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Kole¿anki i Koledzy,

w³aœnie zakoñczyliœmy obrady XVIII Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Cz³onków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków 

S³uchu. Odby³o siê ono w Ciechocinku w dniach 20-22 kwietnia br. Walne by³o po³¹czone z Kongresem PSPS a ten odbywa³ siê w 

ramach Ciechociñskich Dni S³uchu, organizowanych przez kampaniê spo³eczn¹ „ Us³yszeæ œwiat”. Oba spotkania odby³y siê w 

innych lokalizacjach. Oto kilka refleksji na gor¹co.

Poraz pierwszy od d³u¿szego czasu frekwencja na Walnym by³a wysoka.  Zapewne by³ to efekt nies³ychanie istotnych 

zmian w dzia³alnoœci naszych gabinetów protezowania s³uchu, jakie przynios³a ze sob¹ ustawa refundacyjna. W¹tpliwoœci na 

temat jej zapisów stara³ siê wyjaœniæ nam zaproszony przez Zarz¹d do udzia³u w obradach prawnik pan mecenas W. Szefke 

przedstawiciel Izby Polmed.  Wed³ug jego s³ów gabinety protezowania s³uchu niestety nie mog¹ stosowaæ ¿adnych zachêt 

polegaj¹cych na udzielaniu rabatów i upustów cenowych, stosowaniu sprzeda¿y wi¹zanej, stosowaniu „kart sta³ego klienta etc. 

je¿eli sprzedawane wyroby medyczne, tj: aparaty s³uchowe i wk³adki, refundowane s¹ ze œrodków publicznych. Dla przyk³adu: 

kara pieniê¿na za wydanie 3 baterii w cenie 3 z³ /szt, jako gratisu za zakup aparatu s³uchowego w gabinecie wynosiæ mo¿e 3z³ x 

3szt. x 100 x liczba sprzedanych aparatów. Liczba 100 jest w³aœnie karnym mno¿nikiem i gdyby gabinet sprzeda³ w ci¹gu roku 

tylko 100 szt. aparatów, to kara mo¿e siêgn¹æ 90 000 z³.  Jesteœmy na Marsie, bo na pewno nie na Ziemi. Udokumentowanie 

powi¹zañ finansowych miêdzy lekarzem a firm¹, na które nie ma stosownych prawem dokumentów umów i rachunków za 

wykonane œwiadczenia medyczne czyli pieni¹dze na czarno, zagro¿one jest kar¹ 8 lat wiêzienia bez mo¿liwoœci zawieszenia 

wyroku!!!!!  Nareszcie wszystko jasne.  

Innym pal¹cym tematem by³a sprawa postêpowania Oddzia³u Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku 

do gabinetów protezowania s³uchu, jaka mia³a miejsce na pocz¹tku tego roku. Pokrótce: od gabinetów za¿¹dano zwrotu 

wyp³aconych piêniêdzy za wykonane œwiadczenia /sprzeda¿ aparatów  i wk³adek/ motywuj¹c to zbyt krótkim czasem 

poœwiêconym pacjentowi na jego realizacjê - zero dni czyli wydanie aparatu nast¹pi³o tego samego dnia co potwierdzenie 

wniosku. Powo³ano siê przy tym na bli¿ej nieokreœlone zapisy normy. Co wiêcej, Oddzia³ nie dokona³ ¿adnych kontroli w 

gabinetach i nie wyda³ ¿adnych postanowieñ pokontrolnych dokumentuj¹cych podstawê do  przedstawionych ¿¹dañ. Spraw¹ 

zajmowa³ siê Zarz¹d interweniuj¹c tak w Pomorskim Oddziale, jak i w Centrali NFZ. Mo¿e urzêdnicy w/w oddzia³u mogli mieæ 

jakieœ w¹tpliwoœci co do sposobu realizacji œwiadczeñ polegaj¹cych na zaopatrzeniu w aparaty s³uchowe, ale sami byli temu winni 

„wypuszczaj¹c” pod koniec 2011r. na rynek du¿¹ liczbê potwierdzonych wniosków osób uprzednio oczekuj¹cych w kolejce. A 

przecie¿ pacjenci ci wczeœniej odwiedzili gabinety, wczeœniej dopasowano im aparaty s³uchowe i wykonano wk³adki a realizacji 

dokonano w momencie, kiedy pojawi³ siê dokument potwierdzaj¹cy prawo do refundacji. Co wiêcej, nie znamy ¿adnego 

dokumentu ani zapisu w normie  czy zarz¹dzeniu prezesa NFZ czy rozporz¹dzeniach Ministra Zdrowia, który okreœla³by iloœæ czasu 

jak¹ nale¿y poœwiêciæ na dobór i dopasowanie aparatu s³uchowego. Po interwencjach Oddzia³ wycofa³ siê ze swoich postanowieñ. 

Ale mora³ mo¿e byæ tylko jeden. Nie wolno nam siê dotkn¹æ do pacjenta do czasu kiedy nie zg³osi siê on do naszych gabinetów z 

potwierdzonym wnioskiem!!!! Znowu jesteœmy na Marsie. Nam zale¿y na tym, ¿eby ludzie niedos³ysz¹cy mogli korzystaæ jak 

najszybciej z pomocy s³uchowych i ¿ebyœmy mogli normalnie pracowaæ i zarabiaæ pieni¹dze, odprowadzaæ podatki m.in. na 

ubezpieczenie zdrowotne, z którego dofinansowany jest zakup aparatu s³uchowego jak i pensje urzêdników, a na czym zale¿y 

urzêdnikom ….?

Trzecim tematem by³ stan finansów Stowarzyszenia. Pojawi³o siê kilka bardzo cennych pomys³ów na jego polepszenie, 

które w postaci uchwa³ bêdziecie Pañstwo mogli przeczytaæ w sprawozdaniu z Walnego. Dlatego nie bêdê ich tu  przytacza³.

Ostatnia refleksja na temat naszego spotkania a w³aœciwie na temat Ciechociñskich Dni S³uchu. Stoiska firm by³y 

oblegane od bladego œwitu do „ciemnej nocki”. Myœlê, ku uciesze firm wystawiaj¹cych. Liczba chêtnych na przebadanie s³uchu 

znacznie przewy¿sza³a mo¿liwoœci „przerobowe „ dwóch audiobusów a zainteresowanie materia³ami informacyjnymi by³o wielkie. 

I tylko szkoda, ¿e lokalne gabinety protezowania s³uchu z najbli¿szych województw nie uczestniczy³y w tym przedsiêwziêciu. Mo¿e 

w przysz³ym roku?

                                                                                    Z powa¿aniem

                                                                        mgr in¿ Jaros³aw Dubczyñski
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XVIII Walne Zebranie Cz³onków PSPS
20 – 22 IV 2012r. 

kuracjuszy jak i dla protetyków, bior¹cych udzia³ w 

kongresie PSPS. Ci ostatni narzekali trochê na odleg³oœæ 

pomiêdzy sal¹ wyk³adow¹ i wystaw¹ (ok. 1200m), ale 

przymusowy spacer te¿ mia³ swoje dobre strony, a 

sprzyja³a ciep³a, s³oneczna pogoda. Program kongresu 

wychodz¹cy naprzeciw aktualnym problemom 

œrodowiska protetyków obejmowa³ nastêpuj¹ce 

zagadnienia:

- Implanty ucha œrodkowego – prof. K. Niemczyk 

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM . Interesuj¹cy 

wyk³ad przedstawiaj¹cy nowe rozwi¹zanie dla pacjenta, 

którym jest testowana, obecnie na 3 przypadkach, 

Corina. Dotychczas by³y implanty Baha – efektywne ale Miejscem spotkania by³ Ciechocinek, a WZCz po³¹czone z 
nieeleganckie, które Corina  zdecydowanie przewy¿sza. kongresem, poniewa¿ wol¹ wiêkszoœci cz³onków 
Wiêcej na ten temat bêdzie w artykule Pana Profesora w Stowarzyszenia spotykamy siê raz w roku. Nowoœci¹ by³o  
jednym z nastêpnych numerów Biuletynu.zorganizowanie w tym samym terminie, w ramach 
- Trudne przypadki w pracy Protetyka S³uchu – kampanii „Us³yszeæ Œwiat - us³ysz wszystkie odcienie 
£.Olszewski MCSM. Pan magister podzieli³³ siê z nami dŸwiêków”, Ciechociñskich Dni S³uchu. Miejscem akcji by³ 
w³asnymi doœwiadczeniami, w których zaciêcie naukowe, deptak ciechociñski, a kuracjusze mogli przetestowaæ 
przeplata siê problemami diagnostycznymi i prób¹ ich swój s³uch. W specjalnych busach firm Phonak oraz 
pokonania poprzez wykorzystanie wieloletniej praktyki. Audioservice i Siemens (przetestowano 1400 osób). 
Wiêcej na ten temat dowiemy siê z obiecanego artyku³u Mogli równie¿ zapoznaæ siê z najnowszymi aparatami i 
do lipcowego numeru Biuletynu.pomocami s³uchowymi do ró¿nych ubytków s³uchu, 
- Ustawa refundacyjna – mecenas W.Szefke,  Izba prezentowanymi  przez firmy: AudioService, Exsilent, 
Polmed. Pan mecenas by³ w grupie roboczej Interton, Phonak, Siemens. Kolportowany by³ nowy 
opracowuj¹cej Ustawê, mieliœmy wiêc informacje z numer gazety „Us³yszeæ Œwiat”, której rozdano 10 tys. 
pierwszej rêki. W œrodowisku protetyków Ustawa budzi egzemplarzy. Wystawa przeznaczona by³a zarówno dla 
wiele kontrowersji i niepokojów. Przepisy  s¹ ró¿nie 

interpretowane, a wiêc by³o wiele pytañ i gor¹ca 

dyskusja. Pan mecenas wypunktowa³ zakazane dzia³ania, 

przedstawi³ zagro¿enia i sankcje wynikaj¹ce z 

nieprzestrzegania Ustawy. Wiêcej na ten temat bêdzie w 

jednym z nastêpnych numerów Biuletynu.

- Determinanty wyboru gabinetu protetyki S³uchu – 

A.Ruta. By³o to podsumowanie przeprowadzonych przez 

prelegentkê ankiet  wœród pacjentów z ca³ej Polski i 

wynikaj¹cych z niego wniosków – dla pacjentów 

najwa¿niejszym kryterium wyboru gabinetu jest mi³a i 

profesjonalna obs³uga. Z problemem tym mogliœmy siê ju¿ 

zapoznaæ w artykule zawartym w Biuletynie nr 44 str 27-30.



- Rola emocji w sprzeda¿y i obs³udze klienta w gabinecie 

Protetyka S³uchu – dr M.Zieliñski UE Poznañ. Bardzo 

ciekawy wyk³ad, wyg³oszony ze swad¹ i przeplatany 

dowcipnymi historyjkami, z którego ka¿dy mo¿e sobie coœ 

wybraæ i zastosowaæ w codziennej pracy. Czêsto nie 

zdajemy sobie sprawy jak wielk¹ rolê odgrywaj¹ emocje. 

W ramach utrwalenia przedstawionych zasad, 

zachêcam do zapoznania siê z artyku³em na str 22-24 

Biuletynu. 

Niestety, z nieprzewidzianych przyczyn, nie by³o 

zapowiadanego wyst¹pienia doradcy ds. NFZ, Pani 

K.Michalskiej-Wilk - Jak postêpowaæ w przypadku kontroli 

NFZ. Zamiast tego, jako wstêp do dyskusji, J.Latanowicz 
sprzeda¿y;

przedstawi³ zakres obowi¹zuj¹cych przepisów 
- w ramach kampanii „Us³yszeæ Œwiat” og³oszono akcjê 

dotycz¹cych gabinetów protetyki s³uchu a w³aœciciele 
”Gabinet przyjazny pacjentowi”, która mia³a przynieœæ 

jednego z gabinetów podzielili siê swoimi doœwia-
korzyœci finansowe, niestety odzew œrodowiska by³ 

dczeniami i k³opotami z Pomorskim Oddz. NFZ, dziêkuj¹c 
mizerny;

Zarz¹dowi PSPS za pomoc i wsparcie. Dzia³ania 
- w zwi¹zku ze z³¹ sytuacj¹ finansow¹ Stowarzyszenia na 

dotycz¹ce  Województwa Pomorskiego dowiod³y 
WZCz w 2011 roku przyjêto wniosek o wyst¹pienie do 

zasadnoœci istnienia Stowarzyszenia, którego 
protetyków z apelem o dobrowolne darowizny – 

interwencja  w sprawach spornych jest niezbêdna.
odpowiedzia³o pozytywnie 5 osób, co da³o kwotê 

W ramach prezentacji firm przedstawiono:
1900,00z³;

- Polski test liczbowy i s³owny do badania s³uchu oraz 
- bardzo rzetelnie redagowany jest przez J.Latanowicza, 

testy do treningu s³uchowego wersja 2 - M. Owsianny 
newsletter, zawieraj¹cy bie¿¹ce informacje;

Audio Service
- Zarz¹d stara siê o wyczerpuj¹c¹ interpretacjê Ustawy 

- nowoœci  Interton  - R. Przysiecki 
refundacyjnej, w czym pomagaj¹ cz³onkowie wspieraj¹cy 

- Firma Exsilent i jej produkty – B. Kowalczyk
– udostêpniaj¹c zlecone przez siebie analizy prawne. Bez 

- Pure Carat - najwa¿niejsze cechy oraz Aquaris – 
tego typu pomocy, w obecnej sytuacji finansowej, 

P.Robak Siemens
Stowarzyszenie nie mog³oby dzia³aæ;

- System nag³oœnienia nowej generacji – A.Rutkowska, 
- trwaj¹ prace nad t³umaczeniem Normy UE, która jest 

Phonak
dostêpna do kupienia na stronach PKN. Musimy 

Ze wszystkimi tymi nowoœciami mo¿ecie siê Pañstwo 
pamiêtaæ, ¿e Norma, chocia¿ jeszcze nie obowi¹zuje, ale 

zapoznaæ odwiedzaj¹c strony internetowe firm. 

W programie WZCz by³o roczne sprawozdanie  z 

dzia³alnoœci Zarz¹du PSPS, oraz dyskusja o sprawach 

bie¿¹cych. Odby³o siê 5 zebrañ a reszta spraw za³atwiana 

by³a drog¹ e-mail, z udzia³em cz³onków grupy roboczej 

oraz przy czynnej wspó³pracy cz³onków wspieraj¹cych. 

Najwa¿niejsze sprawy wymienione przez  Prezesa  

J.Dubczyñskiego to:

- poinformowanie cz³onków o zmianie sk³adu Zarz¹du. W 

miejsce pana Andrzeja Rzepki, który z³o¿y³ rezygnacjê, 

wesz³a pani Joanna Bugaj ;

- zaprezentowanie stanowiska PSPS na zorganizowanej 

przez Polmed konferencji, w zwi¹zku ze spadkiem 
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Amsterdamu. Podsumowuj¹c WZCz Prezes podziê-

kowa³ za aktywn¹ obecnoœæ, która napawa optymizmem i 

rokuje nadziejê na pokonanie trudnoœci finansowych i 

utrzymanie Stowarzyszenia. Szkoda by³oby zaprzepaœciæ 

dotychczasowe osi¹gniêcia i pozycjê PSPS w kontaktach 

z Ministerstwem Zdrowia i NFZ. Po zatwierdzeniu 

Ustawy jest szansa na osi¹gniêcie rozkwitu 

Stowarzyszenia, jak za czasów prezesury Prof. E.Hojana.

By³ oczywiœcie czas na rozmowy kuluarowe oraz chwilê 

wytchnienia, w trakcie  uroczystej kolacji w sali   

Gregoriañskiej   Restauracji BRISTOL, ³adnie po³o¿onej w 

Parku Zdrojowym.

Od pi¹tku do niedzieli dopisywa³a nam œliczna s³oneczna 
jest przyjêta i mo¿e zostaæ w ka¿dej chwili przywo³ana. 

pogoda co sprzyja³o akcji Ciechociñskie Dni S³uchu oraz 
Musimy byæ przygotowani na jej ca³kowite lub czêœciowe 

spacerom uczestników pod s³awne ciechociñskie Tê¿nie.
wprowadzenie. Jest w niej wiele sensownych zapisów do 

zaakceptowania, inne powinny byæ dostosowane do 

naszych warunków a ich przyjêcie roz³o¿one w czasie.
Maria Szkudlarz

W trakcie dyskusji wypracowano i przyjêto nastêpuj¹ce 
                                                                                                

wnioski:

Wniosek 1
   

Zamieszczanie na stronach gabinetów loga PSPS z 

przekierowaniem na stronê  i odwrotnie 

dla cz³onków czynnych (op³acaj¹cych na bie¿¹co sk³adki).

Wniosek 2

Zak³adka na stronie PSPS z aktualnymi rozwi¹zaniami 

problemów, dostêpna tylko dla cz³onków z op³aconymi 

sk³adkami.

Wniosek 3

Naklejki z logiem PSPS w gabinetach i informacj¹: 

nale¿ymy do PSPS.

Wniosek 4

Staraæ siê o status Organizacji Po¿ytku Publicznego dla 

Stowarzyszenia, co umo¿liwi dodatkowy dochód z odpisu 

1% podatku.

Wniosek 5

Pozycjonowanie PSPS w wyszukiwarkach s³ów 

kluczowych.

 

Udzia³ w spotkaniu wziê³o 86 osób, w tym 36  cz³onków. 

Optymizmem dla dalszej dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest 

zainteresowanie cz³onkostwem m³odych protetyków oraz 

przyjêcie nowego cz³onka wspieraj¹cego – firmê Exsilent z 

WWW.psps.pl
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Cztery mity o tym, 
dlaczego osoby 
z ubytkami słuchu 
nie zawsze chcą nosić 
aparaty słuchowe?

ANDRZEJ KWIATKOWSKI
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Z mojego punktu widzenia niechęć 
do korzystania z aparatów słucho-
wych wynika z czterech przyczyn. 
Pierwsza z nich to brak akcepta-
cji dla dźwięków przetwarzanych 
przez aparaty słuchowe. Ludzie 
chcieliby słyszeć dźwięki naturalne, 
ale ich odpowiedniki otrzymywane 
dzięki aparatom brzmią inaczej. 
Tymczasem wystarczy nauczyć 
nasz mózg rozpoznawania innej 
barwy dźwięku i poczucie dyskom-
fortu znika. Drugą przyczyną jest 
brak akceptacji dla noszenia cze-
gokolwiek na uszach lub wewnątrz 
kanału słuchowego. A przecież do 
aparatów zausznych bardzo łatwo 
jest się przyzwyczaić, podobnie jak 
do tych umieszczanych wewnątrz 
kanału słuchowego. Trzeci powód 
to złe dopasowanie aparatu, który 
dudni czy piszczy. Wystarczy udać 
się do protetyka słuchu, by usta-
wił aparat do indywidualnych wad 
słuchu, co przywróci prawidłową 
komunikację ze środowiskiem. 
Aparat nie musi też szpecić – jego 
kolor i kształt można dobrać w taki 
sposób, by był nawet i ozdobą! Naj-
gorszą jest czwarta przyczyna owej 
niechęci – ludzie wstydzą się poka-
zywać, że nie słyszą. Jednak skoro 
akceptujemy ludzi w okularach, to 
dlaczego mielibyśmy inaczej trak-
tować wady słuchu? 
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Targi Aktywni 50+

Poznañ 17 – 18 marca 2012r.

trzeciego wieku, jak i firmy komercyjne. Wystawcy 

zaprezentowali ofertê dzia³añ proseniorskich oraz 

produktów i us³ug age-friendly. Targi odwiedzi³o ok. 3600 

osób. PSPS mia³o swoje stoisko, promuj¹ce kampaniê 

„Us³yszeæ Œwiat – us³ysz wszystkie odcienie d¿wiêków”. 

Udostêpniliœmy film edukacyjny przeznaczony dla 

seniorów, przybli¿aj¹cy radzenie sobie z problemami 

s³uchu, by³a ulotka informuj¹ca o prawach pacjenta oraz 

gazeta Us³yszeæ Œwiat – wydawana w ramach kampanii 

spo³ecznej. Najwiêkszym jednak powodzeniem, co widaæ 
Ta ciekawa impreza, odbywaj¹ca siê w Poznaniu ju¿ po raz 

trzeci, przeznaczona g³ównie dla aktywnych  seniorów, 

ale maj¹ca na celu równie¿ uaktywnienie tych biernych, 

sta³a siê cyklicznym wydarzeniem w wielu miastach 

Polski. Wiek 50+ to dobry czas na rozwój osobisty, na 

realizacjê nowych wyzwañ. Odwiedzaj¹cy targi poszukuj¹ 

na nich nie tylko ciekawych propozycji mog¹cych 

poprawiæ jakoœæ ich ¿ycia ale tak¿e wielu innych. Impreza 

zosta³a wpisana do Krajowego Planu Dzia³añ na rzecz 

Europejskiego Roku Aktywnoœci Osób Starszych i 

Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej 2012 w Polsce.

Aktywnoœæ, samodzielnoœæ i zdrowie – te has³a najpe³niej 

definiuj¹ produkty, us³ugi i programy prezentowane na 

na za³¹czonych zdjêciach, cieszy³ siê, udostêpniony przez targach. Wystawi³o siê 130 podmiotów, w tym zarówno 

firmê AudioService, S³uchobus, w którym odwiedzaj¹cy organizacje pozarz¹dowe, kluby seniora, uniwersytety 

mogli przetestowaæ swój s³uch. Podsumowuj¹c 

ca³oœciowo imprezê targow¹, mo¿emy uznaæ j¹ za udan¹ i 

potrzebn¹ w œrodowisku seniorów.
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Anne Marie Tharpe (Nashville, USA) podjê³a próbê 

odpowiedzi na pytanie, 
czy przy obecnej technice badañ obiektywnych 

obserwacja reakcji behawioralnych ma sens? Wskaza³a, 

¿e jest ona cenna u dzieci z neuropati¹ s³uchow¹ i z innymi 

schorzeniami tak¿e narz¹du ruchu. Poza tym sprzêt do 

badañ obiektywnych jest drogi i nie zawsze dostêpny. 

Bardzo wa¿ny w badaniach behawioralnych jest protokó³ 

obserwacji dziecka uwzglêdniaj¹cy jego wiek. 

Thomas Wiesner (Hamburg), omówi³ w³asne 

Firma Phonak zorganizowa³a w Istambule (14- doœwiadczenia pracy z dzieæmi z niedos³uchem i innymi, 

15.XI.2011) kolejn¹ konferencjê z zakresu audiologii niejednokrotnie wielorakimi niepe³nosprawnoœciami.  

dzieciêcej  “Current developments and new directions in Konieczne jest  wtedy zaanga¿owanie wielu specjalistów. 

pediatric audiology “, zapraszaj¹c na ni¹ równie¿ Badania audiologiczne jak i ewentualne protezowanie 

przedstawicieli Polski - autorów tej relacji i dra s³uchowe musz¹ uwzglêdniaæ stopieñ niepe³no-

A.Senderskiego. sprawnoœci dziecka. W przypadkach takich nale¿y liczyæ 
W konferencji uczestniczy³o przesz³o 350 lekarzy i siê z koniecznoœci¹ interpretacji nieraz nieprze-
protetyków s³uchu z przesz³o 40 krajów. widzianych wyników. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ubytek s³uchu 

nie zawsze jest najwa¿niejszym problemem dla dziecka 
Anu Sharma (Boulder, Colorado) przedstawi³a referat na 

jak i rodziców.
temat plastycznoœci mózgu dzieci. Plastycznoœæ ta 

polega na zdolnoœci do zmian w strukturze i Richard Seewald (London, Ontario, Kanada), zapre-
funkcjonowaniu mózgu w zale¿noœci od sygna³ów  zentowa³ wymagania odnosz¹ce siê do optymalizacji 
œrodowiska. Proces ten zaczyna siê przed urodzeniem procedury dopasowania aparatu s³uchowego u dzieci. 
dziecka i trwa do wieku doros³ego. Badania Sprowadzaj¹ siê one do odpowiedniego sprzêtu (tj 
przeprowadzono u 190 dzieci z normalnym s³uchem i aparatów s³uchowych), metod oceny audiologicznej 
245 dzieci z implantem œlimakowym. Stosowano techniki s³uchu, doboru regu³ obliczania parametrów aparatu 
EEG, fMRI, MEG, PET. W przypadkach braku stymulacji s³uchowego, weryfikacji i walidacji. Istniej¹ du¿e ró¿nice w 
akustycznej stwierdzano brak po³¹czeñ pomiêdzy tych procedurach w ró¿nych krajach.
obszarami mózgu odbieraj¹cymi informacje akustyczne i 

Kristin Kerkhofs (Bruksela) omówi³ uniwersalny skryning rozkoduj¹ce je. Po 30 miesi¹cu ¿ycia, okresie 
s³uchowy noworodków  we Flandrii. Wprowadzono go  optymalnym dla implantacji, dochodzi do reorganizacji 
przed 13 laty, a wiêkszoœæ dzieci zaprotezowana zostaje kory mózgowej. Dzieci z ANSD (115 przypadków) 
w 2- 3 miesi¹cu ¿ycia. Zysk jaki dziecku daje aparat charakteryzuj¹ ró¿ne obrazy dojrzewania kory mózgowej. 
s³uchowy ocenia siê testem ASSE tj Auditory Speech Gdy s¹ one zbli¿one do normy, to prawdopodobieñstwo 
Sound Evaluation. Jest to test psycho - akustyczny, prawid³owego rozwoju mowy jest znaczne.
jêzykowo niezale¿ny, zawieraj¹cy wiele podtestów, z 

Paul J.Govaerts (Antwerpia- Durne), przypomnia³ rozwój których dwa pozwalaj¹ce na wykrywanie i dyskryminacjê 
idei powszechnego skryningu s³uchowego pocz¹wszy od g³osek i  mog¹ byæ stosowane od 8 miesi¹ca ¿ycia 
wykrycia OAEs przez Kempa w roku  1978, do ustaleñ dziecka. Testowa ocena s³yszenia i zysku z aparatu 
Joint Committee on Infant Hearing z 2007 r. s³uchowego u ma³ych dzieci jest konieczna przy 

podejmowaniu decyzji o implantowaniu œlimakowym. 
Guy Lightfoot (Liverpool) przedstawi³ angielski program 

skryningu s³uchowego, który rozpocz¹³ siê w 2001 r  i w Harley Dillon (Sydney) przedstawi³ obserwacje 
2006 obj¹³ ca³¹ Angliê. odpowiedzi korowych wywo³anych dŸwiêkiem na poziomie 

Audiologia dzieciêca
Istambu³ 14-15.XI.2011



konwersacyjnym w wolnym polu. Dostarcza ona dane o 

skutecznoœci protezowania konwencjonalnego lub za 
Gonca Sennaroglu (Ankara) zaprezentowa³a wyniki 

pomoc¹ wszczepu œlimakowego. Pomiar odpowiedzi 
badañ w³asnych  na materiale ponad 1200 implantacji 

korowych jest szczególnie przydatny u dzieci ze z³o¿onym 
wad wrodzonych œlimaka. Niektóre przypadki hipoplazji 

spectrum zaburzeñ neuropatycznych s³uchu. Pomiar 
œlimaka skutecznie protezowano aparatem s³uchowym. 

odpowiedzi korowych u dzieci zaprotezowanych do 1-go 
Rehabilitacja dzieci po implantacji œlimakowej lub pniowej 

roku ¿ycia jak te¿ u dzieci z innymi nieprawid³owoœciami 
u dzieci z wadami wrodzonymi ucha wewnêtrznego, 

nale¿y w Australii do postêpowania rutynowego.
przebiega d³u¿ej ani¿eli w przypadkach bez wad .

Mustafa Buleni Serbetcioglu (Izmir) przedstawi³ wyniki 
Marlene Bagatto (London, Kanada) stwierdzi³a, ¿e 

badañ 24 dzieci korzystaj¹cych od roku z implantu 
procedura oceny procesu dopasowania aparatu 

œlimakowego. U 12 dzieci do³¹czono dodatkowo system 
s³uchowego przewiduje 4 etapy: ocenê audiometryczn¹, 

FM (Phonak Dynamic FM System). Oceniano 
dobór parametrów elektroakustycznych, weryfikacjê 

zrozumia³oœæ mowy na pocz¹tku eksperymentu i po 3 
dopasowania aparatu s³uchowego, ocenê wra¿eñ 

miesi¹cach. Przewiduje siê kolejne testowanie po roku. 
percepcyjnych.

Oceniano  zrozumia³oœæ mowy 2 testami: PLS 4 

(Preschool Language Scala 4) i TIFALDI (Turkish Kai Uus (Manchester) zaprezentowa³a wyniki badañ 
Receptive and Expressive Language Test ). Lepsze wyniki zwi¹zanych z protezowania dzieci z neuropatia s³uchow¹. 
uzyskiwano testem tureckim. Nie stwierdzono istotnych Ankietowano 21 dzieci ze spectrum zaburzeñ neuropatii 
ró¿nic w ocenie zrozumia³oœci mowy w porównaniu z s³uchowej. U 16 dzieci dopasowano aparat s³uchowy, w 5 
grup¹ korzystaj¹c¹ tylko z wszczepu œlimakowego. przypadkach wykonano implantacjê œlimakow¹. 

U dzieci z aparatem s³uchowym uzyskano bardzo dobre 
Gerhard M. O' Donoghue (Nottingham) stwierdzi³, ¿e w 

wyniki rehabilitacji w 5 przypadkach i dobre u 3 dzieci.
neurobiologicznych uwarunkowaniach g³uchoty wa¿n¹ . 
rolê odgrywa plastycznoœæ mózgu. Umo¿liwia ona Patricka Roush (Chanel Hill, USA) omówi³a powszechne 

wczesn¹ implantacjê, która u dzieci z g³êbokim badania przesiewowe s³uchu u noworodków 

niedos³uchem umo¿liwia rozwój mowy. Prowadzone s¹ przeprowadzane w  Pó³nocnej Karolinie (od 1999 r). 

badana nad biologicznymi nastêpstwami deprywacji Neuropatiê s³uchow¹ zdiagnozowano w 10% wczeœnie 

s³uchowej. zdiagnozowanych niedos³uchów odbiorczych. W 

dalszych badaniach nad neuropati¹ s³uchow¹ wa¿n¹ role 
Andrea Bohnert (Main) odnios³a siê do  technologii tzw. 

odgrywa diagnostyka oœrodkowych zaburzeñ 
kompresji czêstotliwoœciowej. 

przetwarzania s³uchowego.
Wzmacnianie przez aparat s³uchowy ubytków wysoko 

czêstotliwoœciowych nie jest korzystne ze wzglêdu na Josephine Marriage (London)  podzieli³a siê w³asnymi 
mo¿liwoœæ wyst¹pienia sprzê¿enia akustycznego jak i  obserwacjami oceny zysku z aparatu s³uchowego. Bierze 
odbiór dŸwiêku jako ostrego pisku i wejœcia w tzw obszary pod uwagê zachowanie dziecka, reakcjê na mowê i w 
martwe. Technika kompresji czêstotliwoœciowej (FC) przy efekcie odpowiednio koryguje ustawienie aparatu 
czêstotliwoœci granicznej pomiêdzy 1,5 i 6 kHz, s³uchowego. Podkreœli³a  wa¿n¹ rolê dok³adnych 
wspó³czynniku kompresji miêdzy 1,5: 1 i 4: 1, by³a obserwacji ze strony  rodziców.
stosowana tylko w paœmie czêstotliwoœci powy¿ej 

Pe³n¹ wersjê referatów mo¿na znaleŸæ na stronie : granicznej. Stwierdzono poprawê w detekcji mowy, 

rozumieniu mowy w ha³asie i odczuciu subiektywnych 

 ).wra¿eñ dŸwiêkowych.

Wendy McCracken (Manchester) twierdzi, ¿e 
Delegacja polska dziêkuje bardzo firmie Phonak - Polska informowanie o dysfunkcji s³uchowej wymaga 
za zaproszenie do udzia³u w konferencji.monitorowania i dopasowywania do aktualnej sytuacji 

s³uchowej dziecka.  Rodzice uzyskuj¹ informacje z 
Edward Hojan, Bo¿ena Wiskirska – WoŸnica, 

ró¿nych Ÿróde³ nie zawsze wiarygodnych. Obowi¹zek 
Andrzej Obrêbowski

rzetelnego informowania spoczywaæ powinien na 

praktykuj¹cych audiologach.

www.phonakpro.com/com/b2b/en/events/proceedi

ngs/istanbul-2011.html
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KAMPANIA "US£YSZEÆ ŒWIAT"                                                            kwiecieñ 2012

“US£YSZEÆ ŒWIAT - us³ysz wszystkie odcienie dŸwiêków”

Szanowni Pañstwo,
VII etap kampanii spo³ecznej “Us³yszeæ Œwiat” powoli przygotowana zosta³a akcja plenerowa - “Ciechociñskie 
dobiega do koñca, st¹d te¿ czas na krótkie Dni S³uchu”. To otwarte wydarzenia dla mieszkañców i
podsumowanie. Kampania prowadzona jest w sposób kuracjuszy miasta przygotowane we wspó³pracy z UM 
ci¹g³y od kilku lat, ale na ka¿dym etapie oprócz sta³ych Ciechocinek. Patronat medialny nad akcj¹ objê³y: TVP 
dzia³añ polegaj¹cych na wspó³pracy z mediami w Polsce Bydgoszcz, Radio Pomorza i Kujaw (PiK) oraz Gazeta 
przygotowujemy nowe realizacje. W tym etapie Pomorska. Naszym zdaniem to równie¿ bardzo dobra 
powsta³a nowa produkcja video skierowana do osób forma bezpoœredniego dotarcia do ró¿nych osób, a 
powy¿ej 50 roku ¿ycia pt. “Nieprzemijaj¹ca radoœæ Ciechocinek jest jednym z tych miejsc, w którym warto 
s³yszenia”. Sukces pierwszego filmu edukacyjnego tego typu akcje organizowaæ. Warto wspomnieæ, ¿e w 
“Wiedzieæ - by s³yszeæ”, setki pobrañ z ca³ej Polski przez ramach kampanii zaanga¿owaliœmy siê w pomoc 
ró¿ne instytucje edukacyjne pokaza³y, ¿e zarówno forma dziennikarzom radiowej Trójki przy okazji akcji “Nie traæ 
jak i sposób dystrybucji znakomicie sie sprawdzi³y. Film s³uchu”. Dziennikarze bardzo czêsto wykorzystywali 
edukacyjny “Nieprzemijaj¹ca radoœæ s³yszenia”, którego informacje ze strony www.slyszymy.pl, a jednym z goœci 
bohaterem jest aktywna osoba na emeryturze, audycji by³ Prezes Stowarzyszenia Pan Jaros³aw 
u¿ywaj¹ca aparatów s³uchowych ju¿ w trakcie swojej Dubczyñski. Widz¹c, jak zmienia siê wspó³czesna 
pracy zawodowej ma szansê zainteresowaæ osoby, komunikacja, w której tradycyjne media powoli trac¹ na 
które nie chc¹ rezygnowaæ z aktywnego ¿ycia znaczeniu, przygotowaliœmy projekt gry edukacyjnej pod 
spo³ecznego i rodzinnego. Podobnie jak poprzedni nazw¹ “Nie przeGRAJ s³uchu” i wniosek na jego 
materia³, ten równie¿ dostêpny jest bezp³atnie na realizacjê z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt 
stronie www.slyszymy.pl. Jednak w przeciwieñstwie do przeszed³ fazê formaln¹ i czekamy na rozstrzygniêcie 
filmu “Wiedzieæ by s³yszeæ”, w którym swojego konkursu w czerwcu b.r. Niezale¿nie jednak od wyniku ta 
wizerunku u¿yczy³y znane osoby ¿ycia publicznego i w forma promocji problemu i aparatów s³uchowych jest 
zwi¹zku z tym jego wykorzystanie jest mo¿liwe wy³¹cznie zdecydowanie przysz³oœciowa. Choæ mo¿e wydawaæ 
przez szko³y i inne jednostki edukacyjne, film siê, ¿e informacja kierowana do m³odzie¿y lub dzieci ma 
“Nieprzemijaj¹ca radoœæ s³yszenia” nie zawiera ¿adnych mniejszy sens ni¿ dotarcie do osób starszych, naszym 
ograniczeñ w wykorzystaniu po warunkiem, ¿e s³u¿y do zdaniem to w³aœnie m³ode pokolenie za parê lat bêdzie 
celów edukacyjnych. St¹d te¿ zachêcamy Pañstwa do decydowaæ jak wygl¹daæ bêdzie rynek aparatów 
wykorzystywania tego materia³u czy to w prowadzonych s³uchowych w Polsce. Ju¿ teraz bowiem wnukowie czy 
przez siebie wyk³adach np. na Uniwersytetach III Wieku dzieci maj¹ znacz¹cy wp³yw na fakt, ¿e w aparat 
lub we w³asnych gabinetach. s³uchowy zaopatrzy siê babcia lub dziadek. Z drugiej 
W tym etapie kampanii przygotowane i wydrukowane strony w obecnych czasach tak¿e osoby starsze s¹ 
zosta³y dwa wydania bezp³atnej gazety “Us³yszeæ Œwiat”, bardzo aktywne - chêtnie siêgaj¹ do internetu, same lub 
która pomaga dotrzeæ z informacj¹ o niedos³uchu do z wnukami graj¹ w gry komputerowe. Wiedz¹c o tym 
wielu osób. Ostatnie wydanie wielu z Pañstwa mia³o d o k ³ a d a m y  s t a r a ñ ,  a b y  s t r o n a  k a m p a n i i  
okazjê przeczytaæ podczas WZCz PSPS w Ciechocinku. www.slyszymy.pl by³a stale aktualizowana w nowe treœci 
Podczas tego wydarzenia w ramach kampanii dostarczaj¹c zainteresowanym kompletu informacji na 

temat niedos³uchu i aparatów s³uchowych. Niestety, w 

zwi¹zku z now¹ ustaw¹ ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœæ 

promocji, musieliœmy zawiesiæ inicjatywê “kupon 

rabatowy” praktycznie w nied³ugim czasie po jej starcie. 

Na szczêœcie nadal mo¿e funkcjonowaæ akcja “Gabinet 

Przyjazny Pacjentowi” - zachêcamy Pañstwa do 

zainteresowania siê ni¹. Strona www.slyszymy.pl 

wyró¿nia siê spoœród innych przede wszystkim du¿¹ 

iloci¹ ogólnodostêpnych informacji przekazywanych w 

sposób przystêpny dla ka¿dego zainteresowanego 

internauty. 

Z powa¿aniem 
Thomas Thorvaldsen











Tytułem wstępu

Całkiem niedawno wprowadzaliśmy na rynek rewolucyjny 
system Dynamic SoundField zapewniający słyszalność 
i rozumienie głosu mówiącego -  lektora, wykładowcy czy 
prowadzącego szkolenie lub spotkanie, tak wyraźnie jak jeszcze 
nigdy wcześniej. Wszyscy dobrze wiemy, że aby prezentacja, 
wykład lub szkolenie okazały się skuteczne, słuchacze muszą 
wyraźnie słyszeć głos mówiącego. Niestety nie zawsze było 
to możliwe. Nieodpowiednia akustyka pomieszczenia może 
sprawić, że rozumienie słów – nawet dla osób normalnie 
słyszących – może być problemem. System Dynamic SoundField 
stał się idealnym rozwiązaniem – pozbawiony wad istniejących 
systemów, łatwy w obsłudze, nie wymagający skomplikowanej 
instalacji. Jednak my nigdy nie spoczywamy na laurach.

Co nowego w systemie Dynamic SoundField? 

Od teraz, nasz rewolucyjny system Dynamic SoundField stał 
się jeszcze bardziej uniwersalny. Zapewnia on efektywne 
rozchodzenie się dźwięków w pomieszczeniach o powierzchni 
do 300 m2, dzięki czemu słuchacze mogą słyszeć głos 
wykładowcy w każdym miejscu. Idealnie nadaje się do sal 
wykładowych, audytoriów, pomieszczeń szkoleniowych, 
sal konferencyjnych i wielu innych miejsc, gdzie najważniejsze 
jest odpowiednie nagłośnienie.

Do tej pory oferowaliśmy system z jedną kolumną głośnikową  
– DigiMaster 5000. Teraz wprowadzamy zestaw dwóch 
kolumn - DigiMaster 7000, który pozwala wykorzystać 
system Dynamic SoundField w dużych pomieszczeniach. 
Prawdziwą rewolucją jest również DigiMaster X, urządzenie, 
które pozwoli na udoskonalenie istniejących systemów 
nagłośnienia poprzez zapewnienie najlepszej zrozumiałości 
mowy bez ponoszenia kosztów związanych ze zmianą 
systemu. Aby czerpać korzyści i cieszyć się tą zaawansowaną 
technologią wystarczy podpiąć DigiMaster X do wejścia audio 
w istniejącym systemie nagłośnienia. Od teraz każdy system 
można udoskonalić o dynamiczne działanie charakterystyczne 
dla Dynamic SoundField. 

Nowe możliwości systemów nagłośnienia firmy Phonak

Nadajnik  inspiro

Do tej pory oferowa
– DigiMaster 5000.
kolumn - DigiMast
system Dynamic So
Prawdziwą rewolucj
które pozwoli na ud
nagłośnienia poprz
mowy bez ponosze

DigiMaster



Kolejną nowością jest możliwość współpracy systemu Dynamic 
SoundField z dodatkowymi urządzeniami multimedialnym, 
takimi jak tablice multimedialne, laptopy, tablety itp. A wszystko 
to możliwe dzięki nowemu rozwiązaniu jakim jest audioHub. 
Wystarczy do niego podłączyć urządzenia i tworzy się 
mulitmedialna sieć Phonak MultiTalker, dzięki której dźwięk 
o doskonałej jakości rozejdzie się po całym pomieszczeniu. 

Myśląc przyszłościowo

A to jeszcze nie wszystko. Dynamic SoundField to system 
zaprojektowany z myślą o przyszłości. Oprogramowanie 
nadajnika inspiro i kolumny głośnikowej może być na bieżąco 
uaktualniane przez podłączenie kablem USB do komputera 
z dostępem do internetu. Dzięki tej wyjątkowej funkcji system 
Dynamic SoundField nigdy nie stanie się przestarzały i zawsze 
będzie najnowocześniejszym z systemów nagłośnienia.

inspiro audioHub
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Wykorzystanie emocji 

w prowadzeniu rozmów handlowych

Odkrycia zwi¹zane z neuromarketingiem dzia³a równie¿ w przypadku negatywnych emocji. 

podwa¿y³y opinie, ¿e cz³owiek jest istot¹ racjonaln¹ oraz Racjonalnoœæ procesu decyzyjnego w warunkach 

ekonomiczn¹. Analizuj¹c reakcje mózgu, zauwa¿a siê, ¿e niepewnoœci zak³ada, ¿e decyzja podejmowana jest 

du¿¹ rolê w procesie decyzyjnym klienta odgrywaj¹ poprzez porównanie korzyœci i kosztów mo¿liwych 

emocje. Badania mózgu wykazuj¹, ¿e decyzje zapadaj¹ wyników. Tymczasem psychologowie wskazuj¹ równie¿ 

czêsto w najstarszej czêœci mózgu, odpowiadaj¹cej za na rolê emocji, które modyfikuj¹ procesy decyzyjne. W 

emocje. Co prawda wiêkszoœæ badañ dotyczy rynku B2C trakcie procesów decyzyjnych dokonywane s¹ liczne 

a nie B2B, warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e te same rozró¿nienia, rozpoznawane s¹ cechy, badana jest 

osoby funkcjonuj¹ na obydwu rynkach. Z jednej strony wartoœæ tych cech i oceniana ich wa¿noœæ. Po 

osoby te zajmuj¹ siê profesjonalnie zakupami lub zakoñczeniu tego analitycznego zadania powstaje 

sprzeda¿¹, z drugiej s¹ jednoczeœnie konsumentami, uogólniony s¹d emocjonalny jako wyraz wzajemnego 

cz³onkami rodzin czy spo³ecznoœci lokalnych. oszacowania wspomnianych elementów. Wskazaæ 

Etymologia s³owa emocja (³ac. emovere – mo¿na w tym miejscu na jedn¹ z regu³ wp³ywu 

wychodziæ na zewn¹trz) sama w sobie sugeruje kierunek spo³ecznego – lubienia i sympatii. WyobraŸmy sobie dwie 

„od wewn¹trz”; „emocja” oznacza dos³ownie „ruch na takie same prezentacje tego samego aparatu w 

zewn¹trz”. Zdolnoœæ odczuwania emocji jest biologicznie gabinecie. Ró¿nica polega wy³¹cznie na osobie 

zaprogramowan¹ form¹ reakcji organizmu na otoczenie. prezentuj¹cej – jedna jest nam znana, mieliœmy z ni¹ 

Istot¹ emocji jest to, i¿ stanowi ona zbiór zmian kontakt wczeœniej i lubimy wrêcz jej s³uchaæ, natomiast 

zachodz¹cych w ciele, indukowanych w niezliczonych drug¹ osobê widzimy po raz pierwszy. Pomimo, ¿e obie 

organach poprzez zakoñczenia komórek nerwowych, co osoby mówi¹ te same rzeczy, prezentuj¹ w podobny 

dokonuje siê pod kontrol¹ odpowiedniego uk³adu sposób. Zastanówmy siê, na czyj¹ propozycjê 

mózgowego, który reaguje na treœæ myœli zwi¹zanych z wspó³pracy chêtniej siê zgodzimy?

okreœlonym obiektem lub wydarzeniem. Emocje Decyzje dotycz¹ zakupu sprzêtu medycznego s¹ 

podlegaj¹ wp³ywowi ludzi, mówi siê o tzw. infekowaniu siê prowadzone przez ludzi, nie przez organizacjê, któr¹ 

emocjami, czyli o procesie polegaj¹cym na przenoszeniu reprezentuj¹. Oznacza to, ¿e ka¿dy lekarz posiada w³asn¹ 

siê uczuæ z jednej osoby na drug¹. Przekazywanie i osobowoœæ,  to leranc jê  wobec  r yzyka  oraz  

przejmowanie energii emocjonalnej mo¿e przebiegaæ bez doœwiadczenia. Prowadziæ to mo¿e nie zawsze do 

œwiadomego anga¿owania woli i kontroli komunikuj¹cych podejmowania decyzji o charakterze w pe³ni racjonalnym. 

siê osób. Przyk³adem powy¿szego zjawiska jest uœmiech Ocena ryzyka oraz strach przed strat¹ mog¹ 

sprzedawcy i pozytywne nastawienie, które mo¿e udzieliæ ograniczane a nawet ca³kowicie zniwelowane ofert¹ typu 

siê równie¿ kupcowi. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e mechanizm ten gratis. I tak na przyk³ad hurtownia farmaceutyczna chc¹c 



ss



nawi¹zaæ wspó³pracê z aptek¹, mo¿e bezp³atnie w procesie decyzyjnym. Prowadzi to powstania szeregu 

podarowaæ jej meble oraz pomóc w zorganizowaniu technik wywierania wp³ywu. Mo¿na akceptowaæ ich 

przestrzeni sprzeda¿owej. stosowanie, je¿eli prowadz¹ do budowania relacji, 

W kontakcie bezpoœrednim mo¿na odwo³aæ siê umacniania strategii wygra-wygrany oraz do budowy 

badañ Hogana, który wskazuje na rolê podobieñstw – d³ugofalowego partnerstwa. 

podobna sylwetka, zainteresowania, gesty czy nawet 

tempo mówienia mo¿e wp³ywaæ na odbiór sprzedawcy i Marek Zieliñski

jego oferty. St¹d te¿ podstawowe zadanie sprzedawcy CentrumB2B, Katedra Strategii 

brzmi: znajdŸ podobieñstwa pomiêdzy Tob¹ a Klientem, Marketingowych

unikaj ró¿nic. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Emocje pojawiaj¹ siê równie¿ na etapie okreœlania 

sytuacji i oceny zwi¹zku kupca z zakupem. Wtedy to 

bowiem kupiec szacuje nagrodê, jakiej mo¿e oczekiwaæ 

za swoje zaanga¿owanie. Nagroda ta wi¹¿e siê z 

systemem motywacji panuj¹cym w rodzimej organizacji, 

ale mo¿e pochodziæ równie¿ od dostawcy (np. program Bibliografia:

lojalnoœciowy). Niektóre nagrody maj¹ charakter 1.Damasio A., B³¹d Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki 

wewnêtrzny i wystêpuj¹ w p³aszczyŸnie osobistej mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznañ 2011.

(poczucie satysfakcji, przyjaŸni), niektóre zewnêtrzny i s¹ 2.Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, 

rozdzielane przez organizacje (bonusy, nagrody). Warszawa 1998.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e nagrody maj¹ce charakter 3.Leszczyñski G., Kwiatek P., Zieliñski M., Komunikacja w 

niefinansowy i niematerialny s¹ postrzegane w relacjach business-to-business, Advertiva, Poznañ 

niejednolity sposób przez jednostki. 2009. 

Emocje s¹ nieod³¹cznym elementem relacji 4.Mruk H. (red), Proces i techniki sprzeda¿y na rynku 

biznesowych. W czasach marketingu partnerskiego dóbr trwa³ych, Wyd. UE Poznañ, Poznañ 2011. 

sprzeda¿ bazuje czêsto na zaufaniu do osoby oraz marki, 5.Mruk H., Psychologiczne uwarunkowania rozmów 

któr¹ sprzedawca reprezentuje. Podstaw¹ budowania handlowych na rynku B2B, w: Wyzwania dla marketingu i 

jest w wielu przypadkach poprawna komunikacja. sprzeda¿y na rynku B2B, red. P. Kwiatek, G. Leszczyñski, 

Badania wskazuj¹, ¿e w sytuacji, gdy sprzedawca spe³nia M. Zieliñski, wyd. Advertiva, Poznañ 2009

oczekiwania kupca w zakresie komunikacji, to kupiec 6.Œwiatowy G., Zachowania konsumentów, PWE, 

bêdzie mu bardziej ufaæ a nawet chêtniej rekomendowaæ Warszawa 2006.

jego produkty.

Znaczenie emocji w sprzeda¿y jest bardzo du¿e. 

Rozwój neurobiologii pozwala na coraz dok³adniejsze 

okreœlenie rodzaju emocji oraz przyczyn ich powstawania 

24

WARTO ZAPOZNAÆ SIÊ                                                                         kwiecieñ 2012



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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