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Na co se? těším
23.12.2006    Olomoucký deník    str. 3   Olomoucko

    (end)    

Jméno: Veronika Mužíková
Věk: 20 let
Povolání: studentka

Pochopitelně se těším na vánoční atmosféru, na to, jak ji prožijeme s rodinou. Těším se i na další 
studium na Ostravské univerzitě a hlavně až napadne konečně sníh, protože mám nové lyže.

Foto autor| Foto: Pavel Konečný
Region| Střední Morava
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Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Hluk z pouliční dopravy negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel Ostravy. Takový je předběžný 
závěr dvouletého výzkumu studentů a pedagogů Zdravotní sociální fakulty Ostravské univerzity. Ti 
zjistili, že působením hluku se zhoršuje nejen sluch, ale například i krevní tlak. Srovnávací výzkum 
přitom bere na zřetel i dobu, po kterou lidé pracovali v hlučných provozech.

Josef VACULÍK, redaktor
--------------------
Srovnávací biometrická vyšetření nepříznivého vlivu hluku na sluch a krevní tlak provádějí studenti 
Ostravské univerzity nejen u lidí žijících na hlučných frekventovaných ulicích. Už dříve měřili v 
klidných částech města.

Lucie SUCHÁNKOVÁ, studentka Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
--------------------
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Provádíme audiometrické vyšetření u lidí, kteří na zmiňovaných adresách bydlí více než deset let.

Milena MENZLOVÁ, vedoucí Katedry hygieny a epidemiologie Fakulta zdravotně sociální Ostravské 
univerzity
--------------------
Jednak hodnotíme ztráty sluchu, ale kromě toho taky změny krevního tlaku, protože poměrně se 
považuje již za prokázaný vliv na oběhový systém.

Josef VACULÍK, redaktor
--------------------
Obyvatele Ostravy obtěžuje hlavně hluk ze silniční dopravy.

Břetislav JANEČKA, Zdravotní ústav Ostrava
--------------------
Úroveň hluku u frekventovaných komunikací se pohybuje přes sedmdesát decibelů.

Josef VACULÍK, redaktor
--------------------
Všichni respondenti musí v dotazníku odpovědět na řadu otázek.

Eva HUFOVÁ, studentka Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
--------------------
Jak dlouho bydlí v hlučné oblasti, jak pociťují subjektivně vnímání toho hluku z ulice.

Josef VACULÍK, redaktor
--------------------
Výzkumný tým bere v úvahu také to, zda a jak dlouho lidé pracovali na hlučných pracovištích.

Milena MENZLOVÁ, vedoucí Katedry hygieny a epidemiologie Fakulta zdravotně sociální Ostravské 
univerzity
--------------------
My hodnotíme ztráty sluchu u jednotlivých skupin, které se liší hlukovou zátěží jednak z hlediska 
bydliště, jednak z hlediska pracoviště.

Josef VACULÍK, redaktor
--------------------
Po dokončení bude projekt k dispozici zdravotníkům a odborníkům na dopravní systémy. Výsledky 
výzkumu naznačují, že hluk v ulicích města by mohla alespoň částečně řešit preference hromadné 
dopravy osob.
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