 

Podział na dwie kategorie wymagao zdrowotnych dla chorującego na cukrzycę w 
zależności wykonywanych przez niego czynności zawodowych lub zajmowanego 
stanowiska pracy: 

• wyższa kategoria wymagao zdrowotnych:  

– czynności i stanowiska wymagające pełnej sprawności psychoruchowej oraz 
związane z narażeniem na niekorzystne czynniki psychospołeczne 

• niższa kategoria wymagao zdrowotnych: 

– czynności i stanowiska pracy oraz występujące na nich czynniki szkodliwe i 
uciążliwości, które mogą niekorzystnie wpływad na przebieg cukrzycy 

 



Orzecznictwo lekarskie – wyższe wymagania zdrowotne 

• związek z bezpieczeostwem samego pracownika oraz jego otoczenia 
(współpracowników oraz innych osób nie zaangażowanych bezpośrednio w pracę, ale 
będących w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub podlegających wpływowi 
wykonywanych przez niego czynności, jak uczestnicy ruchu drogowego czy klienci 
sklepu wielkopowierzchniowego itp.) 

• bardziej restrykcyjne wymagania zdrowotne w kontekście możliwości wystąpienia 
zaburzeo świadomości, które u osób z cukrzycą mogą byd efektem ciężkiej 
hipoglikemii, będącej powikłaniem insulinoterapii lub rzadziej – leczenia pochodnymi 
sulfonylomocznika 



Orzecznictwo lekarskie – wyższe wymagania zdrowotne 

• bezwzględne przeciwwskazania:  

– nieświadomośd hipoglikemii, nawracająca ciężka hipoglikemia, a nawet jeden 
przypadek niewyjaśnionej medycznie ciężkiej hipoglikemii, zaawansowane 
powikłania, negatywna opinia lekarza prowadzącego 

• częstotliwośd badao: 

– za 3 miesiące w przypadku pacjenta, dla którego są to pierwsze badania 
okresowe po rozpoznaniu cukrzycy 

– za 6 miesięcy w przypadku pacjenta leczonego insuliną 

– za 1 rok w przypadku pacjenta leczonego preparatami doustnymi 

 



Orzecznictwo lekarskie – niższe wymagania zdrowotne 

• w zależności od indywidualnej oceny stanu zdrowia niezalecane a nie a priori 
przeciwwskazane 

– stanowiska ze zmianowym i nocnym czasem pracy 

– stanowiska wymagające zwiększonego wysiłku fizycznego, zwłaszcza o statycznym 
charakterze  

– ponadnormatywny czas pracy 

– siedzący charakter pracy / brak aktywności fizycznej 

– stres zawodowy 

– stanowiska z narażeniem na pestycydy – związki kwasu dwuchlorofenoksy-
octowego, (np. dichlorprop, mekoprop) 



Orzecznictwo lekarskie – niższe wymagania zdrowotne 

• przeciwwskazania powinny byd za każdym razem ustalane indywidualnie, w zależności 
od zaawansowania choroby, istniejących powikłao oraz wymagao zdrowotnych dla 
danego stanowiska pracy  

• częstotliwośd badao okresowych: 

– 1 roku u chorych leczonych insuliną 

– 2 lat u chorych leczonych doustnie 

 



UWAGA! Badania wstępne, okresowe, kontrolne to nie tylko orzecznictwo 
lekarskie, ale także szansa na doradztwo zawodowe i edukację zdrowotną 

• Pracownik z prawidłowym stężeniem glukozy: 

• zwrócid uwagę na potrzebę prowadzenia zdrowego stylu życia zmierzającego do 
ograniczania modyfikowalnych czynników ryzyka cukrzycy (dbanie o odpowiednią 
masę ciała, stosowną dietę oraz aktywnośd fizyczną) 

• Pracownik z nieprawidłową glikemią na czczo lub upośledzoną tolerancją glukozy: 

• edukacja zdrowotna jak wyżej 

• skierowad do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej, regularnej 
diagnostyki i ewentualnego wdrożenia terapii 

 



Wsparcie pracownika z cukrzycą w jak najdłuższej aktywności zawodowej  

Zalecenia dla pracownika: 

• posiadad przy sobie legitymację, kartę chorego lub bransoletkę z informacją 
o chorobie 

• mied w zasięgu ręki wystarczającą ilośd szybko przyswajalnych węglowodanów, 

• posiadad glukometr,  paski testowe i/lub system ciągłego monitoringu glikemii 

• w razie wystąpienia objawów hipoglikemii podczas wykonywania pracy 
natychmiast przerwad czynności grożące wypadkiem, przyjąd szybko przyswajalne 
węglowodany i odczekad co najmniej 15 min, żeby po ustąpieniu objawów i kontroli 
stężenia glukozy móc kontynuowad pracę 



Wsparcie pracownika z cukrzycą w jak najdłuższej aktywności zawodowej  

Zalecenia dla pracownika: 

• przestrzegad godzin przyjmowania leków i spożywania posiłków 

• poinformowad pracodawcę (przełożonego) o chorobie i w miarę możliwości 
samodzielnie dostosowad tryb i godziny pracy tak, aby kontrola choroby była 
możliwa 

• mied świadomośd istnienia przeciwwskazao do wykonywania pewnych zawodów 
(m.in. pilot, kierowca transportu publicznego, praca na wysokościach, praca 
wymagająca wyjątkowo intensywnego wysiłku fizycznego), a w przypadku 
zajmowania którekolwiek z tych stanowisk zawiadomid o tym swojego pracodawcę 



Rozwiązania w zakresie wsparcia pracodawcy  
w jak najdłuższej aktywności zawodowej 

• Pracodawca ma prawo i powinien korzystad z pomocy lekarza służby medycyny 
pracy 

• Pracodawca ma prawo i powinien wiedzied, kto z jego pracowników choruje na 
cukrzycę 

• Pracodawca powinien umożliwid pracownikowi z cukrzycą przestrzeganie zasad 
kontrolowania choroby w miejscu pracy i motywowad go do odpowiedzialnego 
zachowania, gwarantującego bezpieczeostwo pracy choremu, a także jego 
współpracownikom 



Rozwiązania w zakresie wsparcia pracodawcy  
w jak najdłuższej aktywności zawodowej 

• Pracodawca powinien, w miarę posiadanych możliwości, zapewnid pracownikowi z 
cukrzycą stanowisko, które umożliwia optymalną kontrolę choroby (m.in. 
możliwośd rezygnacji ze zmianowego trybu pracy, krótkie przerwy na dodatkowe 
posiłki) 

• Pracodawca powinien, w miarę posiadanych możliwości, zapewnid pracownikowi z 
nowo zdiagnozowaną cukrzycą inne/równorzędne stanowisko pracy, jeśli 
dotychczas zajmowane mogłoby wiązad się z zagrożeniem bezpieczeostwa w 
miejscu pracy lub utrudniało pracownikowi kontrolowanie choroby 



Szczególne przepisy prawne: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badao lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeo lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.) 

§ 6.1.4. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z 
uwagi na warunki pracy, obejmuje przeprowadzenie badao lekarskich poza terminami 
wynikającymi z częstotliwości wykonywania badao okresowych i orzekanie o 
możliwości wykonywania dotychczasowej pracy jeśli pracownik będzie podejrzewał 
szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na swoje zdrowie. W takich przypadkach 
skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika 
niemożności wykonywania dotychczasowej pracy. 
 

 



Dziękujemy za uwagę 
 
Zapraszamy do kontaktu: 
andrzej.marcinkiewicz@imp.lodz.pl 
jolanta.walusiak-skorupa@imp.lodz.pl  
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