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Е-ФАКТИ 4

Бучава – совети за младите работници

Краток преглед
Бучавата е еден од најзначајните ризици со коишто се соочувате како млад
работник. Многу работни места Ве изложуваат на висок степен на бучава за
време на подолги периоди, со што трајно може да се оштети Вашиот слух, да
предизвика да се чувствувате под стрес и нервозно, да го зголеми Вашиот
ризик од несреќи и да Ви нанесе други здравствени проблеми како што е
високиот крвен притисок. Загубата на слухот е една од најчестите
професионални болести на коишто Вие, како младо лице, сте особено
ранлив(-a) Меѓутоа, можат да се преземат мерки за ефективно
контролирање на овие опасности и ризици. Според Законот, Вашиот
работодавач мора да ги процени ризиците со коишто се соочувате како млад
работник, особено во врска со бучавата и вибрациите. Вашиот работодавач
мора да воспостави мерки за Ваша заштита, вклучувајќи заштитна опрема,
да обезбеди обука и надзор, како и да Ви доделува работа којашто е
безбедна за Вас. Вие, исто така, можете да допринесете за Вашата
безбедност со следење на безбедносните правила, користење на опремата
според упатствата добиени од обуката, со препознавање на
предупредувачките знаци на коишто треба да внимавате, како и да се
информирате повеќе за ризиците со коишто сте соочени и како можете да ги
надминете.

Дефиниции
Бучавата и вибрациите се две флуктуации во притисокот на воздухот (или
другите средства) коишто влијаат врз човечкото тело. Вибрациите коишто се
слушаат со човечкото уво се класифицираат како звук. Поимот „бучава“ го
користиме за да посочиме на несакан звук. Бучавата и вибрациите можат да
бидат штетни за работниците кога се на високо ниво или кога траат подолг
временски период.

Како функционира увото?
Звучните вибрации навлегуваат во ушното тапанче и стигнуваат до средното
и внатрешното уво. Во средното уво има три ковчиња наречени малеус (или
чеканче), инкус (или наковална) и узенгија коишто овозможуваат
вибрациите генерирани од звукот да се пренесат и да се засилат.
Внатрешното уво се состои од структура во облик на полжав наречена
кохлеа, исполнета со течност и обложена со влакнести клетки. Овие
микроскопски влакненца ги претвораат звучните бранови во нервни
импулси.

Иако сите во текот на животот ги губиме клетките со микроскопски
влакненца, за што сведочи и фактот дека слухот кај старите лица не е
подеднакво добар како оној кај младите, постојаната изложеност на силна
бучава ги уништува овие клетки. Всушност, ако не сте внимателни, вашиот
слух на 25 години би можел да стане ист како кога би имале 60 години.
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Ниво на бучава при работа
Бучавата се мери во децибели (dB), колку е поголем бројот, толку звукот е
поинтензивен. Постојат различни техники за мерење на звукот коишто
вообичаено се утврдуваат со додавање на буква по dB, на пример dB(A).

Колку подолго сте изложени на силна бучава, толку е поголема веројатноста
дека ќе го загубите слухот. Поради тоа, мерењето на бучавата и границите
на истата на работното место обично се даваат во врска со должината на
времето во коешто сте изложени на бучава.

Границите на бучавата на работното место обично се даваат како просек од
пондерирано време, просечното ниво на бучава за време на одреден
временски период, на пример просечната вредност на 87 dB(A) во текот на 8
часа. Ако работите во област каде што бучавата надминува 87 dB(A), тогаш
се скратува должината на времето во коешто сте можеле да работите пред
да се надмине границата.

Европското право утврдува дневна граница за изложеност на силна бучава.
Еден работник не смее да биде изложен над просечната вредност од 87dB(A)
повеќе од 8 часа.

Постојат и граници на максимално ниво на бучава коишто можат да се
измерат како притисок (Pa) наместо како звук (dB).

Различни земји-членки на ЕУ можат да имаат различни нивоа на бучава,
затоа треба да проверите кои важат за Вашето работно место. Општо, ако
некој на оддалеченост од два метра не може јасно да ве чуе, тогаш можеби
имате проблем со бучавата на работа.

Водич за нивоата на бучава во кратки црти
dB

(ниво на звучен
притисок)

Извор

0 Праг на човечки слух (со здрави уши)
10 Човечко дишење на 3м
20 Шепотење
60 Вообичаено ниво во канцеларија
70 Сообраќаен метеж на 5м
80 Правосмукалка на 1м
90 Голем камион на 1м
110 Моторна пила на 1м
130 Праг на болка
150 Млазен мотор на 30м
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Многу млади работници се изложени на високо ниво на бучава

Во Данска, уште од 1990 г., најголем степен на изложеност има кај
работници на возраст од 18-29 години. Во 2000 г., 34% работници изјавиле
дека редовно се изложени на бучава при работа.

Во Финска, разликата во врска со изложеноста на бучава помеѓу возрасните
групи е мала, иако групата на возраст од 25-39 години има малку повисоко
ниво на изложеност од другите. Врз основа на податоците, изложеноста на
бучава се зголемила кај сите возрасни групи од 1997-2003 година.

Во Франција, според анкетното истражување на работните услови во 1998
г., колку биле помлади работниците, толку биле повисоки стапките на
изложеност на многу силни звуци или звуци со многу високи тонови (40% за
работниците помлади од 20 години во споредба со 25% за работници
постари од 55 години). Покрај тоа, колку биле помлади работниците, толку
повеќе нивоата се зголемувале со тек на времето, иако вкупниот број на
работници во овие возрасни групи се намалил (од 1.997.000 на 1.115.000).

Во Холандија, општо може да се каже дека колку се постари вработените
толку поретко се соочуваат со бучава при работа.
Сепак, тешко може да се процени изложеноста на многу младите работници.
Според законодавството на ЕУ, младите работници не треба да бидат
изложени на силна бучава. (Податоци земени од Европската агенција,
бучавата во цифри, стр. 38).

• 60 милиони луѓе во Европа се изложени на бучава за повеќе од
четвртина од нивното работно време;

• загубата на слухот предизвикана од бучава е една од најчестите
професионални болести во Европа, што претставува главен фактор за
околу една третина од сите болести поврзани со работата;

• на годишно ниво, за бучавата се одвојува вториот најголем износ на
расходи за инвалидски пензии и трошоци за рехабилитација, 160
милиони евра.

Бучавата не само што е штетна за слухот, туку:
• изложеноста на бучава може да влијае врз кардиоваскуларниот

систем, доведувајќи до ослободување на адреналин што се поврзува
со стресот и зголемувањето на крвниот притисок;

• хроничната изложеност на бучава е поврзана со мало до средно
зголемување на ризикот од срцев удар;

• ако бучавата се пролонгира, може да почувствувате стрес,
вознемиреност, раздразливост и притисок;

• бучавата може да дојде во интеракција со опасни хемиски супстанции
и да го зголеми нивното влијание врз вашето здравје;

• Бучавата може да биде опасна за нероденото дете на бремена жена
• помалку интензивната бучава може да претставува опасност за

безбедноста, бидејќи може да ја попречува вербалната комуникација
и да влијае врз работата.

Законот за бучава при работа
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Според прописите во Европа работодавачите мора да се осигурат дека
лицата помлади од 18 години не вршат задачи коишто ги изложуваат на
ризик по здравјето од исклучително ладни или топли временски услови,
како и од бучава или вибрации. (Овие прописи се засноваат на Директива
на Советот на Европската унија 94/33/ЕЗ од 2 јуни 1994 г., за заштитата на
младите при работа).

Според прописите што важат за сите работници, работодавачите мора да ги
спречат ризиците за слухот, коишто произлегуваат или веројатно
произлегуваат од изложеноста на бучава при работа. (Овие прописи се
засноваат на Директивата на Европската унија 86/188/ЕЕЗ од 12 мај 1986 г.
за заштитата на работниците од ризици поврзани со изложеноста на бучава
при работа).

Чекори коишто треба да ги преземе вашиот работодавач за да
ве заштити:

• утврдување на мерки за отстранување или намалување на ризиците
од изложеност на бучава и достапност до истите.  Кога има мали
ризици, може да се преземат едноставни и евтини мерки, но онаму
каде што постојат високи ризици, истите треба да се управуваат со
помош на акционен план за контрола на бучавата според распределба
на приоритетите.

• Каде што е потребно, да се осигури:
o дека е обезбедена заштита за слухот и дека истата се користи;
o дека соодветно се применуваат и други контроли;
o дека ви се обезбедени информации, обука, следење на

здравјето.

Објасненија за некои поими:
• опасност е сè што може да предизвика штета, како на пример силната

бучава
• ризик е можноста, голема или мала, опасноста да ви наштети; на

пример оштетувањето на слухот од изложеност на силна бучава
• контролата на ризикот вклучува преземање чекори за намалување на

можноста и/или последиците од опасноста којашто му штети на
вашето здравје, на пример да се користат потивки машини, или да се
спречат луѓето да влегуваат во бучни работни средини

Како да знам дали сум заболен?
Следете ги предупредувачките сигнали од Вашето тело. Ако имате некои од
овие симптоми, веднаш напуштете ја бучната средина и одморете ги ушите
(овој совет се однесува и за слушањето музика или посетата на концерти во
вашето слободно време):

• бучава од ѕвонење, завивање или брмчење ви ги го отежнува слухот
• чувствувате болка во ушите;
• чувствувате како да имате памук во ушите;
• тешко слушате откако ќе престане бучавата.

Ако позитивно одговорите на некое од следните прашања, треба да ве

http://osha.europa.eu/
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прегледа доктор:
• Дали имате проблеми при следење на разговорот со пријателите?
• Дали треба да го зголемите тонот на вашиот телевизор или MP3 уред?
• На забави, дали звуците ви се мешаат, поточно дали не можете јасно

да ги слушнете луѓето?
• Дали ви е тешко да ги чуете луѓето кои викаат од соседната

просторија?
• Дали сакате да стоите лице в лице со луѓето со кои разговарате?
• Дали некогаш погодувате што луѓето зборуваат?
• Дали често ги замолувате луѓето да повторат што кажале?

Разни студии во светот покажуваат дека дури 1 од 5 тинејџери страдаат од
промени во прагот на слушање предизвикани од бучава NITS). NITS е
промена во сензитивноста на слушањето што може да се почувствува како
привремена наглувост, од којашто лицата закрепнуваат, или пак како
трајна состојба. Постојаната изложеност на високи нивоа на бучава може да
ја влоши промената во прагот и да ја намали сензитивноста на слухот.

Дополнителни информации и референции?

Ако сакате да знаете повеќе:

• Ресурси за млади лица при работа и безбедност:
• http://ew2006.osha.europa.eu/
• Информации за бучава при работа и нејзина превенција:
• http://osha.europa.eu/topics/noise
• Брошури со факти за младите лица:

o Внимавање на опасностите при работа:
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/66

o Вашите права за здрава и безбедна работа:
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/65

Повеќе информации за бучавата и младите работници:
• http://osha.europa.eu/goodpractice/risks/noise/indextopic?topicpat

h=/goodpractice/risks/noise/specialgroups/
• http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indextopi

c?topicpath=/goodpractice/person/youngpeople/noise
• WISE EARS!® http://www.nidcd.nih.gov/health/wise/

Пробајте го квизот за бучава:
http://ew2006.osha.europa.eu/risq/quizzes/1/

http://osha.europa.eu/topics/noise
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/66
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/65
http://osha.europa.eu/goodpractice/risks/noise/indextopic?topicpat
http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indextopi
http://www.nidcd.nih.gov/health/wise/
http://ew2006.osha.europa.eu/risq/quizzes/1/
http://osha.europa.eu/


Европска агенција за безбедност и здравје при работа - http://osha.europa.eu

Бучава – совети за младите работници

Референции и библиографија:
1. Reducing the risks from occupational noise
http://osha.europa.eu/publications/reports/6805535/fullpublicatio
nen.pdf
2. Prevention of risks from occupational noise in practice
http://osha.europa.eu/publications/reports/6905812/fullpublicatio
nen.pdf
3. Noise in figures
http://osha.europa.eu/publications/reports/6905723/fullpublicatio
nen.pdf
4. Anne Renaut. Europe slipping on health and safety
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/126/re
naut.pdf
5. Louis Hagler, MD, Adverse Health Effects of Noise
Cox et al (2000). Research on Work Related Stress, p. 64
Jones, (1983) Beyond damage to the ear and hearing impairment.
Melamed et al. (1999). Industrial Noise Exposure and Risk Factors for
Cardiovascular Disease: Findings from the CORDIS Study
6. Le bruit:
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParIntranetID/OM:Document:03AC7C5CD7B5F2C5C125701400338DCD/
$FILE/Visu.h tml
7. Bruit et agents ototoxiques (Noise and ototoxic agents)
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%205028/$File/ed5028.pdf
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