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Każdego roku 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień
Słuchu. Został zainicjowany przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO), a jego celem jest podniesienie świado-
mości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słu-
chu oraz promocja pro laktyki słuchu na całym świecie.
Główne obchody organizowane są corocznie w siedzibie
głównej WHOw Genewie. W ostatnich latach coraz więcej
państw członkowskich i agencji partnerskich dołącza do
Światowego Dnia Słuchu organizując szereg działań i wy-
darzeń w swoich krajach. Nieleczona utrata słuchu jest
bowiem główną przyczyną zachorowalności i generuje
ogromne koszty.

W ubiegłym roku, WHO w przeddzień obchodów Świato-
wegoDnia Słuchu opublikowała pierwszy Raport na temat
słuchu na świecie. Z raportu wynikało, że do 2050 roku
liczba osób z różnymi problemami ze słuchem wzrośnie
do ponad 2,5 miliarda. Jeżeli nie zostaną podjęte skutecz-
ne działania w obszarze pro laktyki i leczenia, co najmniej
700 milionów z tych osób będzie potrzebowało stałej
opieki i rehabilitacji słuchu. Większość z tych osób będzie
mieszkać w krajach o niskim lub średnim dochodzie, bez
dostępu do niezbędnych usług medycznych.

Z tych powodów bardzo ważna jest promocja pro laktyki
słuchu i podniesienie świadomości na temat słuchu oraz
zagrożeń wynikających z przebywania w hałasie.

Światowy Dzień Słuchu

Od roku 2021, decyzją Zarządu Polskiego Stowarzysze-
nia Protetyków Słuchu, Kampanię „Usłyszeć Świat – usłysz
wszystkie odcienie dźwięków” samodzielnie prowadzi
Stowarzyszenie. W roku 2021/2022 kampanię wsparło 26
partnerów, a byli to producenci aparatów słuchowych,
sieci i prywatne gabinety protetyki słuchu.
Jednym z działań w ramach Kampanii było wydanie gaze-
ty „Usłyszeć Świat”. W gazecie zamieszczono artykuły do-
tyczące problemów osób niedosłyszących oraz logotypy
partnerów kampanii.
Gazeta jest dystrybuowana do partnerów kampanii, klu-
bów Seniora, Uniwersytetów III Wieku, natomiast w wersji
elektronicznej gazeta jest dostępna na stronie kampanii:
www.slyszmy.pl.
Zachęcamy do lektury gazety!

Kampania

W gazecie znalazły się m.in.:
• Wywiad z Grzegorzem Płonką: Dźwięki po ciszy… Grzegorz
Płonka.Historia jego życia została przedstawiona w lmie Sonata
w reżyserii Bartosza Blaschke. Wywiad przeprowadziła mgr
Halina Paliwoda;

• Artykuł autorstwa prof. UAM dr. hab. Andrzeja Wichra
pt: Używajmy słuchawek z głową

• Artykuł mgr Eweliny Kalickiej:Niedosłuch a mózg
• Artykuł: Ucho… co mówisz? – o słyszeniu i słuchaniu. Autorkami
tego artykułu są: mgr Halina Paliwoda oraz mgr Anna Agata
Nowak

• Artykuł Pani Kingi Seniuk:Wpływ hałasuwmiejscu pracy na układ
słuchowy i stabilność posturalną

• �Zabawki – skąd mamy wiedzieć jak się nimi bezpiecznie bawić?�²�
artykuł mgr. Macieja Buszkiewicza oraz mgr Anny Pastusiak

• �Szumy uszne nie takie straszne – artykuł lek. med. Wiesławy
Klemens

• Artykuł autorstwa mgr Haliny Paliwody: Zaufaj specjaliście, nie
lecz słuchu na bazarze!

• �Protetyk słuchu w Afryce – artykuł mgr Agnieszki Łukanowskiej

:�180(5=(Używajmy słuchawek„z głową”
W obecnych czasach telefony zostały zastąpione przez 
smartfony. Funkcja wykonywania rozmów w smartfonie 
to „dodatek” do wszystkich możliwości tego typu urzą-dzeń. 

czytaj str. 4
„Ucho… co mówisz?” �– o słyszeniu�i słuchaniu

Skuteczne słuchanie i słyszenie wiążą się zarówno z psy-chologicznymi, jak i zjologicznymi aspektami. 

czytaj str. 7
Zabawki – skąd mamywiedzieć, jak się nimibezpiecznie bawić?Dzieci uczą się i poznają świat w dużej mierze dzięki zmy-słowi słuchu. Słuchając rodziców, rodzeństwa i bliskich 

dzieci poznają mowę, litery i bardziej złożone, niekiedy 
abstrakcyjne pojęcia.

czytaj str. 11
Szumy uszne nietakie straszne

Szumy uszne stanowią ciągle poważny problem, trudno 
często udowodnić ich przyczynę. Pacjenci cierpiący nie-adekwatnie do stwierdzanych w badaniach dodatkowych 
niewielkich zmian, krążą między laryngologami, neuro-logami, psychiatrami, psychologami w poszukiwaniu po-mocy. 

czytaj str. 13 

Dźwięki po ciszy… Grzegorz PłonkaGrzegorz Płonka pochodzi z małej miejsco-wości Murzasichle pod Zakopanem. Urodził się w 1988 roku, kiedy w Polsce nie było jesz-cze programu przesiewowego badania słuchu u noworodków. Niedosłuch u dzieci najczę-ściej diagnozowano w późniejszym okresie ich życia. Zwykle wtedy, kiedy dziecko wyka-zywało opóźniony rozwój mowy.Grzegorz urodził się z niedotlenieniem oko-łoporodowym, z wadą wzroku. Wymagał opieki neurologicznej. We wczesnym dzie-ciństwie postawiono mu diagnozę cech auty-zmu. Ta diagnoza zdecydowała o pierwszym okresie jego życia. Jak mówi mama Grzego-rza, Małgorzata Płonka, niepełnosprawność w Polsce jest tym większa, im mniejsza jest 

miejscowość, z której pochodzi osoba niepeł-nosprawna.
Grzegorz Płonka w 2015 roku został lau-reatem I Międzynarodowego Festiwalu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Ślimako-we Rytmy”. W 2016 r. zwycięzcą konkursu „Człowiek Bez Barier”, w 2019 r. wydał płytę pt. „Słyszę światło księżyca”.Z Grzegorzem Płonką spotkałam się w jego rodzinnym domu w Murzasichlu. Jest nie-zwykle skromnym, przyjaznym i szczerym człowiekiem, utalentowanym muzycznie. Wyraża siebie i otaczający go świat w muzyce i fotograi. Historia jego życia została przed-stawiona w lmie „Sonata” w reżyserii Bar-tosza Blaschke. Dzięki niemu dowiedziało się dokończenie na str. 2
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