- Spolna vzgoja se mora razvijati iz izkUlšenjin evalvacije, ki naj objektivno
ocenjuje uspešnost programov, metod in sredstev 'za spolno vzgojo in izobraževanje. Nujno je zaradi tega tudi eksperimentalno delo.
- Spalna vzgoja in i!zobraževanje pomenita kompleksno celoto,
kateri se
moraja uveljaviti biološki, psihični, sociološki in emocionalni aspekti. Zato je
spolna vzgoja področje pedagoških, psiholaških, zdravstvenih pa tudi socialnih
delavcev.
- Spolna vzgoja mora potekati postopoma od enostavnega k težjemu, od
znanega k neznanemu.
- Spolne argane in njihove Ifunkcije je edino pravilno oJbravnavati v 'popolnem skladu z drugimi organi in biološkim obstojem, spolne odnose pa v skladu
z medsebojnimi in družbenimi odnosí. Zato spolna vzgoja ne more biti nalaga
ene same institucije aIi enega samega dela družbe.
- Težišče spolnega vzgajanja in izobraževanja je na vzgajnih in družbenih
činiteljih. Zdravstvo pa je vitalno zainteresirano pri reševanju teh problemov, saj

v

pomenijo

važen medicinski

del zdravstvenega vaJ'l1stva.

lz gradiva Zavoda SRS za zdravstveno varstvo
(Avtorja dr. D. Reja in prof. F. Demšar). J. N.

Problem in preventiva akustične travme
Dr. Zlatko

VogLar

Akustična travma je v glavnem bolezen civilizacije. Hitri razvoj industrije in
uporaba ogromnih mehaničnih sil v številnih delovnih procesih, hkrati pa angažiranje kemijskih in roaj že celo atomskih virov energije v tehniki, VlSeto je aktiviralo problem za sluh tolikanj škodljivega ropota. Vsi ti kompleksni procesi v sodobni rtehniki so zelo pogosto vir, v katerem nastaja ropot visoke inteooitete, ki
povzroča okvare na slušnem organu. Ta ropot se javlja l1azlično: bpdisi z nepretrganim učinkovanjem, bodisi 'z enkratnim stresom ob nagli e'ksploziji ali detonaciji, dalje s rstopnjevanimi pojavi blastcsindroma oib eksploziji težjega orožja,
kakor tudi s povečanÍJm,silnim hrupom, kl ga izzove delovanje sodobnih civilnih
in vojaških letal, še posebno pa reaktivnih avionov.
V zgodovini človeštva nam rbije v 'Očidejstvo, da so med vsemi tehničnhni
odkritji ravna odkritjla koviJn in tehnoloških procesov za njih pridobivanje kakor
tudi iznajdba smodnika in drugih eksplozivnih snovi vzrok, ki mu pripisujemo
krivdo za nastajanje akustične travme v večjem oibsegu. Seveda so bile akustične
travme rl:nanetudi že pred tem, pred mnogo 'stoletji, travme, ki 180 jih p&V'Zročale
elementarne nesreče in katastrofe, kot npr. grom, potres ipd. Todia šele v eri
iJzredne tehnične ekspanzije na vseh mogočih delovnih področjih od samega začetka industrijske revolucije je nevarnost slušnih okvar tako narasla, dia je postala
ne le obsežen roravstveni, temveč tudi nov socialni in tehnični problem.
S tem problemom so se poleg otologov ukvarjaIi tudi strokovnjaki za medicino dela, pač glede na to, da je danes v sodobni industriji ropot ena od glavnih
nevarnosti, ki delovnemu človeku agrožajo zravje in delovno sposobnost. Detajlne
raziskave iMO'singerja,Weila in drugih 80 pokarl:ale,da ropot z raznimi okvarami
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škodlji'Vo deluje ne samo na Cortijev organ, temveč tudi na centralni živčni
sistem, prek njega pa na celotni organizem. Nastajajo ,zelo komplicirane matnje,
kizajamejo največje števHa endokridnih žlez in za življenje važnih organov (srce,
ledvice itd.). Imenovani avtorji so naveďlme motnje 'Označilis skupnim imenom:
avditivno vibratorni stres, ki dejansko pomeni skupek vseh navedenih motenj, ki
pa ~maja skupno etialogijo.
Patageneza lezije Cortijevega organa oziroma problema akustične travme je
še dandanes predmet mnogih raziska'V.Imamo razne razlage za nastanek akustične
travme, med njimi najbolj verjetni !sta Harrnbergerjega in Haydinov,a teorija a intracelularni motnji v rekonstrukciji proteinav iz nukloproteidov. Vendar pa niti
ta kakor tudiše mnoge druge hipoteze ne morejo docela razjasniti proiblema patogeneze akustične travme. Glede histopatoloških sprememb zavzemajo vidno mesto
mziskave Borghesana in Hi1dinga, ki mislita, da so spremembe v glavnem lokalizirane v sklepnem delu prvega in v začetnem delu drugega zavaja, v cani, ki se
,zdi, da pripada visokim frekvencarrn. V protopla:mni, kat je ugoto'Vljeno, pa se
javlja izrazit edem in počasi izgublja protoplazma svojo nežno strukturo in se
v kasnejšem stadiju spreminja v homogeno maso, ki je brez funkcionalne
vrednosti.
Razlikovanje med pritiskom in intenziteto nima sama teoretske, temveč tudi
praktično vrednost. Tako namreč lahko vidimo, kako intenzivni šum (npr. v kovinski industriji, pri železničarjih in aviati!kilh),ki lahko, če deluje dolgo, privede
do hujšihokvar perceptivnegaapamta, nasprotno pa ob kaki nagli eksploziji ali
detonaciji(npr. pf!. tapniški enati 'Obeksploziji granate, bombe, mine itd.) privede
lahko ne samo do rupture 'bobniča, temveč tudi do totalne destrukcije srednjega
ušesa, pa tudi do okvare labirinta. Ta učinek je odvisen od zvočnega pritiska,
ki ima pri močnih eksplazijah agramna energijo. Globoki toni velike intenzitete
izvajajo rnnogo večji pritisk kat pa visoki toni iste intenzitete. Pritisk zvoka se
meri z mikrobari, lahko pa se izmeri v velikih distancah od 10-4 do 104 mikrobara,
kar znaša od 0,0001do 10.000.Jakost zvoka oziroma intenzitete je odvisna od več
faktorjev:
1. - Od jakosti IZvoka,ki je nastal v izviru zvoka;
2. - od vrstemedija, v katerem je nastal zvok;
3. - od vrste medija, skozi katerega sezvok giblje v obUki valovanja (npr.
valovi zvoka se gibljejo v zraku lIZbrzino 331m na sek, v vodi je brzina zvoka
1407m na sek, v Isteklu 5000m na ,sek, v lesu 4000m, v jeklu pa 5100m na sek, kar
pomeni, da so dobri in slabi prevodniki zvoka, podobno kat pri toploti);
4. - odštevi1a smeri, v katerih sezvok širi;
5. - od oddaljenosti vira 'zvoka od našega ušesa;
6. - od spektra, to je od razporeda energije po frekvencah. Izkustvo je Ps:>kazalo, da so najnevarnejši tisti akustični fenomeni, pri katerih je pretežni del
energije razporejen v frekvenco 4000Hz;
7. -",-.od ekspozicije, ki je poleg intenzitete najvažnejši faktor, od katerega
je odvisna nevarnost akustičnega dražljaja;
8. - od interv'alo'V akustičnih dražljajev. Pri močnih akustičnih dražljajih
pride do kontrakcije timpana1nih mišic, brž ko se zaĎne večati impedanca (ovira
v verigi slušnih kdščic). Na ta način izgubi dražljaj toliko energije, kolikor je
uporalbi za obvladanje povečane ovire (impedance) v konduktivnem aparatu UJšesa.
če pa novi dražljaj zadene ma takrat, ka se mišice relaksirajo od predhodnega
dražljaja, tedaj ne reducira 'svoje energije. Tak dreažljaj bo prizadel notranje uho
z nezmanjšano energijo.če so intervali novih dražljajev manjši od 200 míli/sek,
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tedaj ostanejo timpanalne mišice v stalni kontmkciji, če so pa intervali večji, vsak
novi dražljaj zadene uho v nezavarovanem stanju. S tem faktorjem je treba računati pri avtomatičnem orodju in orožju;
9. - od vibracije. DeI energije, ki se razvije na izviru zvoka, se prenaša na
okolico. Takšni sekundami viri ropota v obliki vibracije samo še povečajo travmati:zirajoči učinek i'zvirnega ropota;
10. - od refleksije. Predmeti, ki obkrožajo izvir zvoka ali ropota, lahko
z refleksijo znatno ojačijo travmatizirajoči učinek,z druge strani pa iZabsorpcijo
zvočnih valov lahko ta efekt oslabi;
ll. - od individualnih faktorjev. iLeta starosti, prejšnja okvara Cortijevega
organa, hipovitaminoza in drugi dejavniki povečujejo občutljivost ušesa za akustične dražljaje, kar mora preventiva še posebej upoštevati.
Enota zvočne intenzitete se imenuje bel (po angleškem fiziologu A.G. Bel1u,
izumitelju telefona). Ker je to premočna enota, se v praksi 'zaradi tega uporablja
desetina bela z imenom decibel lldb«. En decibel je obenem enota za porast zvočne
intenzitete, ki jo zdravo uho še lahko dojame in razlikuje. Nájmanjša intenziteta
zvoka, ki je potrebna, da ga človeško uho še sliši,znaša npr. pri frekvenci 1000 Hz
1Q-16 vata na cm2•
Ta intenziteta označuje prag slušnosti za 1000 Hz, šteje pa se za ničelno ali
začetno točko pri meritvi zvočne intenzitete. če se intenziteta prav tega iZvokavse
bolj povečuje, tedaj iZnaša na meji sluha ali na pragu bolečine intenziteta za
1000 Hz 10-4 vata na cm'. RaJZlikaintenzitete med pragom slušnosti in pragom
bolečine 'znaša 10-12 vata, ta razpon intenzitete pa je razdeljep. na 120 decibelov
(db). V Nemčiji so uvedli llfon« za enoto pri meritvi zvočnega pritiska. Podobno
je tudi pri tem razpon med pragom slušnosti in pragom bolečine razdeljen na
130 fonov. Fonska skala se zaraidi objektiviranja opira na meritev zvočnega pritiska, medtem ko se decibelska skala oslanja na meritev zvočne intenzitete. Pri
prvi velikosti se meri v barih, pri drugi pa v vatih. Razlika med obema skalama
je dejans'ko prav neznatna, ta-ko da njune vrednosti, ki jih literatura izraža v fonih,
brez pomisleka lahkovrednotimo v deciJbeli!h(db).
Tudi za slUlh velja Weber-Fechnerjev zakon, tako imenovani psihofizični
zakon, se pravi, da se porast sluha dviga v aritmetični progresiji, če se porast
dražljaja, to je inteooiteta zvoka, dviga v geometričJii progresi'ji. Razen treh temeljnih fizikalnih lastnosti vs'akega Zlvoka,to je višine, intenzitete in barve, je
na vsak zvok vezana še ena fizikalna lastnost, a to je njegova zaznavnost, slušnost
ali avdibilnost. Ta je pogojenaz različno občutljivostjo našega ušesa za razne tone.
Občutljivost za nizke tone je zelo ma:jhna, medtem ko je za visoke tone velika in
doseže kulminacijo pri:bližno pri 2000-3000 nihajih, na:kar se hitro spušča proti
zgornji meji sluha.
čezmerno intenzivni ropot, kamor prištevamo tudi močne vire zvoka ob
razníh eksplozijah, ki nastanejo v določeni razdalji od izvira, lahko z enkratnirn
trenutnim delovanjem povzroči akutno akustično travmo, pri ponavljanjl1 ali dolgem trajanju pa kroni6no akustično travmo in privede do hujše okvare notranjega
ušesa. Pri akutni akustJičnitraV1mÍob kratkotrajnem, a 'zato čeZlmernemučinku zvoka
se Cortijev organ povsem ali vsaj deloma izloči iz njegove frunkcije. Srednje uho
se ob tej priliki sa;mo lahno in delno okvari, in to le začasno, kratkotrajno. Vzroki
akutne akustične travme so poleg raznih eksplozij v kamnolomih, rudnikih, nadalje
elementarniJh nesreč zlasti še detonacije lažjega in težjega pa tudi tankovskega in
protitankovskega orožja. Telefoniranje ob grmenju lahko povzroči hude akustične
travme. Učinek je posebno močan, če se to zgodi povsem nepričakovano, ko uho
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na tak pok ali strel ni pripravljeno in se ne utegne prilagoditi (adaptirati), kakor
to razlaga LUscher (švica).
Zaradi različne občutljivosti in avdibilnosti posameznega človeka lahko že
zgolj streljanje z navadna puško privede do akustične travme. Praviloma pa pogojuje take akustične travme različnost situacije, kot npr. streljanje poleg ušesa,
odmev v bunkerju in podobno.
Simptomi akustične travme so poleg šumenja v ušesih močna naglušnost
za vse tone, posebno na frekvencah prek 2000 Hz. Večinoma se sluh hitro popravlja, posebno na nizkih frekvencah, medtem ko se v registru visokih frekvenc
pojavi tipičen skotom pri 0, značilen za akustično travmo. Pri teh redukcijah'
sluha v registru visokih frekvenc skoraj ni opaziti regresije ali kvečjemu le neznatno, kar je odvisno od intenzitete, s katero delujeta zvok ali pok. Obenem se
pojavi šum v ušesu (tinnitus), ki lahko traja kmtek čas (do ene ure v primerih po
streljanju). Tedaj se avdiometrična ugotovi izguba sluha v registru viso,kih frekvenc. Otoskopski izvid v lažjih primerih je povsem normalen, v težjih primerih
(detonacija ipd.) pa gre za retrakcijo bobniča z injekcijo v predelu malleusa
(manubrium). Celo manjša krvavitev je lahko prisotna. Večina avtarjev navaja
v literaturi, da ni možnosti za zdravljenje nastale akustične travme, pač pa učinkovita preventiva za preprečevanje okvar. Drugi avtorji pa zopet navajaja, da
imajo uspehe z močnimi dazami vitamina A + B, + E v daljši kuri, kot npr. citira
prof. Pražié (Zagreb).
Kronična akustična travma pri stalnem izviru močnega ropota razne intenzitete pri delavcii-(se šteje za profesionalno bolezen raznih profilov, kot so npr.
kovači, kleparji, ključavničarji, pripadniki JLA, ki daljše obdobje redno delajo
in živija v močnem ropatu. Pod vplivom stalnega delovanja slednjič Cartijev organ
degenerira. Bobnič in srednje uho ne paka:zujeta vidnih sprememb. Pri asebah,
ki delajo v prastarih, kjer je rapat z močna intenziteto ad 80 dO' 100 db, ob daljši
ekspoziciji neizbežna pride dO' slušnih okvar. V začetku je pri prafesianalni naglušnasti karakteristična izguba' sluha za peto aktava, medtem ka se naslednje
oktave slišija dabro. Močna spuščanje zgarnje meje sluha, medtem ka je spodnja
meja še intaktna, se značilna šteje za paklicno naglušnast.
Naglušnast je pravilama obojestranska in enaka intenzivna, pagosta vezana
s šumenjem v ušesih. Pa dalgoletni ekspoziciji pride najprej dO' skatoma pri 0,
ki je najabčutljivejša frekvens:a, skotam se pri zelo protrahirani ekspoziciji skazi
decenije širi tudi na srednje in nizke frekvence, s čimer je vse bolj agražen narmalni sacialni kontakt. Pogasta se ta kombinira s presbiakuza, tj. starostno naglušnostja. če se pravočasno menja delavna mesta, ·se sluh Iahko izbaljša ob primerni terapiji, sicer pa se pri staIni dolgatra:jni ekspoziciji razvije stanje, kjer je
katerakoli terapija brez uspeha in zlasti v težjih primerih pavsem ilUJzorna.Edina
zanesljiva in učinkavita je metoda preventivnih pasegov, da preprečima akustična
travma. :fa so predvsem na ve ablike raznih antifanav, izdelanih v raznih materialih, ki sa za zvok in zrak nepredušni ali pa samo blažija visoke frekvence, za
katere je zlasti Cartijev argan preabčutljiv. Delavci in vojaki jih nosijo v sluhavodih, izdelane pa abliki uhlja, piloti pa vgrajene v šleme, padobna tankisti in
drugi.
Za primer navajam skala ropota iz več izvirov in z različna intenziteta pa
LUscherju (švica):
Na~malni razgavar
50 fanav
Rapat pisalnih strajev v pisarni
70 fonov
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Močno prometna ulica
Delavnica s stružnico in avtomati
Ropot v tkalnici za bombaž in svHo
Kompresor v kotlarni pri zakovičenju
Avtomatično kladiva (kompresijsko) v kovačnici v razdalji 2 m
Težka artilerija iz bližine z znamenji bolečine
Reaktivni avioni daleč presegajo

80 fonov
90 fanov
100 fonov
110 fonov
120 fonov
130 fonov
140 fonov

Razne vloge, ki jo ima dolgost eksrpozicije, tako vsakdanje kakor celatne,
in poleg intenzitete ropota in njegovega spektra so vsekakor tudi še drugi fak·
torji, s katerimi so pogojene akustične travme. Individualna preobčutljivost, ki jo
navajajo mnogi avtorji, a ses testi do danes še ne da doka:zati, igra pri tem
brez dvoma prvorazredno vlogo. Sorazmerno maj'hno število primerov z intaktnim
Cortijevim organom med delavci kaže, da je individualni faktor v vsakem primeru
eden od najvažnejših in bo treba iskati njegovo objektivizacijo, da bi se omogočila pravilna selekcija delavcev za industrijo, ki ima v svojih dvoranah ropot
z nad 90 db.
Na kraju bi bilo potrabno omeniti še VlPlivvibracije na CortiJjev organ.
Mehani6ne vibracije izmvajo i:zra:zitekomocionalne spremembe v žilju, ki na ta
način senzibilizirajo Cortijev argan. V nekaterih prostorih so tudi škodljivi plini,
kot npr. ogljikov monoksid, s katérimi sa pogojeni anoksemični pOjavi v Cortijevem organu.
Problem akustične travme ne bi bil docela obdelan, če ne bi omenili vprašanja rprofilakse oziroma preventive rpred morebitnimi okvarami. Razen mehanične
zaJščite ambienta pride kot najbolj važen faktor v poštev individualna zaščita,
in sicer profilaksa z uporaba antifonov. Po zadevnih raziskavah so prišli do sklepa,
da antifoni znatno zmanjšujejo intenziteto visokih frekvenc, ravno tistih frekvenc,
ki izzivajo travmatične spremembe in pojave akustične travme na Cortijevem
organu. To dejstvo nas usmerja k uparaJbi antifonov in sili k tej praksi v prostorih,
kjer vlada ropot z nad 90 db.
ZA SroLEP UGOTOVnVE:

1. V vseh tovarniških prostorih, kjer vlada ropot z inteIl!ziteto nad 90 db, je
velik odst otek delavcev s slušno okvaro, ki so i~ostavljeni uničujočemu delovanju
ropota.
2. Okvare sluha, zlasti" 'zaradi močnih akustičnih fenomenov, so navadno
irevernibHne, zato je rpreventiva edina metoda z zanesljivim ciljem, kipride v
poštev pri ukrepanju v boju prQti naglušnosti.
3. Da bi se zmanjšala število akustičnih travm, je potrebno uvesti obvezno
selekcijo ljudi ter predhodni otorinolaringološki in avdiometrični pregled vsakega
posameznika pred nastopom službe v tovarni.
4. Neogibno potrebni so tudi občasni (periodični) avdiometrični pregledi
ogroženih zaradi pravočasnega odkritja akustične travme in ustreznih intervencij
(spremembe delovnega mesta, terapija, antifoni).
5. Uvesti obvezno individualno zaščito na delovnem mestu in v bodoče preprečiti čezmerne vibracije na delovnem mestu (načrtovanje novih prostorov z aku·
stično in vibracijsko izolacijo sten, tal itd.)
6. Potrebno je po saniteti tovarne opozoriti na primere šumenja v ušesih
(tinnitus), ki se pojavijo v latentnem obdobju, to je še pred pojavom slušnih
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akvar težje stapnje. 'ZatO'ba treba prablemu tinnitusa pasvečati večja pazarnast
in ukrepati kat pri prvem znamenju akustične travme. V tem smislu je treba
pasvečati več pazarnasti pri pregledih delavcev v aibratnih ambulantah.
7. Socialni pamen naglušnasti je agramen, in ta za ta družba kakal' za vsa
država splO'h. Saj je znana, da je samO' v Jugaslaviji registriranih 212.000 gluhih
in teže naglušnih ljudi, pa vsem svetu pa akali 32 milijanav. Prablem naglušnasti
s svajim velikim adstatkam glaboka vdira v ekanamika vsake države, in ta na
različne načine,v glaWlem v tem smislu, ker sa gluhi ljudje na svajem delavnem
mestu manj praduktivni, kar v celati O'bčutna zmanj!šuje naradni dO'hadek. V državah z razvita industrializacija tudi množična hitra raste števila travmatičnih
slušnih okvar. Nasledek tega seveda je prablem rent, invalidnin in drug~h dajatev,
ta sa pa velike pastavke v sacialnemzavaravanju in v drugih zavaravanjih vseh
prafilav. ZatO' v svetu vse balj pradira težnja in želja, ne talika pa zdravljenju
naglušnasti, ker sa uspehi zela skromni, niti ne pa rehabilitaciji sluha, ker je ta
zela draga in premala uspešna, temveč pa prevenci}i nagluŠllosti, pa baju prati
rapatu in vserrt drugim ablikam akustičnih fenamenav,ki danes v svetu pavzračaja
številneškadljive okvare sluha. ZatO'ba treba najti še nave metade za varavanje
sluha zaradi maksimalne preprečitve ropata, da takO' preventivna zmagamO'v vsestranskem baju prati rapatu kat glavnemu pavzračitelju naglušnasti.

Alkoholizem

V

ormoški občini

(lz diplomske naloge)
An a L ah,

med. sestra

Alkahalizem je družbeni pO'jav in ga srečama že zgadaj v zgodavini. Prište- .
varna ga v skupina klasičnih sacialnih balezni, ki sa imele svaj izvar v bedi in
siromaštvu. Marsikatere ad teh sa dO' danes ab vsestranskem raJzvoju in
napredku tehnike,znanasti in visaki stapnji civiliizacije - že izginile. Pajavljaja
se pa nave !socialne balezni, pTedvsem nevrotične in psihO'nevrotične narave. Tada
alkahalizem kat klasična ablika saeialne bolezni ne izginja. lz dneva v dan narašča
v~oredna z nevrazami in psihanevrozami,zadabiva nava, sadabnejša abliko in
pajmavanje. In s tega viJdikanujna terja vsestraI).ska obdelaVlain praučevanje.
Pri praučevanju alkahalizma nas v prvi vrsti zanimata dve tezi:
a) etialagija in patalagija alkahalizma,
b) njegave individualne in družbene pasledice.
Vzraki alkahalizma 50' zela številni, kampleksni, zatO' jih ne marema zajeti
z ena sama trditvija. Tudi ne 5mema tu upoštevati ena sama tearija, ampak ugotovitve in spoznanja v vsem zgadO'vinskemra2JV1aju
dO'danes. Engels je leta 1872 eJapisal: »V daniih raJzmerah je pijančevanje med delavci nujen nasledek obstaječih
življenjskih razmel' ... « Zanj je bil edini V1zllOk
takratna izkariščevalska kapitalistična družba in s tem v zvezibeda in siromaštvo delavskega razreda. Razvoj je
šel !sicel"naprej in izboljšali ISO se delavni pagaji, življenjski standard se je izredilo
dvignil, tada še vedna je tu ostal prO'blemalkaholizma.
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