Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er et sygehusambulatorium placeret på Bispebjerg
Hospital.
Indgang fra Bispebjerg Bakke, hovedindgangspartiet, tårnbygningen til højre (opgang
33), 1. sal.
Hvis man kommer i bil og kører ind på Bispebjerg Bakke fra Tagensvej og kører lidt
forbi hovedindgangspartiet er der parkeringspladser uden tidsbegrænsning på højre
side af vejen.
Der er som regel frie pladser.

Kan forhold på dit arbejde
påvirke din sædkvalitet?
Specialistvurdering ved
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital
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Man har kendskab til en del arbejdsmæssige påvirkninger, der kan skade
sædkvaliteten. Det drejer sig både om
kemiske stoffer og fysiske påvirkninger.
Vi har neden for nævnt de vigtigste forhold, hvor der kan være en mistanke.
Hvilke arbejdsmiljøpåvirkninger kan
påvirke sædkvaliteten?
••Udstødningsgasser fra dieselmotorer.
••Langvarigt siddende arbejde (chauffører og lignende, men ikke kontorfolk).
••Kontakt med bekæmpelsesmidler, typisk ved arbejde inden for det grønne
område (gartneri, landbrug m.v.).
••Metaller i støv eller dampe (bly, kviksølv, mangan, boron, cadmium og
zen), typisk indenfor metalindustri,
støberier og håndværk, hvor der forekommer svejsning, lodning, skærebrænding, smeltning, slibning og
anden forarbejdning af stål og metallegering.
••Kemiske stoffer i produkter, der anvendes til overfladebehandling som
lak og maling, affedtning, limning
og kraftige rengørings- og konserveringsmidler.

Hvad sker der på
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?
Du vil blive indbudt til en samtale med
en speciallæge i arbejdsmedicin af op til
1 times varighed med det formål nøje at
gennemgå, hvordan, hvornår og hvor
meget du har været udsat for potentielt
skadelige påvirkninger. Undersøgelsen
forsinker ikke behandlingen ved Fertilitetsklinikken.
Konklusionen meldes skriftligt tilbage
til dig og den henvisende læge, og vi
vil yde relevant rådgivning om forebyggelsesmuligheder, når det er relevant.
Vi retter selvfølgelig Ikke henvendelse
til din arbejdsplads, med mindre det
er aftalt med dig. Evt. anmeldelse til
Arbejdstilsyn og Arbejdsskadestyrelse
med henblik på officiel anderkendelse
og erstatning kan ligeledes komme på
tale efter aftale med dig.
Hvis du på dit arbejde er udsat for nogen af ovenstående påvirkninger eller
blot har mistanke om, at dit arbejde kan
spille en rolle for nedsat sædkvalitet,
kan du sandsynligvis blive henvist til en
specialist i arbejdsmedicin af din egen
læge eller lægen på Fertilitetsklinikken.
Spørg lægen, hvis du er interesseret.

••Kraftig strålevarme, typisk ved svejsning, støberier, bagerier.

Dette tilbud er blevet muligt som følge af et EU-finansieret projektsamarbejde mellem
en række afdelinger på begge sider af Øresund i ReproHigh-projektet.

