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PREDSTAVITEV

Dobremu vidu se ne odpovemo, zakaj bi se dobremu sluhu?

Kako do boljšega sluha?

..O tej temi smo se pogovarjali s Francijem Urankarjem, direktorjem podjetja AUDIO BM, ki ima v Sloveniji 13 slušnih centrov, čeprav
vstopa šele v 5. leto svojega delovanja..

Kako pogoste so težave s sluhom?
Naglušnost je zelo pogosta težava. Eden od šes
tih ljudi po vsem svetu se sooča z določeno
stopnjo izgube sluha, kar vpliva na poslabšanje
kakovosti njihovega življenja.
Posledica slabega sluha ni le slabše razumeva
nje. Rezultat, če ob naglušnosti ne ukrepamo, se
lahko kaže tudi v razvoju drugih bolezni (na pri
mer demenca), ki onemogočajo normalno ko
municiranje z okolico in s tem dodatno bistve
no znižajo kakovost življenja.
Najpogostejši razlog za nastanek naglušnosti
sluha je staranje. Zaradi negativnih vplivov hru
pa število naglušnih narašča tudi pri nižji staros
ti. Tretji razlog za nastanek težav s sluhom pa so
nekatere bolezni.

Kako prepoznamo,

da imamo težave s sluhom?

Ko govorimo o naglušnosti, večinoma govorimo
o okvari, ki se razvija zelo počasi. Posledica poča
snega razvoja naglušnosti je, da osebe ki so nag
lušne, tega velikokrat sploh ne opazijo same. Svo
jih težav s sluhom se zavedo šele takrat, ko jih na
to opozorijo družinski člani ali prijatelji ali ko jih
slabši sluh začne ovirati v vsakdanjem življenju.

Kdaj je čas, da preverimo sluh?
Ko opazite naslednje znake:
• Pri pogovoru večkrat krivite druge, da govori
jo tiho, saj ne slišite, kaj vam govorijo. Večkrat
jih morate prositi, da ponovijo izgovorjeno.
• Velikokrat se zgodi, da ne razumete pogovo
ra ali pa ga razumete drugače, kot ostali. Teža
ve s sluhom se največkrat pokažejo kot ne
zmožnost slišanja nekaterih zvokov ali kot
mešanje nekaterih zvokov. Stavek slišite, ven
dar ga ne razumete.
• Vaši bližnji vas večkrat opozorijo, da utišajte TV
sprejemnik, vi pa menite, da je primerno glasen.
• Ne slišite zvonjenja telefona ali pa slabo slišite
sogovornika med pogovorom.
• V ušesih vam piska, žvižga ali šumi.
• Imate občasne motnje ravnotežja.

in kako dobiti odgovore. V glavi se vam poraja ve
liko vprašanj, kot na primer: »Ali sploh slabo sli
šim? Kako ugotovim, da slabo slišim? Ali je bolje,
da počakam ali se čim hitreje odločim za slušni
pripomoček?« Če ne veste, kako slišite in ste v
dvomih glede svojega sluha ali pa bi se samo iz
radovednosti radi prepričali, kakšen je vaš sluh,
vam predlagam, da obiščete najbližji AUDIO BM
slušni center in sluh brezplačno in brez napotnice
preverite. Če je prisotno slabo razumevanje vaših
sogovornikov in če je TV sprejemnik naravnan na
povečano glasnost, vsekakor ne oklevajte več.

Kakšne so koristi uporabe
slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izboljšate kakovosti
življenja le v tem trenutku, torej danes, tem
več boste poskrbeli za prihodnost, da se bos
te lahko tudi čez desetletje normalno vključe
vali v pogovore, debate, poslušali, slišali in ra
zumeli tisto, kar vam je najljubše in vas osre
čuje, zato kar pogumno. Večini uporabnikov
slušnih aparatov se izboljša družbeno življe
nje. Torej, veliko lahko pridobite, če se pravil
no odločite, spet veliko lahko izgubite, če ne
boste ukrepali.

Na kaj moramo paziti pri izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih aparatov do
življa preporod. Veliko je novosti, ki so znatno
izboljšale doslej poznano delovanje slušnih
aparatov, popravile uporabniško izkušnjo in s
tem povečale zadovoljstvo uporabnikov. Ali
ste vedeli, da lahko televizijo poslušate brez
žično s slušnimi aparati? Ali ste vedeli, da s
slušnimi aparati lahko prostoročno telefonira
te in jih upravljate tudi s telefonom? Pri izbiri
slušnega aparata pazite, da ustreza vaši nag
lušnosti in življenjskemu slogu. Če uporab
ljate slušni aparat in radi spremljate TV, je pri
poročljivo, da povprašate za izvedbo, ki omo
goča brezžičen sprejem zvoka televizorja (ali
drugega vira zvoka). S tem se na najboljši na
čin popolnoma premaga negativni vpliv raz
dalje, odmeva in hrupa iz okolice, saj slušni
aparati zvok iz izbranega vira zvoka sprejema
jo brezžično in zagotavljajo visoko kakovost
reprodukcije.
V AUDIO BM lahko slušne aparate preizkušate
brezplačno. Smo tudi pogodbeni dobavitelj ZZZS
in sprejemamo naročilnice iz vseh ORL ambulant.
Več informacij pa najdete na spletni strani
audiobm.si. 
(P. R.)

Kdaj se odločiti za slušni aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite za slušni aparat, je
eno izmed težjih vprašanj, sploh če ne veste, kje
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