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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Професионалните заболявания на 
слуховата сензорна система са 
нозологични единици, които се 

развиват в резултат на 
продължително, а в някои случаи и 

на остро настъпващо въздействие на 
фактори на работната среда,
превишаващи допустимите 
санитарно-хигиенни норми.



ЕТИОЛОГИЯ

Рискови фактори:

1.Физически:
 Черепно-мозъчни травми (напр.комоцио на 

лабиринта вследствие тъп удар по главата или 
счупване на базата на черепа с прекъсване на 
слухово-вестибуларния нерв),падания,експлозии 
изгаряния.

 Шум – силен еднократен (взрив) водещ до остра 
акустична травма; постоянни или интермитентни 
шумови въздействия.

 Вибрации – локални или с общо въздействие.



ЕТИОЛОГИЯ

 Ултразвук – механични колебания, разпространяващи се в 
газове, течности и твърди тела, които превишават горния 
праг на чуваемост – 20 000 Hz

 Инфразвук – нискочестотни механични колебания (1 до 20
Hz) с механичен произход предизвикани от машини или 
аеродинамичен произход – турболентни потоци от газове, 
течности и др.

 Резки промени в барометричното налягане

2. Химически:
 Токсични вещества – тежки метали и техните съединения 

(живак, олово,манган), арсен, фосфор и др; въглероден 
окис, бензол, анилинови бои и др.



ПАТОГЕНЕЗА

 При физически травматични увреждания 
обикновенно се причинява травма на вътрешното 
ухо, често с руптура на кръглите или овални 
мембрани,водеща до изливане на течности от 
вътрешното в средното ухо, с оформяне на 
перилимфатични фистули.

 При остра акустична травма преобладават 
механични въздействия върху вътрешното 
ухо.Вследствие на акустичното действие на 
мощният звук се разместват елементите на 
средното ухо, настъпват кръвоизливи,трофични 
нарушения, а по-късно и дегенеративна атрофия 
на Кортиевия орган,ганглийните клетки и нервни 
влакна.



ПАТОГЕНЕЗА

 При хронична акустична травма се увеличава 
пропускливостта на мембранните структури с 
последващ хидропс на лабиринта, дегенеративни 
промени в слуховите сенсорни клетки.

 В патогенезата на професионалните увреждания на 
слуховия анализатор не се изключва и ролята на ЦНС.  
Акустичният дразнител, действащ чрез рецепторния 
апарат на СА предизвиква рефлекторни реакции на 
превъзбуждане на ЦНС,а впоследствие и до 
предпазно задържане посредством еферентни 
неврални пътища. Задръжният процес се повтаря в 
условията на работната среда продължително време, 
става хроничен и настъпват специфични патологични 
промени - невросензорните клетки дегенерират, 
загиват и се стига до трайна загуба на слуха.



ПАТОГЕНЕЗА

 Ултразвуковите колебания оказват 
механични,термични и физикохимични 
ефекти в почти всички тъкани,органи и 
системи. Най-чувствителни са централната 
и периферна нервна система, кората на 
главния мозък,хипоталамус,ретикуларна 
формация,вегетативната нервна система и 
периферните нерви. Механизмът на 
ултразвуковата полиневропатия отначало 
се определя от рефлекторните 
въздействия изходящи от вегетативните 
ядра на хипоталамуса,а по-късно от 
органични изменения в нервните 
стволове.



ПАТОГЕНЕЗА

Нарушенията вследствие действие на 
инфразвук не са изучени достатъчно. 
Научните изследвания са доказали че 
нискочестотната акустична енергия с 
достатъчен интензитет е дразнител за СА 
и механорецепторите на кожата, 
вследствие на което настъпват промени 
във функционалното състояние на СА, 
вестибуларен анализатор, ЦНС, сърдечно-
съдова и дихателна системи.



ПАТОГЕНЕЗА

 Резките промени в атмосферното налягане 
са свързани с хемодинамични промени в 
stria vascularis при повишено налягане и 
развитие на газова емболия в 
лабиринтните съдове с последващ хидропс 
съответно при прехода от повишено към 
нормално атмосферно налягане (Кесонна 
болест).

 При експозиция на токсични вещества 
увреждащи кохлеата най-често се засягат 
директно специализираните ресничести 
сетивни клетки и настъпват трофични 
промени.



ЗАСТРАШЕНИ ПРОФЕСИИ

 Рискови производства са: черна и цветна 
металургия, добив на руди, 
машиностроене, металообработваща и 
химическа промишленост, строителство, 
транспорт, леярство, текстилно 
производство, корабостроене, поддържане 
на авиационна техника, професии, 
свързани с обслужване на свръхзвукови 
самолети, ултразвукова дефектоскопия, 
пиезоелектрични излъчватели и др.



КЛИНИЧНА КАРТИНА

 Най-значимата клинична проява на 
професионалният слухов неврит е 
намалението на слуха по типа на 
кохлеарен невронит. 
Професионалното намаление на 
слуха обикновенно е двустранно 
симетрично и трайните слухови 
загуби се развиват бавно между 
четвъртата и десетата година от 
трудовия стаж. 



Основни характеристики на 
професионалния 

слухов неврит
 Увреждане на невро-сензорните клетки на 

вътрешното ухо на двата слухови анализатора.
 Началното звукоприемно намаление на слуха е в 

най-висока степен  за 4000 Hz. С прогресиране на 
трудовия стаж над 10 години се разширява 
зоната на максимално намаление на слуха от 
3000 – 8000 Hz.

 Непрекъснатото шумово въздействие в 
продължение на години е по-вредно от 
въздействие с прекъсвания, през които се 
включват адаптационните промени и ухото 
почива.След прекратяване на шумовото 
въздействие загубата на слуха се стационира или 
прогресира незначително.



Степени на слухова загуба

 І степен – до 35 dB

(социално адекватен слух)

 ІІ степен – 35 – 65 dB
(тежко чуване) 

 ІІІ степен – 65  – 90 dB
(глухота)

 ІV степен – над 91 dB
(практическа глухота)



СТЕПЕН Загуба в dB %

Нормален

/социално-

адекватен

слух/

От 0 до 35

dB

- 0%

Тежко чуване От 35 до 

65 dB

От 35-45  dB

От 45-55 dB

От 55-65 dB

15%

35%

50%

Глухота От 65 до 

90 dB

60%

Практическа

глухота

Над 91 dB Без увреждане 

на говора

70%

С увреждане 

на говора

80%



КЛИНИЧНА КАРТИНА

 Намалението на слуха е двустранно 
от звукоприемен тип с ранно 
позитивиране на надпраговите 
тестове. 

 Важен симтпом е субективният шум в 
ушите, който често продължава и 
след пълно оглушаване на пациента, 
което предизвиква дискомфорт и го 
невротизира.



ДИАГНОЗА

 Професионалният характер на 
слуховото увреждане се установява 
въз основа на клиничната картина: 
остро или постепенно развитие на 
заболяването от типа на двустранен 
кохлеарен неврит с преимуществено 
повишаване на прага на възприемане 
в областа на високите честоти (4000 
– 8000 Нz). 



ДИАГНОЗА

 Отстъстват видими нарушения на 
тъпанчевата мембрана, няма 
признаци на възпалителни промени. 
Необходимо е да се отчита трудовият 
стаж в условия на професионални 
вредности, а също и възможноста за 
развитие на кохлеарен неврит 
вследствие на прекарани 
инфекциозни заболявания, контузии, 
прием на ототоксични препарати.



Диагнозата се поставя чрез 
комплексно отчитане на данните 
от подробна анамнеза, ото-рино-
ларингологичен статус, оценка 

на слуховата загуба от тоналната 
прагова, надпрагова и говорна 
аудиометрия, при необходимост 

и обективна аудиометрия 
(слухови стволови евокирани 

потенциали - ССЕП).



ДИФЕРЕНЦИАЛНА 
ДИАГНОЗА

 Възрастова глухота (пресбиакузис)

 Наследствена загуба на слуха

 Кохлеарна отосклероза

 Мениерова болест

 Метаболитни заболявания

 Съдови болести

 Заболявания на ЦНС (акустичен 
неврином и други ПЗП, МС, 
неврастенна невроза)



ПРОГНОЗА

Първоначално уврежданията са 
функционални и обратими, по-късно 
стават трайни. Ако работникът бъде 
изведен от контакт с вредния стимул 
слухът може да се стабилизира, ако не -
продължава да отслабва и се стига до 
различна степен на глухота. 
Презбиакузисът оказва допълнително 
влияние с остаряване на пациента, а 
наличието на слухова загуба прави 
работника по-податлив на действието на 
ототоксични вещества (аминогликозидни 
антибиотици,стрептомицин, хинин и др.)



ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

За нуждите на трудовата експертиза у нас 
е приета лесна и точна схема за 
определяне на слуховата загуба. Вземат се 
стойностите на основните честоти, които 
определят нормалното слухово поле  -
500, 1000, 2000, 4000 Нz. Сборът им в dB
делим на четири и се получава число, 
което определя слуховата загуба в dB. 
Отчита се по-добре чуващото ухо, като 
при оценката винаги се прави възрастова 
корекция. 



Правилната оценка на 
работоспособноста на лицата с 
увреден слух се основава на 
точното запознаване с вида, 

степента и стадия на 
заболяването и характера на 

трудовите условия.



ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

 Временно нетрудоспособни са пациенти с остра 
звукова травма, като продължителноста и е от 20 
– 40 дни, след което в зависимост от получения 
резултат напр.трайно намаление на слуха се 
налага освидетелстване от ТЕЛК.

 Всички лица с намаление на слуха до 35 dB (след 
възрастова корекция) са работоспособни, 
(социално адекватен слух). Пациентите със 
загуба от 35 dB до 45 dB на по-добре чуващото 
ухо, ако работят в шумна среда или в контакт с 
хора се трудоустрояват от ЛКК без снижение на 
квалификацията,за динамично наблюдение и 
лечение от УНГ специалист. Срокът е 
индивидуален и зависи от резултатите на 
лечението 



ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

 Лицата със загуба от 45 dB до 65 dB са със 
затруднен социален контакт и ако 
професията им налага такъв или работят в 
неподходящи условия са с ограничена 
работоспособност за професията си. 

 При млади хора (до 45 г.) ТЕЛК може да 
определи трайна група нетрудоспособност 
за определен срок за придобиване на нова 
професия или преквалификация. 

 При късно придобита или пълна глухота 
(над 65 dB) и невъзможност за 
слухопротезиране се дават до 30 %, което 
отговаря на трета група инвалидност.



ЛЕЧЕНИЕ

Провежда се винаги въз 
основа на етиопатогенезата 
на професионалното слухово 
увреждане с цел запазване и 
възстановяване на слуховата 

функция, както и тези на 
организма като цяло.



ЛЕЧЕНИЕ

 При острите форми се провежда 
стационарно лечение с дехидратиращи и 
съдоразширяващи медикаменти, 
кортикостероиди, витамини, 
антивертигинозни средства и др.

 При хроничните форми, тъй като 
пораженията са дефинитивни лечението е 
със средства които действат протективно 
и симптоматично  - съдоразширяващи, 
ноотропни и др.медикаменти.



ПРОФИЛАКТИКА

 Правилен медико-професионален 
подбор

 Лични предпазни средства 
(антифони)

 Стаи за отдих (възстановяване на 
слуховата сетивност)



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


