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Na pocz¹tku wydaje nam
siê, ¿e s³abo s³yszymy, bo
ktoœ mówi cicho i niewy-
raŸnie, albo dlatego, ¿e wo-
kó³ jest wyj¹tkowo ha³aœli-
wie. Z biegiem czasu
ostroœæ s³uchu obni¿a siê
jednak tak bardzo, ¿e od-
czuwamy dyskomfort pod-
czas kontaktów z otocze-
niem, dlatego staramy siê
izolowaæ od swoich znajo-
mych czy rodziny. Czujemy
bowiem, ¿e przez nasz¹ wa-
dê mo¿emy byæ postrzega-
ni jako osoby ma³o inteli-
gentne, którym wszystko
trzeba „po kilka razy po-
wtarzaæ”.

Je¿eli zauwa¿ymy u siebie
lub naszych najbli¿szych fakt
podg³aœniania telewizora lub
czêstego zwracania siê z
proœb¹ o powtórzenie zda-
nia, warto zdecydowaæ siê i
namówiæ krewnego do wizy-
ty u laryngologa, audiologa
lub protetyka s³uchu, którzy
wykonaj¹ szczegó³owe ba-
dania i postawi¹ diagnozê.

SprawdŸ swój s³uch gdy:
wydaje Ci siê, ¿e inni mówi¹
niewyraŸnie; du¿o wysi³ku
sprawia Ci s³uchanie, gdy

ktoœ mówi lub szepcze; mu-
sisz obserwowaæ ruch warg
rozmówcy, by pod¹¿aæ za
rozmow¹; sprawia Ci trud-
noœæ s³yszenie, gdy ktoœ wo-
³a Ciê z ty³u lub z innego po-
mieszczenia; sprawia Ci
trudnoœæ nad¹¿anie za tre-
œci¹ rozmowy podczas spo-
tkañ czy w czasie wyk³adu;
w³¹czasz radio lub telewizor
g³oœniej ni¿ inni; rozmowa
przez telefon sprawia Ci

trudnoœæ; umyka Ci treœæ dia-
logów podczas spektaklu w
teatrze lub seansu w kinie;
masz trudnoœci z rozumie-
niem mowy w g³oœnym oto-
czeniu, np. w restauracji czy
samochodzie; jesteœ bardziej
zamkniêty w sobie i cichy
podczas spotkañ z przyja-
ció³mi; Twoja rodzina, przy-
jaciele lub wspó³pracowni-
cy czêsto musz¹ powtarzaæ
to, co do Ciebie mówi¹. 

Nie bój siê aparatu 
s³uchowego

Wiêkszoœæ ubytków s³uchu
mo¿e zostaæ skorygowana
dziêki noszeniu aparatów s³u-
chowych. Wiele osób wci¹¿
uwa¿a, ¿e to ostatecznoœæ
g³ównie dlatego, ¿e aparaty,
ich zdaniem, s¹ brzydkie i k³o-
potliwe w u¿ytkowaniu. Jed-
nak dzisiejsze rozwi¹zania to
ma³e, estetyczne, w pe³ni
zautomatyzowane, dyskretne

i bardzo skuteczne aparaty.
W³aœciwie to zminiaturyzowa-
ne komputery, o olbrzymich
mo¿liwoœciach przetwarzania
dŸwiêków. Te najnowocze-
œniejsze dostosowuj¹ siê auto-
matycznie do otoczenia s³u-
chowego u¿ytkownika i po-
zwalaj¹ na bezprzewodowe ³¹-
czenie z telefonami komórko-
wymi oraz innymi urz¹dzenia-
mi audio. Aparaty wystêpuj¹ w
ró¿nych kszta³tach, rozmia-
rach, odcieniach. Ka¿dy mo¿e
wybraæ coœ dla siebie. Badania
dowodz¹, ¿e osoby z niedos³u-
chem korzystaj¹ce z aparatów
s³uchowych s¹ w lepszej for-
mie psychicznej i fizycznej.
Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e
niedos³uch to problem nie tyl-
ko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale

tak¿e jej rodziny i przyjació³.
Wiele osób, szczególnie star-
szych, boi siê trudnoœci tech-
nicznych zwi¹zanych z obs³u-
g¹ aparatu s³uchowego. Nie-
s³usznie. Aparaty s³uchowe do-
bierane s¹ indywidualnie: w
zale¿noœci od poziomu niedo-
s³uchu oraz mo¿liwoœci inte-
lektualnych, manualnych i fi-
nansowych pacjenta. 



Na utratê s³uchu nara¿aj¹ siê ju¿ nastoletnie dzieci, 
niewiedz¹ce, ile decybeli mo¿e uszkodziæ delikatny zmys³ 

s³uchu i jakie ryzyko niesie nastawianie na maksimum 
g³oœnoœci odtwarzaczy. Z badañ Instytutu Fizjologii i Patologii
S³uchu wynika, ¿e ju¿ niektóre grzechotki dla dzieci wydaj¹

dŸwiêki powy¿ej 60 decybeli, a ju¿ ha³as w przedziale 
55 do 65 decybeli mo¿e powodowaæ irytacjê. 

Powy¿ej 65 decybeli jest próg szkodliwoœci, ha³as 
wywo³uje wymuszone zachowania agresywne. Do 85 decybeli
to próg uszkodzenia s³uchu. Do 130 decybeli - groŸba trwa³ych

uszkodzeñ, innych dolegliwoœci i schorzeñ. 
Powy¿ej 130 decybeli - próg bólu, powoduje trwa³e 

uszkodzenia s³uchu, a w wyniku wibracji 
uszkodzenia wewnêtrznych organów.

JAKIE TTO GG£OŒNE?
Sprzêt AAGD - 25 - 65 decybeli
Orkiestra ssymfoniczna - 80 decybeli
Zabawka-ttr¹bka - 70 - 90 decybeli
Ruchliwa uulica - 80 - 90 decybeli
Odrzutowiec - 120 decybeli
Wybuchy ppetard - 130 decybeli.
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Słuch tracimy niezauważalnie

Fot. Archiwum
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Soczewka progresywna posiada spec-
jaln¹ konstrukcjê, umo¿liwiaj¹c¹ wy-
raŸne widzenie dali, bli¿y i odleg³oœci
poœrednich. Poleca siê je osobom,
które zmagaj¹ siê z prezbiopi¹, czyli
naturalnym procesem starzenia siê
oka wraz z wiekiem. 

W szk³ach progresywnych mo¿emy
wyró¿niæ 3 strefy widzenia: za wyraŸne wi-

dzenie dali odpowiada ich górna czêœæ, za bli-
skie odleg³oœci - dolna, a œrodek zapewnia do-
bre widzenie w odleg³oœciach poœrednich. S¹ bar-

dziej kompleksowe ni¿ np. okulary jedno-
ogniskowe do czytania, które pozwalaj¹

œwietnie widzieæ z bliska, ale ju¿ chc¹c zoba-
czyæ coœ oddalonego, musimy patrzeæ ponad

szk³ami lub zmieniæ okulary na inne. Z progresami
nie ma takiego k³opotu, poniewa¿ jedna para okularów

wystarcza do wszystkiego - mówi Sylwia Szarkiewicz, opto-
metrystka, ekspert wspieraj¹cy kampaniê Czas Na Wzrok 40+. 

Okulary progresywne - najlepsze rozwi¹zanie 
Okulary progresywne odpowiadaj¹ na wszystkie potrzeby osób zma-
gaj¹cych siê z prezbiopi¹. Dodatkowo s¹ ca³kowicie bezpiecz-

nym i nieinwazyjnym rozwi¹zaniem. Ka¿da soczewka w
okularach progresywnych dostosowywana jest do indy-

widualnych potrzeb danej osoby: aktualnego stanu
wzroku, ewentualnych wad, ró¿nic pomiêdzy lewym

i prawym okiem, aktywnoœci, wykonywa-
nego zawodu itd. Dopasowanie szkie³ pro-
gresywnych opiera siê na bardzo szczegó-

³owych pomiarach. Je¿eli jesteœmy zain-

teresowani okularami progresywnymi, udajemy siê do salonu optycz-
nego. To bardzo wa¿ne - okularów z soczewkami progresywnymi nie
kupimy w markecie. W salonie optycznym specjalista wykonuje naj-
pierw pog³êbione badanie wzroku pod k¹tem doboru szkie³ progre-
sywnych. Nastêpnie wspólnie z optykiem wykonywane s¹ specjali-
styczne, bardzo dok³adne pomiary w wybranej przez klienta oprawie
okularowej. Taki proces pozwala na przygotowanie zlecenia na wy-
konanie szkie³ „szytych na miarê”.

Przed wyborem okularów progresywnych warto pamiêtaæ o tym, ¿e
tak jak w przypadku ka¿dego innego rodzaju okularów korekcyjnych,
nie kupuje siê ich na ca³e ¿ycie. Czynnikiem decyduj¹cym o zmianie
szkie³ na mocniejsze jest oczywiœcie tempo pogarszania siê wzroku
wraz z wiekiem. Nawet odpowiednio dobrane okulary progresywne nie
zatrzymaj¹ prezbiopii, ale w du¿ej mierze poprawi¹ komfort widzenia.
Do zakupu okularów progresywnych warto podejœæ z rozs¹dkiem. Przede
wszystkim nale¿y oceniæ, ile kosztowa³yby dwie pary okularów - do bli-
¿y i dali. Mo¿e siê okazaæ, ¿e zakup jednej pary okularów progresyw-
nych bêdzie porównywalny do ceny dwóch par tradycyjnych szkie³.

Co wp³ywa na cenê okularów progresywnych?
Istnieje kilka czynników determinuj¹cych cenê progresów; na przy-

k³ad konstrukcja soczewki progresywnej. W jej obrêbie wyró¿nia siê
konstrukcje konwencjonalne, które s¹ najtañsze, oraz zwykle dro¿sze
soczewki indywidualne, wykonywane z uwzglêdnieniem konkretnych
parametrów, takich jak: wybrana oprawa okularowa, anatomia klienta,
czy nawet zachowanie. Szk³a progresywne mog¹ byæ wyposa¿one w
antyrefleks, utwardzenie czy specjalne pow³oki do pracy przy kompu-
terze. Te czynniki równie¿ maj¹ znacz¹cy wp³yw na ostateczn¹ cenê
okularów progresywnych. Obecny styl ¿ycia (praca przed ekranem
monitora), ale tak¿e nowoczesne technologie (korzystanie ze smartfo-
nów czy tabletów) sprawiaj¹, ¿e szybciej zauwa¿amy dolegliwoœci ty-
powe dla prezbiopii ju¿ ok. 40. roku ¿ycia. W jej konsekwencji wyko-
nywanie codziennych czynnoœci jest utrudnione. Nie musimy jednak
siê tym przesadnie zamartwiaæ. Dostêpne na rynku okulary progresyw-
ne z powodzeniem zast¹pi¹ nam dwie pary szkie³ i przywróc¹ komfort
wykonywania codziennych obowi¹zków. 

OKULARY PROGRESYWNE BEZ MITÓW 
Technologia cyfrowa
niszczy wzrok, ale od
komputerów i telefo-
nów ju¿ nie ucieknie-
my. Warto jednak na-
uczyæ siê, jak reduko-
waæ ich negatywny
wp³yw na  narz¹d
wzroku. Przede
wszystkim, pracuj¹c
przed komputerem na-
le¿y robiæ przerwy. Po-
mocna mo¿e okazaæ
siê zasada 20/20/20,
czyli co 20 minut sta-
ramy siê przez 20 se-
kund patrzeæ na
obiekt, który jest od-
dalony o 20 stóp - 6
metrów. Pamiêtajmy
równie¿ o mruganiu 
- pozwólmy powiekom
jak najczêœciej nawil-
¿aæ powierzchniê na-
szych ga³ek ocznych.
Powiêkszenie czcio-
nek w komputerze 
i smartfonie? Czemu
nie! Dziêki temu oczy
nie bêd¹ musia³y wy-
silaæ siê tak bardzo,
by odszyfrowaæ drob-
ne litery. Zwróæmy
uwagê na nasze miej-
sce pracy - czy s³oñce
lub sztuczne oœwietle-
nie nie odbija siê 
w monitorze, czy ekran
ustawiony jest na od-
powiedniej wysokoœci
i we w³aœciwej odle-
g³oœci od twarzy. 
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PROFILAKTYKA 
to przepis na zdrowie

Mówi siê, ¿e ruch to zdrowie, aktywnoœæ fizyczna ma bowiem bardzo pozytywny wp³yw nie tylko na nasze cia³o i jego
kondycjê,  ale poprawia samopoczucie i zapewnia dobry nastrój. Jednak sam ruch nie wystarczy. Musimy go po³¹czyæ 

z dba³oœci¹ o nasz organizm, korzystaj¹c z badañ profilaktycznych, np. tych w programie Profilaktyka 40 plus.

Rafa³ Œli¿, 
rzecznik POW NFZ 
w Rzeszowie:

- PROFILAKTYKA
to tanie i dostêpne narzêdzie,
by zadbaæ o zdrowie. 

- Kto mo¿e skorzystaæ z badañ w ramach programu Profi-
laktyka 40 plus?

- Programem Profilaktyka 40 plus objête s¹ wszystkie osoby po-
wy¿ej 40. roku ¿ycia. Równie¿ te, które nie ukoñczy³y jeszcze 40
lat, ale w tym roku kalendarzowym bêd¹ mia³y urodziny.

- Gdzie mogê wykonaæ badania?
- Pacjenci maj¹ prawo wyboru placówki spoœród tych, które

zawar³y umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia na realiza-
cjê programu pilota¿owego. Zatem pacjent mo¿e skorzystaæ z
pakietu badañ diagnostycznych w punkcie, który realizuje pro-
gram Profilaktyka 40 plus. Wystarczy, ¿e zg³osi siê do placów-
ki z dowodem osobistym. Wykaz placówek dostêpny jest na stro-
nach internetowych NFZ oraz pod bezp³atnym numerem info-
linii 800-190-590.

- Czy mogê wybraæ dowoln¹ placówkê?
- Tak. Wybór nale¿y wy³¹cznie do pacjenta, a badanie mo¿e byæ

realizowane w dowolnym punkcie na terenie Polski. Na chwilê obec-
n¹ na terenie Podkarpacia umowê z NFZ podpisa³o ponad 100 pla-
cówek nie tylko w du¿ych miastach jak: Rzeszów, Tarnobrzeg czy
Krosno. Mniejsze miejscowoœci to np.: Blizne, Chmielnik, Hara-
siuki, £¹czki Kucharskie, Niechobrz, Œwilcza, Tyczyn czy Zg³o-
bieñ.

- Czy muszê mieæ skierowanie na badania?
- Œwiadczenia opieki zdrowotnej bêd¹ udzielane na podstawie

skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez sys-
tem. Wystarczy, ¿e pacjent zg³osi siê do placówki z dowodem oso-
bistym.

- Jakie badania s¹ wykonywane w ramach pakietu?
- Pakiet badañ diagnostycznych dla kobiet zawiera nastêpu-

j¹ce badania: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetko-
wym i p³ytkami krwi, stê¿enie cholesterolu ca³kowitego albo kon-
trolny profil lipidowy, stê¿enie glukozy we krwi, AlAT, AspAT,
GGTP - badania dotycz¹ce oceny funkcji w¹troby (enzymy w¹-
trobowe), poziom kreatyniny w krwi, badanie ogólne moczu, po-
ziom kwasu moczowego w krwi, krew utajona w kale - meto-
d¹ immunochemiczn¹ (iFOBT). Pakiet badañ diagnostycznych
dla mê¿czyzn zawiera ww. badania poszerzone o PSA - anty-
gen swoisty dla stercza ca³kowity. Natomiast pakiet badañ diag-
nostycznych wspólny to pomiary: ciœnienia têtniczego, masy cia-
³a, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaŸnika masy cia-
³a (BMI) oraz ocena miarowoœci rytmu serca.
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Rzeszowskie Zak³ady Ortopedyczne,
które by³y inicjatorem zabiegów osse-
ointegracji, najwiêkszej ewolucji 
w operacyjnym zaopatrywaniu pacjen-
tów po amputacjach, wyst¹pi³y z no-
wym pomys³em. Zwróci³y siê  bowiem
do Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych z proœ-
b¹ o zakwalifikowanie zabiegu osse-
ointegracji do programu „Aktywny
Samorz¹d”. Chodzi im o to, by
PFRON wspar³ finansowo osoby za-
kwalifikowane do nowatorskiej meto-
dy protezowania. 

- Osseointegracja jest w Polsce od 24
maja 2021 roku. Dziêki niej zaprotezo-
wanych zosta³o ju¿ czterech pacjentów
i œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e ich ak-
tywnoœæ po zabiegu jest na poziomie „5”
- mówi Mariusz Grela,  szef RZO. I
przypomina, ¿e ostatnio PFRON bar-
dzo  pozytywnie podszed³ do aktywno-
œci na poziomie „4,” najwy¿szego do tej
pory stopnia aktywnoœci pacjentów po
amputacji, i przekazywa³ im kwotê po-
nad 100 000 z³ na protezê. - My doko-
naliœmy prze³omu w usprawnianiu pa-
cjentów, a Pañstwa pomoc mo¿e znacz-
nie powiêkszyæ grono mocno aktyw-
nych amputowanych - pisze w piœmie
do PFRON-u Mariusz Grela, dodaj¹c,
¿e wsparcie finansowe tych zabiegów,
czyli wszczepienia implantu, które nie
s¹ refundowane przez Fundusz Zdrowia,
bardzo by u³atwi³o powrót do normal-
noœci dziesi¹tkom osób.  Czekamy na po-

zytywne dzia³ania PFRON-u i oczeku-
jemy dobrych rozwi¹zañ, które dla nie-
pe³nosprawnych czyni¹ od 30 lat. 

Powrót do normalnoœci 
O tym, ¿e tak jest, jedym g³osem

mówi czterech pierwszych pacjentów
po nowatorskim zabiegu protezo-
wania. Daniel Walaszek i Tomasz
Czarnecki operowani byli w maju.
Mateusz Krzeszczyk oraz Piotr Ja-

worski w sierpniu. - Jedno co mogê
powiedzieæ z ca³¹ stanowczoœci¹ to
to, ¿e gdybym jeszcze raz mia³ de-
cydowaæ, czy poddaæ siê tej nowa-
torskiej operacji, to bym siê zdecy-
dowa³ i innych do tego namawiam.
To inny komfort ¿ycia. Ba, coraz
czêœciej, id¹c, zapominam, ¿e nie
mam nogi. Dla ludzi aktywnych to
idealne rozwi¹zanie - mówi Daniel
Walaszek. 

Na koniec  listopada zaplanowane s¹
dwa kolejne zabiegi osseointegracji. Pa-
cjentami bêd¹ p. Iza, która przyleci na
zabieg z USA, oraz p. Bartek z Rypina.
Nastêpni pacjenci planowani s¹ na po-
cz¹tek lutego 2022 r. 

Wœród korzyœci p³yn¹cych z zastoso-
wania osseointegracji najczêœciej wy-
mienia siê: lepsz¹ kontrolê nad protez¹
i jej stabilnoœæ, naturalny ruch stawu
biodrowego, który wp³ywa na p³ynny i
bezpieczny chód oraz poprawê czucia
g³êbokiego (wibracje dotykowe implan-
tu np. podczas uderzenia o ziemiê pod-
czas chodzenia mog¹ byæ przenoszone
na naturaln¹ koœæ pacjenta, co pomaga
im p³ynniej chodziæ i bardziej efektyw-
nie przenosiæ ca³¹ si³ê kikuta na prote-
zê). Zastosowanie osseointegracji po-
zwala równie¿ unikn¹æ typowych dla
protez lejowych problemów takich jak:
dolegliwoœci skórne, czy ból lub brak sta-
bilnoœci podczas noszenia protezy. Osse-
ointegracja to dla pacjentów ogromna
zmiana funkcjonalna w codziennych
czynnoœciach, poniewa¿ endo-egzopro-
teza pozwala na ca³kowit¹ swobodê ru-
chów we wszystkich kierunkach, po-
konywanie d³u¿szych dystansów oraz
mo¿liwoœæ za³o¿enia oraz œci¹gniêcia
protezy w pozycji siedz¹cej w kilka se-
kund.

Na jak d³ugo wszczepiany jest im-
plant? - Implant wszczepiany jest na ca-
³e ¿ycie i nie trzeba go wymieniaæ. Pro-
ces pe³nego zintegrowania koœci z implan-
tem trwa od 6 do 9 miesiêcy, wtedy pa-
cjent osi¹ga ca³kowit¹ swobodê poru-
szania siê. Do tego czasu pacjent chodzi
i korzysta ze swojej endo-egzoprotezy ty-
le, ¿e nie na pe³nych obci¹¿eniach.

Co w przypadku upadku? Czy im-
plant jest bezpieczny? Konstrukcja sys-
temu chroni koœæ przed z³amaniem. W
przypadku wiêkszych obci¹¿eñ ustêpu-
je ko³ek bezpiecznikowy, a koœæ pozo-
staje nietkniêta. Implanty wykonywane
s¹ z stopu kobaltu, chromu oraz molib-
denu (CoCrMo) otoczonego warstw¹
wykonan¹ ze stopu tytanu oraz niobu
(TiNb). Materia³y te bardzo dobrze
wspó³pracuj¹ z ludzkim cia³em, a reak-
cje alergiczne s¹ ekstremalnie rzadkie.

Czy na osseointegracji mogê uprawiaæ
sport? Tak, jak najbardziej! Osseointe-
gracja pozwala na zwiêkszenie aktyw-
noœci fizycznej po amputacji, pozwala
uprawiaæ sport. Na endo-egzo mo¿na np.
swobodnie p³ywaæ w morzu, czy basenie.

Jak wygl¹da finansowanie osseointe-
gracji? Do tej pory finansowanie odby-
wa siê wy³¹cznie ze œrodków w³asnych
pacjenta, firm ubezpieczeniowych lub
fundacji.  

Innowacyjna metoda protezowania 
BÊDZIE WSPÓ£FINANSOWANA? 

Fot. A. Moraniec 
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Tomasz CCzarnecki, DDaniel WWalaszek, PPiotr JJaworski ooraz MMateusz KKrzeszczyk uuroczyœcie, 
ale zz uuœmiechem nna uustach, wwyrzucili sstary llej pprotezy ddo kkosza nna œœmieci.
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