Protetyk słuchu

Kwalifikacje zawodowe
Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki
słuchu.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Protetyk słuchu dobiera urządzenia wspomagające słyszenie, aparaty słuchowe, bada aparat narządu
słuchu, świadczy opiekę audioprotetyczną osobom niedosłyszącym korzystającym z aparatu
słuchowego.
Diagnozuje ubytki słuchu.
Dobiera i dostraja aparat słuchowy.
Uczestniczy w procesie wytwarzania wkładek usznych.
Instruuje pacjenta, jak posługiwać się aparatem i jak go konserwować.

2 Kompetencje i kwalifikacje
W zawodzie protetyka słuchu pracodawcy zatrudniają osoby, które ukończyły szkołę policealną i zdały
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu
maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku lekarskim.
W zawodzie protetyka słuchu wymagana jest wiedza na temat budowy i funkcjonowania narządu
słuchu, rozpoznawania objawów, źródeł zmian chorobowych, przestrzegania procedur medycznych.
Protetyk słuchu powinien umieć udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Istotne w tym zawodzie są: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki, znajomość
prawnych i etycznych wymagań zawodu, standardów prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z przepisami prawa. Ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacja
z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad
pacjentem.
Wykonywanie pracy protetyka słuchu wymaga wiedzy i umiejętności rozróżniania niedosłuchu,
czynników jego powstawania, umiejscowienia. Niezbędne są: umiejętność prowadzenia badań
otoskopowych, znajomość akustyki, psychoakustyki, materiałów używanych w otoplastyce,
umiejętność wykonywania odlewów ucha, znajomość technicznych parametrów aparatów słuchowych,
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przeprowadzania testów kontrolnych, a także działania środków stosowanych w protetyce słuchu na
organizm człowieka.
Protetyk słuchu powinien umieć uważnie obserwować pacjentów podczas badania, a także
syntetyzować dane z badań i obserwacji pacjenta. Istotne w wykonywaniu zawodu protetyka słuchu
są: umiejętność komunikacji, empatia, gotowość do sprawowania systematycznej opieki nad
pacjentem użytkującym aparat słuchowy, cierpliwość i umiejętność instruowania pacjenta co do
obsługi urządzenia z uwzględnieniem potrzeb, wieku i możliwości pacjenta. Konieczna jest sprawność
zmysłu słuchu.

3 Środowisko i charakter pracy
Praca protetyka słuchu może mieć charakter indywidualny lub zespołowy, zwykle odbywa się przy
współpracy z lekarzem audiologiem. W tym zawodzie istnieje konieczność aktualizacji wiedzy
technicznej. Protetyk słuchu swoją pracę wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych, w stałych
warunkach atmosferycznych. Jego czas pracy jest normowany. Do realizacji zadań jest wymagana
obsługa urządzeń specjalistycznych.
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