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τα ντεσιμπελ των φορητών ψηφιακών συσκευών που καθημερινά χρησιμοποιούμε και 
κατά πόσον μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ακοή μας.

Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας εφιστά την προσοχή 
μας στη χρήση ακουστικών 
μεγάλης έντασης, γιατί, 

όπως προκύπτει από μελέτες, η συνε-
χής χρήση τους μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρά ή και μη αναστρέψιμα 
προβλήματα ακοής. Για το πότε κιν-
δυνεύει η ακοή μας αλλά και για τη 
σωστή χρήση των ακουστικών μιλή-
σαμε με τη χειρουργό ωτορινολαρυγ-
γολόγο κεφαλής και τραχήλου Ανα-
τολή Παταρίδου. 
Κατά πόσον οι «ψείρες» ή τα 
headsets βλάπτουν την ακοή;

Πολλές μελέτες έχουν αναφερ-
θεί στις βλάβες που μπορεί να προ-
καλέσει η κατάχρηση των νέων τε-
χνολογιών ακρόασης με χρήση 
ακουστικών (π.χ. Beats, Mp3, IPod). 
Εκτιμάται πως ένας στους τέσ-
σερις εφήβους και νέους διατρέ-
χει κίνδυνο πρόωρης απώλειας της 
ακοής του εξαιτίας της συνεχούς 
χρήσης των φορητών ψηφιακών 
συσκευών σε υψηλή ένταση. Πιο 
ασφαλή θεωρούνται τα μεγαλύτερα 
ακουστικά (headsets) που δεν εισέρ-
χονται στην κοιλότητα του αυτιού, 
αλλά το σκεπάζουν εξωτερικά.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι ανα-
στρέψιμες ή όχι;

Ο κίνδυνος εξαρτάται από παράγο-
ντες όπως η ένταση του θορύβου, η δι-
άρκεια έκθεσης σε αυτόν, τα ενδιάμε-
σα διαλείμματα (χρόνος ανάπαυσης), 
καθώς και η εξατομικευμένη ευαισθη-
σία στο θόρυβο. Σε κάθε περίπτωση, 
η συνεχής έκθεση σε δυνατό θόρυβο 
αρκεί για να προκαλέσει σταδιακά 

μόνιμη βλάβη στην ακοή.
εκτός από τα ακουστικά παίζουν 

ρόλο και άλλοι παράγοντες;
Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, η ηχορύπανση σε οποιαδήποτε 
μορφή της (θόρυβος από αυτοκίνητα, οι-
κοδομικές εργασίες, νυχτερινά κέντρα 
κ.λπ.) μπορεί να βλάψει σοβαρά όχι μόνο 

την ακοή, αλλά γενικότερα την υγεία 
μας, προκαλώντας αύξηση της χο-
ληστερίνης, υπέρταση, διαταραχές 
ύπνου, πονοκεφάλους και έλλειψη 
ευεξίας. Ειδικά δε στα παιδιά, που 
είναι πολύ πιο ευαίσθητα, οι θόρυβοι 
βλάπτουν την υγεία τους όσο και το 
παθητικό κάπνισμα.
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Ενας χρήσιμος κανόνας είναι: 60 και 60. Ακούμε μουσική στο 60%  
της μέγιστης έντασης, αλλά όχι περισσότερο από 60 λεπτά την ημέρα. 

υγεια

Ακουστικά με μέτρο, 
γιατί... κουφαίνουν

ΤΗΣ Ελενας Κιουρκτσή

Τι να προσέχουμε; 
ΧαμηλώνΟυμε τα ντεσιμπελ 

(ενταση). Αυτό σημαίνει ότι, όταν 
απολαμβάνουμε με ακουστικά τη μουσική 

μας, θα πρέπει ταυτόχρονα να ακούμε 
και τους ήχους του περιβάλλοντος. Ενας 

χρήσιμος κανόνας είναι: 60 και 60. Δηλαδή 
ακούμε μουσική στο 60% της μέγιστης 
έντασης, αλλά όχι περισσότερο από 60 
λεπτά την ημέρα. Και αν η συσκευή μας 
έχει ένδειξη smart volume, τότε να την 

προτιμάμε. 


