ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ…
Σπύρος ∆ρίβας, Ειδικός Γιατρός Εργασίας – Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας-Υγιεινής της
Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ
Στην αρχή του 20ου αιώνα ένας από τους πατέρες της σύγχρονης
υγιεινολογίας, ο Robert Koch, έγραφε σχετικά µε το θόρυβο ότι “µια µέρα ο
άνθρωπος θα αγωνίζεται ενάντια στο θόρυβο µε την ίδια επιµονή που
παλεύει µε τη χολέρα και την πανώλη”.
Αυτή η µέρα έφθασε και δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα µιας µη
ορθολογικής οργάνωσης της βιοµηχανικής παραγωγής, αλλά και µιας
χαώδους

πολεοδοµικής

ανάπτυξης.

Η

βιοµηχανική

παραγωγικότητα

αναπτύχθηκε παράλληλα µε την αύξηση της ταχύτητας των µηχανών και κατά
συνέπεια µε τη µεγαλύτερη παραγωγή θορύβου.
Η µεγάλη αύξηση των µέσων µεταφοράς καθώς και η εγκατάσταση
παραγωγικών δραστηριοτήτων ή και δραστηριοτήτων “αναψυχής” στις
κατοικήσιµες περιοχές των µεγάλων πόλεων, οξύνουν το πρόβληµα της
“ηχητικής ρύπανσης” και των επιδράσεων της στη σωµατική και ψυχική υγεία
των εργαζοµένων.

Τι είναι ο θόρυβος;
Ήχος είναι κάθε µεταβολή της πίεσης του αέρα ή άλλου µέσου, που
είναι ικανή να ερεθίσει την αίσθηση της ακοής και να γίνει αντιληπτή από τον
άνθρωπο.
Ο ανεπιθύµητος, ενοχλητικός ή και απλά δυσάρεστος για τον
άνθρωπο ήχος λέγεται θόρυβος.
Από φυσική άποψη θόρυβος είναι ένα σύµπλεγµα ηχητικών κυµάτων
µε ελάχιστη ή καµιά περιοδικότητα.
Οι φυσικές έννοιες δεν επαρκούν για να καθορίσουν µόνες τους τη
διαφορετική αίσθηση που προκαλεί ένας ήχος από ένα θόρυβο.
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Αυτή η διαφορά καθορίζεται από υποκειµενικούς παράγοντες που
προσδίδουν σε κάθε ηχητικό ερέθισµα που γίνεται αντιληπτό, έναν επιθυµητό
ή ανεπιθύµητο χαρακτήρα.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του θορύβου;
Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του θορύβου είναι η συχνότητα και η
ένταση.
Η συχνότητα ορίζει τον αριθµό των ολοκληρωµένων δονήσεων στη
µονάδα του χρόνου και µετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz).
Ο άνθρωπος µπορεί να αντιληφθεί, να αφοµοιώσει και κυρίως να
ανεχθεί ένα ορισµένο φάσµα ήχων που βρίσκονται µέσα στην περιοχή
συχνοτήτων από 16 έως 20.000 Ηz.
Οι ήχοι που έχουν συχνότητα µεγαλύτερη των 20.000 Hz ονοµάζονται
“υπέρηχοι” ενώ εκείνοι µε συχνότητα µικρότερη των 16 Hz “υπόηχοι”.
Οι υπόηχοι και οι υπέρηχοι, αν και δεν γίνονται αντιληπτοί από τον
άνθρωπο, µπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στην υγεία του.
Σαν ένταση ήχου ορίζεται το ποσό της ηχητικής ενέργειας που
διέρχεται από τη µονάδα επιφάνειας (η οποία βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα
µετάδοσης του ηχητικού κύµατος), στη µονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε
Watt/m2.
Στην

ακοολογία,

ως

µονάδα

µέτρησης

της

ηχητικής

έντασης

χρησιµοποιείται το decibel (dB), το οποίο είναι λογαριθµική µονάδα και
εκφράζει το επίπεδο της ηχητικής πίεσης.
Το decibel (dB) ως λογαριθµική µονάδα παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα
πολύ σηµαντική στην εκτίµηση των ηχητικών επιπέδων στους εργασιακούς
χώρους. Για κάθε διπλασιασµό της ηχητικής έντασης παρατηρείται µια
αύξηση 3dB του ηχητικού επιπέδου, δηλαδή το διπλάσιο των 85 dB δεν είναι
τα 170 αλλά τα 88 dB.

Πώς γίνεται αντιληπτός ο θόρυβος;
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Το αισθητήριο όργανο της ακοής αποτελείται από το εξωτερικό αυτί
(ακουστικό

πτερύγιο

και

έξω

ακουστικός

πόρος),

το

µέσον

αυτί

(τυµπανοσταριώδες σύστηµα και ευσταχιανή σάλπιγγα) και το εσωτερικό αυτί
(κοχλίας και ηµικύκλιοι σωλήνες).
Τα ηχητικά κύµατα συγκεντρώνονται από το ακουστικό πτερύγιο,
διέρχονται από τον έξω ακουστικό πόρο και φθάνουν στην τυµπανική
µεµβράνη. Στο τυµπανοσταριώδες σύστηµα µετασχηµατίζεται το ηχητικό κύµα
σε µηχανική κινητική ενέργεια.
Το

τυµπανοσταριώδες

σύστηµα

(τυµπανική

µεµβράνη,

σφύρα,

άκµονας και αναβολέας) έχει σαν βασική αποστολή τη µετάδοση των
δονήσεων στο εσωτερικό αυτί (περίλεµφο του κοχλία).
Ο κοχλίας αποτελεί το “όργανο αντίληψης της ακοής” και µέσω του
οργάνου του Corti µετατρέπει τη µηχανική ενέργεια σε βιοηλεκτρική. Έτσι τα
ακουστικά ερεθίσµατα µεταβιβάζονται από το ακουστικό νεύρο στην
ακουστική οδό και φθάνοντας στον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου γίνονται
αντιληπτά.

Πώς µετράµε τον θόρυβο στους χώρους εργασίας;
Οι µετρήσεις του θορύβου στους εργασιακούς χώρους γίνονται µε
κατάλληλα όργανα τα οποία ονοµάζονται “ηχόµετρα”. Τα όργανα αυτά
µπορούν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, όπως το σταθµιστικό
κύκλωµα άλφα (Α), να προσοµοιώνουν την ευαισθησία της ανθρώπινης
ακοής.
Επίσης για τη µέτρηση της “δόσης” του θορύβου πρέπει να
χρησιµοποιείται κατάλληλο “ηχοδοσίµετρο”. Το όργανο αυτό προσδιορίζει το
σύνολο της ηχητικής ενέργειας που δέχεται ο εργαζόµενος στο ωράριο της
βάρδιας του (8 ώρες), ανάγοντάς το σε εκατοστιαία αναλογία (δόση) της
προκαθορισµένης επιτρεπτής Οριακής Τιµής για 8ωρη έκθεση.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία;
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Oι επιπτώσεις του θορύβου στον οργανισµό µπορούν να ταξινοµηθούν
σε:
•

επιδράσεις στην ακοή

•

µη ακουστικές επιδράσεις

Οι µη ακουστικές επιδράσεις αφορούν κυρίως το νευρικό σύστηµα, τις
ψυχικές λειτουργίες, το κυκλοφορικό, το γαστρεντερικό, το ενδοκρινικό και
άλλα συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού.
Είναι

γνωστό

ότι

οι

εκτεθειµένοι

στο

θόρυβο

εργαζόµενοι

παρουσιάζουν συχνά υπέρταση, ταχυκαρδία, διαταραχές στην πέψη,
δυσκολία στη συγκέντρωση, πονοκεφάλους, διαταραχές στον ύπνο, σωµατική
κόπωση, εκνευρισµό, υπερένταση, άγχος καθώς και διαταραχές στη
συµπεριφορά.
Ο θόρυβος δρα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα προκαλώντας
αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, επιβράδυνση του χρόνου της
αντίδρασης και αύξηση των λαθών.
Οι ακουστικές επιδράσεις που αφορούν το όργανο της ακοής,
χαρακτηρίζονται από τη βαρηκοΐα η οποία αποτελεί µία από τις συχνότερες
επαγγελµατικές ασθένειες.
Η επαγγελµατική βαρηκοΐα χαρακτηρίζεται ως µία αµφοτερόπλευρη
βαρηκοΐα αντιλήψεως (νευροαισθητηριακή) που προκαλείται από εκφυλιστικές
και ατροφικές µεταβολές στο όργανο του Corti και το ακουστικό νεύρο.
Αναπτύσσεται αργά, βαθµιαία, θα λέγαµε µε δόλιο τρόπο. Αυτό οφείλεται
κύρια στην ιδιάζουσα µορφή της µείωσης της ακουστικής οξύτητας που
αρχικά αφορά το φάσµα των υψηλών συχνοτήτων (3000-6000 Hz), µε µία
χαρακτηριστική εκλεκτική ακοοµετρική πτώση στα 4000 Hz.
Η βαρηκοΐα συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των επαγγελµατικών
ασθενειών που καθορίζονται στο άρθρο 40 του Κανονισµού Ασθενείας του
ΙΚΑ (ΦΕΚ 132/12.2.1979).
Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος απασχόλησης
για την αναγνώριση της βαρηκοΐας σαν επαγγελµατική ασθένεια, τα 5 έτη.
Στην περίπτωση εργασιών σε δοκιµαστήρια µηχανών αεροπλάνων, ο χρόνος
αυτός µειώνεται στα 2 έτη.
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Πώς µπορούµε να προστατέψουµε την υγεία µας;
Η πρόληψη της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ένα
επιβαρηµένο από το θόρυβο εργασιακό περιβάλλον αναπτύσσεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π.∆. 85/91 «Προστασία εργαζοµένων από τους κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία»
(Φ.Ε.Κ/ 38/α/18-3-1991), µέσω δυο ενιαίων φάσεων που στοχεύουν στη
διαφύλαξη της υγείας των εργαζοµένων:
Η τεχνική πρόληψη, βασίζεται στην αποµάκρυνση των γενεσιουργών
αιτίων κινδύνου και τη µείωση του θορύβου στην πηγή του. Αυτό πετυχαίνεται
µε την αντικατάσταση της θορυβώδους παραγωγικής διαδικασίας µε άλλη
λιγότερο θορυβώδη, την τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης
των µηχανών, καθώς και µε τη µείωση της µετάδοσης του θορύβου τόσο στην
πηγή (εγκλωβισµός των πηγών θορύβου) όσο και στο περιβάλλον εργασίας
(υλικά

κατασκευής

µε

κατάλληλο

συντελεστή

ηχοαπορρόφησης,

ηχοπαραπετάσµατα κλπ)
Τα µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) αποτελούν την τελευταία
γραµµή άµυνας κατά του θορύβου και πρέπει η χρήση τους να έχει
προσωρινό χαρακτήρα.
Η ιατρική και οργανωτική πρόληψη, βασίζεται αφ’ ενός µεν σε
οργανωτικές επεµβάσεις που στοχεύουν στη µείωση του χρόνου έκθεσης των
εργαζοµένων στον βλαπτικό παράγοντα, αφ’ ετέρου δε στην

ιατρική

παρακολούθηση των εργαζοµένων που εκτίθενται σε “θόρυβο” και η οποία
αποτελεί και εργοδοτική υποχρέωση. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας όπως αυτός ορίζεται στο ν.
1568/85, ανεξάρτητα από τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρηση.
Επίσης πρέπει να εξασφαλίζει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γιατρού
εργασίας ότι κάθε εργαζόµενος πριν από την έκθεση και στη συνέχεια σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, υπόκειται σε ακοοµετρικό έλεγχο για την εκτίµηση
της κατάστασης της ακοής του.
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Leg(A)

Επισήµανση και οριοθέτηση των περιοχών όπου η στάθµη
θορύβου υπερβαίνει τα 90 dB(A)
H προσπέλαση των εργαζοµένων σ' αυτές τις περιοχές υπόκειται σε
περιορισµούς
Μείωση της στάθµης θορύβου κάτω από τα 90 dB(A)
Ενηµέρωση των εργαζοµένων (για τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
και τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και την ασφάλεια)
Περιοδικός Ιατρικός Έλεγχος από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας
Υποχρέωση για διάθεση ατοµικών µέσων προστασίας στους
εργαζοµένους

90 dB(A)
Εκτίµηση και µέτρηση του θορύβου
Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων (για τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων και τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και
ασφάλεια)
Υποχρέωση για διάθεση ατοµικών µέσων προστασίας στους
εργαζοµένους
Υποχρέωση για παροχή ιατρικής παρακολούθησης από Ειδικό Ιατρό
Εργασίας
Μείωση της στάθµης θορύβου κάτω από τα 85 dB(A)

85 dB(A)

LMAX
Υποχρεώσεις εργοδότου που απορρέουν από το Π.∆. 85/1991
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