
zjologii, diagnostyki, leczenia i re−
habilitacji szumów usznych
i nadwrażliwości na dźwięki,
l działalności szkoleniowej na
rzecz innych ośrodków leczniczych
i konsultacyjnych. 

W ramach realizacji programu
szkoleniowego w dniach 26–29
maja 1998 r. w Kielcach, Opolu
i Szczyrku przeprowadzone zosta−
ły VII Warsztaty Naukowo–Szkole−
niowe Audiologii „Tydzień dla
Szumów Usznych”. W dniach 
28 września – 1 października br.
odbędzie się „II Tydzień dla Szu−
mów Usznych” w miastach pół−
nocnej Polski. I tak: w dniu 
28 września pod kierownictwem
prof. S. Chodnickiego wraz z ze−
społem Kliniki Otolaryngologii 
A. M. w Białymstoku , w dniu 
29 września pod kierownictwem
prof. C. Stankiewicza wraz z ze−
społem Kliniki Otolaryngologii 
A. M. w Gdańsku i 1 października
pod kierownictwem prof. E. Zięt−
ka wraz z zespołem Kliniki Otola−
ryngologii A. M. w Szczecinie .

Udział w Warsztatach jest bez−
płatny. Potwierdzenie udziału osób
zainteresowanych przyjmuje firma
Beaufour Ipsen International, ul.
Wołodyjowskiego 66 a, 02–724,
Warszawa, tel/fax (0–22) 843 28 86.

Najważniejsze programy badaw−
czo–rozwojowe realizowane obe−
cnie w Klinice Szumów Usznych to:
l program badań epidemiologicznych
nad występowaniem szumów
usznych i nadwrażliwości na
dźwięki w populacji polskiej,
l opracowanie programu po−
stępowania u osób z szumami
usznymi i nadwrażliwości na
dźwięki,
l niektóre aspekty farmako−
terapii szumów usznych,
l badania nad jakością życia
u pacjentów z szumami uszny−
mi i nadwrażliwością na
dźwięki.
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W 1997 r. w ramach trójstronnej
umowy pomiędzy Instytutem Fizjo−
logii i Patologii Słuchu (IFPS), Za−
kładem Ubezpieczeń Społecznych
i Komitetem Badań Naukowych
utworzono Centrum Leczenia Szu−
mów Usznych – nową specjali−
styczną placówkę diagnostycz−
no–leczniczo–rehabilitacyjną o za−
sięgu krajowym wkomponowaną
w system opieki nad osobami
z uszkodzeniami słuchu. 15 sierp−
nia 1998 r. Minister Zdrowia i Opie−
ki Społecznej dr hab. n. med. Woj−
ciech Maksymowicz wyraził zgodę
na utworzenie pierwszej w Polsce
Kliniki Szumów Usznych na bazie
istniejącego Centrum. Organizacja
Kliniki Szumów Usznych oraz me−
toda postępowania diagnostycz−
no–terapeutycznego oparta jest na
doświadczeniach Tinnitus & Hype−
racusis Center kierowanego przez
Profesora Pawła Jastreboffa z Uni−
versity of Maryland w Baltimore.
Powołanie Kliniki Szumów
Usznych Instytutu Fizjologii i Pato−
logii Słuchu jednocześnie przebie−
gało z prowadzeniem prac badaw−
czo–rozwojowych, szkoleniem in−
terdyscyplinarnego personelu spe−
cjalistycznego, tworzeniem bazy
technicznej Kliniki oraz opracowa−
niem programu postępowania
u osób z szumami usznymi
i nadwrażliwością na dźwięki (hy−
peracusis).

Zadania organizowanej Kliniki
Szumów Usznych opierają się na:
l działalności diagnostyczno–lecz−
niczo–rehabilitacyjnej wkompono−
wanej w działalność statutową In−
stytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
l działalności usługowo–leczniczej
wynikającej z umów pomiędzy Kli−
niką Szumów Usznych, a przedsta−
wicielami służby zdrowia,
l tworzeniu procedur postępowa−
nia profilaktycznego, diagnostycz−
nego, leczniczego i rehabilitacyjne−
go z zakresu szumów usznych
i nadwrażliwości na dźwięki,
l prowadzeniu badań naukowych
dotyczących epidemiologii, patofi−

Metodą leczenia szumów
usznych i nadwrażliwości na
dźwięki stosowaną w Klinice Szu−
mów Usznych jest metoda habitua−
cji (Tinnitus Retraining Therapy,
TRT). TRT została opracowana
przez Profesora Pawła Jastreboffa
i oparta jest na neurofizjologicznym
modelu powstawania szumów
usznych. Dokładne zasady postę−
powania diagnostyczno–terapeu−
tycznego tej metody przedstawiane
są pacjentom w czasie konsultacji.

Do 1 września 1998 r. w Klinice
Szumów Usznych zostało zareje−
strowanych ponad 300 pacjentów
będących w trakcie wielomiesięcz−
nego programu terapeutycznego.
Tygodniowo prowadzone są kon−
sultacje lekarskie średnio u kilkuna−
stu nowo zarejestrowanych pacjen−
tów. Wszystkie badania i konsulta−
cje medyczne są bezpłatne. Koszty
zakupu urządzeń pomagających
w terapii (aparaty słuchowe i gene−
ratory szumu szerokopasmowego)
pokrywa pacjent. Urządzenia te
sprzedawane są bez pośrednictwa
IFPS przez oficjalnie zarejestrowane
firmy akustyczne. Pacjenci przyjmo−
wani są z obszaru całego kraju po
uprzednim kontakcie z zespołem
Kliniki Szumów Usznych: 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
01–943 Warszawa, ul. Pstrowskiego 1,
tel. (022) 8640887, 
tel./fax. (022) 8355214. 
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