
PRILOGA I 
Zdravstvene kontraindikacije za delo v območju ionizirajočih sevanj 
 
 
a) Nekatere infekcijske in parazitske bolezni, ki zaradi svoje lokacije, poteka in posledic 

bolezni zdravstveno ogrožajo delavca. 
 
 
b) Neoplazme, ki zaradi svoje lokacije, poteka in posledic bolezni zdravstveno ogrožajo 

delavca, kot npr.: 
1. Maligne neoplazme dihalnih in prsnih organov. 
2. Maligne neoplazme kosti in sklepnega hrustanca. 
3. Maligne neoplazme kože. 
4. Maligne neoplazme ščitnice in druge endokrine žleze. 
5. Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva. 
 
 
c) Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen 

imunski odziv, ki zdravstveno ogrožajo delavca, kot npr.: 
1. Bolezni eritropoeze, levkopoeze, trombopoeze (citarne vrednosti odstopajo od 

referenčnih vrednosti za odraslo populacijo). 
2. Motnje koagulacije krvi, purpura in druge krvavitve (parametri odstopajo od 

referenčnih vrednosti odrasle populacije). 
 
 
č) Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni, ki zdravstveno 

ogrožajo delavca, kot npr.: 
1. Bolezni ščitnice s komplikacijami. 
2. Sladkorna bolezen s komplikacijami na tarčnih organih. 
 
 
d) Duševne in vedenjske motnje, ki zdravstveno ogrožajo delavca, kot npr.: 
1. Organske, vključno simptomatske duševne motnje. 
Vse vrste demenc, osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, okvare, 

disfunkcije. 
2. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. 
2.1. Škodljivo uživanje alkohola, razen najmanj 12 mesecev medicinsko kontrolirane 

abstinence brez osebnostnih motenj. 
2.2. Sindrom odvisnosti od alkohola z znaki telesne in/ali duševne odvisnosti. 
Po zdravljenju odvisnosti je potrebno najmanj 24 mesecev medicinsko kontrolirane 

abstinence brez psihičnih sprememb in/ali nevroloških komplikacij. 
2.3. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drog in drugih psihoaktivnih snovi. 
Po zdravljenju odvisnosti je potrebno najmanj 48 mesecev medicinsko kontrolirane 

abstinence brez psihičnih sprememb in/ali nevroloških komplikacij. 
3. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje. 
Akutne, kronične z rezidualnimi ali regresivnimi znaki. 
4. Razpoloženjske (afektivne) motnje. 
Manifestne manične, depresivne, kombinirane in druge motnje. 
5. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje. 
Manifestne anksiozne, fobične, obsesivno-kompulzivne disociativne, somatoformne in 

druge motnje. 
6. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. 
Manifestne osebnostne motnje. 
7. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija). 



Oblike duševne manjrazvitosti: duševna podnormalnost, psihično funkcioniranje pod 
spodnjo mejo populacijskega povprečja. 

8. Motnje duševnega (psihičnega) razvoja. 
Specifične razvojne in pridobljene motnje motoričnih in ostalih funkcij. 
 
 
e) Bolezni živčevja, ki zdravstveno ogrožajo delavce, kot npr.: 
1. Alzheimerjeva bolezen in druge degenerativne bolezni živčevja. 
2. Epizodne in paroksizmalne motnje. 
Epilepsija. 
Epilepsija in druge neepileptične motnje zavesti, razen: 
– če so brez napadov oziroma motenj zavesti vsaj 1 leto z ali brez terapije; 
– če gre za najlažje oblike enostavnih parcialnih napadov, ki se manifestirajo le s 

senzornimi, eventualno motoričnimi in vegetativnimi simptomi in so te motnje pri njih edina 
epileptična manifestacija; 

– če je v otroštvu šlo za oblike petit mal napadov (absence) in so tedaj povsem izzveneli, 
prav tako pa je bila ukinjena tudi terapija; 

– če je šlo za primere benigne parcialne epilepsije v otroštvu; 
– v primeru prvega (edinega) napada je prepoved dela 6 mesecev, če je ugotovljeno, da 

je do napada prišlo zaradi znanega razloga, zaradi katerega je mogoče z veliko verjetnostjo 
predpostaviti, da se ne bo več ponovil. 

3. Hypersomnija. 
 
 
f) Bolezni očesa in adneksov, kot npr.: 
1. Okvare leče: poklicna katarakta, evolutivna nepoklicna katarakta 
2. Obojestranska slepota. 
 
 
g) Bolezni ušesa in mastoida, kot npr.: 
Gluhonemost. 
 
 
h) Bolezni obtočil, kot npr.: 
1. Kronične bolezni srca. 
Srednje srčno popuščanje rezistentno na terapijo. 
Zmogljivost kardiovaskularnega sistema ne sme biti pod 40 % pričakovane zmogljivosti 

po NYHA. (NEW YORK HEART ASSOCIATION). 
2. Hipertenzivne bolezni. 
Hipertenzivna bolezen s sistolnim tlakom 24 kPa (180 mmHg) in/ali diastolnim tlakom 15 

kPa (110 mmHg) ali več ob okvari tarčnih organov: očesno ozadje, možgani, srce, ledvica, 
simptomatika zaradi hipertenzije. 

3. Ishemične bolezni srca. 
3.1. Nestabilna angina pektoris (v mirovanju ali pri nizkih telesnih  
obremenitvah pod 100 W). 
3.2. Miokardni infarkt med boleznijo in do 3 mesece po preležani bolezni, brez srčnega 

popuščanja, brez aritmije in napadov angine pektoris. 
4. Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka. 
Pljučno srce z znaki dekompenzacije. 
5. Obolenja srca, ki lahko pripeljejo do malignih motenj srčnega ritma in sinkopalnega 

stanja. 
5.1. Maligne ventrikularne ekstrasistole, paroksizmalne ventrikularne tahikardije in 

tahiaritmije, ki jih spremlja omotica ali nezavest, razen če je srčni ritem vsaj 2 meseca urejen 
z zdravili ali operativnim posegom. 



5.2. Kompletni srčni blok, sindrom bolnega sinusnega vozla, sindrom karotidnega sinusa 
in druge bradikardne motnje ritma z napadi motenj zavesti. 

6. Cerebrovaskularne bolezni. 
Možganska kap in druge cerebrovaskularne bolezni in motnje, ki zdravstveno ogrožajo 

delavca. 
 
 
i) Bolezni dihal 
Bolezni dihal ne glede na vrsto in vzrok s prisotno manifestno respiracijsko insuficienco 

(parcialni tlak kisika pod 8 kPa). 
 
 
j) Bolezni prebavil 
Huda obolenja prebavil, zaradi katerih lahko nastanejo kolike, psihične spremembe, 

motnje zavesti ali druge nevrološke komplikacije. 
 
 
k) Bolezni kože in podkožja, kot npr.: 
S sevanjem povezane (aktinične) ireverzibilne spremembe kože in podkožja. 
 
 
l) Bolezni sečil in spolovil 
Vsa huda obolenja in okvare sečil in spolovil zaradi katerih lahko nastanejo kolike, 

motnje psihičnih funkcij oziroma motnje zavesti. 
 
 
m) Nosečnost, porod in poporodno obolenje (puerperij) 
Nosečnost, vsa obolenja in stanja v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodnim 

obdobjem, ki zdravstveno ogrožajo delavko. 
 
 
n) Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti, ki zdravstveno 

ogrožajo delavca. 
 
 
o) Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov 
Vse poškodbe, zastrupitve in stanja po njih, ki zdravstveno ogrožajo delavca. 
 
 
p) Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti 
Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju s posledičnimi ireverzibilnimi zdravstvenimi 

okvarami. 
 
 


