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Rolnictwo jest częścią gospodarki szczególnie narażoną na szkodliwe
warunki pracy. Choroby zawodowe rolników były tematem konferencji, która
odbyła się 19 października w MRiRW. Czy wyciągnięto jakieś wnioski?
Konferencja miała charakter naukowo-szkoleniowy. W jej trakcie skupiono się na przyczynach
występowania chorób zawodowych rolników. Uczestnicy rozmawiali też o tym, co robić, aby rolnicy
nie chorowali. Udział w wydarzeniu wzięli Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński i Wiceminister
Rolnictwa, Rafał Romanowski

Choroby zawodowe rolników
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Liczba zachorowań rolników prawie cały czas wzrasta (oprac. własne na podstawie danych KRUS).

Kluczowym problemem poruszanym w związku z tym tematem były czynniki biologiczne, które
w rolnictwie bywają szczególnie szkodliwe. Co prawda w porównaniu do innych grup zawodowych,
rolnicy nie wypadają aż tak źle. Jednak niepokój budzi duży, bo aż 3-krotny wzrost
zachorowalności w ostatnich latach. Z tego względu większa jest też suma, którą, w ramach
odszkodowań, KRUS wypłacił z tytułu choroby zawodowej.
KRUS stara się przeciwdziałać i hamować negatywne tendencje, tak aby choroby zawodowe
rolników nie stały się jeszcze większym problemem. Mówił o tym Prezes KRUS, który przypomniał, że
prowadzone są wielokierunkowe działania prewencyjne, mające doprowadzić do zmniejszenia liczby
chorób zawodowych i wypadków w rolnictwie.

Konferencja
Konferencja została podzielona na trzy obszary tematyczne. W pierwszej kolejności mówiono
o statystykach, orzecznictwie lekarskim i prewencji. Następnie o chorobach zawodowych rolników
związanych z czynnikami biologicznymi środowiska pracy. Na koniec zajęto się innymi biologicznymi
czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie w rolnictwie.
Z obliczeń Kasy wynika, że najczęściej choroby zawodowe rolników atakują w wieku 40 – 59
lat (częściej chorują mężczyźni).

Dobrze, że problem został zauważony i temat jest poruszany. Oby rozmowy przyniosły
pozytywne efekty dla rolników. Obecni na konferencji przedstawiciele instytucji zajmujących się
zdrowiem i bhp chcą podjąć wspólne prace. Ma to jeszcze skuteczniej zapobiegać chorobom
zawodowym, a także edukować na temat ich zwalczania.

Prewencja
KRUS w kwestii zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, działa zgodnie z ustawą
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dokument ten zobowiązuje Kasę
m.in. do analizowania przyczyn, prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie, rozpowszechniania wiedzy o zagrożeniach. Ponadto KRUS musi podejmować
wspierać odpowiednią produkcję oraz dystrybucję bezpiecznych środków, sprzętu i odzieży
ochronnej. KRUS, w oparciu o analizy przyczyn i okoliczności zgłaszanych wypadków i chorób
opracowuje kierunki działalności prewencyjnej, z którymi dokładnie można zapoznać się na stronie
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instytucji.

Na co chorujemy?

Województwa, w których odnotowano najwięcej chorób zawodowych rolników w 2016 r. Liczono
według decyzji o przyznaniu odszkodowania (oprac. własne na podstawie danych KRUS).

Najczęściej rozpoznawane choroby rolników to te roznoszone przez kleszcze (bolerioza,
kleszczowej zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych). A oprócz tego choroby układu
oddechowego (m.in astma), uczulenia skóry. Problemem są również choroby obwodowego układu
nerwowego. Najczęściej występującą grupą chorób zawodowych są choroby zakaźne (233
przypadki zakończone wypłatą odszkodowania w 2016 roku). Następnie są choroby układu
oddechowego (18), schorzenia skóry (8) i pozostałe (9).
Najwięcej chorób zawodowych w 2016 roku odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim
i lubuskim. Według danych KRUS na 100 000 ubezpieczonych w ubiegłym roku było 123,8
zachorowań na Warmii i Mazurach (zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania).
Z obliczeń Kasy wynika, że najczęściej choroby zawodowe rolników atakują w wieku 40 – 59 lat
(częściej chorują mężczyźni).
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