
SAUGOKIME SAVO AUSIS

Kiekvienas žmogus turi unikalią klausą, kuriai per visą žmogaus gyvenimą įtaką daro

genetiniai, biologiniai, elgsenos ir aplinkos veiksniai. Priežastiniai veiksniai – tai ir

gimimo metu sukelti nepageidaujami reiškiniai, ir ausų infekcijos, triukšmo poveikis,

ir ototoksinių vaistų bei gyvenimo būdo nulemtos priežastys. Daugelio jų gyvenimo

eigoje galima išvengti laikantis tinkamos ausų higienos, vengiant stiprių garsų ir

laikantis sveikos gyvensenos principų.

Ausis valykite atsargiai. Dažniausiai rekomenduojama valyti ausis tiek giliai, kiek

telpa žmogaus mažylio pirštas. Geriausia vengti kosmetinių pagaliukų, plaukų segtukų

ar kitų priemonių, kurios gali būti įkištos per giliai ir pažeisti ausies kanalą ar ausies

būgnelį.

Jei ausį niežti ar skauda, geriausia kreiptis į gydytoją. Konsultacijos metu būsite

apžiūrėtas ir gydytojas skirs geriausią gydymą, jei reikės – nukreips pas

otolaringologą.

Reikia nepamiršti triukšmo mažinimo priemonių. Visų pirma žmonėms,

mėgstantiems klausytis muzikos per ausines, reikėtų laikytis 60/60 taisyklės: klausytis

muzikos ne didesniu nei 60 proc. garsu ir tai daryti ne ilgiau nei 60 min. per dieną.

Ausinės, kurias reikia įsikišti į ausies landą, yra pavojingesnės nei uždedamos ant viso

ausies kaušelio.

Jei triukšmo negalite išvengti, pvz., dirbate triukšmingoje aplinkoje, reikia

naudoti asmens apsaugos priemones – ausines arba ausų kištukus. Jei kurį laiką

praleidote triukšmingoje aplinkoje, pvz., lankėtės koncerte ar bare, klube, jūsų ausims

reikia pailsėti: mokslininkai yra nustatę, kad po praleistos klube nakties ausims

prireikia 16 valandų poilsio atsigauti.

Be to, po maudynių ausis reikia gerai išvalyti rankšluosčiu, kad jose neliktų

drėgmės. Jei ausys nėra gerai nusausinamos, gali išsivystyti ausies landos uždegimas,

dar vadinamas „plaukiko ausimi“, nes jiems šis sutrikimas yra ypač dažnas.

Klausa – vienas iš penkių pojūčių, kurios dėka galime bendrauti bei reaguoti į išorinį

pasaulį. Klausos jutimo organas yra ausis, kuri priima garso bangas, jas paverčia

nerviniais impulsais ir klausos nervais perduoda į smegenis. Be klausos funkcijos,

ausis taip pat yra ir pusiausvyros organas.

Ausys yra matomiausia žmogaus klausos sistemos dalis. Jų priežiūra apima ne 

tik valymą, bet ir infekcijų gydymą ir prevenciją bei nereikalingo triukšmo 

vengimą. Gerai ausų higienai yra keletas patarimų:



Gera klausa ir to sąlygota komunikacija yra svarbi visą žmogaus gyvenimą. Klausos

silpnėjimas (ir su tuo siejamos ausų ligos) gali būti išvengiamos imantis prevencinių

priemonių – stiprių garsų vengimas, gera ausų priežiūra ir imunizacija. Be to, tokios

universalios prevencinės priemonės kaip fizinis aktyvumas ir streso valdymas

puikiai padeda išsaugoti ausų sveikatą. Klausos praradimo galima išvengti laiku

nustatant klausos silpnėjimą ir skiriant tam reikiamą dėmesį.

Lėtinis triukšmo sukeltas klausos pažeidimas
Tai - abipusis, simetriškas neurosensorinis prikurtimas, kurį sukelia ilgalaikis

buvimas triukšme, kai ilgiau kaip 8 val. per parą garso intensyvumas viršija 85 dB.

Triukšmas darbinėje aplinkoje, triukšmas laisvalaikio aplinkoje

SVARBU!
Lėtinis triukšmo poveikis pavojingas tuo, jog klausos pažeidimas yra negrįžtamas ir 

klausa neatsistato net ir nutraukus triukšmo poveikį. 

Triukšmas gali sąlygoti šias ligas:
▪ hipertoninę ir išeminę širdies ligą

▪ aterosklerozę

▪ skrandžio ir dvylikapirštės žarnos lėtinius uždegimus

▪ opaligę

▪ endokrininės sistemos sutrikimus

▪ kaulų-raumenų sistemos pakitimus

Apsauga nuo laisvalaikio triukšmo
Esant triukšmingoje aplinkoje naudoti klausos apsaugos priemones (apsauginės

ausinės, ausų kamštukai)

SVARBU laikytis muzikos klausymosi ausinukais saugos taisyklių - neklausyti 

garsiai, ilgai, garsas neturėtų būti girdimas šalia esantiems. o Būnant su ausinukais 

turėtumėte girdėti šalia kalbantį žmogų. 



Triukšmo sukelti nervų sistemos sutrikimai:
▪ Galvos skausmas 

▪ Svaigimas 

▪ Nemiga 

▪Atminties, dėmesio koncentravimo sumažėjimas

Klausos praradimas neigiamai veikia daugelį gyvenimo sričių: bendravimą, 

pažinimą, mokymąsi, įsidarbinimą, psichinę sveikatą ir kalbos vystymąsi 

(tarp vaikų). Vaikams apie 60 proc. klausos praradimo priežasčių galima 

išvengti taikant tokias priemones kaip imunizacija, neonatalinė ir 

postnatalinė priežiūra, visuotinė naujagimių klausos patikra. Suaugusiesiems 

triukšmo prevencija, saugus klausymasis, ototoksinė priežiūra yra veiksniai, 

galintys padėti išlaikyti gerą klausą.
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