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Streszczenie
Praca prezentuje schemat postępowania z pacjentem zgłaszającym się do Kliniki Szumów
Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z powodu szumów usznych illub nadwrażliwości słuchowej.

Summ ary
The graphic schema af dearing with patient suffering from tinnitus and/ar hyperacusis used
at the Tinnitus Clinic of the Institute af Phisialogy and Pathalogy af Hearing in Warsaw is presented
in this paper.

Diagnostyka, a zwłaszcza leczenie szumów usznych stanowią istotny problem kliniczny [Shulman (i inni) 1997]. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność
*Praca finansowana z grantu KBN 4 P05C 009 96/3129.
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Tab l Kryteria warunkujące przyd Zla

Kategoria

Hyperacusis

Ekspozycja na dźwięk

O

brak

brak długotrwałego
efektu

nieobecny

l

brak

nieobecny

II

brak

brak długotrwałego
efektu
brak długotrwałego

Subiektywny
niedosłuch

obecny

efektu
III

obecna

IV

obecna

brak długotrwałego
efektu
długolrwały

efekl

nieobecny lub obecny
nieobecny lub obecny
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Tinnitus Retraining Therapy
- ocena dolegliwości napodstawie
opracowanych aJwel

- f:zy 1t-'Sp#ismieje Jtadwroili'<!t"(j.Jć ;1fflchmWl ?
~CZJI hala.if 'M.$Ua ,tzw1t ikl mił'~ kilka godzin?
- czy wsp6Hsłniqe niedosłuch subiektywny?
~ stopień aoZ;ucz!iwQści szumu 0> skali odO' dQ 10).
- a-pry,lw szumu na Zycie ('K1 skali od ndo 10).
~. % -czasu c:l';tnł-Ymia, ktedyje.st pełna Jwi~Yłlt).M ~um:u.
~ Mpo/w ~umu tła konkretne CZJ''MWś,ei codżietme;

KONSULTACJA
GŁÓWNA
((lic. ] g{)dit.)

Ryc. 2a. Algorytm postępowania z pacjentem z szumem usznym w Tinnitus Retrainig Therapy
w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
(część l)
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Ryc. 2b. Algorytm postępowania z pacjentem z szumem usznym,,: Tinnitus Retrainig !herapy
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