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Szanowni Państwo,

Z okazji Nowego Roku życzymy pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, osobistego 

rozwoju, optymizmu i uśmiechu na co dzień. Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków 

Słuchu zachęcamy do aktywności, wspierania działań Zarządu oraz dzielenia się swoimi 

doświadczeniami i przemyśleniami na łamach naszego Biuletynu. 

Rok 2018, w naszej branży jak i w działalności PSPS, minął spokojnie. O aktualnych 

wydarzeniach informowaliśmy na naszej stronie lub wysyłając e-mail. Z najważniejszych spraw 

należy wymienić:

1. zakup pakietu RODO opracowanego specjalnie dla gabinetów protetyki słuchu 

    i udostępnienie go odpłatnie członkom, 

2. udział przedstawicieli Zarządu 26 VI w posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki 

   Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia (dot. finansowania wyrobów medycznych ze 

   środków publicznych),

3. powołanie Rady Konsultacyjnej  składającej się z Profesorów: R. Gołębiewski, E. Hojan, 

    D. Hojan-Jezierska, K. Kochanek, A. Obrębowski, 

4. dokonanie oceny systemu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie dla NIKu, na 

    prośbę konsultanta Krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii,

5. wydanie czterech numerów Biuletynu,

    Zakończyliśmy kolejny etap kampanii Usłyszeć Świat, którego podsumowanie znajduje się 

    na str.2-3. Zachęcamy do udziału w edycji kampanii 2019, w której dostępne są pakiety 

    dla małych firm. Szczegółowe informacje znajdują się na WWW.slyszymy.pl oraz 

    www.psps.pl ,

6. Udostępnienie informacji o szkoleniach Technomedu.

W bieżącym roku czekają nas e-wnioski, nad którymi pracuje NFZ. Jak tylko ukażą się konkretne 

informacje, będziemy Państwa informować na bieżąco. Przypominamy, że w dniach 1-3 marca 

mamy, w Poznaniu, kongres PSPS połączony ze sprawozdawczo-wyborczym walnym zebranie 

członków. Szczegółowe informacje oraz na bieżąco uzupełniany program znajduje się na naszej 

stronie. Bardzo liczymy na spotkanie w szerokim gronie i dyskusję nad założeniami 

programowymi działalności Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się określić 

kierunki dalszego rozwoju.

Do zobaczenia w marcu, w Poznaniu, na Kongresie PSPS i Walnym Zebraniu Członków.

      

         Z poważaniem

         Zarząd PSPS

http://WWW.slyszymy.pl
http://WWW.psps.pl














Phonak AudéoTM Marvel

        „Mogę z łatwością ładować aparaty
       słuchowe, gdziekolwiek jestem”.

  „Pakuj walizki, koleżanko.

  Jedziemy na urlop”.

To nie są tylko świetne aparaty słuchowe. 
To wielofunkcyjny Marvel. 

Wyraźny, bogaty dźwięk ∙ Łączność ze smartfonami, TV i innymi 
urządzeniami ∙ Ładowalność ∙ Inteligentne aplikacje

Phonak Audéo™ Marvel 
Miłość od pierwszego dźwięku

    www.phonakpro.pl
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signia-pro.pl

Znajdź nas na Facebooku

Nowe modele Insio ITE oraz ITC marki Signia. 
Aparaty wewnątrzuszne z łącznością Bluetooth  
zapewniające najlepsze rozumienie mowy.

TRANSMISJA 

DŹWIĘKU  

WYSOKIEJ  

JAKOŚCI

NAŚLADUJEMY 
NATURĘ.

Aparaty
słuchowe

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.
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