
 افت شنوایی ناشی از صدا،اولين بيماری شغلی در ایران
 ناھيد شفيعيان مھندس

 کارشناس مسئول بھداشت حرفه ای استان
:مقدمه

عوامـل زیـان آور فيزیکـی محـيط کـار بـه با رشد صنعت عوامل زیان آور ناشی از کار نيز افزایش چشمگيری داشته اسـت
ازنآور در محيط کار محسـوب ميشـو عنوان یکی از عوامل عمده زیان و وسـایل مـرتعش یکـی عوامـل مھـمد ماشـين ھـا

و توليد صدا می باشند ار و صدای توليد شده توسط آنھا در اغلب صنایع از وسایل نقليه زمينی،دریـایی تعاشات مکانيکی
و ابزارھای مختلف مانند دریل ھا ،چکش ھـای خـرد کننـده  و ماشين آ=ت ، سـنگ سـمباده،ابزارھای ھوایی ،دستگاھھا

و غيره وجود دارد و رایج ترین عامـل محسـوب. پرچ کاری ،اره ھای زنجيری از بين عوامل فيزیکی محيط کار صدا مھمترین
 ميشود

:فيزیک صدا

بـه بيـان سـاده بـه ھـر چيـزی کـه. صدا یا صوت شکلی از انرژی است که توسط سيستم شنوایی قابل تشخيص است
و باریـک توليـد مـی گردنـد شنيده می شود  و ضربه ای در باند ھـای پھـن صـدا را بـا.صدا گویند اصوات در اشکال مداوم

و در باره آن ارزیابی وقضاوت نمود در واقع انسان در یـک. کميتھایی از قبيل تراز فشار ،تراز توان،تراز شدت ميتوان سنجيد
.و در سـایر فرکانسـھا نميتوانـد آنـرا درک نمایـدمـی باشـد قـادر بـه دریافـت صـدا)ھرتز٢٠-٢٠٠٠٠(فرکانسی رنج خاص

و یـا زیـاد بـودن مقياس ارزیابی صدا که بر اساس مشخصات مشخصات گوش انسان طراحی و درباره کـم و تدوین شده
db٨۵دسـی بـل ميباشـدحد آسـتانه مجـاز بـرای ھشـت سـاعت کـارdbقضاوت می نمائيم مقياسصدا بر اساس این

.جه به افزایش تراز صدا مدت زمان مواجھه کاھش خواھد یافتاست که با تو

:عوارض ناشی از صدا

 تغيير در آستانه شنوایی)الف

و یا دائم در آستانه شنوایی می گردد  کار در محيط پر سرو صدا سبب ایجاد تغيير موقت
بل٢۵قل به اندازه بنا به عقيده متخصصان ،ضعف شنوایی عبارت است از تغيير در آستانه شنوایی حدا در بسامد دسی

و ناشـنوایی ھای محدوده مکالمه انسان ایـن نـوع ناشـنوایی در گذشـته بـه نـام ھـای ناشـنوایی سـازندگان دیـگ بخـار
از.نساجان ناميده می شد :عوامل تاثير گذار در ایجاد ناشنوایی شغلی عبارتند

 استعداد فرد-سيب پيشين گوشآ-سن افراد در معرض-مدت زمان تماس با صدا-بسامد-شدت صدا

و افزایش تعداد ضـربان قلـب ،افـزایش تعـداد تنفس،بـا= رفـتن مقـدار مصـرف اکسـيژن:اثرات فيزیولوژیکی صدا)ب
 افزایش فشار خون

خسـتگی زودرس،نداشـتن تمرکـز =زم،فعاليتھای مغزی،ناھماھنگی کارھای فکـریکم شدن:اثرات روانی صدا)ج
ک دبرای انجام کار،کاھش  ارایی فر

تھوع ،استفراغ،و سرگيجه می شود که به علـت تحریـک =بيرنـت: صدا باعث ظھور عjیمی مانند: اثرات عمومی صدا)د
.گوش است

:راھھای پيشگيری از اثرات صدا
و بـا رعایـت اصـول زیـر با توجه به اینکه ناشنوایی ناشی از صدا قابل درمان نمـی باشـد پـيش گيـری اصـل مھمـی بـوده

:وان از عوارض ناشی از صدا جلوگيری نمودميت
و مھندسی-١  استفاده از روشھای کنترل مکانيکی
 انتخاب کارگر مناسب-٢
ای-٣  انجام معاینات دوره
)کاھش زمان مواجھه(استفاده از روشھای کنترل مدیریتی-۴
و در نھایت استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب-۵

و کار برای مقابله با صدا در محيط کار چيست :برنامه مرکز سAمت محيط

عوامل اثر گذار بر سjمت کارگران در طـول فعاليـت بھداشـتو کنترل صدا بعنوان یکی از مھمترین ،ارزشيابیشناسایی
محرفه ای در کشور مورد توجه وعنایت قرار داشته است از این رو برن رامه مقابله با صدا در توسط مرکـز سـjمت حيط کا

و آموزش پزشکی درسـال  و کار وزارت بھداشت درمان و ١٣٧٩محيط دتـدوین و انجـام اصـjحات =زم رکميتـه بـا بررسـی
آ ــی و اجرای ــوم پزشــکی١٠درن علمــی ــران آذربایجــان شــرقی، زنجــان: دانشــگاه عل ، ای ــزی ، مرک ، ھمــدان ــيjن ،گ

به، و لرستان و نتایج ارزشيابی پس ازگذشت دو سـال از اجـرای گلستان،قزوین ،اردبيل طـرح نمایـانگر اجرا گذاشته شد
اسـتان زنجـان ،گلسـتان،گيjن۵اسـتان پـایلوت١٠از بـين. توانمندی سيستم مزبور در دستيابی بـه اھـداف طـرح بـود 

اط ،ھمدان ،و لرستان و تجارب بـه که در مجموع از شرایط با=تری برخوردار بودند ھر کدام جھت انتقال دانشـگاهj۶عات
و برنامه به صورت کشوری به اجرا در آمد/ ٧این برنامه در استان لرسـتان حـدود. دانشکده علوم پزشکی انتخاب شدند

.سال است که در حال اجراست



:وضعيت برنامه مقابله باصدا در استان لرستان

پ تعـدادکل کارگاھھـای دارای عامـل زیـان)٨۶پایان سال(وشش بر اساس آخرین اطjعات دریافتی از شھرستانھای تحت
با ١٧٧۴آور صدا در حال حاضر  و ٣٧٢کارگاه است که شھرستان بروجرد کارگاه بـا=ترین تعـداد ایـن کارگاھھـا را داراسـت

د رمعرض عامل زیـان آور صـدا قـرار دارنـد ۶٠٠۶تعداد  صـدای در معـرض اسـتاناز شـاغلين%١٧.نفر از شاغلين استان
و بيش از حد  از شـاغلين در معـرض صـدادر طـول اجـرای برنامـه مقابلـه بـا صـدا%۵/۴٨مجاز در طول شيفت قـرار دارنـد

نسبت به اثرات سوء ناشی از مواجھه با صدا از طریق آموزش ھای ارائه شده آگاھی پيـدا نمـوده انـد بـا توجـه بـه اینکـه 
و آموز براساس ش پزشکی افت شنوایی ناشی از صدا اولين بيمـاری ناشـی از کـار اعjم رسمی وزارت بھداشت درمان

در زمينه پيشگيری از عوارض ناشی از صـدا بـرای شـاغلين برنامـه ھـای) از نظر تعداد موارد بروز بيماری(در کشور است
 خاصی در دست اجرا می باشد 

:مقابله با صدا برنامه مھمترین اولویتھای

:به شرح زیر می باشد نامه مقابله با صدا در استاندر حال حاضر اولویت ھای بر
و باز آموزی شاغلين در معرض صدا استفاده از روش ھای-  آموزشی نوینآموزش
)کاھش زمان مواجھه(استفاده از روش ھای کنترل مدیریتی-
و یا کنترل صدا درمحيط ھای کاری- و مھندسی جھت حذف  استفاده از روش ھای فنی

:منابع
ای-دکترسيد جليل ميرمحمدی-ابوالفضل برخورداری دکتر-١ و کليات بھداشـت حرفـه دکتر رحمت اله حافظی ،اصول
 ١٣٨۵-انتشارات اندیشمند)عوامل زیان آور فيزیکی محيط کار(
ای-دکتر رضا عزتيان–مھندس سيد محمد حسن رضوی اصل-٢  دکتر عليرضا بھمن آبادی،بھداشت حرفه

 ١٣٨۵اندیشه ماندگار، ،انتشاراتد ربخش کشاورزی
و کار–دستور العمل برنامه مقابله با صدا در محيط کار-٣  ١٣٧٩-مرکز سjمت محيط


