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Hałas w polskich szkołach uszkadza słuch
dzieci
O wstępnych obserwacjach dokonanych w czasie pilotażowego doświadczenia poinformowano we
wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. Poziom hałasu w polskich szkołach jest w dużym
stopniu związany z tym, że ich korytarze stanowią zupełnie niewytłumione studnie, w których hałas

doskonale się rozprzestrzenia - ocenił prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych
Politechniki Gdańskiej.
Zdaniem naukowca, adaptacja akustyczna budynków szkolnych, polegająca na wyciszeniu korytarzy,
wcale nie musi być kosztowna. Ale dla budżetu szkół może to być za duży wydatek. Dlatego ważną
rolę do odegrania mają tu samorządy lokalne.
Jak przypomniał prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Kajetanach koło Warszawy, wcześniejsze badania przesiewowe prowadzone przez jego zespół
w polskich szkołach wykazały, że ponad 19 proc. pierwszoklasistów i 21,5 proc. uczniów szóstych
klas ma zaburzenia słuchu. U starszych dzieci odnotowano jednak większy - niż w młodszej grupie odsetek tzw. centralnych zaburzeń słuchu. Są one związane ze zmianami na poziomie mózgu i mają
charakter trwały.
Zaburzenia te są często następstwem hałasu, na który dzieci są narażone nie tylko na ulicy, ale też
w dyskotekach, w czasie słuchania muzyki z odtwarzaczy MP3 oraz w szkole. Dlatego specjaliści
z Instytutu we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej zdecydowali się na pionierskie
badania polegające na pomiarach hałasu w polskich szkołach. W projekcie tym wykorzystano
stworzony przez gdańskich badaczy system monitorowania hałasu, który w ostatnich kilku latach
otrzymał liczne nagrody na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości.
Jednym z jego elementów są bezobsługowe stacje monitorowania hałasu, które można montować np.
przy ruchliwych węzłach komunikacyjnych. Zebrane przez nie dane są analizowane przy pomocy
specjalnego oprogramowania i mogą być wykorzystane m.in. do tworzenia map rozkładu hałasu
w całym mieście.
więcej
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie

przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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