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TRUDNE ZADANIA

SŁUŻBA ZDROWIA
Korzystne dla zdrowia środowisko akustyczne

Niższe ciśnienie tętnicze krwi
Lepszy sen
Mniejsza ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych
Łatwiejsza komunikacja
Niższy poziom stresu
Poprawa poczucia bezpieczeństwa pacjentów
Lepsze samopoczucie, większa wydajność i satysfakcja 
z pracy personelu

Dobre środowisko akustyczne to:

SEN

Średni poziom dźwięku 
w szpitalach na świecie wynosi

w nocy
mniej przebudzeń

w dzień
Zmiana sufitu gipsowego 

na dźwiękochłonny z klasą A 
może zmniejszyć częstotliwość 

przebudzeń  40%

Spokojny sen jest ważny 
dla ludzkiego zdrowia 
i niezbędny w okresie 
rekonwalescencji.

Czujność, zły nastrój, 
podenerwowanie, 
długi pobyt w szpitalu 
to potencjalne czynniki 
zaburzające spokojny 
sen.

PERSONEL

WHO, dla dobrego, 
spokojnego snu, zaleca 
aby tło akustyczne nie 
przekraczało 30 dB, 
a pojedyncze dźwięki 

45 dB.

 W głośnym otoczeniu, 
55-70 dB, poprawność 

wykonania zadania 
wymagającego koncentracji 
uwagi spada nawet o 50%.

Aby w takich warunkach
komunikacja była sprawna 

personel musi rozmawiać tak 
głośno, ja pracuje piła do 

cięcia drewna.

83% komunikacji na oddziale
ratunkowym ma charakter słowny.

LEKI

60%  personelu na oddziale ratunkowym uważa, że hałas jest uciążliwy w 
stopniu bardzo dużym lub znacznym.

Średni poziom dźwięku
na oddziałach ratunkowych
i salach operacyjnych często 

przekracza 70dB.

70% błędów medycznych na oddziale ratunkowym można powiązać
z problemami w komunikacji, wynikającymi  z wykonywania wielu zadań
jednocześnie i zakłóceń akustycznych.

Sufit dźwiękochłonny klasy A może 
zmniejszyć zapotrzebowanie na 

dożylne leki beta – adrenolityczne 
u pacjentów z bólem klatki
piersiowej nawet o 67%

Sufit
gipsowy

Sufit
z klasą A

Pacjenci przyjmują 
więcej leków w

głośnym otoczeniu.

DZIECI

Pacjenci na oddziałach 
z lepszą akustyką odnosili 
wrażenie, że personel jest 

nastawiony do nich 
bardziej pozytywnie.

Przykład amerykańskiego 
szpitala pokazuje,

że zwrot kosztów inwestycji 
w wysokiej jakości sufity 
dźwiękochłonne wyniósł 

3 lata.

Odgłosy innych pacjentów, zabiegów 
medycznych czy sprzętu mogą 

powodować uczucie bezsilności 
i utrudniać znalezienie ciszy i spokoju, 

tak ważnych w okresie
rekonwalescencji.

Niedosłuch starczy stanowi przyczynę 
problemów komunikacyjnych dla ok 37% 

osób w wieku 61-70 lat, a ok 60% 
w przedziale wiekowym 71-80.

Wysoki poziom dźwięku powoduje 
u noworodków przyspieszenie akcji serca 
i oddechu oraz mniejszą saturację krwi.

Średni poziom dźwięku 
w noworodkowych
oddziałach intensywnej 
opieki waha się w zakresie 
55-89 dB. 

(Amerykańska Akademia 
Pediatryczna zaleca, aby 
nie przekraczał 45 dB)

Fakty oparte na badaniach, zebranych w podsumowującej 
broszurze: Hałas w służbie zdrowia.
Więcej na www.ecophon.pl 
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Dzieci wypisane z oddziału intensywnej 
opieki są 7 razy bardziej narażone na 
ubytki słuchu.


