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Dlaczego niedosłuch pojawia się wraz 
z wiekiem?
Niedosłuch pojawia się wraz z  wiekiem, 
ponieważ narząd słuchu, tak jak i  inne orga-
ny w  naszym organizmie, ulega degeneracji. 
W przypadku ucha wewnętrznego dochodzi do 
osłabienia funkcjonowania komórek w  ślima-
ku, w  szczególności w  zakresie podstawnym, 
odpowiedzialnym za wysokie częstotliwości. 
Oznacza to, że w  niedosłuchu na początku 
przestajemy powoli odbierać prawidłowo 
dźwięki, które są przekształcone z fali na wyso-
kiej częstotliwości. Z  wiekiem problem nasila 
się aż do obniżenia percepcji dźwięków także 
o niskiej częstotliwości. Objawia się to tym, że 
widzimy, że ktoś do nas mówi, jednak zaczyna-
my mieć trudności ze zrozumieniem mowy.

Jakie są pierwsze objawy typowe i nie-
swoiste niedosłuchu?
Typowy objaw niedosłuchu u  osób w  wieku 
senioralnym to pogorszenie rozumienia mowy, 
gdy towarzyszy temu tło akustyczne. Mogą to 
być również szumy uszne, które pojawiają się, 
gdy dana osoba znajduje się w  ciszy. Najczę-
ściej szumy te pojawiają się wieczorem, gdy 
pacjent np. kładzie się spać, jest zmęczony. 
Wtedy ucho nie „zbiera” dźwięków z zewnątrz, 

ale  zaczyna percypować dźwięki z  wewnątrz 
organizmu.

Kolejne objawy postępującego niedosłu-
chu sprawiają, że osoby w wieku senioralnym
– wstydząc się, że nie słyszą – zaczynają 
wycofywać się z  życia społecznego. Nie-
chętnie biorą udział w  spotkaniach, gdyż nie 
mogą jak dawniej uczestniczyć w  rozmo-
wach. Według danych ośrodków amerykań-
skich trudności komunikacyjne i ograniczenie 
kontaktów z  informacjami docierającymi ze 
świata zewnętrznego mogą wywołać depresje 
u osób zmagających się z niedosłuchem.

Jaki jest związek niedosłuchu z zabu-
rzeniem równowagi u osób starszych?
Tak jak ślimak w uchu traci z wiekiem swoją 
wydolność, tak też kanały półkoliste odpowie-
dzialne za utrzymanie równowagi się dege-
nerują. Zaburzenia równowagi obwodowe 
spowodowane są mniejszą ruchliwością oto-
litów w  kanałach półkolistych sąsiadujących 
z uchem. Takie zaburzenia mogą być związa-
ne także ze zmianami w obrębie naczyń krwio-
nośnych.

Jaką ścieżkę terapeutyczną należy 
obrać w leczeniu niedosłuchu?

Przede wszystkim należy udać się do specjali-
sty. Po przebadaniu, wykluczając inne schorze-
nia, możemy zaproponować pacjentowi wiele 
rozwiązań. Ważne, by terapie były długotrwałe, 
w szczególności jeśli chodzi o metody wszcze-
pialne. Obecnie w Polsce pacjenci mają szeroki 
dostęp do najnowocześniejszych technologii 
wszczepialnych. Są to m.in. implanty ślimakowe 
ucha środkowego czy poprawiające przewod-
nictwo kostne. Możemy też zastosować metody 
niewszczepialne – aparaty słuchowe. Niestety 
bardzo często aparaty są nieprawidłowo dobie-
rane pacjentowi. Warto zatem w tym celu udać 
się do specjalisty, który może zaproponować 
wiele rozwiązań, nie zaś jeden model aparatu.

Czy możemy powiedzieć, że aparaty 
słuchowe stają się teraz nie tylko urzą-
dzeniami wspomagającymi słyszenie?
Tak, to prawda, obecnie aparaty słuchowe 
pełnią znacznie więcej funkcji niż tylko wspar-
cie słuchu. Pacjenci wykorzystują je do pracy 
zawodowej, aktywności fizycznej czy realizacji 
pasji. Mogą samodzielnie regulować dźwięk czy 
łączyć aparat słuchowy ze swoim smartfonem. 
Ważne jest jednak, by aparat był odpowiednio 
dobrany, a  pacjent mógł w  pełni wykorzystać 
wszystkie dostępne w nim funkcje.

Niedosłuch – jakie są jego przyczyny
i jak wygląda leczenie?
Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów. Gdy mamy z nim problem, może dojść do znacznego obniżenia jakości 
życia. Osoby z niedosłuchem wycofują się z życia towarzyskiego, wstydzą się swojej choroby, a nawet miewają stany 
depresyjne z tego powodu. Jakie są zatem przyczyny niedosłuchu i kogo dotyczą? 
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Internet oraz technologia stają się naszą co-
dziennością. Czy aparaty podążają za tymi 
trendami?
Obecnie nie ma nowoczesnej techniki bez 
technologii wykorzystującej internet. Pierwsze 
aparaty słuchowe z cyfrowym przetwarzaniem 
dźwięku pojawiły się w  drugiej połowie lat 90. 
Od tego momentu branża ciągle pracuje nad 
ulepszeniem technologii. Niewyobrażalnie szyb-
kie procesory, opracowane do perfekcji metody 
dopasowania – wszystko to pozwala na kom-
pensację niedosłuchu z uzyskaniem najwyższe-
go komfortu słyszenia dźwięków. Nowatorskim 
rozwiązaniem w  aparatach słuchowych jest 
możliwość dostępu dla pacjenta do różnych 
aplikacji.

W jakich sytuacjach aparaty słuchowe są 
w stanie pomóc osobom niedosłyszącym?
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Apa-
ratów Słuchowych co 3 lata przeprowadza bada-
nia zwane EuroTrak. Badanie EuroTrak Polska 
wykazało, że około 10 proc. ankietowanych to 
osoby z ubytkami słuchu, ale tylko jedna trzecia 
z  nich korzysta z  aparatów słuchowych. Nato-
miast poziom zadowolenia właścicieli aparatów 
z  ich użytkowania jest jednym z  najwyższych 
i w Polsce wynosi aż 80 proc., a aż 96 proc. bada-
nych Polaków deklaruje, że aparaty słuchowe 
poprawiły jakość ich życia! Nowoczesne aparaty 
słuchowe wyposażone są w sensory ruchu oraz 
sztuczną inteligencję, która na podstawie analizy 
„zachowań i  przyzwyczajeń” pacjenta dostoso-
wuje swoje ustawienia do niego. 

Czy aparaty słuchowe mogą zapewnić bez-
pieczeństwo nam i naszym bliskim?
Na aparaty słuchowe decydują się osoby, które 
z powodu ubytku słuchu przestają sobie radzić 
w życiu codziennym. Jeśli pacjentowi z niedo-
słuchem aparat zostanie założony, gdy niedo-
słuch jest już głęboki, a  mózg odzwyczaił się 
od przetwarzania mowy, sytuacja jest trudna. 
Najnowsze wyniki badań dotyczące niedosłu-
chu pokazują, że wczesne protezowanie słuchu 
poprawia ogólne funkcjonowanie pacjentów. 
Aparaty słuchowe pozwalają pacjentowi 
nie wycofywać się z  życia społecznego, 
aktywni seniorzy są dłużej sprawni fizycznie
i psychicznie.

W  Polsce z  niedosłuchem żyje około 6 mln 
osób. Niemal 50 proc. Polaków po 74. roku życia 
ma niedosłuch, a wśród osób między 65. a 74. ro-
kiem życia odsetek ten wynosi ok. 30 proc. 

Czy noszenie masek ma istotny wpływ na to, 
jak słyszymy?
Noszenie maseczki ochronnej ma wpływ na 
zrozumiałość mowy, szczególnie u  osób nie-
dosłyszących. Ubytek słuchu związany dodat-
kowo z wiekiem, w połączeniu ze stosowaniem 
masek, przekłada się na pogorszenie słyszenia. 
Noszenie masek ochronnych pogarsza również 
komfort użytkowania aparatów zausznych. 

Bardzo aktualnym rozwiązaniem w  nowo-
czesnych aparatach słuchowych jest tzw. tryb 
maski – program zaprojektowany, aby lepiej sły-
szeć i rozumieć osoby noszące maski.

W jaki sposób można zmobilizować senio-
rów do aktywności fizycznej?
Osoby korzystające z  aparatów słuchowych 
są zdecydowanie mniej zmęczone wieczorem. 
Ryzyko wystąpienia depresji u  osób z  zabu-
rzonym słuchem i  używających aparatów 
słuchowych jest zdecydowanie mniejsze. Naj-
nowocześniejsze aparaty słuchowe pozwalają 
na uprawianie sportu, umożliwiają regulację 
aparatu słuchowego w  czasie rzeczywistym 
za pomocą dwukierunkowego łącza audiowi-
zualnego między protetykiem słuchu a  użyt-
kownikiem aparatu. Jednocześnie aparaty 
słuchowe monitorują stan zdrowia użytkownika 
(pomiar tętna, ciśnienia krwi, utraty równowa-
gi) czy tłumaczą język obcy na język ojczysty. 
W ciągu ostatnich dwóch lat liczba posiadaczy 
smartfonów wzrosła o 21 proc. – umożliwia to 
zastosowanie aplikacji i  indywidualnego profilu 
pacjenta.

Nowoczesne aparaty słuchowe
– co mogą nam zaoferować?
Poziom zadowolenia właścicieli aparatów z ich użytkowania jest jednym z najwyższych i w Polsce wynosi aż 80 proc., a aż 96 proc. 
badanych Polaków deklaruje, że aparaty słuchowe poprawiły jakość ich życia!
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