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Koncepcja „pól zdrowia” M. Lalonda pozwala na przypisa-
nie różnym czynnikom wpływu na stan zdrowia człowieka.
Poza czynnikami genetycznymi, stylem życia opieką zdro-
wotną, na zdrowie znaczny wpływ ma środowisko, w którym
człowiek żyje, pracuje i wypoczywa. Celem współczesnej
ochrony zdrowia jest podejmowanie takich działań, które
zmierzają do poprawy stanu zdrowia populacji lub co naj-
mniej nie pogarszają go (1).

Przykładem długofalowych działań na rzecz poprawy
zdrowia ludności i związanej z nim jakości życia poprzez
zmiany zachowań zdrowotnych, kształtowanie środowiska
sprzyjającego zdrowiu jest Narodowy Program Zdrowia. Ja-
ko strategia polityki zdrowotnej realizowany jest na zasadzie
integracji działań międzyresortowych na rzecz poprawy
zdrowia społeczeństwa. Ze względu na szereg okoliczności
predysponujących zakład pracy do realizacji przedsięwzięć
sprzyjających zdrowiu, komisja ekspertów Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) wskazała zakłady pracy jako środo-

wiska do inicjowania działań promocyjnych w sferze zdro-
wia. 

Ochronę zdrowia pracujących określa się jako działal-
ność wielodyscyplinarną, której celem jest: 

■ ochrona i promocja zdrowia wśród pracowników pop-
rzez prewencję i nadzór nad chorobami zawodowymi i wy-
padkami podczas pracy oraz poprzez wyeliminowanie nie-
bezpiecznych czynników stanowiących zagrożenie dla zdro-
wia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,

■ rozwój i promocja zdrowej i bezpiecznej pracy, środo-
wiska pracy i jej organizacji,

■ poprawa fizycznego, umysłowego i społecznego dobre-
go samopoczucia pracowników oraz wspierania rozwoju
i zachowania ich zdolności do wykonywania pracy, a także
społecznego i zawodowego awansu w pracy,

■ umożliwienie pracownikom prowadzenia społecznie
i gospodarczo twórczego życia i pozytywnego współudziału
w rozwoju zrównoważonym (2).

Anna Mikołajczyk

ZAK£ADOWY PROGRAM OCHRONY S£UCHU JAKO ODPOWIED�
NA POTRZEBY ZDROWOTNE POPULACJI PRACUJ¥CYCH Z TERENU
WOJEWÓDZTWA ŒWIÊTOKRZYSKIEGO
INTRAMURAL  HEARING PROTECTION PROGRAM AS A RESPONSE TO HEALTH NEEDS OF THE WORKING
POPULATION IN THE REGION OF ŒWIÊTOKRZYSKIE

Z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach
Kierownik ośrodka: lek. med. A. Mikołajczyk

STRESZCZENIE Proponowany program promocji zdrowia dotyczący ochrony słuchu jest realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie
zmniejszenia narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz jest zbieżny z programem rządowym „Bezpieczeństwo i ochrona
zdrowia człowieka w środowisku pracy”.

W Polsce (również w woj. świętokrzyskim) istnieje konieczność podjęcia działań dotyczących ochrony słuchu pracowników przed szkodliwym
działaniem hałasu w miejscu pracy. Szacuje się, że 25% rozpoznanych chorób zawodowych dotyczy zawodowego ubytku słuchu. Beneficjentem
programu jest populacja pracujących narażonych na hałas. Celem głównym programu jest ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu
w miejscu pracy, który będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zmniejszenie emisji hałasu i narażenia pracowników na hałas w środowisku pracy;
upowszechnienie zachowań służących ochronie słuchu wśród pracowników eksponowanych na hałas w miejscu pracy; doskonalenie jakości świadczeń
profilaktycznych służby medycyny pracy związanych z ochroną słuchu.

Realizatorem programu jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (koordynator) i podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
z którymi współpracowali pracodawcy, służby bhp, PIP i IS. Oczekiwane efekty: ograniczenie emisji hałasu do wartości bezpiecznych; świadome
stosowanie optymalnych ochrony słuchu przez pracowników narażonych na hałas; zmniejszenie liczby pracowników z rozpoznanym pohałasowym
uszkodzeniem słuchu; zmniejszenie liczby nowych przypadków choroby zawodowej narządu słuchu w woj. świętokrzyskim. Med. Pr. 2002, 53, 1, 85–88
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ABSTRACT The program of health promotion in the area of hearing protection (IHPP) is proposed as a part of Operational Target 8 of the National
Health Program „Reducing exposure to harmful factors in the living, working and educational environment and mitigating their health effects” and
corresponds with the aims of the Strategic Governmental Program on Health Protection and Safety at Work.

Both in Poland and in the region of świętokrzyskie there is an urgent need to undertake appropriate steps to protect the hearing organ in the
working population against harmful effects present in the work environment. It is estimated that 25% of diagnosed occupational diseases is associated
with occupational hearing loss. The program is addressed to workers exposed to noise at work. 

To achieve the main goal  of the program it is necessary: to reduce noise emissions and exposure to noise in the work environment; to promote
behavior conducive to hearing protection among workers exposed to noise; to improve the quality of prevention in the occupational health services
responsible for hearing protection. 

The Regional Center of Occupational Medicine in Kielce (coordinator) and primary units of occupational health service are involved in the
implementation of the program, whereas. employers, occupational safety and health services, the State Labor Inspectorate and Sanitary Inspectorate
participate in its implementation

It is expected that  the program in the region of świętokrzyskie will yield the following expected results: the reduction of noise emission to safe
levels; the increased awareness of using optimal hearing protectors among noise-exposed workers; the decreased number of workers with diagnosed
noise-induced hearing loss, and the decrease in the number of new cases of occupational hearing impairment. Med Pr 2002, 53, 1, 85–88
Key words: necessities, health promotion, program, protection of audition
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Zdrowie pracujących w krajach Unii Europejskiej stało
się priorytetowym zagadnieniem, natomiast w Polsce tworze-
nie „miejsca pracy promującego zdrowie” (3) jest jeszcze
zbyt mało popularne. Brak środków finansowych na tego ty-
pu cele, brak rozwiązań prawnych, systemowych. Słabe zain-
teresowanie działaniami prozdrowotnymi przez samych pra-
cowników nie może stanowić usprawiedliwienia dla bier-
ności strategicznych środowisk lokalnych odpowiedzialnych
za inicjację działań promujących zdrowie zarówno w środo-
wiskach życia wypoczynku a także pracy.

Celem systemu opieki zdrowotnej nad pracującymi jest
doprowadzenie do sytuacji, w której ich stan zdrowia nie
będzie pogarszał się intensywniej, niż wynika to z biologicz-
nych, naturalnych procesów starzenia się organizmu człowie-
ka (2). W promowaniu zdrowia pracowników uwzględnia się
ideę nie tylko ochrony zdrowia pracowników, ale jego umac-
nianie i potęgowanie, założenie, że potencjał zdrowotny pra-
cowników jest zależny nie tylko od warunków w jakich pra-
cuje, ale także ich stylu życia poza pracą (4). 

Polski system ochrony zdrowia pracujących przeszedł od
1989 r. radykalną rekonstrukcję z ukierunkowaniem na sze-
roki zakres prewencji. Poza sprawowaniem profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi do zadań służb medycy-
ny pracy należy również inicjowanie i realizowanie prog-
ramów profilaktycznych wynikających z oceny stanu zdrowia
pracujących.

Takie rozumienie umacniania i budowania zdrowia pra-
cowników może się realizować wyłącznie przy aktywnym ich
udziale oraz ścisłym współdziałaniu z zakładem pracy.

Wśród wielu środowiskowych zagrożeń zdrowia znajdują
się czynniki ototoksyczne, a w nich hałas. Na działanie hała-
su narażony jest w Polsce znaczny odsetek populacji pra-
cującej. Poziomy hałasu na wielu stanowiskach pracy prze-
kraczają zarówno wartości bezpieczne, jak też wartości aktu-
alnie obowiązujących normatywów higienicznych. Konsek-
wencją długofalowej pracy w takich warunkach jest nieod-
wracalny odbiorczy ubytek słuchu, który oprócz wymiaru
zdrowotnego i humanitarnego ma również wymiar ekono-
miczny i społeczny.

Pracownik, który wykonywał pracę w ponadnormatyw-
nym hałasie i doznał upośledzenia słuchu  jest trwale poszko-
dowany gdyż może utracić zawód, bądź zmniejszyć swoją
zdolność zarobkowania. Niedosłuch zwiększa również ryzy-
ko doznania wypadku w środowisku pracy i poza nim,
a także jest przyczyną dolegliwych ograniczeń w życiu
społecznym i rodzinnym doprowadzając do zmniejszenia ja-
kości życia pracownika. 

Z danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, a zawar-
tych w Roczniku Statystycznym (5) wynika, że wśród chorób
zawodowych w skali kraju uszkodzenie słuchu wywołane
działaniem hałasu jest drugą grupą chorób zawodowych po
przewlekłych chorobach narządu głosu związanych z nad-
miernym wysiłkiem głosowym. Zawodowe uszkodzenie słu-
chu wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich
lat. Również w woj. świętokrzyskim wśród chorób zawodo-

wych, zawodowy odbiorczy ubytek słuchu znajduje się na
drugim miejscu. W 1999 r. w woj. świętokrzyskim stwierdzo-
no 343 przypadki chorób zawodowych, w tym 56 przy-
padków zawodowego uszkodzenia słuchu (5,6).

Z danych szacunkowych za rok 1998 podanych przez
Świętokrzyskiego Inspektora Sanitarnego wynika, że na
124 900 pracowników zatrudnionych w zakładach objętych
nadzorem, 11 479 pracowników jest zatrudnionych na stano-
wiskach o poziomach hałasu powyżej 85 dB (A).

W województwie świętokrzyskim, jak i w całej Polsce, is-
tnieje konieczność podjęcia działań dotyczących ochrony słu-
chu pracowników przed szkodliwym działaniem hałasu
w miejscu pracy. 

W krajach wysoko uprzemysłowionych, a ostatnio
również w Polsce prowadzony jest rachunek ekonomiczny
nakładów finansowych potrzebnych do obniżenia hałasu
oraz strat wynikających ze szkodliwego działania hałasu.
W rachunku tym uwzględnia się również odszkodowania
wypłacane za utratę słuchu, a także straty spowodowane
zmniejszeniem wydajności i pogorszeniem się jakości pracy.

Narażenie na hałas w środowisku pracy powoduje znacz-
ne straty ekonomiczne na różnych szczeblach, od państwa
po konkretny zakład. Ich wymiar jest na tyle istotny, by chro-
nić słuch i zacząć inwestować w zabezpieczenia przeciwhała-
sowe i inne działania zmierzające do ograniczenia wpływu
hałasu na człowieka.

Proponowany program jest realizacją długofalowego celu
strategicznego Narodowego Programu Zdrowia dot. popra-
wy zdrowia ludności i związanej z nim jakości zdrowia”
a zwłaszcza 6 i 8 celu operacyjnego tj. zwiększenia skutecz-
ności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zak-
resie promocji zdrowia i zmniejszenia narażenia na czynniki
szkodliwe w środowisku życia i pracy (7). Beneficjentem
programu jest populacja pracujących narażonych na hałas
w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego. Zakłady
zostały wytypowane przy współudziale Państwowej Inspekcji
Pracy, na podstawie zebranych informacji o występujących
w nich narażeniu na hałas oraz zgłoszeń podstawowych jed-
nostek służby medycyny pracy (pjsmp) chętnych do podjęcia
działań z promocji zdrowia w miejscu pracy. Celem
głównym programu jest ochrona słuchu pracowników przed
działaniem hałasu w miejscu pracy.

Osiągnięcie celu głównego jest możliwe poprzez reali-
zację celów szczegółowych, którymi są:

■ zmniejszenie emisji hałasu i narażenia pracowników
na hałas w środowisku pracy,

■ upowszechnienie zachowań służących ochronie słuchu
wśród pracowników eksponowanych na hałas w miejscu pracy,

■ doskonalenie jakości świadczeń profilaktycznych
służby medycyny pracy związanych z ochroną słuchu.

Zakończenie programu przynieść powinno korzyści,
które odniosą:

■ pracownicy zachowując zdrowie, pomimo istnienia o-
biektywnego ryzyka,
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■ pracodawcy nie ponosząc finansowych konsekwencji
z tytułu stwierdzenia wśród ich  pracowników choroby zawo-
dowej, wypadku,

■ służby BHP zakładu wykazując się profesjonalnym po-
ziomem i oczekiwaną efektywnością działań, 

■ podstawowe jednostki służby medycyny pracy osiągając
satysfakcję z dobrze prowadzonej profilaktyki oraz uzyskują
pozytywne efekty wśród populacji objętej opieką profilak-
tyczną.

Oczekiwane efekty realizacji programu to:
1) ograniczenie emisji hałasu do wartości bezpiecznych –

75 dB(A),
2) świadome stosowanie optymalnych ochron słuchu

przez pracowników narażonych na hałas,
3) konsekwentne przestrzeganie przez pracodawców

i pracowników obowiązujących przepisów dotyczących bez-
piecznych warunków pracy,

4) zmniejszenie wielkości populacji narażonej na hałas,
5) zmniejszenie liczby pracowników z rozpoznanym po-

hałasowym uszkodzeniem słuchu,
6) zmniejszenie liczby nowych przypadków choroby za-

wodowej narządu słuchu w woj. świętokrzyskim.
Wynikiem podjętych działań w ramach „Zakładowego

programu ochrony słuchu” w krótkim okresie czasu będą
następujące korzyści:

1) dla grupy społecznej (pracowników):
■ świadoma odpowiedzialność- za własne zdrowie

i współodpowiedzialność- za zdrowie najbliższych, 
■ racjonalne stosowanie optymalnych ochron słuchu

przez 95% pracowników narażonych na hałas,
■ konsekwentne przestrzeganie przez pracodawców

i pracowników obowiązujących przepisów dotyczących bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy,

■ postrzeganie zdrowia jako wartości niezbędnej do o-
siągania celów i aspiracji życiowych, co w efekcie prowadzi
do poprawy jakości życia.

2) dla instytucji:
■ zakładu pracy:
■ świadomość pracodawców, że zdrowie pracowników

jest także kapitałem zakładu,
■ podniesienie rangi prestiżu pracodawcy oraz zakładu

pracy w opinii pracowników instytucji lokalnych,
■ wyposażona w optymalne ochrony słuchu załoga,
■ zwiększenie efektywności pracy wykonywanej przez

zdrowych pracowników.
3) podstawowych jednostek służby medycyny pracy:
■ poprawa jakości badań profilaktycznych, w tym badań

audiometrycznych,
■ efektywniejsza współpraca z pracodawcami, pracowni-

kami oraz organizacjami zakładowymi w celu poprawy stanu
zdrowia i warunków pracy pracowników,

■ czynny udział lekarzy i pielęgniarek służby medycyny
pracy w edukowaniu pracowników narażonych na hałas.

4) dla regionu:
■ poprawa poziomu diagnostyki medycznej,

■ zmniejszenie zapadalności na zawodowe uszkodzenie
słuchu,

■ zmniejszenie wydatków finansowych spowodowanych
patologią zawodową.

Program uzyskał pozytywną opinię i akceptację: Rady
Społecznej WOMP, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy,
Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, związków zawo-
dowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej.
Realizatorami programu są pjsmp z terenu woj. świętokrzys-
kiego, koordynatorem – WOMP w Kielcach, jednostkami
współuczestniczącymi w programie jest kierownictwo
zakładów pracy (pracodawcy), pracownicy narażeni na
hałas, służby BHP, PIP, IS.

W diagnozie stanu wyjściowego podstawowe jednostki
służby medycyny pracy oceniają stan zdrowia pracowników
narażonych na hałas ze szczególnym zwróceniem uwagi na
narząd słuchu. Inspekcja Sanitarna na szczeblu wo-
jewódzkim i powiatowym ocenia hałas na stanowiskach pra-
cy (natężenie, rodzaj, źródła). Pracodawcy i Państwowa Ins-
pekcja Pracy oceniają stan techniczny urządzeń emitujących
hałas (źródła hałasu). Pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pra-
cy i Inspekcja Sanitarna oceniają proces technologiczny jako
źródła hałasu. Pjsmp, BHP, PIP, IS oceniają zabezpieczenia
pracowników przed hałasem.

Strategię wdrażania „Zakładowego programu ochrony
słuchu” rozpoczęto od zainteresowania programem pjsmp.
Następnie pozyskano jak najwięcej sojuszników. Kolejnym e-
tapem było typowanie realizatorów z pjsmp i przygotowanie
ich do roli liderów promocji zdrowia. Spotkania i negocjacje
z pracodawcami uwieńczone zostały deklaracjami uczestnic-
twa w programie przez szereg zakładów. 

Metodologia zarządzania projektem odbywa się przy wy-
korzystaniu metody CPM/PERT (Critical Path Method/Prog-
ram Evaluation and Review Technique) (8). Metoda ta skła-
da się z czterech głównych podsystemów:

1) projekt planowania czynności i wynikająca z tego ko-
lejność zdarzeń,

2) oszacowanie czasu potrzebnego na ich wykonanie
i analiza dróg zaplanowanych czynności,

3) sporządzenie harmonogramu zadań,
4) analiza modelu.
Kontrola projektu jest przedsięwzięciem niezbędnym.

Dzięki metodzie CPM/PERT, zespół zarządzający projektem
może skoncentrować się na tych zadaniach, które mają naj-
większy wpływ na powodzenie realizacji projektu. Natomiast
narzędziem monitoringu jest Karta Promocji Zdrowia opra-
cowana kolejno dla pjsmp, PIP, IS.

Koordynator przedsięwzięcia uwzględnia czynniki
mogące spowodować trudności w realizacji programu, np.
nadmierną fluktuację załogi, likwidację zakładu pracy, res-
trukturyzację zakładu pracy (zagrożenie utratą pracy), jed-
noczesną realizację przez podstawowe jednostki służby me-
dycyny pracy zadań podstawowej opieki zdrowotnej. 
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