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Na wyspie Uznam kilkanaście kilometrów na zachód od
Świnoujścia leży mała, ale urokliwa miejscowość sanatoryj−
na Heringsdorf. Tam od 30 kwietnia do 1 maja 1999 r. Nie−
miecka Liga Szumów Usznych (Deutsche Tinnitus−Liga –
DTL) w obszernych wnętrzach Hotelu Maritim „Keiserhof”
zorganizowała II Tinnitus – Sympozjum. Deutsche Tinnitus
Liga jest organizacją samopomocy zrzeszającą ponad 20 tys.
członków, dysponującą również ekspertami z zakresu psy−
chologii, rehabilitacji, współpracującą z lekarzami, w tym
z wieloma profesorami otolaryngologii. Zadaniami DTL jest,
między innymi, zapewnienie właściwej opieki lekarskiej pa−
cjentom z szumami usznymi i chorobą Meniere’a poprzez
czynne poradnictwo, wskazywanie najlepszych ośrodków
terapeutycznych, wspieranie szkolenia lekarzy w zakresie
leczenia szumów usznych, prowadzenie oświaty zdrowot−
nej oraz promocja inicjatyw w dziedzinie profilaktyki, reha−
bilitacji i leczenia. Szczególne miejsce zajmuje propagowa−
nie walki z hałasem. DTL wydaje kwartalnik „Tinnitus−Fo−
rum”, broszury informacyjne, partycypuje w wydawaniu
pozycji książkowych, dotyczących postępowania w szu−
mach usznych, wspiera badania epidemiologiczne. O doce−
nianiu roli DTL przez otolaryngologów niemieckich świad−
czy fakt uczestnictwa pana Hansa Knöra, do niedawna pre−
zydenta DTL, w zespole opracowującym wytyczne Nie−
mieckiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Gło−
wy i Szyi na temat postępowania w szumach usznych. DTL
jest organizacją otwartą na wszelkie inicjatywy mogące uła−
twić życie pacjentom cierpiącym na szumy uszne, a zara−
zem promującą tylko racjonalne i udowodnione naukowo
metody terapeutyczne. DTL blisko współpracuje z bliźnia−
czymi stowarzyszeniami w Austrii i Szwajcarii, wymienia
doświadczenia  z podobną organizacją w Anglii. DTL chce
także wspierać podobne inicjatywy w całej jednoczącej się
Europie, tym samym u swego najbliższego sąsiada na
wschodzie. Wyrazem tego było zaproszenie pełniącego
obowiązki Kierownika Kliniki Szumów Usznych Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie dr hab. med. Mar−
ka Rogowskiego do udziału w Tinnitus – Sympozjum i wy−
głoszenia referatu na temat modeli powstawania szumów
usznych. Gościem DTL był również prof. dr hab. Edward
Hojan, Kierownik Katedry Elektroakustyki Uniwesytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W piątek w dniu uroczystego otwarcia Sympozjum miała
miejsce tzw. Konferencja Bałtycka, w ramach której odbyło
się spotkanie Zarządu DTL z gośćmi z Polski na temat moż−
liwości powstania podobnej grupy samopomocy w naszym
kraju i rozwinięcia szerszej współpracy. DTL reprezentowała
m.in. Pani E. Knör – od niedawna Prezydent DTL, profesor
dr med. W. Papenfuß – Dyrektor Inselklinik Heringsdorf,
doc. dr med. M. Pilgramm – Wiceprezydent DTL. Zarząd DTL
przedstawił działalność organizacji i zaoferował wszechstron−
ną pomoc przy tworzeniu polskiej grupy samopomocy.

1 maja 1999 r. w sali konferencyjnej Hotelu Maritim
odbyło się Tinnitus – Symposium, w którym uczestniczy−
ło ponad 100 słuchaczy. Wykłady na temat epidemiologii,
profilaktyki, diagnostyki i leczenia szumów usznych wy−
głosili m.in. prof. Seefeld, prof. Papenfuß, doc. Berndt,

doc. Pilgramm, surdopedagog Lange i doc. Rogowski.
Wszystkie wykłady dotyczące leczenia szumów usznych
podkreślały znaczenie Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
jako podstawowej metody leczenia szumów usznych
i nadwrażliwości na dźwięki. Wykład doc. Rogowskiego
na temat modeli powstawania szumów usznych, metody
TRT stosowanej w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fi−
zjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz wyników le−
czenia spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestni−
ków sympozjum.

Należy podkreślić olbrzymią serdeczność z jaką spotka−
li się przedstawiciele z Polski oraz autentyczną chęć wspie−
rania i udzielenia wszechstronnej pomocy inicjatywom
promującym właściwe leczenie szumów usznych w Polsce,
czego wyrazem jest zaproszenie na Kongres DTL, który
odbędzie się w Bad Meinberg w listopadzie br.

W połowie maja dr hab. med. Marek Rogowski odwie−
dził Klinikę Szumów Usznych w Bad Arolsen (Tinnituskli−
nik Arolsen) na zaproszenie dyrektora Kliniki dr med. Ge−
rharda Hesse. Dr Hesse, wieloletni współpracownik pro−
fesora Lehnhardta, jest  współautorem czterech książek,
dotyczących leczenia szumów usznych i nadwrażliwości
na dźwięki oraz autorem wielu publikacji z zakresu audio−
logii. Obecnie wraz z prof. Lehnhardtem przygotowuje
kolejne wydanie podręcznika „Praxis der Audiologie” i ha−
bilituje się z zastosowania emisji otoakustycznych w dia−
gnostyce szumów usznych. Działalność dydaktyczną pro−
wadzi na Uniwersytecie Witten – Herdecke. We wrześniu
będzie uczestniczył w VI Międzynarodowej Konferencji na
temat Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w panelu
„Ocena i postępowanie w szumach usznych”. 

Klinika Szumów Usznych w Bad Arolsen ma 61 łóżek dla
pacjentów z szumami usznymi, dużą poradnię z pełnym za−
pleczem diagnostyczno – terapeutycznym dla ambulatoryjne−
go leczenia szumów usznych, możliwość korzystania z hi−
perbarii tlenowej oraz  z centrum rehabilitacyjno – sanatoryj−

„Szumy uszne” 

u sąsiadów za Odrą

Dr G. Hesse – Dyrektor Tinnitus Klinik w Bad Arolsen



nego. Opiekę lekarską sprawuje 6 lekarzy; ponadto w skład
zespołu wchodzi 7 psychologów, fizykoterapeuci, audiopro−
tetyk i technicy. W terapii subiektywnych szumów usznych
obok Tinnitus Retraining Therapy stosuje się różne formy le−
czenia psychosomatycznego. Struktura organizacyjna, meto−
dy diagnostyczne i leczenie oparte na zasadach TRT są zgod−
ne z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngolo−
gów Chirurgów Głowy i Szyi opracowanymi w formie obo−
wiązujących procedur. Opracowywane przez to Towarzy−
stwo procedury w zakresie całej otolaryngologii, stają się
obowiązującymi standardami dla lekarzy, jak również pośre−

dnio dla Kas Chorych. Wraz z dr Hesse, doc. Rogowski udał
się do Aachen na Kongres Niemieckiego Towarzystwa Oto−

laryngologów. Dr Hesse przewodniczył dyskusji okrągłego
stołu na temat szumów usznych i nagłej głuchoty, podczas
której omawiane były prace przedstawione na plakatach. 

Do szczególnie interesujących zaliczyć można referaty
poświęcone efektom TRT, zastosowaniu caroveryny w le−
czeniu szumów usznych oraz znaczeniu steroidów w le−
czeniu nagłej głuchoty. Z tematyki szumów usznych na
uwagę zasługuje praca doc. Pilgramma poświęcona naj−
nowszym badaniom epidemiologicznym. Przeprowadzono
3049 wywiadów telefonicznych (adresy losowano w całym
kraju) i stwierdzono, że 1/4 populacji tj. 18,74 mln obywa−
teli (osoby powyżej 10 roku  życia) doświadczyło szumów
usznych, 8,28 mln mieszkańców Niemiec miało szumy
trwające dłużej niż 5 min., 3,05 mln ma przewlekły tinni−
tus, a 1,6 mln bardzo cierpi z powodu szumów usznych.
Doc. Rogowski przedstawił pracę dotyczącą zastosowania
toksyny botulinowej (dysportu) w leczeniu obiektywnego
szumu usznego spowodowanego patologicznymi drgania−
mi podniebienia (tremor palatinus).

Głównym tematem Kongresu była otolaryngologia wie−
ku dziecięcego. Tutaj szczególnie interesujące były refe−
raty na zaproszenie i dyskusje okrągłego stołu poświęco−
ne wszczepom ślimakowym, wysiękowemu zapaleniu
uszu i chirurgii tchawicy. W trakcie Zjazdu przedstawio−
no pierwsze, bardzo dobre efekty zastosowania Nucleus
Double Array Implant (implantu ślimakowego posiadają−
cego 2 oddzielne elektrody – jedna umieszczona w szczy−
towym, druga w podstawnym zakręcie ślimaka) stosowa−
na w przypadkach ossyfikacji ślimaka. Pracę przedstawił
zespół prof. Lenarza z Hannoweru. Na zakończenie Zja−
zdu prof. Nasser Kotby z Kairu poinformował o przygo−
towaniach do Kongresu IFOS w Kairze w 2001 roku. 
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l Reklamy mogą być dostarczone w postaci diapozytywów

lewoczytelnych (offset), gęstość rastra 150 lpi, rozdziel−

czość 2540 dpi + próba koloru (kromalin, matchprint). Do−

datkowe koszty związane z przygotowalnią i naświetlarnią

ponosi firma.

l Powyższe ceny odnoszą się do stron kolorowych.

l Termin nadsyłania reklam do danego numeru Gazety

upływa z dniem 20−tego każdego miesiąca poprzedzają−

cego zamieszczenie ogłoszenia w określonym numerze.

l Informujemy, że w przypadku podwyżek cen na usługi

poligraficzne − ceny również ulegną podwyższeniu.
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