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Szanowni Państwo
Przygotowania do kolejnego wydania naszego Biuletynu to jednocześnie okres zbliżających się szybko Świąt
Wielkanocnych. Pozwólcie więc, że zacznę od najlepszych, najserdeczniejszych życzeń świątecznych dla Was,
Waszych rodzin i bliskich. Niech Wam towarzyszy wspaniała, rodzinna atmosfera, bogactwo smaków
świątecznego stołu i pogoda sprzyjająca śmigusowej tradycji. Jednocześnie, dzień w którym piszę do Was te słowa
jest rocznicą odejścia największego z Polaków; człowieka, którego słowa niejednokrotnie brzmią jeszcze w naszych
uszach, a którego życie miało ogromny wpływ na losy świata i nas samych.
W pogoni za każdym dniem często zapominamy o Jego naukach, pochłonięci codziennymi problemami nie mamy
czasu nawet na chwilę refleksji. Spróbujmy taki czas znaleźć w okresie świątecznym, a na pewno da nam to więcej
siły na później.
Ostatnie miesiące to czas trwania Kampanii "Usłyszeć świat", która pomimo wielu trudności nabiera tempa i jest postrzegana
przez coraz szerszą część społeczeństwa. Z każdym tygodniem wyraźniej widać jak niska jest jeszcze wiedza Polaków na temat problemów
ze słuchem i jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Co przyniesie nam najbliższy czas?
Ostatnie dni maja to zapowiadany już Kongres AEA w Warszawie. Będziemy starali się jak najlepiej zaprezentować, a jednocześnie poznać
tendencje europejskie dotyczące naszego zawodu. Bardzo ważne są decyzje tego gremium, gdyż będą one miały ogromny wpływ na
ustalenia Parlamentu Europy, w przyszłości decydujące o naszym zawodzie. Liczymy na zrozumienie naszych rodzimych problemów i
pomoc AEA w ich przezwyciężaniu.
Pierwszy kwartał br. dla większości z nas upłynął dość spokojnie. W oddziałach NFZ nie ma większych kolejek, a działania
(między innymi) Kampanii powodują wzrost zainteresowania społeczeństwa pomocami słuchowymi.
Niestety nie wszystko wygląda tak różowo. Jak co roku z niepokojem oczekujemy na projekty nowych rozporządzeń NFZ i
Ministra Zdrowia, a nasza sytuacja zawodowa wciąż nie ma rozwiązań ustawowych. Wprawdzie podczas ostatniej wizyty w Ministerstwie
Zdrowia otrzymaliśmy zapewnienie, że "Ustawa..." będzie przekazana do Sejmu w czerwcu, ale zawirowania na naszej scenie politycznej
mogą oczywiście to zmienić. Tymczasem bardzo niepokojący jest fakt, że coraz częściej docierają do nas sygnały o nieprawidłowościach
występujących w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niestety nie są to już tylko wewnętrzne sprawy naszego
środowiska. Tematy piętnowane przez nas na ostatnim Walnym wracają w postaci notatek prasowych, znajdują miejsce w wypowiedziach
Prezesa NFZ, niejednokrotnie interesują organy bezpieczeństwa. Oczywiście możemy zawsze powiedzieć, że to margines, że większość z
nas postępuje rzetelnie i uczciwie. Tak, to prawda, ale prawdą jest również to, że nie możemy bezczynnie przyglądać się temu, jak ten
"margines" tzw. "protetyków słuchu", piłuje gałąź, na której wszyscy siedzimy. Podczas ponad dziesięcioletniej działalności PSPS bywały
rożne okresy intensyfikacji działań. Przeważnie były one związane z występującymi poważnymi zagrożeniami dla naszej branży. Miało to
swoje odzwierciedlenie w zaangażowaniu Członków, frekwencji na Walnych i Kongresach, czy chociażby w prozaicznej terminowości
opłacania składek członkowskich. A jak to wygląda dzisiaj? Zagrożenia się nasilają, a zaangażowanie coraz mniejsze!!! Niejednokrotnie
apelowałem do Państwa o wspieranie prac Zarządu poprzez częste kontakty, wymianę poglądów, współdecydowanie o kierunku działań.
Niestety, nawet apel o poparcie Kampanii spotkał się z minimalnym tylko odzewem. Chyba nadszedł czas na dokonanie wyboru. Czy
będziemy wspólnie realizowali nasze cele, czy zmobilizujemy się do większej aktywności na rzecz środowiska, czy też pozwolimy na to, że
decydować o naszych sprawach będą osoby będące pod wpływem negatywnych opinii medialnych o naszej branży.
Stoimy dalej przed szansą wpływania na przyszłość protetyki słuchu w Polsce. Z naszymi opiniami nadal liczą się przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Parlamentu. Mamy coraz większy wpływ na tworzące się prawo unijne. Przed
naszym Stowarzyszeniem otwierają się również perspektywy wystąpienia o pomoc ze środków unijnych. To bardzo dużo, ale jednocześnie
niewiele, jeśli nie będziemy umieli w zgodzie wykorzystywać naszych atutów.
Czeka nas wiele pracy. Pewnych zmian wymaga przede wszystkim Statut naszej organizacji. Jak zapewne Państwo wiecie - takie
przekształcenia może wprowadzić jedynie Walne Zgromadzenie Członków w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania, dlatego Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu na posiedzeniu w dniu 31.03.2006 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków PSPS w połączeniu z tegorocznym Kongresem. W najbliższym czasie powiadomimy Państwa o terminie i miejscu
obrad. Mam nadzieję, że tym razem nie zabraknie nikogo, komu zależy na naszym zawodzie, jego randze i powadze. Będziemy apelowali o
wcześniejsze niż zwykle potwierdzanie Waszej obecności na Walnym, jak również dla dobra Stowarzyszenia i jego Członków, być może,
będziemy zmuszeni dokonać skreśleń tych osób, które od dłuższego czasu zalegają z opłacaniem składek. Osobiście liczę również, że tak
poważny temat jak zmiana Statutu sprowokuje szczerą wymianę poglądów i pomoże w określeniu kierunku dalszych działań PSPS. Mam
nadzieję, że jeszcze raz nasze spotkanie doda pozytywnych bodźców do pracy Zarządowi na ostatnie miesiące roku, a także stworzy
płaszczyznę do pracy naszych przyszłych władz w roku 2007.
Jednocześnie zapewniam Państwa, że do czasu końca kadencji obecny Zarząd PSPS będzie nadal sumiennie wypełniał swoje obowiązki
wobec Członków Stowarzyszenia.
Przypominam Państwu moje adresy mail'owe: audiopro@ki.onet.pl lub andrzej.rzepka@psps.pl, gdzie jestem do Państwa
dyspozycji, czekam na Wasze uwagi i opinie.
Jeszcze raz życzę Państwu Wesołych Świąt i do zobaczenia najprawdopodobniej na początku października.
Z poważaniem
Andrzej Rzepka
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Zjazd Partnerów firmy BERNAFON, Słowacja 2006

Pośród pięknych górskich szczytów, w
malowniczo położonej u podnóża Wysokich Tatr
uzdrowiskowej miejscowości Tatrzańska Łomnica, na
Słowacji, odbył się kolejny, przełomowy zjazd partnerów
firmy Bernafon. Po raz pierwszy w historii wszystkich
organizowanych przez firmę Bernafon w Polsce zjazdów
na zaproszenie odpowiedziało ponad 150 osób!
Zjazd rozpoczął się kolacją, w czasie której
prezes firmy Andrzej Piątkowski wzniósł toast, aby uczcić
sześćdziesięciolecie firmy Bernafon. Po kolacji przy
ognisku
wszyscy mogli posmakować słowackich
specjałów, upiec kiełbaskę oraz napić się wyśmienitego
słowackiego piwa. W sobotni poranek na gości czekało
wykwintne śniadanie, które stanowiło do preludium
intensywnego dnia wypełnionego prelekcjami,
prezentacjami i rozmowami na temat nowego produktu,
wszystko w ramach interesującego i niesztampowo
przygotowanego programu szkolenia.
Szkolenie dotyczące nowej, supernowoczesnej
rodziny aparatów firmy Bernafon - ICOS rozpoczął krótkim
wystąpieniem Przemysław Siedlecki, a dalszą cześć
prowadził Michał Pietrus wraz z dyrektorem Andrzejem
Piątkowskim. Fachowy, a zarazem ciekawy, sposób
przekazywania wiedzy spotkały się z dobrym przyjęciem
słuchaczy, którzy aktywnie włączali się do dyskusji. A było
o czym dyskutować - ICOS jest pierwszym aparatem na
świecie, w którym zastosowano Personalized Audio
NavigationTM, dzięki czemu aparat elastycznie i w pełni
adaptacyjnie potrafi nieustannie dostosowywać sposób
swojego działania do bieżącej sytuacji akustycznej i ściśle
określonych, indywidualnych potrzeb konkretnego
użytkownika.
W przerwach na kawę i w czasie lunchu można
było usłyszeć wiele ciekawych i pozytywnych opinii na

temat aparatu ICOS, który wywarł na uczestnikach
szkolenia duże wrażenie.
Samo szkolenie zostało podsumowane quizem, a
także przekazaniem informacji o nowym projekcie
wprowadzonym przez firmę, a mianowicie podaniem
adresu internetowego www.ebernafon.pl ułatwiającego
pracownikom punktów protetycznych współpracę z firmą
Bernafon.
Dzień zakończył się w niezwykle sympatycznej i
radosnej atmosferze, której sprzyjał program
artystyczny zaproponowany przez grupę Metamorphosis
i "program kulinarno-taneczny". Brawa dla gospodarzy!
Niedziela przywitała wszystkich pięknym
słońcem, co zachęciło wielu uczestników do skorzystania
z kolejnej atrakcji przygotowanej przez organizatorów,
czyli spacerze po okolicy - cisza i spokój urokliwej górskiej
przyrody podziałały kojąco i pozwoliły wszystkim, choć na
chwilę w pełni zapomnieć o zgiełku i problemach dnia
codziennego.
Rozstać się było naprawdę trudno, goście byli
uśmiechnięci i zadowoleni z tak wyśmienitego połączenia
przyjemnego z pożytecznym - czyli szkolenia o rodzinie
aparatów ICOS z dobrym odpoczynkiem, relaksem i
zabawą.
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Stopień
uszkodzenia
słuchu
0
Słuch
prawidłowy
Łagodny, na
granicy normy
(Slight)
1
Lekki (mild)
2
Umiarkowany
(moderate)
Dość znaczny
(moderately
severe)
3
Znaczny
(severe)
4
Głęboki
(profound)
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BIAP –
(0.5, 1, 2kHz)
(4 kHz)*

ASHA –1981
(0.5, 1, 2 kHz)

WHO –1980
(0.5, 1, 2 kHz)

WHO – 1997
(0.5 1, 2, 4kHz)

do 20 dB HL

-10 – 15 dB HL

do 25 dB HL

do 25 dB HL

16 – 25 dB HL

21 – 40 dB HL

26 – 40 dB HL

26 – 40 dB HL

26 – 40 dB HL

41 – 70 dB HL

41 – 55 dB HL

41 – 55 dB HL

41 – 60 dB HL

56 – 70 dB HL

56 – 70 dB HL

71 – 90 dB HL

71 – 90 dB HL

71 – 90 dB HL

ponad 90 dB HL

ponad 90 dB HL

ponad 90 dB HL

61 – 80 dB HL

ponad 80 dB HL

Fir ma Widex świętuje swój jubileusz
Z okazji 50 rocznicy istnienia firmy WIDEX na całym świecie, w tym również w Polsce, odbywają się okolicznościowe imprezy.
WIDEX to duńska firma założona w 1956 roku przez Christiana Topholma i Erika Westermanna. Jej rozwój to doskonały przykład
partnerstwa, które legło u podstaw zarówno jej założenia, prowadzenia, jak i budowania relacji z przedstawicielami firmy na całym
świecie.
Historia firmy WIDEX to historia dwóch młodych inżynierów, którzy rozpoczynając swą działalność biznesową mieli bardzo ograniczone
możliwości finansowe, ale za to mnóstwo pomysłów i doświadczenia w branży aparatów słuchowych. Pierwsza siedziba firmy mieściła się
w piwnicy domu państwa Topholmów. Wkrótce jednak, dzięki ogromnej pracowitości i innowacyjności jej właścicieli, została przeniesiona
do wynajętego budynku w mieście, a następnie w 1966 roku do obecnej siedziby w Vaerloese pod Kopenhagą. Obecnie firma zatrudnia
1400 osób, pracujących w siedzibie głównej w Vaerloese oraz w dwóch innych fabrykach w Danii i Belgii.
Dzięki silnemu elementowi partnerstwa w kulturze firmy udaje jej się
rekrutować i utrzymywać wysoce kompetentnych pracowników na wszystkich
stanowiskach. Kilku pracowników pozostaje z firmą Widex niemalże od
początków jej istnienia, 51 osób obchodziło 30-lecie pracy w firmie, 86
pracowników świętowało ćwierćwiecze pracy dla firmy, a 297 osób
przepracowało w niej co najmniej 10 lat.
W ciągu 50 lat swojej historii firma WIDEX wielokrotnie wprowadzała
nowości, które rewolucjonizowały rynek aparatów słuchowych i zmieniały
dotychczasowe drogi poszukiwań rozwiązań rehabilitacyjnych dla osób
niedosłyszących.
Od samego początku swego istnienia WIDEX tworzył i rozwijał innowacyjne
komponenty i systemy układów scalonych, które przyniosły mu sukces
i rozgłos na rynkach światowych.
Przykładem tego rewolucyjnego myślenia było wprowadzenie w 1972 roku
możliwości dopasowania aparatu słuchowego przy pomocy panelu kontroli
akustycznej, umożliwiającego zmiany kompresji, regulację wzmocnienia na
wyjściu i kontrolę tonów (WIDEX A1), a także wprowadzenie w 1983 roku
miniaturowego aparatu wewnątrzusznego o jakości aparatu zausznego
(Audilens).
W roku 1988 firma WIDEX jako pierwsza wykorzystała nowoczesną
technologię cyfrową, wprowadzając serię aparatów Quattro – pierwszych w
historii aparatów słuchowych programowanych cyfrowo, umożliwiających
użytkownikowi korzystanie z różnych programów słuchania, regulowanych za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
Prawdziwym przełomem w historii firmy WIDEX był rok 1996, kiedy to firma
zaprezentowała pierwszy Cyfrowy Procesor Sygnałowy (DSP) w konfiguracji
wewnątrzusznej - Senso. Innowacja ta przyniosła firmie ogromny rozgłos na
całym świecie, pociągając za sobą znaczący wzrost sprzedaży.
Dzięki nieustannemu doskonaleniu rozwiązań audiologicznych firma WIDEX
stała się wiodącym specjalistą w dziedzinie cyfrowych aparatów słuchowych.
To właśnie WIDEX jako pierwszy wprowadził najmniejszy na świecie cyfrowy
aparat wewnatrzkanałowy (Senso CIC) oraz cyfrowy aparat dużej mocy (P38).
To również firma WIDEX, przedstawiając serię aparatów Bravo, umożliwiła
jako pierwsza na świecie korzystanie z dobrodziejstw technologii cyfrowej
osobom z mniej zasobnym portfelem.
Najnowszym osiągnięciem firmy jest seria aparatów Inteo, wykorzystująca
ideę zintegrowanej wiedzy audiologicznej dla zaspokojenia indywidualnych
potrzeb pacjenta, a szereg zastosowanych w niej rozwiązań audiologicznych
wyznacza zupełnie nowe standardy w technologii aparatów słuchowych.
50 - lecie firmy to okazja do podsumowań i refleksji. Przyjemnie jest spojrzeć
wstecz z poczuciem, że lata te wypełnione były dynamicznym rozwojem,
któremu zawsze towarzyszył smak sukcesu. Miło jest również bez obaw
patrzeć w przyszłość, dzięki zapleczu, jakie tworzy oddany zespół
pracowników, jednocześnie w zanadrzu mając wiele pomysłów i projektów,
czekających na realizację.

50-lecie to piękny jubileusz... Gratulujemy i czekamy na ciąg dalszy!

Widex Polska, ul. Skwierzyńska 26 B, 53- 522 Wrocław
www.widex.com.pl
Infolinia: 0 801 600 700
koszt rozmowy jak za połączenie lokalne
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Rys.2. Schematy blokowe aparatu ze sztuczną
inteligencją i kwalifikacją otoczenia
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