UKŁAD ODDECHOWY
Badanie podmiotowe

Zestawienie elementów wywiadu uzyskiwanego od pacjentów z podejrzeniem choroby
zawodowej układu oddechowego.

I. Dane pacjenta
A. Nazwisko, imię, adres
B. Dane osobowe – wiek, płeć, rasa
C. Wykształcenie, w tym szczegółowe dane o przebiegu kształcenia zawodowego z
uwzględnieniem ekspozycji na czynniki szkodliwe
II. Wywiad zawodowy i środowiskowy
A. Obecne miejsce pracy, okres zatrudnienia
B. Charakterystyka narażenia zawodowego – rodzaj czynników szkodliwych i intensywność
narażenia (stężenia alergenów, pyłu, czynników drażniących i toksycznych), droga ekspozycji
(wziewna, skórna)
C. Stosowanie ochron osobistych
D. Poprzednie miejsca pracy, ze szczegółową charakterystyką narażenia zawodowego
III. Historia choroby układu oddechowego
A. Rodzaj objawów:
 kaszel, duszność, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, "gra" w piersiach, „krótki”
oddech
 wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd oczu
 objawy ogólne, gorączka, bóle stawowe i mięśniowe
B. Czas trwania objawów
C. Długość czasu zatrudnienia do wystąpienia objawów
D. Tzw. “wzór” objawów
 natychmiastowe wystąpienie objawów po rozpoczęciu pracy, z szybką poprawą po
powrocie do domu
 wystąpienie objawów w 4-12 godz. po rozpoczęciu pracy lub po powrocie do domu
 natychmiastowe wystąpienie objawów po rozpoczęciu pracy, z szybką poprawą w
ciągu 4-12 godz.
E. Okoliczności występowania objawów i pogarszania przebiegu choroby, związek pomiędzy
narażeniem zawodowym a zaostrzeniami
F. Przebieg i nasilenie/stopień zaawansowania choroby układu oddechowego
G. Poprawa w czasie dni wolnych od pracy
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IV. Wywiad medyczny nt. przebytych chorób i identyfikacja potencjalnych czynników
ryzyka
A. Przebyte w przeszłości choroby, w tym astma, atopowe zapalenie skóry w dzieciństwie
B. Objawy ze strony układu oddechowego w okresie poprzedzającym obecne narażenie
C. Atopia
 objawy sezonowego nieżytu nosa lub spojówek
 rodzinny wywiad atopowy
 dodatnie wyniki testów skórnych wykonywanych w przeszłości
D. Palenie tytoniu obecnie i w przeszłości, liczba “paczko-lat”

W przypadku podejrzenia:
- astmy zawodowej – ankieta 6A;
- alergii związanej z pracą – ankieta 6B;
- POCHP – ankieta 6C.
Uwagi
Podczas wykonywania badań kontrolnych u pracowników, u których orzeczono czasową
niezdolność do pracy z powodu choroby na czas co najmniej 30 dni, powinno się zwrócić
uwagę, czy przebyta choroba nie została np. mylnie rozpoznana jako ostre zapalenie oskrzeli,
podczas gdy w rzeczywistości jest to zaostrzenie astmy oskrzelowej.
Istotne może być również, czy u pacjenta, powracającego do pracy po infekcji wirusowej,
nie utrzymuje się nadreaktywność oskrzeli, która może być powodem dolegliwości w
kontakcie z czynnikami drażniącymi obecnymi w środowisku pracy.
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