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Ievads.  Latvijas Aroda un radiācijas medicīnas centra uzskaitē atrodas 1557 pacienti ar 
diagnozi aroda etioloģijas hroniska sensorineirāla vājdzirdība un vibrācijas slimība. Ik gadu aptuveni 
100 pacientiem šī diagnoze tiek noteikta no jauna. Šie pacienti prasa gan dažādu specialitāšu ārstu 
uzmanību, gan rada valsts budžetam neefektīvas izmaksas.

darba mērķis un materiāls.  Apkopot datus par pacientiem, kas viena gada laikā (no 2004. gada 
1. janvārim līdz 2005. gada 1. janvārim) tika reģistrēti kā arodslimnieki ar diagnozi hroniska sensori-
neirāla vājdzirdība. Novērtēt minētās aroda etioloģijas ekonomiskās izmaksas, kā arī piedāvāt pieeju 
to samazināšanai gan valstij, gan privātajam sektoram – personām, kas ir pakļautas aroda etioloģijas 
riskam. 

Dati tika iegūti, izmantojot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radi-
ācijas medicīnas centra arhīvā esošās pacientu ambulatorās kartiņas. 

rezultāti.  Laika periodā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 1. janvārim Latvijas Aroda 
un radiācijas medicīnas centrā tika reģistrēti 104 pacienti ar hronisku sensorineirālu vājdzirdību. 
22% tika diagnosticēta 1. pakāpes hroniska sensorineirāla vājdzirdība, 77% – otrās pakāpes sensori-
neirāla vājdzirdība. Sakarā ar darba vietas higiēnisku raksturojumu 78% pacientu izmanto personīgos 
dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Kopējā ietekme uz valsts ekonomiku no visiem reģistrētajiem arodslimniekiem nepārsniedz 
0,08% no iekšējā kopprodukta. Pārējie rezultāti pilnā tekstā. 

Secinājumi.  Katru gadu tiek reģistrēti aptuveni 100 jauni arodslimnieki ar diagnozi hroniska 
sensorineirāla vājdzirdība. Lielākā daļa no tiem pēc diagnozes noteikšanas turpina darbu iepriekšējā 
amatā. 

Jāveic informācijas kampaņas arodslimību riskam pakļautajām personām un to darba devējiem 
gan par vājdzirdības risku, gan par izvairīšanās veidiem no tās.


