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III Ciechociƒskie Dni S∏uchu
ju˝ za nami…

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Tym razem spotkaliÊmy si´ z Paƒstwem wyjàtkowo
w majowy weekend. Zarówno doskona∏a lokalizacja
akcji - w pobli˝u fontanny Grzybek, wsparcie promo-
cyjne i ∏adna pogoda sprawi∏y, ̋ e ka˝dy zainteresowany
móg∏ sprawdziç kondycj´ swojego s∏uchu. W namio-
cie zajmowanym przez partnerów akcji (Phonak Pols-
ka i preparat Vaxol) trwa∏ nieustanny ruch. Bezp∏atne
testy s∏uchu przeprowadzane by∏y zarówno w specjal-
nie przygotowanym samochodzie firmy Phonak, jak
i na stacjonarnym urzàdzeniu umieszczonym w namio-
cie.

W trakcie akcji odwiedza∏y nas osoby, które zdawa-
∏y sobie spraw´, ˝e ich s∏uch wymaga sprawdzenia
i korekty. Wszyscy pacjenci, u których w trakcie testu
wykryto zaburzenia s∏uchu, otrzymali informacj´ o ko-
niecznoÊci przeprowadzenia pe∏nej diagnostyki s∏uchu.
W trakcie akcji wykonano ponad 320 testów oraz
udzielono daleko wi´cej konsultacji. Podobnie jak
w latach poprzednich, najwi´ksze zainteresowanie ak-
cjà by∏o wÊród osób starszych, cz´sto ju˝ Êwiadomych,
˝e z fizjologicznym ubytkiem s∏uchu trzeba si´ pogodziç
i podejmowaç kroki, które zabezpieczà nasz komfort
˝ycia. Udzielano porad osobom z ca∏ej Polski, Ciecho-
cinek jest bowiem tym miejscem, w którym spotykajà
si´ ludzie z ró˝nych regionów kraju.

Warto odnotowaç, ˝e dzi´ki wsparciu w mediach,
akcj´ odwiedzi∏y osoby, które specjalnie przyjecha∏y
z pobliskich miejscowoÊci. Dzi´kujemy wszystkim
za poÊwi´cony czas i pami´tajmy, ˝e dziÊ niedos∏uch
nie jest ju˝ problemem. Wiele osób, które nas odwie-
dzi∏y, od wielu lat u˝ywa aparatów s∏uchowych. W trak-
cie akcji mogli obejrzeç najnowoczeÊniejsze rozwiàzania
dost´pne na rynku oraz porozmawiaç ze specjalistami.

Cieszy nas, ̋ e podczas akcji w Ciechocinku obserwowa-
liÊmy ˝ywe zainteresowanie problematykà zwiàzanà
z ubytkiem s∏uchu. W tym roku mówiliÊmy du˝o rów-
nie˝ o higienie s∏uchu. Dzi´ki spe-cjalistom z firmy
Qpharma (preparat Vaxol) mo˝na by∏o dowiedzieç
si´, jak wygodnie i bezpiecznie usuwaç woskowin´
oraz dbaç o higien´ uszu i aparatów s∏uchowych. Jak
i w latach ubieg∏ych okaza∏o si´, ˝e tego typu akcje
plenerowe sà niezwykle potrzebne. W chwili zakoƒ-
czenia akcji mnóstwo osób pyta∏o, kiedy ponownie
si´ ona odb´dzie.

Tego typu wydarzenia to najlepsza okazja do bez-
poÊrednich rozmów z pacjentami. Tym bardziej,
˝e w dzisiejszych czasach Ciechocinek ma cudownà
w∏aÊciwoÊç… tutaj nikt si´ nie spieszy i ka˝dy ma czas,
aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat swojego zdrowia.

Dzi´kujemy Burmistrzowi Miasta Ciechocinek
za przychylnoÊç i zrozumienie tego typu dzia∏aƒ, a pra-
cownikom Wydzia∏u Promocji Urz´du Miasta Ciecho-
cinek za ˝yczliwoÊç i pomoc w organizacji i promocji
akcji. Pami´tajcie: Ciechocinek to miasto, które warto
odwiedzaç nie tylko w czasie Ciechociƒskich Dni S∏u-
chu! Ten poglàd potwierdzajà tak˝e pracownicy Pho-
nak i Qpharma, którym bardzo dzi´kujemy za przepro-
wadzenie akcji.

     Polskie Stowarzyszenie Protetyków S∏uchu
          (www.slyszymy.pl)

10 i 11 maja w uzdrowisku odby∏a si´ akcja plenerowa w ramach kampanii „Us∏yszeç Âwiat - us∏ysz
wszystkie odcienie dêwi´ków”, czyli III Ciechociƒskie Dni S∏uchu. Wydarzenie zorganizowane zosta∏o
przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków S∏uchu i Urzàd Miejski w Ciechocinku.
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