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wywołane przez nieusłyszenie sygnałów ostrzegawczych to tyl-
ko niektóre z negatywnych skutków, które mogą być wywołane 
uszkodzeniem narządu słuchu, w tym te spowodowane hałasem. 
Od lat ryzyko przekroczenia norm hałasu utrzymuje się w czo-
łówce problemów wszystkich gałęzi gospodarki i dotyczy wielu 
pracowników na całym świecie. Jednak wśród rolników wydaje 
się być ono problem ignorowanym zarówno przez ustawodaw-
ców, naukowców, jak i samych rolników.

HAŁAS I CZYNNIKI SZKODLIWE DLA SŁUCHU 
W ROLNICTWIE

Według raportu wydanego przez Komisję Akustyki Polskiej Akade-
mii Nauk w 1984 roku [1], hałas definiowany jest jako „niepożąda-
ne, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne 
ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na 
organ słuchu i inne elementy organizmu ludzkiego”. Porównując 
tę definicję z wytycznymi opracowanymi na zlecenie Państwowej 
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WSTĘP

Problemy w rozumieniu mowy, szczególnie w akustycznie nie-
sprzyjającym otoczeniu, brak możliwości komfortowego sły-
szenia dźwięków otoczenia, śpiewu ptaków, muzyki, poczucie 
dyskomfortu, alienacja społeczna, niemożność włączenia się 
do dyskusji wśród znajomych z powodu problemów z rozumie-
niem mowy, odczuwanie frustracji wywoływanej u rozmówców 
koniecznością ciągłego powtarzania wypowiedzianych słów, 
mniejsza efektywność w pracy, zagrożenie dla życia lub zdrowia 
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o rolników, większość aspektów z zakresu profilaktyki hałasu 
nie znajduje zastosowania. Przede wszystkim nie praktykuje się 
przeprowadzania pomiarów hałasu. Prawdopodobnie wynika to 
z małej świadomości zagrożeń wynikających z hałasu w rolnictwie. 
Większość gospodarstw rolnych w Polsce ma ograniczone zaso-
by ludzkie, które uniemożliwiają rotację pracowników. Ponadto, 
praktycznie całe środowisko pracy jest zanieczyszczone hałasem, 
więc ewentualna rotacja nie przynosiłaby pozytywnych skutków. 
Specyfika pracy w rolnictwie, szczególnie w okresie zbierania plo-
nów, jest również uzależniona od warunków pogodowych, przez 
co rolnik nie może sobie pozwolić na robienie przerw, ponieważ 
pracuje pod presją czasu. Charakterystyka pracy przy maszynach 
rolniczych, tzn. ciągnikach różnych typów i maszynach samojezd-
nych, uniemożliwia zastosowanie najbardziej skutecznego roz-
wiązania ochronnego dla narządu słuchu, a mianowicie eliminacji 
hałasu bądź odsunięcia operatora od jego źródła. Oprócz tego, 
stosowanie spersonalizowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych 
w postaci słuchawek przeciwhałasowych albo wkładek zamyka-
jących przewód słuchowy zewnętrzny nie przynosi pozytywnych 
efektów, ponieważ środki te są niepraktyczne podczas prac polo-
wych z użyciem niektórych sprzętów, jak na przykład agregatów 
uprawowych, a wynika to z konieczności odbierania sygnałów 
w postaci dźwięków pracy agregatu. Zjawisko to dotyczy także 
szeregu innych osprzętów dołączanych do maszyn rolniczych [4]. 

Kolejnym czynnikiem, o którym nie należy zapominać, jest nie-
stety nadal popularna wśród rolników praktyka otwierania szyb 
w pojazdach podczas prac polowych, w celu lepszego słyszenia 
niepokojących odgłosów, które sygnalizują nieprawidłowe działa-
nie sprzętu. Prowadzi ona niemal do całkowitego zrezygnowania 
z zaprojektowanego przez producenta wyciszenia kabiny opera-
tora. Ponadto, część rolników nie dba o należyty stan techniczny 
maszyn i nie przeprowadza ważnych dla emisji hałasu napraw, ta-
kich jak wymiana zużytych tłumików, bądź nie naprawia elemen-
tów ograniczających docieranie hałasu z zewnątrz, np.: zbitych 
szyb, uszkodzonych uszczelek. Pomijając nawet aspekty nieprawi-
dłowego użytkowania kabiny pod względem akustycznym, kabi-
na w starszych maszynach sama w sobie stanowi tylko niewielkie 
wsparcie w ochronie słuchu. Obrazują to badania przeprowadzo-
ne przez Cieślikowskiego i wsp. [4]. Uzyskane wyniki wskazują, 
że hałas w środku kabiny wynosi 91,9 dB(A), a po odpowiednich 
obliczeniach matematycznych można określić właściwości wyci-
szające badanej kabiny, które wynoszą zaledwie 16,3 dB. Autorzy 
zwracają też uwagę na dużą rozpiętość częstotliwości składających 
się na hałas w kabinie ciągnikowej od 16 do 16 000 Hz. Należy 
tutaj zaznaczyć, iż badanie to przeprowadzone zostało z wy-
korzystaniem ciągnika produkowanego w latach 1993–2003. 

Inspekcji Pracy (PIP) i wydanymi w 2014 roku [2], należy uznać 
ją za niepełną, ponieważ uwzględnia ona jedynie przekazywanie 
drgań na drodze przewodnictwa powietrznego. Wytyczne PIP 
i zawarte tam sformułowanie hałasu wskazują na możliwość prze-
noszenia drgań we wszystkich ośrodkach, czyli oprócz powietrza, 
również w cieczach i ciałach stałych. 

Najważniejszymi parametrami opisującymi hałas są: częstotli-
wość dźwięku uznawanego za hałas, poziom ciśnienia akustycz-
nego (natężenia dźwięku), charakter oddziaływania na organizm 
ludzki [3, 2]. Hałas powodujący negatywne skutki określany jest 
jako „hałas szkodliwy”. Może on powodować przewlekły, nieko-
rzystny wpływ fizyczny, czego następstwa określane są mianem 
„skutków zdrowotnych”. Przykłady takich oddziaływań to: uszko-
dzenie narządu słuchu, spadek sprawności psychomotorycznej, 
pogorszenie stanu somatycznego, występowanie chorób narządu 
słuchu i równowagi [2].

Ryzyko wystąpienia u rolników uszkodzeń spowodowanych 
hałasem jest zagadnieniem bardzo zróżnicowanym. Należy więc 
rozpatrywać szereg zmiennych oddziałujących na człowieka, 
w tym także specyficznych czynników wpływających na rolników 
w związku z wykonywaną przez nich pracą w ciągu całego życia, 
zarówno gdy pracują oni w gospodarstwach nastawionych na 
produkcję roślinną, jak i zwierzęcą czy mieszaną. Niestety brak 
jest szczegółowych statystyk prowadzonych w grupie samych 
rolników, które przedstawiałyby wszystkie możliwe czynniki 
powodujące u nich uszkodzenia słuchu. Dlatego opisując ryzyko 
uszkodzenia słuchu u rolników, należy w pewnym stopniu 
bazować na danych odnoszących się do ogółu społeczeństwa, 
ale jednocześnie skupić uwagę na czynnikach występujących 
z większą częstotliwością w ich środowisku pracy, jak np.: prace 
przy użyciu maszyn rolniczych podczas uprawy ziemi i zbiorze 
plonów. Z badań przeprowadzonych w środowisku pracy rolników 
wynika, iż jest ono w znacznym stopniu zanieczyszczone hałasem 
i wibracjami [4–7, 2].

Hałas jest zaliczany do czynników szkodliwych fizycznych. Jeśli 
chodzi o wspomniane już normy, w Polsce obowiązują jednakowe 
przepisy i podobne wprowadzające je akty prawne jak w pozosta-
łych krajach Unii Europejskiej i większości rozwiniętych krajów 
na świecie. Stanowią one, że poziom ekspozycji na hałas w odnie-
sieniu do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy na dobę nie może 
przekraczać 85 dB(A). Uproszczone przedstawienie wybranych 
z opisanych norm i norm odnośnie do maksymalnego i szczyto-
wego poziomu dźwięku prezentuje Tab. I. [8–13].

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, pracodawca jest 
zobowiązany do stosowania profilaktyki przeciwhałasowej, która 
polega na eliminacji lub ograniczeniu ryzyka związanego z nara-
żeniem na hałas, jeżeli miejsce pracy nie spełnia wyżej opisanych 
norm. W skład tych działań wchodzą: regularny pomiar emisji ha-
łasu i określanie jego źródeł, ocena ryzyka narażenia pracowników, 
sprawdzanie stosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych, wpro-
wadzanie rozwiązań ograniczających wpływ hałasu, np.: rozmiesz-
czenie stanowisk z dala od źródła dźwięku, rotacja pracowników 
na stanowiskach, wydłużanie przerw, stawianie przegród aku-
stycznych bądź wibroizolatorów [9–11, 14]. Niestety jeśli chodzi 

Tab. I.  Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 

WYZNACZNIK NARAżENIA 
NA HAŁAS

WARTOśCI DOPUSZCZALNE

STANDARDOWO U KObIET W CIążY U mŁODOCIANYCH

Poziom ekspozycji 
na hałas w odniesieniu 
do 8-godzinnego dnia 
pracy [dB]

85 65 80

Max. poziom 
dźwięku [dB]

115 110 110

Szczytowy poziom 
dźwięku [dB]

135 130 130
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Niemniej jednak, ciągniki tego typu niezmiennie cieszą się dużą 
popularnością w wielu gospodarstwach rolnych w Polsce. A jeśli 
nawet zostały już wycofane w eksploatacji, to przez lata rolnicy 
pracowali z użyciem tego typu maszyn, a skutki braku wycisze-
nia mogą być i często są odczuwane obecnie. 

Badanie przeprowadzone przez Soleckiego [5] na grupie 51 rol-
ników indywidualnych z 40 gospodarstw rolnych na terenie Pol-
ski dało wynik średniej ekspozycji na hałas o poziomie 90,2 dB(A) 
w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy. Trzeba też pod-
kreślić, iż jest to wynik średni dla całego roku, a w badaniu za-
znaczono, iż miesiące od sierpnia do października cechowały się 
dużo większym poziomem hałasu od pozostałych. Dane z „najgło-
śniejszego” i „najcichszego” miesiąca w roku, w których odpowied-
nio wartości przedstawiające arytmetyczną średnią wyciągniętą 
z dziennych ekspozycji na hałas w stosunku do 8-godzinnego 
dnia pracy, wynoszą: 113,3 Pa2×h i 40,8 Pa2×h. Biorąc pod uwagę 
normę dzienną, która wynosi 3640 Pa2×h, czyli po przeliczeniu 
1,01 Pa2×h, przy założeniu miesięcznego czasu pracy, uśredniając 
go do 21 dni roboczych, wartość zsumowana nie powinna prze-
kroczyć 21,2 Pa2×h. Wartości odnotowane przez wspomnianego 
autora są dowodem na ogromne zagrożenie hałasem wśród rol-
ników w czasie prac polowych. 

Badania przeprowadzone w latach 2002–2004 w 49 gospodar-
stwach rolnych [15] wskazują, że w gospodarstwach nastawio-
nych na produkcję roślinną odnotowane dzienne ekspozycje na 
hałas przekraczają normatywne wartości od 3 do 6 razy. Dokład-
nie średnia ekwiwalentna ekspozycja dobowa na hałas miała war-
tość 4,35 Pa2×h , co stanowi 4,4-krotne przekroczenie normy, a to 
odpowiada poziomowi ekspozycji na hałas w ciągu 8-godzinne-
go dnia pracy na poziomie 91,4 dB(A). W gospodarstwach nasta-
wionych na hodowlę zwierząt wartości te wynoszą odpowiednio 
3,61 Pa2×h, czyli 3,6-krotnie przekraczają normę i przekładają się 
na hałas liczony w stosunku do 8-godzinnego dnia pracy o wielko-
ści 90,5 dB(A). W gospodarstwach mieszanych również obliczono 
takie same wartości i uzyskano wynik 4,27 Pa2×h, czyli 4,3-krot-
ne przekroczenie normy, odpowiadające hałasowi 91,3 dB(A) na 
8-godzinny dzień pracy. Należy podkreślić, iż są to dane uśred-
nione dla całego roku. Maksymalne wartości w poszczególnych 
miesiącach były znacznie wyższe. Podając tylko jeden przykład 
o najwyższej wartości, a był to kwiecień w gospodarstwie o pro-
dukcji mieszanej, wynosił on aż 5,6 Pa2×h w ekspozycji dziennej. 
Dla przypomnienia norma dzienna wynosi do 1,01 Pa2×h.

Z racji coraz to nowszych technologii i używania nowych metod 
upraw roślin i hodowli zwierząt, hałas oddziałujący na organizmy 
rolników udaje się nieco ograniczać, ale niestety nadal jest on ogrom-
nym zagrożeniem. Wynika to z faktu, że hałas w rolnictwie jest bar-
dzo zróżnicowany i dotyka wielu aspektów pracy rolników. Dlatego, 
pomimo nawet najlepszych chęci producentów maszyn, nakładania 
nowych norm i wprowadzaniu lepszych zabezpieczeń przeciwhała-
sowych, nie istnieje możliwość całkowitego wyeliminowania nega-
tywnego wpływu hałasu. Maszyny najnowszego typu dają nadzieję 
na lepsze warunki pracy, ponieważ projektowane są coraz to nowsze 
kabiny, które dużo lepiej tłumią dźwięki silnika i sprzętu dołączone-
go. Niestety, brak jest w literaturze badań obrazujących stopień po-
prawy i ochrony operatora w nowoczesnych maszynach rolniczych. 

Kolejnymi czynnikami środowiskowymi, mającymi szkodliwy 
wpływ na organizm człowieka, w tym także na słuch, są czyn-
niki chemiczne. Aktualnie w polskim ustawodawstwie wyróż-
niono 556 substancji i pyłów, dla których określono precyzyjne 
stężenia, których poziom nie może przekraczać pewnego pro-
gu, licząc oddziaływanie na 8-godzinny cykl pracy w ciągu doby 
[11]. Dla porównania w roku 2002 [16] za substancje chemicz-
nie szkodliwe zostało uznanych tylko 441 związków i pyłów. 
W pracy rolnika możemy spotkać wiele z tych czynników. Stęże-
nie samych molekuł nie zostało wyszczególnione jako zagrożenie 
dla zdrowia rolników, dlatego pożądane byłoby przeprowadzenie 
takich badań, ponieważ na rynek wprowadza się coraz to nowsze 
środki ochrony roślin. Według wiedzy autorów, w literaturze nie 
ma badań, w których analizowane byłyby ilości poszczególnych 
związków chemicznych w różnych preparatach i nawozach sto-
sowanych w rolnictwie, z którymi rolnik ma kontakt właściwie 
przez cały rok, oraz wpływ tych związków na organizm ludzki. 
Przyczyny braku takich danych można dopatrywać się w wystę-
powaniu całkowitej swobody w komponowaniu mieszanek na-
wozowych i oprysków, a przy ogromnej różnorodności dostęp-
nych specyfików, trudno przewidzieć interakcje między nimi 
i prognozowane stężenia. Z tego też względu, trudne jest okre-
ślenie ototoksyczności chemicznych środków występujących 
w środowisku pracy rolnika.

Ostatnimi wymienianymi w literaturze czynnikami środowiskowy-
mi, mającymi szkodliwy wpływ na organizm człowieka, są czyn-
niki biologiczne. Zalicza się do nich wszelkie szkodliwe dla życia 
i zdrowia człowieka mikro- i makroorganizmy. Stwarza więc to bar-
dzo szerokie spektrum klasyfikacji zagrożeń. W tym zestawieniu 
znajdują się: bakterie, grzyby, wirusy, priony i pasożyty. Zważywszy 
na specyfikę środowiska pracy rolnika, w którym ma on praktycz-
nie nieustanny kontakt z naturą, można przypuszczać, iż czynniki 
biologiczne występują nawet w większym stopniu w porównaniu 
do innych dziedzin zatrudnienia. Niemniej jednak w literaturze 
nie ma badań oceniających korelacje pomiędzy czynnikami bio-
logicznymi a zagrożeniem dla słuchu rolników [8].

USZKODZENIE SŁUCHU ROLNIKÓW 
SPOWODOWANE HAŁASEm

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (noise-induced hearing 
loss; NIHL) jest oficjalną jednostką chorobową sklasyfikowaną 
w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, stworzonej przez World 
Health Organization (WHO) z indeksem H83.3. Obok uszkodze-
nia słuchu związanego z wiekiem (age-related hearing loss; ARHL), 
NIHL jest wskazywany jako najczęstsza przyczyna niedosłuchu 
o podłożu odbiorczym. Zarówno NIHL, jak i ARHL, mają złożoną 
etiologię, na którą wpływa wiele czynników, w tym wspomniane 
powyżej [8, 17–20].

Przyjmuje się, że uszkodzenie słuchu może powstać w wyniku krót-
kotrwałego narażenia na hałas impulsowy, tzn. krótkich sygnałów 
dźwiękowych o dużym natężeniu wynoszącym ponad 130–140 dB, 
 bądź w wyniku długotrwałego działania bodźca akustycznego 
o natężeniach powyżej 85 dB(A). Tu najważniejszym czynnikiem jest 
czas ekspozycji na działanie hałasu. Zgodnie z prawem, pracodawcy 
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mogą skracać czas pracy pracowników narażonych na wyższe po-
ziomy hałasu, przez co nadal są oni legalnie zatrudnieni w nieprzy-
jaznym dla słuchu otoczeniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
zasady równej energii, według której negatywny wpływ hałasu na 
słuch jest proporcjonalny do całkowitej pochłoniętej energii aku-
stycznej, która zależy od czasu ekspozycji na ten hałas i kwadratu 
ciśnienia akustycznego. Według tej zasady, taka sama ilość energii 
zostanie dostarczona do ucha człowieka i może spowodować te 
same negatywne skutki dla następujących ekspozycji [3]:

•	 ekspozycja 85 dB przez 8 godzin = ekspozycja 82 dB przez 
16 godzin,

•	 ekspozycja 85 dB przez 8 godzin = ekspozycja 88 dB przez 
4 godziny,

•	 ekspozycja 85 dB przez 8 godzin = ekspozycja 91 dB przez 
2 godziny,

•	 ekspozycja 85 dB przez 8 godzin = ekspozycja 94 dB przez 
1 godzinę,

•	 ekspozycja 85 dB przez 8 godzin = ekspozycja 97 dB przez 
30 minut. 

Długotrwały ciągły hałas jest dużo bardziej niebezpieczny dla słu-
chu niż działanie takiego samego hałasu podzielonego przerwa-
mi. Stwierdzono, że nawet krótkie przerwy w odbieraniu bodźca, 
czyli odpoczynek dla słuchu, dają narządowi słuchu czas na pro-
cesy regeneracyjne. Komórki słuchowe w uchu wewnętrznym, ze 
względu na wysoką aktywność metaboliczną, są bardzo podatne 
na działanie stresu oksydacyjnego, do którego powstania doprowa-
dza ekspozycja narządu słuchu na hałas. W warunkach odbierania 
hałasu ustalonego przez długi czas, komórki nie otrzymują czasu 
potrzebnego na zadziałanie mechanizmów obronnych. Dlatego 
tak ważne jest, aby stosować wyżej wspomniane przerwy w pra-
cy i ograniczać czas dobowy w środowisku hałasu, uwzględniając 
zasady równej energii dźwięku. Niestety ze względu na specyfi-
kę pracy w rolnictwie nawet takie normy są ciężkie do ustalenia, 
ponieważ hałas nie jest jednolity. Ponadto, wszelkie normy okre-
ślające czas pracy w środowisku nieprzyjaznym akustycznie nie 
uwzględniają występowania hałasu impulsowego, który nawet po 
pojedynczej ekspozycji może trwale uszkodzić słuch, a w rolnic-
twie hałas impulsowy może występować z dużą częstotliwością 
[21, 22, 3, 6, 20, 2].

Na świecie powstało wiele raportów i badań alarmujących o zbyt 
dużej ekspozycji rolników na hałas. Jako pierwszy w oficjalnych 
publikacjach poruszył ten temat Bunch w 1937 roku. W swoim 
raporcie alarmował on o obustronnych uszkodzeniach słuchu 
w zakresie wysokich częstotliwości odnotowanych u farmerów. 
Późniejsze badania wykonane w różnych krajach i przez wielu 
innych autorów jednoznacznie potwierdzają negatywny wpływ 
hałasu na słuch rolników, a także wskazują na związek uszkodze-
nia słuchu z liczbą lat przepracowanych w zawodzie (cyt. za [5]).

Wyniki prac Soleckiego [23, 5] jednoznacznie wskazują, iż wa-
runki akustyczne w środowisku pracy polskiego rolnika nie speł-
niają norm ustalonych w naszym kraju przez przepisy polskie 
i konwencje ogólnoświatowe. Oprócz poziomu hałasu panującego 
w otoczeniu rolnika na co dzień, autor odnosi się wprost do problemu 
uszkodzenia słuchu, prawdopodobnie wywołanego hałasem. 

Z grupy 51 rolników w różnym wieku i z różnym stażem pracy, 
pracujących w 40 gospodarstwach, wyselekcjonowano 44 osoby, 
które nie miały w przeszłości problemów z chorobami uszu. Na-
stępnie przeprowadzono z nimi: wywiad otolaryngologiczny, ba-
danie przedmiotowe narządu słuchu oraz audiometrię tonalną. 
Obliczono średnie ubytki dla różnych częstotliwości uzyskiwanych 
w wynikach audiometrii tonalnej. Średnie arytmetyczne były róż-
ne dla różnych pasm częstotliwości. Dla przedziału 250–2000 Hz 
progi słyszenia były najniższe i wynosiły 11,7–21 dB HL, więc pra-
wie mieściły się w normie. Wyższe wartości uzyskano dla 3000 
i 8000 Hz, odpowiednio 30,7–33,8 dB HL, a najwyższe były ubytki na 
4000 Hz i 6000 Hz i wynosiły odpowiednio 38,1 dB HL i 42,8 dB HL, 
co wskazuje na niedosłuch w tych zakresach częstotliwości. Ana-
lizując podane wartości i kształt krzywej progu słyszenia, można 
stwierdzić, iż jest to „klasyczny” obraz krzywej progowej typowej 
dla uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem, który objawia się 
opadającą krzywą audiometryczną w paśmie wysokich częstotli-
wości. Korelując ze sobą dane o braku chorób otolaryngologicz-
nych i poziom hałasu oddziałującego na badanych rolników, można 
z dużym prawdopodobieństwem określić zjawisko utraty słuchu 
u rolników jako uszkodzenie na skutek hałasu. 

Ze względu na powyższe, zadziwia fakt, iż w Polsce opisywany 
problem jest wysoce niedoceniany, a wręcz pomijany w ustawo-
dawstwie i orzecznictwie. Argumentami potwierdzającymi tę 
tezę może być raport z 2010 roku, wskazujący na zakażenia paso-
żytnicze lub zakaźne jako najpopularniejsze choroby zawodowe 
z działu gospodarki „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, 
gdyż stanowią 524 na 567 stwierdzonych chorób, podczas gdy 
– dla kontrastu – obustronne trwałe uszkodzenie słuchu kla-
syfikuje się jako trzecią co do częstości występowania chorobę 
zawodową, stanowiącą 11,3% wszystkich wykrytych chorób za-
wodowych w populacji ogólnej. Innym argumentem jest zareje-
strowanie tylko 10 przypadków zawodowego uszkodzenia słu-
chu przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 
w latach od 2002 do 2006, natomiast do roku 2000 zarejestrowano 
tylko jeden taki przypadek. Dla lepszego zobrazowania skali nie-
doceniania ryzyka uszkodzenia słuchu u rolników można podać 
przybliżone dane, z których wynika, że w 2004 roku w rolnictwie 
pracowało ok. 1 000 000 osób z użyciem 1 300 000 hałaśliwych 
maszyn samojezdnych. Uwzględniając podane wyżej dane, daje 
to odsetek 0,00001% chorych zawodowo rolników jako zawodo-
we uszkodzenie słuchu. Obecnie tendencja do nieuwzględniania 
tego problemu się utrzymuję. Potwierdzają to dane statystyczne 
opublikowane przez KRUS, z których wynika, że jednorazowe 
odszkodowanie wywołane chorobą zawodową opisywaną jako 
„Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego” w latach 
2009–2013 zostało wypłacone sześciu osobom (6 przypadków na 
959; ~0.6%), a w latach 2015–2019 trzem osobom (3 przypadki 
na 1480; ~0.2%). W obu tych okresach nadal najczęstsze są cho-
roby zakaźne. Przypuszczalnie tak mała wykrywalność uszko-
dzeń narządu słuchu związana jest z bardzo małą świadomo-
ścią ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem wśród 
rolników. Prowadzić to może do braku chęci (bądź nawet braku 
świadomości o możliwości) skorzystania z usług specjalistów 
i wykonania specjalistycznych badań audiologicznych wśród gru-
py zawodowej rolników, na podstawie których można by wykryć 
i potwierdzić niedosłuch [24, 5, 25–27].



39Pol otorhino rev 2020: 9 (2): 35-40

artykuł przeglądowy / review article

osobistej ochrony narządu słuchu i promowania używania takich 
środków. Jeżeli taki stan rzeczy się utrzyma, to w przyszłości możemy 
spodziewać się coraz większego odsetka rolników z uszkodzonym 
słuchem. Ważne jest zatem podjęcie jak najszybciej kroków, które 
doprowadzą do polepszenia warunków akustycznych pracy rolni-
ków. Istotne jest także prowadzenie kampanii społecznych skierowa-
nych do rolników, uświadamiających im zagrożenia dla słuchu oraz 
negatywne konsekwencje wynikające z pracy w hałasie, z którym 
na co dzień mają do czynienia w swoich gospodarstwach. Należa-
łoby również rozważyć propagowanie informacji o możliwościach 
kontrolnych badań słuchu i metodach nowoczesnego protezowa-
nia słuchu wśród rolników, u których już występuje niedosłuch.

PODSUmOWANIE

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy i wynikające z niego po-
wikłania w postaci niedosłuchu, szczególnie w zakresie wysokich 
częstotliwości, jest znaczne w całej grupie zawodowej rolników, bez 
względu na to, czy są to rolnicy z gospodarstw nastawionych na pro-
dukcję zwierzęcą, roślinną czy mieszaną. Niniejsza praca pokazuje, 
że to zagrożenie jest nadal bagatelizowane. Co najgorsze, bagateli-
zowane ze strony zarówno samych rolników, jak i ze strony ustawo-
dawców oraz służby zdrowia. Brak jest okresowych badań słuchu 
rolników, a także akcji bądź kampanii informujących o negatyw-
nych skutkach hałasu w rolnictwie, czy o konieczności stosowania 
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