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Streszczenie 

W pracy przedstawiono zasady prowadzenia pierwszych w Polsce badań epidemiolo· 
gicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości sruchowej. Etap pierwszy - badania 
przedpilotażowe i etap drugi - opracowanie ostatecznej wersji ankiety epidemiologicznej - zostały już 

zakończone. Etap trzeci - badania właściwe na grupie 12 000 osób - jest w trakcie realizacji. 

Summary 

The following steps of the first epidemiological research concemig the incidence of tinnitus 
and hyperacusis in Poland are presented in this paper. Step one - prepilot study - and step two - the 
finał version of epidemiological questioinnaire - have been already concluded. Step three - the u!ti
mate research of 12 thousand people - is now being perfonned. 

Na podstawie wyników badań epidemiologicznych, przeprowadzonych 
niezależnie od siebie w różnych krajach świata, szacuje się, że szumy uszne do
tyczą ok. 35% populacji, łącznie z dziećmi. Około 15% ludzi na świecie określa 
odczuwanie szumu jako stałe lub częste (Jastreboff 1990]. Jest to więc zjawisko 
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o znaczeniu społecznym. Dodatkowo przyjmuje się, że ok. 20-25% osób mających 
szumy uszne bardzo cierpi z tego powodu (Jastreboff, Jastreboff 1996]. Szumy 
uszne dezorganizują normalne życie, zaburzają sen, uniemożliwiają pełny 

odpoczynek, przeszkadzają w koncentracji uwagi i w kontaktach z innymi ludżmi. 
Mogą stać się przyczyną poważnych niepowodzeń i konfliktów w życiu osobistym 
i zawodowym, a nawet, w skrajnych przypadkach, stać się przyczyną podejmowa
nia prób samobójczych. Dotyczą aż 40 mln osób i dla co czwartej stanowią istotny 
problem. U miliona Amerykanów szumy uszne uniemożliwiają prowadzenie nor
malnego życia [Mc Fadden 1982]. Szumy uszne są zjawiskiem nieznacznie częściej 
występującym u kobiet, dotyczą każdego wieku (choć ich częstość rośnie wraz ze 
starzeniem się) i każdej rasy [Schulman 1997]. Z badań Colesa przeprowadzonych 
w 1987 r. w Wielkiej Brytanii wynika, że ok. 40% osób dorosłych odczuwa szumy 
uszne. Z tego u 8% szumy są bardzo uciążliwe, a u 0,5%, czyli u ponad 200 tysię
cy osób nie pozwalają na prowadzenie normalnego życia [Coles 1987]. Z kolei 
w Niemczech żyje ponad 400 tys. osób bardzo cierpiących z powodu szumów 
usznych [Lenarz 1992]. 

Dotąd brak jest w Polsce rzetelnych danych mówiących o tym, jakiej 
części społeczeństwa dotyczy ten problem, jak również zjawisko nadwrażliwości 
słuchowej oraz generalnie problemów ze słuchem. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ogólnych założeń programu 
badań epidemiologicznych, prowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii 
Słuchu w Warszawie, dotyczących częstości występowania szumów usznych i nad
wrażliwości słuchowej w populacji polskiej. Realizację tego programu 
zaplanowano w trzech etapach. 

W pierwszym etapie badań opracowana została wstępna wersja ankiety epi
demiologicznej, którą przebadano 950 osób. Ankieta była testowana głównie na 
obszarze Warszawy i województwa stołecznego na osobach należących do różnych 
grup wiekowych i zróżnicowanych pod względem środowiskowym. Wyniki, jakie 
otrzymano po podsumowaniu danych pochodzących z pierwszej wersji ankiety, 
mają charakter przedpilotażowy i przedstawiają się następująco: W grupie osób 
poniżej 30 r.ż. (urodzonych po 1968 r.) szumy uszne zgłosiło 7,2% badanych, stałe 
szumy uszne miało 0,8% osób. W grupie wiekowej 30-55 lat (urodzeni w latach 
1943-1968) szumy uszne zgłosiło 27,6% badanych, stałe szumy uszne miało 16,4% 
osób. W grupie osób powyżej 55 r.ż. (urodzeni przed 1943 r.) szumy uszne zgłosiło 
52% osób, stałe szumy uszne miało 23% badanych. 

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że szumy uszne o znaczeniu kli
nicznym, czyli trwające dłużej niż 5 minut, dotyczą znacznej części osób. Można 
zaryzykować twierdzenie, że stanowią one zjawisko o charakterze społecznym. 
Wskazują one na potrzebę prowadzenia dokładniejszych badań epidemiolo
gicznych na znacznie szerszą skalę· 
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W drugim etapie, dzięki uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez respon
dentów w trakcie wypełniania początkowej wersji ankiety epidemiologicznej oraz 
spostrzeżeń, jakie nasunęły się autorom w fazie badań przedpilotażowych, opra
cowano ostateczną wersję ankiety epidemiologicznej. Została ona przedstawiona 
na ryc. I. 

Ankieta ta składa się z 13 prostych pytań dotyczących występowania 
szumów usznych, ich uciążliwości dla pacjenta i domniemanej etiologii. 
Jednocześnie zawiera pytania o współistnienie zjawiska nadwrażliwości na dżwię
ki oraz problemów ze słuchem u osoby ankietowanej i w jego rodzinie. 

W trzecim etapie badań wybrano trzy regiony kraju (Mazowsze, Podlasie, 
Śląsk), zróżnicowane pod względem uprzemysłowienia i stopnia zanieczyszczenia 
środowiska. Następnie z bazy adresowej, opartej na systemie PESEL, została 
wylosowana reprezentacyjna próba statystyczna do oceny epidemiologicznej 
- łącznie 12 tys. osób. Losowanie to przeprowadzono ze stałym krokiem propor
cjonalnie do liczebności danej warstwy populacji. Pod każdy z wylosowanych 
adresów udają się przeszkoleni ankieterzy, dysponujący upoważnieniem Instytutu 
do przeprowadzania badań ankietowych. Każda z badanych osób otrzymuje infor
mację o celach i znaczeniu prowadzonych badań, a także informację o możliwości 
zgłoszenia się na badania diagnostyczne do Instytutu i skorzystania ze specjalis
tycznego leczenia bądź rehabilitacji w razie zauważenia u respondenta bądź 
u członków jego rodziny jakichkolwiek problemów ze słuchem. W przypadku 
niezastania nikogo w domu pod wylosowanym adresem ankieter ma obowiązek 
udać się tam ponownie. W badaniu ankietowym może wziąć udział każda osoba 
zamieszkująca pod tym samym adresem, jeśli ukończyła 16 rok życia. 

W każdym z trzech badanych regionów przeprowadzono szkolenie ankie
terów oraz wybrano osoby odpowiedzialne za prowadzenie badań. Są nimi lekarze 
audiolodzy lub otolaryngolodzy. Jednocześnie przygotowana została komputerowa 
baza danych służąca do wprowadzania na bieżąco i analizy statystycznej uzyski
wanych informacji z napływających ankiet. Niezwykle ważna jest jednoczesna 
akcja informacyjna w środkach masowego przekazu, mająca zwiększyć stopień 
świadomości społecznej odnośnie do znaczenia zaburzeń słuchu we współczesnym 
świecie i potrzeby badań epidemiologicznych dotyczących tych problemów. 

Wyniki prowadzonych badań będą przedstawiane w kolejnych pracach. 
Uzyskane dane posłużą zaplanowaniu i zapewnieniu skutecznej pomocy medycznej 
l rehabilitacyjnej wszystkim potrzebującym. Powinny one również zwiększyć 
stopień świadomości społecznej dotyczącej wagi problemu zaburzeń słuchu oraz 
ich wczesnego wykrywania. Wdrożenie odpowiednio wczesnego postępowania te
rapeutyczno-rehabilitacyjnego daje najlepsze wyniki i pozwala na znaczną redukcję 
kosztów leczenia. Jeszcze ważniejsze jest podjęcie zakrojonej na szeroką skalę pro
filaktyki uszkodzeń słuchu w społeczeństwie polskim. Ponadto od wyników 
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ANKIETA nrl 
Dotychczas nie znany jest dostatecznie zasięg i waga problemu zaburzeń słuchu 
w populacji polskiej. Wypełniając tę ankietę, przyczyniasz się do poznania 
zagadnienia w Polsce i skuteczniejszej walki z tym. Możemy też pomóc Tobie. 

W staw ,,x" we właściwej kratce lub odpowiednie dane. 

1 PLEĆ UKOBIETA UMĘŻCZYZNA 

2 ROK URODZENIA 

3 MIEJSCE 
NAZW A MIEJSCOWOŚCI --------------------------------
W OJEW Ó D ZTW O -----------------------------------------
OSTATNIO 
WYKONYWANY ZAWÓD -----------------------------------

4 Czy miałeś kiedykolwiek lub maS2Szumy uszne, trwające 
dłużej niż 5 minut? 

(szumy uszne - to uczucie pisku, gwizdu, dzwonienia, huku, wycia, szmeru. 
powiewu wiatru, tętnienia lub inne dźwięki, które tylko Pan/Pani słyszy?) 

U U 
TAK NIE 

5 Czy masz trwające bez przerwy (stałe) szumy uszne? 
I I I I 
TAK NIE 

6 Zaznacz kreską na skali (od O - IO),jak bardzo Twoje szumy Ci dokuczają 
( dotyczy tylko szumów trwających dłużej niż 5 min.) 

li !\li oooj~tnc śn .. dll.io dok.U{~zliwC' 

7 

8 

9 

10 

11 
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Z czym wiążesz pojawienie się szumów, które zaobserwowałeś li siebie? 
( dotyczy tylko szumów trwających dłużej niż 5 min. ) 

• z hałasem (w pracy, w szkole, innym) 

• z nagłym hałasem (wybuch, wystrzał) 

• ze słuchaniem głośnej muzyki 

• z infekcją (grypa, przeziębienie) 

• z pogorszeniem słuchu 

• wystąpiły po urazie głowy 

• wystąpił po lekach (podaj, jakich) 

• ze stresem (np.: utrata pracy, wypadek, 

śmierć bliskiej osoby) 

• ze zmianą pogody (ciśnienia atmosferycznego) 

• inne powody (podaj, jakie) 

• nie widzę z niczym związku 

Czy leczyłeś/leczysz się z powodu szumów 
usznych? 

Czy masz "nadwrażliwość" na dźwięki? 
(uczucie bólu, dyskomfortu w uszach pod 
wpływem dźwięków) . 

Czy masz inne problemy ze słuchem? 
(np. słyszysz gorzej, niewyraźnie, nie słyszysz 
cichej rozmowy) 

Czy leczyłeś/leczysz się z powodu osłabienia 
słuchu? 

I I 
TAK NIE 

III 
TAK NIE 

I I 
TAK NIE 

I I 
TAK NIE 

12 Czy miewałeś wycieki z uszu? I I 
TAK NIE 

13 Czy w rodzinie ma ktoś kłopoty ze słuchem? I I 
TAK NIE 

Ryc. 1. Ostateczna wersja ankiety epidemiologicznej 
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przeprowadzonych badań zależeć też b((dzie liczba lekarzy, którzy w przyszłości 
b((dą mogli rozpoCząć specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii. 
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