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Kakovostni slušni aparati za različne vrste izgube sluha.
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PRISLUHNIMO UVODNIKU

NE NASEDAJTE
PONAREDKOM!
Na srečo so minili časi, ko se je
bilo potrebno z izgubo sluha
enostavno kar sprijazniti. Minili
so tudi časi velikih, piskajočih in
nerodnih slušnih aparatov. Sodobni slušni aparati so vzdržljivi, majhni (včasih komaj vidni),
precej enostavni za rokovanje
in omogočajo kar lepo število
dodatnih funkcij. Kot pri veliko
drugih izdelkih pa je tudi na
področju slušnih pripomočkov
možno dobiti na eni strani zelo
kakovostne izdelke in na drugi
strani izdelke zelo dvomljive
kakovosti. Tako lahko zadnja
leta kupimo poceni slušne pripomočke kar po pošti ali preko
spleta. Bi si upali na tak način
kupiti tudi očala ali morda zobno protezo? Verjetno ne. Zakaj
torej tudi slušnega aparata ne
moremo kupiti kar tako, ne da
bi ga prej vsaj preizkusili?
Če se soočate z izgubo sluha
in si želite ponovno slišati vsaj
približno tako kot nekoč, potem vsekakor priporočamo,
da najprej obiščete svojega
zdravnika, ki vas bo napotil do
otorinolaringologa. ORL specialist na osnovi pregleda in
meritve sluha oceni, kolikšna je
izguba sluha in po presoji izda
naročilnico za slušni aparat. Z
naročilnico in avdiogramom se
oglasite v enem od naših slušnih centrov po Sloveniji, kjer
boste skupaj s slušnim akustikom izbrali najustreznejši slušni
aparat.
Tako nekako se začne postopek pridobivanja tega kompleksnega pripomočka, ki vam
lahko močno olajša komunikacijo in dvigne kakovost vašega
življenja. Z nakupom slušnega
aparata se naše sodelovanje

pravzprav šele dobro prične.
Zato naj velja: vzemite si čas in
bodite zahtevni – slušni aparat
vas bo spremljal vsaj 6 let – v
tem času pa boste potrebovali
nove baterije, morda dodatne
prilagoditve, servisiranje, enkrat letno kontrolni pregled in
čiščenje slušnega aparata ali pa
se boste v slušni center oglasili
le po kakšen nasvet. V naših
slušnih centrih se oglasi tudi
veliko ljudi, ki so po spletu ali
po pošti kupili t. i. ojačevalnike
zvoka, potem se pa izkaže, da
si s tovrstnimi izdelki težko pomagajo. Zato naj velja: ne nasedajte poceni ponaredkom, vaš
sluh je preveč dragocen!
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Vse pravice pridržane.
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SLUŠNI APARAT
KAR PO POŠTI?!
Škodljivost zavajajočih reklamnih oglasov za bolnike
s slušnimi težavami – z uporabo ponujanega, bi lahko
celo škodovali svojemu zdravju
Etika in morala glede na šibkejše družbene
skupine – tudi slaboslišne osebe
Etika, ki jo slovar slovenskega knjižnega jezika
razlaga kot »filozofsko disciplino, ki obravnava
merila človeškega hotenja in ravnanja glede na
dobro in zlo« na katerem koli področju življenja,
pomeni prave moralne pogoje za medsebojne
odnose. Kadar pa prevladajo neetična laž, zavajanje in pohlep, nastopijo pogoji za nastanek
okolja, v katerem prevladajo neetični in nemoralni cilji. Jasno je, da so v takem okolju najbolj prizadete šibkejše skupine – mednje sodijo vsi bolniki, invalidi starostniki in seveda tudi slaboslišne
osebe. Prizadetost sluha žal ne pomeni le zmanjšanja ene zaznavne (senzorne) funkcije človeka,
temveč istočasno tud omejeno komunikacijo
s soljudmi, težjo orientacijo v prostoru in slabše zaznavanje okolja. Razumljivo je, da je slabši
sluh še posebej moteč, če se pojavi v zgodnjem
otroštvu, saj močno vpliva na razvoj govora in
komunikacije nasploh.

Pri kakršnihkoli zdravstvenih težavah je bolje, da se najprej
obrnete na zdravnika, kot da iščete informacije po spletu.
4 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — APRIL 2018

Kdo je poklican, da se bori proti takemu ne
etičnemu izkoriščanju teh šibkejših skupin in nevarnostim pred dodatnim poslabšanjem zdrav
stvenega stanja? Prav vsi, predvsem pa za to
ustanovljene državne inštitucije. Kako je potem
mogoče, da se lahko nekaznovano širijo laži, ki
zavajajo šibkejše, prav gotovo bolne, celo zelo
bolne osebe, tudi slaboslišne, s praznimi in celo
škodljivimi obljubami?
Oglejmo si samo dvoje zavajanj, ki smo jih zasledili nedavno:
Zavajajoč časopisni oglas oglašuje kapljice
za zunanji sluhovod, ki naj bi vrnile sluh in s
tem bolnika odvrnile od predvidene operacije
ali uporabe slušnih aparatov, ki mu jih je predpisal zdravnik.
Oglas je, v prilogi sicer resnega dnevnika, oznanjal (povzetek): osebe s težavami s sluhom naj
kupijo njihove kapljice in v 27 dneh vkapavanja
kapljic v zunanji sluhovod se bodo lahko izognile operaciji ali nakupu dragega slušnega aparata.
Zakaj slednje ni samo laž, temveč je tudi zavajanje morebitnega kupca, ki bo z nakupom oglaševanega izdelka ne samo izgubil denar, temveč si
bo tudi škodoval, saj bo opustil morda nujno potrebno operacijo? Večina izgub sluha je posledica slabšega delovanja notranjega ušesa. Pogosto
je prav slaba prekrvavitev vzrok za zmanjšano
delovanje notranjega ušesa in vsakdo lahko razume, da kapljice v zunanjem sluhovodu ne morejo
vplivati na mikroskopsko tanke žilice, ki izhajajo
iz arterij na dnu lobanjske baze in oskrbujejo notranje uho s kisikom, z glukozo in vsemi potrebnimi snovmi. Slabša prekrvavitev notranjega ušesa
je lahko posledica mnogoterih bolezni, ki pa seveda ne bodo odkrite in zdravljene, če bo slaboslišna oseba samo vkapavala oglaševane kapljice
in se s svojo težavo, simptomom – slabim sluhom, ne bo oglasila pri svojem izbranem zdrav-
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Premislite, preden kupite poceni
pripomoček, ki vas lahko drago stane.

niku. Kirurg svojemu bolniku predlaga operacijo
kot zadnjo možnost za ozdravitev ali povrnitev
funkcije kakega dela telesa. Popolnoma enako je
pri operaciji ušes. Kadar predlagamo operacijo,
gre večinoma za kronična vnetja srednjega ušesa, kjer je bobnič perforiran. Večina substanc, ki
jih uporabljamo lokalno, vključno z večino sicer
potrjenih in registriranih zdravil v obliki kapljic,
lahko poškoduje notranje uho, če vstopijo v sred
nje uho (ko ni več zaščite bobniča). Sicer pa z
operacijo odstranjujemo tudi tumorje v področju zunanjega in srednjega ušesa ter v področju
slušnega in ravnotežnostnega živca. Torej na eni
strani vkapavanje neznanih substanc v srednje
uho (preko perforiranega – preluknjanega bobniča) in na drugi strani opustitev operacije, ko bi
odstranili nevaren tumor, bi za zavedenega potrošnika in hkrati bolnika pomenila hudo poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja.
Oglaševanje prodaje »univerzalnih ojačevalcev sluha«, ki se namestijo v zunanji sluhovod
in odvračajo potencialne kupce od pregleda
pri zdravniku zaradi slabega sluha.
O zapletenosti sluha kot zaznavne funkcije telesa smo že pisali. Nobena zaznavna funkcija človeškega telesa ni tako zapletena in ne poteka v
toliko stopnjah kot ravno zaznava zvoka – torej
sluh. Zaznave vonja, okusa, dotika, temperature
so preprostejše. Določen stimulus vzdraži zaznavne celice in takoj se tvori električen poten-

cial, ki ga možgani pretvorijo v zaznavo določenega stimulusa. Nekoliko bolj zapleteno je oko
– tudi na vid vplivajo številne bolezni. Ne glede
na zapletenost zaznavne sposobnosti človeškega telesa mora vsako motnjo v delovanju telesa
ali dojemanju, razmišljanju ter odzivih obravnavati zdravnik. Izguba občutka za dotik je lahko
posledica motnje v živčnem sistemu, v samem
področju, kjer je motena zaznava ali pa je metabolna motnja posredno kriva za slabši dotik,
na primer pri sladkorni bolezni. Enak mehanizem
»skritih« bolezni velja za upad vseh zaznavnih
sposobnosti telesa in še posebej za sluh, saj dober sluh zagotavlja kar nekaj organskih sistemov
ter njihovih povezav.
Opustitev obiska in obravnave zdravnika ob izgubi sluha ali napačna obravnava izgube sluha
lahko onemogočijo prepoznavo prave – osnovne
bolezni slaboslišnega. To lahko vodi ne samo v
slabšanje sluha, ampak celo do resnih zapletov
Če si slaboslišna oseba sama kupi
slušni aparat ter opusti zdravniško obravnavo, lahko pride do neprepoznavanja in
nezdravljenja nepravilnega krvnega tlaka,
prevelike vsebnosti maščob v krvi, motenj delovanja ledvic, obolenja živčevja
(kot so multipla skleroza in tumorji v poteku centralne slušne poti).

PRISLUHNITE ŽIVLJENU — APRIL 2018 | 5

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU
z najhujšimi posledicami. Zmotno je tudi mišljenje, da se lahko vsako izgubo sluha »popravi« le s
klasičnimi slušnimi aparati, kaj šele s sicer cenovno ugodnimi enotnimi slušnimi aparati, katerih
nakup oglašujejo številni oglasi v različnih medijih. Obisk, posvet in vloga izbranega zdravnika ali
celo otorinolaringologa so pri obravnavi osebe z
izgubo sluha nujni.
Z ušesom zaznavamo zvok in uravnavamo ravnotežje. Uho v najširšem pomenu je sestavljeno iz
zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Valovanje zraka, torej potovanje zgoščenin in razredčin zraka, kar imenujemo zvok, se po zunanjem
in srednjem ušesu prenese in ojači na valovanje
tekočine v notranjem ušesu. Tam se vzdražijo
posebne zaznavne celice – dlačnice, ki mehansko
energijo spremenijo v elektriko, ki se po slušno-ravnotežnem živcu prenese naprej po centralni
slušni poti vse do možganske skorje, kjer dejansko zaslišimo – zaznamo in »prepoznamo« zvok.
Sluhovod, ki je stisnjen, izpolnjen z ušesnim maslom ali tujkom, vnet, poškodovan ali celo zaprt
s tumorjem, lahko vodi v izgubo sluha, ki se je ne
da premostiti le z izdajo slušnega aparata. Nujna
sta pregled in zdravljenje.
V primerih, ko srednje uho ne deluje pravilno,
mora zdravnik izključiti akutna obolenja, ki se
pogosto pozdravijo s predpisom antibiotikov. Če
ugotovi kronično vnetje bobniča, slušnih koščic
ali še huje – vraščanje kože v srednje uho (kronično holesteatomsko vnetje), je potrebna otokirurška operacija, sicer se lahko vnetje širi in povzroča napredujočo izgubo sluha ali celo življenjsko
nevarne zaplete.
Vsa obolenja nosu, obnosnih votlin in nosnega dela žrela povzročajo slabše ali nedelovanje
Evstahijeve troblje in posledično slabši sluh, saj
ne more dobro prezračiti srednjega ušesa. Tu

Ne nasedajte
zavajujočim oglasom,
ko gre za vaše zdravje.
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moramo še posebej opozoriti na nevarne tumorje nosnega in celo ustnega dela žrela; izguba
sluha je pogosto njihov prvi znak. Ob nepravilni
obravnavi ali »nezdravniški obravnavi« bolnika z
izgubo sluha in nakupom samo slušnega aparata
bi lahko povzročili, da se bo edini znak, ki napoveduje nevarno, celo smrtno obolenje, skril oziroma prekril.
Vse bolezni, ki vplivajo na uravnavanje telesnih
tekočin, celo genetske okvare, metabolni sindrom (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in
dislipidemija) ter vse bolezni centralnega živčKako je mogoče, da se lahko nekaznovano širijo laži, ki zavajajo šibkejše, prav
gotovo bolne, celo zelo bolne osebe, tudi
slaboslišne, s praznimi in celo škodljivimi
obljubami?
nega sistema lahko vplivajo na notranje uho ter
na centralno slušno pot. Če si slaboslišna oseba
sama kupi sušni aparat ter opusti zdravniško
obravnavo, lahko pride do do neprepoznavanja
in nezdravljenja nepravilnega krvnega tlaka, prevelike vsebnosti maščob v krvi, motenj delovanja
ledvic, obolenja živčevja (kot so multipla skleroza in tumorji v poteku centralne slušne poti).
Svetujemo, da se osebe, ki so nedavno opazile
slab sluh ali ga opažajo že dlje časa, oglasijo in
posvetujejo z izbranim zdravnikom. Obravnava bolnikov z izgubo sluha je tudi za družinske
zdravnike ter za otorinolaringologe resna, zahtevna stopenjska naloga. Vključuje obravnavo
bolnika v celoti, predvsem pa njegovo stopenjsko obravnavo z dodajanjem diagnostično terapevtskih postopkov glede na klinično ugotovljena stanja ter bolnikovo anamnezo in ne le
premostitev simptoma – izgube sluha. Šele ko
je celostna zdravniška obravnava zaključena in
je ugotovljeno, da ni nevarnega, napredujočega
bolezenskega stanja, ki bi potrebovalo operacijo
ali odločno zdravljenje z zdravili, se lahko razmišlja o izboljšanju sluha s klasičnimi slušnimi aparati, ki zvok okolice le ojačijo. Uporabljajo pa jih
le tiste slaboslišne osebe, ki imajo zdrav in odprt
zunanji sluhovod, zunanje in srednje uho brez izcedka ter vsaj delno ohranjeno delovanje polžka
ter skoraj normalno delujočo centralno slušno
pot in visoko motiviranost, da se bodo na slušni
aparat navadile in ga kasneje redno uporabljale.
Osebe s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami,
naj ne hodijo po nasvete in zdravljenje na splet
in naj si ob nakupu ugodne hrane ne kupijo še
ugodnega slušnega pripomočka.
Doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
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NAVDUŠENA SMUČARJA

PRI OSEMDESETIH
Koliko ljudi poznate, ki pri 85-tih pojejo,
plešejo in aktivno smučajo? Tak zanimiv in
edinstven par smo spoznali v našem slušnem
centru v Celju. Gospa Emilija in gospod Janez
živita v Sevnici, sta pa izredno komunikativna,
aktivna in počneta veliko stvari. Verjetno ni
treba posebej poudarjati, da tako vsestransko
aktivna človeka za polno življenje nujno
potrebujeta tudi dober sluh.
Upokojena učiteljica razrednega pouka in upokojeni
vodja elektronadzorništva prav nič ne kažeta svojih
let. Res, da sta uradno v »penziji« že skoraj 30 let, ampak zato skoraj nič manj aktivna. Pravijo, da gre čas
tja, kamor usmeriš energijo, zato tudi nad pomanjkanjem časa ne tarnata. »Ga je že treba prav razporediti,« pravita.

Nekaj besed o sluhu
Težave s sluhom so se pred približno desetimi leti najprej pojavile pri Emiliji, tri leta kasneje še pri Janezu.
Med sicer usklajenim parom je namreč začelo prihajati
do nesporazumov, kar se je kasneje izkazalo, da je to
posledica slabšega sluha. Tako so bili njuni bližnji tisti,
ki so najprej posumili, da očitno nekdo od njiju ali pa
kar oba slabše slišita. Ko je naglušnost zares postala moteča predvsem v vsakodnevni komunikaciji in
odnosih z ljudmi, se je najprej Emilija odločila, da gre
k zdravniku, potem pa smo jo kaj hitro spoznali tudi
v našem celjskem slušnem centru. Nekaj let kasneje
(2011) je svoje slušne aparate dobil tudi Janez. No,
Emilija je že prava »veteranka«, saj je aparate v tem
času že dvakrat zamenjala, zato dobro ve, kaj hoče.
Glede na to, da imata različne izgube sluha, imata tudi
različne slušne aparate. Pravita, da je bilo privajanje
pri Janezu nekoliko lažje, Emilija pa je imela nekaj začetnih izzivov, ki jih uspešno rešuje.
Vrsto let se že vračata v slušni center v Celju k našemu akustiku Damjanu. »Pri svetovanju in nakupu aparata se nama zdi pomembna strokovnost in prijaznost
strokovnjaka za slušne aparate ter da ti le-ta posveti
dovolj časa. Prav tako je pomembno, da je slušni aparat funkcionalen in hkrati estetskega izgleda.«

Oba se strinjata, da je komunikacija s slušnimi aparati bistveno lažja in boljša. »Boljši sluh je vplival predvsem na nemoteno komunikacijo in posledično manj
konfliktov,« se strinjata oba. »Človek, ki ne sliši dobro,
sčasoma postane socialno izoliran, to pa vsekakor
slabo vpliva na njegovo samopodobo in nasploh na
njegovo življenje.« Pravita, da vsakemu, ki ima kakršnekoli težave s sluhom, priporočata čimprejšnji obisk
zdravnika, ker je življenje potem zares veliko kakovostnejše. »Pa tudi enostavnejše z manj nepotrebnimi
konflikti,« doda ga. Emilija.

Življenje je lepo!
Gospa Emilija je lani novembra v celjskem slušnem
centru na Tednu odprtih vrat dobila nagrado vikend
paket za dve osebi v termah. Tako sta zimski vikend
letos preživela v Zdravilišču Radenci in sicer letos
za spremembo. Sicer svoje zimske počitnice namreč
preživljata na smučanju. Najbolj so jima všeč italijanski Dolomiti, zato se tja vračata že vrsto let. Zdaj spomladi sta ponovno polno zaposlena z obdelovanjem
svojega koščka zemlje. Poleg tega pa še vedno najdeta čas za petje in ples, tudi v glasbi namreč oba uživata. Kljub vsem aktivnostim in obveznostim še vedno z
veseljem najdeta čas za druženje z družino in prijatelji.
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DEDI, RAD bI TI
NEKAJ POVEDAL ...

Ste že videli naš televizijski oglas? Fantek, ki priteče k svojemu dedku in mu želi nekaj povedati,
a ga dedek ne sliši ... Ko si vstavi slušni aparat,
ponovno zasliši, tisto, kar v življenju šteje – petje
ptic, naravo, predvsem pa prisrčne besede svojega vnuka. Ne preslišite najlepših trenutkov! Spot
smo snemali sončnega oktobrskega dne v parku
Tivoli. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, ki so
zadevo potrpežljivo in profesionalno izpeljali. Če
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spota po televiziji še niste videli, si ga lahko pogledate tudi na naši spletni strani www.widex.si.
Režiser: Jan Predan Zvonar
Snemalec: Marko Sok
Dedek: Brane Tavčar
Mamica: Dragica Potočnik
Otrok: v oglasu je Maks, sodeloval pa je tudi Gal

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

DIANIN POGLED
Piše: Diana Batista, dr. aud.

V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s ponudbami
raznih izdelkov, ki nam obljubljajo boljše, včasih čudodelno
izboljšanje zdravstvenega stanja – od raznih prehrambenih
dodatkov do tehničnih pripomočkov. Dosegljivi so preko
spleta, TV-prodaje, časopisov in revij.

Med drugim se da na tak načil kupiti tudi slušni
aparat oziroma t. i. ojačevalec zvoka. Ta izdelek
ponujajo kot pripomoček za izboljšanje sluha in
ga lahko naročite kar po pošti. Enostavno, poceni, pa še zdravnika vam ni treba obiskati. Priročno, kajne? Ko sem prvič naletela na tovrsten
izdelek, me je kar zmrazilo. V nekaterih oglasih
zagotavljajo odličnost izdelka s sliko nekega
specialista (neobstoječega), čigar slika se pojavlja tudi na tujih spletnih straneh, toda z drugim
imenom. Čudežni izdelek je primeren za vse vrste sluhovodov in vse vrste izgub sluha. To je
približno tako, kot bi kupili očala neke standardne dioptrije. Če imate na primer dioptrijo –4 in
kupite očala z dioptrijo –2, boste sicer vejetno
malo bolje videli, ampak to še zdaleč ne bo tako,
kot če bi vam dioptrijo izmeril strokovnjak. Podobno je tudi s slušnim aparatom. Ali kdo pomisli, da bi kupil zobno protezo po pošti? Verjetno
ne. Tako ima tudi slušni aparat svoj osnovni naZA PRIPRAVO SLUŠNEGA APARATA je potreben tudi odtis sluhovoda, ker ima vsaka oseba svojevrstno obliko sluhovoda. Prav tako ima
vsaka oseba različno izgubo sluha, temu primerno je potrebno prilagoditi in nastaviti slušni
aparat. Kar kompleksen proces, ki smo ga slušni akustiki usvojili tekom let izkušenj.

Vsako uho je drugačno, zato je pomembno, da je slušni
aparat prilagojen posamezniku.

men in ta je, da izboljša razumevanje, ojačevalec
zvoka pa samo ojača zvok, ne pomaga pa pri razumevanju pogovora.
ALI KDO POMISLI, da bi kupil zobno protezo
po pošti? Verjetno ne. Tako ima tudi slušni aparat svoj osnovni namen in ta je, da izboljša razumevanje, ojačevalec zvoka pa samo ojača zvok,
ne pomaga pa pri razumevanju pogovora.
Vsak slušni akustik ve, da je lahko več oseb iste
starosti in celo z izmerjeno isto izgubo sluha –
pa vendar svetujemo različne oblike slušnih aparatov z različnimi nastavitvami. Izbira slušnega
aparata je kompleksen proces, ki se začne s pregledom pri ORL specialistu. Ta na podlagi raznih
preiskav, med drugim tudi z izmero izgube sluha
(avdiometrije), postavi diagnozo slaboslišnosti
in naglušno osebo napoti k akustiku za nakup
slušnega aparata oz. medicinsko tehničnega pripomočka.
Nakup oziroma izbira primernega slušnega aparata je pogojena s skupkom več pomembnih dejavnikov. Osnova je vsekakor avdiogram – krivulja, ki ponazarja izgubo sluha. Pomemben je
pogovor akustika z naglušno osebo, da se ugotovijo potrebe v življenju posameznika in njegov
življenjski slog. Za pripravo slušnega aparata je
potreben tudi odtis sluhovoda, ker ima vsaka
oseba svojevrstno obliko sluhovoda. Prav tako
ima vsaka oseba različno izgubo sluha, temu primerno je potrebno prilagoditi in nastaviti slušni
aparat. Kar kompleksen proces, ki smo ga slušni
akustiki usvojili tekom let izkušenj.
Ponudba slušnih aparatov je danes dovolj velika,
da se najde primeren aparat za vsakogar, torej
glede na potrebe. Le vzemite si čas in zaupajte
slušnemu akustiku – to je tudi oseba, ki jo boste
srečevali še kar nekaj let in vam bo na razpolago za vsa vaša vprašanja, nejasnosti, popravila,
preglede, nasvete in vse, kar spada h kakovostnemu odnosu uporabnika slušnega aparata in
njegovega svetovalca. Na koga se boste obrnili,
če boste slušni aparat kupili po pošti?
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SLUŠNI CENTER

LJUBLJANA
Pionirsko delo na področju slušnih aparatov

Tu, na Resljevi cesti 32 v
Ljubljani, se je pravzaprav vse
začelo. Leta 1974 se je začelo
sodelovanje gospoda Petra
Kropivška, ustanovitelja in
bivšega direktorja podjetja
Slušni aparati Widex d.o.o.,
in blagovne znamke Widex.
V tistem obdobju je bilo
potrebno trg slušnih aparatov
ustvariti dobesedno iz nič.

Potrebno je bilo vzpostaviti sodelovanje z zdravniki, urediti zadeve na področju zdravstvenega
zavarovanja in subvencioniranja
slušnih aparatov, se približati naglušnim ter jim predstaviti
možnosti izboljšanja življenja s
slušnimi aparati. Gospod Kropivšek je takrat v Sloveniji v okviru
podjetja Elektromedicina vsekakor opravljal pionirsko delo. Leta
1988 je podjetje Elektromedicina
prenehalo z dejavnostjo slušnih
apratov, gospod Kropivšek pa
je postal direktor podjetja Slušni
aparati d.o.o., v katerem je bilo
takrat zaposlenih 7 ljudi. Dve leti
kasneje je po slovenski zakonodaji kapitalsko v podjetja vstopila
danska matična firma Widex. Od
tedaj se podjetje imenuje Slušni
aparati – Widex d.o.o.
Poskrbljeno tudi za otroke
Gospod Kropivšek je vedno poudarjal, da je najpomebneje, da
delaš s srcem. Pacientu se moraš

Ljubljanski slušni
center na Resljevi cesti

popolnoma posvetiti in se potruditi, da ga razumeš, zato moraš
biti pri delu v slušni rehabilitaciji z dušo in srcem. Te vrednote
so med zaposlenimi v podjetju
še danes temelj njihovega dela.
Podjetje danes vodi hči g. Kropivška, gospa Katja Capuder. V
podjetju je skupaj zaposlenih 23
ljudi, od tega jih na sedežu v Ljubljani redno ali občasno dela 20.
Tu so vsi potencialni in obstoječi
uporabniki slušnih aparatov deležni popolne in profesionalne
podpore – od prvega pogovora,
testiranja sluha, svetovanja pri
izbiri do servisirnaja aparatov.
Poleg treh kabin, servisa in laboratorija je v Ljubljani še posebna
soba, namenjena otrokom. V njej
je poskrbljeno, da sta zanje pregled in izbira slušnega aparata
pravzaprav čisto zabavno opra-
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vilo, saj otroško pohištvo, igrive
slike, igrače in slušni akustiki brez
belih halj na otroke delujejo pomirjujoče.
Koga lahko srečate v Ljubljani?
Največkrat boste verjetno takoj
pri vstopu govorili z Rokom. Rok
Ponikvar namreč skrbi za prijazen sprejem strank, pazi, da vrsta ni predolga, je pa hkrati tudi
skrbnik za polževe vsadke Medel. Če je treba komu priskočiti
na pomoč, je Rok prvi. Ne samo
v poslovalnici, tudi če je treba
komu pomagati prečkati cesto
nasproti poslovalnice. Zelo verjetno je, da boste na sprejemu
naleteli tudi na Alenko, ki vas bo
prijazno nagovorila in usmerila.
Alenka Paravinja je običajno prvi
stik s stranko, tudi ona skrbi za
polževe vsadke, poleg tega pa

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
dirala v Italiji in si pridobila naziv
dr. audiologije. Tovrstnega študija pri nas namreč ni. V Ljubljani
je običajno enkrat na teden, sicer
pa jo boste največkrat srečali v
Kopru ali v Šempetru pri Gorici.

V Ljubljani je posebna soba
za otroke.

še razporeja stranke, ki prinesejo
stvari na servis in skrbi za zaloge
blaga v vseh centrih. Vedno nasmejana in nepogrešljiva na več
področjih.
Slušni akustiki
Če ste pri nas že bili, potem prav
gotovo vsaj koga od njih že poznate. Slušni akustiki so srce
podjetja, saj skrbijo za zadovoljstvo strank. Pomagajo in svetujejo pri izbiri aparatov, poskrbijo za
ponovne nastavitve, za vsak izziv
v zvezi s sluhom najdejo rešitev.
Na voljo so vam od začetka, ko
slušni aparat izbirate, in nato ves
čas, ko slušni aparat nosite – od
morebitnih začetnih neprijetnostih, dodatnih nastavitvah, morebitnih težavah pri delovanju ...
Kdo so?
Aleš Obretan: zanj pravijo, da
je več kot slušni akustik, saj je izjemno iznajdljiv, strokoven, profesionalen in inovativen. Za Aleša
ni problemov, so le izzivi, ki se
jih loteva, in vedno poskuša najti rešitev. Poleg vsakodnevnega
dela v ljubljanskem slušnem centru skrbi za zalogo nastavkov in
cevk, loti pa se tudi montaže.
Diana Batista: Diana je izjemna
strokovnjakinja, ki svoje delo obvlada in vedno brezpogojno stoji
za svojimi odločitvami. Odločna
in profesionalna, a hkrati prijazna
in sočutna. Sicer pa je Diana štu-

Bine Hribar: znan po tem, da
vedno najde rešitev – za karkoli, ne samo za slušne aparate. Če
je kdo v težavah, bo Bine takoj
priskočil na pomoč. Zares dobro
pozna slušne aparate in zna delati z njimi, zato tudi napake na njih
največkrat odkrije kar sam in jih
odpravi. Sicer je Bine največkrat
v Kranju, srečali pa ga boste seveda tudi v Ljubljani.
Damjan Bastič: če boste prišli
napeti in pod stresom, vas bo
Damjanov prijazni glas umiril.
Njegove odločitve so premišljene in preudarne. Preden vam bo
karkoli povedal in svetoval, bo o
tem dobro razmislil, zato njegovim odločitvam lahko popolnoma zaupate. Srečali ga boste v
Ljubljani, pa tudi na Štajerskem
– v Šempetru in Celju.
Mitja Štirn: Mitja je mož besede in človek dejanj. Zelo natančen, pozoren, pošten in načelen.
Človek z veliko začetnico, na katerega se vedno lahko zanesete
in mu brezpogojno zaupate. Srečali ga boste v več slušnih centrih po vsej Sloveniji, ne samo v
Ljubljani.
Gregor Kastelic: eden tistih, ki
bo našel rešitev za še tako zapleten primer. Prijazen in ustrežljiv. Akustika je njegova velika
strast in jo nenehno raziskuje in
nadgrajuje. Zaveda se, da s svojim delom bogati življenja drugih
ljudi, zato je vedno pripravljen
prisluhniti in pomagati. Če ga ni
v Ljubljani, je v Novem mestu.
Nekje vmes pa ureja še spletno
stran in še kaj v zvezi z računalniki.
Primož Robinik: izjemno pozoren in profesionalen. S svojo

pozitivno energijo lahko spravi
v dobro voljo celo pisarno ali
pa kar vso poslovalnico. Sicer
pa vrhunski športnik, ki si je lani
na podlagi svojih dosežkov prislužil naziv Iron man. Srečali ga
boste v Ljubljani in tudi drugje
po Sloveniji, v poslovalnici ali pa
pred njo, Primož namreč skrbi
tudi za vedno nove in sveže urejene izložbe.
Franci Smrtnik: Franci je prava legenda med slušnimi akustiki
z najdaljšim stažem v podjetju.
Vedno, ampak res vedno, se bo
potrudil, da bo vse uredil in da
boste zadovoljni. Ker je že veliko let vsak dan v stiku s slušnimi
aparati, je tudi odličen serviser, ki
bo »zrihtal« slušni aparat, pa če
za to obstaja le majhna možnost.
Boštjan Štucin: Boštjan se trenutno izobražuje, saj mora tako
kot vsak novinec v podjetju skozi
vse faze dela. Sicer se izobražuje
za bodočega terenskega slušnega akustika, trenutno pa se v Ljubljani uči od najboljših.
Iztok Capuder: Iztok je akustik
z dušo in srcem. Izjemno profesionalen in izjemno empatičen že
vrsto let opravlja delo sluš
nega
akustika, dela pa še veliko drugih
stvari – je namreč tudi vodja prodaje in desna roka direktorice. Je
tudi tisti glas, ki ga običajno slišite po radiu ali vidite po televiziji,
ko govori o sluhu in slušnih aparatih, saj ga prav zaradi bogatih
izkušenj in znanja velikokrat povabijo v kakšno televizijsko in radijsko oddajo.
Kako pa v zakulisju?
Za »prvo frontno linijo« sta v
Ljubljani še dva zelo pomembna
oddelka, brez katerih ne bi mogli
delovati.
V laboratoriju sta običajno dva
sodelavca: Franci Knavs in Lidija
Miklič. Franci oziroma Frenk, kot
ga od začetka kličejo sodelavci,
je znan po tem da reši najtežje
in najbolj zapletene primere pri
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Sodelavci na izobraževanju

težavah z ušesnimi vložki.V laboratoriju skrbi tudi za sodobni
računalniški sistem izdelovanja
ušesnih vložkov – CAMISHA. Prijazen in strokoven. Sodelavka Lidija, ki izdeluje ušesne vložke in
čepke, je tista prijazna gospa, ki
poskrbi, da se vam bo ušesni vložek v celoti prilegal. Lidija je prijetna, topla in na drugi strani tudi
odločna ženska, ki bo poskrbela,
da bodo stvari nemoteno tekle. S
slušnimi aparati je že od malega,
zato še kako dobro ve kaj stranke potrebujejo.
Oddelek, ki je nepogrešljiv zlasti
pri kakršnihkoli težavah ali okvarah slušnih aparatov, je servis.
Blaž Šmid, vodja servisa, je znan
po tem, da uredi in se pogovori z vsakomer, ne glede na vrsto
reklamacije. Poleg vodenja servisa skrbi še za naročanje blaga
in zalogo servisnega blaga po
poslovalnicah, dela pa tudi kot
slušni akustik.
Drugi sodelavec v servisu je Boštjan Žunkovič, ki ima že zelo
dolg delovni staž v podjetju.
Znan je po tem, da vedno najde
napako in jo zna odpraviti. Boštjan ni samo v servisu, v Ljubljani, srečate ga tudi na sprejemu,
dela pa tudi kot terenski slušni
akustik.

Še kdo?
Seveda spiska zaposlenih v Ljubljani še ni konec. Alenka Šinkovec je tista gonilna sila, ki iz
ozadja skrbi, da vse poteka v
najlepšem redu. Kdorkoli karkoli
potrebuje, bo prav ona najverjetneje spustila vse iz rok in poskrbela za tisto, kar je za nekoga še
pomembnejše. Zanesljiva, prijazna in nepogrešljiva.
Če se boste odločili za plačevanje preko trajnika, boste na nek
način prišli v stik z našo računovodsko mojstrico Leo Jamšek,
ki skrbi za red in disciplino na
finančnem področju in s svojo
izredno natančnostjo posrkbi za
to, da zadeve kljub več vpletenim na koncu vedno »štimajo«.
Če smo začeli z ustanoviteljem
in bivšim direktorjem, še zaključimo z vodstvenimi osebami v
podjetju. Direktorica podjetja, ki
se ukvarja z veleprodajo slušnih
aparatov je Urška Kropivšek Robinik, mlajša hči gospoda Petra
Kropivška. Poleg izjemne pridnosti in natančnosti, jo sodelavci
cenijo zaradi njene poštenosti in
podpore ter pomoči v vseh situacijah. Skrbi tudi za ekipna udejstvovanja na tekaških maratonih,
ker je tudi sama aktivna tekačica.
Tako aktivna, da v službo veliko-
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krat kar priteče. Katja Capuder je
od svojega očeta prevzela direktorsko mesto v podjetju Slušni
aparati Widex pred štirimi leti.
Sodelavci pri Katji najbolj cenijo
njeno poštenost, pripravljenost
pomagati in to, da si vedno vzame čas za pogovor. Jasno sledi
svoji viziji in trdno stoji za svojimi
odločitvami, ki jih vedno sprejema v dobro podjetja in zaposlenih. V podjetju je že več kot 20
let, s slušnimi aparati Widex pa
je praktično vse življenje, saj je v
družinskem podjetju težko ločiti
posel od zasebnega življenja.

SLUŠNI CENTER
LJUBLJANA
Resljeva cesta 32
Tel.: 01 234 57 00
e-mail: info@widex.si
Delovni čas:
ponedeljek—petek:
8.00—18.00

PRISLUHNIMO NOVOSTIM

Pred dopustom
po čepke za ušesa
Če imate občutljiva ušesa ali pa
pogosta vnetja, je priporočljivo, da ne pride voda v ušesa.
Silikonske čepke v naših slušnih
centrih izdelamo po meri, tako
da zagotavljajo popolno zaščito
pred vdorom vode. Imajo dobro
lastnost, ščitijo namreč tudi pred
hrupom, tako da jih z veseljem
uporabljajo tudi tisti, ki zaradi
hrupa težko zaspijo. Čepki so primerni za odrasle in za otroke.

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

Widex Beyond –
za življenje brez meja

Celje
Linhartova ulica 22,
tel.: (03) 588 30 99
Novo mesto
Šmihelska cesta 3,

Slušni aparat Widex BEYOND
je narejen posebej za sodobne
uporabnike pametnih telefonov.
Uporabniki slušnega aparata
BEYOND imajo tako na voljo
napravo, ki omogoča neposredno povezljivost in odličen zvok,
hkrati pa omogoča veliko različnih funkcij, ki jih uporabnik zlahka
usvoji. S čimerkoli se povežete –
glasba, telefonski klici ali zunanji
svet – vse je čisto in brezhibno,
vi pa osredotočeni na to, kar je
zares pomembno.

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

Kako najhitreje do

Ravne na Koroškem,
Ob suhi 11b,
tel.: (02) 870 53 59

otorinolaringologa?

Šempeter pri Gorici

Pokličite 05 627 23 54 ali
pošljite sporočilo na info@
widex.si ter se naročite za
termin. V slušnem centru na
Vojkovem nabrežju 1 v Kopru
vam je namreč ob torkih in
četrtkih na voljo samoplačniška
ORL ambulanta.

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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Živjo, mladi
pustolovec in
pustolovka!
Predstavljamo ti Dexija in njegove prijatelje. Dexiju se je tokrat pridružil njegov
morski prijatelj rakec Robi. Pomagaj jima, da bosta zaživela v pisanih barvah!

obožuje poletje, saj
se takrat zares veliko dogaja.

Spodaj podpisani

Kaj pa ti najraje počneš
poleti? Napiši ali nariši in svoj

kot zakoniti zastopnik otroka

izdelek skupaj z izpolnjenim
spodnjim obrazcem najkasneje
do 31. 8. 2018 prinesi v Widexov
najbližji slušni center ali pošlji
na naslov Slušni aparati Widex
d.o.o., Resljeva cesta 32, 1000
Ljubljana. Med vsemi prispelimi
izdelki bomo izžrebali enega
nagrajenca, ki bo dobil praktično
nagrado. Ime nagrajenca bo
objavljeno v septembrski številki.

IME IN PRIIMEK OTROKA:
NASLOV IN POŠTNA ŠTEVILKA:

STAROST:
Dovoljujem uporabo podatkov o svojem otroku za namen nagradne igre.

Datum:
Podpis zakonitega zastopnika:
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Geslo vpišite na kupon, izpolnjen kupon pa
oddajte v kateremkoli slušnem centru v Sloveniji
ali ga pošljite po pošti na naslov: Slušni aparati
Widex d.o.o., Resljeva cesta 32, 1000 Ljubljana,
s pripisom KRIŽANKA. Geslo s svojimi podatki
lahko pošljete tudi po e-pošti m.kocar@widex.si.
Vaše rešitve pošljite najkasneje do 31. 8. 2018.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli
praktične nagrade. Nagrajence bomo objavili v
septembrski številki.

Kupon April 2018

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke:
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Tel. št. ali e-pošta:				

Podpis:

Dovoljujem, da podjetje Slušni aparati Widex d.o.o. navedene podatke uporablja v marketinške
namene oziroma jih vodi v zbirki nagrajencev naslednjih pet let. Če bom izžreban-a, dovoljujem
uporabo svojega imena med izžrebanci.
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IZGUbA SLUHA
- NEKAJ ZANIMIVOSTI
1

MOŠKI

Le ena od petih oseb, ki
bi jim koristila uporaba
slušnega aparata, ga
dejansko uporablja.

so bolj nagnjeni k izgubi
sluha kot ženske.

Tinitus ali
zvonjenje
v ušesih
je lahko
privi znak
poslabšanja
sluha.

Geni so tisti, ki v 50–60%
odločijo ali bo imel otrok
izgubo sluha.

50-60%

3 od 4 otrok prebolijo
vnetje srednjega ušesa
do 3. leta starosti.

Pticam in ribam se
senzorne lasne celice
samodejno obnovijo,
če se poškodujejo.
Tako samodejno
obnavljajo svoj
sluh.

Več vojnih
veteranov ima
težave z izgubo
sluha in tinitusom kot
s postravmatičnim
sindromom.

10-15%
Le 10–15% oseb, ki doživi nenadno
gluhoto, ve, kaj jo je povzročilo.

50.000

Zaupa nam več kot 50.000
naglušnih po vsej Sloveniji.
SLUŠNI APARATI - WIDEx d.o.o.,
Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si,
facebook.com/slušni aparati widex

