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Hałas w liczbach
Niniejszy dokument jest pierwszy z serii raportów tematycznych 
 dotyczących obserwacji zagrożeń poświęconych wybranemu rodza-
jowi ryzyka, sektorowi lub grupie pracowników. Jego celem jest 
przedstawienie sytuacji w Europie pod względem narażenia na hałas 
w pracy, wskazanie grup ryzyka oraz uwypuklenie trendów i poja-
wiających się problemów. Działania te stanowią element większego 
projektu mającego na celu wcześniejszą identyfi kację pojawiających 
się trendów oraz zagrożeń w pracy, co z kolei umożliwi podejmowa-
nie właściwie zaplanowanych skuteczniejszych działań zapobiegaw-
czych. 

Zwiększa się liczba pracowników zatrudnionych w sektorze usług. 
Dlatego też w niniejszym raporcie uwzględniono nie tylko informa-
cje dotyczące sektorów, o których wiadomo, że charakteryzują się 
dużym narażeniem na hałas, takich jak budownictwo, produkcja lub 
rolnictwo, lecz także informacje dotyczące obszarów działalności 
bardziej zdominowanych przez kobiety i nastawionych na świad-
czenie usług, jak np. edukacja lub telefoniczne centra obsługi klien-
tów (call centre).

Narażenie na hałas

Nadal poziom hałasu w takich sektorach, jak: rolnictwo, budowni-
ctwo, inżynieria, produkcja żywności i napojów, stolarstwo, odlewni-
ctwo czy rozrywka, przekracza wartości graniczne.

Najbardziej narażeni na wysokie poziomy hałasu są: rzemieślnicy, 
wykwalifi kowani robotnicy, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz 
pracownicy sektora zbrojeniowego. W wybranych sektorach na duży 
hałas w znacznym stopniu narażone mogą być także kobiety. Odse-
tek kobiet informujących o narażeniu na hałas jest znacznie większy 
w nowych państwach członkowskich niż w państwach byłej „pięt-
nastki”. W Republice Czeskiej np. 75% pracowników narażonych na 

hałas w przemyśle tekstylnym i 50% w sektorze spożywczym stano-
wią kobiety.

W nowych państwach członkowskich sektorami, w których odse-
tek pracowników narażonych na hałas jest największy, są rolnictwo 
i górnictwo, a w dalszej kolejności produkcja. Odsetek pracowników 
narażonych na hałas w tych sektorach jest także większy niż w pań-
stwach byłej „piętnastki”.

Na duży hałas wydają się narażeni coraz młodsi pracownicy. Na 
podstawie wyników badań prowadzonych przez Fundację Euro-
pejską stwierdzono, że pracownicy na stażu lub w ramach innych 
programów szkoleniowych zgłaszali więcej problemów ze słuchem 
w 2000 roku niż w 1995 roku. W związku z tym należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na szkolenie młodych pracowników i dokładnie prze-
analizować ich problemy zdrowotne.

Skutki zdrowotne

■ Utrata słuchu
Utrata słuchu wywołana hałasem jest nadal jedną z najszerzej rozpo-
wszechnionych chorób zawodowych. W latach 1999–20011 koszty 
utraty słuchu stanowiły około 10% całkowitych kosztów związanych 
z chorobami zawodowymi. Możliwe jest, że przedstawione w rapor-
tach dane dotyczące pracujących kobiet są zaniżone, gdyż zależą 
one także od progu stosowanego przy określaniu utraty słuchu. W 
poszczególnych państwach są stosowane różne rozwiązania w zależ-
ności od strategii uznawania tego typu schorzeń za chorobę zawo-
dową. Na przykład w Niemczech liczba rozpoznanych przypadków 
utraty słuchu stabilizuje się i zmniejsza, jeśli chodzi o stopień upo-
śledzenia.

Nieznacznie wzrosła liczba problemów ze słuchem zgłaszanych 
przez samych pracowników. Zgodnie z wynikami badań europej-
skich2 7% pracowników w Europie twierdzi, że praca ma wpływ na 
ich zdrowie, powodując zaburzenia słuchu. Pracownicy, którzy skarżą 
się na duży stopień narażenia na hałas, zgłaszają także więcej prob-
lemów ze słuchem.

■ Objawowy szum w uszach
Utracie słuchu w wyniku hałasu często towarzyszy szum lub dzwo-
nienie w uszach. Informacje na temat objawowego szumu w uszach 
są bardzo nieliczne i niepełne. Na podstawie wyników badań z 2003 
roku przeprowadzonych w Zjednoczonym Królestwie wykazano, 
że szacunkowo 153 tys. mężczyzn i 26 tys. kobiet w wieku od 35 do 
64 lat ma poważne problemy ze słuchem, co jest związane z hała-
sem w pracy, a około 266 tys. mężczyzn i 84 tys. kobiet odczuwa 
z tego powodu uporczywy szum w uszach. Dalsze monitorowanie 
tej sytuacji powinno pomóc nam ocenić zakres tego problemu 
w całej Europie.

Noise in figures
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1  „Costs and funding of occupational diseases in Europe” [Koszty i fi nansowanie leczenia 
chorób zawodowych w Europie], Eurogip-08-E, sierpień 2004 r., http://www.eurogip.
fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf. 

2 Europejskie badanie warunków pracy, ESWC. 
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■ Szok akustyczny
Szok akustyczny to termin używany do opisywania fi zjologicznych 
i psychologicznych symptomów, jakich człowiek może doświadczyć 
po usłyszeniu nagłego, nieoczekiwanego, głośnego dźwięku przez 
słuchawki lub słuchawkę telefonu. Najbardziej narażeni na szok 
akustyczny są operatorzy telefonicznych centrów obsługi klientów. 
Problem ten może nasilić się, jeżeli w call centre jest tak głośno, iż 
operatorzy muszą zwiększać głośność słuchawek bardziej niż byłoby 
to konieczne w cichszym miejscu. W specjalistycznych badaniach 
agencji nad pojawiającymi się fi zycznymi zagrożeniami słuchu 
została podkreślona waga problemu szoku akustycznego.

■ Skutki łączne
Substancje chemiczne mogą także przyczyniać się w różnym stop-
niu do utraty słuchu. Znane ototoksyny to: rozpuszczalniki, metale, 
leki i środki duszące. Do prac charakteryzujących się dużym nara-
żeniem na hałas i niebezpieczne substancje lub wibracje zaliczają 
się: rolnictwo i górnictwo, budownictwo, drukowanie, malowanie, 
budowanie łodzi, produkcja substancji chemicznych (szczególnie 
benzyny), wytwarzanie produktów skórzanych i produkcja mebli. 
Łączne narażenie na hałas, wibracje i ciepło może występować 
również w odlewniach. Wiele wymienionych działów gospodarki 
w większym stopniu występuje w nowych państwach członkow-
skich niż w państwach byłej „piętnastki”.

■ Hałas i wypadki
Hałas nie tylko uszkadza słuch pracownika, lecz także może być przy-
czyną wypadków, ponieważ utrudnia komunikację, gdyż pracownicy 
wyposażeni w ochronniki słuchu mogą nie słyszeć ustnych poleceń 
czy innych ostrzeżeń akustycznych. Zainicjowano kilka projektów, 
których celem jest opracowanie metody przewidywania zrozumia-
łości mowy oraz postrzegania sygnałów akustycznych w przypadku 
stosowania ochronników słuchu. W niniejszym raporcie omówiono 
także dodatkowe przypadki zagrożeń dla pracowników z uszkodze-
niami słuchu.

Zagadnienie szkodliwości hałasu jest zgłaszane w kilku 
państwach członkowskich przez pracowników sektora 
edukacji, którzy zwracają uwagę na fakt, że hałas panujący 
w szkole ma wpływ na absencję nauczycieli spowodowaną 
problemami z głosem.

Zalecany przez WHO poziom hałasu dla klas szkolnych wynosi 
35 dB(A). W rzeczywistości poziom hałasu w szkołach może 
osiągnąć nawet 60÷80 dB(A) w normalnych klasach i znacznie 
przekroczyć te wartości graniczne w warsztatach szkolnych lub 
w szkolnych obiektach sportowych. Pomiary hałasu przeprowa-
dzone w klasach pokazały, że panujące tam warunki akustyczne 
umożliwiają  zrozumienie zaledwie połowy wypowiedzi.

Znaczenie głosu jako narzędzia pracy rośnie także w związku 
z rozwojem technologii aktywowanych głosem oraz ze wzro-
stem liczby telefonicznych centrów obsługi klientów, gdzie 
wymagania w stosunku do głosu są duże.

■ Wpływ na inne organy niezwiązane ze słuchem
Istnieją dowody na to, że średni poziom hałasu negatywnie oddzia-
łuje na inne organy, powodując problemy z głosem, stresem, cho-
robami układu krążenia i chorobami neurologicznymi. Hałas poniżej 
poziomu powodującego uszkodzenie słuchu może prowadzić do 
innych schorzeń pozasłuchowych, jeżeli natężenie hałasu chronicz-
nie przeszkadza we śnie i odpoczynku, uniemożliwia komunikację 
i zrozumienie wypowiedzi, a także zakłóca zadania umysłowe, które 
wymagają wysokiego stopnia uwagi i koncentracji.

Zapobieganie

Należy podjąć dalsze starania w celu zmniejszenia poziomu hałasu 
w miejscach pracy. W badaniach dotyczących sposobów kontroli 
hałasu w miejscach pracy zastosowano szereg różnych procedur 
i zaobserwowano kilka skutecznych programów ochrony słuchu. 
Mniejsze fi rmy miały bardzo ograniczone procedury kontroli hałasu, 
a hałas w znaczącym stopniu ograniczano za pomocą indywidual-
nego sprzętu ochronnego.

Konieczne są także dalsze prace nad efektywnym obniżaniem 
poziomów emisji u źródła. W zawodach narażonych na wysoki 
poziom hałasu w miejscu pracy z reguły stosuje się szereg procesów 
i urządzeń. Niniejszy raport przedstawia niektóre z rodzajów nara-
żenia w takich hałaśliwych sektorach, jak rolnictwo, budownictwo, 
produkcja żywności i napojów.

W miejscu pracy, gdzie jest wymagana koncentracja uwagi, hałas 
należy utrzymywać na niskim poziomie. Znaczące obniżenie 
hałasu można uzyskać, stosując rozwiązania akustyczne. Ponie-
waż wzrasta złożoność pracy i zadań administracyjnych w takich 
sektorach, jak opieka zdrowotna, edukacja i produkcja przemy-
słowa, w niniejszym raporcie przedstawiono również zalecenia 
dotyczące poziomu hałasu w biurach, szkołach i placówkach 
opieki zdrowotnej.

Potrzeby dotyczące badań

Ukierunkowane badania wybranych zawodów (służba 
zdrowia, hotelarstwo i gastronomia, transport oraz tele-
foniczne centra obsługi) ułatwią zidentyfi kowanie proble-
mów, którymi należy się zająć.

Kompleksowa ocena hałasu wymaga badań nad:

■ narażeniem na średni poziom hałasu

■ łącznym wpływem hałasu i wibracji, hałasu i substancji 
chemicznych

■ wpływem hałasu na pracownice w ciąży.
Badania powinny także rozwijać próby prewencyjne w stosunku 
do pracowników z uszkodzonym słuchem, a także związane 
z tym zakłócenia w odbiorze ostrzeżeń i sygnałów.

Dalsze informacje

Pełne wyniki z obserwacji zagrożeń są dostępne na stronie: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu 

Dane dotyczące narażenia na hałas i utraty słuchu, w tym dane 
krajowe, dostępne są na stronach: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/.

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34-94) 479 43 60, faks (34-94) 479 43 83
E-mail: information@osha.europa.eu
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