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g³os s³uch mowa

Cz³owiek w swojej historii wypracowa³ wiele kana³ów
komunikacyjnych. Najwa¿niejszym z nich nadal
pozostaje porozumiewanie siê przy pomocy jêzyka...

g³os ludzki jest z³o¿onym zjawiskiem akustycznym i mechanicznym.
Barwa i ton g³osu wskazuje na to, ¿e wypowiedŸ jest pytaniem,
lub twierdzeniem, zdradza emocje i uczucia takie jak gniew,
szczêœcie, smutek …

s³uch jest jednym z piêciu zmys³ów pozwalaj¹cych cz³owiekowi na
odbieranie dŸwiêków otaczaj¹cego nas œwiata. Dziêki niemu
odbieramy sygna³y ostrzegawcze, mowê ludzk¹ i muzykê …

mowa

wyró¿nia cz³owieka w œwiecie przyrody i jest miar¹ rozwoju
cywilizacji. Za pomoc¹ mowy poznajemy œwiat, zmieniamy go,
przekazujemy swoj¹ wiedzê …
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g³os s³uch mowa

s³uch

g³os

ludzki powstaje dziêki przep³ywowi
powietrza pomiêdzy strunami
g³osowymi. W powstawaniu dŸwiêku
bierze udzia³ nie tylko krtañ,
ale równie¿ p³uca wraz z przepon¹
i przestrzenie rezonacyjne g³owy.
Harmonijna wspó³praca wszystkich
wymienionych narz¹dów zapewnia
swobodê mówienia. Zaburzenia g³osu
najczêœciej wystêpuj¹ u osób, dla
których jest on „narzêdziem pracy”
(np. nauczycieli). Mog¹ byæ równie¿
pierwszym objawem powa¿nych schorzeñ.
Podstawowym badaniem, które powinny
wykonaæ osoby maj¹ce problemy
z g³osem jest laryngostroboskopia.

to zdolnoœæ odbierania i analizowania dŸwiêków. Za odbiór dŸwiêku odpowiada

narz¹d s³uchu, a za jego analizê mózg. Prawid³owe s³yszenie to jeden z warunków
rozwoju mowy i efektywnej nauki. Dlatego tak wa¿ne jest jak najwczeœniejsze
rozpoznanie niedos³uchu i rehabilitacja szczególnie u dzieci. S³uch mo¿emy straciæ
w ró¿ny sposób: w wyniku choroby, urazu, stosowanych leków, nara¿enia na ha³as.
Nawet niewielki ubytek s³uchu mo¿e byæ przyczyn¹ stresu w pracy i w domu. Kiedy
pojawi¹ siê pierwsze niepokoj¹ce objawy – trudnoœci ze s³yszeniem i rozumieniem
mowy, powinniœmy jak najszybciej udaæ siê do specjalisty audiologa w celu przeprowadzenia dok³adnego badania uszu i wykonania badania s³uchu.

mowa

towarzyszy nam od narodzin, wp³ywa na rozwój, dynamizuje kontakty

miêdzyludzkie, jest Ÿród³em informacji, kszta³tuje osobowoœæ i charakter
cz³owieka. Ludzie z zaburzeniami mowy borykaj¹ siê z wieloma problemami ju¿
od dzieciñstwa, zarówno w szkole jak i w ¿yciu codziennym. Maj¹ zani¿on¹ samoocenê, prze¿ywaj¹ wiele dramatów i upokorzeñ. Ocen¹ zaburzeñ mowy i jej rehabilitacj¹ zajmuj¹ siê logopedzi. Pomoc specjalisty mo¿e byæ skuteczna na ka¿dym
etapie rozwoju mowy i przy ró¿nych jej zaburzeniach.

Istot¹ opieki nad osobami
z zaburzeniami g³osu,
s³uchu i mowy jest kompleksowe podejœcie do ich
problemów. Diagnostyka,
leczenie i rehabilitacja powinny byæ prowadzone
wspólnie przez specjalistów
audiologów, foniatrów,
logopedów, neurologów,
psychologów i akustyków
s³uchu.
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CENTRUM DIAGNOSTYKI, TERAPII
I REHABILITACJI S£UCHU I MOWY
zapewnia kompleksow¹ opiekê nad
dzieæmi, doros³ymi z zaburzeniami
g³osu, s³uchu i mowy.

Zapraszamy do naszej placówki mieszcz¹cej siê
w

Lublinie, przy ulicy ChodŸki 3 lok. 8:

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:
audiometryczna
i badañ obiektywnych s³uchu
badania s³uchu podstawowe
i rozszerzone, w tym obiektywne

endoskopowa
fiberoskopia trzeciego migda³ka,
laryngostroboskopia krtani,
video-otoskopia ucha

alergologiczna
i badañ czynnoœciowych p³uc
spirometria, testy skórne

AKUSTYKA S£UCHU:

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
audiologiczna
zaburzenia s³uchu

foniatryczna

Wszystkich potrzebuj¹cych zaopatrzenia
w aparaty s³uchowe i urz¹dzenia wspomagaj¹ce s³yszenie zapraszamy do salonów
i punktów akustyki s³uchu. Oferujemy
dobór, dostrajanie oraz serwis aparatów
s³uchowych i urz¹dzeñ wspomagaj¹cych
s³yszenie, a tak¿e wykonujemy indywidualne
wk³adki uszne.

zaburzenia funkcjonalne i czynnoœciowe narz¹du g³osu, zaburzenia fonacji

logopedyczna
rehabilitacja dzieci z niedos³uchem, opóŸniony rozwój mowy, wady wymowy, j¹kanie

laryngologiczna
schorzenia nosa, gard³a, krtani i uszu,
kriochirurgia

neurologiczna
choroby oœrodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego

psychologiczna
zaburzenia procesów psychicznych, psychoterapia

alergologiczna
alergie wziewne, pokarmowe i skórne

Wiêcej informacji pod numerami telefonów:

081 443 04 44, 081 463 46 93
infolinia: 0801 000 819
oraz na stronach internetowych:

www.nzoz.sluchmed.pl, www.sluchmed.pl
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infolinia: 0801 000 819

NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji S³uchu i Mowy
ul. ChodŸki 3 lok. 8, 20-093 LUBLIN
tel./fax: 081 443 04 44,
tel.: 081 463 46 93
e-mail: nzoz@sluchmed.pl
www.nzoz.sluchmed.pl, www.sluchmed.pl

AKUSTYKA S£UCHU:
LUBLIN

LUBLIN

LUBLIN

ul. ChodŸki 3 lok.8

ul. Orla 5

ul. Lipowa 10

tel. 081 742 51 88

tel.: 081 534 04 09

tel.: 081 532 14 56

tel. 081 443 04 44,

tel. 081 532 48 11

BIA£A PODLASKA

KRAŒNIK

ŒWIDNIK

ul. Warszawska 14

ul. Lubelska 40

ul. Niepodleg³oœci 18

tel. 083 342 14 41

tel.: 081 826 12 97

tel.: 081 467 00 73

BI£GORAJ

PU£AWY

ZAMOŒÆ

ul. Partyzantów 10

ul. Centralna 3

ul. Peowiaków 1

tel.: 084 686 53 13

tel.: 081 886 45 94

tel.: 084 639 11 57

CHE£M

CHE£M

ul. Szpitalna 53 b

ul. Lwowska 1

tel.: 082 565 05 80

tel.: 082 565 62 82

