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SLUŠNI CENTRI
Ljubljana
Resljeva cesta 32, tel.: (01) 2345 700
Maribor
Ljubljanska 1a, tel.: (02) 320 51 75
Celje
Linhartova 22, tel.: (03) 588 30 99
Novo mesto
Ulica Mirana Jarca 20, tel.: (07) 33 222 66
Koper
Vojkovo nabrežje 1, tel.: (05) 627 23 54
Kranj
Gosposvetska 10 (1. nadstropje), tel.: (04) 202 84 20
Murska Sobota
Lendavska 18 (3. nadstropje), tel.: (02) 526 11 90
Ravne na Koroškem,
Ob suhi 11b, tel.: (02) 870 53 59

Vito Šuligoj

Šempeter pri Gorici
Cesta prekomorskih brigad 62a (1. nadstropje),
tel.: (05) 398 55 94
Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 70, tel.: (03) 700 22 00
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PRISLUHNIMO UVODNIKU

Tehnologija
po meri uporabnika

Sodobna tehnologija je v zadnjih
letih močno napredovala tudi v
razvoju slušnih aparatov. Poleg
klasičnih zaušesnih, vušesnih in
sluhovodnih oblik so zadnja leta v
ospredju popularna kombinacija
sluhovodnega in zaušesnega aparata (RIC) in »Open Fit« sistemi, s
katerimi omogočamo bolj odprto
uho. Najsodobnejši slušni aparati na
enostaven način omogočajo povezovanje z ostalimi avdio napravami,
kot so telefoni, mp3 predvajalniki,
računalniki – torej z vso tehnologijo,
ki se ji ni več mogoče izogniti, če
živimo aktivno življenje. V prihodnjem letu bo odlični seriji DREAM
sledila kopica novosti, za katere
verjamem, da bodo zadovoljile naše
stranke. Kljub poplavi novitet pa
bi želel poudariti, da smo pred vso
tehnologijo še vedno najpomembnejši ljudje!
V več kot 20 letih izkušenj vedno
znova in znova ugotavljam, da tehnologija resnično prinaša prednosti
uporabnikom, vendar sta bolj kot
to pomembna vez in komunikacija
med uporabnikom in slušnim akustikom. Vsak uporabnik je za nas
svoja zgodba predvsem takrat, ko
nastopijo težave, ki jih imajo uporabniki s prilagajanjem na slušni
aparat.
Nemalokrat nam ljudje povedo,
da ne želijo biti zoprni z neprestanimi obiski in težavami. Mi pa
trdimo prav nasprotno: povratne
informacije in težave uporabnikov
učijo tudi nas, saj enako kot uporabnik želimo čim boljšo rehabilitacijo vsem uporabnikom slušnih
aparatov. V našem podjetju so vsi
akustiki strokovno usposobljeni in

z veseljem pomagajo uporabnikom
tudi po tem, ko so pridobili nov
slušni aparat. Uporabniki pa se morajo zavedati, da je nakup slušnega
aparata šele začetek zgodbe, ki
ima lahko ob dobrem sodelovanju z
akustikom tudi srečen razplet.
Kljub zelo hitremu, včasih tudi krutemu tempu življenja, si moramo za
odpravo vseh tegob v življenju vzeti čas. Vsak nasmeh, stisk rok, včasih tudi solza, nam pove, da delamo
dobro. Pozitivne izkušnje uporabnikov so najboljše vodilo našemu
delu, težave pa so za nas izziv za
pridobivanje novega znanja.
Veselimo se vaših obiskov in novih
izkušenj; do takrat pa – prisluhnite
življenju!
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PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU

Skoraj polovica starostnikov po petinsedemdesetem letu ima izgubo sluha
v vseh frekvencah.

SLUH PRI
STAROSTNIKIH
Sluh je zaznavna zmožnost telesa, ki nam
omogoča zaznavo zvokov izven telesa,
zvokov v telesu, orientacijo v prostoru,
predvsem pa razumevanje govora in s tem
komunikacijo. Slab sluh ne pomeni le ene
slabše zaznavne funkcije telesa, temveč
pomeni motnjo v komunikaciji osebe ter s
tem okrnjenost medčloveških odnosov.
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Prehod iz najaktivnejšega dela življenja prinaša tudi mnogo pozitivnih stvari,
med katere sodi ogromno število pridobljenih
življenjskih izkušenj, da smo večinoma uresničili naše življenjske cilje, da nam ni več potrebno skrbeti za naše otroke in svojce ter da
si lahko z mirno vestjo odpočijemo in delamo
predvsem tisto, kar nas veseli.

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU
Pri obravnavi starejših bolnikov s kakršno koli
zdravstveno težavo skoraj nikoli ne gre le za
enovito bolezen, temveč skoraj vedno za seštevek najmanj dveh bolezni ter vpliv manjše splošne aktivnosti ter staranja celotnega organizma.
Tudi pri slabem sluhu je tako. Zaradi izboljševanja življenjskih pogojev in medicinske oskrbe se delež starejše populacije v družbi veča
in tako problem sluha pri starostnikih narašča,
zato zdravniki vseh specialnosti in nivojev srečujemo vedno več starostnikov s slabim sluhom.
Znano dejstvo je, da prevalenca naglušnosti narašča s starostjo. Tako srečujemo hudo okvaro
sluha pri približno enem na 1000 novorojenčkov, naglušnih je 3 do 5 odstotkov šoloobveznih
otrok. Med 60. in 69. letom ima že 77 % oseb
izgubo sluha v visokih frekvencah, skoraj polovica starostnikov po petinsedemdesetem letu
pa izgubo sluha v vseh frekvencah. Pri ljudeh,
ki so imeli že kot mlajši slabši sluh in se temu
stanju pridruži še starostna izguba sluha, nastopijo lahko hude težave pri sporazumevanju. Ob
obravnavi starejše osebe s slabim sluhom je potrebno upoštevati tudi celotno psihofizično stanje osebe. S starostjo pride upokojitev, nekateri
izgubijo dolgoletne življenjske sopotnike, druge svojce, ki so jim predstavljali motiv za večjo
dnevno aktivnost in komunikacijo. Starost prinaša tudi težje navajanje na novo nastale situacije
in na menjavo okolja. Tudi slednje je potrebno
upoštevati pri obravnavi starejše osebe s slabim
Starejše osebe s slabim sluhom
morajo biti pravilno obravnavane

Med 60. in 69. letom ima že 77 % oseb izgubo sluha v visokih frekvencah, skoraj polovica starostnikov po petinsedemdesetem letu
pa izgubo sluha v vseh frekvencah.
sluhom. Slab sluh onemogoča komunikacijo in
sčasoma okrni že tako zmanjšane medčloveške
stike posameznikov.
Pa naj nam slednje in v nadaljevanju razložena
dejstva in razlogi, da z leti slabše slišimo, ne vzamejo volje in pozitivnega pogleda na kasnejše
življenjsko obdobje. Prehod iz najaktivnejšega
dela življenja prinaša tudi mnogo pozitivnih
stvari, med katere sodi ogromno število pridobljenih življenjskih izkušenj, da smo večinoma
uresničili naše življenjske cilje, da nam ni več potrebno skrbeti za naše otroke in svojce ter da
si lahko z mirno vestjo odpočijemo in delamo
predvsem tisto, kar nas veseli.
SLUH – SLUŠNA POT IN STARANJE
Naše uho je parni organ, ki zaznava zvok in uravnava ravnotežje. Sestavljen je iz zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Valovanje zraka, ki ga
povzroča zvok, se po zunanjem in srednjem ušesu ojači in prenese na tekočino v notranjem ušesu, kjer se vzdražijo zaznavne celice – dlačnice,
ki po slušno-ravnotežnem živcu impulz prenesejo
naprej. Mehanična energija s pomočjo kemičnega
posredovalca spremeni v električne impulze, imenovane akcijski potenciali. Po osrednjem živčevju
se akcijski potenciali prevajajo dalje do možganske skorje, kjer povzročijo slušno zaznavo. Prav
vse naštete strukture se že kmalu po tridesetem
letu starosti začenjajo starati, po domače bi lahko
rekli, da postanejo “utrujene”, k temu stanju lahko
še dodatno prištejemo sistemska obolenja, posledice poškodb, operacij in dela.
Zunanje uho
Zunanje uho tvorita uhelj in zunanji sluhovod.
S staranjem postaja celotna koža manj prožna,
manj vlažna, tudi v sluhovodu lahko pride do
njenega gubanja in nabiranja suhe, odluščene
kože. Temu naravnemu staranju kože in podkožja se pridruži staranje ceruminalnih žlez, ušesno
maslo pogosto postane manj mazavo in vlažno.
Tudi morebitne predhodne operacije v področju
uhlja in sluhovoda z leti lahko prinašajo težave.
Stare poškodbe uhlja in sluhovoda so bile lahko
“neme” vrsto let, sedaj pa pripomorejo k ožanju,
mašenju in na splošno težavam s sluhovodi. Tudi
sistemska obolenja, kot so luskavica, sladkorna bolezen, sistemski lupus eritematodes lahko
povzročijo okrnjeno funkcijo sluhovoda in s tem
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prevodno izgubo sluha ter težave pri nošenju slušnega aparata.

lobanje v skorji možganov v področju nad uhljema. Razumljivo
je, da vse sistemske bolezni,
ki prizadenejo ožilje (povišan
Srednje uho
krvni tlak, sladkorna bolezen
Naloga srednjega ušesa je pre…) ali zmanjšanje preskrbe s
vajanje in ojačanje zvočnega
krvjo (hipoksije, infarkti, zasignala, saj se mora valovanje
mašenje žil …) ali prizadenejo same
zraka prenesti v valovanje teživčne celice (nevroborelioza, mulkočine v notranjem ušesu, kjer
tipla skleroza …), stanja po popride do zaznave zvoka. Staroškodbah, operacijah in obsevanju v
stne spremembe v nosu imajo
področju slušne poti in še bi lahko
za posledico večje izločanje
naštevali, povzročajo slabše delobistrega nosnega izcedka, ki
vanje slušne poti. Našteto prizalahko vpliva na slabše delovadene ne samo osnovno slušno pot,
nje Evstahijeve troblje in s tem
temveč tudi številne povezave v
slabše zračenje srednjega ušesa
možganih in zato ne spoznamo,
ter posledično prevodno izgukaj smo slišali, ne zapomnibo sluha. V starosti se močneSlušni pripomočki so vsako leto manjši,
mo si slišanega, ne razumeje izražajo stanja po morebitnih
zmogljivejši, odpornejši in preprostejši
mo smisla slišanega – torej
mnogoterih vnetjih srednjega
za uporabo.
prizadenejo najvišje zaznavne
ušesa z iztoki, luknjice v bobnifunkcije telesa.
ču, poškodbe srednjega ušesa, ki vrsto let niso
vplivale na sluh, postanejo moteče, težave po
Presbiakuza – “star sluh”
zdravljenju malignih obolenj glave z radioteraSlednjo besedo zasledimo mnogokrat tako
pijo postanejo izrazitejše in še bi lahko naštevali.
v strokovnem kakor tudi laičnem besedišču.
Notranje uho
Označuje preprosto staranje slušne poti in ne
Notranje uho skrbi za zaznavo zvoka in ravnobolezni. Kot smo že omenili, se sluh slabša pri
težje. Oba, slušni in ravnotežni del sta tesno poveč kot polovici starejših oseb le zaradi staranja
vezana, po njiju se pretakata isti tekočini. Ravin ne zaradi navedenih stanj in bolezni, ki vplino ta del slušnega sistema je najbolj občutljiv
vajo na posamezne dele slušne poti. Ne samo
na bolezni, poškodbe in staranje. Slabša prekrda se poslabša delovanje slušne poti, poslabša
vavitev, nihanje nivoja glukoze v krvi, pretresi,
se predvsem slušno razumevanje; pa ne le razuizpostavljenost hrupu in pokom, jemanje ototomevanje zvoka, besede, stavka – slabša se razuksičnih zdravil, virusna in bakterijska obolenja in
mevanje vsebine slišanega. Težje ločijo tudi med
dokazano le “nabiranje let delovanja notranjega
govornim in negovornim sporazumevanjem. Deušesa” povzročajo njegovo utrujenost, iztrošepresija in psihična osamitev izrazito poslabšata
nost in slabše delovanje.
slišnost in razumevanje povedanega.
Sam izpad podatkov iz perifernega dela (zunaCentralne slušne poti
nje, srednje in notranje uho) slušnega sistema
Ko se v notranjem ušesu kot posledica zvoka
povzroči motnjo na centralni slušni poti. Pri staustvari električni impulz, ta potuje po slušnem
rejših bolnikih pride ne samo do staranja čutila
živcu do njegovega jedra, s centralnimi živčnimi
za sluh, torej do prezbiakuze, temveč tudi do
povezavami se takoj povežeta levo in desno sludegeneracije dlačnic v slušnem in ravnotežnošno jedro, ta obojestranski signal nato potuje po
stnem sistemu, zmanjša se njihovo število kakor
možganskem deblu preko “glavnih možganskih
tudi število nevronov v slušnem in ravnotežnokrižišč, t. i. jeder” (lat. thalamus), do slušne mostnem živcu. Stara se tudi čutilo za vid, saj nažganske skorje, ki se nahaja takoj pod površino
stopi starostna degeneracija očesa, pomembni
so tudi manjša mobilnost sklepov, fleksibilnost
mišic in vezi ter pojemanje splošne mišične moči,
Ves napredek je usmerjen v čuvanje in
istočasno pride tudi do degeneracije in atrofije
ohranjanje sluha. Tudi celoten napredek
centralnega živčnega sistema.
tehnologije, predvsem pa napredek računalništva, je omogočil, da se slušni pripoKako pomagati slaboslišni starejši osebi?
močki iz leta v leto izboljšujejo: postajajo
Kljub opisanemu še vedno ni razloga za obupomanjši, zmogljivejši, odpornejši in preprovanje in »predajo«. Celotna medicinska stroka je
stejši za uporabo.
dosegla velikanski razvoj na vseh področjih. Sis6 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — SEPTEMBER 2015
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temske bolezni se hitreje prepoznajo in njihovo
zdravljenje se začne mnogo prej, ko povzročajo manj stalnih zapletov. Zdravila, s katerimi jih
zdravimo, so učinkovitejša in z manj stranskimi
učinki. Kirurške tehnike pri nevrokirurških operacijah, ki sicer lahko prizadenejo slušno pot, so vse
manj invazivne in z vedno manj posledicami. Tudi
tehnike uspavanja med operacijami so izboljšane. Zdravila so selektivna in le redko ototoksična,
zdravljenje z radioterapijo je vse bolj »minimalno«
in tako zdrave celice v neposredni bližini tumorja skoraj ne prejmejo nobenega uničevalskega
žarka. Ves napredek je torej usmerjen v čuvanje
in ohranjanje sluha. Tudi celoten napredek tehnologije, predvsem pa napredek računalništva, je
omogočil, da se slušni pripomočki iz leta v leto
izboljšujejo: postajajo manjši, zmogljivejši, odpornejši in preprostejši za uporabo.
Starejše osebe s slabim sluhom morajo biti pravilno obravnavane pri izbranem zdravniku, otorinolaringologu ter slušnem akustiku. Prvi bo poskrbel,
da bodo morebitne kronične internistične bolezni
odkrite in pravilno uravnavane ali zdravljene. Svojega varovanca bo vzpodbujal k rehabilitaciji in
aktivnemu življenju. Otorinolaringolog bo pregledal slušni sistem s kliničnim otorinolaringološkim
pregledom, funkcionalnimi testi notranjega ušesa
in v posamičnih primerih s slikanjem glave in vratu. Glede na vrsto in velikost izgube sluha se bo
odločil za klasičen ali vgraden slušni pripomoček
in bo bolnika aktivno navajal na uporabo slušnih
pripomočkov ter mu predstavil, kako starejša slaboslišna oseba s pravilno in redno uporabo pravega slušnega pripomočka lahko doseže veliko
izboljšanje sluha. Tudi starostnikom, ki imajo tako
hudo izgubo sluha, da jim klasični slušni aparat ne
more več pomagati, vsadimo polžev vsadek, ki
Brez slabe vesti se
odpočijemo in delamo, kar nas veseli

Slušni akustik bo s svojimi izkušnjami
in zdravniškimi izvidi ter odličnim poznavanjem slušnih aparatov izbral pravi slušni
pripomoček, ga prilagodil posameznemu
uporabniku ob upoštevanju stanja sluhovoda in srednjega ter notranjega ušesa in
mu z učenjem uporabe zagotovil optimalni izkoristek slušnega pripomočka.
skoraj v celoti nadomesti celotno slušno pot do
slušnega živca. Kljub operaciji v splošni anesteziji
in intenzivnejšemu učenju – privajanje na poslušanje s polževim vsadkom – se večina starostnikov,
ki jim predlagamo to možnost, zanjo odloči. Po
naši raziskavi so ti zelo uspešni in zadovoljni uporabniki polževega vsadka. Slušni akustik bo s svojimi izkušnjami in zdravniškimi izvidi ter odličnim
poznavanjem slušnih aparatov izbral pravi slušni
pripomoček, ga prilagodil posameznemu uporabniku ob upoštevanju stanja sluhovoda in srednjega
ter notranjega ušesa in mu z učenjem uporabe zagotovil optimalni izkoristek slušnega pripomočka.
Le zavzeto in dovolj zgodnje sodelovanje vseh
udeležencev v procesu vračanja in zagotavljanja
sluha in razumevanja, zaupanje in vera ter pozitiven aktiven pristop k reševanju težave s sluhom
omogočijo, da bo slaboslišna starejša oseba ponovno slišala do te mere, da bo lahko nadaljevala svoje aktivno življenje, predvsem pa da bo
lahko ohranila ali celo razširila svoj socialni krog.
Zavedati pa se moramo, da noben slušni pripomoček ne vrne »zdravega sluha« in da je vseeno
potrebno zavedanje, da so z leti višje kognitivne
funkcije, kot so razumevanje, sočasna zaznava
in razpoznava ter razumevanje večjega števila
informacij (tudi z levega in desnega ušesa hkrati) dokazano zmanjšane. V nesporno pomoč bi
bila nevropsihološka obravnava in zdravljenje
ter večkratno »učenje poslušanja s slušnimi pripomočki« pri specializiranih logopedih. Osebe,
ki imamo normalen sluh, predvsem pa osebe v
uradnih institucijah, pa se morajo potruditi, da
bodo vedno komunicirale na tak način, da bo
slaboslišnim osebam razumevanje govora lažje.
Vsi pa moramo skrbeti, da okolje ne bo onesnaženo s hrupom, zagotoviti vse obstoječe pripomočke za sluh (indukcijska zanka v prostorih),
med pogovorom se približamo sogovorniku in
ne vpijemo, besede izgovarjamo razločno s primerno hitrostjo in po potrebi, brez nestrpnosti
ali naveličanosti ponovimo že povedano. Razumljiva komunikacija med vsemi sogovorniki nam
je skupni interes in cilj, zanjo pa se moramo potruditi vsi, ne samo osebe, ki slabše slišijo.
doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
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SRČNI
ZDRAVNIK
Zaznamujejo ga živahnost in jasne misli.
Tako mimogrede pove svojo zgodbo, brez
predsodkov, brez vrednostnih sodb, vse skupaj
začini le s kančkom humorja. Užitek mu je
prisluhniti, vidi se, da že vse življenje veliko
komunicira z ljudmi. V okviru Društva za zdravje
srca in ožilja vsak dan po dve uri po telefonu
odgovarja na različna vprašanj, ki mu jih ljudje
zastavljajo v zvezi s svojim zdravjem. Pravi, da
ga delo drži pokonci. In to, da ima svoje delo
rad, da ga opravlja s srcem in z velikim veseljem.
Prim. dr. Boris Cibic

»Ljudje bi morali v svojem delu uživati ali pa ga
vsaj sprejemati. Nekateri se nenehno pritožujejo
in tarnajo, če ne drugega pa nad vremenom ... V
svojem delu uživam in me drži pokonci. Če ne bi
delal, bi verjetno obnemogel od starosti. Tako pa
sem še zelo aktiven. Še vedno delam v Posvetovalnici za srce in ožilje. Zdaj si lahko privoščim,
da enega pacienta obravnavam od pol ure do
eno uro. Tako se mu v celoti posvetim. Odgovarjam tudi na internetna vprašanja in na telefonske
klice. Redno pišem – v zadnji reviji Za srce so trije
moji članki,« pove o svojem delu prim. dr. Cibic,
ki že 65 let opravlja delo zdravnika. To, da bi rad
postal zdravnik, je vedel že v mladosti. Zrasel je

Prim. dr. Cibic je še vedno zelo aktiven
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z občutkom za soljudi in že od nekdaj rad pomaga. Morda tudi zaradi maminega zgleda, ki je bila
vedno pripravljena pomagati sočloveku. Najprej
je sicer želel postati bolničar, nato pa zdravnik.
Pravzaprav ni nikoli nehal biti zdravnik. To ni le
poklic, to je njegovo poslanstvo.
ZGODBA O TRDEM DELU, VZTRAJNOSTI IN
PRILAGODLJIVOSTI
Rodil se je kot šesti otrok slovenskim staršem v
vasi Prosek pri Trstu. V družini je bilo skupaj 9
otrok. Osnovno šolo in klasično gimnazijo je zaključil v Trstu v italijanščini, saj so bile slovenske
šole zaradi fašizma razpuščene. »Iz slovenskega
sveta sem hodil v italijanskega, kjer sem več ur
na dan poslušal italijanščino, potem pa se vsak
dan vračal domov in živel življenje zavednega
Slovenca,« se svojih gimnazijskih let spominja
prim. dr. Cibic.
Junija 1940 je maturiral in bil zaradi svojih protifašističnih aktivnosti septembra že zaprt. »Na
rojstni dan, 2. septembra, sem šel 19 let star od
doma in se vrnil po petih letih. Imel sem res dolge
počitnice: najprej v zaporu, potem vojak, nato pa
skoraj 2 leti lagerja v Nemčiji. V tem času sem
prebolel malarijo (1942), na začetku neuspešno
zdravljeno. V taborišču (1944) sem brez zdravil
in ob nezadostni hrani prebolel tifus in komaj
ostal pri življenju.«
Leta 1940 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v
Padovi, vendar pa zaradi vojne študija ni pričel. Po
končani vojni se je vpisal na Medicinsko fakulteto
v Ljubljani in leta 1950 diplomiral. Do leta 1955 je
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bil zaposlen na Patofiziološkem inštitutu Medicinske fakultete. Leta 1960 je postal specialist interne medicine in se zaposlil v splošni bolnišnici v
Ljubljani ter leta 1970 postal vodja kardiološkega
oddelka. Od leta 1982 do 1986 je bil predstojnik 2.
Interne klinike Medicinske fakultete v Ljubljani in
do leta 1990 njen konzultant. Prim. dr. Cibic je bil
17 let predsednik Kardiološke sekcije Slovenskega
zdravniškega društva, 10 let predsednik Internistične sekcije in od leta 1991 dalje podpredsednik
Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, kar je
še danes – je tudi soustanovitelj društva.
Strokovno se je izpopolnjeval v Hamburgu in
Londonu, doma in v tujini se je udeleževal številnih strokovnih srečanj ter objavljal svoje prispevke v strokovnih in poljudno-znanstvenih publikacijah. Še vedno je izjemno aktiven na področju
preventive srčno-žilnih bolezni in na humanitarnem področju. Izdal je veliko publikacij o visokem krvnem tlaku.
Prim. dr. Borisa Cibica so septembra 2001 počastili na 1. kongresu internistov SZD. Leta 2002
je prejel Srebrni častni znak svobode Republike
Slovenije.
Z LETI JE PRIŠLA TUDI NAGLUŠNOST
»Začelo se je na predavanjih pred kakšnimi petnajstimi leti. Če sem sedel zadaj, nisem slišal predavatelja. Zato sem se na kongresih počasi začel
pomikati v sprednje vrste. Pri stikih z bolniki pa
še nisem imel težav, ker si z bolnikom dovolj blizu
in ga gledaš. Ni motečih zvokov, zato naglušnost
ni prišla do izraza. Sem pa redno doma svoji ženi
govoril, naj pove glasneje. Potem sem obiskal
otologa in prišel sem do strokovnjakov ...
Leta 1999 sem dobil vušesni slušni aparat – samo
v enem ušesu. Potem sem ga izgubil in dobil
drugega. Tistega sem imel nekaj let. Nato sem šel
ponovno na kontrolo in mi je zdravnik rekel, da

Zdravniški poklic opravlja že več kot 60 let

bi bilo zame bolje, če bi imel dva aparata. Tako
sem leta 2005 dobil vušesni slušni aparat še za
drugo uho.
Pred nekaj meseci sem ponovno izgubil slušni
aparat: zazvonil mi je telefon, slušni aparat sem
vzel iz ušesa, ga dal v žep in ... izgubil. V Widexu
so mi nato tako prilagodili slušni aparat, da zdaj
lahko slišim samo z enim.«
Prim. dr. Cibic pravi, da mu slušni aparat vsekakor omogoča kakovostnejše in aktivnejše življenje. Na predavanjih se usede nedaleč stran in blizu zvočnika, nedaleč od predavatelja.
»Pri telefoniranju pa je bolje, če sem brez aparata, ker mi z aparatom zvoni, doni ali šumi. Za
kratke klice pustim slušni aparat, če pa me kličejo bolniki, ki običajno tudi počasi govorijo, si
ga obvezno snamem. Tudi doma ga večinoma
izklopim. Ženo slišim, če me kliče iz sosednje
sobe, verjetno pokliče malo bolj glasno, ampak
ne zakriči divje. Navajena sva, da se pogovarjava
glasno in razločno.«
SKRIVNOST DOLGEGA ŽIVLJENJA
Prim. dr. Cibic je letos 'na dva šetembra', ali po
knjižno 2. Septembra, praznoval svoj 94. rojstni
dan. V čem je skrivnost njegove mladostne energije in živahnosti pri teh letih?
»Veliko je odvisno od genov in načina življenja:
pomembno je pozitivno razmišljanje in veliko gibanja. Nikdar nisem kadil. Vedno sem bil športnik
– imam tudi nekaj diplom iz hitre hoje. Veliko sem
kolesaril in plaval. Veliko hodim peš po stopnicah
in se nasploh še vedno veliko gibam. Malo mi je
pa prizanesla tudi narava – v naši družini v glavnem vsi dočakajo visoko starost ...«
Še na mnoga leta in iskrena hvala za vaše za sodelovanje, prim. dr. Cibic!

V svojem delu uživa in to ga drži pokonci

Majda Vesel Kočar
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STAROSTNA

IZGUBA

SLUHA
„Saj slišim, a ne razumem, kar mi govorijo,“ je
najpogostejša pripomba slaboslišnega, ko pride
po slušni aparat. Seveda je razumljivo, da sliši.
Kdor je gluh, mu slušni aparat ne pomaga. A
tu ne gre za gluhost, temveč slaboslišnost, ki
povzroča poslabšanje razumevanja. Izgubljanje
sluha večinoma poteka počasi, nič ne boli, oseba
pa se počasi navaja na vse šibkejše zvoke, dokler
to ne postane ovira pri komunikaciji.
Starostna izguba sluha ali presbyacusis (lat.presys – star, akoe – sluh) pomeni slabšanje slišnosti
zaradi staranja slušnega sistema v začetku pretežno na visokih frekvencah (8kHz). To poslabšanje
se počasi, toda progresivno razširja proti nizkim
frekvencam. Staranje slušnega sistema tako lahko
opišemo kot obojestransko in postopno izgubljanje sluha, s tem pa tudi slabšanje razumevanja.
Oseba s starostno izgubo sluha ima težave z zaznavo zvokov visokih frekvenc (npr. zvonjenje
telefona, budilke, ptičjega petja, ženski in otroški
glasovi). Kasneje sledi slabo razumevanje glasov
po televiziji, vse težje je slediti branju z ustnic, kar
dokazuje dopoljnjujočo funkcijo vida pri razumevanju. Glavna značilnost slaboslišnosti pa je, da
vse to zaradi postopne in vse manjše zmožnosti
komunikacije v družbi postopoma vodi v depresijo in izolacijo.
Izgubljanje sluha poteka počasi in postopoma.
Zmanjšane zaznave zvokov se osebe zavejo šele,
ko se pojavijo resnejše težave pri komunikaciji,
misleč, da drugi govorijo tiše, nerazumljivo. Težje je razumevanje v hrupnem okolju, počasnejša
je obdelava zvočne informacije in pomanjkljiva
lokacija zvoka v prostoru. Zaradi nezavedanja
Za optimalno rehabilitacijo je zelo
pomembno upoštevanje psihofizičnega
stanja naglušne osebe, njene želje, potrebe po kakovostni slišni zaznavi, saj so v
zadnjih letih starejše osebe še zelo strokovno in socialno aktivne.
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Naglušnost se
pojavi postopoma

primanjkljaja to slaboslišno osebo počasi vodi v
izolacijo in tudi v depresijo ter iskanje krivde v zunanjem okolju.
Starostne izgube sluha ni mogoče zdraviti, ker je
poškodba trajna (pojava staranja pač ni mogoče ustaviti, to je naraven pojav). V veliki večini je
uporaba slušnih aparatov edina rešitev. Seveda je
pri tem zelo pomembna motivacija slaboslišnega.
Zavračanje uporabe slušnega aparata in depresivno obnašanje dolgoročno negativno vplivata
na izboljšanje razumevanja oziroma na uspešnost
rehabilitacije.
Na slabše razumevanje dodatno vpliva tudi poslabšanje vida, ki pogosto spremlja starostni proces. Dopolnjevalna funkcija vida oziroma branje
z ustnic je prav tako oslabljena. Proces staranja
V rehabilitacijo slaboslišne osebe
moramo pritegniti tudi njeno družino.
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poteka na vseh nivojih, tudi na kognitivni ravni.
Obdelava zvočne informacije se na vsakem delu
slušne poti obdeluje bolj okrnjeno, počasneje. V
rehabilitacijo slaboslišne osebe moramo pritegniti tudi njeno družino. Člani naj bi v dialogu s s
slaboslišnim govorili počasi in razločno. Družina
je pomembna tudi zaradi pomoči, ki jo lahko nudi
slaboslišnemu. Začetek nošenja slušnega aparata
je včasih travmatičen prav zaradi novosti, ki jih
oseba v teh letih težje sprejema.
ŽELJA PO IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Pri odločitvi za slušni aparat je zelo pomembna
volja oziroma želja, da se izboljša kakovost življenja in s tem tudi socialnega okolja slaboslišne osebe in da se pretrga pot v izolacijo. Naglušnost, kot
je bilo že omenjeno, se pojavlja, razen v nekaterih primerih, postopoma. Ker izgubljanje sluha ne
boli, jo posameznik redko sam prepozna. Sčasoma
vse pogosteje prosi sogovornike, da ponovijo, kar
so rekli, za večanje jakosti televizijskega zvoka …
Nadaljuje se s slabim razumevanju dialoga v hrupnem okolju, z izogibanjem družabnih stikov, obiskom gledaliških predstav, koncertov in podobno.
Pomembno je, da se slaboslišna oseba sprva posvetuje s svojim zdravnikom, ki jo bo praviloma
napotil k otorinolaringologu. Po ustrezni diagnozi
naglušnosti bo ta svetoval rehabilitacijo s slušnimi aparati, da se izboljša razumevanje.
KATERI SLUŠNI APARAT IZBRATI?
Tehnologija slušnih aparatov zadnja leta nenehno
izboljšuje obdelavo zvoka, tudi zunanji videz je
vse bolj estetski. Izbira je velika tako po kakovosti
kot po obliki. Tu pa se postavlja vprašanje: kako
izbrati primeren slušni aparat za slaboslišno osebo? Vsekakor je akustik tisti, ki mora upoštevati
nekaj zelo pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na
izbiro primernega slušnega aparata. Za optimalno rehabilitacijo je zelo pomembno upoštevanje
psihofizičnega stanja naglušne osebe, njene želje, potrebe po kakovostni slišni zaznavi, saj so
v zadnjih letih starejše osebe še zelo strokovno in
socialno aktivne. Ne smemo pa zanemariti tudi finančne plati. Obravnava mora biti predvsem individualna. Pridobiti zaupanje slaboslišnega je zelo
pomembno pri premagovanju začetnega nezaupanja in zavračanja uporabe slušnega aparata.
Predvsem pa je potrebno zavreči vse predsodke
in slabe izkušnje znancev iz preteklosti, ki so imeli
slušni aparat v predalu. Vsekakor je tehnologija
obdelave zvoka slušnih aparatov zelo napredovala, prav tako znanje akustikov.
ZAUPAJTE SLUŠNEMU AKUSTIKU
Akustik pri izbiri slušnega aparata upošteva vse
informacije, ki jih dobi od specialista, vključno z

Akustik pri izbiri slušnega aparata
upošteva veliko podatkov

avdiogramom. Slaboslišni osebi prikaže in svetuje najprimernejše slušne aparate, pri čemer upošteva tudi finančne zmožnosti.
Dejavniki, ki vplivajo na izbiro slušnega aparata,
so poleg tonsko pražne avdiometrije tudi oblika
sluhovoda, splošno zdravstveno stanje, motivacija, spretnost rok, vid, kognitivno stanje, socialno
družbena aktivnost, aktivnost v prostem času,
zaposlenost, finančna zmožnost, estetika, psihofizično stanje. Obravnava je zelo individualna: to
preprosto rečeno pomeni, da slušni aparat, ki ga
nosi sosed, ni nujno primeren tudi za obravnavano osebo. Značilna padajoča krivulja pri starostni
izgubi sluha pomeni, da oseba slabo sliši zvoke
na visokih frekvencah, kjer so sičniki in šumniki, ki
dajejo pomen besedi, dobro pa slišijo hrup, ki je
večinoma nizkofrekvenčen. Tako je razumevanje
v tihem okolju dokaj dobro, poslabša pa se, ko je
oseba v hrupnem okolju.
Starostne izgube sluha ni mogoče
zdraviti, ker je poškodba trajna (pojava
staranja pač ni mogoče ustaviti, to je naraven pojav).
Že pri izbiri oblike slušnega aparata moramo biti
previdni, saj so rokovanje in motorične sposobnosti omejene. Zaradi poškodb rame in podobnih
poškodb, ki so v tem življenjskem obdobju pogoste, je včasih velika težava že samo vstavljanje
slušnega aparata.
Akustik mora navsezadnje nekako predvideti
bodoče težave in poslabšanja, ki spremljajo starostni proces. To je sicer težko storiti, s pravimi
nasveti pa se pri nameravani uporabi slušnega
aparata izognemo marsikateri nevšečnosti.
dr. aud. Diana Batista
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Veliko ljudi težko sledi
pogovoru, ker sogovornika
ne razume dobro

Obremenjeni zaradi

slabšega sluha

Se vam kdaj dozdeva, da ljudje ne govorijo dovolj glasno in razločno? Ste zaradi slabe razumljivosti morda napeti
in slabe volje? Vas pogovori in hrupno okolje spravljajo v stres? Vas kdaj vprašajo, kako je z vašim sluhom?
Da, to so prvi znaki naglušnosti, ki jih opažajo najprej
naši najbližji in ljudje, ki so z nami najpogosteje v stiku.
Izguba sluha se večinoma ne zgodi naenkrat, sluh ponavadi izgubljamo postopno. Prvi znaki so lahko tudi
glasneje nastavljen televizijski ali radijski zvok, v pogovoru ne razumemo bistva, šale ponavadi niso smešne,
ker bistva nismo dobro slišali in razumeli … To so najmilejše težave, ki prizadenejo naglušno osebo.
Tempo življenja postaja bistveno hitrejši, kot smo ga
bili vajeni pred leti. Vse stvari se odvijajo hitreje, ljudje
zahtevamo stvari takoj in zdaj. V tej nori hitrosti ni časa
za napake, ni časa za človeka. Za ljudi s slabšim sluhom
je to velik stres. Ko slabše slišeči sogovornika ne razume, si ta ponavadi ne vzame časa in ne razloži stvari
še enkrat od začetka. Ko se taka neprijetna situacija
nekajkrat ponovi, so ljudje slabe volje in se začnejo odmikati. Sogovorniki se na naglušne največkrat jezijo in
nanje celo jezno vpijejo. V izogib podobnim situacijam
se naglušni postopoma umikajo iz družbe, saj zaradi
slabega razumevanja ne želijo biti predmet posmeha
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in zaničevanja. Neprestano so v stresu in obremenjeni
z razmišljanjem, če so sogovornika pravilno razumeli.
Vsak večer pomeni olajšanje, ker so lahko v tišini in jim
ni treba več nikogar poslušati ...
Toda zakaj bi trpeli? Če nas boli zob, obiščemo zobozdravnika. Zakaj v primeru slabšega sluha ne bi poiskali
težavi primernega strokovnjaka?
Če se vsaj delno vidite v omenjenih situacijah, ki so
nam jih zaupali naglušni, ukrepajte! Obiščite zdravnika
in specialista ORL, posvetujte se s slušnim akustikom –
to so strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem pomagali. V
podjetju Slušni aparati WIDEX že več kot 40 let pomagamo preko 40.000 zadovoljnim uporabnikom slušnih
aparatov. Sodobna tehnologija je močno napredovala
tudi v razvoju slušnih aparatov, saj nudimo široko paleto proizvodov, od klasičnih do najbolj diskretnih sodobnih oblik. Če se bojite, da bo slušni aparat preveč
opazen, je strah povsem odveč. Sodobni slušni aparati
so lahko tudi diskretni in skoraj neopazni.

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

Slušni center

Koper

Diana Batista, slušni
akustik:
»Pri svojem delu se kot slušni
akustik trudim pomagati
slaboslišnim pri izbiri slušnega
aparata. Poskušam jim dati
čimveč informacij pri izbiri
slušnih aparatov in opozarjam na prednosti in
pomanjkljivosti izbranega slušnega aparata.
Izbira mora biti v okviru velikosti in tipa izgube
sluha. Moj cilj je pomagati uporabniku, izboljšati
razumevanje in s tem tudi izboljšati njegovo
kakovost življenja. S svojimi dolgoletnimi
izkušnjami skušam opozarjati in preprečevati
začetne težave in spremembe, ki jih uporabnik
ne pozna, in z ustreznimi nasveti prispevati k
optimalnemu zadovoljstvu slaboslišnega.«
vam poleg strokovnega svetovanja, prodaje in vzdrževanja slušnih aparatov nudimo brezplačno informativno merjenje vašega sluha. Po meri izdelamo ušesne
vložke in čepe, prodajamo baterije in pribor za vzdrževanje ter higieno slušnih aparatov.

Le nekaj korakov od znamenitih starih koprskih
mestnih vrat na Mudi, za katerimi se na
Prešernovem trgu skriva znameniti Da Pontejev
vodnjak, boste našli Widexov slušni center v Kopru.
Drugače povedano: slušni center se nahaja na
Vojkovem nabrežju 1 ob krožišču vpadnice v center
mesta na obrobju starega mestnega jedra.
Tu smo od leta 2009, ko smo se preselili v prenovljene
in sodobno opremljene prostore – le streljaj od stare
lokacije, kjer smo bili vse od leta 1997.
Slušni center Widex je odprt od ponedeljka do petka,
večinoma pa stranke naročamo ob ponedeljkih, sredah
in petkih, ko za svetovanje in celovito oskrbo slušnih
aparatov poskrbi usposobljen slušni akustik. Ob torkih
in četrtkih je v slušnem centru na voljo tudi samoplačniška ambulanta z zdravnikom specialistom.
Podjetje Slušni aparati Widex je tako kot v Sloveniji
tudi na obali podjetje z najdaljšo tradicijo in največ izkušnjami pri oskrbi slušnih aparatov. Izobraženi in izkušeni slušni akustiki vam bodo z veseljem pomagali na
poti k izboljšanju vašega sluha in strokovno skrbeli za
vaše slušne aparate. Tudi v koprskem slušnem centru

Franc Smrtnik,
slušni akustik:
»Trudimo se, da bi bile
naše stranke deležne
najkakovostnejše obravnave,
nudimo dodatno pomoč pri
učenju vstavljanja aparata
v uho in privajanju na slušni aparat. Prav tako
želimo stranko poučiti o pomembnosti rednega
čiščenja ušesnega vložka ter rednega letnega
kontrolnega pregleda slušnega aparata, kar
zagotavlja njegovo pravilno delovanje.«

SLUŠNI CENTER KOPER
Vojkovo nabrežje 1, Koper
Tel. 05 627 23 54
e-mail: info@widex.si
Delovni čas:
		
		

pon. in pet.: 8:00–15:00;
sre.: 9:00 - 16:00
tor. in čet. : 11:00–18:00

PRISLUHNITE ŽIVLJENU — SEPTEMBER 2015 | 13

PRISLUHNIMO NOVOSTIM

Povsem nov svet
brezžičnega zvoka
DEX podporni pripomočki za poslušanje iz
Widexa omogočajo izkusiti popolnoma nov svet
zvokov. Omogočajo enostavno komunikacijo
med vašimi slušnimi aparati in drugimi avdio
napravami, s katerimi se vsi pogosto srečujemo
v vsakdanjem življenju.
RC-DEX – majhen daljinski
upravljalnik
RC-DEX je eleganten, kompakten in uporabniku prijazen daljinski upravljalnik za
slušni aparat. Njegova enostavnost in intuitivna zasnova vam omogočata boljši
nadzor nad funkcijama slušnega aparata,
kot sta nastavljanje glasnosti in menjava
programov za poslušanje. Dovolj je majhen,
da ga lahko obesite na obesek za ključe, inteligentno zasnovan in s tremi enostavnimi tipkami.
To pomeni, da ga lahko hitro in enostavno začnete
uporabljati. Ko je funkcija aktivirana, vas o stanju
obvesti govorno ali tonsko sporočilo v vaših slušnih aparatih. Tudi LED dioda na daljinskem upravljalniku zasveti vedno, ko ga uporabljate.
M-DEX – za mobilni telefon
M-DEX je uporabniku prijazen in stilsko oblikovan
brezžičen podporni pripomoček za poslušanje,

ki ga lahko uporabljate z mobilnim telefonom.
Združljiv z Bluetooth mobilnimi telefoni, M-DEX
reproducira telefonske pogovore neposredno v
slušni aparat.
Edinstvena lastnost M-DEX je možnost nastavitve
''izklop prostora''. S tem začasno izklopite mikrofone v slušnem aparatu, da se lahko osredotočite
samo na telefonski pogovor, saj vas moteči zvoki
iz okolja ne motijo.
M-DEX se lahko uporablja tudi kot napreden daljinski upravljalnik. Ne samo da z njim lahko nadzirate in upravljate normalne funkcije, kot sta reguliranje glasnosti in preklapljanje med programi za
poslušanje, lahko se uporablja tudi za izbiro smeri
poslušanja.
Funkcija »prosti fokus« vam omogoča, da se
osredotočite na sprejem zvokov iz želene smeri:
z leve, desne, od spredaj ali zadaj – v situacijah,
kjer ne morete obrniti glave – na primer, ko vozite
avto. Vgrajeno ima tudi telefonsko tuljavico.
T-DEX – za mobilne telefone
z Bluetooth
T-DEX je prostoročna brezžična zanka za uporabo
z vsemi slušnimi aparati, ki imajo telefonsko tuljavico. Omogoča enostavno povezavo z mobilnimi
telefoni, ki imajo Bluetooth.
T-DEX preprosto namestite okoli vratu in ga aktivirate, ko zazvoni vaš telefon. Zvok se brezžično prenese v vaš slušni aparat, tako da se lahko
pogovarjate neposredno. Klice lahko enostavno
sprejmete ali zaključite z enim samim pritiskom
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poslušate le televizijski zvok – to pomeni, da lahko
uživate v TV-programu brez nepotrebnega hrupa
iz ozadja. Seveda lahko zvok iz okolja na zelo enostaven način ponovno vključite, če želite.
UNI-DEX
Praktičen pripomoček za
udobno telefoniranje z mobilnim telefonom, prav tako
pa služi za univerzalen prenos
zvoka v slušne aparate, kot na primer glasbo iz MP3 predvajalnika.
Majhen, lahek in cenovno ugoden
DEX pripomoček je tako prava
rešitev za vse, ki želite več zvoka v svojih ušesih.

na gumb. Ker ojači zvok mobilnega telefona, je
T-DEX kot nalašč za situacije, v katerih je veliko
hrupa v ozadju. Ker se uporablja prostoročno, se
na primer lahko pogovarjate preko mobilnega telefona tudi med vožnjo z avtom.
Za slušne aparate vseh proizvajalcev, ki imajo
vgrajeno telefonsko tuljavico!
TV-DEX – za uživanje
ob televiziji
TV-DEX je uporabniku
prijazen podporni pripomoček, ki je posebej namenjen uživanju
ob televiziji. Uživate
lahko do 10 ur neprekinjenega, najkakovostnejšega poslušanja televizije ali drugega
avdio zvoka,
preden
je
potrebno ponovno polnjenje.
Glavna prednost TV-DEX-a je njegov visokokakovosten stereo zvok, povsem brez zakasnitev.
Zvok iz televizije ali avdia izkusite natančno tako,
kot je namenjeno – brez motečega pačenja ali še
pomembneje, brez odmevanja.
Še ena, edinstvena lastnost TV-DEX-a je možnost
nastavitve ''izklop prostora''. S tem začasno izklopite mikrofone v vaših slušnih aparatih in lahko

Glavne lastnosti:
• povezljiv z mobilnimi telefoni, računalniki,
tabličnimi računalniki ...
• povezljivost s 3.5 mm konektorjem
• uporaba za prostoročno telefoniranje
• brezžičen prenos zvoka visoke kakovosti v
slušne aparate preko sistema WidexLink
• doom Off funkcija (izklop zvoka iz okolja)
• avtomatični prenos do slušnih aparatov
• dolgo trajanje baterije, 40 ur prenosa /
4 mesece na standby
• hitro polnjenje v eni uri
• enostavna uporaba

VODASTOP
silikonski čepki za ušesa
V Widexovih slušnih centrih po Sloveniji lahko dobite silikonske čepke za ušesa,  ki so narejeni po
meri ušesa. Čepki se 100% prilegajo ušesu in ščitijo pred vdorom vode. Še posebej se priporočajo
za vse z občutljivimi ušesi,  za otroke s pogostimi
vnetji ušes in za vse,  ki ste veliko v bazenih.

Po meri izdelani čepki omogočajo
visoko prilagodljivost in zaščito ušes
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