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Wróciłam z Niemiec pełna wraŜeń
i wstępnej wiedzy na temat terapii
dźwiękowej prowadzonej w Niem-
czech w Klinice dr. G. Hesse w Bad
Arolsen. Byłam tam przez dwa ty-
godnie i jako pacjent uczestniczy-
łam we wszystkich zajęciach
wchodzących w skład terapii leczą-
cej szumy uszne i nadwraŜliwość
słuchową. 

Zajęciami, które najbardziej
mnie pochłonęły (z racji wykony-
wanego zawodu i wielkiego zainte-
resowania), były zajęcia z Terapii
Oddziaływań Psychologicznych. 

Spotkania z psychologiem odby-
wają się 3 razy w tygodniu. Zaję-
cia mają ściśle określone ramy
i zasady działania. Zaczynają się
i kończą o tej samej porze. Zawsze
prowadzi je ten sam psycholog
znany grupie. 

Cykl spotkań z psychologiem
moŜemy porównać do krótkoter-
minowej terapii grupowej. Me-
chanizm tego rodzaju terapii po-
lega głównie na powstającym
w trakcie spotkań procesie grupo-
wym, który prowadzi uczestni-
ków grupy do osiągnięcia główne-
go celu. W tym przypadku celem
jest przede wszystkim uświado-
mienie pacjentom, Ŝe pomimo
posiadanych szumów usznych
mogą oni funkcjonować tak, jak
dotychczas to robili. Następnym
celem terapii z psychologiem jest
pokazanie pacjentom, Ŝe ich Ŝy-
cie moŜe być przyjemne; mogą
z niego w pełni korzystać, a szu-
my uszne są tylko elementem ich
Ŝycia, a nie ich Ŝyciem. 

Rolą psychologa jest przede
wszystkim udzielenie wsparcia kaŜ-
demu pacjentowi w grupie jak i in-

dywidualnie. Dlatego teŜ dodatko-
wo kaŜdy pacjent ma spotkanie
z psychologiem (ten sam, który pro-
wadzi sesje) w celu lepszego pozna-
nia i zrozumienia potrzeb pacjenta. 

Psycholog pełni rolę terapeuty,
który pomaga (przy pomocy leka-
rza) zrozumieć pacjentowi, czym
jest szum uszny i jakie (oprócz
przyczyn organicznych) mogą być
przyczyny jego powstania. 

Zajęcia prowadzone są według
ogólnie przyjętych zasad terapii
krótkoterminowej: luźna rozmowa
pomiędzy pacjentami, terapeuta
jest osobą, która kontroluje dysku-
sję w taki sposób, aby doprowadzić
rozmowę do głównego tematu tj.
szumów usznych. Prowadzący za-
jęcia moŜe początkowo ukierunko-
wywać spotkania z pacjentami, po-
sługując się materiałami dotyczą-
cymi spostrzegania, myślenia po-
zytywnego, czy chociaŜby moŜe
przybliŜyć pacjentom temat stresu
od strony bardziej merytorycznej. 

Dodatkową zaletą zajęć są regu-
larne spotkania pacjentów w gru-
pie, co umoŜliwia wymianę do-
świadczeń związanych z szumami
usznymi. Osoba, która spotyka się
z ludźmi z podobnym problemem,
przestaje się alienować i czuć się
„wyjątkową”. Uwagi innych pa-
cjentów dotyczące szumów mogą
być dla uczestników grupy cenny-
mi wskazówkami. 

Oprócz zajęć prowadzonych
przez psychologa, terapia dźwięko-
wa jest głównym elementem tera-
pii dla pacjentów z szumami i/lub
nadwraŜliwością słuchową. 

Terapia dźwiękowa to blok

ćwiczeń, których celem jest

zneutralizowanie negatywnego

bodźca, jakim są szumy uszne,

tak aby pacjent nie odczuwał te-

go bodźca jako negatywny, lecz

neutralny. MoŜna te zajęcia po-
traktować jako naukę zmiany
uwarunkowania na hałas. Jest to
równieŜ nauka postrzegania
i koncentracji na innych zjawi-
skach, bodźcach, które są dla nas
miłe i wywołują w nas pozytywne
emocje. Ćwiczenia te mają na ce-
lu oswajanie się z własnym szu-
mem. Pokazują pacjentom, Ŝe
moŜna normalnie Ŝyć z tinnitu-
sem. Poprzez terapię dźwiękową
(w oparciu o dźwięk) terapeuta
budzi zaufanie pacjentów do oto-
czenia, likwiduje stres, jakim mo-
gą być inne dźwięki oraz umoŜli-
wia poznanie innych odgłosów,
towarzyszących naszemu Ŝyciu. 

Ćwiczenia relaksacyjne najczęściej
wykonywane są w parach



ale równieŜ ich uwaga skupiona
jest na dźwięku przyjemnym, pozy-
tywnym, który powoduje rozłado-
wanie stresu, często towarzyszące-
go pacjentowi z szumami usznymi. 

Ćwiczenia mają na celu uświado-
mienie i pokazanie pacjentom, Ŝe
mimo słyszenia przez nich szumów
usznych, mogą Ŝyć inaczej, słuchać
muzyki, chodzić po lesie, Ŝyć tak
jak dotychczas. Selektywność uwagi
pomaga im w koncentracji na od-
głosach, dźwiękach przyjemnych,
wprowadzających w dobry, odpręŜa-
jący nastrój, który umoŜliwi unik-
nięcie stresu. A stres według terapii
dźwiękowej jest główną przyczyną
szumów usznych. 

Zajęcia relaksacyjne są najbar-
dziej lubianymi ćwiczeniami. Za-
wierają w sobie elementy jogi, Tai-
Chi i medytacji, ich celem jest od-
pręŜenie i wyciszenie pacjenta.
Wprowadzony element gimnastyki
powoduje, Ŝe pacjent podczas całej
terapii nie skupia się tylko na pro-
blemie, jakim są szumy uszne, ale
moŜe równieŜ odpręŜyć się, w inny
sposób wyładować swoją energię. 

Ćwiczenia prowadzone są w gru-
pie, co sprzyja otwartości i moŜli-
wości poczucia się komfortowo.
Ćwiczenia relaksacyjne obejmują
zarówno ćwiczenia fizyczne (gim-
nastyka), jak i ćwiczenia podobne
do medytacji, ćwiczeń umysłowo-
-odpręŜających. Są to ćwiczenia,
które powodują rozbudzenie zmy-

Główne cele terapii dźwiękowej to: 

ćwiczenia zwiększające percep-
cję sensoryczną 
nauka pozytywnego odbioru
otaczających nas dźwięków
ćwiczenia umoŜliwiające naukę
koncentracji na przyjemnym
dźwięku w oparciu o odczuwane
szumy 
oswojenie pacjenta z muzyką. 

Ćwiczenia, których celem jest
zwiększenie lub zwrócenie uwagi na
otaczające nas dźwięki, mają wielki
wpływ na odczuwanie przez pacjen-
ta szumu usznego. Ciągła koncen-
tracja na własnym szumie, trakto-
wana jako dolegliwość, moŜe zwięk-
szać jego indywidualne odczucie.
Często pacjenci pod wpływem szu-
mu nie zwracają uwagi na inne
bodźce zewnętrze, które mogą być
wychwytywane przez nasze zmysły.
Czucie, słyszenie – nie szumów,
a innych dźwięków, mogą być po-
czątkiem terapii dźwiękowej, która
spowoduje zmianę u pacjentów
w postrzeganiu swoich szumów. 

Jednym z aspektów terapii
dźwiękowej jest nauka pozytywne-
go odbioru dźwięków. Jest to bar-
dzo łatwo osiągalne w oparciu
o muzykę, którą pacjenci oceniają
jako harmonijną i stymulującą np.
odgłosy śpiewu ptaków, delikatne
dźwięki morza, szum lasu. Dzięki
temu ćwiczeniu pacjenci nie tylko
oswajają się z innymi dźwiękami,

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2004

12

słów, umiejętność reagowania na
inne bodźce (nie tylko szumy
uszne), jak i równieŜ umoŜliwiają
pacjentowi naukę niezwracania
uwagi na bodźce nieprzyjemne, wy-
dobycie głęboko tkwiącej w nas sa-
mych siły wewnętrznej. Najczęściej
ćwiczy się w parach, a tłem jest ci-
cha, przyjemna muzyka. 

WaŜne jest, aby pacjent po wyko-
naniu tych ćwiczeń miał wraŜenie,
Ŝe zrobił coś bardzo waŜnego dla
siebie. Miał poczucie przyjemnego
zmęczenia, chwilę koncentracji na
bólu swoich mięśni i przyjemnym
fizycznym zmęczeniu. Dodatkowo,
ćwiczenia powinny mieć na celu
pokazanie pacjentowi, Ŝe nie tylko
on ma szumy uszne lub/i nadwraŜ-
liwość słuchową, Ŝe nie jest sam ze
swoim problemem, Ŝe są inni, któ-
rzy przeŜywają podobne trudności.
W całej terapii opartej o tło dźwię-
kowe bardzo waŜnym elementem
jest pokazanie pacjentom „popu-
larności i masowości” problemu,
jaki stwarzają szumy uszne. Ciągłe
rozmowy i przebywanie wśród lu-
dzi z podobnym schorzeniem do-
brze na nich wpływa, powodując,
Ŝe ich samopoczucie poprawia się. 

Zajęciami dodatkowymi, które
mają na celu odpręŜenie pacjenta,
są równieŜ takie zajęcia jak masa-
Ŝe ciała, (głównie okolice kręgów
szyjnych), spacery długodystanso-
we oraz biegi transowe. 

Te wszystkie wyŜej przedstawio-
ne zagadnienia i sposoby spędza-
nia czasu mają na celu pokazanie
pacjentowi, Ŝe istnieje moŜliwość
oderwania się od uporczywych my-
śli i negatywnych odczuć, jakie po-
wodują szumy uszne. Pacjenci
muszą się nauczyć korzystać
w sposób aktywny ze swojego wol-
nego czasu, aby szumy uszne nie
skupiały ich uwagi. 
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