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Z ja ki mi pro ble ma mi sty ka się Pa -
ni w swo jej pra cy?

Opie ka pro fi lak tycz na nad oso ba mi
pra cu ją cy mi w Pol sce wy ma ga grun -
tow nych zmian. W swo jej dzia łal no ści
le ka rze me dy cy ny pra cy kon cen tru ją
się na stro nie for mal nej – wy peł nia niu
od po wied nich for mu la rzy, zre ali zo wa niu
obo wiąz ko we go za kre su ba dań, są
w swo ich de cy zjach bar dzo re stryk cyj -
ni, a jed no cze śnie ma ło uwa gi po świę -
ca ją pro ble mom zdro wot nym pa cjen ta.
Ten sys tem po wi nien funk cjo no wać zu -
peł nie ina czej. Obec nie rzad ko sty ka my
się z cho ro ba mi zwią za ny mi z pra cą,
naj częst szy mi pro ble ma mi pra cu ją cych
są cho ro by ukła du krą że nia, ukła du ru -
chu oraz za bu rze nia psy chicz ne. Le karz
me dy cy ny pra cy jest tym je dy nym le ka -
rzem, któ ry sty ka się z pa cjen tem wte -
dy, gdy jesz cze czu je się on zdro wy. Ma
więc wy jąt ko wą oka zję zwró ce nia uwa gi
na wcze sne ob ja wy cho rób i ich czyn ni -
ki ry zy ka. Mo ja dzia łal ność obej mu je
wska zy wa nie le ka rzom wła ści wych kie -
run ków i me tod dzia ła nia, tak by służ ba
me dy cy ny pra cy re ali zo wa ła swo je za -
da nia jak naj le piej, a pa cjen ci, na wet
z cho ro ba mi prze wle kły mi, mo gli kon ty -
nu ować swo ją pra cę. Mo je ba da nia
prze kła da ją się na ja kość ży cia wie lu
osób. Wy ka za łam np., że oso bom ato -
po wym, czy li ze skłon no ścia mi do aler -
gii, któ re sta no wią ok. 40% po pu la cji nie
na le ży ogra ni czać moż li wo ści wy bo ru
za wo du, a je dy nie zmo dy fi ko wać opie -
kę pro fi lak tycz ną nad ni mi. 

Od cze go więc za le ży po wo dze -
nie pro gra mów okre śla nych ja ko
„po wrót do pra cy osób z cho ro bą za -
wo do wą”? 

Od zmia ny po dej ścia – pa cjen tów
i le ka rzy. Pa cjen ci bo ją się przy zna wać
do cho ro by, zwłasz cza zwią za nej z pra -
cą. Le ka rze stwa rza ją sze reg ogra ni -
czeń, cza sem zu peł nie nie po trzeb nych.
Na przy kład, gdy pa cjent ma aler gicz ny,
za wo do wy nie żyt no sa, to w Pol sce nie
mo że kon ty nu ować pra cy w za wo dzie
z oba wy przed wy stą pie niem ast my.
Tym cza sem fiń skie ba da nie wy ka za ło,
że tyl ko 11% z tych pa cjen tów, któ rzy
kon ty nu ują na ra że nie, za pa da na ast mę
za wo do wą. Nie po trzeb nie więc od su -
wa my od pra cy po zo sta łe pra wie 90%.
Co wię cej, pro gra my po wro tu do pra cy
w Pol sce nie dzia ła ją. Brak jest współ -
pra cy mię dzy pra co daw cą, le ka rzem
służ by me dy cy ny pra cy i le ka rzem le -
czą cym pa cjen ta, a to wła śnie le karz
me dy cy ny pra cy po wi nien od gry wać tu
klu czo wą ro lę.

„Ak ty wi za cja za wo do wa osób nie -
peł no spraw nych” to ład nie brzmi,
ale czy oso by nie peł no spraw ne ma ją
szan se na ryn ku pra cy?

Pol ska jest kra jem o bar dzo ni skim
od set ku ak tyw nych za wo do wo osób
nie peł no spraw nych, a ba rie rą, na któ rą
mo gę wpły wać, jest służ ba me dy cy ny
pra cy. 

Zda rza się, że moi ko le dzy bo ją się
wy dać orze cze nie o zdol no ści do pra cy
u oso by nie peł no spraw nej. Wraz z mo -
im ze spo łem sta ra my się te mu prze ciw -
dzia łać, two rząc od po wied nie wy tycz ne
i pro wa dząc szko le nia dla służ by me dy -
cy ny pra cy i pra co daw ców. Ostat nio
nie wi do my in for ma tyk opo wie dział mi,
wo lał by, że by lu dzie za miast po ma gać
mu „po swo je mu”, po pro stu za py ta li,
cze go po trze bu je. 
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