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Ο ήχος αποτελεί ένα συνηθισμένο κομμάτι της κα-

θημερινής ζωής που ασκεί πολυάριθμες και πο-

λύμορφες επιδράσεις, άλλοτε θετικές και άλλοτε 

αρνητικές.

Είναι οικείο μέρος της καθημερινότητας και επιδρά 

στην ζωή του ατόμου με διάφορους τρόπους:

 επιτρέπει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την κατα-

γραφή πλήθους πληροφοριών αναφορικά με το 

περιβάλλον

 βοηθά στην προφορική επικοινωνία με άλλους 

ανθρώπους 

 προειδοποιεί για επικείμενο κίνδυνο 

 ειδοποιεί για ανάγκη πληροφόρησης

 προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες μέσω της μου-

σικής 

Αυτή είναι η θετική επίδρασή του• υπάρχει δυστυ-

χώς και η αρνητική όψη. Ο ήχος είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο, μια μηχανική διαταραχή που μεταδί-

δεται με ένα ελαστικό μέσο, του αέρα και γίνεται 

αντιληπτό από το ανθρώπινο αυτί. Συχνά όμως 

προκαλεί ενόχληση. Πολλοί ήχοι είναι δυσάρεστοι, 

ανεπιθύμητοι και ζημιογόνοι. Οι ήχοι αυτοί καλού-

νται θόρυβος. Η ενόχληση που προκαλείται από το 

θόρυβο δεν έχει απαραίτητα σχέση με την ένταση 

ή τη διάρκεια του θορύβου. Ας σκεφτούμε το πα-

ράδειγμα μιας βρύσης που στάζει.

Είναι πλέον γνωστό και επιστημονικά τεκμηριωμένο, 

ότι ο επαγγελματικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του 

ανθρώπου, με συχνότερη την απώλεια της ακοής 

(νευροαισθητήριος βαρηκοΐα), μια από τις πιο συχνές 

επαγγελματικές παθήσεις λόγω της παρουσίας του 

ήχου σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριο-

τήτων. Συχνά είναι δε τα ατυχήματα που μπορεί να 

προκληθούν λόγω του θορύβου, όταν δυσχεραίνεται 

η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ή δεν γίνο-

νται αντιληπτά τα ηχητικά σήματα κινδύνου.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Ο ήχος είναι μια μηχανική ταλάντωση 

που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπι-
νο αυτί. Ως ταλάντωση χαρακτηρίζεται 
από τη συχνότητα (ν), που μετράται σε 
κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή HERTZ 
(Ηz). Το φυσιολογικό αυτί αντιλαμβά-
νεται ήχους συχνότητας από 20Ηz έως 
20.000Ηz (20 ΚΗz), αλλά δεν παρουσιάζει 
την ίδια ευαισθησία σε όλες τις συχνό-
τητες. Μεγαλύτερη ευαισθησία έχει στη 
ζώνη μεταξύ 2 και 5 ΚΗz.Αυτό είναι σημα-
ντικό στοιχείο, γιατί δύο ήχοι διαφορετι-
κής συχνότητας και ίδιας έντασης μπορεί 
να γίνουν αντιληπτοί υποκειμενικά ως 
διαφορετικής ακουστότητας. 

Υποκειμενικά, οι οξείς ήχοι είναι υψη-
λής συχνότητας και οι αμβλείς, αντίστοιχα, 
χαμηλής. Κάτω από τα 20Ηz οι ήχοι καλού-
νται υπόηχοι, ενώ πάνω από τα 20.000 Ηz 
υπέρηχοι. Οι ήχοι διακρίνονται σε απλούς, 
που αποτελούνται από μια συχνότητα και 
σύνθετους, που μπορούν να αναλυθούν 
σε πολλές συχνότητες. Η πλειοψηφία των 
ήχων που ακούμε είναι σύνθετοι και μπο-
ρούν να αναλυθούν σε πολλές συχνότη-
τες. Σπανίως απαντώνται απλοί τόνοι. Μια 
απλή νότα στο πιάνο έχει μια σύνθετη 
κυματομορφή. Ο βιομηχανικός θόρυβος 
είναι, ως επί το πλείστον, σύνθετος και 

οι συνιστώσες του κατανέμονται σε μια 
ευρεία ζώνη συχνοτήτων. Ο θόρυβος 
αυτού του τύπου καλείται ευρυζωνικός 
(π.χ. εκτυπωτικές πρέσες από αργαλειούς 
ή ένα αεριωθούμενο αεροπλάνο).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος 
του ήχου είναι η ένταση, που ορίζεται 
ως η ενέργεια που διέρχεται ανά μονάδα 
επιφάνειας στη μονάδα του χρόνου και 
εκφράζεται σε Watt/m2. Η χαμηλότε-
ρη ένταση που γίνεται αντιληπτή από 
το ανθρώπινο αυτί είναι της τάξης των 
10-12 Watt/m2 για συχνότητα 1 ΚΗz και 
ονομάζεται στάθμη ακουστότητας, ενώ 
ήχος έντασης 1 Watt/m2 αντιστοιχεί στη 
στάθμη του πόνου.

Οι ήχοι διακρίνονται σε διάφορα είδη 
ανάλογα με την κυματομορφή τους και 
τη χρονική εξέλιξη της ηχητικής στάθμης 
κατά την περίοδο μέτρησης.

Τους διακρίνουμε, ανάλογα με τη χρονι-
κή εξέλιξη της ηχητικής στάθμης, σε:

 Σταθερούς, όταν είναι σταθερής 
έντασης

 Μεταβλητούς, όταν η στάθμη τους 
μεταβάλλεται με το χρόνο

 Κυμαινόμενους, όταν μεταβάλλε-
ται τόσο η στάθμη όσο και η χρονική 
διάρκειά τους.
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 Διακοπτόμενους, όταν παρουσιά-
ζουν απότομες πτώσεις της στάθμης τους 
και οι εξάρσεις τους είναι της χρονικής 
τάξης άνω του 1 sec.

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να μετα-
δίδονται ελεύθερα, χωρίς εμπόδια ή με 
αντανακλάσεις, σε διάφορες επιφάνειες, 
κάτι που συνήθως συμβαίνει στο εργα-
σιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την 
ενίσχυση της αρνητικής επίδρασης του 
θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η κλίμακα των decibel (dB) χρησιμο-
ποιείται στην ακοομετρία και εκφράζει 
το εύρος των μεταβολών της ηχητικής 
πίεσης (Lp). Δεν είναι απόλυτη μονάδα 
μέτρησης, αλλά αποτελεί αναλογία με-
ταξύ της μετρούμενης ηχητικής στάθμης 
και μιας στάθμης αναφοράς. 

L= 10 log10 x I/Io dB (όπου Ι= το με-
τρούμενο φυσικό μέγεθος και Ιο= το 
φυσικό μέγεθος αναφοράς). 

H κλίμακα των dB αποτελεί καλύτερη 
προσέγγιση στην αντίδραση του ανθρώ-
πινου αισθητηρίου της ακοής, από ότι η 
κλίμακα σε Watt/m2, λόγω μεταβολής 
της έντασης ενός ήχου, και αυτό γιατί 
εκφράζεται σε λογαριθμική κλίμακα και 
χρησιμοποιεί τα 20 μPa ως ηχητική πίεση 
αναφοράς, δηλαδή 0dB. Στην κλίμακα 
των dB όταν διπλασιάζεται η ηχητική 
πίεση δεν έχουμε διπλασιασμό των dB 

αλλά αύξηση κατά 3 μονάδες, δηλαδή 
το διπλάσιο των �0 dB δεν είναι τα 180, 
αλλά τα �3 dB. Η ένταση ήχου της τάξης 
των 10-12 Watt/m2 ισούται με 0 decibel 
(dB), ενώ αυτή της τάξης του 1 Watt/m2 
ισούται με 140 dB.

 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Oι μετρήσεις του θορύβου πραγμα-

τοποιούνται με ειδικά όργανα που ονο-
μάζονται ηχόμετρα, τα οποία πρέπει να 
τηρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 
ΕΛΟΤ 1106 ή του ISO-R-1���. Τα ηχόμε-
τρα αποτελούνται από μικρόφωνο, μονά-
δα επεξεργασίας και μονάδα απεικόνισης 
των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Το 
ηχητικό σήμα δέχεται διαφόρων ειδών 
επεξεργασίες, μέσα από κάποιο σταθμι-
στικό κύκλωμα, ώστε να ληφθεί υπόψη 
η πολύπλοκη απόκριση του ανθρώπινου 
αυτιού, κατά συχνότητα ακουστού ηχη-
τικού φάσματος. Σταθμιστικό κύκλωμα 
είναι το κύκλωμα που παρεμβάλλεται στα 
όργανα μέτρησης του ήχου και το οποίο 
εξασθενίζει ή ενισχύει, κατά πλάτος και σε 
διαφορετικό βαθμό, τα διάφορα τμήματα 
του ηχητικού φάσματος. Υπάρχουν διαφό-
ρων τύπων τέτοια σταθμιστικά κυκλώματα, 
τα οποία έχουν τα σύμβολα A, B, C, D και 
βρίσκουν χρήση σε διάφορες εφαρμογές.

Ο ήχος είναι μια 
μηχανική 
ταλάντωση που γίνεται
αντιληπτή από το 
ανθρώπινο αυτί. 
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Στους βιομηχανικούς χώρους ερ-
γασίας οι μετρήσεις θορύβου γίνονται 
μέσω σταθμιστικού κυκλώματος Α. Το 
σταθμιστικό κύκλωμα Α, δρα ως φίλτρο 
επιλογής συχνοτήτων, μετρά δηλαδή το 
θόρυβο με τρόπο που είναι πιο αντιπρο-
σωπευτικός για τις επιπτώσεις του στην 
ανθρώπινη ακοή. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων παρέχονται ως Α-ηχοστάθμη 
και εκφράζονται σε decibel (A). Η D-στάθ-
μιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του 
θορύβου στα αεροπλάνα.

Τα ηχόμετρα πρέπει να παρέχουν αντι-
κειμενικά και επαναλήψιμα αποτελέσματα. 
Για τη μέτρηση της “δόσης” του θορύβου 
στον εργαζόμενο πρέπει να χρησιμο-
ποιείται κατάλληλο ηχοδοσίμετρο. Αυτό 
το όργανο προσδιορίζει το σύνολο της 
ηχητικής ενέργειας που δέχεται ο εργα-
ζόμενος στο ωράριο της βάρδιας του και 
ανάγει αυτό σε εκατοστιαία αναλογία της 
προκαθορισμένης οριακής τιμής (στον 
προσδιορισμό της πραγματικής έκθεσης 
του εργαζόμενου συνυπολογίζεται η μείω-
ση των επιπέδων θορύβου που παρέχεται 
από τα ατομικά μέσα προστασίας της 
ακοής που αυτός φέρει). 

Σύμφωνα με το Π.Δ 14�/2006 (Α’ 
15�/28.07.2006), η οριακή τιμή έκθεσης 
για οκτάωρη ημέρα εργασίας είναι 87dB 
(Α). Σε καμία περίπτωση η έκθεση του 
εργαζόμενου δεν επιτρέπεται να υπερβεί 
την παραπάνω οριακή τιμή στο οκτάωρο 
της ημερήσιας εργασίας. 

Ένας πρακτικός τρόπος για να διαπι-
στώσει ο εργαζόμενος αν εργάζεται σε 
θορυβώδες περιβάλλον, που μπορεί να 
βλάψει την ακοή του, είναι να θέσει στον 
εαυτό του τα εξής ερωτήματα:

• Είναι τόσο δυνατός ο θόρυβος στη 
δουλειά μου, ώστε πρέπει να υψώσω 
σημαντικά την ένταση της φωνής μου, 

για να με ακούσει κάποιος που βρίσκεται 
στα δύο μέτρα δίπλα μου;

• Όταν φεύγω από την εργασία μου και 
βρίσκομαι σε πιο ήσυχο περιβάλλον, αι-
σθάνομαι τα αυτιά μου βουλωμένα; Μήπως 
ακούω ένα κουδούνισμα ή σφύριγμα που 
υποχωρεί μετά από μια-δυο ώρες; 

Οι ανώτερες στάθμες ηχητικής πίεσης 
σε σχέση με τις ώρες έκθεσης ανά ημέρα 
εργασίας που είναι δυνατό να εκτεθεί 
ένας εργαζόμενος, ώστε να μην προκλη-
θεί μη αναστρέψιμη βλάβη της ακοής, 
δεδομένου ότι θα φέρει τα ενδεδειγμένα 
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Διάρκεια έκθεσης
(ώρες/ημέρα)

Μέγιστη επιτρεπτή
ηχοστάθμη dB (A)

8 87
4 �0
2 �3
1 �6
½ ��
¼ 102

Με τη βοήθεια των ηχομέτρων σχεδιά-
ζεται ο χάρτης θορύβου από τον Τεχνικό 
Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, που 
περιλαμβάνει διαδοχικές μετρήσεις του 
θορύβου σε διάφορες θέσεις. Οι θέσεις αυ-
τές σημειώνονται στο γράφημα. Τα σημεία 
της ίδιας ηχητικής στάθμης ενώνονται με 
συνεχή γραμμή και έτσι σχηματίζονται οι 
ισοϋψείς του θορύβου που δείχνουν την 
κατανομή του ήχου. Σε ένα τέτοιο χάρτη 
διακρίνονται εύκολα οι περιοχές του χώρου 
εργασίας όπου τα επίπεδα θορύβου είναι 
πολύ υψηλά και έτσι μπορούν να επιλεγούν 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων και να εντοπιστούν οι περι-
οχές όπου η χρήση των (ΜΑΠ) είναι υπο-
χρεωτική. Μετά τη λήψη μέτρων, γίνεται εκ 
νέου σχεδιασμός του χάρτη θορύβου. 



Ήχος· Ύπουλος Αντίπαλος και Διαρκής Κίνδυνος στο Χώρο Εργασίας

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 13

ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Το ανθρώπινο αισθητήριο όργανο της ακοής απο-

τελείται από το εξωτερικό αυτί (ακουστικό πτερύγιο 
και έξω ακουστικό πόρο), το μέσο αυτί (τυμπανοο-

σταριώδες σύστημα, σφύρα-άκμονας-αναβολέας και 
ευσταχιανή ακουστική σάλπιγγα) και το εσωτερικό 

αυτί (κοχλίας και ημικύκλιοι σωλήνες).

30.000 τριχωτά κύτταρα, που είναι κατα-
νεμημένα σε περιοχές “ευαίσθητες” στις 
διαφορετικές συχνότητες που συνθέτουν 
το ακουστό ηχητικό φάσμα και μετατρέ-
πει την ενέργεια των παλμικών κινήσεων 
σε ηλεκτρικό δυναμικό.

Τα ηχητικά ερεθίσματα μεταβιβάζονται 
μέσω των ινών του κοχλιακού νεύρου 
στον εγκέφαλο και γίνονται αντιληπτά. 

Εκτός από την αγωγή του ηχητικού 
κύματος μέσω του αέρα, υπάρχει και η 
αγωγή διά των οστών, όπου μεταβιβά-
ζονται οι δονήσεις μέσω των οστών του 
κρανίου στο έσω αυτί και δημιουργούν 
ακουστικό ερέθισμα και αίσθημα.

Τα ηχητικά κύματα συγκεντρώνονται 
από το ακουστικό πτερύγιο, ενισχύονται 
ορισμένες συχνότητες (κυρίως αυτές 
γύρω από τα 4000 Ηz), διέρχονται από 
τον έξω ακουστικό πόρο και προσπί-
πτουν στην τυμπανική μεμβράνη, την 
οποία θέτουν σε παλμική κίνηση. Στη 
συνέχεια οι παλμικές κινήσεις μεταδίδο-
νται από το σύστημα των οσταρίων στην 
έξω λέμφο, εν συνεχεία στην έσω λέμφο 
και τελικά στον βασικό υμένα όπου στη-
ρίζεται το όργανο του Corti.

Ο κοχλίας αποτελεί το όργανο αντί-
ληψης της ακοής και, μέσω του οργά-
νου του CORTI, αποτελείται από περίπου 

ανατομία του αισθητηρίου της ακοής
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Οι επιδράσεις του θορύβου στον αν-
θρώπινο οργανισμό (ακουστικές και μη 
ακουστικές) είναι πλέον ιατρικά τεκμη-
ριωμένες και αναμφισβήτητες. Η αξιο-
λόγησή τους αποτελεί υποχρέωση τόσο 
του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) όσο και του 
Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), οι οποίοι πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν το θόρυβο στην 
γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κιν-
δύνου (ΓΕΕΚ), όπως προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις (Π.Δ 14�/2006).

ΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αφορούν το νευρικό και ενδοκρινικό 

σύστημα, το κυκλοφορικό, το γαστρεντε-
ρικό, τις ψυχικές λειτουργίες. Στους επαγ-
γελματικά εκτεθειμένους σε θόρυβο εμ-
φανίζονται συμπτώματα όπως υπέρταση, 
ταχυκαρδία, υπερένταση, εκνευρισμός, 
άγχος, διαταραχές στη συμπεριφορά, δυ-
σκολία στη συγκέντρωση, κεφαλαλγίες, 
διαταραχές ύπνου, σωματική κόπωση. 

Επιδράσεις στο νευρικό σύστημα: 
Υψηλά επίπεδα θορύβου προκαλούν 

αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογρά-
φημα (ΗΕΓ).Διαταράσσονται τα στάδια 
του ύπνου, προκαλώντας διαταραχές 
στη σωματική και νοητική ανάπαυση 
του ατόμου. Ο θόρυβος επιδρά στην 
ψυχική διάθεση και επηρεάζει την κοι-
νωνικότητα και την ευαισθησία. Προκαλεί 
επιβράδυνση του χρόνου αντίδρασης, 
περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα 
του εργαζόμενου να αντιδρά σωστά στα 
εξωτερικά ερεθίσματα ή να παρακολου-
θεί σύνθετες διαδικασίες, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται προϋποθέσεις ατυχή-
ματος. Επιπρόσθετα, ο θόρυβος: 

 δυσχεραίνει την προσπάθεια των 

εργαζομένων να ακούσουν και να κατα-
νοήσουν ομιλία και σήματα 

 καλύπτει τον ήχο του επικείμενου κιν-
δύνου ή των προειδοποιητικών σημάτων 

 αποσπά την προσοχή των εργαζομέ-
νων, όπως για παράδειγμα των οδηγών 

 Συμβάλει στο άγχος κατά την ερ-
γασία, αυξάνει την εργασιακή φόρτιση 
και τελικά την πιθανότητα σφαλμάτων 
και ατυχημάτων.

Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα: 
Ο θόρυβος προκαλεί περιφερική αγ-

γειοσύσπαση με αποτέλεσμα την ελάτ-
τωση της ροής του αίματος σε όργανα 
και ιστούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης και της συχνότητας της καρδιακής 
λειτουργίας σε εργαζόμενους εκτεθειμέ-
νους σε θόρυβο. Ταυτόχρονα προκαλεί 
αύξηση της χοληστερίνης και δημιουργία 
αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες οι 
οποίες δεν υποχωρούν με την παύση της 
εργασιακής έκθεσης.

Επιδράσεις στο γεννητικό σύστημα:
Οι έγκυες εργαζόμενες, οι οποίες εκτί-

θενται σε θόρυβο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τους, υφίστανται ελάττωση 
της αιματικής ροής προς τον πλακούντα 
και διατρέχουν τον κίνδυνο πρόωρου το-
κετού, ακόμα και αποβολής του εμβρύου. 
Έχουν παρατηρηθεί διαταραχές εμμήνου 
ρύσεως σε γυναίκες και υπογονιμότητα, 
τόσο ανδρών όσο και γυναικών εργαζο-
μένων εντός περιβάλλοντος επιβαρυμμέ-
νου με θόρυβο. 

Επιδράσεις στο σύστημα ενδοκρινών αδένων:
Ο θόρυβος προκαλεί διέγερση των 

ενδοκρινών αδένων, υπερλειτουργία της 
υπόφυσης και των επινεφριδίων και άρα 
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αυξημένη έκκριση αδρεναλίνης, η οποία 
ευθύνεται για φαινόμενα όπως η ταχυ-
καρδία, η αύξηση της αρτηριακής και 
ενδοκρανίου πιέσεως, η σιελόρροια και 
η αλλαγή του ρυθμού των περισταλτικών 
κινήσεων του εντέρου (δυσκοιλιότητα, 
ευερέθιστο έντερο).

 Επιδράσεις στους οφθαλμούς: 
Σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε 

θόρυβο έχουμε μείωση της αντίληψης 
βάθους του οπτικού πεδίου.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 Η έκθεση σε θόρυβο προκαλεί στο 

αισθητήριο όργανο της ακοής προσω-
ρινές ή μόνιμες αλλοιώσεις. Στην πρώτη 
περίπτωση μιλάμε για ακουστική κόπω-
ση, ενώ στη δεύτερη για θορυβογενή 
βαρηκοΐα (NOISE INDUSED HEARING 
LOSS). Στην ακουστική κόπωση μετά 
από έκθεση σε θόρυβο, έχουμε προ-
σωρινή ελάττωση της ευαισθησίας των 
ακουστικών υποδοχέων, με αποτέλεσμα 
το κατώφλι ακουστικής αντίληψης, μετά 

την έκθεση, να ανέβει σε σχέ-
ση με αυτό πριν την έκθεση. 
Αυτό οφείλεται σε λειτουρ-
γική εξάντληση (operational 
exhaustion) των ακουστικών 
κυττάρων. Εξαρτάται από την 
ένταση του ακουστικού ερε-
θίσματος και αφορά κυρί-
ως το φάσμα 3000-4000Ηz. 
Αυτή η προσωρινή κατάστα-
ση αναφέρεται και ως T.T.S. 
(Temporary Threshold Shift). 
Ανάλογα με το χρόνο αποκα-
τάστασής της, η διαταραχή 
ταξινομείται σε δύο τύπους: 

 τη φυσιολογική ακου-
στική κόπωση, η οποία απο-
καθίσταται μέσα σε 16 ώρες 
από την έκθεση, και

 την παθολογική ακου-
στική κόπωση, η οποία αποκα-
θίσταται σε περισσότερες από 
16 ώρες από την έκθεση.

Συχνά οι εργαζόμενοι 
βιώνουν προσωρινή ελάτ-
τωση της ακουστικής τους 
οξύτητας εγκαταλείποντας 
στο τέλος της βάρδιας ένα 
θορυβώδη χώρο εργασίας. 
Αυτό το σύμπτωμα δεν πρέ-



16 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2009

πει να αγνοηθεί. Είναι ένα σημάδι ότι, αν 
συνεχιστεί η έκθεση, θα προκληθεί μόνι-
μη βλάβη με απότοκο την ελάττωση της 
απόδοσης στην εργασία και την αύξηση 
των απουσιών.

Η επαγγελματική βαρηκοΐα είναι αμφο-
τερόπλευρη βαρηκοΐα αντιλήψεως (νευ-
ροαισθητηριακή), που οφείλεται σε εκφυ-
λιστικές αλλοιώσεις στο όργανο του Corti 
και το ακουστικό νεύρο. Αναπτύσσεται 
βαθμιαία, αργά, με ύπουλο τρόπο. 

Μπορεί η οικογένεια του εργαζόμενου 
να παραπονιέται ότι ακούει τηλεόραση 
σε πολύ υψηλή ένταση, ότι δυσκολεύε-
ται να συμμετάσχει σε μια συζήτηση ή 
έχει πρόβλημα όταν μιλά στο τηλέφωνο 

ή ακόμα, σε βεβαρημένες περιπτώσεις, 
ότι έχει αρχίσει να διαβάζει τα χείλη του 
συνομιλητή του. Τελικά ο εργαζόμενος 
καταλήγει να διαμαρτύρεται, ότι όλα 
ακούγονται “θολά” και ασαφή ενώ δυ-
σκολεύεται κυρίως να αντιληφθεί ήχους 
όπως: “τα”, “ντ” και “ς”. 

Η απώλεια της ακοής δεν είναι το 
μόνο πρόβλημα. Οι ασθενείς-εργαζόμενοι 
μπορεί να αναπτύξουν εμβοές (κουδού-
νισμα, σφύριγμα, βόμβο στα αυτιά), μια 
οδυνηρή κατάσταση που μπορεί να οδη-
γήσει σε διαταραχές του ύπνου. Αφορά 
αρχικά τις συχνότητες (3000-6000Ηz), με 
μια χαρακτηριστική ακοομετρική πτώση 
στα 4000Ηz.

Η επαγγελματική βαρηκοΐα 
χαρακτηρίζεται από τέσσερα στάδια:

 Aρχική περίοδος: εμφανίζεται μετά από επαγγελματική έκθεση 
10-20 ημερών σε θόρυβο. Στο τέλος κάθε βάρδιας ο εργαζό-
μενος παραπονιέται για εμβοές και ιλίγγους. Ακοομετρικά 
παρατηρείται μικρή πτώση της ακουστικής οξύτητας αμφο-
τερόπλευρα στα 4000Ηz. Είναι κατάσταση αναστρέψιμη με 
την παύση της επαγγελματικής έκθεσης στο θόρυβο.

 Ακοομετρική περίοδος: παρουσιάζεται μετά από επαγγελμα-
τική έκθεση για 2-3 έτη και διαπιστώνεται μόνο ακοομετρικά με 
μια πτώση της ακουστικής οξύτητας κατά 20-30 dB στα 4000Ηz.

 Περίοδος της εμφάνισης: ο ίδιος ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται μια μείωση 
της ακοής του και ακοομετρικά παρουσιάζεται μια πτώση 35 dB στη ζώνη 1000 Ηz-
4000 Ηz. Ο ακριβής εντοπισμός της ακοομετρικής πτώσης εξαρτάται από ποικίλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας θορύβου στον οποίο εκτίθεται 
ο εργαζόμενος. 

 Περίοδος της αναπηρίας ή του μόνιμου ακουστικού τραύματος: το ακοόγραμμα παρου-
σιάζει πτώση άνω των 30 dB στο φάσμα 500-1000 Ηz και άνω των 70-80 dB στο 
φάσμα 1000-4000 Ηz. Στο τελικό στάδιο το σύνολο του οργάνου του Corti έχει 
εξαφανιστεί και έχει παραμείνει μόνο η βασική μεμβράνη, με ένα απλό στρώμα 
κυττάρων. Οι επιπτώσεις της αναπηρίας αυτής επηρεάζουν την επαγγελματική, αλλά 
και την κοινωνική ζωή.
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Είναι δυνατό να παρουσιαστεί επαγγελ-
ματική βαρηκοΐα και μετά από οξύ ακουστι-
κό τραύμα. Προκαλείται μετά από ισχυρό 
ακουστικό ερέθισμα και αφορά συνήθως 
το ένα αυτί, επειδή το κρανίο λειτουργεί 
ως ηχοπροστατευτικό μέσο για το άλλο. Ο 
εργαζόμενος μετά από ένα οξύ ακουστικό 
τραύμα, περιγράφει ωταλγία, βαρηκοΐα, μέ-
χρι πλήρη κώφωση και εμβοές. Ωτοσκοπικά 
διαπιστώνεται ρήξη της τυμπανικής μεμ-
βράνης. Οι εμβοές και το 

“σφύριγμα” 
στα αυ-

τιά 

οφεί-
λονται 

στην παρα-
γωγή σήματος από τις ερεθισμένες 

και μερικώς κατεστραμμένες ακουστικές 
περιοχές. Αυτές αντιδρούν στη διαταραχή 
που τους προκαλείται με αυτό τον τρόπο 
και το προσλαμβανόμενο σήμα ερμηνεύεται 
από τον ακουστικό φλοιό σαν “σφύριγμα”, 
“κουδούνισμα” κ.λ.π.

Η έκθεση σε συνεχή θόρυβο σε βάθος 
χρόνου, είναι περισσότερο καταστροφική 
από τη διαλείπουσα έκθεση που επιτρέ-
πει στο αυτί να “αναρρώσει”. Ωστόσο, 
έκθεση, ακόμη και βραχύχρονη, σε πολύ 
υψηλές στάθμες μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή επίπτωση. 

Ο ρυθμός της θορυβογενούς ελάττωσης 
της ακουστικής οξύτητας είναι μεγαλύτερος 
κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-15 ετών 
έκθεσης και μειώνεται όσο εξασθενίζει η 
ακοή. Η μικρή βιολογική ηλικία του ατόμου 
και η καλή γενική κατάσταση της υγείας δεν 
παρέχουν προστασία. Οι νέοι προσβάλλο-
νται εξίσου με τους μεγαλύτερους. Ένας 
νέος εργαζόμενος 25 ετών, εκτεθειμένος 
σε θόρυβο, μπορεί να έχει την ακουστική 
ικανότητα που θα είχε ένας φυσιολογικός 
εξηντάρης μη εκτεθειμένος. Από τη στιγμή 
που καταστρέφεται η ακοή, δεν υπάρχει 
θεραπεία. Αντίθετα, κατά την απώλεια της 
ακοής λόγω γήρανσης, ο ρυθμός ελάττω-
σης αυξάνεται με την πάροδο των ετών. 

Η βαρηκοΐα από επαγγελματική έκθεση 
σε θόρυβο περιλαμβάνεται στις επαγγελ-
ματικές ασθένειες που καθορίζονται στο 
άρθρο 40 του Κανονισμού ασθενείας του 
ΙΚΑ, ενώ προσδιορίζονται σαν ελάχιστος 
χρόνος απασχόλησης για την αναγνώ-
ριση της βαρηκοΐας ως επαγγελματικού 
νοσήματος, τα 5 έτη, με εξαίρεση τους 
μηχανικούς σε δοκιμαστήρια μηχανών 
αεροσκαφών, όπου είναι 2. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί την 
θορυβογενή βαρηκοΐα ως την πιο διαδε-
δομένη επαγγελματική ασθένεια. 

Οι προτεινόμενες από την Ελληνική 
Νομοθεσία, οριακές τιμές έκθεσης 

σε θόρυβο, εκτιμούν μόνο τις αλλοι-
ώσεις του αισθητήριου όργανου της 

ακοής και σε καμιά περίπτωση δεν 
σχετίζονται και με τις μη ακουστικές 

επιδράσεις του θορύβου στον αν-
θρώπινο οργανισμό.
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχει βρεθεί, ότι τα αποτελέσματα της 
έκθεσης σε θόρυβο αυξάνονται με την 
ταυτόχρονη έκθεση σε δονήσεις, σε περι-
οχή συχνοτήτων 2-10 Ηz, με επιτάχυνση 
της τάξης των 10 m/sec2 και μάλιστα 
έχουμε μια ακοομετρική πτώση 10-13 dB 
στις υψηλές συχνότητες. Αυτό οφείλεται 
στη μεταφορά των δονήσεων μέσω των 
οστών στο όργανο του Corti.

Επίσης υπάρχουν στο εργασιακό 
περιβάλλον ωτοτοξικές ουσίες, όπως 
διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυ-
λόλιο, στυρένιο), που σε συνδυασμό 
με επαγγελματική έκθεση σε θόρυ-

βο, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 
επαγγελματικής βαρηκοΐας. Έκθεση 
σε θόρυβο και βαρέα μέταλλα (όπως 
μόλυβδο, κάδμιο, νικέλιο), αλλά και 
στον καπνό του τσιγάρου, μπορεί να 
δρα συνεργικά. 

Ο επικουρικός ρόλος καρδιολογικών, 
αγγειακών νευρολογικών παθήσεων, δια-
βήτη και θορύβου δεν έχει διευκρινιστεί 
επαρκώς. Επιδημιολογικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η εργασία σε νυχτερινή βάρδια, 
κάνει το θόρυβο περισσότερο ενοχλητικό 
και η πτώση της ακουστικής οξύτητας στο 
ακοόγραμμα, αυξάνει κατά 10-13 dB.
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Για δεδομένη ηχητική στάθμη, ο θό-
ρυβος χαμηλής συχνότητας (κάτω από 
τα 100 Hz), είναι λιγότερο βλαβερός σε 
σχέση με το θόρυβο μέσης συχνότητας 
(1000-3000Hz). 

Έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα άτομα 
είναι περισσότερο ευάλωτα, για ιδιοσυστασι-
ακούς λόγους, στη θορυβογενή βαρηκοΐα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

Σύμφωνα με το νόμο 1568/85, άρθρο 
26, παράγραφος 1, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση να προστατεύει τους εργα-
ζόμενους από την έκθεση στο θόρυβο, 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό του, όσο είναι πρακτικά δυ-
νατό. Παράλληλα με βάση το Π.Δ. 17/�6, 
άρθρο 7, παράγραφος 7 και την οδηγία 
του συμβουλίου 8�/3�1/ΕΟΚ άρθρο 6, 
παράγραφος 2, πρέπει ο εργοδότης να 
δίνει προτεραιότητα στη λήψη μέτρων 
ομαδικής προστασίας, σε σχέση με τα 
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

Οι διαδικασίες πρόληψης περιλαμβά-
νουν την τεχνική, ιατρική και οργανωτική 
πρόληψη. 

Η τεχνική πρόληψη αποτελείται από 
3 στάδια:

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 
 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
      (ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
 ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΗ

1ο ΣΤΑΔΙΟ:
• Αντικατάσταση της θορυβώδους πα-

ραγωγικής διαδικασίας, με άλλη λιγότερο 
επιβλαβή (π.χ. να αλλαχθούν οι θορυβώ-
δεις ανεμιστήρες με αθόρυβους)

• αποφυγή πρόσκρουσης μέταλλων 
σε μεταλλικές επιφάνειες

• μόνωση των δονούμενων μερών 
(ηχητική μόνωση σε αεροσυμπιεστές)

• τοποθέτηση σιγαστήρων (η χρήση 
σιλανσιέ σε κινητήρες που κινούνται με 
αέρα είναι επιβεβλημένη)

• εκτέλεση προληπτικού έλεγχου και 
αλλαγή τω φθαρμένων μερών (π.χ. να 
αντικατασταθούν μεταλλικά μέρη με 
πλαστικά και λιγότερο θορυβώδη)

• σχολαστική τήρηση των οδηγιών 
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εγκατάστασης των μηχανών.
Οι νέες μηχανές πρέπει να συνοδεύο-

νται με:
• “διακήρυξη συμμόρφωσης” (να δείχνει 

ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας)

• σήμα “CE”
• οδηγίες για ασφαλή εγκατάσταση, 

χρήση και συντήρηση
• πληροφορίες σχετικά με τον παραγό-

μενο θόρυβο από τη μηχανή.

2ο ΣΤΑΔΙΟ:
Αναγκαία κρίνεται η επέμβαση στη δια-

δρομή του θορύβου, από την πηγή στο αυτί 
του εργαζομένου. Αυτό γίνεται με:

• Τοποθέτηση περιφράξεων και πετα-
σμάτων των οποίων οι επιφάνειες πρέπει 
να καλύπτονται εσωτερικά με ηχοαπορ-
ροφητικά υλικά(μείωση του αερόφερτου 
θορύβου). 

• Εγκλεισμό της μηχανής για να μονώ-
νονται οι δονήσεις και ο θόρυβος (το μέσο 
του εγκιβωτισμού δεν πρέπει να έρχεται σε 
επαφή με μέρη της μηχανής). Τυχόν οπές 

μέτρα τεχνικής πρόληψης

και θυρίδες για τη διέλευση καλωδίων και 
σωλήνων πρέπει να κλείνονται με παρεμ-
βύσματα (τσιμούχες-μείωση του στερεό-
φερτου θορύβου). 

Επίσης,η αύξηση της απόστασης ανάμε-
σα στον εργαζόμενο και την ηχητική πηγή 
είναι σημαντικός παράγων (διπλασιασμός 
της απόστασης προκαλεί ελάττωση της 
στάθμης του θορύβου κατά 3 dB).

3ο ΣΤΑΔΙΟ:
Η παθητική τεχνική πρόληψη βασίζε-

ται στη χρησιμοποίηση μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ). Η χρήση τους γίνεται 
όταν ο εργασιακός θόρυβος είναι υψηλός, 
δεν μπορεί να μειωθεί ικανοποιητικά με 
τεχνικά μέσα και έχει καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την εξουδετέρωση 
ή τη μείωση του. Τα ΜΑΠ έχουν χρήση 
υποχρεωτική, πρέπει να είναι συμβατά με 
το λοιπό εξοπλισμό προστασίας, κατάλληλα 
για την εργασία, το είδος και το επίπεδο 
του θορύβου.Δικαιούται ο εργαζόμενος 
να έχει την δυνατότητα επιλογής, ώστε να 
καταλήγει στα πιο άνετα. 
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 Ωτοβύσματα. Διακρίνονται σε ωτο-
βύσματα μιας χρήσης και σε επαναχρησι-
μοποιούμενα προδιαμορφωμένα ωτοβύ-
σματα. Τα πρώτα είναι κατασκευασμένα 
από εύπλαστο υλικό, που διαστέλλεται 
και προσαρμόζεται στο σχήμα και τις 
διαστάσεις του ακουστικού πόρου του 
χρήστη.Τα δεύτερα είναι συνήθως κα-
τασκευασμένα από σιλικόνη, λάστιχο 
ή πλαστικό και υπάρχουν σε διάφορα 
μεγέθη. Συνιστώνται για επιβαρημένο 
εργασιακό περιβάλλον (παρουσία σκό-
νης, λαδιών κ.λ.π.), διότι δεν απαιτείται 
να διαμορφωθούν με τα χέρια. Έχουν 
ανάγκη τακτικού καθαρισμού (κίνδυνος 
ωτικών λοιμώξεων). Δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται κομμάτια από βαμβάκι ως 
προστατευτικά μέσα. 

 Ωτοπώματα. Συνδέονται μεταξύ 
τους με μεταλλική ή πλαστική στέκα. 
Μοιάζουν με τα ωτοβύσματα και οι στέ-
κες μπορούν να φορεθούν πάνω από το 
κεφάλι, τον αυχένα ή κάτω από το πηγού-
νι. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι 
μπορούν οι εργαζόμενοι να κρεμάσουν 

τα ωτοπώματα γύρω από το λαι-
μό τους, όταν βρίσκονται 

προσωρινά σε πε-
ριβάλλον με 

χαμη-

μέτρα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) 

για το θόρυβο

Αναγκαία είναι η εκπαίδευση των ερ-
γαζόμενων, σχετικά με τους λόγους για 
τους οποίους είναι αναγκαία τα ΜΑΠ, η 
χρήση, η φύλαξη και η συντήρησή τους. 
Χρειάζεται εξοικείωση για τη χρήση, η 
οποία γίνεται προοδευτικά, με βαθμιαία 
αυξανόμενη χρήση, μέχρι την πλήρη 
χρησιμοποίησή τους όλο το 8ωρο.

Είναι βασικό να γνωρίζουμε, ότι κανέ-
να αυτί δεν μπορεί να συνηθίσει το θό-
ρυβο. Για να προφυλάξει ο εργαζόμενος 
την ακοή του, πρέπει να φορά τα ΜΑΠ 
πάντα και διαρκώς, όταν βρίσκεται σε 
περιοχή που αυτό απαιτείται.

Τα μέσα ατομικής προστασίας διαι-
ρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Ωτοασπίδες. Περιλαμβάνουν αρ-
κετούς τύπους. Καλύπτουν πλήρως το 
εξωτερικό αυτί. Μπορεί να διαθέτουν 

ηλεκτρονικά συστήματα για τη μεί-
ωση του θορύβου, καθώς 

και για ενδοεπικοι-
νωνία.
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χώρο δεν επηρεάζεται σημαντικά. 
H ιατρική και οργανωτική πρόληψη 

βασίζεται σε οργανωτικές επεμβάσεις, 
που στοχεύουν στη μείωση του χρόνου 
έκθεσης των εργαζομένων στον βλαπτικό 
παράγοντα και στην ιατρική παρακολού-
θηση των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε θόρυβο. Παράδειγμα οργανωτικής 
πρόληψης, είναι η εναλλαγή των χειριστών 
σε μια θορυβώδη μηχανή, ώστε να περιο-
ρίζεται η συνολική δόση θορύβου των ερ-
γαζομένων σε αυτή. Επίσης μπορεί να γίνει 
ελάττωση του αριθμού του προσωπικού 
που βρίσκεται σε θορυβώδεις χώρους ή 
να περιοριστεί ο χρόνος παραμονής του.

Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να παρέχει 
στους εργαζόμενους: ενημέρωση αναφο-
ρικά με τους κινδύνους για την ακοή, τα 
αποτελέσματα από τις μετρήσεις θορύ-
βου, τις οριακές τιμές έκθεσης, τα μέτρα 
ελέγχου του θορύβου, τα συμπτώματα 
που δείχνουν αρχόμενη βλάβη της ακο-
ής, ώστε έγκαιρα να προσέρχονται σε αυ-
τόν για κλινική εκτίμηση και εκπαίδευση 
στη χρήση των ΜΑΠ. Σημαντικό ρόλο δι-
αδραματίζει η αξιοποίηση των γνώσεων 
των εργαζομένων για τον προσδιορισμό 
των κινδύνων και την υλοποίηση αποδε-
κτών λύσεων. 

Κατά την εκτίμηση του επαγγελματικά 
βαρήκοου εργαζόμενου από τον Ιατρό 
Εργασίας πρέπει να γίνεται σφαιρική προ-
σέγγιση του προβλήματός του και να λαμ-
βάνεται υπόψη ο εντοπισμός των πηγών 
θορύβου, η ανάλυση του παραγωγικού 
κύκλου, η εξοικείωση του με τις μηχανές 
που χρησιμοποιεί και τα ηχητικά χαρακτη-
ριστικά του εργασιακού χώρου. 

Η πρόληψη της επαγγελματικής βαρη-
κοΐας βασίζεται κυρίως στην άμεση διάγνω-
σή της, μέσω του επαγγελματικού ιστορι-
κού και της ακοομετρικής εξέτασης.

λή στάθμη θορύβου και να τα φορέσουν 
εκ νέου εύκολα, όταν εισέλθουν πάλι στο 
θορυβώδες περιβάλλον. 

Είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή 
στο θέμα της υγιεινής, όσον αφορά τη 
χρήση των μέσων προστασίας της ακοής. 
Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται 
τα ωτοβύσματα μιας χρήσης, ενώ τα 
επαναχρησιμοποιούμενα είναι αναγκαίο 
να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

Σημαντικότατο ρόλο όμως παίζει η 
ευκολία στη χρήση και η άνεση για τον 
εργαζόμενο, γιατί πρέπει να φορά τα μέσα 
προστασίας καθ’ όλη τη βάρδια. Η αφαί-
ρεση τους για μισή ώρα, κατά την 8ωρη 
βάρδια, αντιστοιχεί σε ελάττωση τη αποτε-
λεσματικότητας των μέσων κατά 5 dB. 

Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τη 
χρήση των ΜΑΠ και ως προς την εφαρ-
μογή των οδηγιών για την ορθή προφύ-
λαξη από το θόρυβο. Αν οι εργαζόμενοι 
επανειλημμένα δεν τα χρησιμοποιούν 
σωστά, κρίνεται ορθό να εφαρμόζονται 
πειθαρχικές κυρώσεις. Οι προϊστάμενοι 
και διευθυντές οφείλουν να αποτελούν 
παράδειγμα ορθής εργασιακής συμπερι-
φοράς, φορώντας τα ΜΑΠ, όταν βρίσκο-
νται σε ελεγχόμενες ζώνες θορύβου. 

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο της 
“υπερβολικής” προστασίας του εργαζο-
μένου. Αν η προστασία που παρέχεται 
από τα ατομικά μέσα προστασίας είναι 
πολύ μεγάλη, τότε η επικοινωνία ανάμε-
σα στους εργαζόμενους γίνεται δυσχερής 
και εργάζονται σε συνθήκες απομόνω-
σης. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 458, 
το επίπεδο προστασίας ( εξασθένισης του 
θορύβου), είναι καλό, αν η στάθμη θο-
ρύβου είναι κατά 5 dB χαμηλότερη από 
το όριο ανάληψης δράσης. Σε αυτή την 
περίπτωση η επικοινωνία στον εργασιακό 
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Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ακο-
ομετρικής εξέτασης οι εργαζόμενοι διακρί-
νονται σε κατηγορίες.

• Ο τύπος «0» έχει φυσιολογικό ακοό-
γραμμα

• Ο τύπος «1» έχει ελαφρά επαγγελματική 
βαρηκοΐα, μη αντιληπτή από τον πάσχοντα.

• Οι τύποι «2, 3, 4, 5» έχουν επαγγελματική 
βαρηκοΐα με δυσχέρειες αντίληψης ομιλίας.

•  Οι τύποι «6, 7» έχουν βαρηκοΐα μεικτού 
τύπου(σε χαμηλές συχνότητες και όχι σε 
υψηλές που προκαλεί ο ήχος).

Η ακοομετρική εξέταση από τον Ιατρό 
Εργασίας γίνεται κατά την πρόσληψη. 
Επίσης, για όσους κατατάσσονται στις ακο-
ομετρικές κατηγορίες “0” και “1”(φυσιολογι-
κοί), οι οποίοι εκτίθενται σε θόρυβο 60-85 
dB, η εξέταση επαναλαμβάνεται κάθε 3 
χρόνια. Αν εκτίθενται σε θόρυβο 85-�0 dB, 
η ακοομετρική εξέταση επαναλαμβάνεται 
κάθε 2 χρόνια και κάθε έτος για έκθεση 
άνω των �0 dB. Για όσους κατατάσσονται 
στις υπόλοιπες ακοομετρικές κατηγορίες, 
η ακοομετρική εξέταση επαναλαμβάνεται 
κάθε έτος. Άτομα τα οποία μετά από 10 
χρόνια έκθεσης σε θόρυβο κατατάσσονται 
στην κατηγορία “0”, εξετάζονται κάθε 3 έτη 
ανεξάρτητα από την ηχητική στάθμη του 
θορύβου στο χώρο εργασίας. 
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ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έχουν αναθεωρηθεί οι ρυθμίσεις του 
1�8� για το θόρυβο στην εργασία, και το 
ΠΔ14�/2006, κανονισμός του 2005, ήρθε 
σε ισχύ στις 21 Ιουλίου 2006. Οι νέες ρυθ-
μίσεις απαιτούν από τους εργοδότες να 
λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα σε συγκε-
κριμένες συνθήκες. Αυτές σχετίζονται με:

 Τα επίπεδα θορύβου στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά μέσο όρο 
κατά τη διάρκεια μιας μέρας εργασίας ή 
μιας εβδομάδας εργασίας (η χρησιμοποί-
ηση της εβδομαδιαίας έκθεσης είναι ενδε-
δειγμένη στις περιπτώσεις που τα επίπεδα 
θορύβου μεταβάλλονται σημαντικά από 
μέρα σε μέρα, όπως για παράδειγμα σε κη-
πουρούς που χρησιμοποιούν θορυβώδη 
εργαλεία 2 μόνο φορές την εβδομάδα). 

 Το μέγιστο θόρυβο (μέγιστη ηχη-
τική πίεση-θόρυβος που οφείλεται σε 
κρούσεις πχ. σφύρες, πνευματικά κρου-
στικά μηχανήματα) στον οποίο εκτίθε-
νται οι εργαζόμενοι.

Τα νέα επίπεδα θορύβου είναι 
τα ακόλουθα:

  Κατώτερα όρια έκθεσης για 
ανάληψη δράσης:

• ημερήσια ή εβδομαδι-
αία έκθεση στα 80dB (προ-
ηγούμενο όριο 85dB)

• μέγιστη στάθμη 
θορύβου τα 135dB 

  Ανώτερα όρια έκθεσης για ανάληψη 
δράσης:

• ημερήσια ή εβδομαδιαία έκθεση 
στα 85dB 

• μέγιστη στάθμη θορύβου τα 137dB 
 Οριακές τιμές έκθεσης: ημερήσια ή 

εβδομαδιαία έκθεση στα 87dB και μέγι-
στη στάθμη θορύβου τα 140dB (είναι τα 
όρια έκθεσης σε θόρυβο στα οποία δεν 
πρέπει να γίνει υπέρβαση). 

Τα ατομικά μέσα προστασίας της 
ακοής καθίσταται αναγκαίο να είναι 
διαθέσιμα όταν η έκθεση υπερβαίνει 
τα κατώτερα όρια έκθεσης για ανάλη-
ψη δράσης (80dB). Τα ατομικά μέσα 
προστασίας πρέπει υποχρεωτικά να 
χρησιμοποιούνται από τους εργαζό-
μενους, καθώς επίσης και να υπάρχει 
πρόγραμμα περιορισμού του θορύβου 
όταν η έκθεση υπερβαίνει τα ανώτερα 
όρια για ανάληψη δράσης. Κρίνεται 
επιβεβλημένο να επανεξεταστεί η ήδη 
υπάρχουσα έκθεση εκτίμησης του θο-
ρύβου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλα-
γές στα όρια ανάληψης δράσης.
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O θόρυβος αποτελεί ένα συνεχή, ύπουλο, ευρείας κλίμακας επαγγελμα-

τικό κίνδυνο και ταυτόχρονα είναι αιτία πρόκλησης σημαντικού βαθμού 

αναπηρίας για εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η χορήγηση των ΜΑΠ και τα τεχνικά μέτρα περιορισμού του θορύβου 

σε βιομηχανική κλίμακα, θα αποδειχθούν μικρής αξίας, αν δεν υπάρξει 

η κατάλληλη παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας, 

ώστε ο θόρυβος να αποκλεισθεί και να εξαλειφθεί ως νοσογόνο αίτιο, 

όχι μόνο από την επαγγελματική, αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στις 

Ένοπλες Δυνάμεις, στα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία υγιούς 

και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό, πολιτικό και 

στρατιωτικό, καλούνται να εστιάσουν το ενδιαφέρον σ’αυτόν τον ευαί-

σθητο τομέα, δεδομένου ότι οι συνέπειες της επαγγελματικής έκθεσης 

είναι καταστροφικές τόσο για το άτομο όσο και για το σύνολο. 

Η επιβάρυνση της υγείας του ατόμου συνεπάγεται απώλεια παραγωγι-

κού χρόνου λόγω απουσιών, απώλεια αξιόμαχου προσωπικού με κόστος 

εκπαίδευσης υψηλό και επιβάλει δαπανηρή ασφαλιστική κάλυψη των 

επαγγελματικά επιβαρυμμένων εργαζομένων.
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