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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
 
 
Η Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης , 
αναπτύσσει σειρά θεματικών δελτίων με τίτλο : Τεκμηρίωση ΥΑΕ, με στόχο τη 
βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 
 
Το παρόν βιβλιογραφικό θεματικό δελτίο είναι το πέμπτο στη σειρά αυτή και 
περιλαμβάνει όλες τις μονογραφίες και τα άρθρα που αφορούν τις 
επαγγελματικές ασθένειες και αποτελούν μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης 
του Κέντρου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το δελτίο αυτό 
υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοθέση του ΕΛΙΝΥΑΕ   
http://www.elinyae.gr 
 
Η συλλογή, επεξεργασία και επιμέλεια του υλικού έγινε από τις 
βιβλιοθηκονόμους  Φανή Θωμαδάκη και Κωνσταντίνα Καψάλη. 
 

 
Αθήνα,  2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.- Λιοσσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 Αθήνα 
Τηλ.: 210-8200151, 210-8200152 – Fax : 210-8200222 – e-mail : library@elinyae.gr 
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, γι’αυτό παρέχεται στους χρήστες δυνατότητα 
φωτοαντιγράφησης. 
 
 



 3

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

         
 
Agricultural health and safety : workplace, environment, sustainability / 
Helen H. McDuffie (ed.), …[et.al.].- Boca Raton : CRC Press, c1995.- 617 σ.  

ISBN 0-87371-617-5 (3680) 
        
Anxiety, burnout and coping styles in general hospital staff exposed to 
workplace aggression : a cyclical model of burnout and vulnerability to 
aggression / Sue Winstanley, Richard Whittington 
        Περιέχεται στο: Work and stress : an international, multidisciplinary 
quarterly of stress, health and performance, 2002, 16(4), σ. 302-315 
 
Asbestos and its diseases / John E. Craighead, Allen R. Gibbs (eds.).- New York 
: Oxford University Press, c2008.- xii, 403 σ. ISBN 978-0-19-517869-2 
 
Asphalt fume exposures during the manufacture of asphalt roofing products : 
current practices for reducing exposures / NIOSH, CDC. - Cincinnati, Ohio ; 
NIOSH, 2001. - xi, 36 σ. - (DHHS (NIOSH) publication ; 2001-127) (4338) 
 
Atlas of occupational health and disease / Nerys R. Williams, John Harrison.- 
London : Arnold, c2004.- xi, 140 σ. ISBN 0-340-74069-8 
 
Bacterial pollution of cutting fluids : a risk factor for occupational diseases / 
Josip Zivkovic, Suncica Uhitil, Slavica Jaksic 
        Περιέχεται στο: Archives of industrial hygiene and toxicology : the official 
journal of the Croatian society on occupational health and the Croatian 
toxicology society, 1998, 49(3), σ. 239-243 
         
Bibliographical review of occupational accidents and diseases / Νικόλαος 
Σαραφόπουλος. -- Dublin : European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 1985. - vii, 222 σ.       WP/87/130 (2003) 
        
Burnout and engagement at work as a function of demands and control / 
Evangelia Demerouti ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2001, 27(4), σ. 279-286 
 
Burnout in greek teachers : main findings and validity of the Maslach Burnout 
inventory / Α. Kantas , Ε. Vassilaki  
        Περιέχεται στο: Work and stress : an international, multidisciplinary 
quarterly of stress, health and performance, 1997, 11(1), σ. 94-100 
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Call for an international ban on asbestos : to eliminate the burden of disease 
and death that is caused worldwide by exposure to asbestos, the Collegium 
Ramazzini calls for an immediate ban on all mining and use of asbestos 
        Περιέχεται στο: Journal of occupational and environmental medicine, 1999, 
41(10), σ. 830-832 
 
Cancer incidence of dry cleaning, laundry and ironing workers in Sweden / 
Noemie Travier ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2002, 28(5), σ. 341-348 
 
Challenges for research and prevention in relation to work and cardiovascular 
diseases / Tage S.Kristensen 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
1999, 25(6), σ. 550-557 
 
Condensed handbook of occupational dermatology / Lasse Kanerva (ed.), 
...[et.al.].- Berlin : Springer, 2004.- xiii, 528 σ.- ISBN 3-540-44348-7 
 
Contact and occupational dermatology / James G. Marks, Peter Elsner, Vincent 
A. Deleo.- 3η εκδ.- St. Louis : Mosby, c2002.- xiv, 431 σ. 
 ISBN 0-323-01473-9 (4596) 
 
Control of health hazards from crystalline silica : mining operations have a 
high incidence of "dust diseases of the lung" with 3.4 per 10000 workers 
experiencing respiratory illness from occupational exposure to dusts / Daniel 
P. Mahoney 
        Περιέχεται στο: Professional safety : journal of the American Society of 
Safety Engineers, 1999, 44(5), σ. 31-33 
 
Cost-benefit and cost-effectiveness analysis of a disability prevention model 
for back pain management : a six year follow up study / P. Loisel ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(12), σ. 
807-815 
 
The cost of occupational accidents and diseases / D. Andreoni. - Geneva : ILO, 
1986. - 142 σ. - (Occupational safety and health series / ILO, ISSN 0078-3129 ; 54) 
        ISBN 92-2-103758-4 (363.11 ILO/OSHS 54) 
 
Crisis in the workplace : occupational disease and injury / A. Nicholas 
Ashford. - Cambridge : MIT Press, 1976 1982. - xii, 588 σ. 
       ISBN 0-262-01045-3 (1859) 
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The environmental syndrome - psychosomatic disease experience induced by 
environmental factors : the XII Signe and Ane Gyllenberg symposium Espoo, 
Finland, September 28-29, 1995 / Svante Stenman (ed.) 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
1997, 23(Supl.3), σ. 1-112 
 
Epidemiology of work related diseases / Corbett J. McDonald (ed.). - London : 
British Medical Journal, 1995. - x, 498 σ. 
        ISBN 0-7279-0856-1 (2276) 
         
Episode of toxic gas exposure in sewer workers / Monika M. Watt, Stephen J. 
Watt, Anthony Seaton 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 1997, 54(4), σ. 
277-280 
 
Exposure assessment in occupational and environmental epidemiology / Mark 
J. Nieuwenhuijsen (ed.).- Oxford : Oxford University Press, 2004.- xiv, 283 σ.
 ISBN 0-19-852861-2 
 
Exposure to crystalline silica, silicosis, and lung disease other than cancer in 
diatomaceous earth industry workers : a quantitative risk assessment / R. Park 
...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(1), σ. 
36-43 
 
Fisher’s contact dermatitis / Robert L. Rietschel, Joseph F. Fowler.- 5η εκδ.- 
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2001, viii, 862 σ. 
 ISBN 0-7817-2252-7 (4152) 
 
Guidance note for best practice rehabilitation management of  occupational 
injuries and diseases / NOHSC. - Canberra : Australian Government Publishing 
Service, 1995. - viii, 62 σ. 
        ISBN 0-644-35-285X (1052) 
 
Handbook of occupational dermatology / L. Kanerva, …[et.al.].- Berlin : 
Springer, c2000.- xviii, 1300 σ. 
 ISBN 3-540-64046-0 (4601) 
         
Harmonised statistics on occupational diseases in the European Community : a 
proposal / Bo Netterstrom, Peter Laursen, Finn Gyntelberg (1012) 
         
Health and safety : reduces the costs of injury and disease - integrated 
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management improves performance - a springboard for change / NOHSC. - 
Canberra : Australian Government Publishing Service, 1995. - 20 σ. - (OHS Good 
for business) 
        ISBN 0-644-35287-6 (1110) 
        
High-resolution computed tomography classification of lung fibrosis for 
patients with asbestos-related disease / Olli Huuskonen ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2001, 27(2), σ. 106-112 
 
Histoplasmosis : protecting workers at risk / Steven W. Lenhart, ...[et.al.] ; 
NIOSH, CDC, National Centre for Occupational Diseases. - Cincinnati ; Ohio : 
NIOSH, 1997. - vi, 22 σ. (3038) 
         
Hodgkin's disease, work and the environment : a review / Robert McCunney 
        Περιέχεται στο: Journal of occupational and environmental medicine, 1999, 
41(1), σ. 36-46 
 
How everyday products make people sick : toxins at home and in the 
workplace / Paul D. Blanc.- Berkeley : University of California Press, c2007.- x, 
374 σ. ISBN 978-0-520-24882-3 
 
 
How occupational accidents and diseases are reported in the European 
Community / European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. - Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1988. - 53 σ. - (Information 
booklet series ; 6) 
        Cat.No. SY-49-87-931-EN-C 
        ISBN 92-825-7575-6 (692) 
         
Hunter's diseases of occupations / W.R. Lee, ...[et.al.]. - 8η εκδ. - London : 
Edward Arnold, 1994. -- 804 σ. 
        ISBN 0-340-55173-9 (516) 
 
Hunter’s diseases of occupations / Peter J. Baxter (ed.), …{et.al.].- 9η εκδ.- 
London : Arnold, c2000.- xii, 1001 σ. ISBN 0-340-67750-3 
         
Impact of occupation on respiratory disease / Lennart Nathell, ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health,  
2000, 26(5), σ. 382-389 
Increased risk of coronary heart disease in Japanese blue-collar workers / K. 
Nakamura, S. Nakamura, M. Tanaka 
        Περιέχεται στο: Occupational medicine, 2000, 50(1), σ. 11-17 
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Infectious diseases at work / Loss Prevention Council (UK). - London : Loss 
Prevention Council, 1994. - 54 σ.        Rep.SHE 12: 1994 
        ISBN 0-902167-06-5 (1045)         
 
Information leaflet on statutory accident insurance : industrial accidents, 
commuting accidents, occupational diseases. - Sankt Augustin : HVBG, 1993. - 
15 σ. (1164, 1167, 2667) 
 
Information notices on diagnosis of occupational diseases / Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. ΓΔ V. Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις. - 
Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1994. - 212 σ.        EUR 14768 
        ISBN 92-826-4856-7 (2425) 
         
Inpatient hospital care for back disorders in relation to industry and 
occupation in Finland / Paivi Leino-Arjas ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2002, 28(5), σ. 304-313 
 
[Instructions for industry and occupation coding for death certificates, 
effective 1996] : (instruction manual, part 19 - vital statistics/data preparation). 
- Hyattsville ; Maryland : Center for Disease Control and Prevention, 1995. - 110 
σ. (2548) 
 
Knowledge jobs - how to manage without burnout? / Raija Kalimo 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
1999, 25(6), σ. 605-609 
 
Maladies professionnelles et rayonnments ionisants : affections reconnues de 
1932 a 1997 en Belgique = Occupational disease and ionizing radiations / P. 
Libouton, J.M. Caroyer, P. Buyse 
        Περιέχεται στο: Archives des maladies professionnelles et de medecine du 
travail, 2001, 62(2), σ. 108-114 
 
Meta-analysis of Hodgkin's disease among farmers / Sadik Khuder, ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
1999, 25(5), σ. 436-441 
 
Monitoring occupational diseases : response / A. Spence, J. Hodgson, J. Osman 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2001, 58(11), σ. 
692-693 
 
Monitoring the worker for exposure and disease : scientific, legal and ethical 
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considerations in the use of biomarkers / Nicholas A. Ashford, ...[et.al.]. - 
Baltimore : John Hopkins University Press, 1990. - xvi, 224 σ. 
        ISBN 0-8018-3982-3 (1926) 
 
Mortality by occupation, industry, and cause of death : 24 reporting states, 
1984-1988 / Jeff Maurer, Mustafa Dosemeci, Carol Burnett ; CDC. - Cincinnati ; 
Ohio : NIOSH, 1997. - vi, 42 σ. + 1 δισκέτα (2735) 
        
Mortality from lung cancer among silicotic patients in Sardinia : an update 
study with 10 more years of follow up / P. Carta, G. Aru, P. Manca 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2001, 58(12), σ. 
786-793 
 
Occupational accidents and diseases : a review of data sources (Consolidated 
Report) / European Foundation for the Improvement of Living and Working 
conditions. - Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1986. - 116 σ.- (European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions ; 86/46/EN) 
        ISBN 92-825-6426-6 (794, 1441, 1620) 
 
Occupational and environmental medicine / Joseph Ladou.- 2η εκδ.- Stamford, 
Connecticut : Appleton & Lange, xiii, 845 σ. 
 ISBN 0-8385-7216-2 (3416) 
 
Occupational and environmental respiratory disease / John R. Balmes, Philip 
Harber, Mark B. Schenker. - St.Louis ; Missuri : MOSBY, 1996. - xviii, 1038 σ. + 
291 φωτ. 
        ISBN 0-8016-7728-9 (2232) 
 
Occupational and lung disease / Sherwood P. Burge        Editorial 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2000, 26(5), σ. 369-371 
 
Occupational cancer : prevention and control / ILO. - 2η εκδ. - Geneva : ILO, 
1988. - 122 σ. - (Occupational safety and health series / ILO, ISSN 0078-3129 ; 39) 
        ISBN 92-2-106454-9 (363.11 ILO/OSHS 39) 
         
Occupational exposure assessment in case–control studies: opportunities for 
improvement / K. Teschke ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(9), σ. 
575-594 
         
Occupational exposure to magnetic fields in case-referent studies of 
neurodegenerative diseases / Curtis W. Noonan ...[et.al.] 
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        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2002, 28(1), σ. 42-48 
 
Occupational hand and upper extremity injuries and diseases / Morton L. 
Kasdan. - 2η εκδ. - Philadelphia : Hanley & Belfus, 1998. - x, 556 σ. 
        ISBN 1-56053-221-1 (3657) 
 
Occupational hazards of municipal solid waste workers / Samuel Dorevitch, 
David Marder 
        Ειδική συλλογή άρθρων 352 
        Περιέχεται στο: Occupational medicine, 2001, 16(1), 125-133 
 
Occupational health : recognizing and preventing work-related disease / Barry 
S. Levy, David H. Wegman (eds.). - 3η εκδ. - Boston : Little, Brown and 
Company, 1995. - xix, 772 σ. 
        ISBN 0-316-52271-6 (3394, 4620) 
 
Occupational health : recognizing and preventing work-related disease and 
injury / Barry S. Levy, David H. Wegman (eds.). - 4η εκδ. - Philadelphia : 
Lippincott Williams & Wilkins, 2000. - xxi, 842 σ. 
        ISBN 0-7817-1954-2 (4600) 
 
Occupational hypersensitivity diseases of the upper respiratory tract / Maija 
Hytonen. - Helsinki : FIOH, 1997. - 397 σ. - (People and work (Research reports) ; 
12) 
        ISBN 951-802-179-1 (3260) 
 
Occupational injuries and diseases of the upper extremity / Jane Derebery, 
Morton L. Kasdan, Roberto Gonzalez.- Philadelphia : Saunders, c2006.- xi, 283 σ.  

ISBN 1-4160-3616-4 
 
Occupational lung disease : an international perspective / Daniel E. Banks and 
John E. Parker (eds.). - London : Chapman & Hall Medical, 1998. - xii, 515 σ. 
        ISBN 0-412-73630-6 (4599) 
 
Occupational lung diseases : prevention and control / ILO. - Geneva : ILO, 
1991. - 85 σ. - (Occupational safety and health series / ILO, ISSN 0078-3129 ; 67) 
        ISBN 92-2-106463-8 (984) 
 
Occupational medicine / Carl Zenz, O. Bruce Dickerson, Edward P. Howarth.- 
3η εκδ.- St. Louis : Mosby, c1994.- xx, 1316 σ. 
 ISBN 0-8016-6676-7 (364) 
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Occupational mortality in Washington state 1950-1989 / Samuel Milham. - 
Cincinnati ; Ohio : NIOSH, 1997. - vi, 175 σ. + 20 microfiches (2610) 
 
Occupational respiratory diseases / William S. Beckett 
        Περιέχεται στο: The New England Journal of Medicine, 2000, 342(6), σ. 406-
413  
         
Occupational risk of Lyme disease : an epidemiological review / J.D. 
Piacentino, B.S. Schwartz 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(2), σ. 
75-84 
 
Occupational seafood allergy : a review / M.F. Jeebhay ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2001, 58(9), σ. 
553-562 
         
Occupational skin disease / Robert M. Adams. - 3η εκδ. - Philadelphia : W.B. 
Saunders, c1999. - x, 792 σ. 
        ISBN 0-7216-7037-7 (4193) 
 
Occupational toxicology / Chris Winder, Neill Stacey.- 2η εκδ.- Boca Raton : 
CRC Press, c2004.- xx, 602 σ. 
 ISBN 0-7484-0918-1 (4597) 
 
Occupational voice loss / Nerys Williams, Paul Carding.- Boca Raton : Taylor & 
Francis, c.2005.- xii, 119 σ. ISBN 978-0-8247-2877-9 
 
Parkinsonism and occupational exposure to pesticides / L.S. Engel ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine 2001, 58(9), σ. 
582-589 
 
Pathology of asbestos-associated diseases / Victor L. Roggli, Tim D. Oury, 
Thomas A. Sporn (eds.).- 2η εκδ..- New York : Springer, c2004.- xvi, 420 σ. ISBN 
0-387-20090-8 
        
Performance of population specific job exposure matrices (JEMs) : european 
collaborative analyses on occupational risk factors for chronic obstructive 
pulmonary disease with job exposure matrices (ECOJEM) / N. Le Moual, 
...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2000, 57(2), σ. 
126-132 
 
Physical and biological hazards of the workplace / Peter H. Wald, Gregg M. 
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Stave (eds.).- 2η εκδ.- New York : John Wiley & Sons, c2002.- xx, 680 σ. ISBN 
0-471-38647-2 
 
The physiology and medicine of diving / Peter B. Bennett, David H. Elliott 
(eds.).- 4η εκδ.- London : Saunders, 1999.- x, 613 σ.  
 ISBN 0-7020-1589-X (3664) 
 
Preventing occupational hearing loss : a practical guide / Mark R. Stephenson, 
Carol J. Merry, John R. Franks (eds.) ; CDC, NIOSH. - Cincinnati ; Ohio : NIOSH, 
1996. - xiii, 91 σ. (3028) 
 
Prevention of occupational cancer : proceedings of the international 
symposium on the prevention of occupational cancer, Helsinki, 21-24 April 
1981 / FIOH, ILO.- Geneva : ILO, c1982.- viii, 658 σ. (Occupational Safety and 
Health Series ; 46)  

ISBN 92-2-002907-3 (4598) 
 
Proceedings of the NIOSH symposium on efforts to prevent injury and disease 
among agricultural workers / NIOSH. - Cincinnati ; Ohio : NIOSH, 1994. - x, 273 
σ. (1978) 
 
Progression des maladies professionnelles et stabilite des accidents du travail : 
les statistiques technologiques 1995 
        Περιέχεται στο: Travail & securite : revue mensuelle publiee par l'institut 
national de recherche et de securite (INRS) pour la prevention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, Nov. 1997, (566), σ. 41-46 
 
Recording and notification of occupational accidents and diseases : an ILO 
code of practice / ILO. - Geneva : ILO, 1996. - xxi, 97 σ. 
        ISBN 92-2-109451-0 (2907) 
 
Reliability assessment of a coding scheme for the physical risk factors of 
work-related musculoskeletal disorders / Yiqun Chen ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2002, 28(4), σ. 232-237 
 
Report on the notifiable occupational disease system : to the end of June 1996. - 
Wellington ; NZ : Occupational Safety and Health Service, 1996. - 35 σ. 
        ISBN 0-477-03583-3 (2654) 
 
Reporting occupational diseases in the European Community. Phase 1 : final 
report / Peter Laursen, ...[et.al.]. - Copenhagen : Danish Working Environment 
Service, 1992. - v, 105 σ. (1011) 
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Reproductive hazards of the workplace / Linda M. Frazier, Marvin L. Hage.- 
New York: John Wiley & Sons, c1998.- xviii, 572 σ. ISBN 0-471-28698-2 
 
Respiratory health among bleachery workers exposed to ozone and chlorine 
dioxide / Anna-Carin Olin ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Scandinavian journal of work, environment and health, 
2002, 28(2), σ. 117-123 
 
Respiratory symptoms and diseases among workers in the soft tissue 
producing industry / T. Kraus ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(12), σ. 
830-835  
 
Risk assessment of cardiovascular diseases among bank employees - a 
biochemical approach / A.K.  Sarkar, ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational medicine, 1999, 49(5), σ. 313-318 
 
The role of cumulative physical work load in lumbar spine disease : risk 
factors for lumbar osteochondrosis and spondylosis associated with chronic 
complaints / A. Seidler ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2001, 58(11), σ. 
735-746 
 
Self reported respiratory symptoms and diseases among hairdressers / Timo 
Leino, ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 1997, 54(6), σ. 
452-455 
 
Shift work and risk factors for coronary heart disease in japanese blue-collar 
workers : serum lipids and anthropometric characteristics / K. Nakamura, 
...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational medicine, 1997, 47(3), σ. 142-146 
 
Sound and safe practice : in the past three years deafness has become the 
largest single category of compensated occupational disease.../ Gillian Howard 
        Περιέχεται στο: Occupational health : the international magazine for those 
concerned with health and safety in the workplace, 1997, 49(8), σ. 293-295 
 
Stop the spread of skin disease : experts call for improved testing, training and 
education to prevent occupational dermatitis / Dennis E. Chenoweth 
        Περιέχεται στο: Safety+Health : the international safety, health and 
environmental magazine, 1996, 153(6), σ. 64-66 
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A survey of eye trauma and diseases at a teaching hospital : implications for 
training in occupational ophthalmology in Nigeria / C. Bekibele, M.C. Asuzu, 
A.O. Ashaye 
        Περιέχεται στο: Occupational medicine, 2000, 50(3), σ. 193-196 
        
Survey of solvent related chronic encephalopathy as an occupational disease in 
European countries / G. Triebig, J. Hallermann 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2001, 58(9), σ. 
575-581        
         
Updated epidemiological study of workers at two California petroleum 
refineries, 1950-95 / K.P. Satin ...[et.al.] 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2002, 59(4), σ. 
248-256 
 
Work hazards kill millions cost billions 
        Περιέχεται στο: World of work : the magazine of the ILO, 2003, (47), σ. 23-25 
 
Workers' compensation statistics : a profile of australian hand tool injuries and 
diseases / Worksafe Australia, WorkCover Authority of New South Wales. - 
Canberra : Australian Government Publishing Service, 1995. - vi, 28 σ. 
        ISBN 0-644-35279-5 (1054) 
 
Working conditions and cardiovascular disease : cardiovascular diseases, 
especially coronary heart disease, are the number one killer of men over 40 and 
of women over 60... / Johannes Siegrist 
        Περιέχεται στο: The safety and health practiotioner, 1997, 15(11), σ. 35-37 
 
World at work : dental laboratory technicians / N. Torbica, S. Krstev 
        Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(2), 
σ.145-148 
 
Ακόμη και η εργασία σκοτώνει 
        Περιέχεται στο: Οικονομικός ταχυδρόμος, 2002, φ.25(2511), σ. 42-43 
 
Αμίαντος : ανασκόπηση επιδημιολογικών και άλλων μελετών για το είδος 
των επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων και το βαθμό 
επικινδυνότητας του γενικού πληθυσμού από έκθεση σε ίνες αμιάντου / Α.Π.  
Βαλαβανίδης 
        Ειδική συλλογή άρθρων 19 
        Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 



 14

1990, 2(2), σ. 57-77 
         
Αμίαντος και μεσοθηλίωμα πνεύμονος / Ιορδάνης Λουίζος.- Αθήνα : 
Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1988.- 23 σ. (διπλωματική εργασία) (3137) 
 
Η αναγγελία / δήλωση των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών μέσα 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. - Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1989. - 62 σ. - (Σειρά 
πληροφοριακών φυλλαδίων ; 6) 
        ISBN 92-825-7574-8 (22, 1271) 
 
Ανθράκωση ή πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων ή πνευμονοκονίωση 
των εργατών άνθρακα (ανασκόπηση – νεώτερες απόψεις) = Coal miners 
pneumonoconiosis or coal workers pneumonokoniosis / Γιάννης Μασούτας.- 
Αθήνα : Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1988.- 20 σ. (διπλωματική εργασία)   
(3148) 
 
Αναγκαία η στροφή προς την πρόληψη των ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών : o πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ στη συνέντευξή του 
μιλά για τη λειτουργία του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
στην Ελλάδα αλλά και το σημαντικό έργο του Ινστιτούτου 
        Περιέχεται στο: Δημόσιος τομέας, 1999, (157), σ. 21-23 
 
Η ασθένεια του Lyme / Dot Carey 
        Περιέχεται στο: JANUS, 1994, 18(IV), σ. 9 
 
Οι ασθένειες των εργατών = De morbis artificum diatriba / Bernardino 
Ramazzini ; Γεώργιος Χρ. Ντουνιάς (μετ.). - Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, 2001. - 421 σ. 
        ISBN 960-7678-29-4 (3975, 3976, 4041, 4042, 4046-ΘΕΣ, 4047-ΘΕΣ, 4066-
ΙΩΑ, 4067-ΙΩΑ, 4068-ΤΡΙ, 4069-ΤΡΙ) 
 
Ασφάλεια, υγιεινή και υγεία στο χώρο εργασίας στην Ελλάδα. Προοπτικές 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης : (Εθνικό Συνέδριο,Αθήνα,Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας, 28-30 Ιαν.,1993). - , 1993. - [110] σ. - (1992- Ευρωπαϊκό έτος 
για την ασφάλεια, την υγιεινή  και την υγεία στους χώρους εργασίας) 
         363.1106 ΑΣΦ 
 
Βλάβες και παθήσεις στοματικής κοιλότητας από επαγγελματικές αιτίες  / 
Ελευθέριος Ντόκος, Χαρίλαος Ανδρέου 

Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1990, 2(1), σ. 42-52 
 
Οι γενικοί ιατροί και οι επαγγελματικές ασθένειες : η Ευρώπη για την 
ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας / Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 



 15

Επιτροπή. - Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1993. - 26 σ. - (1992- Ευρωπαϊκό έτος για την 
ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στους χώρους εργασίας) 
        ISBN 92-826-5053-7                    363.11 ΕΠΙ 
      
Η γνώση είναι ασφάλεια : η γνώση και η πιστή τήρηση των μέσων και μέτρων 
ασφαλείας στην εργασία μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τα εργατικά 
ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες 
        Περιέχεται στο: Δημόσιος τομέας, 2004, (209), σ. 35 
 
Εισπνεύσιμη και μη εισπνεύσιμη σκόνη : φυσιοπαθολογικοί μηχανισμοί των 
επαγγελματικών πνευμονοπαθειών / Βλάσης Πολυχρονόπουλος 
 Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1989, 1(3), 115-123 σ. 
 
Ελληνική και διεθνής εμπειρία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Οδηγός για την εκτίμηση και 
πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου / Ευάγγελος Αλεξόπουλος.- Αθήνα : 
ΕΛΙΝΥΑΕ, c2007.- 93 σ. ISBN 978-960-7678-77-5 
 
Εναρμονισμένες στατιστικές επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα : τελική έκθεση. - Κοπεγχάγη : [χ.ο.], 1994. - 5, lvi σ. (1444) 
 
Επαγγελματικαί νόσοι / Α. Αγγελής 
        Ειδική συλλογή άρθρων 204 
        Περιέχεται στο: Δελτίον ΙΚΑ, 1971, ΚΑ(11),  σ. 2-4 
 
Επαγγελματική έκθεση στους ιούς ηπατίτιδας B-C και HIV / Νικόλαος 
Κομιτόπουλος 
        Περιέχεται στο: Νέα Υγεία : τριμηνιαίο περιοδικό προαγωγής υγείας, 2007, 
(55), σ. 7 
 
Επαγγελματικές παθήσεις από χημικές ουσίες / Λάζαρος Θ. Σιχλετίδης.- 
Θεσσαλονίκη : Ζήτη, 1995.- 192 σ.   

ISBN 960-431-320-7 (4353) 
 
Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες : επιδημιολογικά στοιχεία / Ευάγγελος 
Αντωνίου Σωληναραίος.- Αθήνα : [χ.ο.], 1997.- 885 σ.  

ISBN 960-7584-49-X  (4584, 4585, 4586, 4583 ΘΕΣ) 
 
Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες αλλεργικής αιτίας / Μαρία-Αδελαϊς 
Κυπριανού-Κατσιλιέρη, Χαρίλαος Ανδρέου 

Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1990,  2(1), σ. 20-37 
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Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες αλλεργικής αιτίας / Μ.Α. Κυπριανού.- 
Αθήνα : Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1989.- 58 σ. (3134) 
 
Η επαγγελματική εξουθένωση ως συνέπεια έκθεσης στο επαγγελματικό στρες 
στο χώρο της υγείας / Φώτιος Αναγνωστόπουλος 
        Περιέχεται στο: Νέα Υγεία : τριμηνιαίο περιοδικό προαγωγής υγείας, 2007, 
(55), σ. 5 
 
Επιδημιολογία και πρόληψη επαγγελματικών νόσων / Α. Λινού.- Αθήνα : 
[χ.έ.], 1993.- 204 σ. 
 
Εργαζόμενοι σε χημικά και βιοϊατρικά εργαστήρια : επιδημιολογικές έρευνες 
για την εκτίμηση κινδύνου από επαγγελματικό καρκίνο και άλλες 
επαγγελματικές ασθένειες / Αθ. Βαλαβανίδης. - 19 σ. 
        Ειδική συλλογή άρθρων 282 
        Περιέχεται στο: Αρχεία ελληνικής Ιατρικής, 1996, 13(6), σ. 488-503 
 
Εργασιακό περιβάλλον : προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
στην Ελλάδα / Νικόλαος Σαραφόπουλος, Αθ. Βαλαβανίδης. - Αθήνα : Σύγχρονα 
θέματα, 1988. - 206 σ. 363.11 ΒΑΛ 
         
Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες : πηγές στοιχείων - Ελλάς 
/ Νικόλαος Σαραφόπουλος ; Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσεως και Εργασίας. - Λουξεμβούργο : YEEEK, 1986. - 243 σ. 
        ISBN 92-825-6013-9 (112, 3228) 
        
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αυξάνουν τον κίνδυνο ασθένειας / Lars 
Bronkvist 
        Περιέχεται στο: JANUS. 1998, (27), σ. 24 
 
Θέματα ιατρικής εργασίας στην πράξη : εγχειρίδιο για ιατρούς και στελέχη 
επιχειρήσεων / Θεόδωρος Μπάζας.- 2η εκδ. – Αθήνα : ΕΕΔΕ, 1999.- 204 σ. 

ISBN 960-91213-0-6  (3737) 
 

Ιατρικής της εργασίας / Λ. Σιχλετίδης.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 
1999.- 176 σ.  
 ISBN 960-12-0742-2 (3437) 
 
Ιατρική της εργασίας και βιομηχανική ιατρική : επαγγελματικός κίνδυνος, 
φιλοσοφικοκοινωνικαί αρχαί, περιβάλλον της εργασίας, επαγγελματικαί 
νόσοι, βιομηχανική τοξικολογία, βιομηχανική υγιεινή / Α. Αγγελής. - Αθήνα, 
1973. -- 319 σ.  (573) 
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Ιατρική της εργασίας και του περιβάλλοντος / Ευάγγελος Ι. Ζημάλης.- 2η εκδ. – 
Αθήνα : Εκδόσεις Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, 2002.- 473 σ. 
 ISBN 960-220-371-4 (4706, 4369) 
 
Το κόστος της ασθένειας / Bo Bylund, Bertil Remaeus 
        Περιέχεται στο: JANUS, 1997, (25), σ. 7-8 
 
Το κόστος των ατυχημάτων εργασίας και των επαγγελματικών ασθενειών 
στις βόρειες χώρες / Lunden Jensen 
        Περιέχεται στο: JANUS, 1994, 18(IV), σ. 25-26 
 
Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών / Ιωάννης Στεφανίδης.- 
Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, c2008.- 85 σ. ISBN 978-960-7678-89-8 
 
Μελέτη πρόληψης επαγγελματικών καρκίνων / Λάζαρος Θ. Σιχλετίδης, 
…[κ.α].- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, c2007.- 162 σ.  
 ISBN 978-960-7678-81-2 
 
Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους 
σε κομμωτήρια / Βασίλης Μακρόπουλος, Ιωάννα Μπόρα.- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, 
c2008.- 83 σ. ISBN 978-960-6818-12-7 
 
Οι συχνότερες επαγγελματικές παθήσεις στην Δυτ.Γερμανία το 1987  /Α. 
Ξυδέα-Κικεμένη 

Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1990, 2(2), σ. 114 
 
Μια νέα επαγγελματική ασθένεια : το δονησιακουστικό σύνδρομο 
        Περιέχεται στο: JANUS, 1995, 19(I), σ. 4-5 
 
Νεκροδακτυλία λόγω δονήσεων : σημαντική μελέτη για την ασθένεια που 
προκαλεί ανικανότητα προς εργασία = (Vibration White Finger - VWF) 
        Περιέχεται στο: JANUS, 1994, 18(IV), σ. 11 
 
Νοσηρότητα και θνησιμότητα από νοσήματα αναπνευστικού σε εργάτες 
υάλου / Δημήτριος Βάσσαλος. - Αθήνα, 1993. - 37σ.  363.1196661 ΒΑΣ 
         
Νόσος εκ βινυλοχλωριδίου (νόσος VC) : μία νέα επαγγελματική νόσος / Ξ. 
Μαλικιώσης, Α. Αγγελής. - 9 σ. 
        Ειδική συλλογή άρθρων 211 
        Περιέχεται στο: Ιατρικά χρονικά ΙΚΑ, 1976, (6), σ. 45-51 
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Νόσος των λεγεωναρίων ή ασθένεια του αιρ-κοντίσιον / Νίκος Δημόπουλος 
        Ειδική συλλογή άρθρων 188 
        Περιέχεται στο: Νέα οικολογία, Φεβρ.1991, σ. 38-39 
 
Οι συνέπειες των επαγγελματικών κινδύνων : εργατικά ατυχήματα και 
επαγγελματικές ασθένειες 
        Περιέχεται στο: Δράση για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, προστασία 
περιβάλλοντος, 1997, 6(66), σ. 2 
 
Πνευμονική νόσος μετά από εισπνοή ατμών διοξειδίου του αζώτου / Δ. 
Πολυζωγόπουλος, ...[κ.ά.] 
        Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 
1989, 1(1), σ. 53-55 
 
Πνευμονοκονίωση μετά από επαγγελματική έκθεση σε στεατίτη / Ζωή Δανιήλ, 
…[κ.ά.] 
 Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1990, 2(4), σ. 220-223 
 
Η πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων : συγκριτική ανάλυση σχετικά με 
την ταξινόμηση, την πρόληψη, την αναγνώριση και την καταβολή 
αποζημίωσης στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
για την εναρμόνιση των ιατρικών κριτηρίων / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνιμο 
όργανο για την ασφάλεια και την υγιεινή στα ανθρακωρυχεία και στις άλλες 
εξορυκτικές βιομηχανίες. Επιτροπή προστασίας της υγείας 
 Ειδική συλλογή άρθρων ; 430 
 
Πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών & ατυχημάτων στη γεωργία-
κτηνοτροφία- αλιεία / Α.Δ. Λινού, Π.Α. Παπαδόπουλος, Χ.Κ. Χατζής. - Αθήνα : 
Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, 1995. - 225 
σ. 
        ISBN 960-85761-0-5 (1542, 4253) 
 
Προστασία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία / Νικόλαος Σαραφόπουλος. - 
Αθήνα : Υπουργείο Εργασίας : ΟΑΕΔ, 1986. - 166 σ. 363.117 ΣΑΡ 
 
Ο ρόλος των οξυγονούχων ελεύθερων ριζών και δραστικών οξυγονούχων 
ενώσεων στον καρκίνο του πνεύμονα και άλλα πνευμονικά νοσήματα που 
προκαλούνται από ίνες αμιάντου / Αθ. Βαλαβανίδης 
 Περιέχεται στο: Πνεύμων, 1993, 6(3), σ. 208-219 
 Ειδική συλλογή άρθρων ; 280 
         
Συλλογή - κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας : νόμοι - διατάγματα - 
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αποφάσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980. Β. - Αθήνα : Υπουργείο Εργασίας : 
Εθνικό Τυπογραφείο, 1981. - σ.  (746-1280) 344.01 ΥΠΟ 
 
Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την 
διαχείριση των μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων / Κωνσταντίνος 
Αραβώσης 
        Περιέχεται στο: Δελτίο πανελλήνιου συλλόγου διπλωματούχων 
μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, 2001, (346), σ. 48-52 
 
Το σύνδρομο Burn -out 
        Περιέχεται στο: Δράση για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, προστασία 
περιβάλλοντος, 2002, (122), σ. 2 
 
Το σύνδρομο Burn-out (ολοκληρωτικής εξάντλησης) / Σπύρος Δρίβας 
        Περιέχεται στο: Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (11), σ. 5 
 
Υγεία και εργασία : ιατρική της εργασίας  / Μανώλης Γ. Βελονάκης.- Αθήνα : 
[χ.ό.), 1990.- 215 σ. (2806, 2807) 
 
Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας : ομιλίες σεμιναρίου της 
Ένωσης Ελλήνων Χημικών.- Αθήνα : Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, 
1989.- 415 σ. (562, 1511) 
 
Η χρησιμότητα του σπιρομετρικού ελέγχου στην πρόληψη και διάγνωση των 
επαγγελματικών παθήσεων των πνευμόνων / Κωνσταντίνος Μπάρλας 
 Περιέχεται στο: Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία, 1989, 1(3), σ.124-128 


