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DARBA MEDICĪNA

     
Darba apstākļiem un darba videi var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz cilvēka veselību
un labklājību. Darbs piešķir cilvēka dzīvei jēgu, dod iespēju būt ekonomiski neatkarīgam, pozitīvi
ietekmē psihisko un fizisko veselību, veicina sociālo labklājību. Pieaudzis cilvēks trešdaļu mūža
pavada darbā, radot sabiedrības ekonomiskās un materiālās vērtības. No otras puses, bieži vien
darba vietā ir daudz lielāka slodze un daudz vairāk cilvēka veselību ietekmējošu kaitīgu faktoru
nekā jebkurā citā vidē.
Darba vides ietekmi uz strādājošo cilvēku organismu un tās izraisītās patoloģiskās pārmaiņas
pēta un vērtē darba medicīna.
Pasaulē lietoto terminu "occupational medicine" latviski var tulkot divējādi – darba medicīna vai
arodmedicīna. Grāmatas nosaukumam izvēlējāmies terminu "darba medicīna", jo tas ir plašāks.

Šajā grāmatā plaši atspoguļotas galveno nelabvēlīgo darba vides faktoru izraisītās slimības.
Mūsdienu skatījumā sīki pastāstīts par pasaulē jau pirms vairākiem gadsimtiem pazīstamām
tradicionālajām arodslimībām, ko izraisa fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, ergonomiskie faktori, kā
arī smags fiziskais darbs.

Aplūkotas mūsdienu darba medicīnas problēmas, kas saistītas ar modernu tehnoloģiju ieviešanu,
jaunu ķīmisko vielu un materiālu izmantošanu, jaunu biotehnoloģiju lietošanu, psihoemocionālo
stresu, jaunām vai agrāk maz pazīstamām infekcijām (piemēram, AIDS, Laimas slimību un citām
vīrusu un mikroorganismu ierosinātām slimībām), jau sen zināmo infekciju (piemēram,
tuberkulozes) aktivizēšanos, jaunām darba organizācijas formām u.c. Atspoguļota jaunākā
likumdošana darba medicīnā, arodslimību diagnosticēšanas, ārstēšanas, darba ekspertīzes un
rehabilitācijas principi.

Daudzie nelabvēlīgie faktori un apstākļi darba vietā, to kombinācija un iedarbība var izraisīt
patoloģiskas pārmaiņas un slimības visās organisma sistēmās. Tādēļ ar darba medicīnas
pamatiem būtu lietderīgi iepazīties visdažādāko medicīnas nozaru speciālistiem - internistiem,
ģimenes ārstiem, arodslimību un citu specialitāšu ārstiem.

Darba medicīna ir cieši saistīta ar citām arodveselības specialitātēm, piemēram, ar darba
higiēnu, toksikoloģiju, ergonomiku, darba drošību, tādēļ šī grāmata varētu interesēt šo nozaru
speciālistus. Grāmatu var izmantot arī studenti, rezidenti, medicīnas māsas, darba inspektori,
rehabilitologi un citi speciālisti. Tajā apkopots plašs izziņas un mācību materiāls par darba
medicīnas jaunākajām atziņām.

Profesore Maija Eglīte

kura domāta visdažādāko medicīnas nozaru speciālistiem - internistiem,
ģimenes ārstiem, arodslimību un citu specialitāšu ārstiem; darba higiēnas,
toksikoloģijas, ergonomikas, darba drošības speciālistiem. Tā domāta arī
studentu, rezidentu, medicīnas māsu, darba inspektoru, rehabilitologu un
citu speciālistu lietošanai.



Grāmatu “DARBA MEDICĪNA”
var iegādāties vai pasūtīt: - Latvijas Arodslimību Ārstu Asociācijā - AML Darba un vides veselības
institūta telpās, Rīgā, Dzirciema ielā 16, B 507 telpā. Tālruņi uzziņai: 2409127; 2409139 vai
9534641
E-mail adrese uzziņām: ivarsv@parks.lv

Grāmatas izdevējs ir Latvijas Arodslimību Ārstu Asociācija un Maija Eglīte

Tehniska informācija:

Grāmatā ir
- 101 melnbalts un 19 krāsaini attēli;
- 51 tabula;
- 628 lappuses teksta;
- 5. pielikumi, kā arī personu un priekšmetu rādītājs.

Grāmata ir iespiesta lietošanai ērtā izmērā
(170 x 240 mm), tai ir cietie vāki. Kopējais lappušu skaits ir 704.

Grāmatas DARBA MEDICĪNA īss saturs

1. nodaļa. Darba medicīnas priekšmets un saturs
2. nodaļa. Putekļu izraisītas arodslimības
3. nodaļa. Ķīmisko vielu izraisītā arodpatoloģija
4. nodaļa. Fizikālo faktoru izraisītā arodpatoloģija
5. nodaļa. Bioloģiskie riska faktori
6. nodaļa. Lielas darba slodzes izraisītas arodpatoloģijas
7. nodaļa. Alerģiskās arodslimības
8. nodaļa. Onkoloģiskās arodslimības
9.nodaļa. Ražošanas faktoru ietekme uz cilvēka reproduktīvo veselību
10. nodaļa. Asinsrites sistēmas slimības un darba vide

Pielikumi:

1. pielikums. Arodslimību saraksts
2. pielikums. Arodslimību ārstu specialitātes nolikums
3. pielikums. Svarīgākie likumdošanas akti strādājošo veselības aizsardzības un sociālās
apdrošināšanas jomā
4. pielikums. Arodslimnieku slimības vēstures shēma
5. pielikums. LR reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi

Sīkāku informāciju par Darba un vides veselības institūtu varat atrast:

http://home.parks.lv/ioeh/
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