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A/ A HALLÓKÉSZÜLÉK ELLÁTÁS ALGORITMUSA A FELNŐTT 
NAGYOTHALLÓK ESETÉBEN 

 
 

I. Alapvető megfontolások 
 
Bevezető 
Hallókészüléket csak abban az esetben lehet rendelni: 

• ha a beteg halláscsökkenése az audiológiai protokoll szerinti kivizsgálás eredménye 
alapján más módon nem javítható, műtét nem végezhető, vagy a beteg a műtétbe nem 
egyezik bele 

• a betegnek a halláscsökkenés olyan kommunikációs problémát okoz mely csak 
hallókészülékkel javítható 

• a halláscsökkenés mértéke mindkét oldalon 500-1000-2000-3000 Hz-en a 30dB-t eléri 
vagy meghaladja  ( az audiológiai státus és a beteg igénye és panasza alapján az 
audiológus szakorvos felelősségére ez alól a szabály alól felmentés adható) 

• a beszédértés vizsgálatánál a szópróba eredménye 65dB erősítésnél 80% alatt van 
• a beteg a hallókészülék viselését elfogadja 
• ha a hallókészülék rendelési algoritmus és felírás - alább részletezett – lépéseinek 

mindegyikénél az audiológus szakasszisztens és az audiológus szakorvos 
együttesen jelen vannak 

•  
A hallókészülék indikálása fül-orr-gégész illetve audiológus szakorvosi feladat, 
hallókészüléket csak audiológus szakorvos írhat fel. 
Résztvevők: fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos, audiológus/elektrofiziológus 
szakasszisztens. A tevékenységek mellett zárójelben a szakdolgozók kompetenciáját 
tüntetjük fel) 
 
 
II. Diagnózis 
 
1. Fül-orr-gégészeti és audiológiai kivizsgálás 

• Általános fül-orr-garat vizsgálat, (fül-orr-gégész, vagy audiológus szakorvos) 
• audiológiai szakvizsgálat: küszöb, beszéd, kellemetlenségi küszöb vizsgálatok, 

tympanometria, stapedius reflex és fáradás vizsgálat (audiológus szakasszisztens mér, 
audiológus szakorvos értékel, validál) 

• Hallókészülék indikáció orvos által igazolva (audiológus szakorvos) 
 
 
III. Kezelés 
 
2. Hallókészülék kiválasztása előtti feladatok 

• A kommunikációs hiány, illetve az igény felmérése COSI teszt (Client Oriented Scale 
of Improvement, a nagyothalló megítélése szerinti javulás) használata. A beteg beteg 
hallókészülék viseléssel kapcsolatos fizikai (kézügyesség), pszichológiai (mentális 
státusz, gondozásra szoruló), szociológiai statusának (egyedülálló) rögzítése 
(audiológus szakorvos). (A COSI felmérő teszt nem csak papíron tölthető ki, hanem a 
NOAH3 integrált része) 
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• A fülkagyló, hallójárat és a dobhártya fizikai vizsgálata a lenyomat vétel sajátos 
szempontjainak figyelembe vételével, az erősítés következtében lehetséges 
bekövetkező eredmény előrevetítése (reális elvárások) (audiológus szakorvos) 

• Szükséges cerumen management (audiológus szakorvos) 
• Kidolgozandó a dokumentáláshoz szükséges forma 

3. A fenti adatok alapján a hallókészülék kiválasztása (audiológus asszisztens végzi, 
audiológus szakorvos  validál)  

Elektronikai, stílus, oldal, kétoldaliság, ventillálás, illeszték, ház típus, speciális 
tulajdonságok, és egyéb szempontok szerint, figyelembe véve a páciens maximális 
igényeinek lehetséges kielégítését. A hallókészülék kiválasztásához szükséges a 
készülékek elektroakusztikai paramétereinek, (hasonlóságainak és különbségeinek) 
ismerete, valamint a hallókészülék felírásásával kapcsolatos törvények és rendeletek 
pontos ismerete. 

4. Mintavétel -illeszték (mould), ház (shell), stb (audiológus szakasszisztens végzi az  
audiológus szakorvos jelenlétében. Jártassági vizsgát kell tenni minden hallókészülékkel 
bánónak) 
5. A fülmögötti, vagy a gyártótól érkezett, egyedi minta alapján késztett készülék fizikai 
vizsgálata (audiológus szakasszisztens),  

• Stetoclippel való meghallgatás és a kezelőszervek működésének ellenőrzése. A 
kontroll arra is kiterjed, hogy a gyártó figyelembe vette-e az igénylő megrendelésben 
szereplő előírásait. 

• Ha mód van rá, akkor a készülék elektroakusztikai tulajdonságainak mérőüregben való 
hitelesítése is ide tartozik. 

6. A hallókészülék illesztése a kiválasztott gyártmány gyártója által rendelkezésre bocsátott 
illesztő szoftver alapján (audiológus szakasszisztens végzi audiológus orvos validál) 
 
7. Azonnali eredmény mérése (audiológus szakasszisztens végzi, audiológus szakorvos 
validál) 

• Javított küszöb szabad hangtérben 
• A próbahordáshoz szükséges információk átadása a be kihelyezésre és kezelésre, 

gondozásra, tanácsadás részletesen 
8. Próbahordásra bocsátás és szükséges adminisztráció lebonyolítása (audiológus 
szakasszisztens) 
 
9. Finom illesztés (audiológus szakasszisztens végzi audiológus orvos validál) 

• Ha a beteg szubjektív megítélése alapján a készülék nem jó, el kell dönteni, hogy az 
adott készülék újabb beállításával a panasz orvosolható-e. Ha nem, akkor másik 
készülék kipróbálása szükséges. Esetlegesen kiegészítő berendezésre lehet szükség a 
nagyobb megelégedettség eléréséhez (FM, telefon erősítő stb.) Ha a teljes 
elégedettséget nem is sikerül elérni, a betegnek további szoktató hordást és 
hallástréninget javaslunk  

10. Újraprogramozás szükség szerint, a beteg ismételt kifogásainak felvételével 
(audiológus szakasszisztens végzi audiológus szakorvos validál) 

• Ismételt próbahordásra bocsátás a szükséges információkkal (idő kell!) 
11. Végleges illesztés, korrekció (audiológus szakasszisztens  és az audiológus szakorvos) 

• Verifikáció: javított beszéd szabad hangtérben (audiológus szakasszisztens beállít és 
az audiológus szakorvos validál) 

• Kiegészítő információk a kommunikáció lehetséges javítására, és a maradék hátrányok 
okainak magyarázatára (audiológus szakasszisztens és az audiológus szakorvos) 
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• A hallókészülék és a megfelelő elemek felírása (audiológus szakorvos) 
• A validációs mérések ebben a stádiumban még nem mérvadóak, legalább 2-3 hónap 

kell a kommunikációs képesség javulásának mérésére  
 
 
IV. Rehabilitáció 
 
 
V. Gondozás 
 
12. Két hónap múlva kötelező kontroll.  

• Ha COSI-val (Client Oriented Scale of Improvement) kezdtük a beteg igényének 
felmérését, akkor a COSI-ban lehet rögzíteni a beteg észleléseit és ezek alapján 
megállapítani a valódi eredményességet.  

 
 
 

B/ AZ IDEGI EREDETŰ NAGYOTHALLÁS KIVIZSGÁLÁSA, 
A HALLÓKÉSZÜLÉK RENDELÉSE, ÉS ILLESZTÉSE  

 
I. Alapvető megfontolások 

1. Bevezetés 

A modern hallókészülékek világában a hallókészülékkel való rehabilitáció célja a hallás 
javítása mellett, a kommunikációs képesség javítása és annak a lehetőségekhez mérten való 
visszaállítása. 

1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe: Fül-orr-gégészet, audiológia 
1.1. Célcsoport 

Audiológus szakorvosok, fül-orr-gégész szakorvosok, audiológus/klinikai elektrofiziológus 
szakasszisztensek. 
2. Definíció: a hallás teljes vagy részleges hiánya egyik vagy mindkét fülön, amely hirtelen 

vagy fokozatosan alakulhat ki.  
2.1. Kiváltó tényezők: hypertonia, anyagcserebetegségek (pl. diabetes mellitus), 

vertebrobasilaris keringészavar, Buerger-kór, vasculitis, arteriosclerosis, spondylosis 
cervicalis, polyglobulia, makroglobulinaemia, sarlósejtes anaemia, tumor, autoimmun 
betegségek, demyelinizációs kórképek, ototoxikus készítmények, trauma, vírusos és 
bacteriális gyulladások, fejlődési rendellenességek. 

2.2. Kockázati tényezők: életkor, hypertonia, diabetes mellitus, otitis media idült formái, 
zaj, hyperlipidaemia, endokrin betegségek, celluláris immunitás gyengesége, 
genetikai okok. A kockázati tényezők az oxigén és nitrogén-eredetű szabadgyökök 
felszabadulását gátló flavonoidokkal csökkenthető. Zajvédő eszközök alkalmazása 
ajánlott zajos környezetben. 

3. Panaszok / Tünetek / Általános jellemzők:  
Panaszok: fokozatosan kialakuló egy vagy kétoldali, részleges vagy teljes 
halláscsökkenés, melyet gyakran kísér fülzúgás, teltségérzés, esetenként egyensúlyzavar, 
szédülés.  
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Tünetek: a halláscsökkenés típusának megfelelően különböző fokú sensorineuralis, 
vezetéses ill. kevert típusú halláscsökkenés, vagy teljes halláskiesés. A tüneteket kísérheti 
vestibularis hypofunkció, vagy teljes kiesés, tinnitus.  

4. A betegség leírása:  
4.1. Érintett szervrendszerek: közép-, belsőfül, centrális hallópálya. 
4.2. Genetikai háttér: bizonyos esetekben GJB2 mutáció. 
4.3. Incidencia / Prevalencia / Morbitidás  
Az Amerikai Egyesült Államokból származó adatok szerint 28 millió ember, a lakosság 
kb. 12%-a szenved halláscsökkenésben és így ez az egyik leggyakoribb krónikus 
megbetegedés az Amerikai Egyesült Államokban. A halláscsökkenés minden életkorban 
előfordul, de míg 18 év alatt 1000 gyermekből 17-t, 65 év felett 1000 felnőttből 314-et 
érint. Az előfordulási gyakoriság valószínűleg Magyarországon is hasonló. Pontos hazai 
adatok nem ismertek . 
4.4. Jellemző életkor: idősebb korban gyakoribb 
4.5. Jellemző nem: nincs. 

5. Gyakori társbetegségek: hypertonia, anyagcserebetegségek (pl. diabetes mellitus), 
vertebrobasilaris keringészavar, Buerger-kór, vasculitis, arteriosclerosis, spondylosis 
cervicalis, polyglobulia, makroglobulinaemia, sarlósejtes anaemia, tumor, autoimmun 
betegségek, demyelinizációs kórkép, sclerosis multiplex. 

 
6. Irányelv/protokoll evidencia meghatározása, az alkalmazott evidencia besorolás és 
tábla: 
 
Az ajánlások fokozatának megállapítása 
 
Szint Szintek meghatározása 
1 Randomizált kontrollált vizsgálatok metaanalízise, szisztematikus referátumok 
2 Randomizált kontrollált vizsgálatok 
3 Nem randomizált kontroll vizsgálatok 
4 Kohort és esettanulmányok 
5 Eset sorozat és esettanulmányok 
6 Szakértői vélemények 
 
Ajánlások rangsorolása 
 
A 1 vagy 2 szint határozott következtetéssel 
B 3 vagy 4 szintű tanulmányok, vagy az 1 vagy 

2 tanulmányból extrapolált bizonyítékok 
(olyan helyzetre általánosítva, ahol az nem 
teljesen releváns)  

C 5 szintű tanulmány, vagy a 3, 4 szintű 
tanulmányból levont következtetés  

D 6 szintű evidencia, nem meggyőző vagy 
következetlen tanulmányok bármilyen 
szinten, vagy bármilyen olyan tanulmány, 
amelynek magas az elfogultsági rizikója 
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II. Diagnózis 
 
Az idegi eredetű nagyothallás kivizsgálása 
1. Diagnosztikai algoritmusok (lásd a kivizsgálás algoritmus folyamat ábrát a 

függelékben): anamnézis, családi anamnézis, speciális fülészeti anamnézis (gyógyszer, 
trauma, munkahelyi zajártalom, szédülés, fülzúgás), fizikális vizsgálat (malformatio, 
aplasia, komplex fül-orr-gégészeti státusz, mikroszkópos fülvizsgálat), audiológiai 
vizsgálatok (hangvilla-próbák, beszéd hallásvizsgálat, tisztahangküszöb vizsgálat, küszöb 
feletti vizsálatok, tympanometria, stapediusreflex-, reflexfáradás vizsgálat, otoakusztikus 
emisszió vizsgálat), otoneurológiai vizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok, képalkotó 
eljárások, neurológiai-, belgyógyászati-, szemészeti vizsgálat. 

2. Anamnézis: családi anamnézis, speciális fülészeti anamnézis (gyógyszer, trauma, 
munkahelyi zajártalom, szédülés, fülzúgás), belgyógyászati alapbetegségek, neurológiai, 
pszichiátriai eltérések tisztázása. 

3. Fizikális vizsgálatok: komplex fül-orr-gégészeti státusz, malformatio, aplasia kizárására, 
hallójárati toilette elvégzésére, mikroszkópos fülvizsgálat.  

4. Diagnosztikai vizsgálatok (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei) 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok: quantitatív, qualitatív vérkép, ionok, lipidek, vércukor, 

vírus szerológiai vizsgálatok, immunglobulinok, pajzsmirigy hormonok. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok: Stenvers-, Schüller-, kétirányú nyaki gerinc-, kétirányú 

koponya felvétel, koponya-, pyramis CT, kontrasztanyagos (gadolíniumos) MRI 
felvétel, carotis Doppler vizsgálat, angiográfia. 

4.3. Egyéb: az esetleges laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok eredményei alapján 
neurológiai, szemészeti, reumatológiai vizsgálat. 

5. Audiológiai diagnosztikai vizsgálatok 
5.1. Kötelező (minimálisan elvégzendő) vizsgálatok: hangvilla-próbák, beszéd 

hallásvizsgálat, tisztahangküszöb vizsgálat, tympanometria, stapediusreflex-, 
reflexfáradás vizsgálat.  

5.2. Kiegészítő vizsgálatok: otoacusticus emissio, BERA, ECoG, küszöb feletti 
vizsálatok, otoneurológiai vizsgálat 

6. Differenciál diagnosztika: Meniére-betegség, ototoxikus gyógyszerek, infectiosus 
betegségek, autoimmun betegségek, belsőfül traumák, membrán rupturák, vascularis 
okok, neurológiai betegségek, neoplasmák. 

 
 
III. Kezelés 
 

C/ A HALLÓKÉSZÜLÉK RENDELÉS, ÉS ILLESZTÉS 
 
Hallókészüléket csak abban az esetben lehet rendelni: 

• ha a beteg halláscsökkenése az audiológiai protokoll szerinti kivizsgálás eredménye 
alapján más módon nem javítható, műtét nem végezhető, vagy a beteg a műtétbe nem 
egyezik bele 

• a betegnek a halláscsökkenés olyan kommunikációs problémát okoz mely csak 
hallókészülékkel javítható 
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• a halláscsökkenés mértéke mindkét oldalon 500-1000-2000-3000 Hz-en a 30dB-t eléri 
vagy meghaladja ( az audiológiai státus és a beteg igénye és panasza alapján az 
audiológus szakorvos felelősségére ez alól a szabály alól felmentés adható) 

• a beszédértés vizsgálatánál a szópróba eredménye 65dB erősítésnél 80% alatt van 
• a beteg a hallókészülék viselését elfogadja 
• ha a hallókészülék rendelési algoritmus és felírás - alább részletezett – lépéseinek 

mindegyikénél az audiológus szakasszisztens és az audiológus szakorvos 
együttesen jelen vannak 

• hallókészüléket csak audiológus szakorvos írhat fel 
Résztvevők: fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos, audiológus/elektrofiziológus 
szakasszisztens. 
 
C/1. A HALLÓKÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSA ELŐTTI FELADATOK 
 
1.1. A beteg szerinti kommunikációs igény, a teljesítmény és a rehabilitáció számára 
alkalmas célok kiválasztása  

Cél: ebben a szakaszban fel kell mérni a nagyothalló egyéni kommunikációs igényét valamint 
az erősítésből eredő realisztikus elvárásokat. A hallókészülék kiválasztásának folyamatában le 
kell fektetni a páciens specifikus illesztés céljait. Mindezek a kommunikációs status 
felmérésének mintegy következményei. Arra kell törekedni, hogy az erősítésnek a 
kommunikációra való jó hatása mérhető legyen. Ez a validációnak a kezdeti stádiuma, ahol a 
beavatkozás eredményeit kell megmérni és meghatározni. 

Többféle módszer áll rendelkezésre, amely az egyéni kommunikációs igény és működés 
felméréshez valamint a páciens a hallókészülékkel szembeni elvárásainak igényeinek 
értékeléséhez segít. Ezek a nemzetközi szakirodalomban jól ismert COSI (Client Oriented 
Scale of  Improvement) magyarul: a nagyothalló megítélése szerinti javulás, az APHAB 
(Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit), a HHIE (Hearing Handicap for the Elderly) és 
az ECHO (Expected Consequences of Hearing  Ownrship). Az életstílusra vonatkozó 
legkülönbözőbb kérdőívek szintén elérhetőek. Ezen eszközök használata könnyen 
adminisztrálható és gyakorlatias. Ezek használata segít annak eldöntésében, hogy az éppen 
esedékes igényhez milyen erősítési tulajdonságokat kell felvonultatni, mint amilyenek pl. az 
iránymikrofon, a direkt audio-bemenet, a környezeti zaj kezelése, FM rendszer szükségessége 
stb. Az illesztést követően ugyanezek a mérési módszerek használhatók fel az erősítés 
hatására a nagyothalló számára jelentkező funkcionális előnyök/elégedettség mérésére . 

A fenti adminisztrációs eszközök használatának eredményeképpen a beteg céljainak 
realisztikus listáját lehet létrehozni. Kognitív és affectív eredmény elérésére kell törekedni. 
Kognitív pl, ha a nagyothalló jobban tud kommunikálni a házastársával csendes 
hangkörnyezetben. Egy affektív eredmény azonban, ha kevésbé érzi magát zavarban és 
stresszesnek beszélgetés közben, ha viseli a hallókészüléket. Ezek az eredmények mind 
mérhetők, a fenti kérdőívek közül a COSI, a HHIE és az ECHO mindkét fajta 
karakterisztikára tartalmaz kérdéseket. 

A modern hallókészülék tulajdonságok még csak fokozzák a beteg elvárásait a 
hallókészülékkel szemben. Ilyenek pl. az adaptív direkcionalitás, a környezeti zajcsökkentés 
és az automatikus telefontekercs. A célok vagy igények sorrendbe rakással történő 
meghatározása segíti az audiológust ezen járulékos elektronikákat jelentő igények 
szükségességének felmérésében. 

6 



 

A Fül-orr-gégészeti Kollégium a COSI (Client Oriented Scale of  Improvement) a 
nagyothalló megítélése szerinti javulás tesztjét javasolja a hazai standardnak. Papíron  
egy oldalon kitölthető, könnyen tárolható. A NOAH 3 szoftver részét képezi. 
 
Útmutatás az evidencia táblázathoz 

1. Minden beteg kap egy formális önértékelő tesztlapot, az illesztés előtt, amivel 
megállapítható a kommunikációs igénye, tevékenységei és céljai. 

2. A céloknak beteg specifikusnak kell lenni, és tartalmaznia kell mind a kognitív mind 
az affektív jellemvonásokat 

3. Ezen eszközöknek az illesztés utáni adminisztrációja szükségszerűen igazolja az 
erősítésből eredő hasznot/megelégedettséget 

 
útmutatás 
 

evidencia irodalom szint Fok

1 A beteg specifikus kommunikációs igényeknek, és a 
hallókészülék sajátos tulajdonságainak részletezése  
(pl. iránymikrofon) önértékelésen alapuló felméréssel 

1,2, 3, 4 3 B 

1 A hallókészülék felhasználó elvárásainak felmérésére 
szolgáló tesztcsomag 

1,4, 3, 3 B 

1,2 A tesztcsomagnak a kognitív és affektív beteg 
igényeket kell felmérnie 

1,2,3,4 3 B 

3 Ennek a tesztcsomagnak azt a célt kell szolgálnia, hogy 
igazolja az erősítést követően a beteg céljainak és 
elvárásainak megvalósulását  

1,2,3,4 3 B 

 
1.2. A nem auditoros igény felmérése  

Azon tényezők, amelyek jelenléte befolyásolja az erősítés eredményességét a kommunikáció 
szempontjából. Ilyenek a halláscsökkenés következtében kialakult negatív szociális és 
emocionális hiányállapot, az önbecsülés hiánya, a ráutaltság érzése, stb. 

Ezek külső vagy belső okokra vezethetők vissza. A belsők pl. cognitio hanyatlása, a figyelem 
koncentráció csökkenése, a memória, a személyiségjegyek megváltozása (reménytelenség, 
motiváció, a rizikó vállalásának akarata), a kézügyesség romlása, a látási problémák stb. 
mellett az általános egészségi állapot, fülzúgás, stb. A külső tényezők a foglalkozás, a 
környezet, a hobbi stb. 

Útmutatás az evidencia táblázathoz 
 

1. Az audiológus szakorvosnak és szakasszisztensnek ismernie kell az összes olyan nem 
hallási tényezőt, amelyek a sikeres erősítést befolyásolhatják  

2. Az összes betegnél tájékozódni kell az általános betegségi állapotról, a 
kézügyességről, a közelre látás képességről, a motivációról, valamint az erősítéssel 
kapcsolatos korábbi tapasztalatokról. 

3. A kognitív képességek és a személyiség jegyeinek felismerése fontos az erősítés 
hatékonyságának a felismerése szempontjából. 

4. Az audiológus szükség szerint a fent említett hiányosságok feltérképezésével szükség 
szerint specialistához küldi a nagyothallót ( látásélesség, depresszió, dementia) 

 
A hallással közvetlenül nem összefüggő beteg igények felbecsülése 
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útmutatás 
 

evidencia irodalom szint fok

1 A halláscsökkenés súlyossági  
foka kapcsolatban van a csökkent életminőséggel idős 
korban 

6 4 B 

1,2 A korral járó nem halláscsökkenésből adódó működési 
zavarok akadályozzák a napi kommunikációt, a 
hallókészülékkel való bánást, a készülék kezelését  

10 6 D 

1,2 A sikeres hallókészülék használat egyéni mérési 
eredményei statisztikailag szignifikáns kapcsolatot 
mutatnak bizonyos alapvető faktorokkal idős korban ( a 
megélt funkcionális hátrány, képzettségi szint, a szedett 
gyógyszerek száma ) 

7 2 A 

1,2 A különböző személyiségű nagyothallók másként élik 
meg a saját maguk által előadott hátrányos helyzetüket 
illetve halláscsökkenésből eredő működési zavarukat 

13 4 B 

2 A beteggel folytatott kommunikáció során az orvosnak 
fel kell mérnie a beteg látási, kommunikációs 
teljesítőképességét 

14 4 B 

2 Annak a betegnek akinek látási és kézügyességi 
problémái vannak, nehézséget okoz a mélyhallójárati 
készülék ( CIC) használata, kezelése 

17 4 B 

2,3 Az orvos és az asszisztens személyes munkastílusa 
emócionális kifejezési módjai fontos szerepet játszanak 
a hallássérült személy teljeskörü megelégedettségében 

22 4 B 

3 A prognózist befolyásoló tényező az általános egészség 
és a közös háztartásban élő családtag megléte 

24 6 D  

 
C/2. A HALLÓKÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSA ÉS ILLESZTÉSE 
A készülékellátás technikai szempontjai  
 
2.1. A hallókészülék kiválasztása 

A cél az, hogy a fentiek alapján, tehát a beteg audiológiai és nem audiológiai igényeinek 
felmérése alapján, valamint a járulékos tényezőket is figyelembe véve a legalkalmasabb 
stílusú és elektronikával rendelkező  hallókészüléket válasszuk ki. 

A kérdés nem az, hogy digitális legyen vagy analóg, hanem az, hogy olyan speciális 
tulajdonságokkal rendelkezzék, amelyek a beteg igényeit legjobban kielégítik. Tehát 
egyéninek kell lenni. 

Útmutatás az evidencia táblázathoz 
1. Stílus/forma 
2. Okklúzió –(dugultság érzés kezelése) 
3. Beteg által kezelt hangerőszabályozó  
4. Egy vagy kétoldali illesztés 
5. Közvetlen audiobemenet (direct audio input DAI) és telefontekercs 
6. Az erősítés szabályozása 
7. Frekvenciajelleg kialakítása 
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8. Kimenet és OSPL 90 
9. Többszörös memória 
10. Digitális zajcsökkentés (digital noise reduction DNR) 
11. Digitális feed-back elnyomás/törlés(digital feedback suppression/ cancellation DFS ) 
12. Kapcsolható direkcionális/omnideirekcionális mikrofon 
 
útmutatás 
 

evidencia irodalom szint fok

1 Annak a betegnek akinek látási és kézügyességi 
problémái vannak, nehézséget okoz a 
mélyhallójárati készülék ( CIC) használata, 
kezelése 

3 5 B 

2 A nagy erősítést igénylő betegeknél egyrészt 
fordított viszony figyelhető meg az okklúziós 
hatás és a feedback között, másrészt a maximális 
erősítés függ a hallókészülék formájától. A 
hallójárat térfogata a rágási mozgással extrém 
módon változhat. Ennek a térfogatváltozásnak  a  
mértéke egyénenként változó. 

4,5 2 B 

2 A feed  back csökkenthető a digitális 
jelfeldolgozású algoritmusokkal  (digital signal 
processing DSP) 

6 4 C 

3 A kompresszió használata növeli a betegek igényét 
a hangerő megváltoztatására. Azok a betegek 
akiknek a korábbi készülékében 
hangerőszabályozó volt, az új készülékben is 
igénylik a manuális hangerőszabályozót.  

7-10 3 B 

4 A kétoldali készülékillesztés általában a 
beszédértésben, lokalizációban és a 
hangminőségben jelentős javulást eredményez, 
szemben az egyoldali illesztéssel 

11,14 1 B 

4 Néhány esetben az egyoldali illesztést kell 
előnyben részesíteni a kétoldalival szemben 

15,16 4 C 

5 A telefontekercs és egyéb hallássegítő eszközök 
segíteni tudják a hallókészülékkel való telefon 
használatot 

17,19 4 C 

6 A hiteles receptszerű illesztési előírások ésszerű 
kiindulási pontok a célerősítés meghatározásához 
lineáris esetben és kevesebb sikerrel 
alkalmazhatók a nem linearis hallóklészülékek 
esetében mert az előírások időt takarítanak meg. 
Tanulmányok igazolták, hogy adaptív 
módszereket használva hasonló erősítés 
javasolható, azonban ezek a módszerek 
időigényesek 

20,24 1 B 

6. Az alacsony kompressziós küszöbbel rendelkező 
készülékek jobb eredményt szolgáltatnak a lineáris 
csúcsvágással szemben ( PC peak clipping) 

21,25,26 2 A 

6 A kompressziós küszöbök széles variációja és 
időállandói megfelelők lehetnek 

27 1 A 
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6 A beszédértésbeli különbségek kapcsolatba 
hozhatók a kompressziós csatornákkal 

27,33 1 D 

6a Nagyfokú és súlyos halláscsökkent egyéneknek a 
beszédértés szempontjából nem ajánlatos a magas 
komressziós arány és a sok kompressziós csatorna. 
Ilyen esetekben a beszédet jobban értik korlátozó 
kompresszió és PC használatával két vagy három 
csatornás készülékben 

27,34,38 2 B 

6b Gyorsabb időállandóval rendelkező kompressziós 
hallókészülék hasznosabb a jó kognitív 
funkciókkal rendelkező nagyothallók esetében 

25 2 A 

7 A beszédértés szempontjából és célerősítés elérése 
érdekében a 7 csatornás kompressziós 
hallókészülékek elegendők a legtöbb audiogram 
konfiguráció esetében 

39 2 B 

9 A többszörös memóriát a ferkvenciválasz 
befolyásolása miatt a viselők egy része előnyben 
részesíti. Direktionális mikrofon bizonyos 
speciális hangkörnyezetben ajánlott.  

41,44 2 A 

10 A hangminőségre és a hallási komfortra a DNR  
kedvezően hat, de jelenlegi adatok szerint a 
beszédértés nincs hasonló hatása 

45,50,45,46,50 2 D 

11 A DFS magasabb erősítést tesz lehetővé. A 
szellőzőfurat (vent) méretének növelése javítja a 
viselő saját hangjának minőségét 

52,54 2 B 

12 Az adaptív dirctionális mikrofon technológia jobb 
beszédértést biztosít mint a fix directionális 
mikrofon rendszer 

44,45,48,55,59 2 B 

 

2.2. Minőség ellenőrzése 

Cél: a hallókészülék ellenőrzése abból a célból, hogy az előzőek alapján lefektetett 
követelményeknek megfelel-e? 

1. Elekroakusztikai ellenőrzés: az elktroakusztikai adatok beteg dokumentációhoz 
csatolandók. 

2. A kivitel és fizikai paraméterek ellenőrzése 

2.3. Illesztés és az eredmény azonnali meghatározása 

Cél: egy folyamat, mely alatt kialakul az optimális illesztés 

2.3.1. Illesztés a megfelelő és cég specifikus programok szerint. 

2.3.2. Útmutatás az azonnali eredményesség mérésére az evidencia táblázathoz 
 
1. Fizikai illesztés A.) behelyezés, kivétel B.) szubjektív komfort C.) mikrofon nyílások       
     elhelyezkedése D.) Hallható feedback nincs jelen 
2. Okklúziós hatás 
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3. Az előírt erősítés mérése 
4. Javított szabadhangtéri küszöb 
 
útmutatás 
 

evidencia irodalom 
                

szint  fokozat 

1 A ház kényelmesen viselhető kell 
hogy legyen és csökkentse a 
feedback veszélyét. A rosszul 
elhelyezett mikrofon csökkenti az 
irányultságot 

3-5, 3 C 

2 A készülék viselője saját hangjának 
minősége a hallókészüléken 
keresztül problematikus maradt 

6 2 B 

3 A javított hangosság érzékelés 
mérése, megbízható adatokkal 
szolgál, de a mérés hatékonysága 
még nem ismert 

21, 22 3 C 

4 A beszéd jobb meghallása 
kapcsolatba hozható a fokozott 
használattal 

23 2 A 

4 Klinikai tapasztalatokra alapozva 
kimondható, hogy a hangok túlzott 
meghallása nem kívánatos 

24 6 D 

 
 
 
IV. Rehabilitáció 
 
 
V. Gondozás 
 
 
C/3. HALLÁST SEGÍTŐ KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK 
     (Hearing Assistiv Technology (HAT)) 

Cél: ha a hallókészülék a kommunikációt nem segíti kielégítően, akkor ezekhez kell 
folyamodni. Ezek közül több egyedülállóan, mások a hallókészülékkel együtt segítenek. 
Indok: távoli beszéd értése, zajban értés stb 

1.otthon: szemtől szemben vagy csoportos, TV, rádió 

2. közösségben (gyógyintézet, munkahely, utazás, pihenés, étterem, nyilvános helyek, stb 

3. Iskolai körülmények: FM (rövid hullámú adóvevő): környezeti háttérzaj jelenlétében, 
visszhangos környezetben, háttérzajban, nagyobb távolságról való értéskor 

A hallás segítő kiegészítő berendezések:  

• FM (rövid hullámú adóvevő) 
• Infravörös rendszer 
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• Indukciós hurok rendszer 
• Telefon erősítő, telefontekercs,  
• Szituáció specifikus eszközök (pl. televízió) 
• Jelzőrendszerek 

C/4. TANÁCSADÁS ÉS GONDOZÁS 
 
4.1.Tájékoztatás (hallókészülékkel és a viseléssel kapcsolatos), kontroll, után-követés, 
rehabilitáció  
4.1.1. A hallókészülékkel kapcsolatos tájékoztatás 
• A hallókészülék ismertetése 
• Ki és behelyezés 
• Áramforrás használata 
• Gondozás és tisztitás 
• Kényelem 
• Feed back 
• Telefon használat 
• Garancia 
 
4.1.2. A beteggel kapcsolatos tájékoztatás 
• A hozzászoktatás ütemezése 
• A célok és elvárások 
• Erősítéshez való alkalmazkodás: család, társadalmi környezet, iskola, munkahely 
• Környezeti tényezők: étterem, csoportok, mozi televizió 
• Szájról olvasás 
• Egy, vagy kétoldali ellátás 
• Illesztés utáni ellátás, gondozás 
 
4.1.3. Kontroll a hallókészülék illesztés után 
Szabad hangtéri beszédértés vizsgálat a véglegesen kiválasztott és utóillesztett készülékkel. 
 
4.2. Gondozás és utókövetés 
Kevés a bizonyíték arra, hogy az önmagát hátrányos helyzetben érző betegnél az egyéni 
alkalmazkodóképesség tekintetében előnyt jelent a hallókészülékviselés. Nem tisztázott, hogy 
a hallókészülék viselés önmagában hosszútávon milyen előnyt jelent a fenti vonatkozásban.  
 
Útmutatás az evidencia táblázathoz 

1. Ezért kellene illesztés utáni rehabilitációs találkozókon részt venni az új hallókészülék 
viselőknek, a gyakorlottaknak ha igénylik, vagy ha fel akarják újítani ismereteiket. 

2. A nagyothalló elsődleges kommunikációs partnerét be kell vonni a rehabilitációs 
folyamatba 

3. Csoportos vagy egyéni formában is lehet kivitelezni a rehabilitációt 
4. A következő témák jöhetnek szóba: 

            a. alapvető anatómiai, fiziológiai ismeretek a hallás folyamatáról 
            b. az audiogram értelmezése 
            c. a zajban való beszédértéssel kapcsolatos problémák 
            d. megfelelő és helytelen kommunikációs szokások 
            e. kapcsolattartási stratégia (megelőzés és javítás) 
            f. stratégia a meghallgatásra és javításra 

12 



 

            g. a környezet kontrollja 
            h. reális elvárások 
            i. stressz kezelés 
            k. figyelés a beszélőre, szájról olvasás 
            l. hallás segítő technológia 
            m. a partner felé irányuló viszony a segítésre 
            n. a partner viszonya a viselő segítésére 
            o. a hallókészülék használata és kezelése 
            p. lehetőségek a közösségben 

5. A pácienset tájékoztatni kell arról, hogy a siker nem jön azonnal és az erősítéshez 
megfelelő alkalmazkodás szükséges 

útmutatás 

 

evidencia irodalom szint fokozat

1 Minden új hallókészülék viselőnek részt kell venni 
egy  illesztés utáni audiológiai rehabilitáción 

3 3 B 

1,3,4 Az illesztés utáni rehabilitációs program mérhetően 
növeli a beteg biztonságérzetét és csökkenti a 
fogyatékosság érzését 

2 3 B 

1,3,4 Az illesztés utáni rehabilitációs program mérhetően 
növeli a beteg biztonságérzetét és csökkenti a 
fogyatékosság érzését 

9 2 A 

1,4 A beszédértés javítására szignifikáns eredménnyel 
szolgáló technikák: aktív szöveghallgatás, hangos 
szövegmondás, újságfelolvasás 

12 2 A 

1,5 A hallási mellett vizuális tréningek is segítik az 
audiológiai rehabilitációt, ezzel a beteg képes 
kiemelni a beszédből az érétkes információkat 

13 2 A 

2 Fontos hogy a beteg elsődleges kommunikációs 
partnere(i) vegyenek részt a rehabilitációs 
folyamatba 

5 2 B 

3,6 Az egyénre szabott kommunikációs tréning 
program a beteg  hallási fogyíatékosság érzését és 
enyhén növeli a beszédértést 

14 2 B 

5 A tréning olyan környezetben végzendő, mely 
hasonlít a nagyothalló nehéz hallási környezetéhez 

22 6 B 

 

C/5. AZ EREDMÉNYEK MEGBECSÜLÉSE 

Cél hogy a hallókészülékkel hogyan csökkentjük az aktivitásbeli korlátozottságot, a beteg 
elszigetelődésének csökkenését és mennyiben sikerült az életminőséget javítani.Ez a fázis 
gyakran megfelel a hitelesítés folyamatának.A beteg specifikus igényeinek felmérésekor a 
legszükségesebb élethelyzeteket feltüntettük, ahol legnagyobb szükségét látta az 
erősítésnek. Az eredmény méréseként a beteg önbevallása alapján a COSI teszt (Client 
Oriented Scale of Improvement) segítségével megadhatjuk a rehabilitáció sikerességének 
mértékét.  
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VI. Irodalomjegyzék 
 
AZ IDEGI EREDETŰ NAGYOTHALLÁS KIVIZSGÁLÁSA. A HALLÓKÉSZÜLÉK 
RENDELÉS, ÉS ILLESZTÉS BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ PROTOKOLLJA 
 
I. Alapvető megfontolások fejezethez  
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Disability, and Health. World Health Organization, Geneva  
3. Worrall L, Hickson L. (2003) Communication Disability in Aging: Prevention to 

Intervention. San Diego: Singular Press. 
4. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2001) 

Hearing Aids. NIH Pub. No. 99-4340. Retrieved January 2004 from 
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/hearngaid.asp/ 

5. American Academy of Audiology (2000) Audiology Today, Joint Committee on 
Clinical Practice Algorithms and Statements, McLean, VA. 

6. The National Guideline Clearinghouse (http://www.guideline.gov) 
7.  U.S. Agency for Healthcare Research and Quality (http://www.ahrq.gov), 
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II. Diagnózis fejezethez 
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Gégegyógyászat 47, 3, 2001. 19-23. 
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kialakuló nem szindrómás nagyothallás. Fül-Orr-Gégegyógyászat 47, 2, 2001. 18-23. 

4. Tóth T., Kupka S., Haack B., Riemann K., Braun S., Fazakas F, Zenner H.P., Muszbek 
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VII. Melléklet - Függelék: 

1. A nagyothallás kivizsgálásának az algoritmusa 
2. COSI (Client Oriented Scale of Improvement, a nagyothalló megitélése szerinti 

javulás) teszt  
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CLIENT ORIENTED    SCALE OF IMPROVEMENT                       (COSI)          A nagyothalló megítélése szerinti javulás   

Név        kategória. Új    A változás mértéke    Végső eredmény 

Audiológus       Visszatérő            A beteg képes hallani 

Dátum : 1. Igény felmérése              10% 25% 50% 75% 95% 

  2. Eredmény megbecsülése                   

Specifikus igények 
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Fontossági sorrend (hangkörnyezetek)                           
                                    
                                   
                                     
                                   
                                    
                                   
                                     
                                   
                                    
                                   
                                     
                                   
                                    
                                   
                                     
                                   
                                    
                                   
                                     

 Kategóriák 
1.     Beszélgetés 1-2 sz.-el 
csendben 5.    9. Ajtócsengő, kopogtatás hallása   

13.     Kirekesztettség 
érzése   

   2.     Beszélgetés 1-2 sz.-el zajban 6.    10. Közlekedés zajának hallása   14.     Felzakalatottság érzése vagy düh 

   
3.     Csoportos beszélgetés 
csendben 7.    11. Finomabb, szociális kapcsolatok   15.     Templom, értekezlet, találkozó  

   4.     Csoportos beszélgetés zajban 8.    12. Zavarban, butának érezni magát   16.     Egyéb    

 
 


