








































Narodowy Test Słuchu 2012
Rozpoczęła się największa jak dotąd kampania sprawdzenia słuchu Polaków. W ramach  
Narodowego Testu Słuchu 2012 Słuchobus odwiedzi, co najmniej 70 polskich miast,  
miasteczek i wsi, przejedzie kilkanaście tysięcy kilometrów, przeprowadzi test co najmniej  
15 tysięcy ludzi. 

Dlatego po raz kolejny Słuchobus przejedzie Polskę wzdłuż i wszerz?. 
Słuchobus jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pozwalający na sprawdzenie 
słuchu pacjentów. Ekipa Narodowego Testu Słuchu wykonuje test dwustopniowy.
1. Test ecola – przechodzą go wszyscy. Jeśli wykazuje jakiekolwiek wady od razy kierowany 
jest na drugi, dokładniejszy test:
2. Test audiometryczny przy pomocy audiometru tonalnego.

Słuchobus jest otwarty dla 
każdego, bez względu na 
wiek, zaś testy są bezbole-
sne. 
Niestety okazuje się, że Po-
lacy wstydzą się aparatów 
słuchowych, co gorsza aż 
siedem lat zajmuje prze-
ciętnemu Polakowi z wadą 
słuchu podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu używania apa-
ratu słuchowego, mimo 
wiedzy o wadzie słuchu. 
Bardzo często jest już za późno,  a wada po upływie tego czasu jest już głęboka. 

Podczas testu staramy się przekonać Polaków, że wada słuchu to nie inwalidztwo,  
a aparat słuchowy to nic innego jak „okulary dla uszu”.  

Przebieg testu można śledzić na stronie internetowej www.sluchobus.pl, na którą 
wszystkich serdecznie zapraszamy!

Patronat nad akcją obejmują: 
firma Audio Service z udziałem firmy Siemens oraz







Siemens ściśle współpracuje z wieloma 

ośrodkami uniwersyteckimi i ośrodkami le-

czenia słuchu. Od niedawna rozpoczął także 

współpracę ze szkołami: gimnazjami i liceami 

na terenie całej Polski. Naszym celem jest zin-

tensyfikowanie akcji prowadzonych w ramach 

współpracy ze szkołami.

W okresie maja i czerwca Siemens zorgani-

zował w kilku szkołach pod hasłem Nie słyszę, 

czy nie chcę słyszeć? pogadankę na temat pro-

blemów ze słuchem u młodzieży, przyczyn ich 

powstawania i konsekwencji. Miały one przede 

wszystkim na celu uświadomienie młodzieży 

zagrożeń związanych m.in. ze słuchaniem gło-

śnej muzyki przez słuchawki.

Podczas spotkań naszą firmę reprezentował pan Andrzej Kwiatkowski – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Kata-

rzyna Ostrowska Przedstawiciel Handlowy oraz Product Manager Paweł Robak. Pogadanki cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu i chętnie zadawali pytania.

Gimnazjaliści i licealiści zwiedzili 

również firmę Audio SAT. Odwiedza-

jąc produkcję, EMC, ShellLab byli pod 

ogromnym wrażeniem. 

W ramach corocznej wizyty, naszą 

firmę odwiedzili również niedawno 

studenci protetyki słuchu Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki 

temu spotkaniu mieli okazję poznać od 

kuchni działy produkcji, logistyki, sprze-

daży, a także zapoznać się z nowinkami 

technologicznymi w zakresie audiologii. 

Corocznie Siemens przygotowuje także 

warsztaty produktowe dotyczące najnowszej technologii dla studentów UAM oraz uczniów Szkół Policealnych, 

profilu audiologicznego w Warszawie oraz w Krakowie.

Wspólnie z pedagogami szkół planujemy także przeprowadzenie akcji „Nie zabijaj słuchu” skierowanej do 

uczniów, a mającej na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych m.in. ze słuchaniem głośnej muzyki 

przez empetrójki.

Jak wiadomo bowiem wrogiem nr 1 jest wszechobecny HAŁAS, połączenie trzech różnych czynników może 

doprowadzić do upośledzenia słuchu w wyniku słuchania muzyki, są to przede wszystkim:

– czas słuchania,

– bliskość źródła dźwięku,

– natężenie/głośność muzyki.

Podstawowa zasada głosi: zbyt długie słuchanie glośnej muzyki powoduje naprężenie mięśni w uchu we-

wnętrznym. Badania wykazują, że 66% młodych ludzi doświadcza częstego uczucia dzwonienia bądź gwizdania 

w uszach, co jest pierwszą oznaką, że muzyka odtwarzana jest zbyt głośno.

Nie słyszę, czy nie chcę słyszeć? - Siemens bliżej młodzieży


















