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REZUMAT  

Lucrarea de faţă îşi propune trecerea în revistă a aspectelor medicale şi legislative de care trebuie să ţină seama angajatorul şi 

angajatul atunci când expunerea la zgomot este mare.  

 
ABSTRACT  

The present paper aims to review the medical and legislative aspects that the employer and the employee need to take into 

consideration when the exposure to noise reaches a high level. 

 
1. GENERALITĂŢI 

Zgomotul în mediul de muncă reprezintă una dintre 

cele mai răspândite noxe pe plan mondial. Faţă de 

expunerea la pulberi şi noxe chimice, care s-au redus 

foarte mult pe măsura mecanizării şi automatizării 

proceselor de producţie, nu acelaşi lucru s-a realizat cu 

privire la expunerea la zgomot. 

Zgomotul profesional determină două tipuri de efecte 

asupra organismului uman: 

– efecte otice, specifice, reprezentate de hipoacuzia şi 

surditatea profesională. La aceste afecţiuni, caracterul 

profesional este cert recunoscut, iar semnalarea şi 

declararea lor este obligatorie [12]; 

– efecte extraotice, nespecifice, reprezentate de 

modificări ale funcţiei diferitelor aparate şi sisteme ale 

organismului, datorate zgomotului. Aceste afecţiuni nu au 

caracter de profesionalitate, dar trebuie avute în vedere şi 

cunoscute, deoarece zgomotul poate interveni în sens 

negativ în evoluţia lor. 

În mod normal, sunetele sunt captate de către urechea 

externă, transmise prin conductul auditiv extern, după care 

determină vibraţia timpanului şi a lanţului de oscioare din 

urechea medie (ciocan, nicovală şi scăriţă), apoi ajung la 

urechea internă. De aici, energia mecanică este 

transformată în influx nervos care, prin căile nervoase, 

ajunge la scoarţa cerebrală determinând senzaţia auditivă. 

Efectele nespecifice se datorează conexiunilor existente 

între ariile auditive cu alte arii de pe scoarţă şi alţi centri 

subcorticali [10]. 

2. FACTORI FAVORIZANŢI 

Factorii favorizanţi de care depinde acţiunea 

zgomotului asupra organismului uman sunt: 

– susceptibilitatea individuală – nu tot personalul expus 

în condiţii similare de zgomot are aceleaşi pierderi 

auditive; 

– afecţiunile aparatului auditiv – există rezultate 

divergente cu privire la acest aspect. Unele studii 

sugerează că ar exista un rol protector împotriva 

zgomotului dat de aceste afecţiuni, altele că, dimpotrivă, 

există un rol favorizant; 

– vârsta – s-a emis ipoteza că persoanele mai în vârstă 

ar fi mai susceptibile, dar cercetările efectuate nu au 

demonstrat existenţa relaţiei între vârstă şi deficitul auditiv 

dat de expunerea profesională [5, 7]; 

– sexul – nu există dovezi care să indice o sensebilitate 

mai mare a femeilor la zgomot; 

– starea individuală a sistemului nervos vegetativ [9]; 

– fumatul şi alcoolismul – ar putea influenţa, prin 

carenţa de vitamine (mai ales din grupul B) [1, 10]; 
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– expunerea simultană la alte substanţe ototoxice – de 
exemplu expunerea la oxid de carbon, plumb, mangan, sau 
diferite medicamente [1, 5, 9, 10]; 

– tipul de zgomot – zgomotele impulsive ajung la 
nivelul urechii interne fără a declanşa reflexul stapedian şi, 
de aceea, au un efect deosebit de nociv. De asemenea, 
zgomotul uniform, prelungit, duce la obosirea muşchiului 
stapedian, ceea ce determină o slabă protecţie [2, 5]; 

– frecvenţa sunetelor – sunetele cu frecvenţă înaltă par 
a fi mai nocive decât cele cu frecvenţă joasă [3]. 

 
3. EFECTELE ZGOMOTULUI PROFESIONAL 

ASUPRA SĂNĂTĂŢII 

 
După cum s-a specificat în cap. 1, efectele specifice ale 

zgomotului profesional sunt hipoacuzia şi surditatea 
profesională. 

Hipoacuzia profesională reprezintă scăderea 
permanentă a pragului auditiv la frecvenţa de 4000 Hz, cu 
peste 30 dB, inclusiv, după aplicarea corecţiei de 
presbiacuzie, de tip percepţie, în general bilaterală şi 
simetrică fără interesarea frecvenţelor conversaţionale de 
etiologie profesională [5].  

Surditatea profesională reprezintă scăderea 
permanentă a pragului auditiv la frecvenţe conversaţionale 
(media aritmetică a valorilor la 500, 1000, 2000 Hz), cu 
peste 25 dB, inclusiv, după aplicarea corecţiei de 
presbiacuzie, de tip percepţie, în general bilaterală şi 
simetrică, de etiologie profesională [5].      

 
4. EFECTE NESPECIFICE ALE EXPUNERII 

LA ZGOMOT 

 
Patologia nespecifică datorată expunerii la zgomot este 

extraotică. Expunerea prelungită la zgomot se conturează 
treptat prin: oboseala cronică cu astenie, fatigabilitate, 
iritabilitate, depresie. Zgomotul poate întreţine şi agrava 
neurastenia, afecţiunile digestive, poate declanşa crize de 
epilepsie şi de isterie. Zgomotul are un efect negativ 
asupra capacităţii de concentrare, preciziei şi eficienţei 
mişcărilor, atenţiei, capacităţii de muncă. S-a dovedit de 
asemenea creşterea riscului producerii accidentelor de 
muncă prin creşterea perceperii unor semnale sonore, 
scăderea şi distrugerea atenţiei, scăderea preciziei şi 
eficienţei mişcărilor, prin dereglări ale reflexelor 
condiţionate şi prin tulburări de echilibru şi vizuale [3]. 

Hipoacuzia şi surditatea profesională sunt printre cele 
mai frecvente boli profesionale declarate  la nivel naţional. 
Conform unei statistici publicate de Institutul de Sănătate 
Publică Bucureşti în anul 2001, cazurile noi de boală 
profesională consecutive expunerii la zgomot reprezintă 
31,2% din totalul cazurilor noi de boli profesionale. 

La expunerea pe perioade scurte de timp la zgomot 
intens apare iniţial adaptarea auditivă. Aceasta se 
caracterizează prin scăderea sensibilităţii şi creşterea 
pragului auditiv, un deficit auditiv de maximum 15 dB, 
dar care se normalizează în câteva minute de la încetarea 
expunerii [10]. 

Ulterior, apare oboseala auditivă. Există un deficit 
auditiv temporar de peste 15 dB care se instalează în 
primele ore de expunere la zgomot intens şi care dispare în 
câteva ore, mai rar zile, de la încetarea expunerii. Acest 
deficit poate fi însoţit de acufene, cefalee, ameţeli, astenie 
la sfârşitul zilei de lucru [10]. 

Deficitul auditiv permanent de 30 dB la frecvenţe 
înalte (cel mai adesea la 4000 Hz) apare după o expunere 
mai îndelungată, de luni sau ani, sau chiar mai rapid la 
persoanele cu susceptibilitate ridicată [5, 7]. La început, 
fenomenele subiective lipsesc, vocea, chiar şoptită, este 
percepută normal. În această etapă, singura modalitate de 
depistare este audiometria. În timp, deficitul auditiv la 
frecvenţe înalte se accentuează şi cuprinde progresiv şi 
zona de frecvenţe conversaţionale. În acest stadiu nu se 
mai percepe vocea şoptită, se înţelege mai greu vocea 
ascuţită, conversaţia simultană cu mai multe persoane este 
urmărită cu dificultate. Progresiv, vocea normală se 
percepe tot mai greu. Pot să apară frecvent acufene, care 
uneori împiedică somnul. Cu timpul, comunicarea 
interumană devine foarte dificilă, dar foarte rar se ajunge 
la cofoză [2, 5, 10]. 

Examenul paraclinic esenţial în stabilirea 

diagnosticului este audiometria liminală tonală, care 

determină posibilitatea de a percepe cea mai mică 

intensitate sonoră la o anumită frecvenţă. Pentru stabilirea 

deficitului auditiv determinat de expunerea la zgomot, se 

efectuează o corecţie în funcţie de vârstă, deoarece, odată 

cu înaintarea în vârstă, există o pierdere fiziologică a 

sensibilităţii auzului [3, 4]. 

5. ELEMENTE DE LEGISLAŢIE 

Hipoacuzia neurosenzorială profesională se declară 

conform legii, dacă, după corecţia de presbiacuzie, la 

4 000 Hz, deficitul de auz depăşeşte 30 dB. Testările 

audiometrice au arătat un deficit semnificativ de auz la 

4000 Hz la persoanele în vârstă de peste 50 ani, dar 

corecţia de presbiacuzie largă de 30 dB ne aduce sub 

pragul declarabilităţii profesionale. 

Pe de altă parte, o persoană de 29 de ani care se 

încadrează, după corecţia de presbiacuzie, în limitele de 

declarabilitate, peste un an intrând în altă grilă de corecţie, 

devine cu auz normal. 

În acest caz, se pune problema ca, în contul 

angajatorului, să se opereze aceste intrări şi ieşiri, dat fiind 

faptul că şi contribuţia la fondul asigurărilor la risc 

depinde de numărul de boli profesionale înregistrate. 
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Casa Naţională de Asigurări de Boli Profesionale şi 

Accidente de Muncă, metamorfozată în compartimente din 

cadrul Caselor Judeţene de Pensii va trebui să soluţioneze 

cereri de despăgubire din partea bolnavilor profesionali, 

despăgubire care nu va putea fi acordată în absenţa unei 

boli declarate. 

 
6. CONCLUZII 

 
● Efectele asupra sănătăţii în urma expunerii la zgomot 

sunt semnificative. 

● Complianţa muncitorilor pentru purtarea echipamen-

tului de protecţie este scăzută. 

● Se impune revizuirea grilei de corecţie pentru 

presbiacuzie şi a normelor de declarare. 

● Se impune responsabilizarea muncitorilor în caz de 

îmbolnăvire profesională, din cauza nepurtării echipamen-

tului de protecţie. 
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