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Po wykonanym badaniu lekarz wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające, 
że występująca u pacjenta utrata słuchu poddana została ocenie medycznej 
i że może on używać aparatu słuchowego. Lekarz skieruje pacjenta do 
audiologa lub dystrybutora aparatów słuchowych w celu oceny, czy pacjent 
może słyszeć z pomocą aparatu słuchowego i bez niego. 

Ocena aparatu słuchowego pozwoli audiologowi lub dystrybutorowi aparatu 
słuchowego wybrać i dopasować aparat najlepiej spełniający Twoje indywidualne 
potrzeby.

W razie zastrzeżeń co do zdolności przystosowania się do wzmocnionego 
dźwięku powinieneś zainteresować się wypożyczeniem lub zakupem aparatu 
na próbę. Wielu dystrybutorów aparatów słuchowych oferuje teraz programy, 
które umożliwiają za niewielką opłatą noszenie aparatu przez określony czas, 
po upływie którego można zdecydować się na jego zakup.

Prawo krajowe ogranicza sprzedaż aparatów słuchowych do osób, które 
poddane zostały ocenie przeprowadzonej przez uprawnionego lekarza. 
Prawo krajowe zezwala w pełni świadomym osobom dorosłym na podpisanie 
oświadczenia odrzucającego badanie medyczne ze względów religijnych 
lub osobistych, które wykluczają konsultację z lekarzem. Egzekwowanie 
takiego oświadczenia nie leży w Twoim najlepszym interesie zdrowotnym i 
stanowczo odradza się korzystanie z tego środka.

Dzieci z utratą słuchu. Oprócz poddania się badaniu lekarskiemu, 
dziecko z utratą słuchu powinno zostać skierowane do audiologa w celu 
oceny jego słuchu i rehabilitacji, ponieważ utrata słuchu może powodować 
problemy w opanowaniu języka oraz w edukacji i rozwoju społecznym 
dziecka. Audiolog dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu jest 
uprawniony do pomocy i oceny oraz rehabilitacji dziecka z utratą słuchu.
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