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ZA HITRO SUŠENJE
SLUŠNIH APARATOV

Majhna, prenosna in
za uporabo enostavna
naprava za sušenje
slušnih aparatov

SAMOPLAČNIŠKA ORL
AMBULANTA V KOPRU
Če želite najhitreje priti do ORL specialista,
vas vabimo v samoplačniško ORL ambulanto
v Kopru. Za pregled ali posvet se naročite po
telefonu 05 627 23 54 ali pošljite sporočilo
na info@widex.si. Ambulanta deluje ob torkih
in četrtkih popoldne v Widexovem slušnem
centru na Vojkovem nabrežju 1 v Kopru.
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Prenosna sušilna naprava DRY-GO UV™ posuši
in dezifencira slušne aparate in ušesne vložke
v samo treh urah. Vsakodnevna uporaba
pomaga pri optimalnejši uporabi slušnega
aparata v daljšem obdobju. Hkrati si boste s
sušenjem slušnih aparatov v sušilni napravi
zagotovili daljšo trajnost slušnega aparata in
boljšo ušesno higieno. Poleg standardnega
220 voltnega napajanja boste zraven prejeli
tudi USB napajalni kabel.

PRISLUHNIMO UVODNIKU

Združujemo
vaše zgodbe
in naše
poslanstvo
Pri svojem delu se skupaj z mojimi sodelavci vsak dan srečujemo z najrazličnejšimi ljudmi, ki
obiščejo naše slušne centre po
Sloveniji. Vsak človek je poseben in unikaten, zato je težko
potegniti nek skupni imenovalec vsem našim uporabnikom.
Lahko rečem le, da nas vse
skupaj povezuje sluh in z njim
povezani manjši in večji izzivi, s
katerimi se srečuje najprej vsak
posameznik, nato njegovi bližnji
in v naslednji fazi tudi mi. Zavedamo se, da ima vsak človek, ki
stopi skozi naša vrata, za sabo
prehojeno določeno pot ...
Na samem začetku je treba
ugotoviti, da ima nekdo težave s sluhom, nato se je treba s
tem soočiti. To lahko traja nekaj
mesecev ali pa nekaj let. Tudi
če starši ugotovijo, da je njihov
otrok naglušen, traja določen
čas, da to sprejmejo. Ko si torej
priznamo, da imamo težave s
sluhom, ki jih želimo rešiti, poiščemo pomoč pri zdravniku.
In nato smo šele na vrsti mi. Ko
pridete k nam, ste lahko jezni,
prestrašeni, naveličani ali pa
polni pričakovanja in veseli,
da se boste končno lahko spet
lažje sporazumevali. Kaj je tukaj prav in kaj narobe? In kdo
smo mi, da bomo o tem sodili?
Naša naloga je, da vas prijazno
sprejmemo, se z vami pogovorimo in da skupaj najdemo
pot, kako priti do cilja – do kar
najboljšega razumevanja. Vsak
človek ima svojo zgodbo, vsak
ima drugačno izgubo sluha in
predvsem vsak svojo izgubo
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drugače dojema in čuti. O tem
veliko pišemo v nadaljevanju.
Predvsem pa velja, da če se iz
kakršnihkoli razlogov počutimo
stigmatizirani, nas bodo tudi
drugi tako dojemali.
Naše osnovno delo je pomagati
ljudem, da slišijo. Svoje delo
opravljamo s ponosom, saj nas
nenehno motivira naše poslanstvo, da ljudem pomagamo k
boljšemu sluhu, boljšemu razumevanju in kakovostnejšemu
življenju. Prepričani smo, da slušni aparati lahko ljudem resnično pomagajo in izboljšajo njihovo življenje. Zato radi rečemo,
da naše poslanstvo gradimo
skupaj z našimi zadovoljnimi
uporabniki. Našim uporabnikom
omogočamo najboljše storitve
in najboljše slušne aparate na
trgu. Ko postanete lastnik Widexovega slušnega aparata, se
naše sodelovanje šele dobro
začne, saj nenehno skrbimo za
vaš sluh in za to, da se z našim
slušnim aparatom kar najbolje
počutite. Tu bi rada poudarila,
da je najpomembneje, da nam
zaupate. Naši slušni akustiki so
profesionalni, izšolani in izkušeni strokovnjaki, ki so tukaj za to,
da vam pomagajo.
Tako združujemo vaše zgodbe
in naše poslanstvo, tukaj pa se
začenjajo naše skupne poti.
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Stigmatizacija
je stvar percepcije
Dr. Jurij Clemenz je človek odprtega srca, ki
veliko kuha in drvari po kraški gmajni, saj mu je
oboje spodbuda za razmišljanje o novih izzivih.
Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v
Ljubljani, bil splošni zdravnik v ZD Ljubljana, nato
pa pet let specializant interne medicine – kardiologije v UKC Ljubljana. Zdravniške izkušnje si je
pridobival tudi v Nemčiji, nato pa se je iz zdravstva preselil na področje farmacije. Sodeloval je
s podjetjem Zeneca v Nemčiji, kjer je na severnem Bavarskem uspešno uvedel intravenozno
anestezijo in ACE-inhibitorje nove generacije.
Kot specialist za inovativna kardiološka zdravila
je pri farmacevtski multinacionalki Eli Lilly koordiniral sodelovanje z bolnišnicami, klinikami,
ZZZS in MZZ ter vodil področje za duševne bolezni in centralne motorične motnje. Zaradi znanja
na področju kardiologije, intenzivne medicine in
duševnega zdravja, bogatih izkušenj na področju
zdravstvene ekonomike, sodelovanja z interesnimi združenji bolnikov ter odličnih organizacijskih sposobnosti je cenjen in iskan strokovnjak
v domačem in multietničnih ter multinacionalnih
okoljih. Ko je pred leti ugotovil, da je njegova
komunikacija zaradi slabšega sluha čedalje težja,
se je po temeljiti raziskavi odločil za Widexov
slušni aparat. Kot strokovnjak na področju duševnih bolezni veliko ve o stigmatizaciji duševnih
bolnikov v družbi, na drugi strani pa je idealen
sogovornik tudi zaradi svojih izkušenj s slušnimi
aparati in stigmatizacijo naglušnih oseb. Z dr.
Clemenzem smo se pogovarjali o stigmatizaciji
tako in drugače.
Kdo je po vašem mnenju stigmatiziran?
Vse je stvar percepcije. Zaznamovan si toliko,
kot se sam počutiš zaznamovanega. Tako te potem dojema tudi okolica. Sam poznam področje
duševne prizadetosti in vem, koliko truda je bilo
vloženega, da smo širši populaciji približali npr.
depresijo in shizofrenijo. Da teh ljudi ne zapiramo
več v neke ustanove, ampak smo jih vrnili družini ...
Če pri slušni prizadetosti vzamemo gluhoneme
kot ekstrem – še od časov, ko so jih zapirali v glu-
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Z Widexovim slušnim aparatom slišim optimalno!

»Vse je stvar percepcije.
Zaznamovan si toliko, kot se sam počutiš
zaznamovanega. Tako te potem dojema
tudi okolica.«

honemnice, jih družba gleda kot invalide. Pa vendar imajo ljudje z gibalnimi motnjami kar nekaj
fizičnih prilagoditev za lažje gibanje in na daleč
se vidi, da npr. nekdo ne more hoditi. Slepi imajo
belo palico. Če pa npr. gluhonemi pride v trgovino, nima nikakršnega razpoznavnega simbola,
ki bi mimoidočim ali pa prodajalki za pultom dal
vedeti, da se človek ne more sporazumevati, ker
ne sliši in ne govori ... To je res ekstremen primer, čeprav ga lahko podobno apliciramo na ves
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spekter slaboslišnih. Naglušnost je primerljiva z
motnjami vida, govorimo o slaboslišnosti in slabovidnosti. A kot rečeno na začetku: vse je stvar
percepcije – kako prizadeti prenašajo stigmatizacijo in kako drugi vidijo slaboslišnega. Ampak ker
ne poznamo in ne razumemo, se bojimo ali pa se
umaknemo.
Obstaja rešitev, da bi lahko tudi gluhe in naglušne takoj prepoznali ter jim tako olajšali
komuniciranje?
Kakšen prijazen simbol, s katerim bi se človek
lahko identificiral. Morda je to nekaj, o čemer bi
veljalo razmisliti na nacionalnem nivoju. Mogoče imajo tovrstne izkušnje že tudi kje v tujini?
Se spomnite recimo pred leti zobnih aparatov z
vsem železjem v ustih? Saj si se človeka ustrašil ...
Pa poglejte zdaj. Danes take in drugačne zvezdice v ustih predstavljajo že statusni simbol. O tem
govorim.
Bi bil tudi slušni aparat sčasoma lahko neke
vrste statusni simbol?
Počasi morda res. Vendar se v realnosti žal lahko še vedno zgodi, da ljudi z zaušesnim aparatom
obravnavamo kot malce... khm... neumne... Poznam kar nekaj ljudi, ki se, kljub temu da ne slišijo,
ne odločijo za slušni aparat, ker se bojijo, da bi jih
»Najpomembnejše se mi zdi, da v družbi razbijemo predsodke o piskajočih slušnih aparatih, o nekakšni zaostalosti ljudi,
ki slabo slišijo in podobno. O tem moramo
veliko govoriti, da bo to počasi v družbi
postal popolnoma normalen pojav, kot del
življenja.«

Dr. Jurij Clemenz z ženo Vojko že nekaj let živi na
Krasu, kjer vsak posebej in oba skupaj veliko ustvarjata.

drugi imeli za bebave. Predvsem starejše ljudi je
sram, kaj si bodo o njih mislili drugi, zato se ne odločijo. Ker ne slišijo dobro, počasi sami sebe izločajo iz okolice. Poleg tega jih okolica ne pritegne
več v pogovor, ker se moramo za komunikacijo z
njimi malce bolj potruditi. Tudi to je stigmatizacija.
Mislite, da so torej slaboslišni kljub slušnim
aparatom v družbi še vedno stigmatizirani?
Kot sem rekel na začetku pogovora: vse je stvar
percepcije. Tisti, ki so naglušni že od rojstva, se
soočajo s problemi s komunikacijo že od otroštva
dalje. Nekateri se temu skorajda brez težav privadijo, spet drugi se vse življenje počutijo malo
odrinjene in zaznamovane. Tudi ljudje, ki izgubijo
sluh v kasnejših letih, so različni. Nekateri za slušni aparat še slišati nočejo in se raje osamijo, spet
drugi se z veseljem odločijo za pripomoček, ki jim
bistveno olajša komunikacijo in dvigne kakovost
življenja. Gre za dva konca Gaussove krivulje,
vmes je pa celoten spekter občutkov, strahu, večje ali manjše zaznamovanosti. Najpomembnejše
se mi zdi, da v družbi razbijemo predsodke o piskajočih slušnih aparatih, o nekakšni zaostalosti
ljudi, ki slabo slišijo in podobno. O tem moramo
veliko govoriti, da bo to počasi v družbi postal
popolnoma normalen pojav, kot del življenja.
Kako se vi osebno počutite s slušnim aparatom?
Zase lahko rečem, da z Widexovim slušnim aparatom slišim optimalno. Seveda so tu tehnične
omejitve, vendar sam osebno s slušnim aparatom
slišim kot sova. Se pa dogaja tudi ljudem, ki imajo
slušni aparat, da ne gredo v družbo, ker jih moti
zvok v ozadju. Tudi sam se še spomnim časov,
ko me je neskončno motil silen zvok žvenketanja
kozarcev, porcelana in jedilnega pribora v restavraciji. Ali pa na primer sicer čisto prijeten zvok
burje, ki je postal na sprehodu po kraški pokrajini
neznosen. Nisem slišal ne pasjega laježa ne ženinih besed, le eno samo zavijanje burje. Zdaj imam
slušni aparat z dodatnimi programi, ki jih vklopim
po potrebi in tako povsem nemoteno komuniciram v različnih slušnih situacijah.
Če doma brez slušnega aparata sedim na terasi, ne
slišim čričkov in ptičjega petja. Ker me ptičje petje
pomirja, bi bil brez slušnega aparata prikrajšan za
nekaj lepega. Kar se mene tiče, lahko rečem le, da
je življenje lepo, predvsem na konferencah in kongresih, ko lahko nemoteno poslušam in sodelujem
v razpravah (precej očitna razlika med »prej«in
»potem«). Slušni akustik mi je najprej dal povsem
osnovni program in ko sem se vrnil s svojimi željami, sem dobil še daljinca in dodatne nastavitve na
slušnem aparatu. Zdaj pa uživam.
Tekst: Majda V. Kočar
Foto: Miran Juršič
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Kaj stigmatizacija pravzaprav sploh je, kaj
pomeni ta, po izvoru grška, beseda, ki je
preko latinščine prešla v anglo-saksonske
jezike? Stari Grki so jo uporabljali za
vžgano znamenje na koži sužnjev in
kriminalcev, pomenila je torej označbo,
znak na nečem. Najbolj znana je uporaba
za označbo ran žebljev na Kristusovem
telesu, katere so prejeli tudi nekateri
svetniki. V sedemnajstem stoletju pa
je dobila nov pomen »znak sramote«
(označba sramote). Še vedno pa se, v
prvotnem pomenu, izraz uporablja v
botaniki za označbo osrednjega zgornjega
dela rastline, ki sprejme cvetni prah, in v
zoologiji, kjer označuje mesto oči ali por
na živali.

STIGMATIZACIJA

SLABOSLIŠNIH IN GLUHIH

OSEB V DRUŽBI
Beseda se uporablja tudi v medicini, da se označijo kožne spremembe, povezane z neko določeno boleznijo. Besedo stigmata so uporabljali
tudi za deteljici podobnim kožnim znamenjem,
ki so jih povezovali z znamenji satana. V novejšem času pa ta beseda opisuje sociološki pojem,
ki se uporablja za močno neodobravanje in negativen odnos družbe do drugačnosti. Ameriški
znanstvenik Goffman, ki se je ukvarjal s preučevanjem družbe, je s pojmom stigmatizacije opredelil odziv družbe na »nezaželeno drugačnost«.
Kaj je vse pa je lahko nezaželena drugačnost?
Se to nanaša na posameznika, na skupino ljudi?
Se ta lahko spreminja? Odgovor na vsa našteta vprašanja je seveda pritrdilen. Torej če upoštevamo zgodovino besede in današnji pomen,
nam je jasno, da predstavlja nekaj temačnega,
negativnega, a vseeno nekaj, kar bi se lahko
spremenilo, preseglo.
V današnji dobi povezujejo pojem stigmatizacije predvsem z osebami z drugačno barvo kože,
drugačno veroizpovedjo, etično pripadnostjo,
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starostjo, izobrazbo, boleznijo (predvsem duševno zaostalostjo). Vse to spravlja te osebe v
neenakovreden položaj in socialno oddaljenost.
Ob upoštevanju dejstva, da je gluhota druga najtežja invalidnost, takoj za duševno zaostalostjo
(Svetovna zdravstvena organizacija 2015), potem nas ne preseneča, da se ravno slaboslišne in
gluhe osebe pogosto srečujejo s stigmatizacijo.
V zadnjem času jo kar povezujejo z diskriminacijo, torej z neenakim obravnavanjem določenih
oseb in skupin v družbi. Diskriminacija nastaja
tako, da se ustvarja stereotipna podoba posameznikov in skupin, ki so drugačni od večinske
skupine. Sledi le še mali korak do tega, da se
Ob upoštevanju dejstva, da je gluhota druga najtežja invalidnost, takoj za duševno zaostalostjo (Svetovna zdravstvena
organizacija 2015), potem nas ne preseneča, da se ravno slaboslišne in gluhe osebe
pogosto srečujejo s stigmatizacijo.

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU
»druge, drugačne« označi kot podrejene, slabše in posledično se jih tako namenoma izključi
iz dominantne (glavne, višje) skupine in se tako
onemogoči (ali vsaj zmanjša) dostop do vsega,
kar ponuja družba. Ena izmed definicij diskriminacije je tudi neenako obravnavanje oseb brez
upravičenega razloga. Torej ni nenavadno, da
tudi slaboslišne in gluhe osebe, zaradi zmanjšane zmožnosti komunikacije, sodijo med skupine,
v katerih je zaznati stigmatizacijo in diskriminacijo. Gluhota in slaboslišnost sta nevidni invalidnosti in posledično se ljudje premalo zavedamo
omejitev, s katerimi se te osebe srečujejo. Predvsem so prikrajšani za brezskrbno komunikacijo, od katere pa je odvisno izobraževanje in vsi
socialni stiki, tako s posamezniki kot z družbo v
širšem pomenu. Gluhe in slaboslišne osebe imajo tudi zmanjšano možnost za samostojno opravljanje vsakodnevnih opravkov, pri katerih je poGluhe in slaboslišne osebe imajo tudi zmanjšano možnost za samostojno
opravljanje vsakodnevnih opravkov, pri katerih je potrebna komunikacija. Slišeči lahko
izvajajo svoje aktivnosti spontano, urejajo
na uradih, obiščejo zdravnika, znance ali
kulturni dogodek, medtem ko morajo slaboslišni in gluhi vse natančno načrtovati in se
prilagajati možnostim tolmača.

trebna komunikacija. Slišeči lahko izvajajo svoje
aktivnosti spontano, urejajo na uradih, obiščejo
zdravnika, znance ali kulturni dogodek, medtem
ko morajo slaboslišni in gluhi vse natančno načrtovati in se prilagajati možnostim tolmača. Soočanje s stigmatizacijo in diskriminacijo pogosto
vodi v doživljanje občutkov tesnobe, otožnosti,
lahko vodi celo do depresije ali drugih duševnih
bolezni. Tukaj ponovno pride do težave, saj je za
potrebno zdravljenje teh težav nujno potrebna
dobra, neposredna, pogosta in zaupna komunikacija. Zaradi težav pri komunikaciji pa lahko pride tudi do neskladja med »povedanim, slišanim
in razumljenim«.
V družinah so navajali težave pri komuniciranju s podobno starimi sorojenci.
Težave so navajali tudi pri komuniciranju s
sovrstniki, medtem ko presenetljivo niso navajali težav pri partnerskih stikih.
Diskriminacija in stigmatizacija slaboslišnih in
gluhih oseb se pogosto kažeta v nevidnih praksah, kot neosveščenosti posledica širše javnosti
ter pomanjkanja pripomočkov in tolmačev. Komunikacijska prepreka je pogost razlog, ki gluhi
osebi onemogoča ali zmanjša možnost za kakovosten socialen stik s slišečimi. Letošnja raziskava, izdelana v Sloveniji, in predstavljena v magi-

Glede na raziskavo Adrijane Narat so anketirani
stigmatizacijo pogosto doživljali v šoli, v odnosih
s sovrstniki, medtem, ko so odnose z učitelji
skoraj vsi opisali kot pozitivne in razumevajoče.
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strskem delu mag. Adrijane Narat, je analizirala
odgovore gluhih in slaboslišnih oseb, starih od
18 do 35 let. Iz nje lahko povzamemo nekaj tehtnih ugotovitev:
• Anketirani so največ težav navajali pri dogodkih in opravilih vsakdanjega življenja.
• Diskriminacijo in stigmatizacijo so pogosto
doživljali v šoli, polovica anketirancev je opisala zasmehovanje v šoli. Slednje se nanaša
na odnos s sovrstniki medtem ko so odnose
z učitelji skoraj vsi opisali kot pozitivne in razumevajoče.
• Kot hudo dojemanje diskriminacije in stigmatizacije so opisovali iskanje zaposlitve, saj
polovice od njih niso zaposlili zaradi gluhote.
• Opisovali so težave pri komunikaciji tudi v lastnih družinah, sicer pa so večinoma opisovali
dobro in pozitivno sprejemanje njihove drugačnosti v družinskem krogu. Nekateri domači so občutili veliko skrb in bojazen zanje.
• V družinah so navajali težave pri komuniciranju s podobno starimi sorojenci. Težave so
navajali tudi pri komuniciranju s sovrstniki,
medtem ko presenetljivo niso navajali težav
pri partnerskih stikih.
• Praktično vsi so navajali velik pomen elektronskih medijev in elektronskih načinov komunikacije saj so na teh področjih enakovredni, če ne celo boljši od slišečih oseb.

In kakšne strategije uporabljajo, kake spretnosti
in veščine razvijajo, da se ubranijo stimgatizacije, diskriminacije in teh negativnih izkušenj?
• Veliko anketirancev je videla prednost v segregiranem načinu izobraževanja (torej posebne šole za gluhe in naglušne). Kot strategijo za lažje vključevanje v socialne kroge
so videli v druženju s osebami s podobnimi
težavami ali vsaj v mešane skupine.
• Strategija pri lažjem iskanju zaposlitve pa je
bila v poučevanju okolice o težavah slaboslišnih in gluhih ter v aktivnem iskanju zaposlitve, ki ni omejeno le na javljanje na rapise, pri katerih je pogost govorni intervju, na
katerem se gluha in slaboslišna oseba težje
odlično izkaže in predstavi.
• Ni dvoma, da pravilna uporaba novejših, pravilno nastavljenih in vzdrževanih tehničnih
pripomočkov za premostitev izgub sluha lahko bistveno pripomore k lažji komunikaciji ali
jo celo sploh omogoči (npr. polžev vsadek).
Kot je prepričan ameriški klinični psiholog Coleman, je danes strah morda ključen za vztrajanje
stigme in ohranjanje njenih družbenih funkcij. Čigav strah? Verjetno strah obeh skupin, slišečih,
ki se ne znajo soočati z drugačnostjo slaboslišnih in naglušnih in jim ta frustracija nemoči komunikacije povzroči strah in negotovost, kakor
seveda tudi strah slaboslišnih in gluhih pred prepogostimi težavami pri komunikaciji.
Ni dvoma, da pravilna uporaba novejših,
pravilno nastavljenih in vzdrževanih tehničnih pripomočkov za premostitev izgub sluha lahko bistveno pripomore k lažji komunikaciji ali jo celo sploh omogoči (npr. polžev
vsadek).

Pravilna uporaba tehničnih pripomočkov za premostitev
izgub sluha lahko močno pripomore k lažji komunikaciji.
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Kako naprej? Le boljše razumevanje težav slaboslišnih in gluhih ter izobraževanje o drugih načinih komunikacije, pripravljenost na drugačnost,
pripravljenost na lastne spremembe ter pozitivna toleranca vseh skupin lahko nas vse privede
na višji nivo sobivanja med različnimi osebami
in skupinami ljudi v družbi. Ali ni poraz posameznika in družbenih skupin, če s svojim odnosom,
vedenjem, aktivnostmi, ignoranco povzročimo,
da se druga oseba, druga skupina oseb počuti
diskriminirano, izobčeno in stigmatizirano in to
zaradi slabšega sluha ali gluhote?
Dolžnost in hkrati naša velika priložnost za lastno rast je, da vsak dan, na vseh področjih življenja poskusimo delovati tako, da se bodo
»otroci manjšega boga« počutili boljše, sprejete
in spoštovane.
Doc. dr. Saba Battelino, dr. med.

PRISLUHNIMO LJUDEM

Glasba

mi veliko

pomeni
Lidija nosi
Widexov slušni
aparat Dream
Fashion 440.

Lidija je simpatična in nasmejana gospa z
iskricami v očeh, ki trdno stoji na tleh in ima
odprto srce za soljudi. Ve, kaj želi, zaveda se
svojih omejitev in upa si sanjati ... To, da je
močno naglušna na obe ušesi, so ugotovili pri
petih letih. Pozno ali zgodaj? Morda pozno, saj
se je do takrat že naučila govoriti po svoje.
Pa še vedno dovolj zgodaj, da živi z naglušnostjo že
od svojega otroštva. Lidija je bila bistra in znanja željna
deklica, ki je prva leta hodila v šolo za slušno prizadete.
Ob koncu četrtega razreda pa so staršem predlagali,
naj jo prepišejo v »normalen« program, da bodo tako
ulovili zadnji vlak za dekličino vključitev v drugo šolsko
okolje. Danes je žena in mama dveh otrok, tukaj pa je
njena zgodba.
Prva šolska leta in prehod v »navadno« šolo
Prva leta sem obiskovala šolo za slušno prizadete, v petem razredu pa sem se vpisala v »normalno« šolo, saj se
je v tistem času ravno začelo aktivno vključevanje otrok
s posebnimi potrebami v redni program šolanja. Nato
sem obiskovala srednjo zobotehniško šolo, v kateri sem
bila zelo uspešna, pa tudi dobro sem se počutila. Je pa
tudi res, da sta se na šoli psihologinja in socialna delavka zelo zavzeli zame, tako da sem se res počutila zelo
sprejeto in tudi sicer nisem čutila kakšnih večjih težav
pri vključevanju v šolsko okolje.

Kako je v občutljivih najstniških letih potekalo navezovanje stikov z vrstniki?
Popoldansko druženje v novi šoli ni zaživelo – poleg
moje naglušnosti je bila razlog za to tudi lokacija šole in
doma. Na rojstne dneve me niso pogosto vabili. Imela
pa sem zelo dobro prijateljico, ki mi je veliko pomagala
pri mojem vključevanju v družbo. Moja šibka točka je
bilo na primer telefoniranje, zato sem jo vedno prosila naj pokliče ali se oglasi namesto mene. Ona pa me
je vedno spodbujala, naj sama telefoniram in se ne zanašam vedno na njo. Zdaj pa telefoniranje prepuščam
svojemu možu ... Nekatere stvari pač ostanejo – se zasmeje Lidija.
Se vam zdi, da je razlika med šolami s prilagojenim
programom za določene skupine in »normalnimi«
šolami?
Odvisno je od tega, koliko se želiš sam angažirati. Eni
so zelo bistri, veliko berejo in so odprti. Spet drugi so
že po naravi bolj zaprti vase, ne berejo veliko in tudi ne
razumejo ... Velike razlike so tudi med učenci v šolah za
naglušne in tistimi, ki so v normalnih šolah. Slaboslišni
učenec v rednem programu se mora precej bolj truditi
in biti zainteresiran za pridobitev novega znanja kljub
oviram, ki jih s sabo prinaša naglušnost.
Menite, da ste v življenju zaradi naglušnosti za kaj
prikrajšani?
Pogovor v družbi mi še vedno predstavlja izziv, z eno
osebo se je prijetno pogovarjati, pogovor z več osebami je pa lahko precej naporen in težaven. Prav tako je
težko, ko pridem nekam prvič. Telefoniranju se še vedno izogibam in največkrat prosim moža, da telefonira
namesto mene.
To, kar zares pogrešam, je poslušanje radia in televizije.
Posebno poglavje v mojem življenju predstavlja glasba,
ki mi zelo veliko pomeni. Vsem naglušnim poslušanje
glasbe predstavlja izziv, saj ne slišimo glasbe, ampak
le takte. V najstniških letih sem šla kdaj pa kdaj tudi v
disko ... Si lahko predstavljate doživetje glasbe z analognim slušnim aparatom, ki ojača ves zvok? Zato sem
zelo navdušena nad vsemi sodobnimi pripomočki, ki
omogočajo poslušanje glasbe in oddaj po televiziji tudi
slaboslišnim. Slovenska poročila in oddaje na televiziji
spremljam s pomočjo pripomočka TV dex, glasbo pa
poslušam z UNI dex pripomočkom. Ti pripomočki so
res odlična zadeva za poslušanje in razumevanje!
Mislite, da so naglušni zaradi svojega sluha v družbi
zaznamovani?
Odvisno od človeka. Nekateri se s tem hitro sprijaznijo,
drugi malo kasneje, nekateri nikoli. Razlika je tudi v tem,
ali si naglušen od rojstva ali pa oglušiš kasneje. Slušno
prizadeti se počutijo ogoljufani. Včasih so vse življenje
na nekoga jezni in hočejo neke pravice ... Takim ljudem
se običajno izognem, ker ne vplivajo najbolje name –
optimistično zaključi Lidija.
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ZAZNAMOVANI
ZARADI PREDSODKOV
Izguba sluha velja za težjo prizadetost kot
izguba vida, saj slaboslišnega vodi v izolacijo.
To potrjuje tudi misel Hellen Keller, ki je
zaradi posledic bolezni pri devetnajstih
mesecih izgubila vid in sluh: »Ko izgubite
vid, izgubite stik s stvarmi. Ko izgubite
sluh, izgubite stik z ljudmi.« Naučila se je
govoriti, brati in pisati, dokončala je študij na
univerzi, postala je borka za socialne pravice,
predavateljica in pisateljica.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta
2005 je v svetu 4,3 % ljudi s poškodbo sluha. Zaradi
tega so ti ljudje lahko izpostavljeni raznim frustracijam
in zadregam v vsakdanjem življenju. Zaradi slabega razumevanja se slaboslišni počasi umikajo iz družbenega
okolja in se izolirajo. Veliko teh težav je mogoče omiliti z uporabo slušnih aparatov. Zaradi poplave napač-

Otroci so še brez predsodkov.
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nih informacij glede slušnih aparatov pa se slaboslišni
temu velikokrat izogibajo.
Zakaj nošenje slušnih aparatov spravlja ljudi v
zadrego in jim daje občutek nelagodja?
Slaboslišnost se ne opazi, ni vidna. Slušni aparat kot
pripomoček za izboljšanje razumevanja pa poudari vidnost, prepoznavnost nevidnih omejitev. Vse prepogosto se dogaja, da se slaboslišni raje odrečejo uporabi slušnega aparata kot zadregi, da imajo težave v
komunikaciji.
Odgovorov na ZAKAJ je precej in so različni.
Medtem ko očala kot pripomoček za izboljšanje vida
obstajajo že več stoletij in so sprejeta v naši kulturi, je
s slušnimi aparati kot pripomočkom za izboljšanje razumevanja drugače – na voljo so nekaj več kot sto let.
V preteklosti se oseba, ki se je rodila z visoko izgubo
sluha, ni mogla naučiti govoriti. Zato so bile take osebe obravnavane kot gluhe in prepogosto tudi umsko
omejene. Ker se gluhi niso mogli vedno naučiti govoriti,
so bili v zgodovini obravnavani kot »zaostali«. Čeprav
je malo pretirano, pa se to včasih »vleče« še dandanes
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in povzroča predsodke v naši družbi in tudi pri samih
uporabnikih slušnih aparatov.
Pogosto so nosilci slušnih aparatov, torej slaboslišni,
obravnavani v družbi kot »gluhi«, čudni, torej tisti, ki
slabo razumejo. Pogosto pa se težave v komunikaciji
povezuje s kognitivnimi težavami. Kdor nosi očala, ni
obravnavan kot slepa oseba, kdor pa nosi slušni aparat,
ga pogosto povezujejo z gluhostjo.
Zaznamovani zaradi slaboslišnosti ali zaradi
slušnega aparata?
Sluh je eden od naših najvažnejših čutov, ki omogoča
komunikacijo, ki je sestavni del našega življenja. V večini primerov je slaboslišnost okvara slušnega sistema,
ki se razvija počasi, ponavadi več let. Žal se tega, kako
pomembno je razumevanje v vsakdanji komunikaciji,
Slušni aparat ne more nadomestiti
normalnega sluha, lahko pa bistveno izboljša razumevanje.
zavemo šele, ko težave s sluhom začenjajo ovirati naš
vsakdanjik.
Ko postane jasno, da zgubljate sluh, je pomembno čim
prej poiskati strokovno pomoč pri ORL specialistu. V
veliki večini je najustreznejša rešitev uporaba slušnega
aparata. Toda zaradi različnih predsodkov v družbi je
tistih, ki so pripravljeni uporabljati slušni aparat, žal še
vedno premalo.
V Evropi po nekaterih študijah slušne aparate uporablja okrog 5 milijonov ljudi, čeprav bi jih imelo koristi
od uporabe okoli 37 milijonov. Pomemben podatek je
tudi, da le 30 % slaboslišnih prizna svoj primanjkljaj, torej kar 70 % zajetih v raziskavo ne prizna, da ima težave
v razumevanju. Veliko jih odlaša, dokler izguba sluha ne
začne bistveno slabšati kakovosti njihovega življenja.
Dodaten razlog za stigmatizacijo nosilcev slušnih aparatov so sami slušni aparati. Še vedno je slišati, da so
slušni aparati veliki, nerodni za nošenje, poleg tega so
pogoste pritožbe nad neizpolnjenimi pričakovanji, šumenjem, odmevanjem ...
Optimalno izbrani slušni aparati pomagajo k
lažjemu sporazumevanju
Veliko slaboslišnih ni ustrezno obveščenih, kaj je na voljo za optimalno izbiro, nastavitev in uporabo slušnih
aparatov. Vsekakor so to opisi slušnih aparatov iz še
bližje preteklosti, ko so bili dejansko veliki in je bila tudi
Novejši slušni aparati izpolnjujejo
najvišje zahteve glede oblike, udobja, seveda v okviru vrste in velikosti izgube sluha posamezne slaboslišne osebe. Z vsako
novo generacijo slušni aparati postajajo
uporabnikom prijaznejši in prilagoditev
posamezniku ustreznejša.

Skoraj dve tretjini
slaboslišnih ne prizna,
da imajo težave v
sporazumevanju.

sama tehnologija obdelave zvoka preprostejša.
Novejši slušni aparati izpolnjujejo najvišje zahteve glede oblike, udobja, seveda v okviru vrste in velikosti
izgube sluha posamezne slaboslišne osebe. Z vsako
novo generacijo slušni aparati postajajo uporabnikom
prijaznejši in prilagoditev posamezniku ustreznejša.
Neprijetni stranski učinki, kot so nadležen odmev, piskanje in šumenje, so preteklost. Nove tehnologije
omogočajo zmanjševanje hrupa in boljše razumevanje
v hrupnem okolju.
V Evropi po nekaterih študijah slušne
aparate uporablja okrog 5 milijonov ljudi,
čeprav bi jih imelo koristi od uporabe okoli
37 milijonov.
Slušne aparate se izbira glede na okvaro sluha, skrbno
ga je potrebno izbrati in prilagoditi specifičnim potrebam posameznika. Pogosto pa so želje slaboslišnega
pri izbiri, predvsem oblike slušnih aparatov, precej v
nasprotju z velikostjo in obliko izgube sluha oziroma
nasvetom slušnega akustika.
Vsekakor pa se mora uporabnik navaditi na slušni aparat, da bo imel čim več koristi. Ne smemo pozabiti, da
poteka izgubljanje sluha v veliki večini počasi, ne boli,
dokler ne pride do težav v komunikaciji in pogostega
vprašanja: Kaj si rekel? Saj slišim, a ne razumem ...
Ker izgubljanje sluha poteka počasi, tudi rehabilitacija
ni avtomatična, ampak je potrebno obdobje privajanja
na »glasnejše« poslušanje. Pomembna je tudi redna
nošnja slušnih aparatov in ne samo po »potrebi«.
Slušni aparat ne more nadomestiti normalnega sluha,
lahko pa bistveno izboljša razumevanje. Vsem pa slušni
aparat ne pomaga enako, odvisno je od vrste in velikosti izgube sluha, motivacije, starosti, splošnega zdravstvenega stanja, motorike ... Predvsem je poudarek na
individualni obravnavi slaboslišnega, pri čemer lahko
slušni akustik svetuje najbolj primeren slušni aparat.
Diana Batista, dr. aud.
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Izberite,

kar želite slišati
Prihodnja generacija slušnih aparatov
omogoča selekcioniranje zvoka: »izklopite«
otroški jok ali pojačajte base. Je prilaganje
zvoka znanstvena fantastika ali realnost?
Slušni aparati so od nekdaj nekako domena slaboslišnih. Tehnologija na področju slušnih aparatov pa kaže, da bodo celo normalno slišečim napredni slušni aparati omogočali nadzor nad tem,
kaj želijo (bolje) slišati.
Že običajni slušni aparati omogočajo izbiro in prevlado določenih zvokov nad drugimi – na primer
izbira nežnega govora namesto hrupa v ozadju
v restavraciji. V start-up podjetju Doppler Lab iz
Kalifornije pa so šli še korak dlje s t. i. »aktivnim
sistemom poslušanja«, ki sicer komercialno trenutno še ni dostopen.
Poslušajte, kar želite, in izločite ostale zvoke
Napredni slušni sistem je sestavljen iz dveh brezžičnih čepkov in aplikacije za pametne telefone.
Aplikacija deluje kot gumb za glasnost in izenačevalnik zvokov. Uporabniki lahko poleg selekcioniranja zvoka tudi dodajajo določene efekte, kot
npr. blokiranje hrupa, otroškega joka ali zvoka letala ali pa npr. dodajanje odmeva in ponavljanje.
V Doppler Lab-u pravijo, da gre za napredni slušni
aparat, ki omogoča prvovrstno slušno izkušnjo v
vsakodnevnem življenju. Prvi testni uporabniki
so za revijo Wired povedali in se strinjajo: »Svet
zveni veliko lepše s tem aparatom v ušesih.«
Poslušajte koncert tako, kot ga želite vi slišati
Kickstarter, ki je dal na trg to skorajda neverjetno
napravo, je zelo hitro pridobil 635 000 dolarjev, kar
je več kot dvakrat več, kot so načrtovali (250 000
dolarjev). Po zadnjih informacijah so v igro vstopili tudi veliki »igralci«, kot so Nike, Google, Apple
in Amazon, ki so v izdelek investirali 17 milijonov
dolarjev.
Zakaj je ta naprava oz. neke vrsti slušni aparat
dosegla tako nepričakovane odzive? Morda tudi
zato, ker so jo med drugim oglaševali kot »tonskega mojstra« na koncertih v živo. Želite pojača12 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — SEPTEMBER 2016

ti base ali bolje slišati pevca kot saksofon? Sistem
omogoča možnost izbire in nadzora nad tem, kar
želite slišati. Si predstavljate tovrstno napravo za
selekcioniranje slišanega pri vašem nadrejenem
ali zakonskem partnerju?
Postajajo slušni aparati statusni simbol?
Pred leti smo lahko izbirali le med nekaj modeli
očal in jih običajno nismo prav radi nosili. Danes
očala predstavljajo modni dodatek, tako da jih
nekateri nosijo kar brez dioptrijskih stekel. Ali pa
zobni aparati – se spomnite gore železja v ustih,
ki ni bila nikomur v ponos? Dandanes je postal
zobni aparat nekakšen statusni simbol, ki uporabniku ne dela »sramote« kot včasih. Pa če smo
že pri slušnih aparatih – že davno so minili časi
velikih, nerodnih in piskajočih slušnih aparatov.
Današnji slušni aparati so majhni, diskretni in tehnološko izpopolnjeni ter uporabnikom omogočajo odlično slušno izkušnjo. Število uporabnikov,
ki se zaradi slušnih aparatov čutijo zaznamovane
ali izločene, se manjša, saj predvsem mladi želijo
čedalje bolj poznati in biti ozaveščen tudi na tem
področju.
Morda pa niso več daleč časi, ko slušni aparat ne
bo stvar stigmatizacije, ampak statusni simbol?
Bomo v prihodnosti sami
izbirali, kaj želimo slišati?
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UNIQUE

113 dB SPL
Zgornja linearna
vhodna meja
106 dB SPL
Zgornja linearna
vhodna meja pri

110
KONKURENCI

100

Mi smo to
naredili
še bolje

90

90–110 dB SPL
Glasna glasba, športni
dogodek, kino, zabava,
veliko družinsko slavje,
pogovor sredi mesta itd.

80–90 dB SPL

Widexov slušni aparat UNIQUE prav tako poudari
zvoke, ki jih želite slišati, in ublaži neželene zvoke.
Zajame več zvoka kot katerikoli drug slušni aparat
na trgu. Uporabniku omogoča izjemno slušno
izkušnjo v vseh slušnih situacijah – od vsakdanjih do
ekstremnih situacij, od najvišjih do najnižjih frekvenc.
Predvsem pa se hitro odziva na spremembe v
zvočnem okolju in jih prilagaja uporabniku.

80

Glasen promet,
gradbišče

70

60–75 dB SPL
Pogovor

60
Razpon 108 dB
Z najširšim dinamičnim
območjem 108 db SPL
na področju proizvodnje
slušnih aparatov TrueInput tehnologija v
seriji UNIQUE ohranja
nežne podrobnosti v
tihem okolju s hkratnim
ohranjanjem nizke
stopnje hrupa.

50–60 dB SPL
Sam doma

50
40
30
20-30 dB SPL
Šepet

20
10–20 dB SPL

10

UNIQUE

Šelestenje listov na
drevesu

5 dB SPL
Spodnja linearna
vhodna meja

0
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SLUŠNI CENTER
MURSKA SOBOTA
Podjetje Slušni aparati Widex je v Prekmurju prisotno
že več desetletij. V začetku smo delovali v Splošni
bolnišnici Murska Sobota v Rakičanu, od leta 2006
dalje pa v lastnem slušnem centru v poslovno stanovanjski zgradbi Sobočanka na Lendavski 18 v tretjem
nadstropju, poleg specialistične ORL ambulante dr.
Lanščaka. Najlažje ga boste našli, če se peljete od Zavarovalnice Triglav proti BTC-ju.
Poleg dobave slušnih aparatov in ostalega pribora
za vzdrževanje vam v slušnem centu nudimo odličen
servis in podporo uporabnikom. Dober servis je velika
dodana vrednost uporabnikom slušnih aparatov, saj

se zavedamo, da so naglušni težko dlje časa brez svojega slušnega aparata.
Kot v vseh Widexovih centrih tudi v Murski Soboti
uporabnikom nudimo brezplačno testiranje najsodobnejših slušnih aparatov serije UNIQUE. Med najrazličnejšimi oblikami slušnih aparatov vam bomo
pomagali izbrati najprimernejšo, ki bo zadostila vašim
željam in potrebam.
Uroš Kološa,
slušni akustik:
»Menim, da je vsaka izguba
sluha edinstvena, zato je še
kako pomembno, da akustik
dobro prisluhne stranki in da
je komunikacija dvosmerna.
Le tako lahko dosežemo čimboljše rezultate pri
premagovanju težav z nagluštnostjo.
Poklic slušnega akustika pri podjetju Slušni
aparati Widex opravljam že šest let. Kot inženir
informatike sem se že v času šolanja srečeval
z različnimi tehničnimi napravami. Z dodatnimi
izobraževanji pri podjetju Widex sem pridobil še
znanja s področja slušne akustike.
V naši poslovalnici v Murski Soboti se trudim, da
skupaj izberemo najprimernejši slušni aparat, in
se zavzemam, da boste še naprej zadovoljni z
našimi storitvami na področju slušne akustike.«

SLUŠNI CENTER
MURSKA SOBOTA
Lendavska 18 (3. nadstropje)
Tel. 02 526 11 90
e-mail: info@widex.si
Delovni čas: torek, sreda in petek: 8.00—15.00
ponedeljek in četrtek: 10.00—17.00
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PRISLUHNIMO NOVOSTIM

UNIQUE
FASHION
MINI

NAJMANJŠI ČLAN
DRUŽINE UNIQUE

Se morda spominjate priljubljenega mini zaušesnega
slušnega aparata, imenovanega Micro? Predstavljal je pravo
revolucijo med slušnimi aparati in bil odlična izbira za ljudi z
zmerno izgubo sluha, ki so želeli zelo diskreten slušni aparat.
Ob njegovi ukinitvi je bilo nekaj slabe volje, saj je šlo za
odličen minimalističen slušni aparat.

SLUŠNI
CENTRI
Ljubljana
Resljeva cesta 32,
tel.: (01) 2345 700
Maribor
Ljubljanska 1a,
tel.: (02) 320 51 75
Celje

Sledilo je kar nekaj poskusov nadomestnih aparatov, ki so sicer bili
zmogljivi, vendar kljub izboljšavam
zaradi velikosti niso bili pravo nadomestilo za Micro slušni aparat. Ko je
Widex predstavil nov zaušesni slušni
aparat iz serije UNIQUE, je bilo veliko ugibanj in dvomov o morebitnih
pomanjkljivostih nove serije.
Vendar slušni akustiki priznavajo,
da je priljubljeni Micro končno dobil svojega pravega naslednika. Še
več – navdušeni so nad novo različico in posodobljenimi možnostmi

Slušni akustiki priznavajo,
da je priljubljeni Micro končno
dobil svojega pravega naslednika. Še več – navdušeni so
nad novo različico in posodobljenimi možnostmi nastavitev.
nastavitev. UNIQUE Fashion Mini je
namreč zelo diskreten slušni aparat,
podobnih dimenzij, kot je bil stari
dobri Micro.
Naj naštejemo še nekaj njegovih
prednosti:
• baterije, velikosti 312, imajo še
daljšo življenjsko dobo
• nov multifunkcijski gumb
omogoča aparatu dodatno prilagodljivost
• nove Easyware tanke cevke za
klasično nastavitev ali odprt sistem
• aparat se lahko uporablja za
izgube sluha do 95dB HTL
Novi Fashion Mini ima tako resnično
vse, kar imajo veliki, pri tem pa ostaja čudovito majhen in diskreten.

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 10a
(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
Šempeter pri Gorici
Cesta prekomorskih
brigad 62a (1. nadstropje),
tel.: (05) 398 55 94
Šempeter v Savinjski dolini

UNIQUE Fashion Mini je zelo
diskreten slušni aparat, podobnih
dimenzij, kot je bil Micro.

Rimska cesta 70,
tel.: (03) 700 22 00
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SLUŠNI APARATI - WIDEX d.o.o., Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si, facebook.com/slušni aparati widex

