
Program „Tinnitus” s³u¿y do wstêpnej diagnostyki
i rehabilitacji osób cierpi¹cych na szumy uszne. Pierw-
szym etapem badania pacjenta z szumem usznym przy
u¿yciu tego programu jest zebranie wywiadu i wype³nie-
nie ankiety w komputerze. Pacjent odpowiada na szereg
szczegó³owych pytañ dotycz¹cych historii dolegliwoœci
zwi¹zanych z pojawieniem siê szumu oraz wystêpowa-
nia innych schorzeñ towarzysz¹cych. 

Terapiê metod¹ habituacji rozpoczyna siê po przepro-
wadzeniu diagnostyki audiologicznej. Oceniaj¹c w³asny
szum, pacjent porównuje go z ró¿nymi dŸwiêkami
z komputera, co u³atwia czasami okreœlenie rodzaju
i charakteru szumu. Podobne badanie przeprowadzamy
po kilku miesi¹cach terapii, ¿eby zaobserwowaæ, czy
szum w³asny pacjenta siê zmieni³. 

Do terapii dŸwiêkiem ka¿dy pacjent wybiera najbar-
dziej komfortowy (niedra¿ni¹cy) i ró¿ni¹cy siê od w³a-
snego szumu dŸwiêk ze zbioru dŸwiêków do tego utwo-
rzonych. DŸwiêk ten wgrywany jest do odtwarzacza
mp3 lub telefonu komórkowego z odtwarzaczem. 

Do prowadzenia terapii dŸwiêkiem wybranym z progra-
mu „Tinnitus” kwalifikuj¹ siê pacjenci bez nadwra¿liwo-
œci s³uchowej oraz z prawid³owym s³uchem. 

Po przegraniu do miniaturowego odtwarzacza mp3
lub telefonu komórkowego wybrany dŸwiêk jest stoso-
wany jako t³o akustyczne w terapii metod¹ habituacji. 

DŸwiêkami najczêœciej wybieranymi przez pacjentów
s¹ szum bia³y i szum br¹zowy, gdy¿ s¹ one najbardziej
obojêtne, neutralne i nie przyci¹gaj¹ce uwagi. W terapii
stosuje siê te dŸwiêki jako t³o dla szumu w³asnego, u¿y-
waj¹c specjalnych s³uchawek do uszu, nie obturuj¹cych
przewodu s³uchowego zewnêtrznego. 
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W tym numerze prezentujemy program komputerowy stworzony z myœl¹ o osobach
cierpi¹cych na szumy uszne.

System „TINNITUS”

Odtwarzacz plików mp3

Strona g³owna systemu „Tinnitus”

Telefon komórkowy z odtwarzaczem plików mp3



Po przeprowadzeniu konsultacji g³ównej i wgraniu
wybranego dŸwiêku (najczêœciej szumu bia³ego lub br¹-
zowego) do urz¹dzenia mp3 lub telefonu komórkowego
pacjent rozpoczyna trening dŸwiêkiem, który powinien
byæ kontynuowany przez maksymaln¹ iloœæ czasu.
W tym czasie pacjent ¿yje normalnie i bez przeszkód
wykonuje codzienne czynnoœci. DŸwiêk podawany do
uszu jest bardzo cichy, nieco powy¿ej progu s³yszenia –
nie zak³óca wiêc ¿adnych innych dŸwiêków i nie prze-
szkadza w kontakcie z otoczeniem. Terapia trwa mini-
mum 18 miesiêcy. W tym czasie pacjent kilkakrotnie
jest konsultowany i wykonywana jest kontrolna diagno-
styka audiologiczna. 

Program „Tinnitus” ma najwiêksze zastosowanie
u ludzi m³odych, maj¹cych dostêp do Internetu
i umiej¹cych z niego korzystaæ. Odtwarzacze mp3 lub
telefony komórkowe równie¿ najczêœciej wybieraj¹ lu-
dzie m³odzi, którzy nie decyduj¹ siê na generatory
szumu szerokopasmowego ze wzglêdów estetycznych,
a korzystanie z odtwarzaczy mp3 i z telefonów ko-
mórkowych przy terapii dŸwiêkiem jest dla nich
mniej krêpuj¹ce.

Dostêp do programu jest mo¿liwy poprzez Internet,
ze strony www.telezdrowie.pl.

dr n. med. Gra¿yna Bartnik
Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu 

Klinika Szumów Usznych
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„Tinnitus”

Serwis jest przeznaczony do wstêpnej dia-

gnostyki i rehabilitacji osób cierpi¹cych na

szumy uszne. 

Badanie polega na: 

l wype³nieniu ankiety, w której nale¿y od-

powiedzieæ na pytania dotycz¹ce da-

nych personalnych oraz dokuczliwoœci

szumów usznych i czêstoœci ich wystê-

powania,

l ods³uchaniu ró¿nego rodzaju dŸwiêków

i wybraniu tego, który najbardziej przy-

pomina szum w³asny – s³yszany przez

osobê badan¹,

l ods³uchaniu ró¿nych dŸwiêków i wybra-

niu przez osobê badan¹ tego, który ró¿-

ni siê w brzmieniu od szumu w³asnego,

a jednoczeœnie jest niedra¿ni¹cy. 

DŸwiêk po przegraniu do miniaturowego

odtwarzacza mp3 bêdzie stanowi³ t³o, któ-

re mo¿na wykorzystaæ w terapii szumów

usznych metod¹ habituacji. 

Serwis zawiera ponadto wiele przydat-

nych informacji na temat szumów usznych

i nadwra¿liwoœci na dŸwiêki. 

Minimalne wymagania sprzêtowe: 

Pentium MMX, z rozdzielczoœci¹ ekra-

nu 800/600, wyposa¿ony

w stereofoniczn¹ kartê dŸwiêkow¹,

system operacyjny Microsoft Windows 95

lub nowszy, przegl¹darka internetowa

Microsoft Internet Explorer

w wersji 4.0 lub nowsza.


