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Sissejuhatus

• Müratekkene kuulmisnõrkus on 
liigvaljust mürast tingitud 
kuulmislangus.

• Müra esinemine nii 
töökeskkonnas kui ka väljaspool 
seda.

• Müra tekitab ka teisi 
audioloogilisi häireid, sh 
tinnitust, hüperakuusiat, 
diplakuusiat.



Seadusandlus

• Kui müraga kokkupuute tase ületab 80 dB(A) ja seda ei ole võimalik 
ühiskaitsemeetmetega vähendada, võimaldab tööandja töötajale 
individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist ning 

• nõuab kuulmiskaitsevahendi kasutamist, kui müraga kokkupuute tase 
on 85 dB(A) või ületab selle.

• Müra tipphelirõhk (ka impulssheli korral) ei tohi ületada 137 dB(C).



Ajalugu

• NIHL has been recognized as an occupational disease and injury since
the 18th century among copper workers who suffered hearing loss as
a result of hammering on metal.3 

• In the 1800s, Fosbroke4 also mentioned how blacksmiths suffered
hearing impairment from continued exposure to noise.



Müra mõju kuulmisele

• Ajutine kuulmislävede nihe –
pöörduv kahjustus, taastumine 24-
48 h jooksul

• Püsiv kuulmislävede nihe –
pöördumatu kahjustus

• Akustiline trauma impulssmüra tõttu 
(140dB (A) vähem kui 0.2 sek)



Kahjustuse iseloom

• Sisekõrvas asetseva teo verevoolu häirumine
• Välimiste karvarakkude ja tugirakkude hävimine
• Välimisi karvarakke innerveerivate närvikiudude hävimine
• Närvikiudude hävimise tagajärjel tsentraalse kuulmiskeskuse vastava 

osa degeneratsioon



Kahjustatud karvarakud

Kahjustamata karvarakud



Kuulmislanguse iseloom

• Tavaliselt mõlemapoolne, sümmeetriline, progresseeruv.





Levimus

• WHO sõnul 16%-l märkimisväärse
kuulmislangusega täiskasvanutest
kuulmislanguse tekkepõhjuseks tööga
seonduv mürakahjustus (Nelson, 2005)

• USA-s on umbes 10% (22 miljonil)
inimesel vanuses 20-69 eluaastat mürast
tingitud kuulmiskahjustus. 34% ei olnud
kasutanud kuulmiskaitsevahendeid
(NIDCD, 2011).

• Eestis 2011. aastal müratekkese
kuulmislanguse juhtumeid 10 (sageduselt
9. kohal) (Tööinspektsiooni analüüs).



Rahaline kulu 

• USA-s 2010. aastal Department of Veterans Affair maksis 1.4 miljonile 
veteranile 1.2 miljardi dollari väärtuses kompensatsiooni 
militaarteenistuse ajal tekkinud kuulmishäirete pärast (Hong, 2013)

• Müratekkese kuulmislanguse rahaline mõju USA-s 242.4 miljonit 
dollarit iga aasta (Neitzel, 2005). 



Kaebused

• Müratekkene kuulmislangus ei põhjusta valu, veritsust ega märgatavat 
deformatsiooni

• Kõne kuuldavuse häire, häire süveneb mürarikkas keskkonnas, 
distantsilt rääkides, seltskonnas kõnelemisel

• Heli lokaliseerimise võime halvenemine
• Tinnitus (omakorda võib põhjustada unehäireid, meeleolu alanemist, 

tähelepanuhäireid)
• Hüperakuusia
• Diplakuusia



Kuulmislanguse tekke teised 
riskifaktorid

• Vanus 
• Olemasolev kuulmiskahjustus
• Suitsetamine
• Alkoholi tarbimine
• Ototoksilised ühendid (pestitsiidid, 

lahustid, raskemetallid jne)
• Kroonilised haigused, sh 

suhkruhaigus (tüüp 1, 2), 
hüpertensioon

Individuaalse kahjustuse 
varieeruvus

• Geneetiline eelsoodumus
• Mürakahjustus noor eas 

(Kujawa, 2006)
• Müra esinemine vibratsiooniga





Kaitsevahendid







Müüdid
• Ei ole mugavad (kõrvatropid 

verus kuuldeaparaadid noorest 
east)

• Ei ole vajalikud
• Kuulmine on niigi kahjustunud
• Nendega ei kuule kaastöötajaid 

või märguandeid 
• Kõrvatropid kahjustavad 

kõrvakile



Töökeskkonna müra mõõtmine



Töökeskkonna ümberkorraldamine





Regulaarne kuulmiskontroll
• Mürarikkas töökeskkonnas 

töötama asumise järgselt üks 
kord aastas kahe aasta jooksul; 
hiljem iga 3 aasta järgselt. 

• Kuulmist tuleb kontrollida ka 
pärast iga sündmust, mis võis 
seda kahjustada, nt pärast 
plahvatust.



If any of the following apply, your employer would 
be expected to be doing something about noise:

• the noise is intrusive – like a busy street, a vacuum cleaner or a crowded restaurant –
or worse, for most of the working day

• you have to raise your voice to have a normal conversation when about 2 m apart, 
for at least part of the day

• you use noisy powered tools or machinery for over half an hour a day
• the type of work is known to have noisy tasks, eg construction, demolition or road 

repair; woodworking; plastics processing; engineering; textile manufacture; general 
fabrication; forging or stamping; paper or board making; canning or bottling; 
foundries; waste and recycling

• there are noises because of impacts (such as hammering, drop forging, pneumatic 
impact tools etc), explosive sources such as cartridge-operated tools or detonators, 
or guns.



Kuulmisabivahendid





Positiivsed trendid töökohtadel



Negatiivsed trendid töökohtadel
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