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Światowej klasy specjalista od terapii szumów usznych
przyjeżdża do Polski.

W

dniu

30.05.2014,

po

raz

pierwszy

na

zaproszenie

Polskiego

Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS), do Polski przyjeżdża światowej klasy
specjalista od terapii szumów usznych, twórca terapii TRT (Tinnitus Retraining
Therapy) profesor

Pawel J.

Jastreboff

(Tinnitus & Hyperacusis Center,

Department of Otolaryngology Emory University School of Medicine, USA).
Nasz gość jest uznanym ekspertem od terapii szumów usznych, zapraszanym na
sympozja naukowe na całych świecie.
Problem szumów usznych (piszczenia , gwizdania w uchu) dotyczy obecnie
coraz większej ilość osób. Dane statystyczne wykazują, że 10 % populacji
europejskiej cierpi na ten problem, a według Światowego Centrum Słuchu w
Kajetanach, w Polsce może to dotyczyć nawet 400 tys. pacjentów.
Profesor Jastreboff stworzył terapię TRT, która obecnie jest najbardziej skuteczną i
uznawaną metodą rehabilitacji szumów usznych na świecie.

Jego obecna wizyta w Polsce nie jest przypadkowa. Z inicjatywy PSPS, zostanie
wygłoszony wykład na temat dopasowania aparatów słuchowych u osób z szumami
usznymi. (Kongres PSPS, 30.05.2014, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza,

Wydział Fizyki).
Kolejne plany PSPS zakładają nawiązanie bliższego kontaktu z profesorem
Jastreboff’em oraz przygotowanie intensywnych kursów dla protetyków słuchu w
Polsce. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pacjenci mają duży problem z
dostępnością do tego typu usług medycznych w Polsce. Istnieje zaledwie kilka
dużych ośrodków tego typu w większym miastach Polski, co wiąże się z dużymi
kosztami

i dyskomfortem dla osób cierpiących na ten problem, związanymi z

dojazdami do tych miast i nie tylko.
Działając proaktywnie , PSPS chce wyszkolić swoich członków, którzy mogliby
wspólnie

z

lekarzami

ze

swoich

miejsc

zamieszkania,

tworzyć

zespół

interdyscyplinarny, którego częścią byłby protetyk słuchu.
Profesor Pawel J.Jastreboff jest Polakiem, który na początku stanu wojennego
wyjechał z Polski wraz z żoną, która dostała staż na uniwersytecie Yale w USA.
Zaproszony do współpracy przez tamtejszą uczelnię, stworzył podstawy najbardziej
znanej na świecie teorii związanej z powstawaniem szumów usznych oraz ich terapii.
Informacje dodatkowe:
1. Prosimy o kontakt z członkiem zarządu PSPS Tomaszem Szutko, który udzieli
Państwu wszelkich możliwych informacji
2. W przypadku chęci przeprowadzenie wywiadu z naszym ekspertem i poznania
jego historii, prosimy o wcześniejszy kontakt

( tomasz.szutko@psps.pl ;

tel. 789 452- 612 )
3. Dodatkowe

informacje

znajda

http://psps.pl/?page=informacje-dla-mediow

fotografia.

państwo

na

stronie

internetowej

– dostępny życiorys prelegenta oraz

