Audiofonologia
Tom XI
1997

"

BartnikI, Anna Fabijańska l , Małgorzata Jastreboff',
Marek RogowskP'" Jerzy Sienkiewicz', Henryk SkarżyńskP

Grażyna

I

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Warszawa
2Tinnitus and Hypcracusis Center
University or Maryland
l

Zakład

Zdrowia Publicznego AM
Białystok

Epidemiologia szumów usznych. Ankieta"
Epidemiology of tinnitus. Questionnairee
Słowa kluczowe: szumy uszne, epidemiologia
Key words: tinnitus, epidemiology

Streszczenie
W publikacji przedstawiono
w Polsce.

ankietę służącą

do epidemiologicznej oceny szumów usznych

Summary
The questionnairee will be used as an instrument in epidemiological diagnosis of tinnitus
in Poland.

Dotychczas brak jest w piśmiennictwie jakichkolwiek danych epidemiologicznych dotyczących występowaniu szumów usznych i nadwrażliwości słu
chowej u ludzi w Polsce.
Poniższa ankieta ma służyć jako narzędzie pracy w badaniach nad epidemiologią tego zjawiska w Polsce. Dzięki niej będzie można określić częstość
występowania stałych szumów usznych, okresowych szumów usznych o klinicznym znaczeniu i nadwrażliwości słuchowej. Pozwala ona na analizę danych O częstości występowania szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej
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Epidemiologia szumów usznych. Ankieta

w populacji różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi). Jednocześnie umożliwia ocenę ewentualnego związku szumów usznych:

7 Zaznacz

- ze współistnieniem subiektywnego niedosłnchu.
Ankieta jest podstawą do przeanalizowania domniemanych przyczyn powstawania szumów usznych i ich znaczenia w poszczególnych grupach wiekowych.
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Z czym wiążesz pojawienie się szumów?
(chodzi tylko o szumy trwające dłnżej niż 5 min.)
z hałasem (w pracy, w szkole, innym)

Dotychczas nie znany jest zasięg i waga problemu szumów usznych w populacji polskiej. Wypełniając ankietę, przyczyniasz się do poznania tego
zjawiska w Polsce i skuteczniejszej walki z nim. W razie potrzeby możesz
skorzystać z naszej pomocy.
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