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W dniach 15–17 października w Szklarskiej Porębie odbył się XXV Jubileuszowy Kongres Polskiego Stowarzy-
szenia Protetyków Słuchu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Patronami 
medialni były portale: Medycyna Praktyczna oraz Rynek Zdrowia. 

Kongres rozpoczął Prezes PSPS prof. UAM dr hab. Roman 
Gołębiewski, który po powitaniu wszystkich uczestników, 
podziękował i wręczył statuetkę prof. dr. hab. Edwardowi 
Hojanowi za nieoceniony wkład w rozwój PSPS oraz pro-
tetyki słuchu w Polsce. W swoim wystąpieniu Prezes PSPS 
podkreślił, że prof. dr hab. Edward Hojan był pomysło-
dawcą, założycielem i pierwszym Prezesem PSPS. 

Następnie prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski przed-
stawił historię protetyki słuchu w Polsce oraz możliwe kie-
runki rozwoju tego zawodu w najbliższych latach. 

Historia protetyki słuchu w Polsce nierozerwalnie wiążę 
się z Instytutem Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1992 z ini-
cjatywy prof. dr. hab. Edwarda Hojana zostało powołane 
Studium Zawodowe z Protetyki Słuchu, które z czasem 
przekształciło się na kierunek studiów. Od początku swe-
go istnienia cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem 
ze strony kandydatów. Stworzenie tego kierunku studiów 
możliwe był również dzięki ścisłej współpracy z Akade-
mią Medyczną w Poznaniu. Ten kierunek studiów bardzo 
dynamicznie rozwijał się w kolejnych latach i zmieniał się 
w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. 

W odniesieniu do kierunków rozwoju zawodu protetyka 
słuchu, prof. UAM dr hab. R. Gołębiewski stwierdził, że 
przyszłość tego zawodu jest bardzo mocno uzależniona 
od kształtu Ustawy Ministerstwa Zdrowia o niektórych 
zawodach medycznych. Zarząd PSPS uczestniczy w roz-
mowach dotyczących tej Ustawy i przedstawia swoje sta-
nowisko. Całe środowisko protetyków słuchu z niecierpli-
wością wyczekuje na tą ustawę. Jest ona olbrzymią szansą 
na prawne uregulowanie zawodu protetyka słuchu i cią-
głe podnoszenie kompetencji protetyków słuchu. 

Kolejny referat wygłosił założyciel PSPS oraz „ojciec” pol-
skiej protetyki – prof. dr hab. Edward Hojan – polski fizyk, 
akustyk. Referat dotyczył powstania Polskiego Stowarzy-
szenia Protetyków Słuchu i jego ćwierćwiecza w Polsce. 
Uczestnicy Kongresu mieli okazję usłyszeć niezwykle cie-
kawych faktów z historii PSPS. 

Pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją, która zo-
stała uświetniona wspaniałym występem aktorów z teatru 
Jeleniogórskiego. 
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Drugi dzień kongresu rozpoczął się V Biegiem „Dbaj 
o swój słuch”, w którym udział wzięło kilkanaście osób. 

W pierwszej sesji znalazły się referaty dotyczące Neu-
roflow – interaktywnego treningu wyższych funkcji słu-
chowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słucho-
wego APD (ang. Auditory Processing Disorder). Pierwszy 
z nich został wygłoszony przez dr. Andrzeja Senderskie-
go. Protetyk słuchu uczestnicząc w zespole specjalistów 
wykonuje audiometryczne badanie słuchu. Podstawą 
prawidłowej diagnozy APD jest wykluczenie niedosłuchu 
u dziecka. Dzieci najczęściej kierowane są z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, od logopedów, od nauczy-
cieli nauczania wczesnoszkolnego, od lekarzy pediatrów, 
psychiatrów, neurologów, od psychologów. Podczas dia-
gnozy metodą Neuroflow badanie przeprowadza się ba-
terią testów oceniających wyższe funkcje słuchowe. Są to 
testy psychoakustyczne oceniające między innym rozu-
mienie mowy w szumie, różnicowanie wysokości dźwię-
ku, rozdzielczość czasową i częstotliwościową narządu 
słuchu, funkcje rozdzielnouszne. Badając dziecko baterią 
testów wg metody Neuroflow, na podstawie otrzymanych 
wyników, kwalifikuje się zaburzenia według trzech rodza-

jów deficytów. W jednym z nich tzw. deficytem uwagi 
rozważa się równoczesne zastosowanie systemu FM. Na 
doborze tego rodzaju urządzeń znają się głównie pro-
tetycy słuchu. Potrafią odpowiednio wybrać, omówić ich 
pracę, wyjaśnić jak stosować. Należy jednak pamiętać, że 
stosowanie systemu FM nigdy nie powinno zastępować 
treningu słuchowego. 

Kolejny referat wygłosiła pani Halina Paliwoda, która 
przedstawiła Neuroflow w praktyce protetyka słuchu.

Bardzo interesujący wykład poprowadziła pani dr Wiesła-
wa Klemens specjalizująca się w terapii szumów usznych. 
Coraz więcej w Polsce gabinetów protetycznych włącza 
do swojej oferty terapię szumów usznych opartą na mo-
delu TRT, aby pomóc grupie pacjentów borykającym się 
z szumami usznymi i nadwrażliwością na dźwięk.

Tytuł kolejnej sesji brzmiał: Obiektywne metody badań 
słuchu – zalety, ograniczenia, kierunki doskonalenia me-
tod badawczych. W tej sesji referat wygłosił prof. dr hab. 
Michał Karlik oraz pani mgr Kinga Dotka. W pierwszym 
referacie prof. dr hab. Michał Karlik przedstawił wyniki ba-
dań obiektywnych w ujęciu medycznym. 
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Pani mgr Kinga Dotka swój referat poświęciła omówieniu 
badań obiektywnych – od strony praktyka. Gabinety pro-
tetyków słuchu bardzo często są wyposażone w aparatu-
rę do audiometrii impedancyjnej i otoemisji akustycznej. 
Warto zatem zastanowić się nad uwzględnieniem testów 
drożności trąbki słuchowej przed dopasowaniem apara-
tów słuchowych lub otoemisji u osób z prawidłowym słu-
chem w audiometrii tonalnej. Stosując zasadę cross-check 
możemy dobrać badania obiektywne, aby wykluczyć lub 
potwierdzić miejsce uszkodzenia drogi słuchowej również 
u osób z kontaktem werbalnym- mówiła Pani Kinga Dot-
ka- protetyk słuchu.

Na koniec drugiego dnia Kongresu PSPS odbyły się 
warsztaty z wykonywania badań obiektywnych z udzia-
łem producentów i dystrybutorów. Warsztaty cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu. 

Ostatni dzień kongresu rozpoczął się od bardzo interesu-
jącego referatu Pani Prezes Fundacji Echo. Referat doty-
czył wpływu niedosłuchu na życie człowieka. 

Drugi referat w tym dniu wygłosiła dr Wiesława Klemens, 
która kontynuowała omawianie terapii TRT, którą rozpo-
częła dzień wcześniej. 

Kongres zakończyło wystąpienie Prezesa PSPS prof. UAM 
dr. hab. Romana Gołębiewskiego, który podziękował 
wszystkim uczestników Kongresu za udział i wyraził na-
dzieję na udział w przyszłych Kongresach PSPS. Prezes 
podziękował również wszystkich Partnerom Kongresu, 
wystawcom oraz sponsorom za udział w Kongresie. 

Na zakończenie Kongresu zostały rozdane certyfikaty 
uczestnictwa w Kongresie oraz odbyły się warsztaty z wy-
konywania pomiarów na uchu rzeczywistym. Warsztaty te, 
podobnie jak warsztaty z dnia poprzedniego, cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu. 

Kongresowi PSPS towarzyszyła wystawa producentów 
aparatów słuchowych oraz aparatury diagnostycznej. 


