
Істотними є раннє виявлення початкових ознак
захворювання і раціональне працевлаштування поза
контактом з виробничими алергенами у термін до 5
років. Питання, зв'язані з працевлаштуванням хворих
на ПБА вирішуються індивідуально з урахуванням
важкості перебігу захворювання, наявності усклад�
нень, ефективності лікувальних заходів, особливостей
умов праці в кожній професії і т.д.

Працездатність хворих інтермітуючою та легкою
персистуючою БА звичайно зберігається в зв'язку із
широким колом доступних для них видів різних робіт.
Їм протипоказаний контакт із речовинами, що є алер�
генами або мають подразнюючі властивості, перебу�
вання в несприятливих метеорологічних умовах і
значні фізичні навантаження.

При персистуючій БА середньої важкості працез�
датність хворих може бути значно обмеженою або

цілком утраченою, що значною мірою визначається
частотою і тривалістю приступів ядухи, ступенем про�
явів дихальної недостатності і наявністю супутніх зах�
ворювань. Хворим, у яких, незважаючи на припинен�
ня контакту із професійним специфічним алергеном,
приступи ядухи повторюються і захворювання прогре�
сує, при цьому супроводжується вираженими функціо�
нальними розладами і органічними змінами, що обме�
жують працездатність у своїй професії, встановлюєть�
ся ІІІ група інвалідності.

У зв'язку з розвитком вираженої дихальної недос�
татності і декомпенсацією хронічного легеневого серця
хворі персистуючою БА важкого ступеня, як правило,
непрацездатні, а багато хто з них мають потребують
постійної сторонньої допомоги. Їм встановлюється ІІ
або І група інвалідності.
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РРееззююммее

В лекции приведены основные данные, относительно этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, дифферен�
циальной диагностики, профилактики и лечение профессиональной бронхиальной астмы. Проведена интеграция современ�
ных подходов к бронхиальной астме в целом и основных аспектов относительно развития этого патологического процесса
в условиях производственной деятельности.
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SSuummmmaarryy

In the lecture the main position about etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnostics, differential diagnostics, preventive mainte�
nance and treatment of a professional bronchial asthma are resulted. The modern approaches of bronchial asthma are integrated
at all and the basic aspects concerning development of this pathological process in conditions of industrial activity is lead.
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