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Impactul bolilor profesionale 

 

Bolile profesionale sunt definite ca fiind „acele afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării 
unei meserii sau a unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, 
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe şi sisteme ale 
organismului în procesul de muncă”. Sunt considerate, de asemenea, boli profesionale 
afecţiunile suferite de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, produse 
în condiţiile enunţate mai sus. 

 

Pentru a nu se crea confuzii, este important de subliniat că munca nu este un factor nociv, ci 
dimpotrivă, conduce la realizarea de bunuri pentru satisfacerea necesităţilor materiale şi 
spirituale. Munca, activitatea profesională, se desfasoară însă în anumite condiţii, denumite 
“condiii de muncă” ce se pot transforma uneori în factori etiologici fie principali, fie favorizanţi ai 
patologiei profesionale. 



 

Noţiunea de “condiţii de muncă”este constituită din mai mulţi factori: 

 factori ai organizării muncii( factori fiziologici): intensitate, durată, ritm,etc. 

 factori ai mediului de muncă( factori igienici): fizici, chimici, biologici. 

 factori care depind de relaţia om-maşina( factori ergonomici) 

 factori care depind de relaţiile psiho-sociale dintr-un colectiv de muncă( factori psiho-
sociali) 

În momentul în care unul dintre aceşti factori influentează negativ starea de sănătate sau 
capacitatea de muncă a personalului muncitor, devin “noxe profesionale”. 

 

Noxele profesionale pot interveni în determinismul multifactorial al unor boli fără a se putea 
preciza cu exactitate ponderea acestora în etiologie; astfel de noxe sunt considerate factori de 
risc, bolile respective fiind denumite convenţional boli legate de profesie sau în relaţie cu 
profesia. Nu este exclusă posibilitatea ca anumite boli cu factor etiologic principal de natură 
neprofesională, să nu se manifeste clinic decât sub influenţa unor noxe profesionale, caz în 
care aceste boli sunt denumite “condiţionat profesionale”. 

Diagnosticul unei boli profesionale se bazează pe cunoaşterea a trei elemente de bază: 



 

 expunerea profesională la noxă – se stabileşte prin anamneză şi date obiective; 

 tablou clinic- examen clinic general pe aparate şi sisteme, insistându-se asupra 
elementelor subiective şi obiective reieşite din anamneză; 

 examenele de laborator şi paraclinice- se vor avea în vedere atât parametrii de 
expunere cât şi cei de răspuns biologic la noxă. 

Semnalarea şi declararea bolilor profesionale 

 

Cercetarea, declararea şi evidenţa bolilor profesionale sunt obligatorii, potrivit reglemetărilor 
Ministerului Sanataţii ( tabel cu bolile profesionale cu declarare obligatorie), indiferent dacă sunt 
sau nu însoţite de incapacitate temporară de lucru. Intoxicaţia acută profesională se declară şi 
ca accident de muncă, iar boala transmisibilă profesională se declară şi ca boală transmisibilă, 
conform normelor antiepidemice în vigoare. 

Semnalarea bolii profesionale se poate face de către orice medic prin completarea fişei 
de semnalare BP1 care este trimisă la DSP, Biroul de Medicina Muncii din judeţul unde îşi are 
sediul societatea cu angajatul în cauză. Ulterior, ca urmare a anchetei la locul de muncă 
realizate de către medicii de medicina muncii din cadrul DSP, se infirmă sau se confirmă cazul 



 

de boală profesională, prin completarea fişei de declarare a cazului de îmbolnăvire profesională 
BP2. 

 

CLASIFICAREA BOLILOR PROFESIONALE 

 

 Neoplazii 

o Neoplasm hepatic si al ductelor biliare intrahepatice: angiosarcom hepatic 
(Clorura de vinil monomer, Pulberi de lemn (esente tari), Compusi de crom (VI)) 

o Neoplasm al cavitatii nazale (Compusi de nichel) 

o Neoplasm laringian (Azbest) 

o Neoplasm bronsic si pulmonar (Azbest, Arsen si compusii sai, Compusi de 
nichel, Produsi de dezintegrare ai radonului, Dioxid de siliciu liber cristalin, 
Bisclormetileter, Beriliu, Cadmiu) 



 

o Neoplasm osos si al cartilajului articular al membrelor si cu alte localizari (Radiatii 
ionizante) 

o Neoplasme ale pielii : carcinom cu celule scuamoase (Arsen, Produsi de 
gazeificare a carbunelui, uleiuri minerale) 

o Mezoteliom: mezoteliom pleural, mezoteliom peritoneal (Azbest) 

o Neoplasm al vezicii urinare (Amine aromatice) 

o Leucemii: leucemia limfoida, leucemia mieloida, alte leucemii cu celule specifice 
(Radiatii ionizante, Benzen) 

 

 Boli de sânge non-maligne 

o Anemie hemolitica dobândita (Naftalina, TNT, Hidrogen arseniat) 

o Anemii aplastice (Benzen, Radiatii ionizante) 

o Anemia secundara (Plumb) 

o Agranulocitoza (Benzen, Radiatii ionizante) 

o Methemoglobinemie (Amine aromatice si nitrocompusi) 

 Afectiuni psihice si comportamentale 

o Sindrom posttraumatic (Traumatisme craniene prin accident de munca) 

o Sindrom reactiv (Situatii sau evenimente stresante) 



 

 Boli ale sistemului nervos 

o Parkinsonism secundar (Magneziu) 

o Alte afectiuni extrapiramidale si tulburari de motilitate (Mercur si compusi) 

o Mononeuropatia membrelor superioare: sindrom de tunel carpian, leziuni ale 
nervului ulnar, leziuni ale nervului radial (Miscari repetitive, Vibratii, Pozitii 
extreme ale incheieturii mâinii) 

o Polineuropatie cauzata de agenti toxici (Arsen si compusi, Acrilamida, Sulfura de 
carbon, Plumb, Mercur, Radiatii) 

o Polineuropatie (Vibratii) 

o Encefalopatia toxica (Plumb, Mercur, Solventi organici) 

 

 Boli ale ochiului si anexelor 

o Conjunctivite (Alergeni si iritanti profesionali) 

o Cheratite (Radiatii UV) 



 

o Cataracte (Radiatii infrarosii, TNT, Dinitrofenol, Etilen oxid, Naftalina) 

o Nistagmus (Iluminat inadecvat) 

o Astenopie acomodativa, agravarea miopiei preexistente (Suprasolicitari vizuale) 

 Boli ale urechii 

o Hipoacuzie, surditate (Zgomot peste LMA, Substante chimice ototoxice) 

 Boli ale sistemului circulator 

o Sindrom Raynaud (Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare) 

o Varice ale membrelor inferioare (Ortostatism prelungit) 

o Tromboflebita de efort a membrelor superioare (Efort cu miscari ample ale 
membrelor superioare) 

 

 Boli ale sistemului respirator 

o Pneumoconioza minerului la carbune (Pulberi de carbune) 



 

o Azbestoza (Azbest) 

o Silicoza, silicotuberculoza (Bioxid de siliciu liber cristalin) 

o Aluminoza pulmonara (Aluminiu) 

o Fibroza pulmonara (Gaze si vapori iritanti) 

o Berilioza (Beriliu) 

o Sideroza (Pulberi de fier) 

o Stanoza (Pulberi si fumuri de staniu) 

o Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice (Pulberi anorganice mixte) 

o Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie benigna, atelectazii rotunde, placi 
pleurale (Azbest) 

o Pneumonii interstitiale (Metale grele) 

o Rinite alergice (Alergeni profesionali) 

o Astm bronsic alergic si astm bronsic nonalergic (prin mecanism iritativ) (Alergeni 
si iritanti respiratori profesionali) 

o Bisinoza (Bumbac, in, cânepa) 

o Boli respiratorii cronice nespecifice prin expunere la pulberi organice (Cereale, 
tutun, dejectii de animale) 

o Bronhoalveolita alergica extrinseca (Fân mucegait, bagasa, dejectii de animale, 
malt, ciuperci etc.) 

o Bronsita acuta si cronica (Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)) 

o Pneumonia chimica (Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)) 

o Edemul pulmonar acut (Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)) 

o Ulcer nazal si perforatia septului nazal (Crom, Arsen si compusi) 

 Bolile ficatului 

o Hepatite toxice (Substante chimice hepatotoxice) 

 Boli ale pielii si tesutului subcutanat 



 

o Dermita alergica de contact (Antibiotice, conservanti, arbori si plante, antiseptice, 
cauciuc, vopsele, adezivi, metale, cosmetice, alti agenti) 

o Dermita iritativa de contact (Sapunuri, detergenti, solventi, uleiuri si lubrifianti, 
produse petroliere, acizi, baze, ciment, saruri metalice, zgura si vata de sticla, alti 
agenti) 

o Dermita de contact mixta (alergica si iritativa) (Antibiotice, conservanti, arbori si 
plante, antiseptice, cauciuc, vopsele, adezivi, metale, saruri metalice, cosmetice, 
sapunuri, detergenti, solventi, uleiuri si lubrifianti, produse petroliere, acizi, baze, 
ciment, zgura si vata de sticla, alti agenti) 

o Urticarie (Latex, Epitelii animale, Temperaturi extreme) 

 

 Boli ale sistemului osteo-musculo-articular si ale tesutului conjunctiv 

o Sinovite si tenosinovite, bursite, epicondilite (Miscari repetitive, Pozitii extreme, 
fortate, ale articulatiilor, Suprasolicitare si presiuni prelungite asupra articulatiilor, 
Supraincordarea si traumatizarea articulatiilor) 



 

o Artroze cronice, periartrite (Miscari repetitive, Pozitii extreme, fortate, ale 
articulatiilor, Suprasolicitare si presiuni prelungite asupra articulatiilor, 
Supraincordarea si traumatizarea articulatiilor, Vibratii, Microclimat nefavorabil) 

 Boli ale aparatului urinar 

o Nefropatie toxica acuta si cronica (Metale grele si hidrocarburi alifatice 
halogenate) 

 

 Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor 

o Expunerea profesionala la agenti chimici 

 Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici 

o Soc caloric, colaps caloric, crampe calorice (Microclimat cald) 

o Hipotermie, degeraturi (Microclimat rece) 

o Imbolnaviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor (Presiuni atmosferice 
crescute sau scazute) 



 

o Boala de vibratii: sindrom osteo-musculo-articular, sindrom digestiv, sindrom 
Raynaud, sindrom nervos (Vibratii) 

o Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) (Radiatii ionizante) 

o Sindroame neuro-cardio-vasculare si endocrine (Câmpuri electrice si magnetice, 
Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si radiofrecventa) 

 

TRATAMENTUL BOLILOR PROFESIONALE: 

 

Tratamentul se bazează pe trei principii: 

1. Tratamentul etiologic: 

- întreruperea contactului cu noxa profesională respectivă (se realizează în cazuri acute prin 
scoaterea din mediul nociv şi îndepărtarea toxicului neabsorbit încă, iar în cazuri cronice prin 
spitalizare/concediu medical, schimbarea temporară sau permanentă a locului de muncă; 

- eliminarea toxicului absorbit în organism; 

2. Tratamentul patogenic:  

-  vitaminoterapie, reactivatori de enzime, oxigenoterapie, desensibilizare specifică si 
nespecifică. 

3. Tratamentul simptomatic:  

- tratament medical care se adresează simptomelor şi disfuncţionalităţilor aparatelor şi 
sistemelor organismului. 

Profilaxia bolilor profesionale 

Profilaxia bolilor profesionale se realizează prin două grupe mari de măsuri: 

1. Măsuri tehnico-organizatorice, prezentate într-o anumită ordine de priorităţi, legate de 
eficienţa maximă; 

2. Măsuri medicale: recunoasterea riscului profesional de imbolnavie, examen medical la 
angajare, control medical periodic, educatie pentru sanantate 

 



 

ROMANIA, PE LOCUL DOI IN EUROPA 

ÎIN TOPUL ACCIDENTELOR MORTALE LA LOCUL DE MUNCA 

Cel mai recent studiu privind accidentele grave si mortale la locul de muncă în Uniunea 
Europeană, publicat de către ESAW (Statistici Europene privind Accidentele la Locul de 
Muncă), arată că peste 2,7 milioane de accidente grave şi aproximativ 3.700 de accidente fatale 
au avut loc în timpul orelor de muncă, în UE. Cercetătorii plasează România pe locul doi în 
Europa, cu nu mai puţin de 3,8 accidente mortale la 100.000 de angajaţi. 
 

 

Cea mai mare incidenţă a accidentelor mortale la locul la muncă a fost înregistrată în 
Portugalia: 4,3 decese provocate de accidentele la locul de muncă la 100.000 persoane 
angajate. Locul trei a fost ocupat de Letonia cu 3,6 decese la 100.000 de angajaţi, informeaza 
MediHelp International. 

Studiul indică, de asemenea, faptul că rata de incidenţă medie pentru accidentele grave la locul 
de muncă pentru bărbaţi este cu 4,9 mai mare decât cea înregistrată la femei. O explicaţie a 
acestei diferenţe o constituie natura muncii desfăşurate.  
 
67,8% dintre accidentele mortale petrecute în timpul orelor de muncă şi 48,5% dintre 



 

accidentele grave din UE au avut loc în sectoare economice precum: construcţii, industrie, 
transport şi depozitare, agricultură, silvicultura şi pescuit.  

Studiul defineşte un accident la locul de muncă drept un episod neaşteptat pe parcursul orelor 
de lucru care conduce la prejudicii mentale sau fizice. Un accident grav la locul de muncă 
implică absenţa victimei de la muncă în termen de trei sau mai multe zile, iar accidentele fatale 
sunt acelea care duc la decesul victimei, în termen de 1 an de zile de la data producerii 
accidentului. Pentru a efectua acest studiu, cercetătorii au calculat "rata incidenţei" ca fiind  
numărul accidentelor în relaţie cu numărul de persoane angajate. 
 
Companiile de asigurari din România au subscris, în prima jumătate a acestui an, prime în 
valoare de 36,4 milioane lei (8,15 milioane euro) pe segmentul asigurărilor de accidente şi 
boală, în scădere cu circa 60% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor 
centralizate de revista INSURANCE Profile. 


