
מחקר - השפעת הרעש במרפאות השיניים

 השפעות ארוכות טווח 
מהחשיפה לרעש במרפאת השיניים

המכון הגבוה למדעים / מונטה דה קפריקה - פורטוגל

הקדמה:
הרעש הוא בליל של צלילים לא נעימים ובתדרים אליהם 
אנחנו חשופים. רעש מורכב מתדרים רבים בעלי עוצמות 
נחשב  הרעש  כיום  בשמיעה.  לפגוע  העלולים  שונות 
- אחרי האוויר, המים,  ולסביבה  למזהם הרביעי לאדם 
והחומרים המתכלים. הרעש הוא צליל לא נעים, שעל פי 
התפישה ה"מודרנית" שלו אוגר בתוכו גם מידה רבה של 

"תוקפנות" כלפי החשוף אליו.

מטרות:
דה  מונטה  למדעים,  הגבוה  במכון  שבוצע  המחקר 
קפריקה, פורטוגל, שם לו למטרה לבדוק, על פי אמות 
ופגיעתו  הרעש  השפעת  מידת  את   , ארגונומיות  מידה 
מעקב  בוצע  כך  לשם  השיניים.  רופאי  באוכלוסיית 
נסיון של פחות  אחרי סטודנטים לרפואת שיניים בעלי 
יותר  של  קליני  נסיון  בעלי  שיניים  ורופאי  משנתיים 
משנתיים. המטרה הייתה , לאמת או לשלול את ההנחה 
שסף הקול האבסולוטי המקובל )ADF( גבוה יותר בקרב 
יותר משנתיים  הניסיון המעשי של  בעלי  שיניים  רופאי 
מאשר בקרב סטודנטים בעלי נסיון מעשי קצר משנתיים.

אמצעים ושיטות:
 Audiotest לצורכי המחקר נעשה שימוש במד הרעש 
259e UPS400 diagnostic . מודל אשר באמצעותו ניתן 
רמת  הוא  מוחלט  קול  )סף  מוחלטים.  קול  ספי  לקבוע 
בוצע  המחקר  קול(.  לזהות  ניתן  בה  המינימלית  הקול 
על קבוצה מדגמית בת 26 אנשים ימניים. 7 מתוכם היו 
רופאי שיניים בעלי יותר משנתיים ניסיון ו-19 האחרים 

היו סטודנטים בעלי ניסיון קטן מכך.

לפני מדידת סף הקול בוצעו התהליכים הבאים:

בחדר . 1 חיצוניים  רעשים  מפני  מוחלט  איטום   ווידוא 
הבדיקה.

בחירת דרך הפעולה ואיפיונה.. 2

הסרת משקפי ראייה.. 3

התקנת אוזניות ובדיקת התאמתן )ימין ושמאל(. 4

מנת. 5 על  לאודיומטר  המשתתפים   נגישות   מניעת 
 שלא יושפעו שלא לצורך מתנודותיו.

האחראי על הניסוי הורה כדלקמן:

פעם  כל  ושמאל.  ימין  באוזניות  קולות  תשמעו  "אתם 
חלק  הבקרה.  כפתור  על  ללחוץ  עליכם  קול  שתשמעו 

מהרעשים יהיו חלשים ולכן עליכם להיות מרוכזים".

המוחלט  הקול  סף  לקביעת  השתמשנו  בה  הטכניקה 
המינימלי הורתה את הקריטריונים הבאים:

כוון את הסלקטור לתדר- 1000 הרץ.. 1

בחר את האוזן הראשונה לבדיקה )עדיף אוזן ימין(.. 2

כוון את הסלקטור לעוצמה 40 דציבל.. 3

במרווחים . 4 שניה  האות  )משך  האות  את  השמע 
מתחלפים בני בין 2 ו- 5 שניות(.

הפחת עוצמת הקול ב-10 דציבל וחזור להשמיע את . 5
האות.

כאשר הנבחן מפסיק להבחין באות אנא העלה את . 6
עוצמת הקול ב-5.

המשך כל עוד הנבחן ממשיך לזהות את הקול.. 7

רשום את עוצמות הרעש להן הגיב הנבחן.. 8

הפחת 10 והעלה בהדרגה ברמות קצובות של 5.. 9

עולות . 10 בדיקות  של  סדרות  שלוש  או  שתיים  אחרי 
הרעש  רמות  את  בוודאות  לאבחן  יהיה  ניתן  ויורדות 

להן מגיב הנבחן.

חזור על הפעולות הנ"ל על פי סידרן עבור תדרים:. 11

250, 500, 1000, 2000 ו-4000 הרץ.. 12

תוצאות:
תוך  קטנות,  בקבוצות  וסטטיסטית  מדגמית  מבדיקה 
בעבודה,  העומס  העבודה,  שעות  בכמות  התחשבות 
 SPSS )Analize statistic תוכנת  ובעזרת  והנסיון  הגיל 
ירידה  הבאות:  המסקנות  הוסקו   program spds I2.0(
ברורה ומשמעותית באוזן ימין ביחס לאוזן שמאל )אצל 

הרופאים הימניים( בגלל קרבת האוזן לטורבינות.

עוצמת רעש נמדדת על פי הלחץ של האוויר על עור 
התוף, כאשר על פי ההגדרה לחץ של map 0.02 הוא 
העוצמה הנמוכה ביותר הניתנת לשמיעה. תחום הרעשים 
הבטוחים אשר אינם משפיעים לרעה בחשיפה ממושכת 

מוגדר כ- "רעשים שמתחת ל- 85-70 דציבלים".

סוגים  לשני  הרעשים  את  מפרידים  השיניים  במרפאת 
עיקריים: הרעשים המטרידים: בליל הרעשים הנמצאים 
ברקע. רעשים אשר מסיחים את דעתנו לעיתים אך אין 
בהם כדי לגרום לנזק ממשי. אלו הם רעשי המשרד וחדר 

ההמתנה, טלפונים ומחשבים, מערכות השמע ועוד.

הרעשים המזיקים: מקורם במכשור המקצועי: טורבינות 
מכשירים  והידיתן,  הזוויתן  סקשן,  מערכות  היי-ספיד, 

אולטרא-סוניים וכיוצא בהם.

להלן מספר דוגמאות:

High Speed : 92 - 70 דציבל
Low Speed : 74 דציבל

מכשירי מעבדה: 82 - 69 דציבל

סקיילר US: 86 דציבל

מכשיר ניקוי US: 91 דציבל

בלאי,  יש  כאשר  תקין.  במכשור  נמדדו  אלה  דוגמאות 
כמויות הרעש עולות. כמו כן, הדוגמאות נוגעות בעצמת 
לטורבינות  ולא בתדר שלו. השריקה האופיינית  הרעש, 
האוויר, הנובעות מסילוני האוויר שבהן, מקורה בתדרים 
גבוהים  אוויר  ללחצי  הגורמים  האולטרה-סוני  בתחום 

מאוד.

כיצד ניתן למנוע נזקים אפשריים?

שיפור הישיבה כך שהמכשור יהיה במרחק מינימילי . 1
של 30-40 ס"מ מהאוזניים.

אימוץ עמדת עבודה מהשעה 12, ועל ידי כך שמירה . 2
על איזון בין שני צדי הגוף.

שימוש באטמי אוזניים בזמן עבודה עם טורבינות.. 3

אימוץ שיטות עבודה בלייזר או אברזיה אם אפשר.. 4

מיקום קומפרסור מחוץ למרפאה.. 5

בידוד אקוסטי ושימוש בחומרים בולעי קול. יש לתת . 6
על כך את הדעת כבר בשלבי התכנון של המרפאה. 

נמוכים . 7 ובעצמות  בתדרים  העובד  במכשור  שימוש 
יותר. ציוד מסוג זה קיים . מחירו בהתאם אך ביכולתו 

למנוע נזקי שמיעה עתידיים.

ובחירת . 8 התכנון  בשלבי  מקצוע  מאנשי  עזרה 
קדומות. ודעות  טעויות  תמחזרו  אל   הציוד. 

יש לזכור כי פגיעה בשמיעה ניתן למנוע, אך לא לתקן.

'

מרק בוצר

האיגוד האירופאי לארגונומיה ברפואת השיניים.

ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚÙ˘‰
ÌÈÈÈ˘‰ ˙‡Ù¯Ó· ˘Ú¯Ï ‰ÙÈ˘Á‰Ó

Ï‚ÂË¯ÂÙ ≠ ‰˜È¯Ù˜ ‰„ ‰ËÂÓ Ø ÌÈÚ„ÓÏ ‰Â·‚‰ ÔÂÎÓ‰

∫‰Ó„˜‰
Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„˙·Â ÌÈÓÈÚ ‡Ï ÌÈÏÈÏˆ Ï˘ ÏÈÏ· ‡Â‰ ˘Ú¯‰

˙ÂÂ˘ ˙ÂÓˆÂÚ ÈÏÚ· ÌÈ·  ̄ÌÈ¯„˙Ó ·Î¯ÂÓ ˘Ú  ̄ÆÌÈÙÂ˘Á ÂÁ‡

ÈÚÈ·¯‰ Ì‰ÊÓÏ ·˘Á ˘Ú¯‰ ÌÂÈÎ Æ‰ÚÈÓ˘· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ‰

ÆÌÈÏÎ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰Â ¨ÌÈÓ‰ ¨¯ÈÂÂ‡‰ È¯Á‡ ≠ ‰·È·ÒÏÂ Ì„‡Ï

ÂÏ˘ ¢˙È¯„ÂÓ¢‰ ‰˘ÈÙ˙‰ ÈÙ ÏÚ˘ ¨ÌÈÚ ‡Ï ÏÈÏˆ ‡Â‰ ˘Ú¯‰

ÆÂÈÏ‡ ÛÂ˘Á‰ ÈÙÏÎ ¢ ˙ÂÙ˜Â˙¢ Ï˘ ‰·¯ ‰„ÈÓ Ì‚ ÂÎÂ˙· ¯‚Â‡

∫˙Â¯ËÓ
¨‰˜È¯Ù˜ ‰„  ‰ËÂÓ  ¨ÌÈÚ„ÓÏ ‰Â·‚‰  ÔÂÎÓ·  ÚˆÂ·˘ ¯˜ÁÓ‰

¨˙ÂÈÓÂÂ‚¯‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ¨˜Â„·Ï ‰¯ËÓÏ ÂÏ Ì˘ ¨Ï‚ÂË¯ÂÙ

ÆÌÈÈÈ˘‰ È‡ÙÂ¯ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Â˙ÚÈ‚ÙÂ ˘Ú¯‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡

ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ ˙‡ÂÙ¯Ï ÌÈË„ÂËÒ È¯Á‡ ·˜ÚÓ ÚˆÂ· ÍÎ Ì˘Ï

ÔÂÈÒ  ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ È‡ÙÂ¯Â ÌÈÈ˙˘Ó ˙ÂÁÙ Ï˘ ÈÈÏ˜  ÔÂÈÒ

ÏÂÏ˘Ï Â‡ ˙Ó‡Ï ¨ ‰˙È‰ ‰¯ËÓ‰ ÆÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÈÈÏ˜

¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ®ADF© Ï·Â˜Ó‰ ÈËÂÏÂÒ·‡‰ ÏÂ˜‰ ÛÒ  ̆‰Á‰‰ ˙‡

ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ È˘ÚÓ‰ ÔÂÈÒÈ‰ ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ È‡ÙÂ¯ ·¯˜·

ÌÈÈ˙˘Ó ¯ˆ˜ È˘ÚÓ ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈË„ÂËÒ ·¯˜· ¯˘‡Ó

ÆÌÈÓÈ

∫˙ÂËÈ˘Â ÌÈÚˆÓ‡
 Audiotest 259e ˘Ú¯‰ „Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ

ÈÙÒ ÚÂ·˜Ï Ô˙È Â˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘‡ Ï„ÂÓ ¨UPS400 diagnostic
˙ÈÏÓÈÈÓ‰ ÏÂ˜‰ ˙Ó¯ ‡Â‰ ËÏÁÂÓ ÏÂ˜ ÛÒ© ÆÌÈËÏÁÂÓ ÏÂ˜

 ≤∂ ˙· ˙ÈÓ‚„Ó ‰ˆÂ·˜ ÏÚ ÚˆÂ· ¯˜ÁÓ‰ Æ®ÏÂ˜ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È ‰·

ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ ÈÏÚ· ÌÈÈÈ  ̆È‡ÙÂ  ̄ÂÈ‰ ÌÎÂ˙Ó ∑ ÆÌÈÈÓÈ ÌÈ˘‡

ÆÍÎÓ ÔË˜ ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈË„ÂËÒ ÂÈ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ±π≠Â ÔÂÈÒÈ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÂÚˆÂ· ÏÂ˜‰ ÛÒ ˙„È„Ó ÈÙÏ

¯„Á· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ˘Ú¯ ÈÙÓ ËÏÁÂÓ ÌÂËÈ‡ ‡Â„ÈÂÂ Æ±

Æ‰˜È„Ò‰

Æ‰ÂÈÙÈ‡Â ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙¯ÈÁ· Æ≤

Æ‰ÈÈ‡¯ ÈÙ˜˘Ó ˙¯Ò‰ Æ≥

®Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ© Ô˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·Â ˙ÂÈÊÂ‡ ˙˜˙‰ Æ¥

‡Ï˘ ˙Ó  ÏÚ ¯ËÓÂÈ„Â‡Ï ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Â˘È‚  ˙ÚÈÓ Æµ

ÆÂÈ˙Â„Â˙Ó Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÂÚÙ˘ÂÈ

ÌÈÈÈ˘‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ˘Ú¯‰
∫ÔÓ˜Ï„Î ‰¯Â‰ ÈÂÒÈ‰ ÏÚ È‡¯Á‡‰

ÂÚÓ˘˙˘ ÌÚÙ ÏÎ ÆÏ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ˙ÂÈÊÂ‡· ˙ÂÏÂ˜ ÂÚÓ˘˙ Ì˙‡¢

ÂÈ‰È ÌÈ˘Ú¯‰Ó ˜ÏÁ Æ‰¯˜·‰  ¯Â˙ÙÎ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÌÎÈÏÚ ÏÂ˜

Æ¢ÌÈÊÎÂ¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÎÈÏÚ ÔÎÏÂ ÌÈ˘ÏÁ

ÈÏÓÈÈÓ‰ ËÏÁÂÓ‰ ÏÂ˜‰ ÛÒ ˙ÚÈ·˜Ï Â˘Ó˙˘‰ ‰· ‰˜ÈÎË‰

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ‰˙¯Â‰

ı¯‰ ±∞∞∞ ≠ ¯„˙Ï ¯ÂË˜ÏÒ‰ ˙‡ ÔÂÂÎ  Æ±

Æ®ÔÈÓÈ ÔÊÂ‡ ÛÈ„Ú© ‰˜È„·Ï ‰Â˘‡¯‰ ÔÊÂ‡‰ ˙‡ ¯Á· Æ≤

ÆÏ·Èˆ„ ¥∞ ‰ÓˆÂÚÏ ¯ÂË˜ÏÒ‰ ˙‡ ÔÂÂÎ Æ≥

ÌÈÙÏÁ˙Ó ÌÈÁÂÂ¯Ó· ‰È˘ ˙Â‡‰ Í˘Ó© ˙Â‡‰ ˙‡ ÚÓ˘‰ Æ¥

®Æ˙ÂÈ˘ µ≠Â ≤ ÔÈ· È·

 ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ¯ÂÊÁÂ Ï·Èˆ„  ±∞≠·  ÏÂ˜‰ ˙ÓˆÂÚ ˙ÁÙ‰  Æµ

Æ˙Â‡‰

˙ÓˆÂÚ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡‡ ˙Â‡· ÔÈÁ·‰Ï ˜ÈÒÙÓ ÔÁ·‰ ¯˘‡Î Æ∂

Æµ≠· ÏÂ˜‰

ÆÏÂ˜‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ÍÈ˘ÓÓ ÔÁ·‰ „ÂÚ ÏÎ Í˘Ó‰ Æ∑

ÆÔÁ·‰ ·È‚‰ Ô‰Ï ˘Ú¯‰ ˙ÂÓˆÂÚ ˙‡ ÌÂ˘¯ Æ∏

µ Ï˘ ˙Â·Âˆ˜ ˙ÂÓ¯· ‰‚¯„‰· ‰ÏÚ‰Â ±∞ ˙ÁÙ‰ Æπ

Ô˙È ˙Â„¯ÂÈÂ ˙ÂÏÂÚ ˙Â˜È„· Ï  ̆˙Â¯„Ò ˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ˙˘ È¯Á‡Æ±∞

ÆÔÁ·‰ ·È‚Ó Ô‰Ï ˘Ú¯‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ ˙Â‡„ÂÂ· ÔÁ·‡Ï ‰È‰È

∫ÌÈ¯„˙ ¯Â·Ú Ô¯„ÈÒ ÈÙ ÏÚ Ï¢‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÆ±±

Æı¯‰  ¥∞∞∞≠Â ≤∞∞∞ ¨±∞∞∞ ¨µ∞∞ ¨≤µ∞  

∫˙Â‡ˆÂ˙
˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ¨˙ÂË˜ ˙ÂˆÂ·˜· ˙ÈËÒÈËËÒÂ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„·Ó

˙¯ÊÚ·Â ÔÂÈÒÈ‰Â ÏÈ‚‰ ¨‰„Â·Ú· ÒÓÂÚ‰ ¨‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÓÎ·

ÆSPSS ®Analize statistic program spds 12.0© ˙ÎÂ˙

ÔÈÓÈ ÔÊÂ‡· ˙È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰¯Â¯· ‰„È¯È ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÎÒÓ‰ Â˜ÒÂ‰

ÔÊÂ‡‰ ˙·¯˜ ÏÏ‚· ®ÌÈÈÓÈ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡© Ï‡Ó˘ ÔÊÂ‡Ï ÒÁÈ·

Æ˙ÂÈ·¯ÂËÏ

ÌÈÈÈ˘‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ˘Ú¯‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ≠ ¯˜ÁÓ
¨ÛÂ˙‰ ¯ÂÚ ÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰  Ï˘ ıÁÏ‰  ÈÙ ÏÚ ˙„„Ó ˘Ú¯ ˙ÓˆÚ
 ‰ÎÂÓ‰ ‰ÓˆÚ‰ ‡Â‰ ∞Æ∞≤ map Ï˘ ıÁÏ ‰¯„‚‰‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Î
¯˘‡ ¨ÌÈÁÂË·‰ ÌÈ˘Ú¯‰  ÌÂÁ˙  Æ‰ÚÈÓ˘Ï ˙˙È‰ ¯˙ÂÈ·
ÌÈ˘Ú¯¢≠Î ¯„‚ÂÓ ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÈ˘Á· ‰Ú¯Ï ÌÈÚÈÙ˘Ó ÌÈ‡

Æ¢ÌÈÏ·Èˆ„ ∑∞≠∏µ ≠Ï ˙Á˙Ó˘

∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‚ÂÒ È˘Ï ÌÈ˘Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ„È¯ÙÓ ÌÈÈ˘‰ ˙‡Ù¯Ó·
ÌÈ˘Ú¯ ÆÚ˜¯· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰ ÏÈÏ· ÆÌÈ„È¯ËÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰
ÌÂ¯‚Ï È„Î  Ì‰· ÔÈ‡ Í‡ ¨ÌÈ˙ÈÚÏ Â˙Ú„ ˙‡  ÌÈÁÈÒÓ ¯˘‡
ÌÈÂÙÏË ¨‰˙Ó‰‰ ¯„ÁÂ „¯˘Ó‰ È˘Ú¯ Ì‰ ÂÏ‡ ÆÈ˘ÓÓ ˜ÊÏ

Æ„ÂÚÂ ÚÓ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨ÌÈ·˘ÁÓÂ
≠ÈÈ‰ ˙ÂÈ·¯ÂË ∫ÈÚÂˆ˜Ó‰ ¯Â˘ÎÓ· Ì¯Â˜Ó ÆÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰
≠‰¯ËÏÂ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ ¨Ô˙È„È‰Â Ô˙ÈÂÊ‰ ¨Ô˘˜Ò ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨„ÈÙÒ

ÆÌ‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÈÂÒ

∫˙Â‡Ó‚Â„ ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï
™Ï·Èˆ„ ∑∞ ≠ π≤ ≠High Speed

Ï·Èˆ„ ∑¥ ≠Low Speed
Ï·Èˆ„ ∂π ≠ ∏≤ ≠‰„·ÚÓ È¯È˘ÎÓ

Ï·Èˆ„ ∏∂ ≠US ¯ÏÈÈ˜Ò
 Ï·Èˆ„ π± ≠US ÈÂ˜È ¯È˘ÎÓ

°Ï·Èˆ„ ≥µ ≠MORITA Ï˘ Twinn Power H4 ≠‰ ˙È·¯ÂË™

˙ÂÈÂÓÎ ¨È‡Ï· ˘È ¯˘‡Î ÆÔÈ˜˙ ¯Â˘ÎÓ· Â„„Ó ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„
‡ÏÂ ¨˘Ú¯‰ ˙ÓˆÚ· ˙ÂÚ‚Â ˙Â‡Ó‚Â„‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÂÏÂÚ ˘Ú¯‰
˙Ú·Â‰ ¨¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ·¯ÂËÏ ˙ÈÈÈÙÂ‡‰ ‰˜È¯˘‰ ÆÂÏ˘ ¯„˙·
¨ÈÂÒ≠‰¯ËÏÂ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯„˙· ‰¯Â˜Ó ¨Ô‰·˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂÏÈÒÓ

Æ„‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏÏ ÌÈÓ¯Â‚‰

øÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ˜Ê ÚÂÓÏ Ô˙È „ˆÈÎ
 ≥∞ Ï˘ ÈÏÓÈÈÓ ˜Á¯Ó· ‰È‰È ¯Â˘ÎÓ‰˘ ÍÎ ‰·È˘È‰ ¯ÂÙÈ˘

ÆÌÈÈÊÂ‡‰Ó Ó¢Ò
ÔÂÊÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÎ È„È ÏÚÂ ¨±≤ ‰Ú˘‰Ó ‰„Â·Ú ˙„ÓÚ ıÂÓÈ‡

 ÆÛÂ‚‰ È„ˆ È˘ ÔÈ·
Æ˙ÂÈ·¯ÂË ÌÚ ‰„Â·Ú ÔÓÊ· ÌÈÈÊÂ‡ ÈÓË‡· ˘ÂÓÈ˘

Æ‰ÈÊ¯·‡ Â‡ ¯ÊÈÈÏ· ‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ıÂÓÈ‡
Æ‰‡Ù¯ÓÏ ıÂÁÓ ¯ÂÒ¯ÙÓÂ˜ ÌÂ˜ÈÓ

˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï ˘È ÆÏÂ˜ ÈÚÏÂ· ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â ÈËÒÂ˜‡ „Â„È·
Æ‰‡Ù¯Ó‰ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ È·Ï˘· ¯·Î ˙Ú„‰

„ÂÈˆ  Æ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ  ˙ÂÓˆÚ·Â ÌÈ¯„˙· „·ÂÚ‰ ¯Â˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘
‰ÚÈÓ˘ È˜Ê ÚÂÓÏ Â˙ÏÂÎÈ· Í‡ ¨Ì‡˙‰· Â¯ÈÁÓ ÆÌÈÈ˜ ‰Ê ‚ÂÒÓ

ÆÌÈÈ„È˙Ú
Â¯ÊÁÓ˙ Ï‡ Æ„ÂÈˆ‰ ˙¯ÈÁ·Â ÔÂÎ˙‰ È·Ï˘· ÚÂˆ˜Ó È˘‡Ó ‰¯ÊÚ

Æ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÚ„Â ˙ÂÈÂÚË
ÆÔ˜˙Ï ‡Ï Í‡ ¨ÚÂÓÏ Ô˙È ‰ÚÈÓ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È

˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ· ˙ÈÙ¯‚ ‰‡ÂÂ˘‰
˙ÈÓÈ ÔÊÂ‡

®Ï
·

Èˆ
„

©
‰

Ó
ˆ

ÂÚ

®ı¯‰© ˙Â¯È„˙

˙ÈÏ‡Ó˘ ÔÊÂ‡

®ı¯‰© ˙Â¯È„˙

®Ï
·

Èˆ
„

©
‰

Ó
ˆ

ÂÚ

ÌÈË„ÂËÒ                               ÌÈ‡ÙÂ¯                            

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙Â˜È„·Ó Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ‰ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙Â˜È„·Ó Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ‰

˘Ú¯‰ Ì¯Â‚ÌÈÏ·Èˆ„˘Ú¯‰ Ì¯Â‚ÌÈÏ·Èˆ„

ÌÈÏÚ ˘Â¯˘¯≤∞¯ÙÂˆπµ

ÌÈ¯ÂÙÈˆ ıÂÈˆ¥∞˜ËÂ˜ÒÈ„±±∞

ÔÈÏÂÁ ˙ÁÈ˘µ∞‰Á„˜Ó±±µ

„¯˘Ó ˙·È·Ò∑∞ÔÂÏÈÒ ÒÂËÓ±≥∞

˙˘Â¯Á ˙È·∏∞·‡Î‰ ÛÒ±¥∞

˙ÂÈÂÎÓ∏µÏÈË ¯Â‚È˘≤∞∞

¥ ßÒÓ ÔÂÏÚ 6

3 תכונות מגדירות את מידת הנזק האפשרי 
 מחשיפה לרעש:

)intensity( עצמת הרעש - 
)duration( משך החשיפה לרעש - 

)spectrum of the sound( תדר הרעש -

השרשרת הקינטית של הפגיעה בשמיעה ברפואת 
השיניים מתחילה מהחשיפה הממושכת לעצמת 

רעש גבוה ובתדרים גבוהים. במציאות שכזו 
נפגעים תאי העצב ב-Cochlear . תאים אלו אינם 

 מוחלפים באחרים. הם יוחלפו ברקמה דלקתית.
מצב בלתי הפיך!!!

אנחנו לא נותנים את דעתנו לנזקי השמיעה. תהליך 
הפגיעה בשמיעה אינו מלווה בכאב או באובדן 
שמיעה מיידי ולכן אנחנו לא מקבלים התראה 

נקודתית. 

אמנע במאמר זה מלהיכנס למשמעות הנזקים 
 הכרוכים בפגיעה בשמיעה ובתופעות הלוואי שלה.

אשאיר זאת להרצאות בארגונומיה העוסקות 
בתחום זה.

ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚÙ˘‰
ÌÈÈÈ˘‰ ˙‡Ù¯Ó· ˘Ú¯Ï ‰ÙÈ˘Á‰Ó

Ï‚ÂË¯ÂÙ ≠ ‰˜È¯Ù˜ ‰„ ‰ËÂÓ Ø ÌÈÚ„ÓÏ ‰Â·‚‰ ÔÂÎÓ‰

∫‰Ó„˜‰
Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„˙·Â ÌÈÓÈÚ ‡Ï ÌÈÏÈÏˆ Ï˘ ÏÈÏ· ‡Â‰ ˘Ú¯‰

˙ÂÂ˘ ˙ÂÓˆÂÚ ÈÏÚ· ÌÈ·  ̄ÌÈ¯„˙Ó ·Î¯ÂÓ ˘Ú  ̄ÆÌÈÙÂ˘Á ÂÁ‡

ÈÚÈ·¯‰ Ì‰ÊÓÏ ·˘Á ˘Ú¯‰ ÌÂÈÎ Æ‰ÚÈÓ˘· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ‰

ÆÌÈÏÎ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰Â ¨ÌÈÓ‰ ¨¯ÈÂÂ‡‰ È¯Á‡ ≠ ‰·È·ÒÏÂ Ì„‡Ï

ÂÏ˘ ¢˙È¯„ÂÓ¢‰ ‰˘ÈÙ˙‰ ÈÙ ÏÚ˘ ¨ÌÈÚ ‡Ï ÏÈÏˆ ‡Â‰ ˘Ú¯‰

ÆÂÈÏ‡ ÛÂ˘Á‰ ÈÙÏÎ ¢ ˙ÂÙ˜Â˙¢ Ï˘ ‰·¯ ‰„ÈÓ Ì‚ ÂÎÂ˙· ¯‚Â‡

∫˙Â¯ËÓ
¨‰˜È¯Ù˜ ‰„  ‰ËÂÓ  ¨ÌÈÚ„ÓÏ ‰Â·‚‰  ÔÂÎÓ·  ÚˆÂ·˘ ¯˜ÁÓ‰

¨˙ÂÈÓÂÂ‚¯‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ¨˜Â„·Ï ‰¯ËÓÏ ÂÏ Ì˘ ¨Ï‚ÂË¯ÂÙ

ÆÌÈÈÈ˘‰ È‡ÙÂ¯ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Â˙ÚÈ‚ÙÂ ˘Ú¯‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡

ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ ˙‡ÂÙ¯Ï ÌÈË„ÂËÒ È¯Á‡ ·˜ÚÓ ÚˆÂ· ÍÎ Ì˘Ï

ÔÂÈÒ  ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ È‡ÙÂ¯Â ÌÈÈ˙˘Ó ˙ÂÁÙ Ï˘ ÈÈÏ˜  ÔÂÈÒ

ÏÂÏ˘Ï Â‡ ˙Ó‡Ï ¨ ‰˙È‰ ‰¯ËÓ‰ ÆÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÈÈÏ˜

¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ®ADF© Ï·Â˜Ó‰ ÈËÂÏÂÒ·‡‰ ÏÂ˜‰ ÛÒ  ̆‰Á‰‰ ˙‡

ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ È˘ÚÓ‰ ÔÂÈÒÈ‰ ÈÏÚ· ÌÈÈÈ˘ È‡ÙÂ¯ ·¯˜·

ÌÈÈ˙˘Ó ¯ˆ˜ È˘ÚÓ ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈË„ÂËÒ ·¯˜· ¯˘‡Ó

ÆÌÈÓÈ

∫˙ÂËÈ˘Â ÌÈÚˆÓ‡
 Audiotest 259e ˘Ú¯‰ „Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ

ÈÙÒ ÚÂ·˜Ï Ô˙È Â˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘‡ Ï„ÂÓ ¨UPS400 diagnostic
˙ÈÏÓÈÈÓ‰ ÏÂ˜‰ ˙Ó¯ ‡Â‰ ËÏÁÂÓ ÏÂ˜ ÛÒ© ÆÌÈËÏÁÂÓ ÏÂ˜

 ≤∂ ˙· ˙ÈÓ‚„Ó ‰ˆÂ·˜ ÏÚ ÚˆÂ· ¯˜ÁÓ‰ Æ®ÏÂ˜ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È ‰·

ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ ÈÏÚ· ÌÈÈÈ  ̆È‡ÙÂ  ̄ÂÈ‰ ÌÎÂ˙Ó ∑ ÆÌÈÈÓÈ ÌÈ˘‡

ÆÍÎÓ ÔË˜ ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈË„ÂËÒ ÂÈ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ±π≠Â ÔÂÈÒÈ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÂÚˆÂ· ÏÂ˜‰ ÛÒ ˙„È„Ó ÈÙÏ

¯„Á· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ˘Ú¯ ÈÙÓ ËÏÁÂÓ ÌÂËÈ‡ ‡Â„ÈÂÂ Æ±

Æ‰˜È„Ò‰

Æ‰ÂÈÙÈ‡Â ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙¯ÈÁ· Æ≤

Æ‰ÈÈ‡¯ ÈÙ˜˘Ó ˙¯Ò‰ Æ≥

®Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ© Ô˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·Â ˙ÂÈÊÂ‡ ˙˜˙‰ Æ¥

‡Ï˘ ˙Ó  ÏÚ ¯ËÓÂÈ„Â‡Ï ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Â˘È‚  ˙ÚÈÓ Æµ

ÆÂÈ˙Â„Â˙Ó Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÂÚÙ˘ÂÈ

ÌÈÈÈ˘‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ˘Ú¯‰
∫ÔÓ˜Ï„Î ‰¯Â‰ ÈÂÒÈ‰ ÏÚ È‡¯Á‡‰

ÂÚÓ˘˙˘ ÌÚÙ ÏÎ ÆÏ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ˙ÂÈÊÂ‡· ˙ÂÏÂ˜ ÂÚÓ˘˙ Ì˙‡¢

ÂÈ‰È ÌÈ˘Ú¯‰Ó ˜ÏÁ Æ‰¯˜·‰  ¯Â˙ÙÎ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÌÎÈÏÚ ÏÂ˜

Æ¢ÌÈÊÎÂ¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÎÈÏÚ ÔÎÏÂ ÌÈ˘ÏÁ

ÈÏÓÈÈÓ‰ ËÏÁÂÓ‰ ÏÂ˜‰ ÛÒ ˙ÚÈ·˜Ï Â˘Ó˙˘‰ ‰· ‰˜ÈÎË‰

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ‰˙¯Â‰

ı¯‰ ±∞∞∞ ≠ ¯„˙Ï ¯ÂË˜ÏÒ‰ ˙‡ ÔÂÂÎ  Æ±

Æ®ÔÈÓÈ ÔÊÂ‡ ÛÈ„Ú© ‰˜È„·Ï ‰Â˘‡¯‰ ÔÊÂ‡‰ ˙‡ ¯Á· Æ≤

ÆÏ·Èˆ„ ¥∞ ‰ÓˆÂÚÏ ¯ÂË˜ÏÒ‰ ˙‡ ÔÂÂÎ Æ≥

ÌÈÙÏÁ˙Ó ÌÈÁÂÂ¯Ó· ‰È˘ ˙Â‡‰ Í˘Ó© ˙Â‡‰ ˙‡ ÚÓ˘‰ Æ¥

®Æ˙ÂÈ˘ µ≠Â ≤ ÔÈ· È·

 ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ¯ÂÊÁÂ Ï·Èˆ„  ±∞≠·  ÏÂ˜‰ ˙ÓˆÂÚ ˙ÁÙ‰  Æµ

Æ˙Â‡‰

˙ÓˆÂÚ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡‡ ˙Â‡· ÔÈÁ·‰Ï ˜ÈÒÙÓ ÔÁ·‰ ¯˘‡Î Æ∂

Æµ≠· ÏÂ˜‰

ÆÏÂ˜‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ÍÈ˘ÓÓ ÔÁ·‰ „ÂÚ ÏÎ Í˘Ó‰ Æ∑

ÆÔÁ·‰ ·È‚‰ Ô‰Ï ˘Ú¯‰ ˙ÂÓˆÂÚ ˙‡ ÌÂ˘¯ Æ∏

µ Ï˘ ˙Â·Âˆ˜ ˙ÂÓ¯· ‰‚¯„‰· ‰ÏÚ‰Â ±∞ ˙ÁÙ‰ Æπ

Ô˙È ˙Â„¯ÂÈÂ ˙ÂÏÂÚ ˙Â˜È„· Ï  ̆˙Â¯„Ò ˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ˙˘ È¯Á‡Æ±∞

ÆÔÁ·‰ ·È‚Ó Ô‰Ï ˘Ú¯‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ ˙Â‡„ÂÂ· ÔÁ·‡Ï ‰È‰È

∫ÌÈ¯„˙ ¯Â·Ú Ô¯„ÈÒ ÈÙ ÏÚ Ï¢‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÆ±±

Æı¯‰  ¥∞∞∞≠Â ≤∞∞∞ ¨±∞∞∞ ¨µ∞∞ ¨≤µ∞  

∫˙Â‡ˆÂ˙
˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ¨˙ÂË˜ ˙ÂˆÂ·˜· ˙ÈËÒÈËËÒÂ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„·Ó

˙¯ÊÚ·Â ÔÂÈÒÈ‰Â ÏÈ‚‰ ¨‰„Â·Ú· ÒÓÂÚ‰ ¨‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÓÎ·

ÆSPSS ®Analize statistic program spds 12.0© ˙ÎÂ˙

ÔÈÓÈ ÔÊÂ‡· ˙È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰¯Â¯· ‰„È¯È ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÎÒÓ‰ Â˜ÒÂ‰

ÔÊÂ‡‰ ˙·¯˜ ÏÏ‚· ®ÌÈÈÓÈ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡© Ï‡Ó˘ ÔÊÂ‡Ï ÒÁÈ·

Æ˙ÂÈ·¯ÂËÏ

ÌÈÈÈ˘‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ˘Ú¯‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ≠ ¯˜ÁÓ
¨ÛÂ˙‰ ¯ÂÚ ÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰  Ï˘ ıÁÏ‰  ÈÙ ÏÚ ˙„„Ó ˘Ú¯ ˙ÓˆÚ
 ‰ÎÂÓ‰ ‰ÓˆÚ‰ ‡Â‰ ∞Æ∞≤ map Ï˘ ıÁÏ ‰¯„‚‰‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Î
¯˘‡ ¨ÌÈÁÂË·‰ ÌÈ˘Ú¯‰  ÌÂÁ˙  Æ‰ÚÈÓ˘Ï ˙˙È‰ ¯˙ÂÈ·
ÌÈ˘Ú¯¢≠Î ¯„‚ÂÓ ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÈ˘Á· ‰Ú¯Ï ÌÈÚÈÙ˘Ó ÌÈ‡

Æ¢ÌÈÏ·Èˆ„ ∑∞≠∏µ ≠Ï ˙Á˙Ó˘

∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‚ÂÒ È˘Ï ÌÈ˘Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ„È¯ÙÓ ÌÈÈ˘‰ ˙‡Ù¯Ó·
ÌÈ˘Ú¯ ÆÚ˜¯· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰ ÏÈÏ· ÆÌÈ„È¯ËÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰
ÌÂ¯‚Ï È„Î  Ì‰· ÔÈ‡ Í‡ ¨ÌÈ˙ÈÚÏ Â˙Ú„ ˙‡  ÌÈÁÈÒÓ ¯˘‡
ÌÈÂÙÏË ¨‰˙Ó‰‰ ¯„ÁÂ „¯˘Ó‰ È˘Ú¯ Ì‰ ÂÏ‡ ÆÈ˘ÓÓ ˜ÊÏ

Æ„ÂÚÂ ÚÓ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨ÌÈ·˘ÁÓÂ
≠ÈÈ‰ ˙ÂÈ·¯ÂË ∫ÈÚÂˆ˜Ó‰ ¯Â˘ÎÓ· Ì¯Â˜Ó ÆÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÌÈ˘Ú¯‰
≠‰¯ËÏÂ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ ¨Ô˙È„È‰Â Ô˙ÈÂÊ‰ ¨Ô˘˜Ò ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨„ÈÙÒ

ÆÌ‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÈÂÒ

∫˙Â‡Ó‚Â„ ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï
™Ï·Èˆ„ ∑∞ ≠ π≤ ≠High Speed

Ï·Èˆ„ ∑¥ ≠Low Speed
Ï·Èˆ„ ∂π ≠ ∏≤ ≠‰„·ÚÓ È¯È˘ÎÓ

Ï·Èˆ„ ∏∂ ≠US ¯ÏÈÈ˜Ò
 Ï·Èˆ„ π± ≠US ÈÂ˜È ¯È˘ÎÓ

°Ï·Èˆ„ ≥µ ≠MORITA Ï˘ Twinn Power H4 ≠‰ ˙È·¯ÂË™

˙ÂÈÂÓÎ ¨È‡Ï· ˘È ¯˘‡Î ÆÔÈ˜˙ ¯Â˘ÎÓ· Â„„Ó ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„
‡ÏÂ ¨˘Ú¯‰ ˙ÓˆÚ· ˙ÂÚ‚Â ˙Â‡Ó‚Â„‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÂÏÂÚ ˘Ú¯‰
˙Ú·Â‰ ¨¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ·¯ÂËÏ ˙ÈÈÈÙÂ‡‰ ‰˜È¯˘‰ ÆÂÏ˘ ¯„˙·
¨ÈÂÒ≠‰¯ËÏÂ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯„˙· ‰¯Â˜Ó ¨Ô‰·˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂÏÈÒÓ

Æ„‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏÏ ÌÈÓ¯Â‚‰

øÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ˜Ê ÚÂÓÏ Ô˙È „ˆÈÎ
 ≥∞ Ï˘ ÈÏÓÈÈÓ ˜Á¯Ó· ‰È‰È ¯Â˘ÎÓ‰˘ ÍÎ ‰·È˘È‰ ¯ÂÙÈ˘

ÆÌÈÈÊÂ‡‰Ó Ó¢Ò
ÔÂÊÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÎ È„È ÏÚÂ ¨±≤ ‰Ú˘‰Ó ‰„Â·Ú ˙„ÓÚ ıÂÓÈ‡

 ÆÛÂ‚‰ È„ˆ È˘ ÔÈ·
Æ˙ÂÈ·¯ÂË ÌÚ ‰„Â·Ú ÔÓÊ· ÌÈÈÊÂ‡ ÈÓË‡· ˘ÂÓÈ˘

Æ‰ÈÊ¯·‡ Â‡ ¯ÊÈÈÏ· ‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ıÂÓÈ‡
Æ‰‡Ù¯ÓÏ ıÂÁÓ ¯ÂÒ¯ÙÓÂ˜ ÌÂ˜ÈÓ

˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï ˘È ÆÏÂ˜ ÈÚÏÂ· ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â ÈËÒÂ˜‡ „Â„È·
Æ‰‡Ù¯Ó‰ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ È·Ï˘· ¯·Î ˙Ú„‰

„ÂÈˆ  Æ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ  ˙ÂÓˆÚ·Â ÌÈ¯„˙· „·ÂÚ‰ ¯Â˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘
‰ÚÈÓ˘ È˜Ê ÚÂÓÏ Â˙ÏÂÎÈ· Í‡ ¨Ì‡˙‰· Â¯ÈÁÓ ÆÌÈÈ˜ ‰Ê ‚ÂÒÓ

ÆÌÈÈ„È˙Ú
Â¯ÊÁÓ˙ Ï‡ Æ„ÂÈˆ‰ ˙¯ÈÁ·Â ÔÂÎ˙‰ È·Ï˘· ÚÂˆ˜Ó È˘‡Ó ‰¯ÊÚ

Æ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÚ„Â ˙ÂÈÂÚË
ÆÔ˜˙Ï ‡Ï Í‡ ¨ÚÂÓÏ Ô˙È ‰ÚÈÓ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È

˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ· ˙ÈÙ¯‚ ‰‡ÂÂ˘‰
˙ÈÓÈ ÔÊÂ‡
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·

Èˆ
„

©
‰

Ó
ˆ

ÂÚ

®ı¯‰© ˙Â¯È„˙

˙ÈÏ‡Ó˘ ÔÊÂ‡

®ı¯‰© ˙Â¯È„˙

®Ï
·

Èˆ
„

©
‰

Ó
ˆ

ÂÚ

ÌÈË„ÂËÒ                               ÌÈ‡ÙÂ¯                            

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙Â˜È„·Ó Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ‰ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙Â˜È„·Ó Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ‰

˘Ú¯‰ Ì¯Â‚ÌÈÏ·Èˆ„˘Ú¯‰ Ì¯Â‚ÌÈÏ·Èˆ„

ÌÈÏÚ ˘Â¯˘¯≤∞¯ÙÂˆπµ

ÌÈ¯ÂÙÈˆ ıÂÈˆ¥∞˜ËÂ˜ÒÈ„±±∞

ÔÈÏÂÁ ˙ÁÈ˘µ∞‰Á„˜Ó±±µ

„¯˘Ó ˙·È·Ò∑∞ÔÂÏÈÒ ÒÂËÓ±≥∞

˙˘Â¯Á ˙È·∏∞·‡Î‰ ÛÒ±¥∞

˙ÂÈÂÎÓ∏µÏÈË ¯Â‚È˘≤∞∞

¥ ßÒÓ ÔÂÏÚ 6


