












Narodowy Test Słuchu 2012
13 tysięcy osób wzięło udział w Narodowym Teście Słuchu 2012, objął 78 miast, 
nasz Słuchobus przejechał 9 tysięcy kilometrów

Słuch Polaków pogarsza się z roku na rok
Aż 40 procent osób, które wzięło udział w Narodowym Teście Słuchu 2012, ma wadę słuchu. To 
bardzo dużo, znacznie więcej w teście ubiegłorocznym. Najgorzej wypadli mieszkańcy, Stoczka Łu-
kawskiego, Skierniewic, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego, a najlepiej Gorzowa Wielkopolskiego. 

Test był dwuetapowy
1. Test eccola – osobie badanej podawano przez słuchawki dźwięki o natężeniu 30dB  
na różnych na przemian do prawego i lewego ucha. Osoby, które nie usłyszały wszystkich sy-
gnałów, kierowane były na badanie audiometryczne. 

W pierwszym etapie sprawdziliśmy słuch ponad 13 tys. osób, z czego 6 tys. przeszło ten test pomyślnie,  co oznacza 
słuch w normie. Natomiast 7 tys. osób skierowaliśmy na 

2. Test audiometryczny  – służące określeniu progu słyszenia, na pod-
stawie którego można określić stopień niedosłuchu. 
Spośród wspomnianych 7 tys. ludzi, którzy przeszli przez test audiome-
tryczny, aż 5,5 tys. osób ma niedosłuch w stopniu co najmniej lekkim.

Największe problemy ze słuchem dotyczą osób powyżej 40 roku życia, 
jednak co niepokoi najbardziej, na niedosłuch cierpi duża liczba młod-
szych. Wprawdzie osoby poniżej 40 roku życia stanowiły jedynie 12% 
wszystkich badanych - mimo to, jak widać, również i oni słyszą coraz go-
rzej. 9 osób na 10 mających 60 i więcej lat, miało niedosłuch co najmniej 
w stopniu lekkim. W tym roku na nasz test zgłosiło się więcej kobiet 
(51%) i u nich też odsetek niedosłuchów (90,6) był większy niż u męż-
czyzn (72,7%).

Patronat nad akcją obejmują: 
firma Audio Service z udziałem firmy Siemens oraz

1. Hałas – dotyczy to zwłaszcza mieszkańców większych 
miast. Ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 - 90 de-
cybeli, a według badań CBOS narzeka na niego aż 70 procent 
badanych Polaków. Długotrwałe narażenie na taki hałas 
może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie pro-
gu słyszenia. Co gorsza, uszkodzenie słuchu to najczęściej 
proces długotrwały i niezauważalny. Bardzo często ludzie 
stwierdzają, że mają problemy ze słuchem, kiedy jest już za 
późno, bo nastąpiło u nich długotrwałe uszkodzenie.

2. Nadużywanie słuchawek do empetrójek, słuchanie zbyt 
głośno muzyki. Ogromny wpływ na utratę słuchu ma też 
obecność w dyskotekach. 

3. Praca w hałasie. Ponad 200 tysięcy osób pracuje w wa-
runkach w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierali naszą akcję.

Dlaczego Polacy tracą słuch? Naszym zdaniem są trzy główne powody













                                                         
użytkowników aparatów słuchowych stwierdza:
 
„Odkąd noszę aparat 
słuchowy, jakość mojego 
życia znacznie się 
poprawiła“*

83%

*Badanie „Słyszenie jest życiem“ przeprowadzone przez 
ogólnoświatową inicjatywę Hear the World firmy Phonak.
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