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Az első lépés

A hallásromlás nem csak a hallássérültet érin
ti. A hallásvesztés hatással van a családra, a 
barátokra és a munkatársakra is. A nehézkes 
kommunikáció, a félreértések és az, hogy 
gyakorta kell megismételni az elmondottakat, 
minden érintett számára zavaró. Szerencsére 
a kommunikációt többféleképpen is meg 
lehet könnyíteni. Az első lépés, hogy tuda
tában legyünk azoknak a nehézségeknek, 
melyekkel az érintettek szembesülnek.



Tények a halláscsökkenésről

1.  A halláscsökkenésben szenvedők többsége 
egyszerre érzékeli a hangok hangerejének 
csökkenését és a beszéd tisztaságának 
romlását még akkor is, ha maga a beszéd 
elég hangos. Bár lehet, hogy az érintett 
személy “hallja”, amit Ön mond, de nem 
feltétlenül érti meg az összes szót, esetleg 
egyes hangokat összekever.

2.  A háttérzaj a megértést rendkívül megne
hezíti. Még a jó hallással rendelkező 
emberek is nehezebben kommunikálnak 
nagy háttérzajban, a rosszabbul hallók 
számára ez a probléma fokozottan  
jelentkezik.

3. Sokan kényelmetlenül érzik magukat  
rossz hallásuk miatt, inkább bólintanak,  
és úgy tesznek, mintha értenék, amit 
egyébként nem értenek.

4. A nagyothallás könnyen összetéveszthető 
az időskori zavarodottsággal. Ezért fontos, 
hogy a kivizsgálás részét képezze az 
alapos hallásmérés is.



Megfelelő kommunikációs 
szokások

1. Mielőtt megszólalna, vonja magára a 
rosszul halló figyelmét. Ha készen áll a 
kommunikációra, kisebb valószínűséggel 
érti félre Önt.

2. Ne kiabáljon, ne beszéljen túl hangosan, 
és ne hangsúlyozza túl a szavakat.  
Egyszerűen csak beszéljen tisztán és 
természetesen.

3. Ne beszéljen túl gyorsan vagy túl lassan. 
A tiszta és természetes beszéd könnyeb
ben érthető.

4. Az arca legyen mindig tisztán látható. A 
megvilágítás legyen megfelelő, és semmi 
ne takarja el a száját vagy az arcát (a 
beszédmegértéshez a szem éppúgy 
szükséges, mint a fül).

5. A háttérzajok megnehezítik a beszédér
tést. Iktassa ki a zajokat (pl. zárja el a 
csapot), mielőtt beszélgetni kezd, vagy 
menjenek csendesebb helyre, ha lehet.

6. Ne a szomszéd szobából beszéljen.  
Minél távolabbról szól, annál nehezebben 
érthető. Biztosítsa, hogy egy helyiségben, 
és megfelelően látható és hallható  
legyen.



7. Inkább fogalmazza át, és ne ismételje.  
Könnyebb megérteni, ha más szavakkal 
mondja el ugyanazt.

8. Figyeljen az esetleges félreértésekre. 
Időről időre kérdezzen vissza, hogy 
meggyőződjön róla, beszélgetőtársa érti 
az elhangzottakat.

9. Legyen nyugodt és türelmes. A nagyot
hallót fárasztja, és feszültté teszi a  
beszélgetés követése. Ha Ön nyugodt 
marad, az megnyugtatja őt is, ezáltal 
mindketten örömüket lelhetik a beszél
getésben.

10. Bátorítsa nagyothalló ismerősét, hogy 
menjen el egy szakemberhez, és vizsgál
tassa meg a hallását. A hallásvizsgálat 
viszonylag gyors, könnyű és fájdalom
mentes. Esetleg el is kísérheti, hogy 
segítsen neki.



A követendő út

A halláscsökkenés korai felismerése, melyet 
megfelelő beavatkozás és kezelés követ, 
óriási előnnyel jár. A nagyothalló és a körülöt
te élők azonnal élvezhetik a hallókészülékek 
és a hozzájuk tartozó szolgáltatások előnyeit. 
További információért olvassa el a hallásvesz
tésről és a hallókészülékekről szóló kiadvá
nyainkat, vagy látogassa meg weboldalunkat: 
www.bernafon.com.



Ne feledje, hogy különösen azok, akik hosz
szabb ideje szenvednek halláscsökkenésben, 
csak bizonyos idő elteltével szoknak hozzá a 
hallókészülékhez. Az elfelejtett hangokat 
ismét meg kell tanulniuk értelmezni. A világ 
először rendkívül zajosnak, szinte nyomasztó
nak tűnhet. Ha az ismerőse már kipróbált egy 
hallókészüléket, de a fiók mélyére süllyesz
tette azt, biztassa, hogy menjen vissza a 
hallásszakértőhöz, és a készüléket ismét 
állíttassa be. A kényelmes viselethez és 
hangminőséghez akár több látogatásra is 
szükség lehet. Ilyenkor sokat segíthet a 
türelem és a biztatás.
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geA hallás és beszédmegértés alapvető emberi 
szükségletünk. A hallással kapcsolatos problé
mák, illetve azok társadalmi következményei 
kihívást jelentenek a társadalom számára is. 
Hiszünk egy olyan világban, ahol a korlátozott 
hallással rendelkező emberek a fejlett techno
lógiának köszönhetően ismét korlátok nélkül 
kommunikálhatnak.

További információk a hallásról és a  
hallásvesztésről: www.bernafon.com

Az Ön hallásgondozó szakembere:


