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Pierwszym objawem ubytku słuchu, który z reguły zwraca naszą uwagę są trudności w rozumieniu mowy.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których warunki akustyczne stają się trudniejsze. Na przykład w trakcie
przyjęcia rodzinnego, gdy naraz mówi wiele osób lub w dużej hali dworca kolejowego gdzie czas pogłosu jest
długi. Często nie mamy wrażenia, że słyszymy zbyt słabo. Głośne dźwięki możemy nawet odebrać jako
hałaśliwe. Rzecz w tym, że ludzie wokół nas w naszym odczuciu przestają mówić wyraźnie. Kłopoty takie są
typowe dla osób z tzw. odbiorczym ubytkiem słuchu. Aby ułatwić sobie rozumienie mowy często ustawiają
one głośniej radio lub telewizor, co z reguły wywołuje narzekania i protesty ze strony rodziny. Każdy z nas, w
pewnym okresie życia, może zetknąć się z tym kłopotem. Z roku na rok nasz słuch powoli i nieodwracalnie
ulega stopniowo pogorszeniu.Także w sile wieku także możemy spotkać się z tym problemem. Jest bowiem
wiele przyczyn, które mogą przyspieszać i wpływać na proces pogarszania się słuchu. Praca w hałasie oraz
schorzenia wywołujące ubytek słuchu, jak na przykład choroby ucha środkowego, czy woskowina blokująca
przewód słuchowy - mogą znacząco pogarszać czułość naszego słuchu. W każdym przypadku, jeśli nabieramy
podejrzeń, że może to dotyczyć nas lub któregoś z członków naszej rodziny, powinniśmy udać się do gabinetu
protetyka słuchu, gdzie zostanie przeprowadzone badanie słuchu. Chociaż wielu niedosłyszącym można
skutecznie pomóc tylko zapisując aparaty słuchowe, należy zawsze przed podjęciem takiej decyzji
przeprowadzić wnikliwą diagnostykę. Zapraszamy do sieci gabinetów audioprotetycznych. W ofercie
produkty światowych liderów m.in. Oticon, Starkey, Siemens, Audio Service.
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