
1DOI: 10.5604/01.3001.0010.2241OTOLARYNGOL POL 2017; 71 (4): 1-5

artykuł oryginalny / original article

Współczesna profilaktyka urazów 
akustycznych
Contemporary noise-induced hearing loss (NIHL) prevention

Wiesław Sułkowski2, Kalina Owczarek1, Jurek Olszewski1

1Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi, Kierownik katedry i kliniki:  
  prof. dr hab. med. J. Olszewski 
2Instytut Narządów Zmysłów w Kajetanach k/Nadarzyna, Dyrektor instytutu:  dr hab. med. P.H. Skarżyński  

Article history:  Received: 02.06.2017 Accepted: 25.07.2017 Published: 31.08.2017

STRESZCZENIE:    Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem nazywane są tradycyjnie – w zależności od czasu trwania narażenia – 
ostrym bądź przewlekłym urazem akustycznym. Należą one – obok presbyacusis – do najczęściej występujących w 
populacji dorosłych odbiorczych zaburzeń słuchu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 2011) w 
Polsce liczba pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu 
(NDN – 85 dB) wynosi ok. 200 tys., najwięcej w górnictwie, produkcji metali i wyrobów z metali, produkcji tkanin, 
produkcji drewna i wyrobów z drewna. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009  roku w 
sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz.U. nr 132, poz. 1115) uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem definiuje się 
jako „obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego wyrażony podwyższeniem progu 
słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 
1,2 i 3 kHz”. Do uszkodzeń słuchu dochodzi również w wojsku i policji w czasie ćwiczeń poligonowych i w warunkach 
bojowych, gdzie źródłem urazów akustycznych są wystrzały z broni palnej i wybuchy generujące hałas impulsowy 
(podobnie jak w niektórych rodzajach przemysłu) o wysokich poziomach szczytowych dźwięku C (Lc peak) z czasem 
narastania do maksimum <1 ms. Rozpowszechnienie mody słuchania głośnej muzyki, szczególnie przez osobiste odt-
warzacze stereofoniczne, sprawia, że ubytkami słuchu o konfiguracji audiometrycznej urazu akustycznego dotknięte 
są także dzieci i młodzież (wg szacunków WHO – ok. 15–20%). Strategię działań profilaktycznych, mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu, określają przepisy Unii Europejskiej oraz wdrażające je przepisy kraj-
owe. Sprowadzają się one do eliminowania zagrożenia, bądź jego ograniczenia (jeśli nie można go wyeliminować) z 
uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W przypadku braku możliwości zmniejszenia 
poziomów hałasu metodami technicznymi i organizacyjnymi konieczne jest zastosowanie indywidualnych ochron-
ników słuchu. Ochronniki nausznikowe mogą być wyposażone w układy elektroniczne z aktywną redukcją hałasu 
(opcja ta umożliwia podwyższenie skuteczności w zakresie niskich i średnich częstotliwości), mogą mieć regulowane 
tłumienie (poprawia to zrozumiałość mowy i percepcję sygnałów ostrzegawczych) oraz łączność bezprzewodową, 
która zapewnia komunikację słowną. 

SŁOWA KLUCZOWE:   profilaktyka urazów akustycznych, ochronniki słuchu

ABSTRACT:   Hearing impairment caused by noise, traditionally called – depending on the duration of exposure - acute or chronic 
acoustic trauma, includes, in addition to presbyacusis, the most common adult population of hearing impaired. In Po-
land - according to the report of the Central Statistical Office (GUS, 2011), the number of workers employed in NDN 
exceeded the noise level (85 dB) is about 200 thousand, the highest in the mining, metal and metal products produc-
tion, textiles and wood production. According to the Regulation of the Council of Ministers of on June 30, 2009, on the 
list of occupational diseases (Journal of Laws No. 132, item 1115), it is defined as “bilateral permanent hearing loss of the 
cochlear or sensory-nerve type, expressed as an increase in hearing threshold of at least 45 dB in the ear better heard, 
calculated as an arithmetic mean for frequencies 1,2 and 3 kHz. Hearing impairments also occur in the military and 
police during field training and in combat where the source of acoustic injuries are firearms and pulse-inducing ex-
plosions (as in some industries) with high C peak levels (Lc peak) Time to rise to a maximum of <1 ms. The prevalence 
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Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem nazywane są tra-
dycyjnie – w zależności od czasu trwania narażenia – ostrym 
bądź przewlekłym urazem akustycznym. Należą one – obok 
presbyacusis – do najczęściej występujących w populacji do-
rosłych odbiorczych zaburzeń słuchu [1].

Skala zagrożenia jest duża. Według danych Europejskiej Agen-
cji Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (EU-OSHA, 2011) ok. 80 
mln osób w krajach Unii Europejskiej narażonych jest na hałas 
powyżej dopuszczalnej wartości granicznej ekspozycji (87 dB). 
Najwięcej w następujących sektorach gospodarki: budownic-
two, rolnictwo, produkcja przemysłowa, transport.

W Polsce – wg raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 
2011) – liczba pracowników zatrudnionych w warunkach prze-
kroczenia NDN hałasu (85 dB) wynosi ok. 200 tys., najwięcej 
w górnictwie, produkcji metali i wyrobów z metali, produkcji 
tkanin, produkcji drewna i wyrobów z drewna. Część z nich 
narażona jest na szczególnie niebezpieczny dla ucha hałas im-
pulsowy (podobnie jak w wojsku) związany z takim procesami 
technologicznymi jak: rozprężanie powietrza, wybuchy, kucie 
matrycowe, uderzenia pras [2].

Stan zagrożenia ilustrują również dane o występowaniu ubyt-
ku słuchu spowodowanego hałasem jako choroby zawodo-
wej. Na szczęście od 1999 roku odnotowuje się tu tendencję 
spadkową (ryc. 1).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 
2009 roku w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz.U. nr 
132, poz. 1115) definiuje się go jako „obustronny trwały ubytek 
słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego wyrażony 
podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB 
w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna 
dla częstotliwości 1,2 i 3 kHz” [3].

Obserwowane zmniejszenie współczynników zapadalności na 
zawodowe uszkodzenie słuchu (a także pozostałe choroby) na-
leży wiązać z modernizacją przemysłu, spadkiem zatrudnie-
nia i – być może –z intensyfikacją działań profilaktycznych.

Do uszkodzeń słuchu dochodzi również w wojsku i policji 
w czasie ćwiczeń poligonowych i w warunkach bojowych, 
gdzie źródłem urazów akustycznych są wystrzały z broni palnej 
i wybuchy generujące hałas impulsowy (podobnie jak w nie-
których rodzajach przemysłu) o wysokich poziomach szczyto-

Ryc. 1.  Zapadalność na wybrane choroby zawodowe w Polsce w latach 1989–2011.  
Zawodowe uszkodzenie słuchu w 2011 roku: 258 przypadków, tj. 10,1% 
wszystkich chorób zawodowych, głównie występuje w przetwórstwie 
przemysłowym, górnictwie i budownictwie. 

Ryc. 2. Rodzaje indywidualnych ochronników słuchu wg Sułkowskiego [7].

Tab. I. Zestawienie przykładów zmierzonych L c peak w warunkach poligonowych [5].

PRZYKŁADY ZMIERZONYCH L C PEAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH

Ręczny granatnik przeciwpancerny 174,8 dB

Moździerz 157,5 dB

Armata 30 mm umieszczona na transporterze 
opancerzonym Rosomak 

162,0 dB

Karabin maszynowy Beryl 5,56 mm 142,9 dB

Karabin maszynowy AKMS 7,62 mm 141,8 dB

of loud music listening, particularly by personal stereo players, is also affecting children and adolescents with audio-
metric hearing loss, according to the World Health Organization (WHO) estimates of around 15-20%. The preventive 
action strategy is defined by the European Union legislation and the national implementing legislation that reduces 
or eliminates the risk and reduces (if not eliminated), taking into account available technical and organizational solu-
tions to minimize the risk of hearing damage. If you can not reduce the noise levels with technical and organizational 
methods, you need individual hearing protectors. Ear protectors may be equipped with electronic systems with ac-
tive noise reduction (which can improve low and medium frequency performance), adjustable attenuation (improves 
speech intelligibility and perception of warning signals), and wireless communication for verbal communication.

KEYWORDS:  noise-induced hearing loss (NIHL) prevention, hearing protectors
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wych dźwięku C (Lc peak) z czasem narastania do maksimum 
<1 ms [4]. Ilustruje to tabela I.

Dane o skali urazów akustycznych w służbie wojskowej są ską-
pe. Pewien obraz częstości występowania wysokoczęstotliwo-
ściowych ubytków słuchu (od umiarkowanych do znacznych) 
u żołnierzy zawodowych różnych armii daje zestawienie Attia-
sa i wsp. [6]: Finlandia 26%; Francja 9%; Izrael 8%; Kanada 11%; 
Szwecja 5%.

Rozpowszechnienie mody słuchania głośnej muzyki, szcze-
gólnie przez osobiste odtwarzacze stereofoniczne sprawia, że 
ubytkami słuchu o konfiguracji audiometrycznej urazu aku-
stycznego dotknięte są także dzieci i młodzież. Według sza-
cunków WHO z 2008 roku – ok. 15–20%, zaś według wyni-
ków badań własnych w ramach grantu MNiSW nr 1631/B/
P01/2008/34 – 11,5% [7].

Wykaz poziomów hałasu i ich źródeł w środowisku młodocia-
nych przedstawia tabela II.

ZASADY PREWENCJI USZKODZEŃ SŁUCHU

Strategię działań profilaktycznych, zmierzających do zmini-
malizowania ryzyka uszkodzenia słuchu, określają przepisy 
Unii Europejskiej oraz wdrażające je przepisy krajowe, które 
sprowadzają się do eliminowania zagrożenia, bądź jego ogra-
niczenia (jeśli nie można go wyeliminować) z uwzględnieniem 
dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

DYREKTYWA UE 2003/10 EC Z DNIA 6 LUTEGO 
2003 ROKU

Zaleca ona trzy graniczne wartości ekspozycji, przy których 
pracodawca zobowiązany jest do podejmowani odpowiednich 
działań dla ochrony słuchu:

• Graniczna wartość dopuszczalna – LEX8h = 87 dB oraz 
PCpeak –140 dB.

• Wartość górnej granicy działania – LEX8h = 85 dB oraz 
PCpeak – 137 dB.

• Wartość dolnej granicy działania – LEX8h = 80 dB oraz 
PCpeak – 135 dB.

Wartość dopuszczalna jest koncepcją nową i oznacza poziom, 
którego w żadnym wypadku nie wolno przekroczyć.

W przypadku wartości górnej granicy działania muszą być sto-
sowane środki indywidualnej ochrony słuchu, gdy narażenie 
osiąga lub przekracza tę wartość. Ryc. 3. Skuteczność akustyczna ochronników słuchu wg Starcka i wsp. [3].

Tab. II.  Zestawienie poziomów hałasu występujących w środowisku dzieci 
i młodzieży

ŹRÓDŁO HAŁASU POZIOM HAŁASU

Fajerwerki i petardy
Hałas impulsowy z poziomami 
szczytowymi 145–160 dB-A docierający 
do ucha osoby stojącej 2 m od wybuchu

Miejsca rozrywki (muzyka 
odtwarzana, bądź na żywo)

- dyskoteki 90–110 dB-A

- koncerty wykonawców 
popowych i rockandrollowych 120–130 dB-A

- ośrodki aerobiku 89–96 dB-A

Osobiste odtwarzacze muzyki 
(smartfony i mp3)

53–103 dB-A  (średni pozom słuchania 
ok. 85 dB-A)

Zabawki, (grzechotki, naciskane 
piszczące „squeeze toys”, 
pistolety ze spłonka nabojową)

70–105 dB-A  w odległości 25 cm od 
głowy, poziomy szczytowe 
(pistolet) 73–118 dB-A

Tab. III.  Schemat badań profilaktycznych u narażonych na hałas (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 1996 roku (Dz.U. nr 69, poz.332 
z późn. zm.).

Badanie wstępne (przed 
podjęciem pracy)

Badanie ORL
Audiometria tonalna

Badanie okresowe Badanie ORL
Audiometria tonalna

Częstotliwość badania 
okresowe

Przez pierwsze 3 lata – co rok,
następnie co 3 lata

Wcześniejsze badania 
okresowe

W razie ujawnienia w badaniach 
audiometrycznych ubytku słuchu lub skargi na 
szumy uszne

Badania kontrolne 
(obowiązkowe po 
30 dniach czasowej 
niezdolności do pracy)

W przypadku wystąpienia zaburzeń słuchu po 
przebytej chorobie lub wypadku

Ostanie badanie okresowe 
(przed rozwiązaniem 
umowy o pracę)

Badanie ORL
Audiometria tonalna
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Ochronniki nausznikowe mogą być wyposażone w ukła-
dy elektroniczne z aktywną redukcją hałasu (umożliwiają 
podwyższenie skuteczności w zakresie niskich i średnich 
częstotliwości), z regulowanym tłumieniem (poprawiają 
zrozumiałość mowy i percepcję sygnałów ostrzegawczych) 
oraz z łącznością bezprzewodową zapewniającą komuni-
kację słowną [8, 9].

Rola ochronników w prewencji urazu akustycznego w prze-
myśle i budownictwie jest znacząca [3]. Potwierdzają ją tak-
że badania Olszewskiego i wsp. [10] nad czasowym przesu-
nięciem progu słyszenia (TTS) u żołnierzy.

Jakikolwiek program ochrony słuchu przed hałasem jest nie-
możliwy bez kontroli audiometrycznej

Ma ona głównie na celu, oprócz sprawdzania skuteczności 
ochronników słuchu, identyfikację pracowników o podwyż-
szonej wrażliwości, u których zaczyna pojawiać się załamek 
przy 4–6 kHz (prewencja pierwotna) oraz niedopuszczenie 
do powstania znacznego ubytku, upośledzającego społecz-
ną wydolność słuchu (prewencja wtórna). Terminarz badań 
audiometrycznych zawiera tabela III [11].

PODSUMOWANIE

Jak przeciwdziałać uszkodzeniom słuchu u dzieci i młodzieży 
zważywszy, że nawet mały ubytek słuchu może niekorzyst-
nie wpływać na wyniki w nauce oraz ograniczać zdolności 
do zatrudnienia przyszłego pracownika? [12]. Oto propono-
wane (tab. IV) przez WHO wskazówki w ramach Children’s 
Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE, 
WHO 2004).

Gdy mamy do czynienia z wartością dolnej granicy działania, 
muszą być udostępnione środki indywidualnej ochrony słu-
chu, gdy narażenie przekracza tą wartość.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 li-
stopada 2002 roku (Dz. U. nr 217, poz. 1833) o dopuszczalnych 
wartościach hałasu ze względu na ochronę słuchu pracownika

• 1. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 
8-godzinnego lub 40-godzinnego czasu pracy wynosi 
85 dB-A.

• 2. Maksymalny poziom dźwięku skorygowanego 
charakterystyką A wynosi 115 dB.

• 3. Maksymalny poziom dźwięku C wynosi 135 dB.

W razie przekroczenia choć jednej z ww. wartości pracownicy 
muszą stosować ochronniki słuchu.

OCHRONNIKI SŁUCHU 

Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 roku (Dz.U. nr 119, poz. 844 
z późn. zm.).

• Dyrektywa UE 2003/10/EC z dnia 6 lutego 2003 roku.

W przypadku braku możliwości zmniejszenia poziomów hała-
su metodami technicznymi i organizacyjnymi, konieczne jest 
zastosowanie indywidualnych ochronników słuchu, których 
przykłady ilustruje fotografia 2.

Skuteczność akustyczną ochronników słuchu przedstawia ryci-
na 3 z zaznaczoną granicą przewodzenia kostnego dźwięku, tj. 
maksymalnym możliwym poziomem tłumienia przez ochronnik.

Tab. IV. Zalecenia prewencyjne ograniczające poziomy hałasu w środowisku dzieci i młodzieży

ŹRÓDŁO HAŁASU ZALECENIA

Zabawki Należy zmniejszyć maksymalne poziomy hałasu i określić je na etykiecie. Rodziców należy informować 
o szkodliwym oddziaływaniu hałaśliwych zabawek, aby zmienić ich nawyki zakupowe. 

Fajerwerki i petardy Należy zmniejszyć maksymalne poziomy hałasu i określić je na etykiecie. Dzieci i młodzież powinni być 
poinformowani o szczególnie niebezpiecznych skutkach hałasu impulsowego. 

Miejsca rozrywki (muzyka odtwarzana bądź  
na żywo)

Należy zmniejszyć poziomy dźwięku w dyskotekach i na koncertach do 100 dB-A z preferencją poniżej 
85 dB-A. Zainstalowane tam sonometry powinny informować, że muzyka nie przekracza poziomu 85 
dB-A. W programie lekcji w szkole powinna znaleźć się edukacja z zakresu „noise-hygiene”, a więc 
informacja o poziomach bezpiecznych dla narządu słuchu 80 dB-A oraz możliwości korzystania 
z ochronników słuchu. 

Osobiste odtwarzacze muzyki Poziomy dźwięków emitowanych przez odtwarzacze powinny być niższe od 100 dB-A i określone na etykiecie 
naklejonej na słuchawkach. Należy informować młodzież i rodziców o szkodliwych skutkach słuchania 
głośnej muzyki oraz ograniczać czas trwania i jej natężenie do poziomów bezpiecznych, tj. 80 dB-A. 

Uwaga generalna: młodzież szkolna winna być objęta skriningowymi badaniami słuchu. 
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Przyszłość skutecznej prewencji leży głównie w sferze działań pio-
nu inżynieryjno-technicznego i wymaga stałej kontroli narażenia 
(pomiary), modernizacji i zmiany procesów technologicznych 
w celu redukcji hałasu i osiągnięcia zalecanego przez dyrektywę 
UE poziomu co najmniej dolnej granicy działania tj. 80 dB [15].

Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem, podobnie jak głu-
chota starcza, są nieodwracalne. Jednak w przeciwieństwie do 
procesu starzenia się słuchu można im zapobiegać, a przynaj-
mniej minimalizować poprzez stosowanie ochronników aku-
stycznych i audiometryczny monitoring stanu słuchu [13, 14].
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