
Доц. др Катарина Пауновић 
 
Институт за хигијену и медицинску екплпгију, 
Медицинску факултет Универзитета у Бепграду 

Конференција "Играј безбедно", Београд, 23.11.2013. 

 





Слущаое музике без слущалица 

Стереп уређаји 74-128 dBA (Clark, 1991) 

Музика са радија 50-76 dBA (Noise Pollution 
Clearing House, 2005) 

Слущаое музике прекп слущалица 

Лишни уређаји за слущаое музике 91-121 
dBA (Fligor & Cox, 2004) 

Слущалице кпје улазе у сппљащои ущни 
канал гласније за 7-9 dB (Fligor & Cox, 2004) 



Већина адплесцената слуща звук нивпа 
72.2 dBA у трајаоу пд 1,2 h/дневнп 

Тп је еквивалентнп слущаоу звука пд 60.5 
dBA (61.6 ± 12.9 dBA) 8 h/дневнп 

Сваки щести адплесцент слуща звук нивпа 
>75 dBA за 8 h/дневнп 

5% деце слуща >85 dBA 8 h/дневнп (Sulaiman & 
Seluakumaran, 2013) 



Прпсешни нивп на кпме пдрасли (20 гпдина) 
слущају музику (еквивалентни нивпи за 8 
h/дневнп) (Kumar et al. 2009): 

Мпбилни телефпни 73 dBA (40-93 dBA) 

iPod уређаји 76 dBA (56-86 dBA) 

MP3 уређаји 79 dBA (70-84 dBA) 



Ппсле излагаоа импулснпм звуку пд 
играшака (пуцао из пищтпља или петарде) 

Бпл, губитак слуха, перфпрација бубне ппне 

Унилатерални сензпмптпрни губитак слуха за 
виспке фрекцвенције кпд 60% деце 

Опправак слуха ппсле 6 месеци кпд самп 15% 
деце!  

85% и даље ималп губитак слуха за виспке 
тпнпве, 25% ималп тинитус (Segal 2003) 

 



12,5% или 5 милипна деце 6-19 гпдина има 
ппмерај прага слуха на једнпм или пба уха за 
пдређене фреквенце 

Кпд деце 12-19 гпдина преваленца је 15%, а 
кпд деце 6-11 гпдина 8% 

Кпд дешака ушесталпст је 14%, а кпд 
девпјшица 10% (Niskar 2001) 



90,9% студената (18 гпдина) има навику 
кприщћеоа слущалица 

Аудипметрија: 11,9% има ппмерај прага слуха 
прекп 25 dB на једнпм или пба уха 

13,5% изјављује да има тинитус 

Ефекти израженији кпд пних кпји ппсећују 
бушна места (кпнцерти, кафићи, иргапнице) 
(Tung and Chao, 2012) 



Адплесценти (13-16 гпдина) кпји кпристе 
уређаје за слущаое музике 

20,9% има зујаое у ущима 

21,5% има тещкпће да дпбрп шује друге пспбе 

16,4% псећа бпл неппсреднп ппсле 
кприщћеоа уређаја (Sulaiman & Seluakumaran, 2013)  



Млади пдрасли (24 гпдине): 60% ппсећује 
бушна места 1-4 пута месешнп, а 13% пспба 
ппсећује 2-6 пута недељнп 

MP3 уређај кпристи 50% испитаника у 
трајаоу пд 1,75 сати (пд 0,5 дп 5 сати);  

Сви изјављују да имају дпбар слух, а 2% има 
зујаое у ущима (Paunović, Belojević, 2012) 



Уживаое у звуку 
пмиљене мелпдије 

Смаоеое ппзадинскпг 
(непријатнпг) звука 
(Vogel 2008) 

Кпмпензација 
ппстпјећег тинитуса 

Одпбраваое пкплине  

Кпмпензација за 
фрустрације (Maasen, 
2001) 

Смаоују јашину звука када 
треба да се кпнцентрищу, 
када раде у групи и када 
треба да избегну незгпде 

(Vogel 2008) 



Већина адплесцената 
зна за прпблем или им 
указују рпдитељи 

Нису свесни пщтећеоа 
слуха дпк гпд разумеју 
смисап иакп не шују 
ппједине звуке  

Зујаое сматрају 
неппасним и прплазним  

“Мени тп не мпже да се 
деси” (Vogel 2008)  

Индивидуални 
дпживљај гласнпг звука 

Вешина људи псећа звук 
пд 90 dB кап гласан 

Тек звук јашине прекп 
120 dB дпживљава се 
кап непријатан или 
бплан (Vogel 2008) 



96% тинејчера сматра 
да је звук пд 90 dB 
дпвпљнп гласан  

Лимитираое нивпа 
звука би билп 
прихватљивп за младе 
(Maasen 2001) 

Инфпрмисаое јавнпсти 
п прпблему, утицај на 
рпдитеље и наставнике 
(Jimenez-Tejada et al. 2012)  

Инфпрмисаое п 
ппслпвима кпји зависе 
пд дпбрпг слуха (Maasen 
2001) 



Лишни уређаји за слущаое музике не смеју 
да стварају нивп звука прекп 110 dB 

Слущаое музике прекп слущалица:  
24-шаспвни еквивалентни нивп звука не сме да 
прелази 70 dB 

Једнпшаспвни нивп звука не сме да прелази 85 
dB (World Health Organization, 1999) 
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