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Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci 
z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego 
słuchu 
Tinnitus in children with normal results of hearing screening test

Danuta Raj-Koziak, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, 
Henryk Skarżyński

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Wprowadzenie. Szumy uszne u dzieci nie są często po-
dejmowanym problemem w praktyce medycznej. Częstość 
występowania szumów u dzieci z dobrym słuchem opisywana 
w literaturze waha się od 13% do 37,7%. W piśmiennictwie 
polskim brak jest danych na temat częstości występowania 
szumów usznych wśród dzieci prawidłowo słyszących.
Cel pracy. Ocena częstości występowania szumów usznych 
u dzieci w wieku 7 lat z prawidłowym wynikiem przesiewowego 
badania słuchu.
Materiał i metody. Przeanalizowano 55201 danych kwestiona-
riuszowych dotyczących występowania szumów usznych u dzieci 
uzyskane od rodziców oraz informacje zebrane bezpośrednio od 
dziecka. U każdego dziecka wykonano progowe badanie słuchu 
za pomocą audiometru przesiewowego dla przewodnictwa 
powietrznego w zakresie częstotliwości 0,5-8 kHz.
Wyniki. Analiza danych kwestionariuszowych wykazała, 
że 7073 (12,8%) rodziców dzieci z prawidłowym wynikiem 
przesiewowego badania słuchu wskazało na występowanie 
szumów usznych u dziecka. Natomiast odsetek dzieci, które 
potwierdziły badaczowi występowanie szumów usznych wyniósł 
31,6%. Ponad 56% dzieci z szumami usznymi nie zgłosiło tej 
dolegliwości rodzicom.
Wnioski. Wyniki danych kwestionariuszowych potwierdzają 
częste występowanie szumów usznych wśród dzieci. Odsetek 
występowania szumów usznych wśród populacji dziecięcej jest 
argumentem przemawiającym za koniecznością wprowadzenia 
na stałe do medycyny szkolnej programów badań przesiewo-
wych w celu wczesnego wykrywania różnych zaburzeń słuchu, 
w tym szumów usznych.

Słowa kluczowe: szumy uszne u dzieci, badania przesiewowe 
słuchu

Introduction. Tinnitus in children is still rarely discussed in 
medical literature. The prevalence of pediatric tinnitus has been 
reported to range between 13-37.7%. There is no data in Polish 
literature concerning the prevalence of tinnitus in normally 
hearing children.
Aim. To estimate the prevalence of the tinnitus in 7 years old 
children with normal results of hearing screening test.
Material and methods. In this study, 55201children and 
their parents were asked about the presence of tinnitus by 
a questionnaire survey. Additionally, children were asked by 
the tester if they could hear noise in their ears or head, before 
hearing screening test at school had been conducted. The 
hearing screening test was performed using an air-conduction 
screening audiometer in the 0.5-8 kHz frequency range.
Results. The results show that 7073 (12.8%) parents of 
children with normal screening test result reported tinnitus 
in their children. The proportion of children who confirmed 
experiencing tinnitus when directly asked by the tester was 
31.6%. Over 56% of children did not complain of tinnitus 
spontaneously to their parents.
Conclusions. Results of our questionnaire survey confirm 
that tinnitus is frequent in children. The frequency of tinnitus 
recorded in the children’s population is an argument in favour 
of the necessity to include regular screening tests intended to 
ensure early detection of various hearing impairments, including 
tinnitus, into the school health care programs.
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	 Informacje	 na	 temat	 występowania	 szumów	
usznych	u	dzieci	zebrano	na	podstawie	odpowiedzi	
rodziców	 oraz	 od	 dzieci	 podczas	 wizyty	 badacza	
w	szkole.	Dla	zrealizowania	tematu	pracy	wykorzy-
stano	odpowiedzi	rodziców	na	pytanie:	„Czy	dzie-
cko	skarży	się	na	występowanie	szumów	usznych,	
gdy	jest	cicho?”	Rodzice	udzielając	odpowiedzi	mieli	
możliwość	wskazania	jednej	z	odpowiedzi:	nigdy,	
rzadko,	często,	bardzo	często.
	 Natomiast	w	dniu	wykonywania	badania	prze-
siewowego	 słuchu,	 dziecku	 zadano	 następujące	
pytanie:	„Gdy	jest	cicho	w	otoczeniu,	to	czy	zdarza	
Ci	się	słyszeć	w	uszach	szumy,	piski,	brzęczenie	lub	
inne	dźwięki?”	Dziecko	mogło	wskazać	jedną	z	od-
powiedzi	taki	samych	jak	w	pytaniu	do	rodziców.
	 W	badaniach	przesiewowych	słuchu	u	dzieci	za-
stosowano	urządzenie	„Platforma	Badań	Zmysłów”,	
które	jest	przenośnym,	przesiewowym	audiometrem	
służącym	 do	 szybkiego	 przeprowadzania	 badań	
słuchu	 dzieci	 i	 dorosłych.	 Według	 normy	 PN-EN	
60645-1	zakwalifikowany	 jest	on	 jako	audiometr	
klasy	4.	Urządzenie	 składa	 się	 z	 komputera	 typu	
netbook,	słuchawek	audiometrycznych	oraz	przy-
cisku	 pacjenta.	 Funkcje	 generatora	 sygnałów	 au-
diometrycznych	zrealizowane	były	na	wbudowanej	
karcie	 dźwiękowej	 komputera.	 Impulsowe	 tony	
prezentowane	były	w	zakresie	od	0	do	80	dB	HL,	
dla	częstotliwości	od	0,25	kHz	do	8	kHz.	U	każdego	
dziecka	wykonano	progowe	badanie	audiometrycz-
ne	dla	przewodnictwa	powietrznego.	Grupa	dzieci	
z	prawidłowym	wynikiem	audiometrycznego	bada-
nia	słuchu	została	zakwalifikowana	do	dalszych	ba-
dań.	Jako	kryterium	prawidłowego	wyniku	badania	
słuchu	uznano	próg	słyszenia	dla	przewodnictwa	
powietrznego	w	zakresie	częstotliwości	od	0,5	kHz	
do	8	kHz	poniżej	lub	na	poziomie	20	dB	HL.	Ana-
lizie	statystycznej	poddano	55201	danych	(w	tym	
28043	chłopców	oraz	27158	dziewczynek).

WYNIKI

	 Analiza	 danych	 wykazała,	 że	 7037	 (12,8%)	
rodziców	dzieci	z	prawidłowym	progiem	słyszenia	
wskazało	na	występowanie	szumów	usznych	u	dzie-
cka.	W	tej	grupie	dzieci	tylko	713	(1,3%)	rodziców	
dzieci	wskazywało	na	występowanie	szumów	jako	
częste	i	bardzo	częste	(tab.	I).	Odsetek	dzieci,	które	
potwierdziły	badaczowi	w	szkole	obecność	szumu	
usznego	był	znacznie	wyższy	i	wyniósł	31,6%.	Dzie-
ci,	które	zaznaczyły	odczuwanie	szumów	usznych	
jako	częste	i	bardzo	częste	stanowiły	5,1%	wszyst-
kich	badanych	(tab.	II).
	 Porównując	 odpowiedzi	 rodziców	 na	 temat	
występowania	 szumów	 usznych	 u	 ich	 dzieci	
z	odpowiedziami	udzielonymi	bezpośrednio	przez	

WSTĘP

	 Nowoczesna	audiologia	i	otolaryngologia,	które	
zaliczane	są	do	medycyny	prewencyjnej,	dysponują	
obecnie	wieloma	sposobami	niesienia	pomocy	pa-
cjentom	 z	 zaburzeniami	 i	 uszkodzeniami	 słuchu.	
Aby	jednak	w	pełni	wykorzystać	te	możliwości,	za-
burzenia	bądź	uszkodzenia	słuchu	należy	wykrywać	
we	wczesnej	 fazie.	 Stąd	 też	ogromnego	znaczenia	
nabierają	programy	przesiewowe	pod	kątem	wczes-
nego	wykrywania	wad	słuchu	oraz	innych	zaburzeń	
związanych	ze	słyszeniem	w	tym	szumów	usznych.	
W	optymalnym	systemie	opieki	zdrowotnej	badania	
przesiewowe	 powinny	 być	 prowadzone	 nie	 tylko	
w	okresie	noworodkowym	lub	niemowlęcym,	ale	
również	w	kolejnych	latach	życia	dziecka.
	 Częstość	występowania	szumów	usznych	u	dzie-
ci	dobrze	słyszących	na	podstawie	piśmiennictwa	
waha	się	w	zakresie	od	13	do	37,7%	[1-5].	Wyniki	
wielu	 badań	 wskazują	 na	 fakt,	 że	 dzieci	 rzadko	
spontanicznie	zgłaszają	obecność	szumów	usznych,	
ponieważ	dla	większości	dolegliwość	ta	nie	stanowi	
problemu	[4-6].	Szumy	uszne	mogą	jednak	wpływać	
negatywnie	na	ich	zdolność	koncentracji	[8,9].
	 Pomimo	 faktu,	 że	 szumy	 uszne	 występują	
częściej	 u	 dzieci	 niedosłyszących	 w	 porównaniu	
z	 grupą	 dzieci	 dobrze	 słyszących,	 mogą	 stanowić	
większy	problem	wśród	dzieci	z	prawidłowym	słu-
chem.	Kentish	opisał	profil	psychologiczny	małego	
pacjenta	z	dokuczliwymi	szumami	usznymi,	gdzie	
dzieci	 z	prawidłowym	 progiem	 słyszenia	 odczu-
wały	większy	poziom	niepokoju	z	powodu	szumu	
usznego	w	porównaniu	z	dziećmi	z	niedosłuchem	
współistniejącym	z	szumami	usznymi	[9].	Spośród	
dzieci,	 które	 zgłosiły	 się	w	celu	 leczenia	 szumów	
usznych	 i	zostały	 poddane	 ocenie	 wg	 skali	 lęku	
i	depresji	 HAD	 (Hospital Anxiety and Depression 
Scale)	u	33%	badanych	wykazano	zaburzenia	emo-
cjonalno-lękowe	[10].	
	 Celem	pracy	była	ocena	częstości	występowania	
szumów	usznych	u	dzieci	z	prawidłowym	wynikiem	
przesiewowego	badania	słuchu.

MATERIAŁ I METODY

	 Badania	 zaplanowano	 jako	 retrospektywną	
analizę	 danych	 kwestionariuszowych	 uzyskanych	
w	trakcie	realizacji	programu	badań	przesiewowych	
słuchu	u	dzieci	w	wieku	7	lat	z	terenów	małych	miast	
i	wsi	w	siedmiu	województwach	na	terenie	Polski	
wschodniej:	 warmińsko-mazurskiego,	 podlaskie-
go,	mazowieckiego,	 lubelskiego,	 świętokrzyskiego,	
małopolskiego	 i	 podkarpackiego.	 Program	 badań	
został	zrealizowany	przez	Zespół	Instytutu	Fizjologii	
i	Patologii	Słuchu	we	współpracy	z	Kasą	Rolniczego	
Ubezpieczenia	Społecznego.
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dzieci	stwierdzono,	że	tylko	43,3%	dzieci	zgłosiło	
obecność	szumu	rodzicom	oraz	potwierdziło	obec-
ność	szumu	badaczowi	w	szkole.	Natomiast	ponad	
połowa	 badanych	 dzieci	 (56,7%),	 które	 zgłosiły	
badaczowi	obecność	szumów,	nie	poinformowały	
o	tym	fakcie	rodziców	(tab.	III).

szumów	usznych	[3].	Mills	po	przebadaniu	grupy	
93	dzieci	prawidłowo	słyszących	w	wieku	5-16	lat	
(średnia	wieku	5,7	lat)	wskazał	na	obecność	szumów	
usznych	u	29%	badanych	z	czego	dla	1/3	dzieci	szum	
stanowił	 istotny	 problem	 [2].	 Savastano	 badając	
grupę	 1100	 dzieci,	 stwierdziła	 obecność	 szumów	
u	374	dzieci,	z	czego	u	76,4%	dzieci	stwierdzono	
prawidłowy	próg	słyszenia	[5].
	 Większość	autorów	jest	zgodna,	że	zebranie	wy-
wiadu	z	dzieckiem	na	temat	występowania	szumów	
usznych	 jest	 zadaniem	 trudnym.	 Żeby	 zwiększyć	
wiarygodność	odpowiedzi	udzielonych	przez	dzieci,	
Stouffer	 zanim	 zapytał	 dzieci	 o	 obecność	 szumu,	
zadawał	 pytania	 praktyczne	 na	 tematy	 nie	 zwią-
zane	z	głównym	problemem.	Rozrzut	uzyskanych	
wyników	w	zakresie	od	6	do	13%	zależał	od	kon-
sekwencji	odpowiedzi	dzieci	[6].	Holgers	podkreśla,	
ze	mała	liczebność	badanych	grup	dzieci	z	szumami	
usznymi	 uniemożliwia	 często	 przeprowadzenie	
wiarygodnej	analizy	statystycznej	oceniającej	skalę	
występowania	tej	dolegliwości	[10].
	 W	literaturze	opisywane	są	dwa	sposoby	groma-
dzenia	danych	na	temat	występowania	szumów	usz-
nych:	w	oparciu	o	wywiad	zebrany	bezpośrednio	od	
dziecka	i	rodzica	w	gabinecie	lekarskim	lub	w	opar-
ciu	o	wyniki	danych	kwestionariuszowych.	Metoda,	
w	oparciu	o	którą	zebrano	materiał	przedstawiony	
w	 niniejszej	 publikacji	 polegała	 na	 zastosowaniu	
kwestionariuszy	 skierowanych	 do	 rodziców	 oraz	
opierała	się	informacjach	zebranych	przez	badacza	
bezpośrednio	 od	 dziecka	 podczas	 wykonywania	
badań	 przesiewowych	 słuchu	 w	 szkole.	 Zebrane	
wyniki	stały	się	podstawą	do	analizy	największego	
pod	 względem	 liczebności	 materiału	 dotyczącego	
występowania	szumów	usznych	u	dzieci.
	 W	badaniach	własnych,	na	podstawie	odpowie-
dzi	kwestionariuszowych	uzyskanych	od	rodziców	
obecność	 szumów	 usznych	 stwierdzono	 u	 7037	
(12,8%)	 dzieci.	 Natomiast	 same	 dzieci	 wskazały	
obecność	 szumów	usznych	w	31,6%.	Dane	z	piś-
miennictwa	wskazują	na	fakt,	że	dzieci,	które	odczu-
wają	szumy	uszne	zapytane	bezpośrednio	o	problem	
potrafią	 bardzo	 dokładnie	 opisać	 tę	 dolegliwość,	
natomiast	same	spontanicznie	rzadko	ją	zgłaszają	
[5].	 Odsetek	 dzieci,	 które	 nie	 zgłosiły	 obecności	
szumów	usznych	rodzicom,	natomiast	potwierdzi-
ły	 jego	 obecność	 badaczowi	 w	 szkole	 wyniósł	 aż	
56,7%.	Szumy	uszne	spontanicznie	zgłaszane	przez	
dzieci	Savastano	stwierdziła	w	6,5%	przypadków,	
natomiast	w	oparciu	o	dane	uzyskane	z	kwestiona-
riusza	w	34%	[5,11].	Mills	stwierdził,	że	obecność	
szumów	usznych	jest	zgłaszana	spontanicznie	przez	
dzieci	u	3%	badanych	[2].	Podobne	wyniki	badań	
przedstawił	 Nodar,	 który	 podkreślał,	 że	 dzieci	

Tabela I. Liczba oraz odpowiedzi rodziców wskazujących na wystę-
powanie szumu usznego u dziecka. Pytanie do rodziców: „Czy dzie-
cko skarży się na występowanie szumów usznych gdy jest cicho?”

Odpowiedź rodzica na pytanie N %
nigdy 48128 87,2%
rzadko 6360 11,5%
często 628 1,1%
bardzo często 85 0,2%

Tabela III. Zgodność (liczba oraz odsetek) odpowiedzi rodzica i 
dziecka na pytanie dotyczące występowania szumu usznego

Pytanie do dziecka Pytanie do rodziców
szum nie występuje szum występuje

N % N %
szum nie występuje 32582 70,2 13802 29,8
szum występuje 3846 56,7 2932 43,3
razem 36428 16734

Tabela II. Liczba oraz odsetek odpowiedzi dzieci wskazujących na 
obecność szumów usznych. Pytanie do dziecka: „Jeśli jest cicho 
w otoczeniu, to czy zdarza Ci się słyszeć w uszach szumy, piski, 
brzęczenie lub inne dźwięki?”

Odpowiedź dziecka na pytanie N %
nigdy 46842 68,4%
rzadko 18147 26,5%
często 3205 4,7%
bardzo często 301 0,4%

DYSKUSJA 

	 Za	pierwszego	autora,	który	zajął	się	problemem	
szumów	usznych	u	dzieci	powszechnie	uznawany	
jest	 Nodar.	 W	 1972	 roku	 przeprowadził	 badania	
kwestionariuszowe	oceniające	występowanie	 szu-
mów	usznych	wśród	2000	dzieci	w	wieku	od	10	
do	18	lat	i	stwierdził,	że	13,3%	prawidłowo	słyszą-
cych	nastolatków	doświadcza	tej	dolegliwości	[1].	
Holgers	 przeprowadziła	 badania	 epidemiologicz-
ne	 związane	 z	 występowaniem	 szumów	 usznych	
u	dzieci	 w	Szwecji	 w	 2003	 roku.	 Dzieci	 w	 wieku	
7	 lat	 udzielały	 odpowiedzi	 na	 pytanie	 zawarte	
w	kwestionariuszu	o	następującym	brzmieniu:	„Czy	
po	słuchaniu	głośnej	muzyki	lub	innych	głośnych	
dźwięków	słyszysz	dzwonienie,	brzęczenie	lub	inne	
dźwięki	w	uszach	nawet	jeśli	głośna	muzyka	czy	ha-
łas	zostaną	wyłączone?”	Wśród	964	badanych	13%	
prawidłowo	 słyszących	 dzieci	 zgłosiło	 obecność	
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spontanicznie	zgłaszające	szumy	uszne	są	pacjen-
tami,	którym	szum	dokucza	w	sposób	istotny	[1].	
Tę	rozbieżność	pomiędzy	częstym	występowaniem	
szumów	usznych	w	populacji	pediatrycznej	i	dość	
rzadko	zgłaszanymi	skargami	na	tę	dolegliwość	pró-
buje	się	tłumaczyć	faktem,	że	dzieci,	doświadczając	
stałego	 szumu	przez	długi	okres	czasu,	uznają	go	
za	zjawisko	naturalne.	W	przeciwieństwie	do	doro-
słych,	nie	zdają	sobie	sprawy	z	faktu,	że	obecność	tej	
dolegliwości	może	mieć	istotne	znaczenie	medyczne	
i	nie	koncentrują	się	na	tej	dolegliwości.	Ponadto	
mali	pacjenci	angażując	się	znacznie	w	odbiór	bodź-
ców	 ze	 środowiska	 zewnętrznego,	 potrafią	 łatwo	
odwrócić	 swoją	uwagę	od	odczuwanych	 szumów	
usznych	[2,7,12].
	 Różnica	w	odpowiedziach	na	temat	obecności	
szumów	usznych	uzyskanych	od	dzieci	(31,6%)	oraz	
w	odpowiedziach	rodziców	(12,8%)	w	badaniach	
własnych	może	wynikać	 z	 faktu,	 że	 szumy	uszne	
przeszkadzają	 dzieciom	 sporadycznie	 dlatego	 nie	
zgłaszają	tego	problemu	swoim	opiekunom,	nato-
miast	 zapytane	 o	 problem	 potrafią	 dokładnie	 go	
opisać.	Autorzy	wielu	prac,	podobnie	 jak	autorzy	
niniejszej	 pracy,	 zakładają,	 że	 część	 odpowiedzi	
dzieci	na	pytanie	dotyczące	szumów	może	być	nie-
prawdziwa	z	powodu	niezrozumienia	istoty	pytania	
przez	dziecko	lub	sugerowania	się	odpowiedziami	
rówieśników,	 dlatego	 też	 jako	 wiarygodne	 uzna-
no	 odpowiedzi	 rodziców	 na	 pytanie	 o	 obecność	
szumów	usznych	u	dzieci.	Odsetek	występowania	
szumów	usznych	oceniany	jako	„często”	i	„bardzo	
często”	 w	 odpowiedziach	 rodziców	 (1,3%)	 oraz	
dzieci	(5,1%)	wydaje	się	wskazywać	na	grupę	dzieci,	
której	szumy	uszne	przeszkadzają	w	sposób	istotny.	
Natomiast	 odsetek	 szumów	 usznych	 zgłaszanych	
przez	rodziców	i	ich	dzieci	jako	rzadko	występujący	
nie	daje	możliwości	odpowiedzi	na	pytanie	czy	szu-
my	uszne	w	tej	grupie	mają	znaczenie	kliniczne,	co	
oznacza	w	praktyce,	że	trwają	dłużej	niż	5	minut.
	 Ocena	częstości	występowania	szumów	usznych	
u	dzieci	z	prawidłowym	wynikiem	badania	słuchu	
wydaje	się	szczególnie	istotna.	Wobec	nie	zgłaszania	
rodzicom	odczuwania	szumów	usznych	przez	dzieci	
w	wielu	przypadkach,	ta	dolegliwość	może	pozo-
stać	nierozpoznana.	Zastosowanie	kwestionariuszy	
podczas	wykonywania	badań	przesiewowych	badań	
słuchu	w	szkołach	wydaje	się	skutecznym	sposobem	
zbierania	danych	na	temat	częstości	występowania	

tego	problemu	wśród	populacji	dziecięcej.	Udziele-
nie	odpowiedzi	przez	rodziców	na	temat	odczuwa-
nia	szumów	usznych	przez	dzieci	może	spowodować	
zwiększenie	ich	wrażliwości	i	baczniejsze	zwrócenie	
uwagi	na	fakt	występowania	tej	dolegliwości.
	 W	piśmiennictwie	wskazuje	się	na	różne	przyczy-
ny	występowania	szumów	usznych	u	dzieci.	Vernon	
w	 1994	 roku	 i	 Savastano	 w	 2007	 roku	 obserwo-
wali	w	badaniach	retrospektywnych	odpowiednio	
8%	i	25%	przypadków	szumów	usznych	u	dzieci,	
których	przyczyną	był	doznany	w	przeszłości	uraz	
głowy	[5,13].	W	pracach	innych	autorów	wskazuje	
się	 na	 przypadki	 młodzieńczej	 postaci	 choroby	
Ménièra,	innych	postaci	wodniaka	błędnika,	guzów	
pnia	mózgu	czy	przewlekłego	zapalenia	ucha	środ-
kowego,	w	których	jednym	z	pierwszych	objawów	
mogą	być	szumy	uszne	[14-16].	Mills	opisuje	wyniki	
zarejestrowanych	 odpowiedzi,	 zebranych	 od	 403	
dzieci,	z	czego	3%	(13	dzieci)	zgłosiło	szumy	uszne	
spontanicznie.	Wszystkie	te	dzieci	miały	stwierdzo-
ną	chorobę	uszu	w	czasie	konsultacji.	Występowanie	
szumów	usznych	w	tej	grupie	badanych	było	zna-
cząco	wyższe	niż	u	dzieci,	u	których	w	czasie	wizyty	
nie	stwierdzono	nieprawidłowości	w	uszach.
	 Kentish	dowodzi,	że	mali	pacjenci	z	szumami	
usznymi	powinni	być	traktowani	równie	poważnie	
jak	dorośli	ze	względu	na	fakt,	że	nawet	jeśli	dziecko	
nie	skarży	się	na	szumy	uszne	to	mogą	one	powo-
dować	nadpobudliwość,	problemy	z	koncentracją,	
agresję	a	w	konsekwencji	problemy	w	domu	i	szko-
le	[9].	Stąd	tak	istotne	wydaje	się	wczesne	wykrycie	
występowania	szumów	usznych	u	dzieci	a	następnie	
ich	diagnozowanie	w	gabinecie	audiologicznym	oraz	
leczenie.

WNIOSKI 
1.	 Uzyskane	wyniki	badań	kwestionariuszowych	

potwierdzają	 częste	 występowanie	 szumów	
u	dzieci	prawidłowo	słyszących	rozpoczynają-
cych	edukacje	szkolną.

2.	 Odsetek	występowania	szumów	usznych	wśród	
populacji	dziecięcej	jest	argumentem	przema-
wiającym	za	koniecznością	wprowadzenia	na	
stałe	do	medycyny	szkolnej	programów	badań	
przesiewowych	w	celu	wczesnego	wykrywania	
różnych	zaburzeń	słuchu,	w	tym	szumów	usz-
nych.
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