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Szanowni Pañstwo,

W tym numerze wyj¹tkowo, zamiast listu Prezesa, kilka s³ów od Redakcji. Biuletyn wydawany 

jest od 1997 roku, mija wiêc 15 lat od pojawienia siê pierwszego numeru; mo¿emy wiêc mówiæ o 

ma³ym jubileuszu. Zmienia³a siê szata graficzna Biuletynu zwiêkszy³a dostêpnoœæ od momentu 

zamieszczania go na stronie: www.psps.pl, pojawili siê nowi autorzy artyku³ów, reklamy 

wiod¹cych firm produkuj¹cych nowoczesne aparaty s³uchowe. Docieraj¹ do nas opinie zarówno 

pozytywne jak i krytyczne, tych ostatnich jest za ma³o. Pragniemy wychodziæ naprzeciw 

oczekiwaniom œrodowiska protetyków s³uchu, wiêc liczy siê ka¿da uwaga, sugestia czy 

propozycja Pañstwa w zakresie doskonlenia Biuletynu. Prosimy o wiêksz¹ aktywnoœæ, dzielenie 

siê swoimi zarówno osi¹gniêciami jak i trudnoœciami. Tylko ws³uchuj¹c siê w Pañstwa g³osy 

mo¿emy  stworzyæ forum dyskusyjne, pomóc w rozwi¹zywaniu ró¿norakich problemów. 

W swojej praktyce zawodowej spotkaj¹ siê Pañœtwo z ciekawymi przypadkami, maj¹ kontakt z 

wyj¹tkowymi pacjentami, warto wiêc dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami na forum pisma, 

uatrakcyjniæ je; bêdzie ¿ywsze i ciekawsze. Biuletyn jest skierowany do protetyków s³uchu i 

lekarzy laryngologów, dlatego oprócz informacji bie¿¹cych staramy siê zamieszczaæ artyku³y 

szkoleniowe a tak¿e prezentuj¹ce nowe osi¹gniêcia techniczne i naukowe dotycz¹ce niedos³uchu. 

St¹d proœba do  Panów Profesorów, cz³onków Rady Konsultacyjnej PSPS oraz pracowników 

naukowo-dydaktycznych uczelni i instytutów o wsparcie merytoryczne Biuletynu. 

Zainteresowania, potrzeby  i poziom wiedzy osób zajmuj¹cych siê protetyk¹ s³uchu jest bardzo 

zró¿nicowany, wiêc wszelkie sugestie dotycz¹ce tematów artyku³ów by³yby bardzo wskazane. 

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê jednoczeœnie prosimy o dalsze zaanga¿owanie w 

podnoszeniu poziomu i atrakcyjnoœci naszego pisma 

Uwagi, ¿yczenia i sugestie prosimy kierowaæ na adres: sekretariat@psps.pl

W imieniu Redakcji

Maria Szkudlarz
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“US£YSZEÆ ŒWIAT - us³ysz wszystkie odcienie dŸwiêków”

Szanowni Pañstwo, inicjowaniu wydarzenia w portalu spo³ecznoœciowym 
Facebook - po kilku dniach mieliœmy kilkaset zg³oszeñ 

wakacje ju¿ niestety za nami, ale mam nadziejê, ¿e udzia³u w akcji. To jednak nie tylko zg³oszenia do 
wiêkszoœæ z Pañstwa odpoczê³a, co pozwala mieæ jednorazowej akcji (zostanie powtórzona w styczniu), ale 
nadziejê na nowe si³y w prowadzonej misji protezowania przede wszystkim wykorzystania spo³ecznoœci 
s³uchu. Wakacje to czas odpoczynku, ale czêsto Facebook'a do podjêcia dyskusji. Stale monitorowaliœmy 
przynosz¹ równie¿ bardzo pozytywne zmiany na ró¿nych panel dyskusyjny i co jest niezwykle wa¿ne, wœród tych 
zazwyczaj nieoczekiwanych polach. Jak s¹dzê, wiêkszoœæ osób, które siê do nas przy³¹czy³y z ca³¹ pewnoœci¹ 
Pañstwa zauwa¿y³a wakacyjn¹ kampaniê prowadzon¹ œwiadomoœæ dotycz¹ca problemów ze s³uchem wzros³a. 
przez radiow¹ Trójkê i tygodnik Newsweek. W tej du¿ej Co wa¿ne, to czêsto te osoby same nie maj¹ce 
kampanii spo³ecznej dotycz¹cej problemów z problemów ze s³uchem maj¹ wp³yw na mo¿liwoœæ 
niedos³uchem obecna by³a równie¿ organizowana przez zaopatrzenia osób ze swojego krêgu w aparaty s³uchowe. 
PSPS kampania "Us³yszeæ Œwiat". Pewno do wielu z Internet jednak to nie tylko medium ludzi m³odych - to 
Pañstwa nie przemawiaj¹ argumenty o potrzebie medium z najwiêksz¹ przysz³oœci¹ w najbli¿szych latach - 
prowadzenia dzia³añ spo³ecznych zmierzaj¹cych do co do tego nie trzeba ju¿ chyba nikogo przekonywaæ. 
zwiêkszenia œwiadomoœci spo³ecznej w interesuj¹cej nas W kampanii pamiêtamy jednak równie¿ o innych 
problematyce - zaznaczam kampania spo³eczna w ¿aden sposobach dotarcia z informacj¹. Trwaj¹ pracê nad 
sposób nie zast¹pi akcji marketingowych realizowanych wydaniem kolejnego numeru bezp³atnej gazety "Us³yszeæ 
czy to przez Partnerów kampanii czy te¿ inne podmioty Œwiat" (tytu³ uka¿e siê  na prze³omie paŸdziernia/listo-
zajmuj¹ce siê protezowaniem s³uchu. Prowadzone przez pada b.r.). Myœlê, ¿e wydawnictwo ju¿ na stale siê zado-
nas dzia³ania maj¹ jedynie wspomagaæ aktywnoœæ Firm, mowi³o równie¿ w Pañstwa gabinetach protetyki s³uchu 
mozolnie buduj¹c zaplecze zainteresowania problemem (zainteresowane firmy prosimy o zg³oszenia, chêtnie 
w spo³eczeñstwie. Akcja prowadzona przez radiow¹ przeœlemy egzemplarze gazety). Warto dodaæ, ¿e gazeta 
Trójkê wyraŸnie uœwiadomi³a, ¿e pomimo znakomitego mo¿e byæ doskona³ym uzupe³nieniem Pañstwa akcji 
patronatu (prof. H.Skar¿yñski) nie mo¿na prowadziæ marketingowych. Rozpoczêliœmy prace nad kolejn¹ 
dzia³añ medialnych bez odpowiedniego zapleczna. W tym wersj¹ filmu edukacyjnego, który tym razem skierowany 
w³aœnie miejscu wieloletnia praca Polskiego bêdzie do osób starszych. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z 
Stowarzyszenie Protetyków S³uchu i Partnerów kampanii Uniwersytetami III Wieku i mamy nadziejê, ¿e zarówno 
zosta³a doceniona. Od informacji prasowych przed gazeta jak i film bêd¹ doskona³ym wsparciem kampanii w 
rozpoczêciem akcji po wykorzystywane materia³y tych miejscach. 
merytoryczne i naszych goœci (m.in. Prezes Na zakoñczenie chcia³bym Pañstwa zachêciæ do zg³oszeæ 
Stowarzyszenia Pan Jaros³aw Dubczyñski) byliœmy stale swoich gabinetów protetyki s³uchu do udzia³u w 
obecni na antenie Trójki. Niejednokrotnie s³yszeliœmy od inicjatywie "Gabinet Przyjazny Pacjentowi". Op³aty s¹ 
dziennikarzy Trójki, ¿e bez  ich akcja nie naprawdê bardzo niewielkie i nie powinny byæ dla Pañstwa 
mia³aby szans na tak¹ zawartoœæ merytoryczn¹. To ¿adn¹ przeszkod¹. Wszytkich zainteresowanych proszê 
bardzo znamienny, ale nie jedyny przyk³ad, wielekrotnie o kontakt ze mn¹ lub Pani¹ Mari¹ Szkudlarz. 
bowiem dziêki prowadzonemu stale monitoringowi 
mediów zauwa¿amy informacje czerpane z interne- ¯ycz¹c samych sukcesów serdecznie pozdrawiam
towego serwisu kampanii w innych mediach. Niestety nie Thomas Thorvaldsen  
zawsze towarzyszy temu rzetelne podanie Ÿród³a, ale có¿ 
nie mamy na to bezpoœredniego wp³ywu. Coraz czêœciej 
jednak otrzymujêmy proœby (szczególnie od wydawców 
internetowych) o mo¿l iwoœæ wykorzystywania 
posiadanych przez kampaniê informacji. Nie bêdzie 
ryzykowne stwierdzenie, ¿e nie ma w Polsce innego 
spo³ecznego serwisu o takiej zawartoœci i bogatej 
temetyce jak . Proszê wybaczyæ - nie 
chwalimy sami siebie, ale s¹ to s³owa tych dziennikarzy 
oraz osób niedos³ysz¹cych, którzy stale sprawdzaj¹ co u 
nas s³ychaæ. Po wakacjach, które by³y nad wyraz owocne, 
rozpoczêliœmy kolejne dzia³ania, które mamy nadziejê 
spowoduj¹, ¿e nie damy o sobie zapomnieæ. 28 wrzeœnia 
przeprowadziliœmy symboliczn¹ akcjê wy³¹czenia fonii w 
odbiornikach TV, radiach lub komputerach. Chcieliœmy 
przede wszystkim wykorzystaæ i sprawdziæ mo¿liwoœci 
internetu. Promocja w du¿ej czêœci polega³a na 

www.slyszymy.pl

www.slyszymy.pl
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EFFETHA
ul. Warszawska 76, 81-309 Gdynia

EFFETHA to Gdyñskie Stowarzyszenie Osób Konkursie Grantowym „Pozytywka”. Celem konkursu 

Nies³ysz¹cych ich Rodzin i Przyjació³ a motto na jego by³o wy³onienie najciekawszych projektów z zakresu 

stronie  brzmi: wyrównywania szans rozwoju, zwiêkszaj¹cych dostêp 

do edukacji oraz wspomagaj¹cych integracjê spo³eczn¹ 

dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ s³uchu.

„ Nie g³uchota jest kalectwem kiedy W krótkiej charakterystyce trudno wymieniæ wszystkie 

rodzaje dzia³alnoœci Stowarzyszenia, ale warto serce s³yszy”
przytoczyæ te najwa¿niejsze: wyjazdy rodzinne i 

integracyjne, na których uczestnicy poznaj¹ ojczyznê, jej Sercem Stowarzyszenia jest Pani Prezes El¿bieta 

kulturê i tradycje, imprezy sportowe oraz kursy Gurska, niestrudzona dzia³aczka i inicjatorka wielu 

komputerowe t³umaczone na jêzyk migowy. Osoby przedsiêwziêæ integruj¹cych ludzi g³uchoniemych w 

g³uchonieme, ze wzglêdu na charakter kalectwa, s¹ œrodowisku. Dzia³alnoœæ Pani Prezes jest zauwa¿alna i 

pozbawione wielu doznañ jakie daje s³uch i dlatego doceniana: 16 maja 2011roku otrzyma³a Medal 

wszelkie wyjazdy, zawody sportowe i zabawy z osobami Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier” za 

s³ysz¹cymi, to pokonywanie barier. Czêsto wzrok po d³ugoletnie i konsekwentne prze³amywanie stereotypów 

prostu zastêpuje s³uch.myœlenia o osobach nies³ysz¹cych i g³uchoniemych. 

Do znacz¹cych osi¹gniêæ Effethy nale¿y zaliczyæ El¿bieta Gurska, dwukrotnie w 2009 i 2011 roku, 

wyposa¿enie, dziêki pomocy sponsorów, 50 rodzin w zosta³a finalistk¹ konkursu „Spo³ecznik Roku”, 

telefaksy, które s¹ krokiem do pokonywania barier w organizowanego przez redakcjê tygodnika „Newsweek 

komunikowaniu siê. Polska”. Przy Stowarzyszeniu dzia³a Centrum Informacji 

dla osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych. W 2010r. 

Maria Szkudlarz                                                                                 Stowarzyszenie, za projekt „Bli¿ej nies³ysz¹cych”, 

znalaz³o siê w gronie 5 organizacji nagrodzonych w 

www.effetha.pl
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Stowarzyszenie Niedos³ysz¹czych "LIRA"

Kontynuuj¹c cykl prezentacji Stowarzyszeñ i komunikacji - mgr Zygmunt Korzeniewski, 
Organizacji przedstawiamy dzia³aj¹c¹ od roku Urz¹d Miasta Jeleniej Góry.
organizacjê po¿ytku publicznego, której celem · Wybory bez barier w œwietle rozwi¹zañ 
jest usuwanie barier w komunikowaniu siê osób organizacy jno-prawnych kra jów UE  -  
nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych z rodzin¹, dr Agnieszka Jagoda, mgr Joanna 
przyjació³mi i wszystkimi wokó³ nas. Dubinowicz-Kyrcz, Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wroc³awiu.
Siedziba: ·    Integracja osób niepe³nosprawnych w szkole - 
ul. Osiedle Robotnicze 47A mgr Ewa KaŸmierczak-Wojtasiewicz, Szko³a 
58-500 Jelenia Góra Podstawowa w Zebrzydowej.
tel. +48 75 75 242 54 ·   Sieciowy Oœrodek Telerehabilitacji S³uchowej 
www.lira.org.pl w Jeleniej Górze jako narzêdzie pokonywania 

barier komunikacyjnych i kszta³towania 
Stowarzyszenie Niedos³ysz¹cych "LIRA" jest prawid³owego wizerunku osób niepe³no-
jednym z cz³onków Karkonoskiego Sejmiku sprawnych -  dr Maja Prudz ien ica ,  
Osób Niepe³nosprawnych. Stowarzyszenie Niedos³ysz¹cych "LIRA", 
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu.
warunków do normalnego funkcjonowania w ·  Komunikacja w jêzyku migowym. Fakty i mity 
spo³eczeñstwie osób nies³ysz¹cych i maj¹cych (analiza potrzeb osób nies³ysz¹cych po 
problemy ze s³uchem, pomoc w przezwy- podpisaniu przez Prezydenta RP "Ustawy o 
ciê¿aniu barier w komunikowaniu siê oraz jêzyku migowym")  -  Olgierd Kosiba ,  
zmianê postrzegania przez spo³eczeñstwo Stowarzyszenie T³umaczy i Wyk³adowców 
osób niepe³nosprawnych s³uchowo. Jêzyka Migowego "GEST" w Jeleniej Górze.
Z inicjatywy Stowarzyszenia, 23 wrzeœnia 
2011 roku ODBY£A siê Konferencja: Cz³onkom i sympatykom Stowarzyszenia 
"Przezwyciê¿anie barier w komunikowaniu ¿yczymy dalszego rozwoju i wielu ciekawych i 
siê jako element prawid³owego kszta³towania po¿ytecznych inicjatyw.
wizerunku osób niepe³nosprawnych" 

Program konferencji obejmowa³ nastêpuj¹ce Maria Szkudlarz
referaty i wyst¹pienia:
.Bariery w funkcjonowaniu osób niepe³no-
sprawnych w œrodowisku spo³ecznym 
i gospodarczym - Stanis³aw Schubert, Prezes 
KSON.
·  Zintegrowany system korzystania z uprawnieñ 
przez osoby niepe³nosprawne - dr Jerzy 
Prudzienica, Stowarzyszenie Niedos³ysz¹cych 
"LIRA" w Jeleniej Górze, mgr Stanis³aw 
Schubert, Prezes KSON, Stowarzyszenie 
Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.
· Zakres mo¿liwoœci wspó³pracy w ramach 
zawartej umowy - Viliam Sunal, Ing. Josef 
Listwan, Trianon Cz w Czeskim Cieszynie.
·  Model faz kontaktu urzêdnika z obywatelem 
(klientem) jako przejaw niwelowania barier w 
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Zaawansowana Technologia ABR: 
Likwidacja potrzeby podawania œrodków uspokajaj¹cych 

dzieciom

Badania kliniczne potwierdzaj¹, ¿e dziêki ponad 90% przypadków, zmniejszy³o potrzebê 

niedawnemu rozwojowi technologicznemu, ABR bez wykonywania badañ ABR z zastosowaniem œrodków 

podawania œrodków uspokajaj¹cych stanowi realn¹ i uspokajaj¹cych lub znieczulenia o 66%, zmniejszy³o koszt 

praktyczn¹ alternatywê dla tradycyjnych badañ ABR. wykonywania badañ ABR o co najmniej 85% oraz 

Poniewa¿ badanie ABR czêsto wymaga podawania znacznie zmniejszy³o czas oczekiwania na wyniki ABR z 

œrodków uspokajaj¹cych i / lub znieczulenia w celu ponad 2 miesiêcy do mniej ni¿ 3 tygodni. 

5zminimalizowania aktywnoœci miêœni niemowl¹t i m³odych Podobne wyniki uzyska³ Sebzda (2010) . Jego badania 

1dzieci , roœnie zainteresowanie bardziej bezpiecznymi i wykaza³y, ¿e wprowadzenie badañ ABR bez œrodków 

skutecznymi alternatywami. uspokajaj¹cych znacznie skróci³o czas oczekiwania na 

Wyniki badañ ABR s¹ niezbêdne dla analizy wynik tego badania z 5-6 miesiêcy do 1 tygodnia.

progów s³yszenia niemowl¹t i ma³ych dzieci oraz Z poœród 124 badañ ABR przeprowadzonych na 

mo¿liwoœci wyst¹pienia poza œlimakowych zaburzeñ systemie Vivosonic Integrity™, 110 zakoñczy³o siê 

s³uchu. pomyœlnie bez œrodków uspokajaj¹cych. Szpitale 

Znaczn¹ wad¹ w trakcie takich badañ jest zastosowanie zauwa¿y³y poprawê bezpieczeñstwa pacjenta i 

œrodków uspokajaj¹cych i / lub znieczulenia dla uzyskania zadowolenia rodziców oraz usprawni³y planowanie badañ 

wiarygodnych zapisów ABR. Œrodki uspokajaj¹ce oraz (w tym zmniejszy³y czasu oczekiwania na inne wizyty). 

anestezja wi¹¿¹ siê z ryzykiem medycznym wœród Jedn¹ z nieoczekiwanych korzyœci by³ wp³yw na 

2,3pacjentów , obawami rodziców, opóŸnieniami w przesiewowe badania s³uchu u noworodków. Mo¿liwoœæ 

wykonywaniu badañ, wyd³u¿aniem czasu badania, badania czuwaj¹cych noworodków, których nie uda³o siê 

wzrostem kosztów oraz zapotrzebowaniem na zbadaæ, eliminuje koniecznoœæ dalszych wizyt i pozwala 

specjalistyczne zasoby. rodzicom otrzymaæ wyniki tego samego dnia.

Zastosowanie kliniczne Technologia

Ostatnie doœwiadczenia z badaniami ABR bez Po³¹czenie nowoczesnych technologii przetwarzania 

œrodków uspokajaj¹cych dowodz¹, ¿e istnieje mo¿liwoœæ sygna³u, poprawionej konstrukcji wzmacniacza i 

poprawienia skutecznoœci i efektywnoœci tych badañ. bezprzewodowych mo¿liwoœci systemu Vivosonic 

4 Integrity™ pozwalaj¹ na przeprowadzanie badañ ABR Hall i Sauter (2010)  twierdz¹, ¿e badania ABR 

bez stosowania œrodków uspokajaj¹cych.bez zastosowania œrodków uspokajaj¹cych s¹ klinicznie 

Przetwarzanie sygna³u. Podczas gdy tradycyjny system mo¿liwe i cenne. W swoich ostatnich badaniach, 

ABR odrzuca odpowiedzi zanieczyszczone przez wykonali badania ABR bez zastosowania œrodków 

artefakty, Integrity ³¹czy w sobie opatentowana metodê uspokajaj¹cych u 103 dzieci w stanie spoczynku za 

adaptacyjnego szacowania ha³asu w ka¿dej odpowiedzi pomoc¹ systemu Vivosonic Integrity™  wed³ug 

6
tradycy jnego protoko ³u  badania.  Mo¿ l iwoœæ wed³ug metody Leski . Analizuje ka¿d¹ odpowiedŸ, w 

przeprowadzenia badañ bez stosowania œrodków wyniku czego ABR ma minimalne prawdopodobieñstwo 

uspokajaj¹cych doprowadzi³o do nastêpuj¹cych b³êdu. Ta technika jest znana jako Linearny Filtr 

wniosków: zmniejszy³o czas na postawienie diagnozy w Minimalnego Œredniego B³êdu Kwadratowego lub 



7, 8Wa¿one Uœrednianie Kalmana.  Przypisy:

® 1. Hall JW III (2007). New Handbook of Auditory Evoked Wzmocnienie in situ. Opatentowany projekt Amplitrode  

Responses. Pearson Ed: Boston.wzmacnia sygna³ ABR bezpoœrednio w elektrodzie 
2. American Academy of Pediatrics, American Academy of 

rejestruj¹cej. Ponadto, aby ograniczyæ zak³ócenia 
Pediatric Dentistry, Work Group on Sedation (2006). 

elektromagnetyczne jakie s¹ odbierane przez przewody w 
Guidelines for monitoring and management of pediatric 

konwencjonalnych wzmacniaczach, wzmocnienie in situ 
patients during and after sedation for diagnostic and 

minimalizuje iloœæ artefaktów, które zak³ócaj¹ wyniki ABR. 
therapeutic procedures. Pediatrics, 118:2587-2602.

Bezprzewodowe rejestrowanie. Bezprzewodowa 3. Gallagher SM (2006). Incidence and nature of adverse 

komunikacja pomiêdzy VivoLink™ i komputerem pozwala events during pediatric sedation/ anesthesia for procedures 

na trzymanie lub noszenie dziecka w trakcie badania. outside the operating room: Report from the Pediatric 

Sedation Research Consortium. Pediatrics. 118.Zapewnia te¿ wygodê i elastycznoœæ, pozwalaj¹c 

4. Hall JW III and Sauter T (2010). Clinical Experience with New aktywnym m³odym pacjentom spokojnie bawiæ siê lub 
Technology For Recording Un-Sedated ABRs. Poster 

poruszaæ siê podczas testu.
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Stosowanie aparatów s³uchowych 

a zdolnoœæ do lokalizacji Ÿróde³ dŸwiêku

1.  Wprowadzenie Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e do dwojga uszu dojd¹ z niewielk¹ 

ró¿nic¹ opóŸnieñ dwa sygna³y akustyczne pochodz¹ce 

W artykule przypomniano podstawowe regu³y lokalizacji faktycznie od dwóch ró¿nych Ÿróde³ dŸwiêku. Wówczas o 

Ÿróde³ dŸwiêku w p³aszczyŸnie poziomej (azymutalnej); lokalizacji decyduje kierunek, z którego doszed³ pierwszy z 

wiêcej miejsca poœwiêcono zagadnieniom lokalizacji w tych sygna³ów. Jest to tzw. "efekt pierwszeñstwa", znany 

p³aszczyŸnie pionowej oraz wspomniano o lokalizacji w literaturze psychoakustycznej jako "precedence effect" 

poziomej rozumianej jako lokalizacja "przód - ty³" (front- ([12]). W przypadku du¿ych czêstotliwoœci relacje 

back localization). Nastêpnie przytoczono Ÿród³a pomiêdzy ró¿nic¹ opóŸnieñ a ró¿nic¹ faz nie s¹ 

literaturowe sugeruj¹ce, ¿e stosowanie aparatów jednoznaczne, zatem efekty te nie mog¹ odgrywaæ roli 

s³uchowych (zw³aszcza zausznych, typu  BTE) pogarsza przy lokalizacji Ÿróde³ dŸwiêku. Dla bardzo du¿ych 

naturaln¹ zdolnoœæ cz³owieka do lokalizacji Ÿróde³ czêstotliwoœci (rzêdu przynajmniej kilku kHz) d³ugoœci fal o 

dŸwiêku. Nastêpnie spróbowano wyt³umaczyæ tak wysokich czêstotliwoœciach s¹ wyraŸnie mniejsze od 

(zinterpretowaæ)  ten efekt pogorszenia w oparciu o rozmiarów g³owy. Wówczas zaczyna odgrywaæ rolê "cieñ 

pewne  spostrze¿enia literaturowe dotycz¹ce warunków akustyczny" rzucany przez g³owê; ów cieñ powoduje 

fizycznych sprzyjaj¹cych lokalizacji  Ÿróde³ sygna³u mowy pojawienie siê tzw. "miêdzyusznej ró¿nicy poziomów 

(np. lokalizacji mówców). natê¿enia", zwanej w literaturze psychoakustycznej 

"interaural level difference" ; w skrócie - ILD  ([9] i [15]).

2. Lokalizacja Ÿróde³ dŸwiêku w p³aszczyŸnie Bardziej skomplikowan¹ interpretacjê stosuje siê w 

horyzontalnej i wertykalnej przypadku lokalizacji Ÿróde³ dŸwiêku w p³aszczyŸnie 

pionowej.  Przyjmuje siê,  ¿e zdolnoœæ do lokalizacji w 

Z lokalizacj¹ Ÿróde³ dŸwiêku w p³aszczyŸnie horyzontalnej  p³aszczyŸnie wertykalnej (pionowej) zale¿y do faktu, ¿e 

azymutalnej) wi¹¿¹ siê dwapojêcia: ITD (tj. interaural time 

difference) oraz ILD ( interaural level differences).

Pojêcie ITD (czyli "miêdzyusznych ró¿nic czasu") dotyczy 

sytuacji, kiedy fale akustyczne dochodz¹ do obojga uszu z 

jakiegokolwiek miejsca poza p³aszczyzn¹ symetrii 

przechodz¹c¹ przez œrodek g³owy ([4], [8]). Wystêpuj¹ 

wówczas ró¿nice odleg³oœci pomiêdzy ka¿dym z pary uszu 

a punktem usytuowania Ÿród³a dŸwiêku. Te ró¿nice 

usytuowania przek³adaj¹ siê na ró¿nice opóŸnieñ dojœcia 

fali akustycznej do wlotu kana³u ucha zewnêtrznego dla 

ka¿dego z dwojga uszu. Dla fal akustycznych o niskich 

czêstotliwoœciach (rzêdu kilkuset Hz lub jeszcze mniej) 

owe ró¿nice opóŸnieñ s¹ jednoznacznie zwi¹zane z 

ró¿nicami faz pomiêdzy obydwiema falami akustycznymi 

(pod warunkiem, ¿e s¹ nimi fale sinusoidalne) 

docieraj¹cymi do obydwojga uszu. Te ró¿nice faz 

pozwalaj¹ wyznaczyæ azymut Ÿród³a fali akustycznej na 

p³aszczyŸnie horyzontalnej.

ma³¿owina uszna (a w niektórych interpretacjach - 

równie¿ ca³y korpus cia³a s³uchacza) inaczej deformuje 

widmo dŸwiêków dochodz¹cych "z góry", a inaczej - tych 

samych dŸwiêków, ale dochodz¹cych "z do³u".

Ró¿nicê widm (a raczej - funkcji przeniesienia) pomiêdzy 

widmem "wzorcowym" (w³aœciwym dla dŸwiêku 

dochodz¹cego w p³aszczyŸnie poziomej przy zerowym 

k¹cie elewacji) a widmem dŸwiêku "górnego" b¹dŸ 

dŸwiêku dolnego nazywa siê HRTF (jest to skrót od "head 

related transfer function").  Zagadnienie to ma doœæ 

obszern¹ literaturê; mo¿na przytoczyæ przyk³adowe 

pozycje: [13] i [14].  Zagadnienie lokalizacji Ÿróde³ 

dŸwiêku komplikuje siê jeszcze bardziej w przypadku 

lokalizacji wprawdzie na p³aszczyŸnie horyzontalnej 

(poziomej ), ale lokalizacji typu "przód - ty³'.  Lokalizacja 

"przednio - tylna" jest najtrudniejszym zadaniem 

lokalizacyjnym dla s³uchacza ; s³uchacze pomagaj¹ sobie 

czêsto ruchami g³owy, niemniej pewn¹ rolê mo¿e 



odgrywaæ tutaj równie¿ HRTF - ma³¿owina uszna nieco Okazuje siê, ¿e do poprawnej lokalizacji Ÿród³a sygna³u 

inaczej modyfikuje (w sensie postaci widma) dŸwiêku mowy niezbêdna jest obecnoœæ we widmie tego sygna³u 

przychodz¹ce "z przodu", a nieco inaczej dŸwiêki sk³adowych o czêstotliwoœciach powy¿ej 8 kHz (najlepiej 

przychodz¹ce "z ty³u" ([10] i [11]). rzêdu kilkunastu kHz). Rolê tych sk³adowych mo¿na 

próbowaæ zrozumieæ w sposób nastêpuj¹cy: w przypadku 

3. Zdolnoœci lokalizacyjne z przypadku korzystania z fal akustycznych dochodz¹cych do ucha po³o¿onego bli¿ej 

aparatów s³uchowych Ÿród³a dŸwiêku (Ÿród³a sygna³u mowy) czêœæ widma 

zawieraj¹ca sk³adowe o najwy¿szych czêstotliwoœciach 

Korzystanie z aparatów s³uchowych na ogó³ upoœledza powinna byæ wiêksza (tj. powinna energetycznie bardziej

zdolnoœci lokalizacyjne - równie¿ w przypadku "wa¿yæ") ni¿ ta sama "wysokoczêstotliwoœciowa" czêœæ 

wyposa¿enia w aparaty s³uchowe obydwojga uszu ([3]).  widma fali akustycznej dochodz¹cej do ucha po³o¿onego 

Dotyczy to równie¿ s³uchaczy o zdrowym s³uchu, tj. bez dalej od Ÿród³a dŸwiêku (od Ÿród³a sygna³u mowy), czyli do 

¿adnych ubytków s³uchu ([5]).  Pewn¹ ró¿nicê spostrzega ucha zas³oniêtego przez g³owê. Zatem obecnoœæ 

siê porównuj¹c stosowanie aparatów wewn¹trzusznych wysokoczêstotliwoœciowych sk³adowych we widmie 

(CIC) ze stosowaniem aparatów zausznych (BTE).  sygna³u mowy znacz¹co wp³ywa na wielkoœæ 

Aparaty zauszne pogarszaj¹ zdolnoœci lokalizacyjne w o "miêdzyusznej ró¿nicy poziomów" ILD. Równie¿ wp³yw 

wiele wiêkszym stopniu ni¿ aparaty wewn¹trzuszne ([2]). symulowanych sztucznych "ubytków s³uchu" na jakoœæ 

Staje siê to oczywiste  w œwietle tego, co powiedziano percypowanej mowy zale¿y w du¿ym stopniu od tego, w 

wczeœniej o roli ma³¿owiny usznej zarówno w przypadku jakim zakresie czêstotliwoœci te sztuczne "ubytki s³uchu" 

lokalizacji w p³aszczyŸnie pionowej, jak i lokalizacji typu siê pojawiaj¹. Je¿eli pojawiaj¹ siê w zakresie œrednich 

"przód - ty³". Czy jednak jest to jedyne i pe³ne czêstotliwoœci, to wp³ywaj¹ na pogorszenie zrozumia³oœci 

wyt³umaczenie?  Ma³¿owina uszna odgrywa swoj¹ mowy ; je¿eli natomiast pojawiaj¹ siê w zakresie wysokich 

"lokalizacyjn¹ rolê" przede wszystkim dla sk³adowych czêstotliwoœci, to pogarszaj¹ zdolnoœæ do lokalizacji 

widma o najwy¿szych czêstotliwoœciach - o takich Ÿród³a sygna³u mowy ([7]).

czêstotliwoœciach, dla których odpowiadaj¹ca im d³ugoœæ 

fali jest porównywalna z rozmiarami ma³¿owiny.  Z kolei 

analogowy aparat s³uchowy (a zw³aszcza jego s³uchawka)  

posiadaj¹ doœæ ograniczone pasmo przenoszenia. 5.  Propozycje i wnioski koñcowe

Spróbujmy zatem przeanalizowaæ i ten w¹tek 

zagadnienia. Efekt "miêdzyusznych ró¿nic poziomu natê¿enia" (ILD) 

mo¿e byæ równie¿ wykorzystany do lokalizacji w zakresie 

4. Zdolnoœæ do lokalizacji Ÿród³a sygna³u mowy a niskich czêstotliwoœci ([6] i [16]). Mo¿na zatem sobie 

szerokoœæ widma tego sygna³u wyobraziæ wyposa¿enie aparatu s³uchowego w mikrofon 

o znacznie szerszej charakterystyce przeniesienia ni¿ 

W przypadku korzystania z aparatu s³uchowego istotne charakterystyka przeniesienia jego s³uchawki. Wówczas 

jest, aby ten aparat doœæ wiernie przenosi³ i odtwarza³ czêœæ sygna³u odbieranego przez taki mikrofon mog³aby 

sygna³ mowy. Dlatego w toku dalszych rozwa¿añ byæ przepuszczona przez filtr górnoprzepustowy 

zajmiemy siê znaczeniem sk³adu widmowego sygna³u i sterowaæ dodatkowymi wzmacniaczami (o wzmocnieniu 

mowy na zdolnoœæ do jego lokalizacji. Wprawdzie w celu sterowanym napiêciowo) tak, aby wywo³aæ dodatkow¹ 

zapewnienia wystarczaj¹cej zrozumia³oœci sygna³u mowy ILD wspomagaj¹c¹ lokalizacjê Ÿród³a dŸwiêku

nie jest niezbêdna du¿a szerokoœæ widma tego sygna³u, 

ale odpowiednio du¿a szerokoœæ widma sygna³u mowy 

(zw³aszcza od strony wysokich czêstotliwoœci) jest 

przydatna w przypadku lokalizacji Ÿród³a tego sygna³u. 

Œwiadcz¹ o tym choæby wyniki uzyskane w pracy ([1] .

dr Jacek Konieczny,

 Instytut Akustyki UAM
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Znaczący wzrost rozumienia mowy w głośnym otoczeniu,
gdy dźwięk dobiega z boku lub z tyłu

Streszczenie

Wprowadzenie

Osoby badane i aparaty słuchowe

ZoomControl wykorzystuje bezprzewodowe połączenie obu-
stronnie zrównoważonych mikrofonów, aby przesłać dźwięk
w czasie rzeczywistym pomiędzy dwoma aparatami słuchowymi. 
Pozwala to pacjentowi na wybór różnych kierunków słuchania, 
a tym samym zwiększa zrozumiałość mowy w głośnym otoczeniu 
w sytuacjach, gdy dźwięk dochodzi z tyłu lub z boku.
W badaniu uczestniczyło 21 doświadczonych, dorosłych użyt-
kowników aparatów słuchowych z lekkimi i średnimi ubytkami 
słuchu. Działanie ZoomControl porównywane było z wszech-
kierunkowym działaniem aparatów, z działaniem aparatów 
w programie Mowa w hałasie z działającym układem kierunko-
wym VoiceZoom oraz z działaniem aparatów należących do 
uczestników. Osoby badane wskazywały na znaczący wzrost 
rozumienia mowy, kiedy używały aparatów CORE wyposażonych 
w ZoomControl przy dźwięku napływającym z boku lub z tyłu.

Marzec 2009 1/2

W badaniu wzięło udział 21 osób (10 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku 
od 24 do 86 lat. Wszyscy badani mieli lekki lub średni ubytek słuchu 
i otrzymali aparaty słuchowe dla obojga uszu. Wszyscy mieli już 
doświadczenie w używaniu aparatów. Zarówno subiektywna
głośność, jak i wzmocnienie zostały ustawione podobnie jak w ich
własnych aparatach. Sprawdzenia aparatów należących do uczes-
tników dokonano za pomocą ustawień domyślnych. ZoomControl 
oceniano przy użyciu nowo dopasowanych aparatów bez okresu 
aklimatyzacji. Dlatego wyniki robią tym większe wrażenie.

Wcześniejsze badania korzyści, jakie daje ZoomControl w porów-
naniu do standardowego. Mowa w hałasie w aparatach CORE 
z technologią VoiceZoom wykazały, że zapewnia on znaczący 
wzrost rozumienia mowy w hałasie dla wszystkich istotnych kie-
runków napływu dźwięku w porównaniu z technologią VoiceZoom, 
gdy dźwięk nie napływa z przodu (Nyffeler i Dechant, 2009). Jednak 
ktoś mógłby stwierdzić, że tryb wszechkierunkowy daje korzyści 
podobne do technologii VoiceZoom, jeśli źródło dźwięku znajduje 
się z tyłu lub z boku. ZoomControl został zaprojektowany tak, aby 
użytkownik aparatu mógł wybrać kierunek słuchania. Ponieważ 
dźwięk mowy nie zawsze dochodzi z przodu, szczególnie w sytua-
cjach o charakterze publicznym, a ustawienie się przodem do 
mówcy czasem nie jest możliwe, ZoomControl umożliwia użyt-
kownikowi aparatu wybranie jednego z czterech kierunków 
słuchania: z przodu, z tyłu, z lewej lub z prawej strony. Jeśli 
wybierze się słyszenie z prawej strony, sygnał wzmacniany jest 
przez właściwy dla tego ucha model wzmocnienia i dzięki funkcji 
szybkiego, szerokopasmowego przesyłu danych, sygnał z mikro-
fonu po wybranej stronie przekazywany jest do aparatu po stronie
przeciwnej. Mikrofony po tej “nie skupiającej” dźwięku stronie,
otrzymujące strumień danych, są wyciszone i dzięki temu uzysku-
jemy lepszy stosunek sygnału do szumu (SNR) z wybranej strony.
Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lubece w Niemczech 
przeprowadzono następujące badania w celu systematycznej 
oceny korzyści, jakie daje ZoomControl osobom z lekkim i średnim 
ubytkiem słuchu (rys. 1), kiedy źródło dźwięku nie znajduje się 
z przodu.

ZoomControl: część I

Przygotowanie badania

W celu porównania ZoomControl z technologią VoiceZoom i try-
bem wszechkierunkowym aparatów platformy CORE oraz z apa-
ratami należącymi do testerów zastosowano obiektywne 
procedury pomiarowe. Aby wykonać pomiary porównawcze 
rozumienia mowy przy użyciu aparatów z ZoomControl, trybem 
wszechkierunkowym, technologią VoiceZoom i aparatów 
należących do osób badanych, przeprowadzono adaptacyjny test 
OLSA, w którym wyznacza się Próg Rozumienia Mowy  (ang. SRT: 
stosunek sygnału do szumu dla 50%-owej zrozumiałości mowy) na 
podstawie pięcioelementowych zdań. Źródło dźwięku znajdowało
się z prawej strony (rys. 2) lub z tyłu na wysokości głowy (rys. 3)
w odległości 1 metra od uczestnika testu. Jako źródło hałasu wyko-
rzystano głośnik symulujący jazdę samochodem z ciągłym szu-
mem, zgodnie ze standaryzowaną metodą adaptacyjną (Wagener 
i in., 1999). Adaptacyjny dźwięk mowy pojawiał się losowo z prawej 
strony (rys. 4) lub z tyłu (rys. 5). Aby zasymulować prawdziwą 
sytuację w samochodzie z otwartym 
oknem (akcent na wysokie częstotli-
wości) z jednej strony oraz

Rys. 1: Uśredniony poziom ubytków słuchu uczestników badania.
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Literatura

dźwiękiem mowy i hałasem silnika (akcent na niskie częstotli-
wości) z drugiej, w teście OLSA zastosowano dwa różne źródła 
hałasu o łącznym poziomie głośności 61,2 dB. Głośniki ustawione 
na kierunkach 240°, 270° i 300° (kolor jasnoszary), o łącznym 
poziomie głośności 60 dB, symulowały otwarte okno. Głośniki na 
kierunkach 30° i 150° (kolor czarny), o łącznej głośności 55 dB, 
generowały hałas silnika. Adaptacyjne dźwięki mowy dochodziły 
z prawej strony, z kierunku 90° (kolor biały) i symulowały mowę 
pasażera siedzącego z przodu.

Wyniki tego badania są dowodem na to, że ZoomControl znacząco
poprawia zrozumiałość mowy w głośnym otoczeniu, kiedy dźwięk
mowy nie dobiega z kierunku, w którym użytkownik aparatu jest
zwrócony. ZoomControl ma też znaczną przewagę w porównaniu
z aparatem należącym do osoby badanej, który został dokładnie
dopasowany i do którego pacjent jest przyzwyczajony, a także
w porównaniu z trybem wszechkierunkowym i z programem Mowa 
w hałasie z technologią VoiceZoom.

Testem OLSA zmierzono stosunek sygnału do szumu dla 50%-owej
zrozumiałości mowy. Podczas jazdy samochodem w towarzystwie
pasażerów, gdy mowa napływała z prawej strony (pasażer na
przednim siedzeniu), zaobserwowano znaczny wzrost rozumienia
mowy z ZoomControl w porównaniu z trybem wszechkierunkowym
(p<0.05) i standardowym programem dla mowy w warunkach
hałasu VoiceZoom (p<0.05), oceniany za pomocą testu t porówny-
wania parami (rys. 4). Wyniki lepszej zrozumiałości mowy przy uży-
ciu ZoomControl uzyskano też w porównaniu z aparatami należą-
cymi do testerów, jednak poprawa ta nie była znacząca. Im niższy 
stosunek sygnału do szumu wyrażony w decybelach, tym lepsza 
zrozumiałość mowy dla odpowiedniej konfiguracji. Wyniki dla syg-
nału napływającego z tyłu (pasażer na tylnym siedzeniu) pokazują, 
że zrozumiałość mowy znacząco wzrosła: ZoomControl wypada 
dobrze w porównaniu ze wszystkimi innymi opcjami (aparaty 
uczestników: p<0.05; tryb wszechkierunkowy: p.<0.001; tech-
nologia VoiceZoom: p<0.001; rys. 5).

Nyffeler M, Dechant S. Field Study on User Control of Directional Focus: Benefits 
ofcHearing the Facets of a Full Life. Hearing Review. 2008;16(1):24-28.
Wagener K, Kuehnel V, Kollmeier B. Development and evaluation of a German 
sentence test; Part I-III: Design, Optimization and Evaluation of the Oldenburg 
sentence test. Zeitschrift für Audiologie. 1999; 38:86-95.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres:
Myriel.Nyffeler@phonak.com

Symulacja głosu pasażera siedzącego z tyłu zrealizowana została 
przez emitowanie dźwięków mowy od tyłu, z kierunku 180° (biały 
głośnik), podczas gdy głośniki na kierunkach 240°, 270° i 300° 
ponownie symulowały hałas z otwartego okna, a te na kierunkach 
0° i 90° (kolor czarny) generowały szum silnika.

Rys. 2: Przedstawienie źródła dźwięków mowy (biały głośnik) z prawej strony (90°), 
głośników symulujących otwarte okno (kolor jasnoszary) i głośników generują-
cych hałas silnika (kolor czarny).

Rys. 3: Przedstawienie źródła dźwięków mowy (biały głośnik) umieszczonego z tyłu 
(180°) , głośników symulujących otwarte okno (kolor jasnoszary) i głośników 
generujących hałas silnika (kolor czarny).

Test OLSA - Sygnał z prawej strony

Test OLSA - Sygnał z tyłu

Rys. 4: Znaczny wzrost zrozumiałości mowy podczas jazdy samochodem dla
ZoomControl w porównaniu z trybem wszechkierunkowym i technologią Voice-
Zoom, gdy dźwięk mowy dopływa z prawej strony.*p<0.05.

Rys. 5: Znaczny wzrost zrozumiałości mowy podczas jazdy samochodem dla
ZoomControl, w porównaniu z aparatami należącymi do testerów, trybem wszech-
kierunkowym i VoiceZoom, gdy dźwięk mowy dopływa z tyłu.*p<0.05.
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Uwierz, że możesz usłyszeć więcej

Nowy aparat słuchowy Naída S, przeznaczony dla osób mających ubytek słuchu od średnio ciężkiego do głębokiego, przenosi 

moc słyszenia na wyższy poziom. Dwa wodoodporne modele SuperPower i UltraPower zapewniają lepsze słyszenie w większości 

sytuacji – skuteczniej niż kiedykolwiek!

Skontaktuj się już dziś z protetykiem słuchu i znajdź swoje powody, aby 

uwierzyć w moc aparatu Naída S! 

Lepsze słyszenie. Sprawdzona niezawodność. Technologia Spice.

Phonak Polska Sp. z o.o.
www.phonak.pl
www.1000reasonsfornaida.com

Nowy
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Ocena wyrazistoœci logatomowej przez u¿ytkowników aparatów 
s³uchowych w pomieszczeniach z pêtl¹ indukcyjn¹

Wstêp wspomagania s³uchu  z pêtl¹ indukcyjn¹ s¹ najbardziej 

Badania pokazuj¹, ¿e u¿ytkownicy aparatów s³uchowych un iwersa lnym,  e fektywnym i  ekonomicznym 

maj¹ trudnoœci w rozumieniu mowy zak³ócanej szumem rozwi¹zaniem, pomagaj¹cym osobom korzystaj¹cym z 

lub w pomieszczeniu o zbyt d³ugim czasie pog³osu [1-4]. aparatów s³uchowych lub implantów œlimakowych w 

Takie warunki percepcji mowy bardzo czêsto wystêpuj¹ w funkcjonowaniu w sytuacjach spo³ecznych." Warto 

pomieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej, które podkreœliæ, ¿e kalibracja pêtli indukcyjnej tak by jej 

charakteryzuj¹ siê du¿ym poziomem zak³óceñ lub d³ugim efektywnoœæ by³a maksymalna jest unormowana norm¹ 

czasem pog³osu. Znacz¹c¹ poprawê w takim przypadku IEC-60118-4:2006 [11]. 

mog¹ przynieœæ dodatkowe systemy wspomagania Celem niniejszej pracy jest ocena skutecznoœci dzia³ania 

s³uchu. Systemy takie  przesy³aj¹ do aparatu s³uchowego pêtli indukcyjnej. Skutecznoœæ tê okreœlono na podstawie 

tylko sygna³ u¿yteczny, eliminuj¹c tym samym negatywny wyników pomiaru wyrazistoœci logatomowej dokonanej 

wp³yw œrodowiska akustycznego, w którym znajduje siê przez u¿ytkowników aparatów s³uchowych, w wybranych 

osoba niedos³ysz¹ca. Jednym z takich systemów, który pomieszczeniach z pêtlami indukcyjnymi. Pomiar 

istnieje ju¿ szereg lat jest pêtla indukcyjna [5-10]. Idea  wyrazistoœci logatomowej dokonywano in situ przez 

dzia³ania pêtli indukcyjnej sprawia, ¿e jest to system tani, osoby niedos³ysz¹ce, g³ównie z odbiorczymi ubytkami 

³atwy w obs³udze i praktycznie niezawodny. Sygna³ ze s³uchu ró¿nego stopnia. Badania przeprowadzono w 

Ÿród³a dŸwiêku trafia do wzmacniacza pêtli indukcyjnej, trzech pomieszczeniach o ró¿nych w³aœciwoœciach 

tam nastêpuje jego wzmocnienie oraz kompresja. akustycznych i ró¿nym przeznaczeniu. 

Zamiast g³oœnika, do wyjœcia wzmacniacza jest 

pod³¹czony przewód odpowiednio roz³o¿ony w 1. Pomieszczenia

pomieszczeniu, który tworzy zamkniêt¹  pêtlê. Zmienny Badania wykonano w nastêpuj¹cych pomieszczeniach: 

pr¹d p³yn¹cy przez przewodnik - przewód pêtli- wytwarza A. Koœció³ - œciany g³adkie, pokryte tynkiem, pod³oga 

zmienne pole magnetyczne. W przypadku, gdy we wy³o¿ona posadzk¹ marmurow¹. Czas pog³osu powy¿ej 5 

wnêtrzu pêtli pojawi siê aparat s³uchowy z cewk¹, na s. Nag³oœnienie zainstalowane w koœciele jest wysokiej 

skutek indukcji elektromagnetycznej w cewce powstaje jakoœci.

napiêcie przemienne, odpowiadaj¹ce sygna³owi ze Ÿród³a B. Œwietlica Polskiego Zwi¹zku G³uchych (PZG) - 

dŸwiêku. Taki sygna³ wytworzony ju¿ w aparacie powierzchnia 48m2, wysokoœæ 4m, w pomieszczeniu 

s³uchowym jest dalej przetwarzany analogicznie jak znajdowa³o siê wiele elementów poch³aniaj¹cych i 

sygna³ z mikrofonu aparatu s³uchowego, zatem rozpraszaj¹cych dŸwiêk, czas pog³osu wynosi³ RT=0.8 s. 

zagwarantowane jest pe³ne dopasowanie sygna³u do W przypadku sytuacji bez pêtli indukcyjnej Ÿród³em 

ubytku s³uchu z pominiêciem akustyki pomieszczenia. Co sygna³u by³o nag³oœnienie sali - wzmacniacz Pioneer i 

wiêcej, pêtla indukcyjna spe³nia szereg warunków, które kolumny Tonsil Altus. 

powoduj¹, ¿e jest ona optymalnym rozwi¹zaniem w C. Sala telewizyjna - powierzchnia 45m2, wysokoœæ 4m, 

wiêkszoœci budynków i sytuacji. Za jej stosowaniem w pomieszczeniu znajdowa³o siê wiele elementów 

przemawia: (1) mo¿liwoœæ wykorzystania w obiektach poch³aniaj¹cych i rozpraszaj¹cych dŸwiêk, czas pog³osu 

u¿ytku publicznego bez dodatkowych nak³adów wynosi³ RT=0,7 s. �ród³em sygna³u by³ g³oœnik telewizora 

finansowych zwi¹zanych z przebudow¹ pomieszczeñ, (2) (sytuacja bez pêtli indukcyjnej) lub sygna³ z wyjœcia audio 

niezale¿na od czynników zewnêtrznych, daj¹ca siê telewizora (w przypadku wykorzystania pêtli indukcyjnej).  

wyraziæ obiektywnie wartoœæ sygna³u wyjœciowego, (3) 

zalecenia organizacji zrzeszaj¹cych osoby niedos³ysz¹ce. 2. S³uchacze

Warto podkreœliæ, ¿e pêtla indukcyjna jest systemem W badaniach wziê³o udzia³ 22 osoby niedos³ysz¹ce, które 

rekomendowanym przez Europejsk¹ Federacjê Osób na co dzieñ korzystaj¹ z aparatów s³uchowych ró¿nych 

Niedos³ysz¹cych (EFHOH, European Federation of Hard firm i ró¿nej klasy. Aparaty te by³y dobrze dopasowane. 

of Hearing People), która jasno stwierdza, ¿e "systemy Osoby niedos³ysz¹ce mia³y g³ównie odbiorcze ubytki 



s³uchu ró¿nego stopnia. Osobom tym wykonano badanie punkcie sk³ada³ siê z ods³uchu testu generowanego przy 

audiometryczne dla obu uszu. Wiek tych osób zawiera³ pomocy nag³oœnienia, a nastêpnie testu generowanego 

siê w przedziale 26-76 lat. Na rysunku 1 pokazano za pomoc¹ pêtli indukcyjnej. Dany zestaw testowy by³ 

audiogramy s³uchu dla osób niedos³ysz¹cych bior¹cych prezentowany tylko raz, by unikn¹æ efektu uczenia. 

udzia³ w badaniach. Grupê referencyjn¹ (10 osób) S³uchacz mia³ za zadanie zapisaæ us³yszane zestawy 

stanowi³y osoby o s³uchu audiologicznie normalnym. testowe. Na podstawie tych zapisów dokonano oceny 

wyrazistoœci logatomowej okreœlonej jako procentowa 

wartoœæ stosunku poprawnie zidentyfikowanych 

logatomów do wszystkich logatomów zaprezento-

wanych. 

W ka¿dym z pomieszczeñ, na czas pomiarów, 

instalowano pêtlê indukcyjn¹ (wzmacniacz UniVox PLS-

100). Rolê Ÿród³a dŸwiêku pe³ni³ pod³¹czony do 

istniej¹cego nag³oœnienia komputer, z którego 

odtwarzano testy logatomowe. Nag³oœnienie to by³o 

integraln¹ czêœci¹ obiektu. System pêtli indukcyjnej by³ 

kalibrowany zgodnie z norm¹ IEC 60118-4:2006.

4. Wyniki i dyskusja

Zestawienie wyników pomiarów wyrazistoœci logatomowej 

dla badanych pomieszczeñ przedstawiono na rysunkach: 2 

(pomieszczenie A - koœció³), 3 (pomieszczenie B - œwietlica) 

oraz 4 (pomieszczenie C - sala telewizyjna). Ze wzglêdu na 

ró¿ne typy ubytków s³uchu nie uœredniano wyników 

pomiêdzy s³uchaczami. Na ka¿dym z rysunków, na 

osobnych panelach, przedstawiono wyniki wyrazistoœci 

logatomowej dla kolejnych s³uchaczy. Kwadraty wype³nione 

dotycz¹ wyników wyrazistoœci logatomowej uzyskanych bez 

pêtli indukcyjnej (sygna³ nadawany by³ z zainstalowanego w 

pomieszczeniu systemu nag³oœnienia), natomiast puste 

trójk¹ty przedstawiaj¹ wyniki wyrazistoœci uzyskane przy 

wykorzystaniu pêtli indukcyjnej.

Rys. 1. Audiogramy u¿ytkowników aparatów s³uchowych 

bior¹cych udzia³ w ods³uchach w poszczególnych 

pomieszczeniach.

3. Metoda

Ocenê wyrazistoœci logatomowej dokonano za pomoc¹ 
Rys. 2. Wyniki pomiarów wyrazistoœci  logatomowej 

testu zawieraj¹cego 50 logatomów [12]. Ods³uchów 
uzyskane w pomieszczeniu A. Kolejne panele prezentuj¹ 

tego testu dokonywano ró¿nych punktach pomiarowych 
dane dla s³uchaczy L1-L8 oraz wyniki dla grupy 

ka¿dego pomieszczenia. Jeden cykl ods³uchu w danym 
referencyjnej. 
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osób z g³êbszym niedos³uchem zysk ze stosowania pêtli 

indukcyjnej by³ mniejszy, ale równie¿ bardzo wyraŸny. 

Wyniki otrzymane przy zastosowaniu pêtli indukcyjnej nie 

ró¿ni³y siê znacz¹co dla ró¿nych pomieszczeñ i osób o 

podobnym rodzaju niedos³uchu, bowiem stosowanie pêtli 

indukcyjnej "omija" ca³kowicie wp³yw  pomieszczenia na 

transmisjê sygna³u. Z tego te¿ wzglêdu wysok¹ 

zrozumia³oœæ w przypadku wykorzystania pêtli indukcyjnej 

uzyskano nawet w pomieszczeniu A (koœciele). W tym 

pomieszczeniu zysk ze stosowania systemu osi¹ga³ 

nawet kilkadziesi¹t punktów procentowych.

Dodatkowo wœród uczestników badañ wyrazistoœci 

logatomowej przeprowadzono ankietê maj¹c¹ na celu 
Rys. 3. Wyniki wyrazistoœci  logatomowej uzyskane w ustalenie subiektywnej oceny korzyœci (komfortu 
pomieszczeniu B. Kolejne panele prezentuj¹ dane dla s³yszenia) wynikaj¹cych z u¿ycia pêtli indukcyjnej. Zadane 
s³uchaczy L1-L6. pytania oraz skala ocen by³y analogiczne do tych 

u¿ywanych w formularzu APHAB, z t¹ ró¿nic¹, ¿e 

dotyczy³y one ods³uchów bez pêtli indukcyjnej i z pêtl¹ 

indukcyjn¹. Na ka¿de z pytañ s³uchacz musia³ 

odpowiedzieæ zarówno w sytuacji bez pêtli indukcyjnej, jak 

i z pêtl¹.  U ka¿dego z ankietowanych mo¿na by³o 

zauwa¿yæ znacz¹c¹ poprawê komfortu s³yszenia w 

przypadku wykorzystania pêtli indukcyjnej. W wielu 

przypadkach oceny zmienia³y siê o kilka kategorii (np. z A 

na F). 

Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e w pewnych przypadkach, 

osoby z niedos³uchem bior¹ce udzia³ w badaniach, mimo 

jednoznacznej instrukcji ods³uchu (informacji o specyfice 

testu logatomowego oraz o fakcie, ¿e odbierane 

logatomy nie maj¹ znaczenia semantycznego) 

doszukiwali siê znaczenia prezentowanych logatomów. 
Rys. 4. Wyniki wyrazistoœci  logatomowej uzyskane w 

Przyk³adowo niektórym logatomom jednosylabowym 
pomieszczeniu C. Kolejne panele prezentuj¹ dane dla 

osoby te przypisywa³y kilkusylabowe wyrazy posiadaj¹ce  
s³uchaczy L1-L8 oraz wyniki dla grupy referencyjnej. 

sens, co prowadzi³o do b³êdnych odpowiedzi. W wyniku 

tego, dla osób tych nie zaobserwowano poprawy 
Jak widaæ z przedstawionych danych, wyniki uzyskane dla 

wyrazistoœci logatomowej w warunkach zastosowania 
ró¿nych s³uchaczy ró¿ni¹ siê znacznie od siebie, co wynika 

pêtli indukcyjnej. Efekt ten mo¿na wyjaœniæ na 
g³ównie z ró¿nych wartoœci ubytków s³uchu dla tych 

p³aszczyŸnie psychologicznej. Wydaje siê, ¿e osoby te 
s³uchaczy. Najmniejsz¹ wyrazistoœæ logatomow¹ mowy 

staraj¹ siê w wiêkszoœci przypadków przypisaæ okreœlone 
prezentowanej przez nag³oœnienie uzyskano dla osób z 

znaczenie nawet sygna³om dla nich niezrozumia³ych. 
ubytkami typu pozaœlimakowego oraz dla osób z g³êbokim 

Dlatego te¿ w przypadku percepcji logatomów stara³y siê 
niedos³uchem. 

one doszukiwaæ w nich sensu semantycznego. 
Stwierdzono, ¿e przy w³¹czonym systemie nag³oœnienia, 

Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e niezale¿nie od  wieku 
wyrazistoœæ logatomowa jest stosunkowo  niska we 

s³uchacza, klasy aparatu s³uchowego, czy stopnia ubytku 
wszystkich pomieszczeniach, w tym najni¿sza w  

s³uchu, obserwuje siê znaczny zysk wyrazistoœci 
pomieszczeniu A (koœciele), w którym czas pog³osu 

logatomowej i komfortu s³yszenia w przypadku 
wynosi oko³o 5 s. Natomiast przy ods³uchach z w³¹czon¹ 

zastosowania pêtli indukcyjnej. W ka¿dym z pomieszczeñ 
pêtl¹ indukcyjn¹, wyrazistoœæ logatomowa ulega 

i dla wszystkich s³uchaczy, wyrazistoœæ logatomowa by³a 
zdecydowanej poprawie. U osób z lekkimi ubytkami 

znacznie lepsza przy ods³uchach z zastosowaniem pêtli 
s³uchu, wyrazistoœæ osi¹ga³a nawet 80%, natomiast u 
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Determinanty wyboru gabinetu protetyki s³uchu 
przez pacjenta

Us³ugi zdrowotne nale¿¹ do tej grupy produktów, które protetycznego (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej 
wymagaj¹ du¿ego zaanga¿owania kupuj¹cego w proces tak”.

1zakupu.  Wielu pacjentów zanim zdecyduje siê Tendencja ta widoczna jest równie¿ na rynkach protetyki 
skorzystaæ z us³ug protetyka s³uchu poszukuje informacji s³uchu w innych krajach. Przeprowadzone przez S. 
na jego temat np. wœród znajomych czy w Internecie. Kochkin'a badania zachowañ nabywczych u¿ytkowników 
Pojawia siê wiêc pytanie jakie czynniki wp³ywaj¹ na wybór aparatów s³uchowych w Stanach Zjednoczonych 
gabinetu protetyki s³uchu przez pacjenta? wskazuj¹, ¿e 77 procent pacjentów opowiada siê 

5Unikalny charakter us³ug medycznych wi¹¿e siê ze pozytywnie za profesjonaln¹ obs³ug¹ (wykres 1).  W 
szczególn¹ rol¹ personelu, który wykonuj¹c swoje dalszej kolejnoœci u¿ytkownicy ceni¹ sobie takie czynniki 
obowi¹zki – decyduje o zdrowiu innego cz³owieka oraz jak: dogodna lokalizacja gabinetu i dogodne godziny 

2wp³ywa na jakoœæ us³ugi.  Zdaniem Ph. Kotlera, otwarcia, czy poziom oferowanych cen aparatów 
najwa¿niejsz¹ rolê w firmie us³ugowej, odgrywaj¹ s³uchowych.

3zatrudnieni w niej ludzie.  Personel firm us³ugowych pe³ni 
Wykres 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na wybór gabinetu priorytetow¹ rolê w warunkach silnej konkurencji. Ma 
protetyki s³uchu w USAszczególne znaczenie w tych dziedzinach us³ug, gdzie 

us³uga nie ma cech materialnych i pacjenci oceniaj¹ jej 
jakoœæ g³ównie poprzez zachowanie, wiedzê i 
umiejêtnoœci sprzedawcy. Przeprowadzone na grupie 
625 pacjentów badania ich zachowañ nabywczych 
potwierdzi³y wa¿noœæ personelu w procesie wyboru przez 
pacjenta gabinetu protetyki s³uchu. Ponad 73 procent 
badanych „zdecydowanie tak” opowiada siê za mi³¹ i 
profesjonaln¹ obs³ug¹. Pracownicy pozostaj¹cy w sta³ym 
kontakcie z nabywcami us³ug mog¹ kreowaæ pozytywne 
lub negatywne wyobra¿enie o gabinecie. Jak zauwa¿a H. 
Mruk „w us³ugach, obok marki placówki, du¿e znaczenie 

4maj¹ te¿ nazwiska i imiona konkretnych pracowników” , 
pacjenci bowiem przywi¹zuj¹ siê do nich i tylko im ufaj¹ w 
kwestii swojego zdrowia, i nie tylko. Wizycie w gabinecie 
protetyki s³uchu towarzysz¹ czêsto zwierzenia pacjenta, 

�ród³o: S. Kochkin, MarkeTrak VI: Hearing Aid Industry który relacjonuj¹c historiê swojego ¿ycia potrafi spêdziæ w 
Market  Tracking Survey 1984-2000gabinecie kilka godzin.  Badana grupa respondentów w 

wyborze gabinetu protetyki s³uchu na drugim miejscu w 
Podstaw¹ profesjonalnej us³ugi jest wiedza i kwalifikacje hierarchii wa¿noœci stawia³a zaufanie do protetyka s³uchu 
zawodowe protetyka s³uchu oraz jego doœwiadczenie – ponad 65 procent badanych zaznaczy³o odpowiedŸ 
gwarantuj¹ce w³aœciw¹ diagnozê i dobór aparatu „zdecydowanie tak”. W po³¹czeniu z odpowiedzi¹ „raczej 
s³uchowego. Personel maj¹cy pozytywny stosunek do tak” za wa¿noœci¹ tego czynnika opowiada siê 97 procent 
pracy oraz nabywców, udzielaj¹cy im rad i pomocy badanych.  
niew¹tpliwie przyci¹ga potencjalnych klientów. Oprócz Warto wspomnieæ, ¿e najczêœciej wskazywanym Ÿród³em 
kompetencji i wiedzy oraz odpowiedniego wygl¹du, informacji  o gabinecie protetyki  s³uchu jest 
pacjenci oceniaj¹ równie¿ sposób zachowania siê za lecen ie/sugest ia  lekarza.  W gab inetach  
protetyka s³uchu. Marketing wewnêtrzny zajmuje siê laryngologicznych pacjenci uzyskuj¹ wiedzê o miejscu 
kszta³towaniem personelu us³ugowego w celu zakupu i dopasowania aparatu s³uchowego. W 
podniesienia jego fachowoœci, a tym samym w celu przeprowadzonych badaniach ponad 53 procent 
polepszenia wizerunku firmy. Od zarz¹dzania firm¹ i od ankietowanych wziê³o pod uwagê sugestie lekarza w 
tego, jakie oferuje ona swoim pracownikom warunki procesie podejmowania decyzji o wyborze punktu 
pracy zale¿y efekt ich pracy i mo¿liwoœci bardziej 
skutecznych dzia³añ marketingowych. W momencie 
pierwszego kontaktu z klientem/pacjentem personel 
kreuje obraz firmy. Stanowi najsilniejszy punkt w 

 

1 A. Bukowska-Piestrzyñska, Finansowanie marketingu w ochronie 
zdrowia, Warszawa 2010
2 K. Krot, Jakoœæ i marketing us³ug medycznych, Warszawa 2008
3 B. Nowotarska-Romaniak, Marketing us³ug zdrowotnych. 
Koncepcja i stosowanie, Warszawa 2008
4  H. Mruk, Przywództwo w zak³adach opieki zdrowotnej,  Warszawa 
2010 

5 S. Kochkin, MarkeTrak VI: Hearing Aid Industry Market  Tracking 
Survey 1984-2000



komunikacji pomiêdzy instytucj¹, a otoczeniem - Marketing doœwiadczeñ stara siê dostarczyæ pacjentom 
szczególnie je¿eli s¹ to pacjenci. Je¿eli pracownicy, „odrobinê magii”, m.in. poprzez projektowanie unikalnych 
przede wszystkim ci, którzy bezpoœrednio œwiadcz¹ doœwiadczeñ estetycznych. Zarz¹dzanie nastrojem 
us³ugê s¹ profesjonalistami w swoich dzia³aniach, mo¿e polegaæ na przekszta³ceniu tradycyjnych poczekalni 
posiadaj¹  umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów i s¹ w w miejsce relaksacji, ekscytacji czy pobudzaj¹ce do 
stanie za³atwiæ sprawê pozytywnie, firma zyska sympatiê i dzia³ania. St¹d tak wa¿nym czynnikiem maj¹cym wp³yw na 
zadowolenie klienta. wybór przez pacjenta gabinetu protetyki s³uchu jest jego 
W zachowaniu spo³ecznym znacz¹c¹ rolê odgrywa atmosfera, czyli wnêtrze, oœwietlenie, zapach, dŸwiêk, 
komunikacja, dziêki której buduje siê zaufanie. czystoœæ, wystrój zewnêtrzny (tabliczka informacyjna, 
Definiowana jest ona jako rodzaj ludzkiego zachowania, banner), itd. M.J. Bitner i P. Hartley wskazuj¹, ¿e poprzez 
które polega na zaistnieniu w okreœlonej sytuacji kontaktu w³aœciwe zaprojektowanie otoczenia fizycznego mo¿na 
miêdzy dwoma jej uczestnikami. Komunikacja wywieraæ wp³yw na indywidualne zachowania, jak i na 
interpersonalna z osobami niepe³nosprawnymi  jest rodzaj oraz jakoœæ interakcji pomiêdzy klientem a 

10
dlatego bardzo wa¿na, bo stanowi klucz do integracji personelem.  Poprzez odpowiedni wystrój i aran¿acje 
spo³ecznej a ta umo¿liwia niepe³nosprawnym mo¿na stwarzaæ korzystne warunki do po¿¹danych 
uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym i realizacjê swoich zachowañ. Fizyczne otoczenie wp³ywa na emocjonalny 
marzeñ. Zachowania osób nies³ysz¹cych, czasami stosunek pacjentów do gabinetu protetyki s³uchu. 
impulsywne, s¹ obserwowane jako reakcja wynikaj¹ca z Stwierdzono, ¿e utwory muzyczne o prostej konstrukcji i 
frustracji w komunikowaniu siê. Podstawow¹ metod¹ niewielkich zmianach dynamiki dzia³aj¹ uspakajaj¹co i 

1 1
pracy dzia³u z klientem niepe³nosprawnym jest w praktyce znosz¹ nadmierny lêk.  Natomiast utwory o 

6rozmowa indywidualna.  W przypadku klienta z rozbudowanej linii melodycznej i du¿ych zmianach 
uszkodzonym s ³uchem wystêpu j¹ce  bar ier y  dynamiki maj¹ dzia³anie pobudzaj¹ce i podnosz¹ce stan 
komunikacyjne utrudniaj¹ jej normalny przebieg. Do gotowoœci do pracy. W procesie decyzyjnym du¿e 
oczywistych w tym przypadku barier komunikacyjnych znaczenie odgrywa równie¿ wzrok oraz wra¿enia, które 

12
mog¹ do³¹czyæ obawa przed spotkaniem z now¹, dostarcza.  Wszystkie te elementy sk³adaj¹ce siê na 
nieznan¹ osob¹, co do której nie ma rozeznania jak bêdzie wizerunek gabinetu protetyki s³uchu s¹ wa¿ne i mog¹ 
przebiega³ proces nawi¹zywania kontaktu. Osoba z przyci¹gn¹æ, b¹dŸ zniechêciæ nabywców do dokonywania 
uszkodzonym s³uchem zna swoje ograniczenia w zakupu. W przeprowadzonych badaniach prawie 90 
komunikowaniu siê, równoczeœnie jednak ma procent ankietowanych opowiedzia³o siê za wa¿noœci¹ 
œwiadomoœæ, ¿e jego rozmówca mo¿e tych ograniczeñ kryterium jakim jest czysty oraz schludny wygl¹d gabinetu 
nie znaæ. Oboje staj¹ wobec tego samego wyzwania – jak protetyki s³uchu  (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej 
nawi¹zaæ ze sob¹ dialog wystarczaj¹cy do rozwi¹zania tak”). Nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwym wyposa¿eniu 
problemu. Osobie s³ysz¹cej tj. pracownikowi dzia³u, poczekalni w wygodne miejsca do siedzenia, telewizor lub 
maj¹cej pomóc rozwi¹zaæ problem pacjentowi z radio czy czasopisma w celu umilenia okresu oczekiwania 
uszkodzonym s³uchem, potrzebna jest wiedza o na wizytê. Warto zaproponowaæ kawê, herbatê lub wodê 
sposobach, metodach i technikach porozumiewania siê, w gor¹ce letnie dni. Dzieci lub m³odzie¿ bêd¹ oczekiwaæ 
a  t a k ¿ e  o  o g r a n i c z e n i a c h  w y n i k a j ¹ c y c h  z  ¿ywych kolorów, dobranych do wieku mebli i zabawek. 
niepe³nosprawnoœci. Obok wiedzy merytorycznej Mi³ym akcentem bêd¹ równie¿ cukierki lub ¿ywe kwiaty na 
protetyka s³uchu oraz umiejêtnoœci komunikacyjnych, stoliku. Te niewiele kosztuj¹ce drobiazgi na zawsze 
wa¿na jest tak¿e przekonanie protetyka s³uchu do jakoœci pozostan¹ w pamiêci ka¿dego pacjenta. Podsumowuj¹c: 
sprzedawanego produktu. Wed³ug G. Zaltmana pacjent wchodz¹c do gabinetu protetyki s³uchu odczytuje 
„przekonanie sprzedawcy do produktu (wiara w jego wiele komunikatów, dziêki którym buduje swoj¹ opiniê o 

7 firmie. Do komunikatów tych nale¿¹:skutecznoœæ) pozwala trafnie przewidzieæ jego sukces”. 
W us³ugach zdrowotnych budowanie pozycji gabinetu l wzrokowe – czystoœæ placówki, informacje zawarte w 
uzale¿nione jest od wielu czynników, z których istotnym folderze gabinetu, oznakowanie zewnêtrzne gabinetu, 

8jest jego wizerunek.  Proces kreowania wizerunku w nasz ubiór;
ekonomii doœwiadczeñ powinien k³aœæ akcent na te l s³uchowe –  dobrze dobrana muzyka, uprzejmy ton 
czynniki, które dotycz¹ bezpoœredniej reakcji klienta na recepcjonistki;

9otoczenie.  Jak wskazuje M. Boguszewicz-Kreft ka¿da l wêchowe – przyjemny zapach w pomieszczeniach;
interakcja klientów z firm¹ jest doœwiadczeniem, l dotykowe –  dobrze po³o¿one p³ytki na pod³odze;
szczególn¹ zaœ rolê odgrywaj¹ osobiste kontakty z firm¹. l a w szczególnoœci profesjonalizm i wiedza w zakresie 

w³aœciwego doboru aparatu s³uchowego.
W nawi¹zaniu do tych wniosków gabinet protetyki s³uchu 
mo¿e rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wykorzystania zdobytej wiedzy 6 B. Szczepkowski, Komunikowanie siê z osobami z uszkodzonym 

s³uchem, Poradnik dla pracowników s³u¿b spo³ecznych, Warszawa 
2005
7 G. Zaltman, Jak myœl¹ klienci. Podró¿ w g³¹b umys³u rynku, Poznañ 
2008
8 M. D. G³owacka, J. Galicki, E. Mojs, Zarz¹dzanie zak³adem opieki 
zdrowotnej, Warszawa 2009
9 J. Skowronek, Atmosfera w kszta³ceniu pro wizerunkowych postaw 
klientów, Marketing i Rynek 3/2011

10 M. Boguszewska-Kreft, Aspekty fizyczne jako element marketingu-
mix us³ug, Marketing i Rynek 2/2006
11 A. Bukowska-Piestrzyñska, Marketing us³ug zdrowotnych, 
CeDeWu, 2010
12 Pod red. H. Mruk, Marketingowe zarz¹dzanie aptek¹, Warszawa 
2011
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w promowaniu oferowanych us³ug. Pacjenci poszukuj¹ miejscu mo¿e wp³yn¹æ na wzrost klientów, co zapewni 
dostêpu do œwiadczeñ wykorzystuj¹cych istniej¹ce odpowiedni poziom obrotów i zysków. W³aœciciele 
technologie oraz oferuj¹ce najlepsze warunki dokonania centrów organizuj¹ ró¿norodne akcje promocyjne, co 

13zakupu.  Obok klasycznych determinant popytu w sferze przyci¹ga klientów – dziêki temu zyska równie¿ gabinet. 
us³ug zwi¹zanych ze zdrowiem na bli¿sz¹ uwagê zas³uguj¹ Inn¹ zalet¹ centrów jest mo¿liwoœæ znalezienia miejsca 
zmienne niepieniê¿ne, okreœlane mianem ceny dla ka¿dego cz³onka rodziny, tj. plac zabaw dla dzieci, jak 

14niepieniê¿nej.  Wyra¿a ona koszty zwi¹zane z czasow¹ i równie¿ swoboda zaparkowania samochodu czêsto bez 
przestrzenn¹ dostêpnoœci¹ po¿¹danej us³ugi, a wiêc z dodatkowych op³at postojowych, jak to ma miejsce w 
infrastruktur¹, lokal izacj¹, organizacj¹ pracy centrach miast. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o „lokalizacji 
us³ugodawców oraz systemem dróg i po³¹czeñ wirtualnej”, bowiem wielu m³odych ludzi korzysta z 
komunikacyjnych. Obejmuje ona przede wszystkim koszty Internetu i tam szuka informacji o produkcie, us³ugach, 
utraconego przez pacjenta czasu na dotarcie do itd. Dobrze przemyœlana i wykonana strona internetowa 
protetyka s³uchu  i oczekiwanie przed gabinetem oraz gabinetu mo¿e wp³yn¹æ na zwiêkszenie potencjalnych 
czasu jaki mija od momentu wyznaczenia terminu wizyty klientów. Dla wiêkszoœci ludzi jest to pierwsze Ÿród³o 
do chwili œwiadczenia us³ugi. Wspó³czeœni pacjenci informacji. 
oczekuj¹, ¿e gabinety protetyki s³uchu bêd¹ mia³y Wybór gabinetu protetyki s³uchu zale¿y tak¿e od innych 
przyjazny charakter zarówno w kwestii wystroju, jak czynników zwi¹zanych z dogodnoœci¹ zakupów. Wiele 
równie¿ elementów architektonicznych i miejsc osób pracuje do póŸnych godzin i spêdza w pracy 
parkingowych. Za dobr¹ infrastruktur¹ komunikacyjn¹ i wiêkszoœæ swojego ¿ycia, st¹d tak wa¿nym czynnikiem s¹ 
parkingow¹ opowiada siê prawie 76 procent dogodne godziny otwarcia gabinetu. Niemniej wa¿ne s¹ 
respondentów (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej jednak us³ugi dodatkowe, do których mo¿na zaliczyæ: 
tak”). Du¿e znaczenie dla pacjenta ma lokalizacja dostawa produktu do domu, sprzeda¿ na kredyt, 
gabinetu protetyki s³uchu tj. wzglêdem domu czy miejsca doradztwo przy zakupach, przyjmowanie zap³aty kart¹ 
pracy. Elementami, które tworz¹ wartoœæ dodan¹ dla bankow¹, udzielanie gwarancji. 
p a c j e n t a  m o g ¹  b y æ  u ³ a t w i e n i a  d l a  o s ó b  WyraŸny wp³yw na wybór miejsca œwiadczenia us³ug z 
niepe³nosprawnych i starszych tj. podjazdy dla wózków zakresu protetyki s³uchu ma równie¿ jego reputacja, 
inwalidzkich. Istotne dla podniesienia wartoœci gabinetu opinia o uczciwoœci i sposobu za³atwiania reklamacji. 
protetyki s³uchu jest jego s¹siedztwo. Wszystkie placówki Postrzeganie gabinetu wœród pacjentów buduje siê przez 
czêsto odwiedzane przez pacjentów np. poczta czy wiele lat i sk³ada siê na nie zarówno profesjonalna obs³uga 
apteka w s¹siedztwie wp³ywaj¹  pozytywnie na liczbê w trakcie sprzeda¿y us³ugi i produktu, jak i jakoœæ us³ug 
odwiedzaj¹cych gabinet pacjentów. W³aœciwym wydaje posprzeda¿owych. Jakoœæ w opiece zdrowotnej polega 
siê wiêc otwieranie miejsc œwiadczenia us³ug z zakresu na pe³nym zaspokojeniu zapotrzebowania na us³ugi 
protetyki s³uchu w przychodniach czy szpitalach z zdrowotne przy mo¿liwie jak najni¿szych kosztach 
oddzia³em laryngologicznym (przychodnie przy szpitale) w³asnych i œwiadczeniodawców, w ramach obowi¹zuj¹cej 
ze wzglêdu na bliskoœæ pacjenta. Dogodna lokalizacja regulacji i limitów ustanowionych przez w³adze 
mo¿e zachêcaæ do dokonywania zakupu i czêstego administracyjne i instytucje finansuj¹ce us³ugi 

15odwiedzania. Jednym z trendów obserwowanym ju¿ od zdrowotne.  Pacjent zaopatrzony w aparat s³uchowy 
kilku lat jest wygoda zakupów i zwi¹zana z tym chêæ mo¿e doznawaæ obaw zwi¹zanych z u¿ytkowaniem 
zakupu wszystkiego w jednym miejscu. Potwierdzeniem aparatu s³uchowego, dlatego dbaj¹cy o swój wizerunek 
tendencji niech bêdzie systematycznie wzrastaj¹ca liczba protetycy s³uchu kontaktuj¹ siê ze swoimi klientami kilka 
marketów. Oczywiœcie ma to te¿ zwi¹zek z coraz dni po zakupie. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e 
szybszym biegiem ¿ycia. Podobna tendencja wystêpuje z jakoœæ us³ug posprzeda¿owych, w tym troska o pacjenta i 
zakupami na rynku us³ug medycznych, w tym z zakresu pomoc w trakcie u¿ytkowania aparatu, jest wa¿nym 
protetyki s³uchu. W krajach zachodniej Europy gabinet kryterium wp³ywaj¹cym na wybór gabinetu protetyki 
protetyki s³uchu funkcjonuje czêsto razem z gabinetem s³uch. Ponad 52 procent respondentów wskaza³o na 
optometrycznym. W procesie podejmowania decyzji o odpowiedŸ „:zdecydowanie tak” wyra¿aj¹c swoj¹ opiniê na 
otwarciu gabinetu czy poszerzenia o kolejny punkt sieci temat wa¿noœci kontaktów pozakupowych z protetykiem 
sklepów warto zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ s³uchu. Pacjenci przywi¹zuj¹ siê tak¿e do poszczególnych 
zlokalizowania punktu w centrum handlowym. Z roku na osób z personelu gabinetu. Zdarza siê, ¿e potrafi¹ siê 
rok widoczna jest w Polsce wzrostowa tendencja do nawet przenieœæ do innej placówki w pod¹¿aniu za 
robienia zakupów i korzystania z ró¿nych us³ug w tych znanym lekarzem, którego darz¹ zaufaniem. 
miejscach. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e niebawem Czynnikiem, który dodatkowo wzmacnia pozycjê gabinetu 
dogonimy tendencje z rynku zachodniej Europy, gdzie protetyki s³uchu jest jego reklama. Zadaniem reklamy 
prawie wszystkie zakupy wykonuje siê w du¿ych centrach jest informowaæ nabywców o ofercie firmy oraz zachêcaæ 

16handlowo-us³gowych. Zlokalizowanie gabinetu w tym do nabycia produktów.  Dzia³alnoœæ ta ma przyspieszyæ 

13 R. Pajewska-Kwaœny, Uwarunkowania rozwoju prywatnych 
ubezpieczeñ zdrowotnych w Polsce, Marketing i Rynek 2/2009
14 I. Rudawska, Opieka zdrowotna – aspekty rynkowe i marketingowe, 
Warszawa 2007

15 R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzieñ, Ocena poziomu jakoœci us³ug 
na przyk³adzie przychodni medycznych, Marketing i Rynek 4/2011
16 E. Kie¿el, Decyzje konsumentów i ich determinanty, Katowice 2001
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decyzjê o zakupie produktu, a tak¿e kreowaæ nowe wykorzystuj¹ zasadê niedostêpnoœci, bowiem jak 
potrzeby i sposoby ich zaspokajania. Generalnie celem wskazuje J. Zweig „ oczekiwanie na nagrodê - zgodnie z 

17 22przekazu reklamowego jest d¹¿enie do:  najnowszymi wynikami badañ”  ma dla mózgu pacjenta 
· zwiêkszenia liczby nabywców; wiêksz¹ wartoœæ ni¿ jej otrzymanie. Odkrycia zwi¹zane z 
· zwiêkszenia zakupów poprzez przypominanie neuromarketingiem podwa¿y³y przekonanie, ¿e cz³owiek 

23konsumentom o danym towarze i wskazanie na nowe jest istot¹ racjonaln¹ oraz ekonomiczn¹.  Analizuj¹c 
cech u¿ytkowe,  a  w iêc  stworzen ie  postaw reakcjê mózgu, zauwa¿a siê, ¿e du¿e znaczenie w 
konsumpcyjnych; procesie decyzyjnym pacjenta odgrywaj¹ emocje, Nie 
· z intensyf ikowanie  istn ie j¹cych postaw oznacza to, ¿e pacjenci s¹ irracjonalni. Ka¿dy pacjent 
konsumpcyjnych. chce byæ traktowany jako osoba najwa¿niejsza w 
G³ównym zadaniem reklamy jest wywo³anie wœród gabinecie i oczekuje pe³nego zainteresowania swoj¹ 
nabywców przekonania o potrzebie i celowoœci zakupu osob¹. 
oferowanych towarów. Pacjenci w procesie poszukiwania Podsumowuj¹c niniejsze rozwa¿ania warto zauwa¿yæ , ¿e 
informacji zwykle zdobywaj¹ tylko pewn¹ czêœæ pacjenci przychodz¹c do placówki medycznej oczekuj¹ 
dostêpnych danych, „czyli w niewielkim stopniu anga¿uj¹ g³ównie elementów, które przedstawi³ A. Lawthers, 

24 siê w poszukiwanie informacji przed dokonaniem czyli:
18zakupu”.  Zakup nowego produktu, jakim jest aparat · dostêpnoœci - i to zarówno do samego budynku, w 

s³uchowy, z punktu widzenia pacjenta obarczony jest którym wykonuje siê us³ugi medyczne, jak i do samych 
du¿ym ryzykiem. Dlatego w procesie podejmowania us³ug (dotyczy to szczególnie osób starszych, maj¹cych 
decyzji o zakupie istotne znaczenie maj¹ informacje, czêsto problemy z poruszaniem siê); 
które docieraj¹ do pacjenta dotycz¹ce produktu i punktu · dobrej komunikacji i informacji przekazywanej w 
protetycznego. Znajomoœæ tych Ÿróde³, ich znaczenie dla sposób zrozumia³y - wa¿ny jest jêzyk, którym pos³uguj¹ siê 
pacjenta, odgrywa szczególn¹ rolê zarówno dla protetyka osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ dostosowany do mo¿liwoœci 
s³uchu, jak i dla producenta aparatów s³uchowych. poznawczych poszczególnego pacjenta ; 
Pozwala bowiem na kszta³towanie strumieni informacji i · respektowania praw pacjenta; 
skuteczniejsze docieranie z komunikatem do pacjenta. · dopasowania opieki do indywidualnych potrzeb i 
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, elementy oczekiwañ pacjenta.
promocji takie jak bonusy ciesz¹ siê wœród pacjentów U¿ytkownicy aparatów s³uchowych bêd¹cy czêsto 
popularnoœci¹ – prawie co trzeci respondent opowiada osobami starszymi wymagaj¹ szczególnej opieki i troski 
siê za ich stosowaniem. W po³¹czeniu z odpowiedzi¹ ze strony personelu gabinetu protetyki s³uchu. Wszelkie 
„raczej tak” uzyskano ponad 63 procent pozytywnych udogodnienia lokalizacyjne i architektoniczne wp³ywaj¹ 
opinii. Pod has³em bonusy najbardziej preferowane formy pozytywnie na odbiór placówki. Wzmocnieniem tych 
zwi¹zane s¹ z mo¿liwoœci¹ uzyskania rabatu na okreœlone odczuæ bêdzie fachowa pomoc protetyka s³uchu, jego 
produkty lub us³ugi. Stosowanie kuponów – zapewniaj¹ profesjonalizm i umiejêtnoœæ w³aœciwej komunikacji. 

19klientowi oszczêdnoœæ przy zakupie danego produktu.  Warto pamiêtaæ, ¿e inaczej bêdzie wygl¹da³a rozmowa z 
Sensowne wydaje siê te¿ wprowadzenie programu osob¹ starsz¹ (g³oœnoœæ i szybkoœæ mówienia), a inaczej z 
lojalnoœciowego, dziêki któremu pacjenci mog¹ zbieraæ dzieckiem. Ka¿dy z nich ma inne potrzeby i oczekuje 
punkty za okreœlone w regulaminie zdarzenia lub zakup. innego ich zaspokojenia.
Lojalni klienci s¹ „rodzajem aktywów”, które pozwalaj¹ 

20firmie uzyskaæ przewagê konkurencyjn¹.  Lojalni klienci 
wracaj¹, wiêcej kupuj¹, s¹ tañsi w obs³udze, mniej        Agnieszka Ruta
wra¿liwi na zmiany cen, a ponad to bez zmru¿enia oka 
polecaj¹ firmê i jej produkty innym. Lojalnoœæ jest 
pojêciem bardzo szerokim, skomplikowanym i tym 
samym trudnym do zdefiniowania. Zadowoleni 
konsumenci pozostaj¹ d³u¿ej lojalni, kupuj¹ wiêcej, s¹ 
mniej wra¿liwi na ceny i dobrze postrzegaj¹ 

21przedsiêbiorstwo.  Niektóre firmy z bran¿y mog¹ 
poszczyciæ siê przemyœlanymi systemami z zakresu 
Customer Relationship Management. Programy te 

17 J. Woœ, J. Racocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania 
konsumentów – teoria i praktyka, Poznañ 2004
18 T. Tyszka, Zachowania konsumenckie, w: Psychologia 
ekonomiczna, red. T.Tyszka, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdañsk 2004
19 Pod red. A. Pabiana, Œrodki i formy marketingowego oddzia³ywania 
na konsumentów, Czêstochowa 2008
20 M. Cichosz, Lojalnoœæ klienta wobec firmy, Marketing i Rynek, 
8/2003 
21 Prac. zbior. pod kier. E. Kie¿el, Rynkowe zachowania konsumenta, 
Katowice 2000

22 J. Zweig, Twój mózg, twoje pieni¹dze, Warszawa 2008
23 H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku us³ug 
zdrowotnych, Kraków 2009
24 Z. Kêdzior, R. Wolny, Konsument w Unii Europejskiej - 
podobieñstwa i ró¿nice, Katowice 2010
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Cyfrowe Urz¹dzenia Wspomagaj¹ce S³yszenie 

otwieraj¹ drzwi do nowego œwiata

Pojawienie siê pierwszych Cyfrowych Aparatów transmisji, wówczas g³oœne elementy mowy ulegn¹ 

S³uchowych pod koniec lat '90 wprowadzi³o firmy z zniekszta³ceniu, podczas gdy ciche dŸwiêki mowy bêd¹ 

bran¿y protetyki s³uchu do œwiata nowych mo¿liwoœci. maskowane przez cichy szum otoczenia. Oznacza to, ¿e 

Mo¿liwoœæ dokonania bardziej z³o¿onej obróbki dŸwiêku, percepcja mowy zostanie os³abiona.

lepszy stosunek sygna³u do szumu, wiêkszy zakres 

dynamiki i mniejszy pobór pr¹du to zaledwie kilka 

korzyœci jakie mog³y zaoferowaæ Cyfrowe Aparaty 

S³uchowe swoim u¿ytkownikom.

W  t e n  s a m  s p o s ó b  C y f r o w e  U r z ¹ d z e n i a  

Wspomagaj¹ce S³yszenie otwieraj¹ drzwi do nowego 

œwiata mo¿liwoœci, który daje wiele korzyœci 

u¿ytkownikom aparatów s³uchowych. W tym artykule 

opiszemy pokrótce w jaki sposób technologia 

SecureStreamTechnology (SST) od Comfort Audio ró¿ni 

siê od najbardziej zaawansowanych technologii FM 

stosowanych w tego typu urz¹dzeniach. Co wiêcej, 

opiszemy jak SST przyczynia siê do zwiêkszenia SST pozwala przesy³aæ mowê bez ¿adnego szumu 

rozumienia oraz rozpoznawania mowy w wymagaj¹cych transmisji i przy minimalnych zniekszta³ceniach. Ze 

œrodowiskach akustycznych. wzglêdu na ograniczon¹ szerokoœæ transmisji radiowej, 

Aby zapewniæ dobre rozumienie mowy Urz¹dzenia tradycyjne systemy FM maj¹ znacz¹co ni¿szy zakres 

Wspomagaj¹ce S³yszenie (ALD) musz¹ byæ dynamiki. Obrazuje to poni¿szy wykres:

wyposa¿one w przynajmniej kilka elementów. Du¿y 

Zakres Dynamiki, dobry Stosunek Sygna³u do Szumu 

(SNR), szerokie Pasmo przenoszenia oraz stabilna 

Komunikacja radiowa pomiêdzy Nadajnikiem i 

Odbiornikiem to zaledwie kilka takich cech.

W dalszej czêœci artyku³u poka¿emy w jaki sposób 

SST spe³nia te wymagania oraz w jaki sposób ró¿ni siê 

od najbardziej zaawansowanych systemów FM:

Zakres Dynamiki

Zakres Dynamiki jest jednym z czynników, który 

determinuje jakie informacje potrafi przekazywaæ 

system. Zakres Dynamiki wskazuje jak ciche i g³oœne 

sygna³y mog¹ byæ transmitowane. Jeœli zakres dynamiki 

jest niewystarczaj¹cy na którymkolwiek etapie 



Stosunek Sygna³u do Szumu, SNR

Szerszy Zakres Dynamiki pozwala równie¿ poprawiæ 

Stosunek Sygna³u do Szumu ca³ego system. Od 

mikrofonu w nadajniku a¿ do wyjœcia dŸwiêku w 

odbiorniku. Poprawa ta wynosi ok. 20% w porównaniu 

do najbardziej zaawansowanych systemów FM.

Poni¿szy wykres przedstawia pokrótce w jakie 

rewolucyjne sposoby SST przyczynia siê do znacznej 

poprawy zrozumia³oœci mowy.

Pasmo

Comfort Audio

Najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce mowy zawieraj¹ 

siê w zakresie 400–6000  Hz. Aby zapewniæ lepsze 

Rozumienie Mowy u¿ytkowników ALD, Sygna³ Mowy 

zawieraj¹cy siê w tym przedziale powinien byæ 

transmitowany tak czysto jak to tylko mo¿liwe.

SecureStream Technology zapewnia pasmo 

przenoszenia w przedziale 100-7000 Hz podczas gdy 

systemy FM mog¹ zapewniæ Pasmo Przenoszenia 250-

5500 Hz.
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Tytu³: 50 teorii filozofii które powinieneœ znaæ Tytu³: Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. 
Autor: Ben Dupre, Krzysztof Wolañski Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu
(red.wyd.pol.)2010, wydanie 2, Wydawnictwo Autor: Joe Vitale 
Naukowe PWN 2008 , wydanie 2, Wydawnictwo Helion
240 str., ok³adka twarda 272 str., ok³adka twarda
ISBN: 9788301163747 ISBN: 978-83-246-1045-7 

 
„ Znasz popularne techniki handlowania i marketingu. „Czy dopad³ ciê kiedykolwiek egzystencjalny lêk na temat 
Czytasz o nowych teoriach, rozwijasz swoje zdolnoœci realnoœci otaczaj¹cego ciebie œwiata? A mo¿e jesteœmy 
komunikacyjne. Jesteœ zorientowany na klienta, ale nie tylko bezcielesnym rozumem unosz¹cym siê w kosmosie 
zapominasz tak¿e o postawionych sobie celach. A jednak dziêki prawom fizyki? Jeœli tak, to nie jesteœ w tych 
ci¹gle czujesz niedosyt -- uporczywe ssanie, które nie daje obawach samotny. Na te najtrudniejsze pytania ludzie 
siê niczym oszukaæ. To g³ód sukcesu! zawsze szukali odpowiedzi, od Platona po Putnama. W 
… Cz³owiek poœwiêcaj¹cy siê jakiejœ czynnoœci zamyka siê 50 przystêpnych i ciekawie napisanych esejach autor 
na inne bodŸce i znajduje w specyficznym transie. To przedstawia i wyjaœnia takie kwestie, jak granice wiedzy, 
wiedz¹ wszyscy, ale tylko wybrani potrafi¹ ten stan œwiadomoœci, to¿samoœci, etyki, wiary, sprawiedliwoœci, 
wywo³aæ i wygodnie rozgoœciæ siê w œwiadomoœci teorii jêzyka i pojêæ oraz estetyki, którymi zajmowali siê 
odbiorcy. Mo¿esz do nich do³¹czyæ czytaj¹c tê ksi¹¿kê.”myœliciele od czasów staro¿ytnych po dzieñ dzisiejszy.”

Tytu³: Odkryj siê. Przypowieœæ biznesowa o tym, 
jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz¹ zwi¹zek z klientem
Autor: Patrick Lencioni 
2011 , wydanie 2, Wydawnictwo MT Biznes
216 stron
ISBN: 978-83-7746-030-6 

„Po omówieniu takich tematów jak praca zespo³owa, przywództwo, czy te¿ zwiêkszanie zaanga¿owania pracowników 
oraz organizacja zebrañ, Patrick Lencioni - ceniony specjalista ds. zarz¹dzania, konsultant, mówca i autor bestsellerów 
z listy "New York Timesa" - zainteresowa³ siê swoim w³asnym rzemios³em: konsultingiem i us³ugami Odkryj siê to 
niezwyk³a historia konsultanta, który rozpaczliwie próbuje zintegrowaæ dwie firmy o zupe³nie odmiennym podejœciu do 
klienta. Jedna z firm polega na ca³kowitej transparentnoœci postêpowania i zaprezentowaniu bezbronnoœci wobec 
klienta, druga skupia siê na udowodnieniu swoich kompetencji, wiedzy i bieg³oœci eksperckiej. W trakcie zarz¹dzania 
procesem fuzji konsultant zmuszony jest pobraæ nauki, które zmieni¹ jego ¿ycie, choæ zaakceptowanie ich nie przyjdzie 

mu ³atwo.”



Świat urządzeń wspomagających  
słyszenie jaki znasz, zmienia się.

Dystrybutor w Polsce:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. | ul. Kowiktorska 3/5 | 00-217 Warszawa 
Tel. +48 22 887 86 12 | aparaty@csim.pl | www.csim.pl

Comfort Digisystem uwydatnia mowę i eliminuje szum otoczenia zanim ten  
dotrze do Twoich aparatów słuchowych. Czystszy dźwięk ułatwia słyszenie,  
rozumienie i uczestniczenie w rozmowach – w ten sposób uwalnia Twoją  
energię do pracy i wypoczynku.

Poczuj krystalicznie czystą różnicę.
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