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Bevezetés
A mindennapi orvosi gyakorlatban nagyon gyakori probléma a
nagyothallás. A nagyothallás hátterében külső,- közép,- és belsőfül
betegségek, valamint a nervus cochlearis betegségei állhatnak, a
hallópálya felsőbb szakaszának károsodása elsősorban beszédértési
zavart okoz. A különböző halláskárosodások etiológiától, lokalizációtól
és a halláscsökkenés fokától, valamint a beteg szándékától függően
többféleképpen rehabilitálhatók. Gyakorlatilag minden nagyothalló
beteg esetében megkísérelhető a hallókészülékes rehabilitáció, bár a
vezetéses típusú halláscsökkenések rendszerint műtétileg is jól
gyógyíthatók, s ezekben az esetekben ez utóbbi az elsősorban ajánlott
terápia. A nagyfokú, süketséggel határos halláscsökkenésekben a hallást
ugyancsak műtéti úton, cochlearis implantációval lehet helyreállítani.
A hallgató a fejezet elolvasása során megismeri a különböző
jellegű és súlyosságú halláscsökkenések rehabilitációs
lehetőségeit, a szóba jövő konzervatív és műtéti kezelés
módszereit.
Betegeinek ki tudja választani a rendelkezésre álló módszerek
közül az optimális terápiát.
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Köszöntő
Köszöntjük a fejezet olvasóját. Ebben a tanulási egységben a
halláscsökkenések rehabilitációját tanulhatják meg. Részletesen
ismertetjük a hallókészülékekkel, mint a hallásjavítás konzervatív
eszközeivel kapcsolatos tudnivalókat, valamint a hallásjavítás műtéti
lehetőségeit, a cochlearis implantációt és a tympanoplasticat.
A tananyag elsajátításához szükséges idő: 10 óra
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