
E u r o p o s  s a u g o s  i r  s v e i k a t o s  d a r b e  a g e n t ū r a

Triukšmas skaičiais
Ši ataskaita – pirmoji iš rizikos stebėjimo tarnybos teminių atas-
kaitų serijos, kurių kiekviena bus skirta tam tikrai rizikai, sektoriui ar 
darbuotojų grupei. Šios ataskaitos tikslas – aprašyti, kokį poveikį 
darbuotojams turi triukšmas, nustatyti rizikos grupes, apibūdinti 
tendencijas ir naujas nerimą keliančias problemas. Visa tai įeina 
į projektą, kuriuo siekiama nustatyti naujas tendencijas ankstyvoje 
stadijoje ir riziką darbe, siekiant padėti tikslingiau skirstyti išteklius 
ir kuo greičiau imtis veiksmingų intervencinių priemonių.

Paslaugų sektoriuje darbą randa vis daugiau darbuotojų. Todėl 
ataskaitoje pateikiama informacija ne tik apie sektorius, kuriuo-
se, kaip gerai žinoma, patiriamas didelis triukšmo poveikis, pvz., 
statybos, gamybos arba žemės ūkio sektoriai, bet ir apie sektorius, 
kuriuose dirba daugiau moterų, į paslaugas orientuotas veiklos 
rūšis, pvz., švietimą arba informacijos telefonu centrus.

Triukšmo poveikis

Daugelyje sektorių triukšmo lygis vis dar nuolat viršija ribines 
vertes, pvz., žemės ūkyje, statybos, inžinerijos, maisto ir gėrimų, 
medžio apdirbimo pramonėje, liejyklose arba pramogų versle.

Amatininkai, kvalifi kuoti ir žemės ūkio darbuotojai, ginkluotosios 
pajėgos labiausiai kenčia nuo didelio triukšmo lygio. Moterys taip 
pat turi pakelti didelį triukšmą tam tikruose sektoriuose. Naujo-
siose valstybėse narėse triukšmo poveikį nurodančių moterų dalis 
yra daug didesnė negu 15 ES valstybių narių. Pavyzdžiui, Čekijoje 
tekstilės gamybos sektoriuje 75 % triukšmo poveikį patiriančių 
darbuotojų yra moterys, maisto gamybos sektoriuje – 50 %.

Naujosiose valstybėse narėse triukšmo poveikį patiriančių 
darbuo tojų dalis yra didžiausia žemės ūkio ir kasybos sektoriuo-
se, po jų – gamybos sektoriuje. Triukšmo poveikį patiriančių dar-
buotojų dalis šiuose sektoriuose taip pat yra didesnė negu 15 ES 
valstybių narių.

Atrodo, kad nuo didelio triukšmo taip pat kenčia vis daugiau jau-
nesnių darbuotojų. Remiantis Europos fondo tyrimais, 2000 m. 
amato mokymosi arba kitose mokymo programose dalyvaujan-
tys darbuotojai pranešė apie daugiau klausos problemų negu 
1995 m. Todėl ypatingą dėmesį reikia skirti jaunų darbuotojų 
mokymui ir labiau pabrėžti jų sveikatos problemų rimtumą.

Padariniai sveikatai

■ Klausos praradimas
Dėl triukšmo prarasta klausa tebėra viena iš labiausiai paplitu-
sių pripažintų profesinių ligų. 1999–2001 m. išlaidos dėl klausos 
praradimo sudarė apie 10 % dėl profesinių ligų patirtų bendrųjų 
išlaidų (1). Nors gali būti, kad ne apie visus atvejus pranešama ir ne 
visi jie pripažįstami, ypač kalbant apie darbuotojas moteris, duo-
menys priklauso ir nuo klausos praradimo apibrėžime numatytos 
ribos. Tendencijos skirtingose šalyse priklausomai nuo pripaži-
nimo politikos skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje pripažintų atvejų 
skaičius stabilizuojasi, atsižvelgiant į pakenkimo laipsnį.

Šiek tiek padaugėjo atvejų, kai patys darbuotojai praneša apie 
klausos problemas. Remiantis Europos tyrimo rezultatais (2), 7 % 
Europos darbuotojų mano, kad darbas kenkia jų sveikatai dėl klau-
sos sutrikimų. Apie didelį triukšmo poveikį pranešantys darbuoto-
jai pabrėžia ir dažnesnius klausos sutrikimus.

■ Spengimas ausyse
Dažnai dėl triukšmo prarastą klausą lydi ūžesys arba spengimas 
ausyse. Duomenų apie tai turima mažai. 2003 m. JK atliktų moksli-
nių tyrimų vertinimu, 153 000 vyrų ir 26 000 moterų (35–64 metų 
amžiaus) turėjo sunkių klausos problemų dėl triukšmo darbe ir 
apie 266 000 vyrų ir 84 000 moterų dėl to nuolat spengė ausyse. 
Tolesnė stebėsena turėtų padėti įvertinti problemos mastą visoje 
Europoje. 

Noise in figures

EN 2 THEMATIC REPORT

http://osha.europa.eu

67
LT

IS
SN

 1
72

5-
70

42

(1)  „Išlaidos dėl profesinių ligų ir jų fi nansavimas Europoje“, Eurogip-08-E, 2004 m. rugpjūčio 
mėn., http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf  

(2) Europos darbo sąlygų tyrimas (ESWC).
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■ Akustinis smūgis
Akustinis smūgis – tai terminas, vartojamas fi ziologiniams ir 
 psichologiniams simptomams, kuriuos gali patirti asmuo, tele-
fono ausinėse arba ragelyje išgirdęs staigų, netikėtą, didelį garsą, 
apibūdinti. Didžiausią riziką patiriantys darbuotojai – informacijos 
telefonu centrų operatoriai. Problema gali būti sunkesnė, jei infor-
macijos telefonu centruose taip triukšminga, kad operatoriai turi 
padidinti garsą labiau negu tai būtų būtina ramesnėje aplinkoje. 
Agentūros ekspertų naujų fi zinės rizikos veiksnių tyrimai parodė, 
kad verta susirūpinti akustinio smūgio keliamomis problemomis.

■ Bendras poveikis
Klausa gali būti prarasta arba dar labiau suprastėti dėl naudojamų 
cheminių medžiagų. Žinomi ototoksinai yra tirpikliai, metalai, vais-
tai ir dusinančios nuodingosios medžiagos. Spausdinimas, dažy-
mas, laivų statyba, pastatų statyba, gamyba, cheminių medžiagų, 
naftos produktų, odos gaminių ir baldų gamyba, žemės ūkis ir 
kasyba – tai darbai, kurių metu darbuotojai patiria didelį triukšmo 
ir pavojingų medžiagų arba vibracijų poveikį. Bendras triukšmo, 
vibracijos ir karščio poveikis galimas ir liejyklose. Daugelis šių 
sektorių naujosiose valstybėse narėse vyrauja labiau negu 15 ES 
valstybių narių.

■ Triukšmas ir nelaimingi atsitikimai
Triukšmas kenkia ne tik darbuotojų klausai – jis gali būti ir nelai-
mingų atsitikimų priežastis, nes kliudo bendrauti. Darbuotojai, 
naudojantys klausos apsaugos priemones, gali neišgirsti žodinių 
nurodymų ir garso įspėjimų. Yra įgyvendinama keletas projektų, 
kuriais siekiama sukurti metodą, padėsiantį numatyti žodinės infor-
macijos suvokimą ir garso signalų supratimą naudojant klausos 
apsaugos priemones. Šioje ataskaitoje taip pat nurodyta papildoma 
nelaimingų atsitikimų rizika darbuotojams su klausos pakenkimais.

Kelių valstybių narių švietimo darbuotojai nurodė, kad 
triukšmas yra problema ir kad balso sutrikimai turi 
didelės įtakos mokytojų nebuvimo darbe rodikliams. 

PSO gairėse mokyklų klasėse rekomenduojamas triukšmo 
lygis yra 35 dB(A). Iš tikrųjų triukšmo lygis mokyklų įprastose 
klasėse gali pasiekti 60–80 dB(A), o mokyklų dirbtuvėse ir 
sportui skirtose teritorijose – net viršyti darbo vietoms tai-
komas ribines vertes. Įvertinus akustines sąlygas klasėse 
nustatyta, kad jose normaliai išgirsti galima mažiau negu 
pusę žodinės informacijos.

Balso kaip darbo priemonės svarba taip pat didėja plėtojant 
balsu įjungiamas technologijas ir daugėjant informacijos tele-
fonu centrų, kuriuose balsui tekantis išbandymai yra sunkūs.

■ Ne su klausa susiję padariniai sveikatai
Yra duomenų apie keletą padarinių sveikatai dėl vidutinio lygio 
triukšmo, įskaitant balso problemas, stresą, širdies ir kraujagyslių 
ligas bei neurologines problemas. Triukšmas, mažesnis už lygį, 
padarantį žalos klausai, gali sukelti ne su klausa susijusius padari-
nius sveikatai, jei jis nuolat trikdo miegą ir poilsį, jei trukdo ben-
drauti ir suprasti žodinę informaciją arba jei trukdo atlikti protines 
užduotis, kurioms reikia didelio dėmesio ir susikaupimo.

Prevencija

Būtina toliau stengtis mažinti triukšmą darbo vietose. Triukšmo 
kontrolės priemonių darbo vietose tyrimais yra nustatyta įvai-
rių metodų ir keletas veiksmingų klausos apsaugos programų. 
Mažesnėse įmonėse triukšmo kontrolės tvarka buvo labai ribota ir 
buvo labai pasikliaujama asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Taip pat būtina toliau diegti patobulinimus iš esmės sumažinti 
skleidimo lygį šaltinyje. Profesijų, kurių triukšmo lygis yra dide-
lis, darbo vietoje paprastai taikomi įvairūs procesai ir naudojami 
įvairūs mechanizmai. Šioje ataskaitoje yra pateikiama keletas 
triukšmingų sektorių, pvz., žemės ūkio, statybos ir maisto bei 
gėrimų pramonės, poveikio aprašymų.

Ten, kur būtinas susikaupimas, turi būti užtikrinamas žemas 
triukšmo lygis. Jį būtų galima labai sumažinti akustinėmis prie-
monėmis. Darbo ir administracinės užduotys tapo sudėtinges-
nės tokiose srityse, kaip antai sveikatos apsauga ir mokymas, taip 
pat ir pramoninėje gamyboje dirbantiems žmonėms. Todėl šioje 
ataskaitoje yra pateikiama keletas rekomendacijų dėl triukšmo 
lygio biuruose, mokyklose ir sveikatos apsaugos įstaigose.

Mokslinių tyrimų poreikis

Tiksliniai tam tikrų profesijų tyrimai (sveikatos apsau-
gos, viešbučių ir restoranų, transporto, informacijos 
telefonu centrų) padėtų nustatyti prevencija spręstinas 
problemas.

Taip pat reikia daugiau duomenų, kad būtų galima įvertinti:

■ vidutinio lygio triukšmo poveikį;

■ bendrą triukšmo ir vibracijos, triukšmo ir cheminių 
medžiagų poveikį;

■ triukšmo poveikį nėščioms darbuotojoms.

Moksliniai tyrimai taip pat turėtų padėti vykdyti prevenciją, 
susijusią su susilpnėjusios klausos darbuotojais ir įspėjimų 
bei signalų trukdžiais.

Smulkesnė informacija

Išsamūs rizikos stebėjimo rezultatai pateikiami internete adresu 
http://riskobservatory.osha.europa.eu

Duomenys apie triukšmo poveikį ir klausos praradimą, įskaitant 
nacionalinius duomenis, pateikiami internete adresu 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ ir 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
Gran Vía 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, faksas (34) 944 79 43 83
El. paštas: information@osha.europa.eu

© Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra. Dauginti leidžiama nurodžius šaltinį. Printed in Belgium, 2006
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