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Sprawozdanie z wyników badań audiometrycznych 
zawodników Kadry Narodowej 

w strzelectwie sportowym w 2009 r. 
 
 
Badania audiometryczne przeprowadza się u zawodników Kadry Narodowej 

w Strzelectwie Sportowym raz do roku. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości 
w wynikach wyżej wymienionych badań są zobligowane do ich wykonywania co 6 
miesięcy. Osoby, ze szczególnie dużym ubytkiem słuchu muszą pozostawać pod kontrolą 
poradni audiologicznej i każdorazowo dostarczać do Centralnego Ośrodka Medycyny 
Sportowej w Warszawie aktualne zaświadczenie od prowadzącego audiologa. 

W 2009 r. badania audiometryczne przeprowadzono w Głównym Ośrodku Badań 
Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu (GOBLL). Badaniom poddało się 61 osób. Osoby, które 
nie zgłosiły się na badania w GOBLL, wykonały badanie audiometryczne we własnym 
zakresie. Również osoby, które pozostają pod opieką poradni audiologicznych, badanie 
audiometryczne wykonywały w ramach kontroli w poradniach. Wyniki badań zawodnicy 
dostarczyli do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, gdzie zostały one 
odczytane przez konsultującego otolaryngologa, panią dr J. Trojnar.  

 
Poniżej przedstawiono wyniki wykonanych badań. 
Niedosłuch stwierdzono u 39 osób, czyli u 43,8% zawodników (u 44% juniorów  

i u 43,5 seniorów). 
 u 16 osób (17,9%) stwierdzono lekki niedosłuch odbiorczy jedno- lub obustronny. 

Spośród tych osób, 12 osób stanowią juniorzy, a 4 seniorzy. 
 u 3 osób (3,3%) stwierdzono niedosłuch odbiorczy średniego stopnia (40-69 dB) 

jedno- lub obustronny. Spośród tych osób, jest 2 juniorów i 1 senior. 
 u 14 osób (15,73%) stwierdzono głęboki niedosłuch odbiorczy (70-94 dB) jedno- 

lub obustronny. Spośród tych osób, 9 osób stanowią juniorzy a 5 seniorzy 
 u 6 osób stwierdzono niedosłuch w poprzednich badaniach, a nie dostarczyły 

one aktualnych badań audiometrycznych i w związku z tym nie można ocenić ich 
aktualnego stopnia niedosłuchu. Spośród tych osób 2 osoby stanowią juniorzy 
a 4 seniorzy.  

 
Problemy ze słuchem dotyczą około 30% populacji polskiej (1). Podczas badań 

u ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży w 62 wylosowanych ośrodkach na terenie kraju 
przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu stwierdzono, iż prawie 20% 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pomiędzy 6 a 18 rokiem życia ma stwierdzone 
zaburzenia słuchu (1). W przypadku populacji zawodników strzelectwa sportowego 
niedosłuch stwierdza się u ponad 43% osób, czyli u znacznie większego odsetka! Wartości 
te przewyższają także znacznie wartości obserwowane przez Lwow i wsp. w latach 1997-
2002 (2), co świadczyć może o nasilaniu się skali problemu. U większości zawodników 
niedosłuch stwierdza się w zakresie wysokich częstotliwości (6-8 kHz), co odpowiada 
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urazowi akustycznemu. Większy niż w populacji polskiej odsetek niedosłuchu wśród 
zawodników Strzelectwa Sportowego oraz charakter tego niedosłuchu wskazują na 
nienależytą ochronę narządu słuchu u zawodników Strzelectwa Sportowego.  

W związku z powyższymi alarmującymi danymi należy: 
 - położyć większy nacisk na stosowanie przez zawodników ochronników słuchu, 

przy czym pamiętać należy, iż powinny być one stosowane nie tylko w trakcie 
oddawania strzałów, ale przez cały czas przebywania na strzelnicy 

 -unikać narażenia na hałas emitowany przez broń myśliwską 
 -edukować zawodników z zagadnień dotyczących narażenia na hałas emitowany 

przez inne źródła hałasu w tym odtwarzacze muzyki  
 -unikać treningów i startów w czasie infekcji uszu i jamy nosowo-gardłowej. 
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