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Introduction. Tinnitus may cause emotional and functional 
disturbances leading to considerable impairment of patients’ 
quality of life, particularly in elderly people. Those patients often 
require psychological intervention.
Aim. To assess annoyance of tinnitus and general health con-
dition of the aff ected patients before and after a short-term 
tinnitus retraining therapy.
Material and methods. The study group comprised 36 people 
with normal hearing or a slight hearing impairment (pure tone 
hearing thresholds ≤30 dB HL), including 24 women and 12 men 
at the age of 40 to 76 years, mean 61. In all patients tinnitus 
annoyance was assessed with Tinnitus Annoyance Questionna-
ire and general health condition was evaluated with Goldberg 
GHQ-28 questionnaire.
The patients were surveyed twice: during a pre-treatment visit 
and after 6-month period of tinnitus retraining therapy combi-
ned with psychological intervention, if necessary.
Results. Before the therapy, signifi cant impairment of everyday 
function as assessed with the General Tinnitus Annoyance 
Questionnaire was recorded in 86% patients, while lower 
than normal values for the Polish population GHQ-28 scores 
were obtained in 89% patients. Psychological problems were 
more frequent in the men than in the women (92% vs. 72%, 
respectively). A statistically signifi cant correlation was shown 
to occur between the mean results obtained by use of the two 
questionnaires (R=0.74). After 6-month of tinnitus retraining 
therapy, tinnitus annoyance was found to be signifi cantly lower, 
and there was a tendency to psychological health improvement 
as assessed by the GHQ-28 questionnaire.
Conclusions. The degree of tinnitus annoyance refl ects in 
poorer patients’ quality of life. Improvement of psychological 
health is observed already after a short-term tinnitus retraining 
therapy combined with of psychological intervention.
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Wprowadzenie. Przewlekłe szumy uszne mogą powodować 
szereg zaburzeń emocjonalnych i funkcjonalnych, pogarszając 
istotnie jakość życia pacjenta, zwłaszcza osób starszych. Chorzy 
ci często wymagają interwencji psychologicznej.
Cel pracy. Ocena dokuczliwości szumów usznych oraz ogól-
nego stanu zdrowia chorych z szumami usznymi przed i po 
krótkotrwałej rehabilitacji metodą habituacji.
Materiał i metody. Badaniami objęto 36 osób bez uszkodzenia 
słuchu lub z niewielkimi zaburzeniami słuchu (progi słuchu w audio-
metrii tonalnej ≤30 dBHL), w tym 24 kobiety i 12 mężczyzn w wieku 
od 40 do 76 lat (średnia 61 lat). U wszystkich pacjentów oceniano 
dokuczliwość szumów usznych za pomocą ankiety „ogólnej dokucz-
liwości szumu usznego” oraz ogólny stan zdrowia psychicznego za 
pomocą kwestionariusza GHQ-28 Davida Goldberga.
Badania ankietowe przeprowadzano na wizycie wstępnej oraz 
po 6 miesiącach rehabilitacji prowadzonej metodą habituacji 
uzupełnionej o elementy interwencji psychologicznej.
Wyniki. Przed rehabilitacją istotne zaburzenia funkcjonowania 
w życiu codziennym, oceniane w oparciu o ankietę „ogólnej 
dokuczliwości szumu usznego”, występowały u 86% chorych, 
natomiast pogorszenie stanu zdrowia psychicznego w porów-
naniu z normą dla populacji polskiej w kwestionariuszu GHQ-28 
wykazywało 89% badanych. U mężczyzn problemy zdrowia psy-
chicznego występowały częściej niż u kobiet (92% vs 72%). Wy-
kazano istotną statystycznie korelację między średnimi wynikami 
uzyskanymi za pomocą obu ankiet (R=0,74). Po 6-miesięcznej 
rehabilitacji stwierdzono istotne zmniejszenie uciążliwości szumu 
usznego oraz tendencję pozytywnych zmian zdrowia psychiczne-
go ocenianego w oparciu o kwestionariusz GHQ-28.
Wnioski. Subiektywnie oceniany poziom dokuczliwości szu-
mów usznych przekłada się na jakość życia pacjentów. Pozytywne 
zmiany w stanie zdrowia psychicznego obserwowane są już po 
krótkotrwałej rehabilitacji szumów usznych metodą habituacji, 
uzupełnionej o elementy interwencji psychologicznej.

Słowa kluczowe: szum uszny, epidemiologia, uciążliwość, 
interwencja psychologiczna, leczenie metodą habituacji
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 U kobiet szumy uszne występują częściej i pod 
postacią bardziej złożonych dźwięków w porów-
naniu z mężczyznami [6]. Szumy uszne są również 
bardziej powszechne wśród osób niewykwalifi kowa-
nych niż wśród osób z kwalifi kacjami zawodowymi, 
co nie znajduje jednak uzasadnienia w różnicach 
w narażeniu na hałas [2].
 Palmer i wsp. w 2002 r. zaobserwowali silny 
związek pomiędzy zgłaszanym przez pacjenta szu-
mem usznym a trudnościami w słyszeniu. U męż-
czyzn w średnim wieku, którzy zgłaszali poważne 
zaburzenia słuchu częstość uporczywych szumów 
usznych wynosiła 16%. Przy nieznacznych ubytkach 
lub ich braku częstość ta wynosiła 5%. Dla kobiet 
analogiczne wartości oszacowano na 33% i 2,6% 
[7].
 Wobec braku skutecznej farmakoterapii, metodą 
z wyboru w leczeniu chorych z szumami usznymi 
jest metoda habituacji (tinnitus retraining therapy 
– TRT). Metoda ta może być zastosowana jedynie 
w stosunku do szumów idiopatycznych, po wy-
kluczeniu wszystkich innych chorób, w których 
szum może być jednym z objawów chorobowych. 
Postępowanie obejmuje w pierwszej kolejności 
dostarczenie pacjentowi dokładnych informacji na 
temat patogenezy szumów usznych. Informacje te 
powinny zawierać podstawowe dane medyczne, uła-
twiające pacjentowi zrozumienie problemu. Bardzo 
ważnym elementem konsultacji terapeutycznych jest 
zapoznanie pacjenta z wynikami przeprowadzonej 
diagnostyki, rozmowa na temat ew. przyczyn wy-
stępującego szumu i objaśnienie planowanej terapii. 
Należy postępować zgodnie z zasadą, że im więcej 
pacjent wie na temat swojego szumu, tym mniej 
się go obawia i chętniej podejmuje leczenie, które 
w konsekwencji staje się bardziej skuteczne.
 Kolejnym krokiem w TRT jest trening dźwię-
kiem. W warunkach ciszy, sygnał szumu usznego 
jest znacznie wyraźniej odbierany przez pacjenta, 
ponieważ występuje wyraźny kontrast między 
szumem a tłem dźwięków otoczenia. Celem terapii 
dźwiękowej jest zmniejszenie tego kontrastu tak, 
aby szum stawał się mniej uciążliwy. W wyniku 
podwyższenia tła dźwiękowego otoczenia dolegli-
wości wynikające z odczuwania szumu usznego 
zmniejszają się, a w konsekwencji dochodzi do 
obniżenia poziomu głośności szumu usznego i jego 
uciążliwości. Pacjentom zaleca się unikanie ciszy.
 Pacjenci z subiektywnie dobrym słuchem mogą 
stosować generatory szumu szerokopasmowego, któ-
re są stałym źródłem dźwięku. Dźwięki generatora 
nie powinny zagłuszać szumu własnego pacjenta. 
Adekwatnie do potrzeb generatory zaleca się nosić 
codziennie, przez minimum osiem godzin dzien-
nie. Cały okres terapii trwa ok. 18–24 miesięcy. Do 

WSTĘP

 Szum uszny (ang. tinnitus) jest skutkiem nie-
prawidłowej aktywności nerwowej na przebiegu 
drogi słuchowej, która jest błędnie rozpoznawana 
w ośrodkach słuchowych jako dźwięk. Szumy uszne 
występują u ok. 10–15% populacji i dotyczą osób 
w każdym wieku i każdej rasy [1]. Nieznaczny od-
setek pacjentów z szumami usznymi odczuwa duży 
dyskomfort wynikający z tej dolegliwości. Szacun-
kowo dotyczy to 1–2 osób na 10 pacjentów. Szumy 
uszne utrudniają koncentrację, powodują zaburzenia 
snu i odpoczynku, a także stanowią barierę w kon-
taktach międzyludzkich. Mogą powodować trudności 
w pracy zawodowej i dezorganizować życie osobiste, 
a nawet, w skrajnych przypadkach, być przyczyną 
podejmowania prób samobójczych [1].
 Dla celów oceny częstości występowania tej 
dolegliwości Davis i El Rafaie proponują stosować 
termin „przedłużający się, spontaniczny szum 
uszny”, defi niowany jako szum, który pojawia się 
spontanicznie (a nie na skutek np. narażenia na 
hałas) i trwa dłużej niż pięć minut. Nie jest w pełni 
sprecyzowane, dlaczego wybrano kryterium pięciu 
minut, jednakże ma to odniesienie kliniczne, gdyż 
krótki, przejściowy, fizjologiczny szum rzadko 
trwa dłużej niż kilka – kilkanaście sekund [2]. 
W badaniach, w których zastosowano kryterium 
5-minutowego trwania szumu usznego, zjawisko 
to stwierdzono u ok. 10% dorosłych; 5% dorosłej 
populacji zgłaszało, że odczuwany szum uszny jest 
umiarkowanie lub dokuczliwy. U 0,5% osób szum 
uszny wywoływał poważne problemy w prowadze-
niu normalnego życia.
 Polskie badania przeprowadzone przez Fabijań-
ską i wsp. w 1999 r. wskazują, że 20% badanych 
zgłasza szum uszny, defi niowany jako objaw trwają-
cy dłużej niż pięć minut [3]. Grupę badaną stanowi-
ło w tej pracy 10349 osób w wieku powyżej 17 lat. 
Znaczne dolegliwości wynikające z występowania 
szumów zgłaszało 10% osób z populacji z szumami 
usznymi. Dokuczliwość i częstość występowania 
szumów usznych wzrastała wraz z wiekiem. Wystę-
powanie stałych szumów autorzy stwierdzili u 4,8% 
populacji [3].
 W badaniach mających określić lokalizację szu-
mów usznych zaobserwowano, że szum uszny jest 
najczęściej obustronny (przynajmniej w 50%), na-
stępnie jednostronny – po stronie lewej, a na końcu 
jednostronny – po stronie prawej. Występują także 
przypadki, w których szum uszny jest umiejscowio-
ny w głowie lub postrzegany dźwięk zewnętrzny. 
Nie stwierdzono, aby lewostronny szum uszny był 
bardziej uciążliwy niż prawostronny oraz, że jest 
to związane z większym stopniem utraty słuchu 
[4,5].
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prowadzenia terapii dźwiękiem nie jest konieczny 
udział świadomości pacjenta, dlatego możliwy jest 
trening podczas snu.
 U pacjentów z niedosłuchem do treningu uży-
wa się dźwięków otoczenia, wzmocnionych przez 
odpowiednio dopasowany aparat słuchowy. Niedo-
słuch powoduje wyjałowienie otoczenia z towarzy-
szących mu dźwięków, czyli ciszę, przez co sygnał 
szumu jest wyraźniej odczuwalny z wszystkimi tego 
konsekwencjami. Stosowanie aparatu słuchowego 
przywraca naturalne środowisko dźwiękowe, przez 
co zmniejsza się natężenie odczuwanego szumu 
usznego. Sam aparat nie „wyleczy” szumu, należy 
wzmocnić tło dźwiękowe odpowiednim szerokopa-
smowym dźwiękiem z otoczenia.
 W TRT najważniejszy jest dźwięk, a nie źródło 
jego generacji. Są pacjenci, którzy nie stosują żad-
nych specjalistycznych urządzeń, jedynie zwracają 
uwagę na otaczanie się różnymi dźwiękami płynący-
mi ze środowiska. Stosowany dźwięk powinien być 
możliwie najbardziej naturalny oraz nie przyciągać 
uwagi pacjenta. Stosowane dźwięki do tak prowa-
dzonej terapii mogą być bardzo różne, w zależności 
od potrzeb pacjenta, może to być stale włączone ra-
dio, dźwięki z wentylatora, odgłos wody czy wiatru 
lub odtwarzane nagranie.
 Celem pracy była ocena dokuczliwości szumów 
usznych oraz ogólnego stanu zdrowia chorych z szu-
mami usznymi przed i po krótkotrwałej rehabilitacji 
metodą habituacji połączonej z elementami inter-
wencji psychologicznej.

MATERIAŁ I METODY

  Badaniami objęto 36 osób, w tym 24 kobiety 
(66,7%) i 12 mężczyzn (33,3%), bez uszkodzenia 
słuchu lub z niewielkiego stopnia upośledzeniem 
słuchu (progi słuchu w audiometrii tonalnej 
≤30 dB HL). Wszyscy badani byli pacjentami Kliniki 
Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. 
Prof. J. Nofera. Wiek chorych wynosił od 40 do 76 
lat, średnio 61 lat. U każdego pacjenta przeprowa-
dzana była dokładna diagnostyka audiologiczna, 
a następnie dobierany był indywidualny program 
terapii (TRT), wsparty, w przypadkach koniecznych, 
interwencją psychologiczną.
 Warunkiem do zakwalifi kowania pacjentów do 
udziału w TRT było przeprowadzenie pełnej diagno-
styki audiologicznej oraz wykluczenie obiektywnych 
przyczyn szumów usznych lub innych stanów cho-
robowych wymagających odrębnego leczenia.
 Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę 
Komisji Bioetycznej przy Instytucie Medycyny Pracy 
(Nr zgody: 13/2008).

Ocena dokuczliwości szumów usznych

 Celem oceny dokuczliwości szumów usznych 
pacjentów proszono o wypełnienie ankiety „ogól-
nej dokuczliwości szumu usznego”, opracowanej 
i zwalidowanej w Klinice Audiologii i Foniatrii 
IMP w Łodzi (tab. I). Ankieta obejmuje ocenę: 
1 – dokuczliwości szumu usznego; 2 – długości czasu 
odczuwania szumów usznych w ciągu dnia; 3 – gło-
śności szumu usznego; 4 – problemów z zasypianiem 
związanych z szumem usznym; 5 – napięcia nerwo-
wego oraz 6 – problemów z pracą i koncentracją 
związanych z szumami usznymi. Każde z 6 pytań 
oceniane było w skali punktowej od 1 do 10. Za 
kryterium istotnych problemów w codziennym 
funkcjonowaniu spowodowanych dokuczliwością 
szumu usznego przyjęto wynik w podklasach więk-
szy/równy 3 punkty na 10 możliwych, zaś zbiorczy 
powyżej 20 punktów na 60 możliwych. Kryteria te 
oparto na wynikach w grupie kontrolnej osób bez 
szumów usznych uzyskanych podczas realizacji 
wcześniejszych badań [8].
 Chorzy wypełniali ankietę „ogólnej dokuczliwo-
ści szumów usznych” podczas pierwszej wizyty oraz 
po 6 miesiącach od wdrożenia TRT uzupełnionej 
o wybrane elementy interwencji psychologicznej.

Tabela I. Ankieta ogólnej dokuczliwości szumu usznego

Oceniany parametr dokuczliwości Skala punktowa
Ogólna dokuczliwość szumu usznego Od 1 do 10 punktów
Długość czasu odczuwania szumu uszne-
go w ciągu dnia

Od 1 do 10 punktów

Głośność szumu usznego (subiektywna) Od 1 do 10 punktów
Problemy z zasypianiem związane z szu-
mem usznym

Od 1 do 10 punktów

Napięcie nerwowe związane z szumem 
usznym

Od 1 do 10 punktów

Problemy związane z pracą i koncentracją 
związane z szumem usznym

Od 1 do 10 punktów

Ocena ogólnego stanu zdrowia

 Ogólny stan zdrowia psychicznego pacjenta 
oceniano za pomocą wystandaryzowanej ankiety 
oceny ogólnego stanu zdrowia GHQ-28 Davida 
Goldberga. Ankieta ta obejmuje 28 pytań w IV 
podklasach: symptomy somatyczne (GHQ-A), ob-
jawy niepokoju i bezsenności (GHQ-B), zakłócenia 
w codziennym funkcjonowaniu (GHQ-C) oraz 
symptomy depresji (GHQ-D). Uzyskane wyniki 
odniesiono do normy dla populacji polskiej osób 
zdrowych, dla której istnieje standaryzacja ankiety 
GHQ-28 w odniesieniu do całej grupy, jak również 
dla podgrup kobiet i mężczyzn [9]. Przeprowadzano 
analizę w „stenach”, umożliwiającą ocenę stopnia 
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zaburzeń stanu psychicznego poprzez kwalifi kację 
wyniku jako niski (0-16 punktów; 1-4 sten), śred-
ni (17-27 punktów; 5-6 sten) lub wysoki (28->57 
punktów; 7-10 sten). W odniesieniu do populacji 
polskiej norma dla zbiorowości ogólnej wynosi do 
16 punktów (1-4 sten), stanowiąc wynik niski [9].
 Podobnie jak ankietę „ogólnej dokuczliwości 
szumów usznych” pacjenci wypełniali kwestio-
nariusz GHQ-28 podczas pierwszej wizyty oraz 
po 6 miesiącach od wdrożenia TRT uzupełnionej 
o wybrane elementy interwencji psychologicznej. 
Wyniki uzyskane w kwestionariuszu GHQ-28 po-
równywano ze średnimi wynikami populacji osób 
zdrowych w całej grupie oraz oddzielnie w podgru-
pie kobiet i mężczyzn.

Ocena statystyczna

 Ocenę zależności pomiędzy wynikami uzyska-
nymi w ankiecie „ogólnej dokuczliwości szumów 
usznych” i ankiecie GHQ-28 przeprowadzono 
w oparciu o analizę regresji. Ocenę istotności sta-
tystycznej zmian w wynikach badań ankietowych 
uzyskanych po 6 miesiącach TRT w porównaniu 
z wynikami przed leczeniem oceniano w oparciu 
o test p par skojarzonych. Istotność statystyczną 
zmian przyjęto na poziomie p<0,05.

WYNIKI
Ocena uciążliwości szumów usznych 

 Analiza wyników w odniesieniu do ustalonej 
normy wynoszącej dla wyniku zbiorczego 20 na 
60 punktów wykazała, że u 86% osób występują 
istotne zaburzenia codziennego funkcjonowania 
związane z obecnością szumu usznego.
 Średni wynik zbiorczy uzyskany w ankiecie 
„ogólnej dokuczliwości szumu usznego” w całej gru-
pie badanych wynosił 33,6±13,4 (min. 11,0; maks. 
60). Średnie wyniki w poszczególnych podklasach 
zawierały się w przedziale od 4,5 (podklasa 6) do 
6,5 (podklasa 2) (ryc. 1).

Ocena ogólnego stanu zdrowia

 Przed leczeniem średni wynik uzyskany w kwe-
stionariuszu GHQ-28 w całej grupie pacjentów 
z szumami usznymi wynosił 30,6±13,2 (min. 
10,0; maks. 64) i był wyższy niż średni wynik 
normy w ogólnej populacji polskiej (16 punktów) 
(ryc. 2). W poszczególnych podklasach średnie wy-
niki w całej grupie wynosiły ok. 9,1 w podklasie 
GHQ-A, GHQ-B i GHQ-C oraz 3,3 w podklasie 
GHQ-D i również były wyższe niż średnie w kraju 
[9]. Średnie wyniki uzyskane w podgrupach kobiet 
i mężczyzn nie różniły się istotnie.

 Analiza w „stenach” przeprowadzona w całej 
grupie badanych wykazała, że 50% osób uzyskało 
wynik wysoki, 39% wynik średni, a jedynie 11% 
wynik niski (ryc. 3). Odnosząc te liczby do norm, 
łącznie 89% badanych osób z szumami usznymi 
wykazywało zły stan zdrowia psychicznego ocenio-
ny kwestionariuszem GHQ-28 (wynik średni lub 
wysoki).
 Wynik wysoki częściej występował u mężczyzn 
(66,7% mężczyzn) niż u kobiet (40% kobiet). Zły 
stan psychiczny (wynik średni i wysoki łącznie) 
wykazano u 91,7% mężczyzn i 72% kobiet łącz-
ny. Uzyskane wysokie wyniki w obydwu grupach 
świadczą o istotnych problemach psychologicznych 
u pacjentów leczonych z powodu szumów usznych, 
większych u mężczyzn niż kobiet (ryc. 3).

Średni wy nik GHQ-28 w całej grupie

 Średnia 
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DYSKUSJA

 Liczne badania wykazały, że przewlekłe szumy 
uszne mogą być czynnikiem doprowadzającym 
do zaburzeń zarówno w sferze emocjonalnej jak 
i funkcjonalnej, wpływając w istotny sposób na 
obniżenie jakości życia osób na nie cierpiących 
[10]. W badaniach przeprowadzonych w 1991 
roku McKenna stwierdził istotne zaburzenia 
psychologiczne u 45% osób z szumami usznymi, 
głównie w postaci irytacji, złości, obawy o stan 
zdrowia i depresji. Potwierdziły to kolejne badania 
wykorzystujące do oceny stanu psychicznego różnego 
rodzaje kwestionariusze.  Sullivan i wsp. obserwowali 
depresję u 60% pacjentów z szumami usznymi 
w porównaniu do 7% osób grupy kontrolnej bez 

Ryc. 3. Ocena ogólnego stanu zdrowia ocenionego w an-
kiecie GHQ-28 u pacjentów z szumami usznymi w całej 
grupie oraz w podgrupach kobiet i mężczyzn w stenach 
(wynik niski, średni, wysoki)
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Ocena zależności między uciążliwością szumów 
usznych a ogólnym stanem zdrowia

 Celem oceny zależności między uciążliwością 
szumów usznych ocenianą w ankiecie „ogólnej 
dokuczliwości szumu usznego” a ogólnym stanem 
zdrowia ocenianym w ankiecie GHQ-28 przepro-
wadzono analizę regresji średnich wyników uzyska-
nych w obu ankietach. Uzyskano wysoką korelację 
pomiędzy uciążliwością szumów usznych a złym 
stanem psychicznym (R=0,74).

Zmiany w dokuczliwości szumów usznych po 
leczeniu

 Analiza średnich wyników, uzyskanych w an-
kiecie „ogólnej dokuczliwości szumów usznych” 
w całej grupie chorych wykazała istotne zmniej-
szenie dolegliwości związanych z szumem usznym 
po 6 miesiącach terapii (test T dla prób zależnych; 
p=0,48) (ryc. 4).

Zmiany w ocenie ogólnego stanu zdrowia

 Podobnie do oceny dokuczliwości szumów 
usznych, analiza średnich wyników uzyskanych 
w ankiecie GHQ-28 u pacjentów z szumami uszny-
mi wykazała poprawę ogólnego stanu zdrowia ba-
danych po pierwszych 6 miesiącach terapii (ryc. 5). 
Jednakże test T dla prób zależnych nie wykazał 
istotności statystycznej w zakresie tych zmian, naj-
prawdopodobniej z racji na początkowy etap terapii 
(p=0,218).
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szumów usznych [11]. Hiller i Goebel stwierdzili 
że 26 z pośród 27 badanych pacjentów z szumami 
usznymi spełnia kryteria różnego stopnia zaburzeń 
emocjonalnych ocenianych w ankiecie oceny stanu 
psychicznego (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders – DSM-III-R) [12]. Wykorzystując 
ankietę DSM-IV, Zöger i wsp. stwierdzili przejściową 
depresję u 62%, zaś przewlekłą postać depresji u 39% 
spośród 82 badanych osób z przewlekłymi szumami 
usznymi [13]. Inni autorzy stwierdzali obecność 
depresji u około 45-69% pacjentów z szumami 
usznymi [14,15]. Do wszelkich powyższych badań 
należy podchodzić jednak ostrożnie, gdyż nie 
odnosiły one uzyskanych danych do populacji osób 
zdrowych. Ma to szczególne znaczenie w świetle 
badań Kesslera i wsp., którzy w przeprowadzonych 
badaniach epidemiologicznych na dużej grupie 
8098 osób stwierdzili różnego stopnia przejściowe 
zaburzenia stanu emocjonalnego u około 50% 
populacji osób zdrowych [15]. Dodatkowy problem 
stwarza fakt, że szumy uszne są dolegliwością 
subiektywną i w określeniu ich nasilenia i wpływu 
na życie codzienne można opierać się jedynie 
o specjalnie przygotowane kwestionariusze, takie 
jak Tinnitus Questionnaire, Tinnitus Handicap 
Questionnaire, Tinnitus Severity Scale, Tinnitus 
Reaction Questionnaire, Subjective Tinnitus Severity 
Scala, Tinnitus Handicap/Support Scala, Tinnitus 
Handicap Inventory, a nie tylko wywiad.
 Badania dotyczące stanu emocjonalnego u pa-
cjentów z szumami usznymi przeprowadzane były 
zwykle wśród osób, które zgłaszały się do lekarza, 
a zatem same szukały pomocy u lekarza. W bada-
niach przeprowadzanych w całej populacji osób 
z szumami usznymi (również wśród nie zgłaszają-
cych się do lekarza) zaburzenia stanu emocjonalnego 
obserwowano u znacznie mniejszego odsetka cho-
rych tj. jedynie u około 0,5–1% pacjentów [16].
 W pracy przeprowadzono ocenę dokuczliwości 
szumu usznego oraz ogólnego stanu zdrowia u cho-
rych z szumami usznymi. Ocenę dokuczliwości 
szumu usznego dokonano o specjalnie przygoto-
waną w Klinice Audiologii i Foniatrii IMP w Łodzi 
ankietę „ogólnej dokuczliwości szumu usznego”. 
Ankietę stworzono w oparciu o analizę ankiet 
wykorzystywanych przez innych autorów w bada-
niach pacjentów z szumami usznymi, zwracając 
szczególną uwagę na to by była ona prosta, łatwa 
do samodzielnego wypełnienia i zawierała ocenę 
najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych 
wiązanych z szumami usznymi [8]. Za kryterium 
istotnych problemów w codziennym funkcjonowa-
niu przyjęto wynik w podklasach większy/równy 
3 punkty na 10 możliwych, zaś zbiorczy powyżej 
20 punktów na 60 możliwych. Kryteria te opra-

cowano we wcześniejszych badaniach w grupie 
kontrolnej osób bez szumów usznych [8]. Analiza 
uzyskanych wyników w odniesieniu do ustalonej 
normy wykazała istnienie istotnych zaburzeń 
codziennego funkcjonowania u osób z szumami 
usznymi. Uzyskane wyniki są nieznacznie wyższe 
od wyników uzyskanych przez innych autorów, któ-
rzy stwierdzali istotne zaburzenia psychospołeczne 
u 45-69% osób z szumami usznymi. Wyższy odse-
tek chorych w badaniach własnych może wynikać 
z faktu, że przeprowadzono je wśród osób, które 
zgłosiły się do lekarza, a zatem same szukały pomo-
cy z powodu negatywnego wpływu szumu usznego 
na ich stan emocjonalny oraz włączone zostały do 
TRT, co świadczyło o dużej motywacji do podjęcia 
leczenia. Analiza w podklasach zaburzeń wykazała 
największe zaburzenia z powodu: problemów z za-
sypianiem, napięcia nerwowego oraz problemów 
z koncentracją. Są to najczęściej obserwowane za-
burzenia codziennego funkcjonowania występujące 
u pacjentów z szumami usznymi.
 Andersson i wsp. w badaniach przeprowa-
dzonych w 1999 roku stwierdzili zaburzenia snu 
o różnym nasileniu aż u 71% pacjentów z szumami 
usznymi [17]. Inni badacze obserwowali zaburzenia 
snu u około 50% pacjentów z szumami usznymi 
[18,19]. Zaburzenia snu związane z szumami uszny-
mi stanowią szczególny problem u dzieci, występu-
jąc nawet u 80% badanych [20]. W epidemiologicz-
nych badaniach przekrojowych przeprowadzonych 
na grupie 10 216 dzieci stwierdzono zaburzenia snu 
u 14% chłopców i 27% dziewcząt cierpiących na 
szumy uszne [21].
 W badaniach własnych odniesiono subiektywne 
odczucie uciążliwości do stanu zdrowia psychiczne-
go chorych oceniane za pomocą ankiety GHQ-28. 
We wcześniejszej pracy wykazano, że w grupie cho-
rych z szumami usznymi średnia punktów kwestio-
nariusza GHQ-28 wynosiła 36, co w odniesieniu 
do normy dla ogólnej populacji polskiej, kształtu-
jącej się w zakresie do 16 punktów, jest wynikiem 
wysokim, świadczącym o istotnych problemach 
psychologicznych występujących w tej grupie osób. 
Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły trudności 
w zasypianiu (68% chorych) oraz występowania ob-
jawów rozdrażnienia i złości (65% chorych), rzadziej 
zgłaszane były trudności w radzeniu sobie z codzien-
nymi zajęciami (36% chorych). W oparciu o wyniki 
indywidualnej oceny stanu zdrowia psychicznego 
opracowano program interwencji psychologicznej, 
obejmujący sześć 45-60 minutowych sesji, oparty na 
założeniach terapii poznawczo-behawioralnej [8].
 Aktualnie przeprowadzone badania potwierdza-
ją nasze wcześniejsze spostrzeżenia [8], jak również 
wyniki badań innych autorów [21,22]. Wykazano, 
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że zaburzenia zdrowia psychicznego u pacjentów 
z szumami usznymi występują częściej u mężczyzn 
niż u kobiet. Ponadto stwierdzono wysoką istotnie 
statystyczną korelację między wynikami uzyskany-
mi w ankiecie oceny uciążliwości szumów usznych 
i w kwestionariuszu GHQ-28. Wskazuje to, że oba 
narzędzia mogą być stosowane wymiennie w oce-
nie zaburzeń psychospołecznych i emocjonalnych 
u pacjentów z szumami usznymi, wynikających z ich 
choroby. Co więcej, uzyskane wyniki terapii szumów 
usznych metodą habituacji wskazują na możliwość 
monitorowania jej postępów, przy czym badanie 
ankietą ewaluacji dokuczliwości szumów usznych 
wydaje się być dla tych celów metodą czulszą niż 
kwestionariusz GHQ-28 [22].

WNIOSKI
1. Subiektywnie oceniany poziom dokuczliwości 

szumów usznych przekłada się na jakość życia 
pacjentów.

2. Pozytywne zmiany w stanie zdrowia psychicznego 
obserwowane są już po krótkotrwałej rehabilita-
cji szumów usznych metodą habituacji, uzupeł-
nionej o elementy interwencji psychologicznej.

Praca została zrealizowana w ramach zadania fi nansowa-
nego z dotacji na działalność statutową nr IMP 18.9/2007-
2008 pt. „Ocena skuteczności terapii szumów usznych 
metodą habituacji TRT (Tinnitus Retraining Therapy) 
wzbogaconej o elementy interwencji psychologicznej”

Wyniki badań stanowiły podstawę pracy magisterskiej 
 Katarzyny Machety pt. „Ocena skuteczności leczenia pacjen-
tów z szumami usznymi za pomocą metody habituacji”


