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ZDROWIE
Zgodnie z wynikami 
Narodowego Spisu 
Powszechnego niedo-
słuch dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Nie-
mal połowa osób po 
50. roku życia ma kło-
poty ze zrozumieniem 
rozmowy w hałasie,  
a wśród osób starszych 
na niedosłuch cierpi  
aż 74 proc. badanych. 

N iedosłuch nie jest już 
wyłącznie domeną se-
niorów, dotyka także 
młodzież i małe dzie-

ci. Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas.

Ludzki układ słuchowy jest 
bardzo złożony, a gdy zaczy-
na szwankować, nie wystarczy 
założenie dowolnego apara-
tu słuchowego, włączenie go 
i ustawienie głośności. Aby jak 
najlepiej wykorzystać słuch, 
należy udać się do specjalisty. 
Zbada on słuch, wypyta o styl 
życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wie-
le gabinetów akustyki słuchu 
wykonuje je bezpłatne. Czę-
sto skutecznym rozwiązaniem 

Słuch nieidealny 

otwierającym drzwi do świata 
dźwięków, które wydawały się 
bezpowrotnie utracone, mo-
że okazać się aparat słuchowy.

W Polsce aparaty słuchowe, 
bez względu na wiek są refun-
dowane. Współczesne aparaty 
słuchowe są prawie niewidoczne 
lub zminiaturyzowane do ele-
ganckich i estetycznych kształ-
tów, a ich obsługa jest bardzo 
prosta. Aparaty słuchowe do-
pasowane do możliwości słu-
chowych i potrzeb pacjenta 
pomagają słyszeć optymalnie 
w każdych warunkach akustycz-
nych. Ich noszenie powoduje 

mniejszy wysiłek słuchowy, ła-
twiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, znacznie podnosząc 
bezpieczeństwo użytkowników. 
Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu i zwiększa 
komfort słyszenia osób niedo-
słyszących. Zaczynają czuć się 
bezpieczniej, wraca ich pewność 
siebie i radość życia. Na naszym 
słuchu polegamy w wielu istot-
nych sytuacjach życiowych, dla-
tego nie zapominajmy go cenić 
i dbać o niego.  AZ
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  www.ciekawebadania.pl
 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

Za czas poświęcony udziałowi 
w badaniu przewidziana jest 
REKOMPENSATA FINANSOWA

BADANIE KLINICZNE

Zapraszamy do udziału w badaniu osoby:
• zdrowe
• w wieku od 18 do 55 lat
• niepalące 
• palące nie więcej niż 10 papierosów dziennie
• o masie ciała pomiędzy 50 a 100 kg włącznie
• z BMI pomiędzy 18,5 a 30,0 kg/m²

R E K L A M A

BADANIA 
Badania kliniczne to 
jedne z najważniejszych 
badań nad lekami. W ich 
trakcie sprawdza się jak 
leki działają na czło-
wieka i czy faktycznie 
pomagają w leczeniu. 

N a ból głowy, gorącz-
kę, kaszel i inne do-
legliwości – gdy nasze 
zdrowie podupada 

sięgamy po leki. Jednak niewie-
le osób wie, że nim trafią one do 
aptek są szczegółowo badane. 
Jednym z najważniejszych ele-
mentów tych badań są badania 
kliniczne. To praktycznie ostat-
nie badanie prowadzone przed 
wprowadzeniem leku na rynek. 
Dlaczego się je przeprowadza? 
Chodzi o sprawdzenie jak dany 
lek działa na organizm człowieka. 
Nikt przecież nie chciałby wziąć 
proszków na ból głowy, których 
skuteczność przetestowano tyl-
ko na zwierzętach. 

Dlatego w badaniach kli-
nicznych niezwykle ważną rolę 

Czym są badania kliniczne?
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odgrywają zarówno chorzy, któ-
rzy dzięki temu kogą skorzystać 
z nowatorskiej metody leczenia 
swojego schorzenia, jak i zdrowi 
ochotnicy, którzy za udział w ba-
daniach otrzymują gratyfikacje. 

Badaniem klinicznym jest 
każde badanie z udziałem ludzi, 
przeprowadzane w celu ocenie-
nia bezpieczeństwa i skutecz- 
ności substancji aktywnej zawar- 
tej w badanym leku. To właśnie 
dzięki współpracy ochotników, 
pacjentów i lekarzy-badaczy 
sprawdza się czy dany lek jest nie 
tylko skuteczny, ale i bezpieczny. 
Bez tych badań na rynku farma-
ceutycznym nie mogłyby pojawić 
się leki, które działają szybciej, 
lepiej i bezpieczniej.  AZ


