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WSTĘP

Nie ulega wątpliwości, że na obecnym poziomie rozwoju cywili-
zacji, wszyscy ludzie narażeni są na hałas. Jest on obecny na ulicy, 

WYKAZ SKRÓTÓW

DPOAE – emisje produktów zniekształceń nieliniowych 
HPSM – projekt Health Promotion in Schools of Music  
NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie 
NIHL – uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem 
OAEs – badania emisji otoakustycznych  
SPL – poziom ciśnienia akustycznego 

Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem 
u muzyków klasycznych
Hearing damage caused by noise in classical musicians

Marta Zbysińska1ADEF, Magdalena Lachowska2ADEF

1Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Article history:  Received: 02.04.2020 Accepted: 18.05.2020 Published: 18.05.2020

STReSZcZenie:   W niniejszej pracy omówiono problematykę uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem u muzyków klasycznych. Wielo-
letnia ekspozycja na dźwięki o wysokim natężeniu prowadzi do zmian degeneracyjnych na poziomie ślimaka, a następnie 
w wyższych częściach drogi słuchowej. Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku muzyków, gdyż sprawnie działający na-
rząd słuchu jest im niezbędny do wykonywania codziennej pracy. Stopień ryzyka uszkodzenia słuchu zależy od parametrów 
hałasu oraz czynników wewnątrzpochodnych, nazywanych osobniczą wrażliwością na hałas. Nie wszyscy muzycy ekspono-
wani są na dźwięki wykraczające poza dopuszczalny poziom. Mimo to większość z nich pracuje w hałasie o natężeniu bliskim 
lub przekraczającym graniczne wartości, a więc stwarzającym zagrożenie. Poza podwyższeniem progu słyszenia, skutkiem 
wieloletniej ekspozycji na bodźce akustyczne o dużym natężeniu mogą być: szumy uszne, nadwrażliwość słuchowa i diplo-
akuzja. Choć różnice pomiędzy progami słyszenia instrumentalistów a członków populacji nienarażonej nie są duże, bada-
cze podkreślają potrzebę uznania muzyków za grupę ryzyka i zastosowania odpowiedniej profilaktyki. Jednym ze sposobów 
zapobiegania uszkodzeniom słuchu jest korzystanie z ochronników, które, choć skutecznie zmniejszają ekspozycję, nie są 
powszechnie używane, gdyż utrudniają kontrolę słuchową nad dźwiękami wydobywanymi z instrumentu. Dodatkowo sto-
suje się wielopłaszczyznowe programy profilaktyczne oraz różne techniki minimalizowania ekspozycji, jak np. odpowiednie 
umiejscowienie głośnych instrumentów w orkiestrze.

SłoWA KlucZoWe:  hałas, muzycy, muzyka klasyczna, niedosłuch, ochronniki słuchu, orkiestra

AbSTRAcT:   In this paper we discuss the issue of hearing damage caused by noise in classical musicians. Long-term exposure to high intensity 
sounds leads to degenerative changes at the level of the cochlea and then in the higher parts of the auditory canal. This is 
particularly unfavorable for musicians, because an efficient hearing organ is necessary for them to perform their daily work. The 
risk of hearing damage depends on noise parameters and intrinsic factors called individual noise sensitivity. Not all musicians are 
exposed to sounds that exceed the acceptable level. However, most of them work in noise levels that are close to the acceptable 
safety limit or above, thus posing a threat. In addition to elevated hearing threshold, tinnitus, auditory hypersensitivity and 
diploacousis may result from many years of exposure to high intensity acoustic stimuli. Although the differences between 
the hearing thresholds for instrumentalists and members of the unexposed population are not large, researchers emphasize 
the need to recognize musicians as a risk group and to apply appropriate prevention. One of the methods to prevent hearing 
damage is to use ear protectors, which, although effectively reduce exposure, are not widely used by instrumentalists because 
they impede auditory control over the sounds produced by the instrument. In addition, multifaceted prevention programs and 
various techniques to minimize exposure are used, such as the proper placement of loud instruments in an orchestra.
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już od poziomu Leq = 80 dB(A) pracodawca ma obowiązek poinfor-
mowania pracowników o ryzyku związanym z ekspozycją na hałas 
i udostępnienia indywidualnych ochronników słuchu. Gdy hałas 
osiągnie Leq = 85 dB(A), pracodawca musi przygotować i wdrożyć 
system ograniczenia ekspozycji na hałas, zobligować pracowników 
do noszenia ochronników słuchu oraz zapewnić opiekę lekarską 
i cykliczne badania audiometryczne. Według opisywanej dyrekty-
wy, hałas w miejscu pracy nie może przekraczać Leq  = 87 dB(A) [5].

Różnica pomiędzy dopuszczalnym poziomem natężenia dźwięku, 
znormalizowanym dla 8-godzinnego dnia pracy, opisanym w dy-
rektywie unijnej [5], a tym zawartym w rozporządzeniu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2018 roku [4] wynosi 2 dB. 
Ta pozornie niewielka rozbieżność ma jednak znaczenie. Zgodnie 
z zasadą równej energii, wzrost poziomu dźwięku o 3 dB podwaja 
energię akustyczną. Oznacza to, że narażenie na pewien hałas przez 
4 godziny będzie miało takie same skutki, co przebywanie przez 
2 godziny w hałasie o natężeniu o 3 dB większym. Właśnie dlatego 
wspomniane wyżej 2 dB stanowią diametralną różnicę. Tym lepiej 
więc, że rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej [4] ma w świetle prawa większe znaczenie niż dyrektywa 
unijna. Zasada równej energii budzi jednak pewne wątpliwości. 
Udowodniono bowiem doświadczalnie, że dłuższe ekspozycje są 
bardziej destrukcyjne niż krótkotrwałe, hałas przerywany wywo-
łuje mniejsze ryzyko niż ciągły, a skutki jego działania, niezależ-
nie od poziomu i czasu trwania, zależą od rodzaju hałasu i pasma 
częstotliwości [6]. Mimo ograniczeń, zasadę równej energii stosu-
je się do wyznaczania poziomu równoważnego dźwięku A, który 
stanowi podstawę oceny narażenia na hałas.

Rzeczywista ekspozycja
Praca zawodowego muzyka klasycznego może mieć wieloraki 
charakter. Część instrumentalistów rozpoczyna karierę solową, 
inni grają w orkiestrach lub mniejszych zespołach kameralnych. 
Są też tacy, którzy decydują się na nauczanie gry na instrumen-
cie. Trudno określić dokładną ilość czasu, jaką średnio spędza 
w hałasie muzyk, gdyż zwykle nie jest to praca w 8-godzinnym 
wymiarze. Co więcej, oprócz lekcji, prób i koncertów, zarówno 
muzyków solowych, jak i orkiestrowych, dotyczą godziny ćwi-
czeń we własnym zakresie. Jest to kwestia bardzo indywidualna 
i trudna do oszacowania. Można więc opierać się tylko na kon-
kretnych, zbadanych grupach, zakładając, że pokazują nam one 
z pewnym przybliżeniem, z czym zmaga się narząd słuchu muzyka. 
Dodatkowo warto pamiętać, że niemalże każdy zawodowy muzyk 
klasyczny przeszedł przez 17-letni proces edukacji muzycznej (12 lat 
szkoły pierwszego i drugiego stopnia oraz 5 lat szkoły wyższej), 
podczas którego również był narażony na hałas.

Ekspozycja w orkiestrze

Instrumenty w orkiestrze mogą być ustawione na wiele sposobów. 
Najczęściej spotykanym jest układ amerykański, którego przykład 
przedstawiono na Ryc. 1. Niewielkie różnice w rozmieszczeniu 
instrumentów pomiędzy poszczególnymi orkiestrami wynikają 
z: repertuaru, kształtu estrady oraz preferencji dyrygenta. Spoty-
ka się jednak zespoły o zupełnie odmiennym ustawieniu, którego 
przykładem jest układ niemiecki. Najłatwiej rozpoznać go po 

w komunikacji miejskiej, sklepie czy w miejscu pracy i ma negatyw-
ny wpływ na zdrowie człowieka. Najbardziej oczywistym skutkiem 
jego działania są uszkodzenia słuchu. Niestety, niemalże niemoż-
liwym jest całkowite wyeliminowanie hałasu. Można jedynie zmi-
nimalizować jego ilość oraz ograniczyć skutki jego oddziaływania. 

Niektóre grupy zawodowe są szczególnie narażone na działanie 
hałasu. Trudno wyobrazić sobie pracownika z sektora lotnictwa 
czy budowy dróg bez ochronników słuchu. Nie są to jednak je-
dyne grupy eksponowane na dźwięki o dużych natężeniach. Za-
grożeni utratą słuchu są także: barmani, dentyści, a nawet muzy-
cy orkiestrowi. Niestety u tych ostatnich sytuacja jest dodatkowo 
utrudniona. Słuch bowiem stanowi podstawowe narzędzie pracy 
instrumentalistów, a jego uszkodzenie może obniżyć jakość pro-
duktu końcowego. Dlatego tak ważne jest zapobieganie i profilak-
tyka uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem wśród muzyków. 

Jednorazowa ekspozycja na bodziec akustyczny o bardzo wyso-
kim poziomie natężenia skutkuje urazem akustycznym, natomiast 
niedosłuch spowodowany wieloletnim narażeniem na hałas nosi 
nazwę uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem (ang. noise-
-inducted hearing loss; NIHL) [1]. To właśnie NIHL jest najczę-
ściej spotykanym zawodowym uszkodzeniem słuchu u muzyków 
klasycznych i zostanie omówiony w poniższej pracy. 

W świetle prawa zawodowe uszkodzenie słuchu, często utożsamiane 
z NIHL, jest obustronne, symetryczne i trwałe. Ma charakter ślima-
kowy lub czuciowo-nerwowy. Obejmuje głównie wysokie częstotli-
wości i postępuje powoli na przestrzeni lat, a średnia arytmetyczna 
progu słyszenia uzyskanego w audiometrii tonalnej dla: 1, 2 i 3 kHz 
wynosi co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym [2]. Badanie to 
przeprowadza się trzykrotnie, w kilkudniowych odstępach, po upły-
wie minimum 16 godzin od przebywania w hałasie [1, 3].

STAndARdY PRAcY W HAłASie A RZecZYWiSTe 
WARunKi PRAcY MuZYKÓW KlASYcZnYcH

Normy i przepisy
Hałas mierzony jest w dB SPL (ang. sound pressure level; poziom 
ciśnienia akustycznego). Dodatkowo stosuje się filtr korekcyjny 
A, będący odzwierciedleniem krzywej izofonicznej dla wartości 
40 fonów i uwzględniający niejednakową czułość narządu słuchu 
na różnych częstotliwościach. Do szacowania ryzyka uszkodzenia 
słuchu i oceny dopuszczalnej ekspozycji na hałas stosuje się po-
miar poziomu równoważnego hałasu (Leq), czyli poziomu natężenia 
hałasu uśrednionego dla 8-godzinnego dnia pracy [1]. W Polsce, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy, poziom hałasu w miejscu pracy nie powinien 
przekraczać Leq = 85 dB(A) [4]. Wyznaczone normy sugerują, że 
przekroczenie tej granicy zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu, 
nie oznacza to jednak, że niższe poziomy są całkowicie bezpieczne 
[1]. Dlatego, według Dyrektywy 2003/10/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników spowodowanego czynnikami fizycznymi (hałasem), 
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umiejscowieniu drugich skrzypiec nie obok, a naprzeciwko skrzy-
piec pierwszych, jednak jest to tylko jedna z kilku różnic pomię-
dzy dwoma omawianymi układami. Konfiguracja orkiestry może 
wpłynąć na natężenie dźwięków docierających do uszu poszcze-
gólnych muzyków, dlatego wielkość uszkodzenia słuchu może 
być różna u muzyków grających na tym samym instrumencie, ale 
w orkiestrach o odmiennych układach przestrzennych. Ważne 
jest, aby porównując wyniki badań zwrócić uwagę, w jaki sposób 
rozmieszczone były grupy instrumentów w badanych orkiestrach.

Oprócz układu orkiestry, na natężenie docierające do ucha mu-
zyka grającego w orkiestrze wpływają: zajmowane w niej miejsce, 
wykonywany repertuar oraz warunki akustyczne sali koncertowej. 
Badania przeprowadzone na skandynawskich muzykach kilku or-
kiestr klasycznych wykazały, że w zależności od umiejscowienia 
muzyka w orkiestrze, tygodniowa dopuszczalna ekspozycja na ha-
łas zostaje osiągnięta już po czasie 10–25 godzin grania. Skrajnym 
przypadkiem są zespoły wystawiające dramat muzyczny Wagnera 
pt. „Pierścień Nibelunga”. Grający w orkiestrze muzycy podczas 
jednego spektaklu aż dwukrotnie przekraczają dopuszczalne dzien-
ne narażenie na hałas [7]. 

Instrumenty podzielone zostały na grupy pod względem sposobu 
wydobywania dźwięku. W orkiestrze wyróżnia się instrumenty: 
smyczkowe, dęte drewniane, dęte blaszane oraz perkusyjne. In-
strumenty dęte i perkusyjne uchodzą za głośniejsze niż smycz-
kowe. Można więc przypuszczać, że grające na nich osoby będą 
narażone na dźwięki o większych natężeniach. Co więcej, muzyk 
odbiera dźwięk pochodzący nie tylko z własnego instrumentu, 
ale także z pozostałych grających w orkiestrze, a szczególnie tych 
z najbliższego otoczenia, czyli pochodzących z jego grupy. Dlatego 

muzycy grający na instrumentach najgłośniejszych będą dodat-
kowo otaczani przez sygnały o dużych natężeniach pochodzące 
z instrumentów sąsiadujących. Należy pamiętać, że jest to pewne 
uproszczenie, ponieważ ogromne znaczenie ma interferencja fal 
akustycznych odbijających się od powierzchni otaczających ścian, 
wynikająca z akustyki konkretnego pomieszczenia.

Przeprowadzono wiele badań w celu ustalenia narażenia po-
szczególnych grup instrumentalistów. Według badania Pawla-
czyk-Łuszczyńskiej i wsp. [8], narażenie na najwyższe poziomy 
dźwięku dotyczy: klarnecistów, trębaczy, puzonistów, waltorni-
stów, fagocistów, perkusistów oraz muzyków grających na tu-
bie. Średni czas ekspozycji badanych muzyków to 32,6 godzin 
tygodniowo, czyli około 6,5 godzin dziennie. Dlatego, aby od-
nieść uzyskane wyniki do norm dla 8-godzinnego dnia pracy, 
należy przeliczyć te wartości uwzględniając rzeczywisty czas 
pracy. Z wyliczeń wynika, że waltorniści, tubiści, trębacze, pu-
zoniści, klarneciści, oboiści, fagociści oraz muzycy z sekcji per-
kusyjnej narażeni są na tygodniowy poziom ekspozycji prze-
kraczający obowiązujące w Polsce wartości NDN (najwyższego 
dopuszczalnego natężenia) hałasu w miejscu pracy. Nie oznacza 
to jednak, że pozostali muzycy pozbawieni są ryzyka uszkodze-
nia słuchu. Nawet u najmniej narażonych grup, czyli wiolon-
czelistów i kontrabasistów, 50. centyl tygodniowego poziomu 
ekspozycji na hałas przekracza wartość 80 dB. Oznacza to, że 
wszyscy członkowie tej orkiestry powinni zostać poinformo-
wani przez pracodawcę o ryzyku trwałego uszkodzenia słuchu 
i zaopatrzeni w ochronniki [8]. Podobne wyniki uzyskano w ba-
daniu przeprowadzonym przez Dudarewicza i wsp. [9]. Średni 
poziom ekspozycji odniesiony do 40-godzinnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy (z uwzględnieniem czasu gry na instrumentach 

Ryc. 1.  Przykład rozmieszczenia instrumentów w orkiestrze o układzie amerykańskim.
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deklarowanego przez muzyków) wynosi 84 dB dla wszystkich 
badanych muzyków. Według badań przeprowadzonych przez 
Schmidt i wsp. [10], najbardziej narażeni są: trębacze, puzoniści 
i waltorniści, najmniej natomiast wiolonczeliści.

Nie wszyscy badacze są zgodni co do zagrożenia, z jakim wiąże się 
praca w orkiestrze. Wyniki badania przeprowadzonego przez Lee 
i wsp. [11] wskazują, że ekspozycja na hałas podczas prób i kon-
certów nie przekracza dopuszczalnych wartości. W badaniu wzięli 
udział muzycy z Canadian Opera Company. Wziąwszy pod uwagę 
fakt, że spędzają oni na próbach i spektaklach około 300 godzin 
rocznie oraz pomiary natężenia dźwięku na sali koncertowej, za 
pomocą poniższego wzoru autorzy obliczyli Lex, czyli znormali-
zowane roczne narażenie. Przeliczenie to wykonano, aby uzyskać 
wartość możliwą do porównania z obowiązującymi normami wy-
znaczonymi dla 8-godzinnego dnia pracy. Wyniki otrzymane przez 
Lee i wsp. [11] przedstawiono w Tab. I.

•	 t – czas przepracowany przez muzyków na próbach 
i spektaklach na przestrzeni 1 roku,

•	 T – czas przepracowany w trybie 8-godzinnego dnia pracy 
na przestrzeni 1 roku. 

Uzyskane w badaniu wyniki pokazują, że nawet muzycy z grupy naj-
bardziej narażonych (np. trębacze) nie są w skali roku eksponowani 
na hałas przekraczający dopuszczalne wartości. Wyciągnięto więc 
wniosek, że praca w tej orkiestrze nie stwarza zagrożenia uszkodze-
nia słuchu. Autorzy natomiast podkreślają, że roczny czas spędzany 
przez muzyków na próbach i spektaklach może różnić się pomiędzy 
konkretnymi orkiestrami [11]. Kluczową informacją jest także fakt, 
że nie wzięto pod uwagę innych aktywności związanych z graniem 
na instrumencie, takich jak indywidualne ćwiczenie, bez którego nie-
możliwa jest praca zawodowego muzyka. Wniosek ten więc dotyczy 
jedynie wybranej części aktywności zawodowej muzyka orkiestrowe-
go i nie może wykluczyć zagrożenia uszkodzenia słuchu w tej grupie.

Warto zaznaczyć, że zarówno w badaniu przeprowadzonym przez 
Pawlaczyk-Łuszczyńską i wsp. [8], jak i tym przeprowadzonym 
przez Schmidt i wsp. [10], przeprowadzono pomiary w orkiestrze 
o najczęściej spotykanym układzie. Natomiast w badaniu przepro-
wadzonym przez Lee i wsp. [11] zmieniono wzajemne położenie 
kilku grup instrumentów, co mogło znacząco wpłynąć na wielkość 
ekspozycji w niektórych miejscach. Z kolei w pracy Dudarewicza 
i wsp. [9] nie zamieszczono informacji na temat układu instru-
mentów w orkiestrze.

Różnica ekspozycji pomiędzy uszami u muzyków w orkiestrze

Schmidt i wsp. [10] przeprowadzili badanie, w którym oddziel-
nie zmierzono natężenie dochodzące do lewego i prawego ucha 
muzyka. Taki pomiar jest szczególnie uzasadniony w przypad-
ku instrumentów trzymanych bliżej jednej strony ciała, których 
użytkowanie wiąże się z większą stymulacją jednego z uszu. Naj-
większe różnice pomiędzy średnią ekspozycją lewego i prawego 
ucha zanotowano dla altówki (6,8 dB) i skrzypiec. W przypadku 
tych drugich, zjawisko może być potęgowane przez skierowanie 
lewego ucha na grupę instrumentów dętych, skąd docierają po-
tencjalnie najgłośniejsze dźwięki. Co ciekawe, różnica w natę-
żeniu dobiegającym do lewego i prawego ucha dla grupy pierw-
szych skrzypiec (5 dB) jest nieco większa niż dla skrzypiec drugich 
(3,6 dB) [10]. Zjawisko to może wynikać z właściwości fali aku-
stycznej. Pierwsze skrzypce najczęściej emitują dźwięki o wyso-
kich częstotliwościach. Takie fale mają niewielką długość, dlatego 
rozpraszają się napotykając na przeszkodę, jaką w tym przypad-
ku jest głowa muzyka. Z kolei drugie skrzypce emitują dźwięki 
o nieco niższych częstotliwościach. Ich fale mają większą długość, 
więc „chętniej” załamują się na krzywiźnie głowy, docierając do 
drugiego ucha w większej ilości. Na to zjawisko może wpływać 
także omawiane w poprzednim akapicie miejsce w orkiestrze. Po-
nieważ badanie zostało przeprowadzone na orkiestrze o układzie 
amerykańskim, do prawego ucha muzyków z drugich skrzypiec 
docierają dźwięki z grupy pierwszych skrzypiec, znajdujących się 
po ich prawej stronie. Ci natomiast po swojej prawej stronie mają 
już tylko publiczność, która podczas koncertu nie produkuje ha-
łasu. Dlatego też prawe ucho muzyków z grupy pierwszych skrzy-
piec może być mniej stymulowane. Warto także wziąć pod uwagę 
różnice w oddaleniu tych dwóch grup od instrumentów dętych, 
emitujących najgłośniejsze dźwięki. Jednak pod tym względem 
to muzycy drugich skrzypiec powinni mieć większą dysproporcję 
pomiędzy uchem lewym a prawym, ponieważ znajdują się bliżej 
głośnych instrumentów. Niezależnie od przyczyny różnicy natę-
żenia dochodzącego do uszu, może mieć ona wpływ na wielkość 
niedosłuchu spowodowanego hałasem. 

Ekspozycja na hałas studentów szkół muzycznych

Każdy muzyk orkiestrowy przechodzi przez ścieżkę kształcenia, 
podczas której eksponowany jest na dźwięki o wysokim natęże-
niu. Tufts i wsp. [12] przeprowadzili badanie na studentach uni-
wersytetu w Connecticut, zestawiając grupę studentów grających 
na instrumentach w uczelnianych zespołach (m.in. w orkiestrze) 
z grupą pozostałych studentów. Zmierzono poziomy natężenia 
dźwięku, na jakie byli narażeni na przestrzeni tygodnia i otrzy-
mano ciekawe wyniki. Grupa muzyków osiągała maksymalną 

Tab. i.  Średni pomiar poziomu równoważnego hałasu Leq oraz poziom hałasu 
znormalizowany rocznie Lex wg Lee i wsp. [11]. 

inSTRuMenT ŚRedni leq (dbA) lex (dbA)

Pierwsze skrzypce 83,9 75,7

Drugie skrzypce 90 81,8

Altówka 87,3 79,1

Wiolonczela 86,4 78,2

Kontrabas 86,3 78,1

Trąbka 92,7 84,5

Puzon 90,3 82,1

Róg 90,9 82,7

Piccolo/Flet 90,0 81,8

Klarnet/Klarnet basowy 89,8 79,6

Obój/Fagot 86,9 78,7

Perkusja 85,2 77,0

Dyrygent 82,4 74,2

Wszystkie instrumenty 88,1 79,9
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Obserwuje się częstszy brak lub osłabione odpowiedzi DPOAE 
i TEOAE u osób regularnie eksponowanych na hałas. Niestety, istnieje 
słaba korelacja pomiędzy wynikami audiometrii tonalnej i OAEs [13]. 
Zauważono, że badanie DPOAE umożliwia wykrycie zmian za-
chodzących w ślimaku jedynie przez pierwsze 3 lata narażenia na 
hałas i w tym czasie wykazuje się dużo większą czułością niż au-
diometria tonalna [13]. 

W badaniu audiometrii wysokoczęstotliwościowej ocenia się 
progi słyszenia w zakresie 9–18 kHz. Wrażliwość słuchu na tych 
częstotliwościach uzależniona jest przede wszystkim od wieku. 
Porównując grupę narażoną na hałas z grupą kontrolną, można 
zaobserwować, że istotne statystycznie różnice występują tylko 
u badanych do 30. roku życia. Wraz ze wzrostem średniej wieku, 
różnice progów słyszenia pomiędzy grupami zacierają się. Dru-
gim czynnikiem warunkującym czułość słuchu na wysokich czę-
stotliwościach jest czas narażenia na hałas. Jedynie w przypadku 
pracy w hałasie nie dłuższej niż 10 lat obserwuje się istotne sta-
tystycznie różnice pomiędzy grupą narażoną a grupą kontrolną 
[14]. Można więc przypuszczać, że audiometria wysokoczęsto-
tliwościowa sprawdziłaby się we wczesnej diagnostyce niedosłu-
chu spowodowanego hałasem tylko u osób spełniających wyżej 
wymienione kryteria. 

Aby możliwe było wykorzystanie audiometrii wysokoczęstotli-
wościowej we wczesnej diagnostyce uszkodzeń słuchu spowodo-
wanych hałasem, należałoby opracować ścisłe normy na podsta-
wie wyników badań populacji nienarażonej. Tutaj jednak pojawia 
się kolejny problem. Z badania przeprowadzonego przez Luders 
i wsp. [15] wynika, że słuch uczniów szkół muzycznych charakte-
ryzuje się większą czułością na niektórych częstotliwościach niż 
u członków populacji ogólnej. To trudne do wyjaśnienia zjawisko 
sprawia, że opracowane ogólne normy mogłyby być nieadekwatne 
w przypadku tej specyficznej grupy. Niewykluczone, że zawyżony 
wynik spowodowany jest stosunkowo niewielką liczbą badanych 
osób (42). Przebadanie większej liczby muzyków mogłoby dać 
wyniki zbliżone do średniej słyszenia ogólnej populacji. Istnieje 
jednak możliwość, że uzyskane wyniki przedstawione przez Lu-
ders i wsp. [15] ukazują rzeczywistą tendencję. Może, związane 
z graniem na instrumencie, świadome słuchanie zwiększa czułość 
pozaślimakowej części układu słuchowego. Albo odwrotnie – mu-
zykami zostają głównie osoby z pewnymi predyspozycjami słucho-
wymi. Przypuszczenie to budzi jednak pewne wątpliwości, gdyż 
do gry na instrumencie potrzebny jest nie tyle niski próg słyszenia, 
co dobra selektywność częstotliwościowa. Większość instrumen-
tów wydaje dźwięki o natężeniu istotnie przewyższającym normę 
progu słyszenia, dlatego ponadprzeciętna umiejętność detekcji 
cichych dźwięków jest niepotrzebna. Niezależnie od przyczyny 
opisywanego wyżej zjawiska, włączenie audiometrii wysokoczę-
stotliwościowej w rutynową profilaktykę u muzyków narażonych 
na hałas wymagałoby przeprowadzenia jeszcze wielu badań. Co 
więcej, problem ten może dotyczyć także standardowej audiome-
trii tonalnej. Pozostaje jednak pytanie, na jakiej grupie wiekowej 
muzyków należałoby przeprowadzić badanie, którego celem by-
łoby stworzenie norm dla audiometrii tonalnej i wysokoczęsto-
tliwościowej w tej grupie zawodowej, skoro już u niektórych stu-
dentów uniwersytetów muzycznych obserwuje się uszkodzenie 
słuchu spowodowane hałasem.

dopuszczalną dzienną dawkę hałasu w 47% badanych dni, podczas 
gdy w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił tylko 10%. Porów-
nując jedynie pozamuzyczne aktywności, stwierdzono, że grupa 
muzyków i na tej płaszczyźnie narażona jest na większy hałas niż 
druga grupa. Można więc przypuszczać, że studenci grający na 
instrumentach lubią otaczać się dźwiękami i prowadzą głośniej-
szy tryb życia. Warto pamiętać, że w badaniu mianem muzyków 
określono studentów kierunków pozamuzycznych, grających na 
instrumentach w uczelnianych zespołach. Tymczasem wśród pro-
fesjonalnych muzyków orkiestrowych dominują osoby, które stu-
diowały grę na instrumencie. W takich przypadkach narażenie na 
hałas prawdopodobnie byłoby większe, podobnie jak ilość czasu 
przeznaczana na lekcje i samodzielne ćwiczenie.

diAGnoSTYKA ZAWodoWYcH uSZKodZeŃ 
SłucHu SPoWodoWAnYcH HAłASeM 
u MuZYKÓW KlASYcZnYcH

W celu zdiagnozowania uszkodzenia słuchu spowodowanego hała-
sem, należy wykonać odpowiednie badania, pozostawiając pewien 
margines czasowy od ostatniego narażenia. Aby wynik był wiary-
godny, przerwa ta powinna wynosić nie mniej niż 16 godzin [1].

Diagnostyka zawodowych uszkodzeń słuchu spowodowanych 
hałasem ma na celu określenie wielkości niedosłuchu i wyklu-
czenie innej, pozazawodowej przyczyny tego stanu. W wywia-
dzie należy uwzględnić informacje o chorobach mogących powo-
dować niedosłuch oraz ocenić narażenie zawodowe. Następnie 
wykonuje się zestaw badań audiologicznych, przede wszystkim: 
audiometrię tonalną, nadprogową (szczególnie próby zmęcze-
niowe i ocenę wyrównania głośności), impedancyjną oraz au-
diometrię mowy [3].

Uszkodzenie słuchu pozostaje zazwyczaj niezauważone lub baga-
telizowane do momentu, aż zaczyna zakłócać rozumienie mowy 
lub codzienne funkcjonowanie. Żeby to nastąpiło, potrzeba śred-
nio aż 4 lat ekspozycji na hałas. Nie oznacza to, że przed upływem 
tego czasu dźwięki o wysokim poziomie natężenia nie mają nega-
tywnego wpływu na słyszenie. Proces destrukcji słuchu zaczyna 
się dużo wcześniej. Chcąc wychwycić takie zmiany w badaniu au-
diometrii tonalnej, która jest podstawą oceny uszkodzenia słuchu 
spowodowanego hałasem, trzeba czekać, aż uszkodzeniu ulegnie 
30% komórek słuchowych zewnętrznych. Dlatego poszukuje się 
sposobów na wychwycenie uszkodzenia na wcześniejszym etapie. 
Prowadzone są prace nad wykorzystaniem badania emisji otoaku-
stycznych (OAEs) oraz audiometrii wysokoczęstotliwościowej 
w celu wczesnego wykrycia NIHL [13]. 

Badanie emisji otoakustycznych jest szczególnie czułe na zmia-
ny w funkcjonowaniu komórek słuchowych zewnętrznych, które 
jako pierwsze ulegają zniszczeniu pod wpływem hałasu. Podczas, 
gdy audiometryczny próg słyszenia zmienia się przy uszkodzeniu 
powyżej 30% komórek słuchowych zewnętrznych, wystarczy tyl-
ko 10%, aby zauważyć istotne zmiany w badaniu emisji otoaku-
stycznych. Niektóre badania wykazują istotne różnice pomiędzy 
siłą i obecnością OAEs u osób zawodowo narażonych na hałas, 
a tych nienarażonych, przy progach słuchowych w normie. 
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w okolicach średniej dla wieku, podczas gdy dla ucha gorszego, 
3 wartości wykroczyły poza 90. percentyl. Gorzej było u mężczyzn, 
u których dla gorszego ucha aż 11 wartości wykroczyło poza 90. 
percentyl. Było wśród nich: 4 muzyków grających na instrumen-
tach dętych drewnianych, 4 na wysokich smyczkach (skrzypcach 
lub altówce), 2 na dętych blaszanych i 1 perkusista. Badanie nie 
wykazało głębokiego lub postępującego uszkodzenia po 16 latach 
pracy, mimo odnotowania wartości odbiegających od średniej. Ob-
liczono, że próg słyszenia podnosił się rocznie o 0,4 dB u kobiet 
i o 0,7 dB u mężczyzn, podczas gdy za postępujące uszkodzenie 
słuchu uznaje się pogorszenie o min. 3 dB rocznie lub min. 10 dB 
w ciągu 5 lat [18]. 

Odmienne wnioski wyciągnięto z badania przeprowadzonego przez 
Dudarewicza i wsp. [9]. Średnie progi słyszenia muzyków orkie-
strowych nie różniły się diametralnie od przewidywanych według 
ISO 1999. Jednak niemieszczące się w 90. percentylu przypadki 
wykraczały poza określone dla danego wieku i płci normy dla nie-
narażonej populacji według ISO 1999. Według autorów, muzycy 
orkiestrowi powinni zostać objęci programem profilaktycznym 
i uznani za grupę ryzyka, mimo że często narażeni są na hałas 
o poziomie nieprzekraczającym norm określonych w przepisach.

W badaniu przeprowadzonym na grupie 245 muzyków orkiestro-
wych przez Jansen i wsp. [16] wykazano, że grupy wiolonczeli-
stów i kontrabasistów mają najlepiej zachowane progi słuchowe. 
Ma to ścisły związek z opisywanym w poprzednim rozdziale ma-
łym narażeniem tej grupy. Co ciekawe, nie obserwuje się podob-
nego związku dla grupy muzyków grających na instrumentach 
dętych blaszanych, do których należą najbardziej narażeni: trę-
bacze, puzoniści i waltorniści. Ich progi słyszenia nie są istotnie 
wyższe od progów muzyków grających na instrumentach dętych 
drewnianych, perkusyjnych oraz skrzypków i altowiolistów. We 
wszystkich grupach występuje załamek na częstotliwości 6 kHz. 
Natomiast na pozostałych częstotliwościach obserwuje się lepsze 
wyniki niż te określone w ISO 7029. Może to mieć związek z opi-
saną wcześniej charakterystyką muzyków i skutecznie maskować 
wczesne oznaki NIHL. 

Niektóre z wyżej wymienionych badań wykazują różnice pomię-
dzy wielkością uszkodzenia słuchu u kobiet i mężczyzn. Istnieje 
kilka potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Jedną z nich może być 
fakt, że w grupie instrumentalistów grających na najgłośniejszych 
instrumentach (dęte blaszane, dęte drewniane, perkusyjne) prze-
ważają mężczyźni [18]. Dodatkowo, niezależnie od wybranego in-
strumentu, mają oni tendencję do głośniejszego grania. Zaobserwo-
wano także, że w dzieciństwie chłopcy wybierają bardziej hałaśliwe 
aktywności niż dziewczynki, co może mieć wpływ na stan słuchu 
w wieku starszym [19]. Russo i wsp. [20] przeprowadzili badanie na 
członkach Kanadyjskiej Baletowej Orkiestry Narodowej. Było ono 
odpowiedzią na zbadane przez Quian i wsp. [21] natężenie dźwię-
ku podczas prób i występów tej orkiestry. Według badań Quian 
i wsp. [21], ekspozycja na hałas towarzysząca pracy w orkiestrze 
nie stwarza ryzyka utraty słuchu. Russo i wsp. [20] postanowili 
więc uzupełnić to badanie o audiometryczne pomiary progu sły-
szenia u muzyków należących do tej orkiestry i zauważyli, że naj-
większe różnice pomiędzy progiem słyszenia pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami instrumentalistów występują na częstotliwości 

WYSTĘPoWAnie uSZKodZeŃ SłucHu 
SPoWodoWAnYcH HAłASeM u ZAWodoWYcH 
MuZYKÓW KlASYcZnYcH

Podwyższenie progu słyszenia to najczęściej odnotowywany 
u muzyków objaw uszkodzenia słuchu spowodowanego wielolet-
nim narażeniem na hałas. Nie jest to jednak jedyny skutek pra-
cy w hałasie, z jakim muszą borykać się instrumentaliści. Wielu 
z nich skarży się także na: szumy uszne, nadwrażliwość słucho-
wą, a nawet diploakuzję. Chcąc oszacować częstość występowa-
nia wymienionych objawów u muzyków, należy pamiętać, że takie 
badania zwykle wiążą się z pewną niedokładnością. Trudno wy-
izolować wpływ zawodowej ekspozycji na hałas od innego pocho-
dzenia czynników pogarszających słyszenie (takich jak narażenie 
na hałas uliczny czy głośną muzykę w słuchawkach). Dodatkowo 
przypuszcza się, że muzycy z uszkodzeniami słuchu mniej chętnie 
biorą udział w badaniach niż ci z progami słyszenia w granicach 
normy, w związku z czym uzyskuje się zaniżone wyniki [16, 17].

Progi słyszenia
Niektóre badania wykazują, że słuch muzyków nie ulega istot-
nie większemu pogorszeniu w porównaniu do członków ogólnej 
populacji [16]. Badanie przeprowadzone przez Kahari i wsp. [17] 
wykazuje, że wśród przebadanych muzyków nie odnotowuje się 
uszkodzenia słuchu, którego powodem mogłoby być narażenie za-
wodowe. Autorzy pogrupowali wyniki według: grup instrumen-
tów, przedziałów wiekowych oraz płci.  Zauważono, że kobiety 
charakteryzują się lepiej zachowanym słuchem w zakresie wyso-
kich częstotliwości niż mężczyźni. Zanotowano także niewielkie 
różnice pomiędzy poziomem słyszenia muzyków z poszczegól-
nych grup instrumentów. Największe uszkodzenia zauważono 
u perkusistów oraz muzyków grających na instrumentach dętych 
blaszanych i drewnianych, najmniejsze natomiast u wiolonczeli-
stów i kontrabasistów. Różnicę tę uznano jednak za nieznaczną. 
Co istotne, nie stwierdzono znaczących różnic w progach słysze-
nia w zakresie wysokich częstotliwości pomiędzy badaną grupą 
muzyków a ogólną populacją (według ISO 7029).

Istnieje hipoteza, że przyczyną takich wyników jest specyficzna 
charakterystyka muzyków [16]. Przypuszcza się bowiem, że do-
bre wyniki audiometrii tonalnej u członków tej grupy mają swo-
je źródło w ich silnej motywacji i dobrej detekcji czystych tonów. 
Dodatkowo istnieje hipoteza, że dźwięki pożądane, takie jak mu-
zyka, są mniej szkodliwe niż hałas przemysłowy. 

Kahari i wsp. [18] po upływie 16 lat ponowili badanie na tej sa-
mej grupie muzyków, z wyjątkiem kilku członków, którzy przeszli 
na emeryturę lub zmienili zawód. Celem było zaobserwowanie 
zmian w progu słyszenia po kilkunastu latach dalszej ekspozycji 
i porównanie progów u mężczyzn i kobiet oraz odniesienie wy-
ników do ogólnej populacji. W badaniu odnotowano załamek na 
częstotliwości 6 kHz w średniej słyszenia dla obu uszu, podczas 
gdy w poprzednim badaniu załamek występował tylko w lewym 
uchu. Średnią progu słyszenia wysokich częstotliwości (3–8 kHz) 
dla lepszego i gorszego ucha u kobiet i mężczyzn autorzy odnie-
śli do średniej, 10. percentyla i 90. percentyla dla danego wieku 
wg ISO 7029. Wartości średnie u kobiet dla lepszego ucha oscylowały 
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Mogą pojawiać się one tuż po ekspozycji na głośne dźwięki lub 
mieć charakter przewlekły. W badaniu przeprowadzonym przez 
Jansen i wsp. [16] aż 51% muzyków zgłaszała odczuwanie szumów 
usznych. Niektórzy opisywali szum jako ciągły, głośny i dokuczliwy. 
Większość jednak doświadcza go jedynie okresowo. Szum najczę-
ściej ma częstotliwość większą niż 4 kHz, co może wskazywać na 
związek z intensywną ekspozycją na hałas. Wśród badanych domi-
nowały szumy w uchu lewym, ale nie znaleziono związku pomiędzy 
stronnością szumu a używanym instrumentem lub miejscem w or-
kiestrze [16]. Czynniki te mogą jednak mieć znaczący wpływ [18]. 
Nie powiązano występowania szumów z wiekiem. Zauważono 
jednak, że osoby zgłaszające szumy mają najczęściej podwyższo-
ny próg słyszenia [16]. Co ciekawe, w badaniu przeprowadzonym 
przez Schmidt i wsp. [25] nie odnaleziono związku pomiędzy 
progiem słyszenia a siłą szumu. Zauważono jednak, że szum naj-
częściej pojawia się u muzyków z grupy narażonych na dźwięki 
o najwyższym natężeniu. Stąd muzycy grający na instrumentach 
dętych częściej zgłaszają obecność szumów niż ci grający na in-
strumentach smyczkowych. Warto wspomnieć, że w porównaniu 
do poprzedniego badania, odnotowano tu istotnie niższy odsetek 
muzyków zgłaszających szumy uszne. 35% muzyków skarżyło się 
na tę dolegliwość, z czego ponad połowa opisywała je jako silne. 
Autorzy wiążą obecność i nasilenie szumu przede wszystkim z ży-
ciową ekspozycją na hałas. Z kolei Pawlaczyk-Łuszczyńska i wsp. [8] 
podają jeszcze inne statystyki – niecałe 20% badanych zgłaszało 
stałe lub okresowe szumy uszne. 

Nadwrażliwość słuchowa
Objawem pojawiającym się w wyniku nadmiernej ekspozycji na 
hałas niezależenie od wieku i płci jest nadwrażliwość słuchowa. 
Częściej odnotowuje się ją u muzyków grających na głośnych in-
strumentach lub zajmujących miejsce w ich pobliżu. Badania wyka-
zują, że od 50% [8] do 79% [16] muzyków cierpi na nadwrażliwość 
słuchową. Mimo że – według badań Jansen i wsp. [16] – wielu mu-
zyków skarży się na nadwrażliwość, ich średni UCL (uncomforta-
ble loudness level) jest niewiele niższy niż u członków populacji 
ogólnej. Autorzy podkreślają, że należy zachować czujność przy 
porównywaniu zbadanych progów UCL w różnych badaniach, po-
nieważ do ich pomiaru mogły być wykorzystywane inne procedury.

Diploakuzja
Rzadko badanym, ale często obserwowanym zjawiskiem u muzy-
ków narażonych na hałas, jest diploakuzja. Wydaje się ona szcze-
gólnie uciążliwa dla członków tej grupy, gdyż może doprowadzić 
do niedokładnego strojenia instrumentu i wydobywania nieczy-
stych dźwięków. Według Jansen i wsp. [16], międzyuszna różni-
ca w odbiorze częstotliwości powyżej 1% dotyka 44% muzyków. 
Znaleziono związek pomiędzy asymetrycznym wynikiem audio-
metrii tonalnej a diploakuzją na częstotliwości 4 kHz. Największy 
odsetek zgłaszających diploakuzję odnotowano wśród skrzypków 
i altowiolistów oraz muzyków grających na instrumentach dętych 
drewnianych. Autorzy zaznaczają, że kryteria użyte w tym bada-
niu mogą być zbyt surowe. Ponadto fakt, że tylko kilku muzyków 
z analizowanej grupy, u których wykryto diploakuzję, zgłasza 
związane z tym problemy, poddaje pod wątpliwość słuszność za-
stosowanych kryteriów.

4 kHz. Największy spadek czułości słuchu notuje się u muzyków 
grających na instrumentach dętych blaszanych, a najmniejszy, co 
ciekawe, u tych grających na instrumentach dętych drewnianych 
oraz altówce i wiolonczeli. Warto jednak pamiętać, że zanotowa-
ne różnice pomiędzy grupami wynoszą w niektórych przypadkach 
mniej niż błąd pomiaru, czyli 5 dB. Russo i wsp. [20] wskazują, że 
żadna z grup nie ma progu słyszenia znacząco wykraczającego poza 
normę. Sugerują jednak, że warto wprowadzić program ochrony 
słuchu, szczególnie dla muzyków grających na instrumentach dę-
tych blaszanych. Podobne wyniki uzyskali w swoim badaniu Eaton 
i wsp. [22]. Mimo że u 24,5% muzyków zanotowano załamek cha-
rakterystyczny dla uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem, 
średnie progi słyszenia nie odbiegają znacząco od progów popula-
cji nienarażonej. Podobnie jak w poprzednim badaniu, największe 
uszkodzenie słuchu zaobserwowano u muzyków grających na in-
strumentach dętych blaszanych, a najmniejsze u: wiolonczelistów, 
kontrabasistów i harfistów. 

Di Stadio i wsp. [23] przeanalizowali dostępną literaturę i zesta-
wili między innymi częstotliwości, na których najczęściej obser-
wuje się podwyższenie progu słyszenia dla poszczególnych grup 
muzyków. Autorzy stwierdzili, że wśród muzyków grających na 
instrumentach dętych blaszanych najczęściej obserwuje się po-
gorszenie słuchu na częstotliwości 4 kHz, a u flecistów, kontraba-
sistów, perkusistów oraz muzyków grających na instrumentach 
smyczkowych innych niż kontrabas – na częstotliwości 6 kHz. Ta 
ostatnia grupa budzi jednak pewne wątpliwości. Rozbieżność po-
między częstotliwościami dźwięków wydawanych przez wiolon-
czelę, a tymi pochodzącymi ze skrzypiec jest bardzo duża, dlate-
go umieszczanie muzyków posługujących się tymi instrumentami 
w jednej grupie może negatywnie wpłynąć na wynik.

Wyżej wymienione badania podają informacje o muzykach or-
kiestrowych. Jak wspomniano wcześniej, nie wszyscy muzycy 
klasyczni szukają zatrudnienia jedynie w orkiestrze. Część z nich 
wybiera nauczanie gry na instrumencie jako główną ścieżkę za-
wodową lub robi to dodatkowo. Badania przeprowadzone na na-
uczycielach z akademii muzycznej w Teheranie [24] (co ważne, 
brali w nim udział także nauczyciele grający na instrumentach 
elektronicznych) wykazały, że 42,2% z nich ma załamek wielko-
ści względnej minimum 10 dB na częstotliwości 3, 4 lub 6 kHz 
w jednym lub obu uszach, co uznane zostało w tym badaniu jako 
wskaźnik NIHL. 56% doświadcza szumów usznych lub bólu ucha 
w trakcie lub tuż po koncercie. Natomiast tylko 7% badanej gru-
py narzeka na pogorszenie słuchu. To właśnie brak profilaktyki 
i nieprzywiązywanie uwagi do pierwszych objawów prowadzi 
do opóźnionej diagnozy NIHL. Co ciekawe, w porównaniu do 
innych badań tego typu, odnotowano mniejszą częstość wystę-
powania: szumów usznych, nadwrażliwości słuchowej lub di-
ploakuzji. Przyczyną tego wyniku może być tendencja do ukry-
wania problemów ze słuchem, gdyż mogłyby one spowodować 
podważenie profesjonalizmu muzyka nauczyciela.

Szumy uszne
Podwyższenie progu słyszenia nie jest jedynym objawem uszko-
dzenia spowodowanego hałasem. Większy wpływ na jakość grania 
mogą mieć szumy uszne, na które skarży się wielu muzyków [18]. 
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były przeważnie głębsze niż załamki jednostronne. Doszukuje się 
w tym przyczyn genetycznych i wiąże z wrodzoną podatnością na 
NIHL. W badaniu nie wykryto związku stronności uszkodzenia 
z: używanym instrumentem, poziomem natężenia dźwięku czy 
ilością indywidualnego ćwiczenia. W odróżnieniu od części opi-
sywanych wyżej badań, tutaj proporcjonalnie do ekspozycji naj-
większe uszkodzenia słuchu odnotowano u muzyków grających 
na instrumentach dętych blaszanych.

Oczywistym wydaje się być fakt, że im dłuższy czas gry na instru-
mencie, tym większe ryzyko uszkodzenia słuchu. Badania Philips 
i wsp. [26] potwierdzają, że u studentów przeznaczających mi-
nimum 2 godziny dziennie na ćwiczenie we własnym zakresie, 
zwiększa się częstość występowania załamków na audiogramie. 
Większość studentów zadeklarowała, że byli narażeni na muzykę 
(również głośną) także poza zajęciami. Nie zaobserwowano jed-
nak znaczącego związku pomiędzy tym narażeniem a częstością 
pogorszenia słuchu. W grupie studentów, inaczej niż pośród mu-
zyków z wieloletnim zawodowym doświadczeniem, nie znalezio-
no zależności pomiędzy płcią a uszkodzeniem słuchu. Natomiast 
można zaobserwować pewne różnice w częstości występowania 
i charakterze uszkodzenia pomiędzy grupami instrumentalistów. 
Żaden z analizowanych studentów nie zgłosił występowania prze-
wlekłych szumów usznych. Natomiast u 18% studentów posiada-
jących załamek i u 17,1% studentów nieposiadających go, odnoto-
wano szumy bezpośrednio po grze na instrumencie [26].

PRoFilAKTYKA uSZKodZeŃ SłucHu 
u MuZYKÓW KlASYcZnYcH

Najprostszym sposobem zapobiegania NIHL jest zlikwidowanie 
źródła hałasu lub zmniejszenie jego natężenia. W przypadku mu-
zyków nie jest to jednak możliwe, gdyż sygnałem zagrażającym 
ich narządowi słuchu jest produkt wykonywanej pracy. Izolacja 
lub usunięcie najgłośniejszych instrumentów istotnie zmieniłoby 
charakter wykonywanych utworów. Natomiast rotacje w ułożeniu 
orkiestry, praca zmianowa oparta na pomiarach ekspozycji, a tak-
że używanie niektórych ochronników, może znacząco wpływać na 
efektywność pracy muzyków [27]. Jak widać, profilaktyka NIHL 
w tej grupie zawodowej wymaga dużej ostrożności. Należy zacho-
wać balans pomiędzy jakością produktu, czyli muzyki, a bezpie-
czeństwem wykonawców. Stale rozwijane nowoczesne technologie 
stosowane w ochronnikach słuchu dają nadzieję na zachowanie tej 
równowagi bez dużych strat po obu stronach. Ponadto na niektó-
rych uniwersytetach muzycznych i w profesjonalnych orkiestrach 
rozwijają się szeroko zakrojone programy profilaktyczne [27, 28].

Ochronniki słuchu
Konstruktorzy ochronników słuchu dla muzyków klasycznych mu-
szą sprostać dużym wymaganiom. Oczekuje się, że przefiltrowany 
dźwięk będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego, ulegając je-
dynie równomiernemu przyciszeniu. Realizację tego celu utrudnia 
jednak efekt okluzji i wynikające z charakterystyki fali nadmierne 
tłumienie dźwięków o wysokich częstotliwościach. Są to proble-
my pojawiające się przy zastosowaniu najprostszych stoperów do 
uszu. Efekt okluzji powoduje niepożądane wzmocnienie dźwięków 

Aspekty psychologiczne
Uszkodzenie słuchu w przypadku muzyków może negatywnie 
wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, w przeciwieństwie do pra-
cowników przemysłowych. 19% muzyków badanych przez Jansen 
i wsp. [16] deklaruje, że czuliby się zawstydzeni z powodu uszko-
dzenia słuchu. 5% w takiej sytuacji nie uważałoby się za dobrych 
instrumentalistów, natomiast 2% czułoby, że koledzy podważają 
ich zdolność do dalszego funkcjonowania w zawodzie. 8% uważa, 
że uszkodzenia słuchu są częścią życia profesjonalnego muzyka 
i powinny być poddane otwartej dyskusji. Wyniki te pokazują, że 
problemy ze słuchem mogą negatywnie wpływać nie tylko na ja-
kość wykonywanej pracy, ale także na poczucie własnej wartości 
w sferze zawodowej i towarzyskiej.

Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wśród muzyków
Przedstawione wyżej badania miały na celu oszacowanie ekspozy-
cji na hałas oraz częstość występowania uszkodzeń słuchu wśród 
muzyków. Można jednak pójść o krok dalej i – posiadając takie 
informacje – wyliczyć ryzyko uszkodzenia słuchu spowodowane-
go hałasem. Miarą ryzyka jest różnica pomiędzy odsetkiem osób 
danej płci i w danym wieku narażonych na hałas, których próg sły-
szenia osiąga lub przekracza założoną wartość graniczną, a odset-
kiem populacji w tym samym wieku i płci bez narażenia na hałas 
z progiem słuchu równym lub wyższym od wartości granicznej [8]. 
Według badania przeprowadzonego przez Pawlaczyk-Łuszczyńską 
i wsp. [8], 40 lat ekspozycji zawodowej na dźwięki o równoważnym 
poziomie A w zakresie 81–90 dB przez 20–48 godzin tygodnio-
wo stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu rzędu 9–33% dla kobiet 
i 13–33% dla mężczyzn. Uszkodzeniem nazwano w tym przypadku 
podniesienie średniego progu słuchu na częstotliwości 2,3 i 4 kHz 
do wartości minimum 25 dB HL. Największe ryzyko związane jest 
z grą na instrumentach dętych blaszanych i perkusyjnych. Ubytków 
słuchu kwalifikujących do rozpoznania zawodowego uszkodzenia 
słuchu można spodziewać się u mężczyzn grających na: altówce, 
instrumentach dętych drewnianych, blaszanych oraz perkusyj-
nych, a także wśród kobiet grających na waltorni. 

Ocena słuchu studentów uniwersytetów muzycznych
Proces uszkadzania słuchu spowodowany hałasem w grupie mu-
zyków rozpoczyna się dosyć wcześnie. Najczęściej naukę gry na 
instrumencie zaczynają oni w wieku 7 lat lub, w przypadku in-
strumentów o dużych rozmiarach, nieco później. Dlatego pierw-
sze oznaki podwyższenia progu słyszenia można obserwować już 
u studentów uniwersytetów muzycznych. Philips i wsp. [26] prze-
prowadzili badanie na grupie 329 studentów (w tym 96 śpiewaków) 
w wieku pomiędzy 18. a 32. rokiem życia. Większość z nich nie 
deklarowała używania ochronników słuchu. U 45% badanych od-
notowano załamek o wartości minimum 15 dB na częstotliwości: 
6 kHz (78% z nich), 4 kHz (22% z nich) oraz 3 kHz (2,7% z nich). 
Są to wartości wyższe niż u członków ogólnej populacji oraz po-
dobne do tych uzyskanych w grupie pracowników przemysłowych. 
W tej ostatniej załamki występują najczęściej na częstotliwości 
4 kHz, podczas gdy u muzyków najczęściej i najszybciej uszka-
dzaną częstotliwością jest 6 kHz. Obustronne ubytki zaobserwo-
wano u 11,5% wszystkich badanych studentów, natomiast wśród 
jednostronnych dominowało ucho lewe. Załamki obustronne 
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W sytuacji, gdy zastosowanie stopera za mocno tłumi dźwięk wła-
snego instrumentu, można stosować ochronniki z podłączanym 
odsłuchem. Używane są one między innymi przez muzyków gra-
jących na wiolonczeli i kontrabasie; dobrze sprawdzają się do prze-
noszenia energii dźwięków o niższych częstotliwościach. Układ 
składa się z giętkiego wężyka (podobnie jak w aparatach słucho-
wych) z jednej strony zakończonego wentylowanym ochronnikiem, 
a z drugiej przyssawką lub zaczepem. Końcówkę tę umieszcza się 
na podstawku, powierzchni pudła rezonansowego lub wsuwa de-
likatnie w jego środek [29]. Zaletą tego rozwiązania jest dobra sły-
szalność własnego instrumentu oraz wyciszenie dźwięków pozosta-
łych. Może to jednak negatywnie wpływać na wykonywany przez 
orkiestrę utwór, gdyż podczas grania zespołowego konieczna jest 
współpraca i wzajemne słyszenie pomiędzy grupami instrumentów.

Opisane wcześniej ochronniki tłumią dźwięki w sposób pasyw-
ny. Obecnie stosuje się także elektroniczne (aktywne) ochronniki 
słuchu, które wpływają tylko na dźwięki szkodliwe, pozostawiając 
niezmienionymi te o niższych natężeniach [31]. Elektroniczne 
ochronniki słuchu łączą w sobie cechy dwóch różnych ochron-
ników pasywnych. Pasywny ochronnik tłumi dźwięki o pewną 
stałą wartość. Wymienialne nakładki z membraną umożliwiają 
regulowanie tłumienia [32]. Ochronniki elektroniczne mogą au-
tomatycznie, bez konieczności manualnej wymiany elementów, 
zmieniać poziom tłumienia [33]. Tego typu ochronniki przezna-
czone są między innymi dla dyrygentów i nauczycieli, którzy chcą 
wyraźnie słyszeć swojego rozmówcę podczas próby czy lekcji, nie 
wyjmując ochronnika z ucha. O ile nauczyciele mogą być zado-
woleni z tego rozwiązania, w przypadku dyrygentów nasuwają 
się pewne wątpliwości. Rozwiązanie to faktycznie może ułatwiać 
prowadzenie rozmowy podczas próby, jednocześnie jednak zabu-
rzając odbiór utworu muzycznego. Szczególne zakłócenia mogą 
występować w odczuwaniu proporcji instrumentów w orkiestrze 
oraz percepcji różnic dynamicznych. Prawdopodobnie korzysta-
nie z tego typu urządzeń wymaga aklimatyzacji i nie każdemu 
może odpowiadać efekt końcowy. Wydaje się, że rozwiązaniem 
optymalnym dla muzyków klasycznych, a szczególnie tych gra-
jących w orkiestrze, byłby ochronnik tłumiący wszystkie często-
tliwości o tę samą, niewielką wartość, uwzględniając właściwości 
rezonansowe ucha. Łatwo dostępny wyłącznik tłumienia na czas 
rozmowy dodatkowo ułatwiłby pracę.

Bardzo istotne dla skuteczności ochrony słuchu jest nieprzerwa-
ne stosowanie ochronników w czasie ekspozycji. W przypadku 
nieciągłego stosowania ochronników, większe znaczenie ma czas 
narażenia na hałas bez ochronnika niż jego parametry tłumienia 
[34]. Z doświadczeń własnych wynika, że część muzyków, którzy 
korzystają z ochronników, używa ich jedynie podczas najgłośniej-
szych elementów programu. Trudno jednak ocenić, czy ma to zna-
czący wpływ na ochronę ich słuchu, gdyż sygnał, na jaki ekspo-
nowani są muzycy, dynamicznie się zmienia i w spokojniejszych 
fragmentach jego natężenie może nie stanowić dużego zagrożenia.

Mimo rozwoju technologicznego w dziedzinie ochronników słu-
chu, wciąż wielu muzyków nie korzysta z tego typu urządzeń. 
Zaobserwowano wzrost liczby instrumentalistów używających 
ochronników przed rokiem 2000 [18], jednak w roku 2008 nawet 
70% muzyków grających w orkiestrze rzadko lub nigdy nie używało 

o niskich częstotliwościach. Użytkownicy opisują odbierany dźwięk 
jako dudniący i głuchy. Dzieje się tak, ponieważ składowe ludzkiego 
głosu czy dźwięku wydawanego przez instrument o niskich często-
tliwościach przenoszą się do ucha drogą przewodnictwa kostnego. 
W fizjologicznych warunkach takie fale wydostają się przez prze-
wód słuchowy zewnętrzny i nie są słyszalne. Jeśli jednak zamknie 
się przewód wkładką, fala ulegnie odbiciu i zostanie zarejestrowa-
na. Drugi opisywany problem polegający na tłumieniu dźwięków 
o wysokich częstotliwościach wynika z właściwości fal akustycznych. 
Aby przedmiot stanowił przeszkodę dla dźwięku o konkretnej czę-
stotliwości, musi być większy niż połowa długości jego fali. Sygnały 
akustyczne o niskich częstotliwościach (czyli długich falach) są bar-
dziej odporne na rozpraszanie niż sygnały o wysokich częstotliwo-
ściach. Tym drugim trudniej pokonać przeszkodę w postaci wkładki 
czy stopera. Dlatego użytkownicy ochronników często skarżą się na 
niewystarczające słyszenie dźwięków o wysokich częstotliwościach. 
Efekt ten jest dodatkowo potęgowany przez zaburzenie właściwości 
rezonansowych przewodu słuchowego zewnętrznego. Umieszczenie 
w nim ciała obcego (ochronnika) sprawia, że przestaje on wzmacniać 
sygnały odpowiadające jego częstotliwości rezonansowej. Wszystkie 
opisane wyżej utrudnienia prowadzą do nierównomiernego tłumie-
nia dźwięków o różnych częstotliwościach. Sprawia to, że sygnał jest 
zniekształcony i nie brzmi naturalnie, co może znacząco wpływać 
na jakość muzyki wykonywanej przez artystę [29].

Istnieją metody pozwalające zminimalizować efekty opisane w po-
przednim akapicie. Umieszczenie we wkładce wentylacji, którą fale 
o niskich częstotliwościach będą wydostawać się z ucha, niwelu-
je okluzję. Innym rozwiązaniem jest wykonanie długiej wkładki, 
sięgającej do części kostnej przewodu słuchowego zewnętrznego. 
Wywierając nacisk, trzpień tłumi drgania kości i nie pozwala na 
przedostanie się dźwięków do ślimaka. Rozwiązanie to wymaga 
wykonania spersonalizowanej wkładki na podstawie odlewu ucha. 
Każdy przewód słuchowy różni się kształtem i długością, dlatego 
niemożliwym jest stworzenie uniwersalnej formy, która będzie wy-
starczająco przylegała do ścian części kostnej przewodu słuchowego 
zewnętrznego [29]. Opracowano także technologię umożliwiają-
cą symetryczne przenoszenie wszystkich częstotliwości. Kombi-
nacja małej membrany i masy powietrza w przestrzeni wkładki 
nadaje jej częstotliwość rezonansową około 2700 Hz. W związku 
z tym, dźwięki o zbliżonej do niej częstotliwości są wzmacniane, 
jak w przypadku naturalnego słyszenia. Tego typu ochronnik tłu-
mi wszystkie dźwięki o pewną stałą wartość [30]. 

Prostszą formą ochronników słuchu dla muzyków są strojone/
wentylowane zatyczki do uszu, powszechnie stosowane przed 
1990 rokiem wśród muzyków grających na instrumentach wyda-
jących dźwięki o średnich i niskich częstotliwościach. Konstruk-
cja takich ochronników jest bardzo prosta. We wkładce wierci się 
wentylację, do której dodaje się wymienialne nakładki o różnych 
średnicach otworu (używane w zależności od okoliczności). Przy 
pełnym otwarciu, stoper znacząco tłumi dźwięki powyżej 2 kHz, 
niższe pozostawiając niezmienionymi. W związku z tym zatyczki 
te nie tyle chronią muzyka przed dźwiękiem jego instrumentu, ale 
przed otaczającymi go dźwiękami o wysokich częstotliwościach, 
których nie potrzebuje odbierać w tak dużym natężeniu. Rozwią-
zanie to działa więc tylko częściowo i nie rozwiązuje w pełni pro-
blemu ryzyka uszkodzenia słuchu [29].
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kwota – najtańsze z nich są w cenie kilkudziesięciu złotych. War-
to pamiętać, że wciąż jest to mniejszy wydatek niż zakup profe-
sjonalnego ochronnika słuchu nowoczesnej technologii. Niestety 
nie jest to rozwiązanie idealne. Tłumik wpływa nie tylko na natę-
żenie wydawanego dźwięku, ale także na jego barwę i charakter. 
Nie znajdzie on więc zastosowania podczas prób orkiestrowych, 
a tym bardziej koncertów (poza sytuacjami, w których kompozy-
tor przewidział jego użycie). Wpływ tłumika na charakter dźwięku 
instrumentu smyczkowego jest na tyle duży, że raczej nie używa 
się go podczas indywidualnych ćwiczeń. Są natomiast specjalne 
tłumiki przeznaczone dla instrumentów dętych, których głównym 
celem jest zmniejszenie natężenia dźwięku, bez znaczącej inge-
rencji w jego barwę. Niestety każdy przedmiot zatykający wylot 
instrumentu stawia dodatkowy opór, tym samym utrudniając wy-
dobycie dźwięku. Dlatego używanie tego rodzaju sprzętu najczę-
ściej podyktowane jest koniecznością uszanowania spokoju innych, 
a nie troską o własny słuch.

Orkiestry podczas prób i spektakli w teatrze często grają w kanale 
orkiestrowym. Zdarzają się sytuacje, w których z powodu ogra-
niczeń przestrzeni, grupy „małych” instrumentów smyczkowych 
(skrzypiec i altówek) umieszczane są pod przewieszeniem. Jeśli 
przeszkoda znajduje się na wysokości mniejszej niż 2 m, skutecz-
nie pochłania składowe harmoniczne o wysokich częstotliwościach 
[29]. Sprawia to, że muzycy nie słyszą ich wystarczająco dobrze 
i w efekcie usiłują grać głośniej. Stanowi to zagrożenie dla mięśni 
i stawów rąk, a także narządu słuchu grających oraz sąsiadujących 
z nimi muzyków. Należy pamiętać o tym przy projektowaniu ka-
nałów orkiestrowych oraz rozmieszczaniu orkiestry [29, 40].

Nie jest to jednak jedyna rzecz, którą należy uwzględnić. Trąbki, 
uznane jako jedne z najgłośniejszych instrumentów w orkiestrze, 
zwykle mają swoje miejsce z tyłu. W efekcie dźwięk pochodzący 
z trąbek w pierwszej kolejności dociera do pozostałych instru-
mentalistów, a dopiero potem do publiczności. Sprawia to, że są-
siadujący z trębaczami muzycy narażeni są na sygnały o bardzo 
wysokich natężeniach. Posiłkując się znajomością właściwości fali 
akustycznej, można w prosty sposób zmniejszyć to zagrożenie. 
Dźwięki wydostają się z trąbki przez rozszerzaną czarę dźwiękową. 
Fale o niskich częstotliwościach przedostają się dodatkowo przez 
ściany i inne otwory, a następnie załamują się na przeszkodach 
i rozprzestrzeniają na bardzo dużej powierzchni. Tymczasem fale 
o wysokich częstotliwościach i dużej energii wydostają się z ujścia 
trąbki niczym wiązka lasera. Pomiar natężenia wysokich dźwięków 
na linii instrumentu oraz tuż nad i tuż pod nim wykazuje istotne 
różnice. W związku z tym, umieszczenie trębaczy na lekkim pod-
niesieniu tak, aby ujścia ich instrumentów znajdowały się powyżej 
linii głów innych muzyków, może istotnie zmniejszyć narażenie 
sąsiadów na głośne dźwięki o wysokich częstotliwościach [29].

Istotna jest także odległość pomiędzy orkiestrą a publicznością. 
Jeśli wynosi ona mniej niż 2 m, nie ma przestrzeni na prawidłowe 
odbicie dźwięków o wysokich częstotliwościach. Jest ono potrzeb-
ne, aby skrzypkowie i altowioliści dobrze się słyszeli. Jeśli dźwięki 
są pochłaniane, muzycy grają głośniej, narażając tym samym siebie 
i sąsiadów na sygnały o wyższych natężeniach. Dodatkowo stwarza 
to ryzyko uszkodzeń mięśni i stawów rąk [40]. Ciekawym sposo-
bem na uchronienie słuchu u muzyków grających na instrumentach 

tego typu urządzeń [35]. Jansen i wsp. [16] publikują nieco bardziej 
optymistyczne statystyki. Według ich badań, aż 52% muzyków 
deklaruje używanie ochronników podczas prób orkiestry, a 29% 
podczas koncertu. Wyniki podobnych badań są bardzo rozbieżne. 
Procentowa liczba instrumentalistów, którzy mieli doświadczenia 
z ochronnikami, wahają się od 3,2% [24] przez 14,3% [8], 47% [22], 
po 89% (w przypadku wdrożenia programu profilaktycznego) [27].

Warto zwrócić uwagę na przyczyny takich statystyk. Nie zawsze 
jest to brak świadomości zagrożenia. Używanie ochronników czę-
sto wiąże się z utrudnieniami w pracy muzyków. Badania wykazują, 
że korzystanie z tego typu urządzeń wpływa na natężenie i widmo 
częstotliwości wykonywanej muzyki. Dotyczy to szczególnie in-
strumentów, w których konieczne jest kontrolowanie słuchowe, 
takich jak instrumenty dęte blaszane. W przypadku drewnianych, 
możliwa jest większa kontrola bez wspomagania słuchem [36]. Mu-
zycy zgłaszają także ból i drażnienie w przewodzie słuchowym ze-
wnętrznym, szczególnie gdy do gry na instrumencie potrzebny jest 
ruch żuchwą (przy nabieraniu powietrza do instrumentów dętych 
czy przytrzymywaniu skrzypiec lub altówki) [37]. Pojawiający się 
efekt podobny do okluzji może tłumić dźwięki instrumentu po-
chodzące z zewnątrz, jednocześnie uwypuklając odgłosy ruchów 
języka oraz wibrujących warg przy zębach, co zakłóca odbiór wy-
konywanego utworu. Źródłem tego problemu są trudności ze zro-
bieniem wystarczająco głębokiej wkładki [38]. Co więcej, znaczenie 
ma nie tylko jej długość, ale także przyleganie do ścian przewodu 
słuchowego zewnętrznego i szerokość dźwiękowodu [38].

W badaniu Killion i wsp. [38] przeprowadzonym na grupie trę-
baczy pojawiły się takie problemy, jak długi czas aklimatyzacji. 
Osiągnięcie satysfakcjonującej barwy dźwięku podczas grania 
w ochronnikach może zająć kilka tygodni. Charakterystyczna dla 
tego instrumentu przy wydawaniu najgłośniejszych dźwięków jest 
chrapliwa barwa, której nie sposób odebrać w ochronnikach. Ko-
lejnym problemem jest zastosowanie ich u osób, które mają już 
niedosłuch. Podczas gdy bardzo głośne niskie dźwięki wymagają 
tłumienia, te wysokie nie będą słyszalne po zastosowaniu stopera. 

Są jednak muzycy, których satysfakcjonuje korzystanie z ochron-
ników słuchu. Perkusiści, mimo trudności z nimi związanych, 
zgłaszają, że dźwięk staje się dużo przyjemniejszy w odbiorze [39]. 
Dzięki temu zwiększa się ich zdolność do wykonywania muzy-
ki [37]. Kolejną grupą, która może być potencjalnie zadowolona 
z ochronników, są skrzypkowie [38]. Z doświadczeń pierwszej au-
torki niniejszej pracy wynika jednak, że gra na skrzypcach wymaga 
bardzo skrupulatnej kontroli intonacji i barwy, która jest utrud-
niona, gdy zmniejsza się natężenie dźwięku. Dlatego podczas gra-
nia na instrumencie wymagającym tak dużej precyzji, trudno wy-
obrazić sobie ochronnik, który nie miałby negatywnego wpływu 
na jakość produkowanej muzyki.

Techniki minimalizowania ekspozycji na hałas 
wśród muzyków klasycznych

Bardzo prostą metodą ograniczenia narażenia na głośne dźwię-
ki jest używanie tłumika do instrumentu muzycznego [29]. Naj-
tańsze tłumiki do instrumentów smyczkowych to wydatek rzędu 
kilku złotych. W przypadku instrumentów dętych jest to wyższa 
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solowi, orkiestrowi, kameralni oraz nauczyciele. Najwięcej badań 
przeprowadzono na muzykach grających w orkiestrze i studentach 
uniwersytetów muzycznych, dlatego wnioski z niniejszej pracy od-
noszą się głównie do tych dwóch grup.

Część muzyków w swojej pracy narażona jest na dźwięki o natę-
żeniach przewyższających dopuszczalne wartości. Oszacowanie 
tego stwarza jednak pewne problemy, ponieważ normy obliczone 
są dla 8-godzinnego dnia pracy. Instrumentaliści natomiast rzad-
ko spędzają na próbach i spektaklach pełnoetatową liczbę godzin. 
Zgodnie z zasadą równej energii, szacuje się, że bodźce akustycz-
ne, na jakie są narażani, mogą być szkodliwe dla ich zdrowia. Mu-
zycy grający na instrumentach dętych blaszanych – szczególnie 
trębacze, puzoniści i waltorniści – są eksponowani na dźwięki 
o najwyższych natężeniach. Natomiast wiolonczeliści narażeni 
są na dźwięki o natężeniach najniższych.

Mimo że część badań nie wykazuje dużych różnic w progach 
słyszenia pomiędzy muzykami a populacją nienarażoną, znacz-
na część naukowców podkreśla potrzebę uznania instrumen-
talistów za grupę ryzyka i objęcia ich specjalnymi programami 
profilaktycznymi. Muzycy zgłaszają także występowanie: szu-
mów usznych, nadwrażliwości słuchowej oraz diploakuzji. Warto 
przeprowadzać badania naukowe dotyczące związku tych zabu-
rzeń oraz podwyższenia progów słyszenia u muzyków z naraże-
niem zawodowym.

Zmiany degeneracyjne w narządzie słuchu spowodowane 
hałasem są najczęściej nieodwracalne, dlatego kluczowa jest 
profilaktyka. Oprócz specjalnych zabiegów przy projektowaniu 
sal koncertowych i rozmieszczaniu orkiestry, stosuje się także 
specjalistyczne ochronniki słuchu. Ponadto na niektórych 
uniwersytetach muzycznych i w profesjonalnych orkiestrach 
rozwijają się szeroko zakrojone programy profilaktyczne. 
Niestety, mimo rosnącej świadomości, wciąż niewielu muzyków 
chroni swój słuch przed dźwiękami o dużym natężeniu. 
Może wynikać to z utrudnień w graniu na instrumencie, 
jakie generują ochronniki słuchu. Mimo wysoce rozwiniętej 
technologii, rozwiązania dostępne na rynku nie odpowiadają 
w pełni na bardzo specyficzne potrzeby muzyków klasycznych. 
Warto jednak zastanowić się, czy rozwój technologiczny 
kiedykolwiek rozwiąże ten problem. Żadne urządzenie nie 
zapewni przecież naturalnego słyszenia, które w odbiorze 
muzyki jest bardzo ważne. Nawet najlepszy ochronnik będzie 
kompromisem pomiędzy naturalnym, intuicyjnym słyszeniem 
a bezpieczeństwem grającego.

PodZiĘKoWAniA

Autorki pracy dziękują skrzypaczce Pani mgr Annie Niedziałkowskiej 
za merytoryczne uwagi dotyczące orkiestrowych standardów wy-
konawczych i aspektów praktyki zawodowej muzyka opisanych 
w pracy, a także Panu mgr Michałowi Czartoszewskiemu za po-
moc w graficznym opracowaniu ryciny do artykułu.

perkusyjnych jest wykorzystanie odruchu strzemiączkowego. 
Grupa ta jest szczególnie narażona na nagłe, impulsowe dźwię-
ki o wysokich natężeniach. Sugeruje się, aby tuż przed i w trakcie 
grania głośnego dźwięku „buczeć” za pomocą strun głosowych, 
tym samym wspomagając uruchomienie odruchu strzemiączko-
wego [29]. Sposób ten budzi jednak pewne wątpliwości. Odruch 
strzemiączkowy jest już uruchomiony, gdy oczekiwany impulso-
wy dźwięk poprzedzają inne głośne dźwięki. Z kolei w sytuacjach 
cichych, w których taki manewr mógłby być pomocny, „buczenie” 
może być słyszalne dla publiczności. W pewnych specyficznych 
sytuacjach sposób ten może jednak znaleźć zastosowanie i wywo-
łać wcześniejszy odruch z mięśnia strzemiączkowego. 

Szczególnie istotny w zapobieganiu uszkodzeń słuchu jest odpo-
czynek od głośnych dźwięków. Po intensywnym koncercie należy 
nie narażać się na hałas przez 12 godzin [40].

Programy profilaktyczne dla muzyków klasycznych
Niektóre profesjonalne orkiestry i uniwersytety muzyczne wprowadzają 
programy profilaktyczne, których celem jest zapobieganie uszkodze-
niom słuchu wśród muzyków na wielu płaszczyznach. Przykładem 
takiego przedsięwzięcia jest projekt „Health Promotion in Schools of 
Music (HPSM)” [28] stworzony przez muzyków i lekarzy w Stanach 
Zjednoczonych. Obejmuje on wiele aspektów zdrowia młodych mu-
zyków, kładąc nacisk między innymi na zapobieganie uszkodzeniom 
słuchu. Cel ten osiągany jest przede wszystkim przez działalność edu-
kacyjną. Studenci uniwersytetów mają znać przyczyny zawodowe-
go uszkodzenia słuchu, wiedzieć jak się przed nim uchronić oraz do 
kogo udać się po pomoc w razie niepokojących objawów. Konkretne 
działania profilaktyczne podjęto także w Orkiestrze Symfonicznej 
Queensland, działającej na terenie Australii [27, 41]. Ich strategia pro-
gramu ochrony słuchu zakłada: regularne monitorowanie ekspozycji, 
udostępnianie map natężenia dla aktualnego repertuaru, dostarcza-
nie pracownikom wysokiej jakości ochronników słuchu, udoskona-
lanie ustawienia instrumentów w orkiestrze, stosowanie podniesień 
i ekranów akustycznych, pracę zmianową, cykliczne zmiany miejsca 
poszczególnych instrumentalistów pod kątem ekspozycji na hałas, 
ciągłą ocenę wpływu programu na wymiar artystyczny wykonywanej 
muzyki, edukację, prowadzenie badań nad dostępnymi technologia-
mi i ciągłe uaktualnianie programu profilaktycznego. Nad projektem 
czuwa komitet, który obraduje kwartalnie. Strategia programu jest ak-
tualizowana tak, aby odpowiadała bieżącym potrzebom i była jak naj-
prostsza do przeprowadzenia. Jest bardzo dobrze oceniana zarówno 
przez muzyków, jak i personel pomocniczy. Mimo zgłaszanych przez 
instrumentalistów trudności w stosowaniu ochronników słuchu [27], 
zanotowano w tej orkiestrze istotnie większe ich użycie niż w innych 
australijskich orkiestrach [41], można więc uznać, że program w tym 
zakresie spełnia swoją funkcję.

PodSuMoWAnie

Muzycy klasyczni są bardzo niejednolitą grupą pod względem charak-
teru i wymiaru godzinowego pracy. Są wśród nich: instrumentaliści 
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