Příloha č. 1: Dotazník pro odborníky z oblasti ORL a foniatrie
Dobrý den,
jmenuji se Marie Gwoźdźová a jsem studentkou Univerzity Karlovy v Praze oboru Speciální
pedagogika – logopedie, surdopedie. Momentálně zpracovávám svou diplomovou práci na
téma – Senior se sluchovým postižením a jeho kvalita života. K ucelení informací v rámci
výzkumné části by mi moc pomohly Vaše zaznamenané odpovědi. Jedná se pouze o ucelení
a doplnění informací, dotazník je opravdu krátký a časově nenáročný.
Věnujte tedy prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník
1) V kterém kraji ČR zřizujete svou praxi?
Napište odpověď…
2) Navštěvují Vaši ordinaci lidé v seniorském věku pravidelně?


Ano



Ne



Nelze jednoznačně odpovědět

3) S jakým problémem (typ vady, poruchy…) Vás seniorští pacienti nejčastěji
navštěvují?
Napište odpověď…
4) Z jakých příčin (z Vašeho pohledu) ke sluchovým problémům u seniorů nejčastěji
dochází?
Napište odpověď…
5) Jaké kompenzační pomůcky si senioři nejčastěji volí?
Napište odpověď…
6) Jaký druh sluchadel nejčastěji předepisujete?


Závěsná



Zvukovodová



Kanálová



Jiná

7) Zřizujete pro seniory kurzy odezírání?


Ano



Ne

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku!

Příloha č. 2: Přepis polostrukturovaných rozhovorů
Rozhovor č. 1
V = výzkumník
R = respondent
V: Tak, můžeme začít?
R: No, já jsem připraven. Řekni, kdy můžu začít hovořit a já spustím.
V: Dobře, takže s jakým typem sluchového postižení se potýkáš?
R: No já mám už jen takové ty zbytky sluchu, podle toho posledního vyšetření jsou ztráty
celkem 94,6 %.
V: A jak dlouho už ty sluchové problémy máš?
R: Tak to už je pořádně dlouhá doba. Postupně od doby, když mi bylo 50 let, v roce 1979.
Ale byly to jen takové krátkodobé, proměnlivé problémy…v té době se to ještě nijak
neléčilo, jen se konstatovalo… pravé ucho se ale postupně zhoršovalo. V roce 2000 už jsem
nosil první sluchadlo, ale ještě jsem se docela slušně domluvil a celkem se bez něj obešel.
Pak od roku 2000 se to zhoršovalo a v říjnu roku 2013 došlo k totálnímu zhoršení. Bez
sluchadel teď slyším jen, kdybys mi mluvila u ucha. No a na levé ucho vůbec.
V: Začal jsi sluchové problémy řešit ihned po jejich zjištění?
R: Jistě, že jsem šel hned k lékaři, ale to bylo spíše v rámci preventivních prohlídek… řekl
jsem jim, že špatně slyším, oni to vzali na vědomí, ale žádné medikamenty nebo tak mi
nedali. Víš, ono to kdysi nebylo tak jednoduché, jako teď. Já jsem v dětství i mládí často
trpěl na záněty středního ucha, od dětství mám také píchnuté bubínky. Zánět středního ucha
jsem měl ještě ve 20, no s tím jsem měl dost problémy a dalo by se i říct, že zde možná hraje
roli i dědičný faktor ze strany otce, protože měl stejné problémy, ale žádné sluchadlo neměl,
protože žádná nebyla, takže se celý život obešel bez sluchadla, ale muselo se na něj hlasitě
mluvit.
V: K lékaři ses pak objednal znovu, protože jsi měl pocit, že se to zhoršuje?
R: Ano, ano. Moje první oficiální léčba začala v roce 2000...to mi dali nějakých 10 infuzí.
10 dní jsem tam musel ležet, oni mi to vždy píchli, pustili tím nějakou tekutinu a ono to
zahřívalo. Potom to vyndali, zalepili a další den to samé znovu. Za 10 infuzí jsem měl 23
vpichů a obě ruce úplně modré, protože se nikdy nemohli trefit. Já jsem říkal i té úplně

vystresované mladé sestřičce, která už po asi desáté, co se jí to nepovedlo, odešla s brekem,
že si to klidně píchnu sám, ať si nedělá starost. V roce 2014 jsem byl podruhé na vazoaktivní
infuzi, a to už teda bylo trochu inteligentnější. Byl jsem tam osmkrát po sobě, ale alespoň
mě vždycky pustili normálně domů. No, každopádně to vůbec nepomohlo, ani to první, ani
to druhé.
V: Žádné zlepšení jsi necítil?
R: Ne nic, jen primářovi jsem řekl, že to trošku pomohlo, že bych slyšel růst trávu, to ne, ale
trochu to pomohlo. Ale potom tady mé doktorce, jak se mě ptala, jestli to pomohlo, tak jsem
řekl, že vůbec ne. No a oni se nějak zkontaktovali. A jak jsem šel do té první nemocnice
v roce 2012 s operací nádoru na hlasivce, tak tam byl tentýž primář a on mě poznal. Tak
jsem mu říkal, že jsem tu byl v roce 2000 se sluchem. No, a on mi říkal „no vy jste předtím
říkal, že vám to trochu pomohlo, ale jen mě, jinak jste říkal, že vám to vůbec nepomohlo.“
Tak jsem mu řekl „pane primáři, vy jste tu byl nový, tak jsem vás nechtěl znervózňovat nebo
tak.“ Pak se mě primář ptal, jestli bych chtěl na kontroly chodit tady, tak jsem se ho ptal,
jestli moje doktorka má na to u nás ve městě stejný vercajk, a on že jo. Tak jsem mu řekl
„nezlobte se, ale já teda budu chodit tam k nám, tam to mám blíž, víte, tady se nedá ani
zaparkovat.“
V: Stále navštěvuješ ORL či foniatrickou ambulanci pravidelně?
R: No, já chodím k ušní tady k nám do města…nejdříve to bylo co kvartál, teď už je to co
půl roku, ale když mám potíže, mám přijít kdykoli…no, ale vždycky je to z konstatování to
samé, tam už se nic nevylepší. Ale na foniatrii kvůli přídělu sluchadla musím vedle do města
a tam mi ten sluch měří nějakými lepšími přístroji. Tam sedím v kabince a oni mi pouští jako
z rádia nějaké věci a já mám říkat, jestli to slyším nebo ne. Ale na těch procentech se shodují.
V: A nošení sluchadla ti vyhovuje?
R: No, tohle je hodně složitá věc…však to víš, co já už se s tím naotravoval. Kolikrát jste
mě někam vezli to opravit a já nevím co všecko. S těmi sluchadly je to tak…já si můžu
vybrat nějaké, které hradí pojišťovna plně, ale takových sluchadel už jsem měl několik. Já
jsem si potom vyhledal nějaké informace i na internetu, a když se mě pak zeptala, do jaké
finanční kategorie bych sluchadlo chtěl, tak jsem jí řekl, že do 20 000 Kč…no, tak mi dala
nějaké švýcarské. No, a aby toho nebylo moc, tak to švýcarské mi tady leží v šuplíku, protože
je to obrovský žrout na baterky a je málo intenzivní. Tak jsem si nechal opravit to staré od
firmy Siemens, tam je aspoň pěkná regulace na hlasitost, tak to teď používám. No…ale ten

poslech, to je k ničemu…není to, že bych slyšel přirozený hlas. Já slyším kdeco, kdejaké
klepnutí…ale ten lidský hlas je prostě hrozně zkreslený. Z TV vůbec nic, to musím mít přes
sluchátka a slyším to plechově, prostě zvuk jako na nádraží. Není to prostě dokonalé, jsou
tam šumy a podobně…někdy mi to háže echo, jakože odraz a já to pak slyším dvakrát
s nějakým časovým posunem. A celkově ten zvuk je prostě pořád plechový. Oni ten pojem
znají taky. Minule se mě ptala, jaký zvuk slyším, jestli plechový. Já jsem si to teď co 5 let
měnil, ale teď už možná zůstanu u těch, co tu mám, protože vím, že žádné jiné sluchadlo mi
nic nevylepší. To už je v takovém stádiu to procento nedoslýchavosti, že žádné sluchátko už
tomu nepomůže.
V: Ty ale i trochu odezíráš, že?
R: Tak snažím se spíše. To je pro mě vylepšení, když to vidím…to mi dost pomáhá…ale jen
u lidí, kteří umí pořádně otevírat pusu. No, a to se nestává moc často. Ono nejde odezírat,
když se ti lidi pořád někam otáčí, nebo koukají do mobilu. Nebo prostě drmolí tak rychle, že
vůbec nejde poznat, co říkají. To je pořád dokola.
V: Ale docela se chytáš kontextu, ne?
R: No, víš…on kontext moc neexistuje, když z toho máš takový mix. Snažím se podchytit,
co se dá, ale je to dost namáhavé…ten mozek to chce mermomocí podchytit a já jsem z toho
pak unavený, jak bych složil pytle cementu.
V: Kterou oblast kvality života považuješ za nejvíce negativně ovlivněnou?
R: No já jsem vlastně úplně vyřazen z nějakého, jak bych to nazval, společenského
života…mohu se bavit jenom prostě tak na vzdálenost ani ne dvou metrů a jen s jedním
člověkem, protože jinak tomu prostě nerozumím. Když jsem v nějakém kolektivu a mluví
dva nebo víc lidí, tak já nerozumím ani jednomu, to mám pak z toho takzvaný sluchový
mix…všechno mi to splývá dohromady a pak se musím pořád doptávat.
V: Ty komunikační bariéry asi pociťuješ všude a pořád, že?
R: Ano, všude…já to zpravidla řeším tak, že ukážu na to ucho, kde mám sluchadlo… a oni
to pochopí a přijdou blíž. Zažil jsem humornou věc, jak jsem odhlašoval Felicii na
dopravním inspektorátu…tam mají totiž taková ta okénka…a tam já slyším tuplem nic. No,
takže klasické formální vyřizování a ona mi potom řekla na závěr…tak a teď si zajděte tam
a tam…a já ji říkám, že mám sluchadélko a vůbec ji neslyším a poprosil jsem ji, ať to
zopakuje hlasitěji…no a ona vzala kus papíru a napsala na něj všechno, co mi dává a co mám

posléze udělat. Mě to pobavilo, tak jsem si to schoval. Takže ano, sice pořád, ale ono se to
vždycky dá nějakým způsobem vyřešit.
V: Ale lidi to respektují, ne? Snaží se ti třeba pomoct?
R: Ano, ano…buďto ti lidi přijdou blíže, nebo to napíšou na papír…respektuje se to všude.
Jinak jako pomoct nepotřebuju…však to vidíš, já si zajedu do obchodu a podobně a jsem
v cajku…akorát nemohu jít třebas do kina, no.
V: Setkáváš se někdy s negativními reakcemi okolí?
R: To vůbec ne, žádná diskriminace. Prosím tě, takových hluchých je půl republiky, není
důvod k diskriminaci. Takto ti to řeknu…já jsem se stáhnul do ulity, protože kam se budu
cpát…proto říkám, že já jsem odmítl už chodit na nějaké meetingy, protože mě nebaví tam
chodit a sedět jak nějaká nedopečená buchta a jen se usmívat. Prostě, když někam jdu, tak
se musím bavit, zúčastnit se debaty…no, takže teď už se nikam necpu, ale když jdu někam
dobrovolně, tak žádná diskriminace není, že by jako řekli…fotr, táhni s tím svým uchem, to
ne. Ti lidi to chápu, ono je to úplně normální. Zrovna tohle je úplně běžné, vždyť mě přijde,
že každý druhý člověk blbě slyší. No, taky je pravda, že v dnešní době málo kdo umí pořádně
mluvit. Vždyť ti lidi skoro ani neotevírají pusu nebo huhňají, dávají si ruce před pusu a
nevím co všecko…a já jim mám potom rozumět no…to je pak těžko.
V: Takže žádnou formu sociální izolace nepociťuješ?
R: Ne, ne, to ne. Já do společnosti nechodím dobrovolně, nejsem vyloučený. Je to přirozené,
zcela přirozené, že nemohu chodit tam, kde neslyším. Víš…u mě je důležitý faktor ten, že u
mě to totální zhoršení nastalo ve vyšším věku, takže už ty moje společenské aktivity
pominuly, to už tak nějak přirozeně odpadalo…to je jasné, že s věkem nároky na nějaký
bujarý společenský život končí, nebo se to přinejmenším dost utlumí…takže mě to až tak
nevadí. Však víš, já bych tam i mohl chodit, ale pro mě je snazší tam nechodit, protože bych
tam stejně byl k ničemu. Když se mnou chce někdo popovídat, tak přijde a pohovoříme.
Vždyť to vidíš, ty jsi tady pořád, a jak si hezky pokecáme.
V: No vidíš, já na tebe taky řvu a nevadí mi to, ostatním by to taky nevadilo. S tebou
všichni rádi mluví, jen ty už nechceš nikam chodit.
R: No, jo…však počkej, sama to potom poznáš.
V: Přístup rodiny a známých k tobě se ale nijak nezměnil, že?

R: Ne, jen se na mě musí více řvát. Ale nejlepší je, jak někteří říkají, že už mají zhoršený
sluch taky kvůli mně…přitom já všem pořád říkám, ať na mě mluví tak nejlépe z metru a
přímo…no, ale stejně na mě pořád někdo mluví z kuchyně, když já jsem v obýváku a
podobně…a pak si ještě stěžují, že musí tak řvát a pak už taky skoro neslyší. Však to znáš,
to slyšíš tady pořád ty naše rozepře. Ale co, to je úplně jedno, to k tomu prostě patří. Bez
toho už by to snad byla i nuda ti řeknu.
V: Jasně. S rodinou a známými komunikuješ úplně normálně.
R: Přesně tak, jak říkáš. Sousedi taky přesně vědí, jak se mnou mluvit…že třeba musí mluvit
úplně u plotu…takže ta komunikace se vždycky dá nějak vymyslet. Většina lidí to ví a kdo
neví, tak mu to ukážu.
V: Přestal jsi kvůli těm sluchovým problémům dělat něco, co jsi dělal dříve? Nějakou
aktivitu nebo činnost?
R: Když jsem byl v zaměstnání, tak jsem ještě sluchadlo neměl. Teď už jsem třicet let v
důchodu, ale 22 let jsem potom ještě dělal na živnostenský list, a to už jsem sluchadlo
měl…no, ale vůbec mi to nevadilo. S tím se dalo všechno dělat úplně normálně, bez
problému. Normálně jsem s mými klienty komunikoval, chodil na úřady, akorát jsem vždy
ukazoval na ucho, aby věděli…no, ale to jsem na tom ještě nebyl tak zle, to zhoršení nastalo
v roce 2013. Teď už v podstatě nedělám nic, ale tak do obchodu zajedu a tak…i
s prodavačkou povykládám, takže je to dobré ještě. Vždycky se dá něco vymyslet, můžu na
tom být i hůř, takže toho využívám, co to jde a ono to pak nějak dopadne,
V: Ovlivnil tvůj aktuální zdravotní stav a ty velké sluchové potíže nějak tvoji psychiku?
Třeba že by se ti snížilo sebevědomí?
R: Vůbec ne, já život beru, tak jak jde. Já jako jakékoli činnosti mohu vykonávat, omezuje
mě akorát to, že se nemohu zúčastnit společenského života, tak bych to definoval. Já jsem
člověk, který bere život tak, jak jde…nebudu přece kvůli toho brečet a mít takové ty řeči,
jakože už nebudu žít dlouho a bla bla bla…beru to tak, jak to jde a zatím je to ještě dobré.
Věřím, že spousta lidí z toho dělá tragédii a brečí nad rozlitým mlíkem…ale stejně…co
z toho…nic. Je třeba využít toho, že tady ještě jsem a zbytečně nefňukat.
V: No…
R: Ještě bych dodal…no…jak bych to řekl… to víš, že já jsem kdysi potřeboval houf
lidí…čím větší, tím lepší. Pohotově jsem reagoval, považoval jsem za povinnost zúčastnit

se hovoru… no ale dneska už to pro mě je ztracené, takže jsem doma a mluvím tak jenom.
Takže dobré to je.
V: Ty to bereš hodně pozitivně, to je dobře.
R: Takhle ti to řeknu…to víš, že já bych rád mezi lidi chodil…já bych řečnil do rána…mě
to ještě pořád docela myslí, dovedu hned komunikovat…ale s tím handicapem, abych se
pořád doptával, do toho ten sluchový mix…to nemá cenu…ale já nejsem žádná plačmuška,
já se přizpůsobím podmínkám a žiju pěkně. Však mě znáš.
V: To znám.
R: Já mám problémů více…i s těma nohama i s těma ušima. Pořád mám ty závratě.
V: To se ale odvíjí od toho sluchu, ne?
R: No, mě vysvětlovala doktorka, že tam jsou nějaké krystalky v tom uchu, které se pohybují
a zároveň udržují rovnováhu. No a tím, že já už je mám degenerativně poškozené, tak to má
za následek zhoršení rovnováhy…takže musím chodit s holí a tu rovnováhu si
vyrovnávat…ale s francouzskými holemi bych stejně chodil už i kvůli té artrózy.
V: Jo jasně, to chápu. Tak to je teda úplně všechno, já ti moc děkuji.
R: No, nemáš vůbec zač, pak mi to dones, ať si počtu, co jsi s tím vymyslela.

Rozhovor č. 2 – paní B
V: Tak já už to mám teda nachystáno. Můžeme?
R: Určitě. Jdeme na to.
V: Mě by zajímalo. Jaký typ sluchového postižení máte? Pokud to teda přesně víte.
R: No, to přesně nevím, co to je, ale je to stále horší.
V: Čím si myslíte, že se to zhoršuje?
R: Řekla bych, že se to zhoršuje tím stářím, ale mám pocit, že takhle zlé to ještě nebylo.
V: A byla jste s tím u lékaře? Chodíte na pravidelné kontroly?
R: K ušnímu ani k foniatrovi nechodím, ani na ty kontroly. Dokud neohluchnu, tak nebudu
chodit. No ale zhoršuje se to, to je fakt. Tak bych fakt už možná měla.
V: No já myslím, že určitě měla. A co nejdřív.
R: Možná tam zajdu, vy mě k tomu ještě beztak přinutíte.

V: A jakým způsobem ty problémy řešíte? Jakým typem korekce? Nosíte sluchadlo?
R: No nenosím. Nebo spíš takhle…potom v pozdějším věku už mi taky dávali ty sluchadla,
ale ony mi nevyhovovaly, tak jsem si je nebrala…vlastně jedno někde mám, ale ani nevím
kde.
V: To je škoda. Jak potom řešíte situace, kdy musíte s lidmi mluvit a nerozumíte jim?
R: To víte…já bych se za tím musela pídit, chodit k lékaři na kontroly a nevím co
všechno…no tak se spokojím s tím, že jim řeknu, ať mi to řeknou ještě jednou. Takže to
musí říct znovu. A když neřeknou…tak nic no. Ale oni to řeknou.
V: A setkáváte se někdy s nějakými negativními reakcemi okolí?
R: To mi dáváte teda zapeklité otázky, hezky to máte nachystané. Ale…no…víte, to ani ne.
Já vycházím s lidmi dobře. Domluvím se, s kým potřebuju. Maximálně jim vždy
řeknu…prosím zopakujte mi to, já jsem nahluchlá, aby to věděli…a to je tak všecko…je to
vyřešené.
V: Takže komunikační neúspěchy nezažíváte?
R: No při tom ústním styku si musím akorát neustále žádat o zopakování…když to napíšou,
tak je to černé na bílém. Vždycky se to dá nějak udělat. Když chcete, domluvíte se i rukama,
nohama. Však je to jedno.
V: To určitě, to souhlasím. A pociťujete nějakou formu sociální izolace?
R: No, tak já už vesměs žádné styky s lidma nemám…jako s cizíma vůbec… pohybuju se
jen mezi těma známýma, těch mám dost a ti mě celkem uznávají…a víte jak, rozumí tomu.
Já už jsem jenom tady a taky tady zůstanu. Tady mám naštěstí známých dost. Jinak za mnou
nikdo nechodí. Syn tady nebyl ani nepamatuju, ani se neozval. A nikdo jiný taky ne. Bůh ví,
kdy se ozvou, jestli se teda někdy ozvou. Mám z toho už dost špatné pocity a divné sny. No,
ale to je teď jedno, to vám můžu povyprávět i potom, ať teď nezdržuju to dotazování. Ptejte
se dál.
V: Přestala jste dělat třeba ve volném čase nějakou aktivitu nebo činnost, kterou jste
dříve provozovala?
Ani ne, já nemám žádné potřeby, co mám, to mám. Hraju šachy a tak, tady hrajeme různé
hry, třeba ještě kostky. Takže dělám, co můžu. Na housle jsem hrála, to už nehraju. Zkoušela

jsem hrát i na klavír, ale to už taky nedělám. Teď už toho člověk moc nezmůže. Víte, co tady
taky chcete dělat…ještě v takovém stavu. To už se nedá. To je člověk vůbec rád, že je rád.
V: V které oblasti kvality života cítíte největší pokles?
R: No je to celé už takové hrozné. Jsem tady, nikdo za mnou nechodí. Neslyším, ale za to
si můžu i sama. Na co jste se vlastně ptala?
V: Na tu kvalitu života.
R: Jo…no…jestli upadá vlastně nevím, je mi to tak nějak jedno…já už jsem stará na to,
abych nebyla hluchá…víte, mě už je 97, já už mám právo na to neslyšet.

Rozhovor č. 3 – paní C
V: Tak, už to mám zapnuté. Omlouvám se, nějak se tomu nechtělo.
R: To je v pořádku, já nikam nespěchám.
V: Děkuji. Můžeme tedy začít, ano?
R: Ano, ptejte se.
V: Mě by zajímalo, jaký typ sluchového postižení máte?
R: No, já mám nedoslýchavost…pravé ucho mám úplně hluché a na levém je ztráta teď asi
60 %. Když jezdívám do Motola k paní doktorce na audiologii…na tu sluchovou zkoušku,
tak vždycky ta křivka bohužel jde dolů.
V: A sluchové problémy už máte nějakou delší dobu?
R: Ano…mám s tím problémy vlastně už od mala…jak mi pořád dokola píchali uši, víte,
měla jsem hrozně často středoušní záněty a někdy tam něco popraskalo…oni s tím nic
nedělali…no…a už to bylo. To víte, kdysi ta lékařská péče nebyla jako teď. To bylo úplně
o něčem jiném, ale úplně.
V: Máte pocit, že se to pořád zhoršuje?
R: No, to ano. Bohužel se to pořád zhoršuje, ale teď už to bude také stářím, je mi 84
let…no…jak dlouho se tady budu ještě těšit. Já mám těch nemocí moc, bohužel to není
jediné. Víte…já často mívám migrénu a různé záchvaty, potom to obvykle má tu gradaci
dolů. Ono se to asi všechno od sebe tak nějak odvíjí. Už je to spojené takové jako všechno
se vším. A akorát se to kupí.
V: Na pravidelné kontroly k ušnímu lékaři chodíte?

R: Na kontroly chodím pravidelně do Motola…no a taky vždy, když mám pocit, že se to
zhoršilo, tak mě tam dcera zaveze. Víte, já mám moc ochotné děti…ty se o mě starají až moc
a navštěvují mě pravidelně…no…takže, když se něco děje, tak to zařídí. Takže na takovou
tu audiologii chodím obvykle dříve než za rok.
V: Takže rodina se o Vás postará? Když potřebujete, máte zajištěný odvoz a tak?
R: Ano, úplně. V letošním roce tam budu muset určitě zajít. Já totiž nesnáším studené počasí
a vítr…mám 4krát operovaný trojklanný nerv, a to chce být v teple, takže všechny kontroly
u lékařů mi vždy plánují dcery na období, kdy je to pro mě schůdné, abych se vyvarovala
aspoň tomu, co můžu. Jak přijdou tento týden, tak se jich zeptám. Povím jim o našem
rozhovoru a rovnou řeknu, že už by ta další kontrola asi taky nebyla od věci. Tím asi nikdy
nic nezkazím, to je jasné. I kdyby mi nic nového neřekli…tak pro jistotu, pro dobrý pocit.
V: Využíváte kompenzační pomůcky? Nosíte sluchadlo?
R: No…já nosím sluchadlo už řadu let.. teď mám sluchadlo widex men – MP 9 – závěsné.
Teď už to mám nařízené…jako na nejsilněji, jak je to možné. Ale vyzkoušela jsem jich více,
tohle je v pořadí myslím třetí sluchadlo a zatím mi z těch všech sedí nejlíp. Bez toho už by
to vůbec nešlo. To bych asi neslyšela ani spadnout atomovku. Ještě, že to existuje…takové
věci. To je hrozná pomoc.
V: A jste s ním spokojená? Plní to dostatečně svou funkci?
R: No stoprocentní to není. Ale je to dobré. Stejně se bez toho neobejdu. Jako…takhle na
dálku…když na stěně je televize, tak to neslyším…to je moc daleko, takhle vás ano teda, ale
vy máte zvučný hlas, já vysoké tóny jako vůbec nezaznamenávám. Do telefonu mám potíže,
že neslyším. Někoho slyším, někoho ne, to záleží na té tónině hlasu…no, takže do televize
mám sluchátka a u telefonu takový ten reproduktor na zesílení. A nějak se snažím s tím
vycházet. Nemůžu si stěžovat, je to obrovská pomoc.
V: V které oblasti kvality života cítíte největší pokles?
R: Určitě ta komunikace. No, víte…vás slyším dobře, ale za prvé jste blízko a za druhé fakt
řvete…tímto způsobem slyším, ale třeba když tady paní sousedka mi chce něco říct, tak musí
obvykle přijet až sem k mojí posteli a říct mi to blízko u ucha. Takže já s tím teda takhle
bojuju pomocí toho sluchadla a hovoru zblízka…no…ale je to hrozné. Víte, komu by se
chtělo pořád křičet…a když ti lidi nekřičí, tak se jim to třeba zase nechce opakovat,

no…takže tak je to, je to těžké, ale snaží se, to jo. To zas nemůžu jim křivdit, to ne, to bych
si nedovolila. Já to chápu, že to je těžké...ale co se dá dělat.
V: Setkáváte se v rámci komunikace s negativními reakcemi okolí?
R: Občas jo. Víte…lidi jsou různí. Vzpomínám si u oční lékařky, že jsem jí
nerozuměla…byla tam se mnou dcera. Já jsem poprosila paní doktorku, jestli by mi to mohla
ještě jednou říct a ona, že jako kam by přišla, kdyby na každého měla hlasitě mluvit. No,
takže občas se to stane…teď už vždy chodí se mnou někdo z rodiny, kdo to poslouchá, pak
mi to třeba tlumočí nebo připomíná, když já to všechno neslyším. Ale to je klasika. Jsme
jenom lidi. Na to si člověk musí zvyknout, stejně mu nic jiného nezbyde. A na hlavu se kvůli
toho stavět nebudu, to víte, že ne.
V: Přestala jste z důvodu toho sluchového postižení dělat nějakou aktivitu nebo
činnost, kterou jste dříve dělala?
R: Těžká otázka, moment…no…recitovala jsem hodně třeba…to teda už samozřejmě
nedělám. Jen si ty verše píšu, když si vzpomenu, ale jinak ani ne, víte…já už stejně nic
nedělám. Ono ani není moc co, mě ten můj stav už toho moc nedovolí.
V: Ovlivnilo sluchové postižení a Váš aktuální zdravotní stav nějakým způsobem Vaši
psychiku? Pociťujete to?
R: No, snažím se být optimista za každou cenu, tady svou spolubydlící každý den
povzbuzuju, když naříká na nějakou bolest, ale mám jich sama dost. To víte, ten věk se
podepíše…3 děti jsem vychovala, vysokoškolské vzdělání mají. Já mám taky, byla jsem
učitelka. A musela jsem kvůli hlasivkám přestat učit, protože jsem velice často měla takové
to sípání, ten hlas mi odcházel, bylo to namáhavé. Tak jsem pak skončila jako úřednice.
V: No…
R: No…takže nepřipadám si už jako stoprocentní, ale je to ještě dobré…beru to
optimisticky…to je potřeba v každé situaci. Jinak to v životě nejde, teda aspoň pro mě ne.
Já jsem brala vždycky všecko pozitivně, víte…jinak bych se z toho života asi zbláznila. Víte,
jak se to říká…není to procházka růžovou zahradou…a věřte mi, fakt není. Ale třeba ten Váš
bude, to bych Vám přála opravdu.
V: To jste moc hodná, děkuji. Taky moc děkuji za rozhovor, moc jste mi pomohla.
R: To já Vám moc děkuji za návštěvu, bylo to velmi příjemné, budu na Vás ráda vzpomínat.

Rozhovor č. 4 – pan D
V: Tak, můžeme tedy začít?
R: No já už čekám na ty Vaše otázky. Akorát nevím, co Vám řeknu…jestli to k něčemu
bude.
V: Určitě bude, já si s tím potom nějak poradím, nebojte se. Tak mě by zajímalo,
s jakým typem sluchového postižení se potýkáte?
R: No…tak já mám tu nedoslýchavost jakoby na obou uších.
V: A věděl byste přesnou hodnotu té sluchové ztráty?
R: Tenkrát, jak jsem dostával první sluchadlo, tak byl ten úbytek na pravém uchu myslím
50 % a na levém míň, to bylo lepší.
V: A jak dlouho už se se sluchovými problémy potýkáte?
R: No dlouho. Mě se to zhoršilo kdysi, jak mi vybuchla láhev s moštem u ucha…to byl
okamžik, kdy to opravdu degradovalo. Pak se to tak nenápadně zhoršovalo po celou
dobu…tak jako postupně…už i tím stářím hlavně. Teď ale na to levé slyším o dost lépe, a to
pravé mám horší než kdy předtím, protože jsem spadl a bouchl se přímo do něj o roh nočního
stolku a mám tam několik stehů.
V: To mě moc mrzí. A chodíte pravidelně na kontroly k foniatrovi nebo na ORL
ambulanci?
R: Ne. Teď už tam nechodím vůbec…byl jsem předtím u ušního na ten výplach a u foniatra
jsem byl poprvé, jak mi dávali to sluchadlo, ale tam jsem pak už taky nikdy nebyl. To je
zbytečné stejně. Je to na nic.
V: Sluchadlo tedy využíváte? Slyšíte s ním dobře? Jste s ním spokojen?
R: No…jako slyším, to se tak ani moc nedá říct, víte, takhle…jako jo…ale zblízka a pořád
musím to ucho nastavovat, jinak je z toho úplná směsice…takový mix. Když je více lidí a
každý něco říká, tak to ani nerozliším, z které strany to jde, a v podstatě neslyším nic.
Vidíte…vy taky musíte mi řvát skoro do obličeje. U toho sluchadla je nejhorší, jak to bere
ty okolní zvuky. To se fakt vůbec nedá. To slyšíte sto různých zvuků naráz, takže ve finále
nic. Akorát hlava pak začne bolet ještě k tomu.
V: Ale nosíte ho?

R: Já jsem dostal jedno…to už je řada let zpátky…to hradila nějak pojišťovna, to druhé mi
nechal udělat synovec nějak soukromě od nějakého lékaře. No, ale abych se vám
přiznal…nenosím to vůbec.
V: Aha. Takže s ním nejste spokojen.
R: Vůbec ne. Když si nasadím obě dvě, tak se mi to tak nějak všechno míchá…nevnímám
to tak, jak bych měl. Hrozně to bere ty šumy z okolí, a to je fakt nepříjemné. Zkoušel jsem
to pak nosit aspoň na chvíli, ale stejně…po chvilce mi z toho bylo úplně špatně…tak jsem
to vzdal. Když to stejně bylo k ničemu, tak co s tím viďte. Bez toho sice skoro neslyším, ale
aspoň mi v hlavě pořád něco nepíská a nehučí. To mi je milejší neslyšet nic teda.
V: Takže…
R: A stejně...teď, jak mám to ucho rozbité…tak jsem tam měl asi 12 stehů čili ten tvar toho
ucha je teď jiný, než byl předtím. Oni dělají otisky, když dělají to sluchadlo. Ten otisk teď
by byl asi jiný, takže to pravé bych teď stejně asi ani nenasadil. Takže to řeším tak, že těm
lidem řeknu, ať na mě buď řvou…no…a nebo nemluví vůbec. Pardon, jsem Vám do toho
skočil…no, ale abych to dopověděl, víte…no, takže takhle to je. Je to děs.
V: V které oblasti kvality života shledáváte největší pokles?
R: No…jako celkově…ta kvalita života…silně klesla, protože to je jako…jak bych to
nazval…jak by byl člověk prostě úplně pitomej. Je to prostě trapný…že když s někým
mluvím, tak většinou jen kejvám, ale ve finále vůbec nevím, o co jde. K čemu to pak je ten
život, to už je na nic úplně…kvalita nekvalita.
V: A snažíte se s lidmi komunikovat? Máte zájem být s nimi v kontaktu?
R: Ne. Já už se nějakému tomu hovoru víceméně vyhýbám, protože je to nedokonalé. Někdo
na mě mluví, já to neslyším, musím pořád nastavovat ucho…pak to myšlení…to už je taky
trochu…víte jak…mám prostě už dlouhé vedení. Tak musím pořád říkat, ať mi to někdo
řekne dvakrát, než si vůbec uvědomím, o co vlastně kráčí. Jak říkám, lepší je být tady na
pokoji a neřešit nic.
V: A když už tedy komunikujete, setkáváte se někdy s negativními reakcemi okolí…v
rámci komunikace?
R: To ne, protože oni chápou, že jsem takový lazar na to, abych je slyšel. Třeba vás takhle
jak na mě mluvíte, tak to slyším. Ale většinou lidi třeba ani nedořeknou větu nebo slovo,
mluví tak nějak rychle, na přeskáčku…no…a to se pak fakt nedá. Celkově s těma lidma

prostě není domluva. Oni ani neumí pořádně mluvit, nebo se spíše nesnaží…no, tak co já
bych se snažil a namáhal se, viďte.
V: Pociťujete nějakou formu sociální izolace?
R: No…prakticky jo, protože, když tady jsou takové ty sešlosti a různá povídání, tak tomu
nerozumím. Vím, že někdo mluví, ale zachytím jedno nebo dvě slova. Takže se tomu snažím
spíš vyhnout a jdu radši tam přebírat hrášky, co tady máme jako vedlejší činnost…takže
radši přebírám hrášky, než abych poslouchal to, čemu nerozumím. Většinu času jsem tady
na pokoji a nedělám nic. Takže to je izolace.
V: Ještě se Vás zeptám…
R: Ještě k té společnosti nebo takhle, jak se mě vyptáváte na tu izolaci a komunikaci a
takhlenc…takže...víte…já už tady ani být nechci. Chtěl bych to tady zabalit na tom světě,
není to k ničemu dobré. Tady akorát polehávám a co z toho…je to prakticky takový
monotónní život. Najím se, pak jdu na takové to kolo s chodítkem, pak je třeba to cvičení,
ale toho se už neúčastním. No prostě jsem mimo. Když si to uvědomujete, je to blbý. Dobrý
je, když člověk úplně zblbne…to mu pak aspoň nic nevadí. Ale takhle…jak si uvědomíte,
jaká je ta vyhlídka…tak říkám, nejlepší je to zabalit. Tohle bych ještě tak dodal no. Ať vidíte,
jak to je. Bez okolků. Prostě to takhle je.
V: A tady se Vám nelíbí? Nejste tady spokojen?
R: Na tom světě už se mi nelíbí. Je to prostě hrozné…já už vidím nejlepší výsledek jen
v nějakém tom konci…ale jak to udělat, to nevím. Je to prostě živoření, úplná lazařina. Moje
přání je odejít z toho světa…já bych uznal tu eutanázii…to by bylo skutečně nejlepší. Byl
by o problém a o starost méně. Pro všechny.
V: Ale rodina Vás přece navštěvuje.
R: Navštěvuje mě jen občas neteř a synovec, když něco potřebuju, tak to zařídí. Teď mi
praskla duše u vozíku. Tak to právě zařizovali. Teď mám náhradní, abych se mohl vůbec
hýbat…tak to jo, ale jinak nic. Tak co tady, že jo.
V: Musíte to brát optimisticky přece, alespoň trochu.
R: Víte, to už nejde, ale jste hodná.
V: Vy jste hodný, moc jste mi pomohl, děkuju.
R: No nemáte zač, ty moje kecy asi stejně k ničemu nebudou.

Rozhovor č. 5 – paní E
V: Tak, já už to mám připraveno.
R: Já jsem taky připravená. Řekněte mi, kdy mám mluvit.
V: Už můžeme. Já to celé nahrávám do telefonu.
R: Jo takhle…celé. Dobře, tak to je dobře.
V: Mě by tedy zajímalo, s jakým typem sluchového postižení se potýkáte?
R: To budou těžké otázky, co? Já přesně nevím, jaký je ten typ. Jen vím, že jsem už takových
10 let hluchá jak poleno a že se to teď už jen pořád zhoršuje. Víc Vám k tomu asi neřeknu.
V: A s těmi sluchovými problémy už se potýkáte dlouho? Měla jste je třeba už v dětství
nebo v mládí?
R: No…dříve jsem problémy neměla, zhoršilo se to až stářím, a to jsem šla hned k tomu
foniatrovi.
V: A chodíte pravidelně na kontroly?
R: Předtím jsem jednou šla, no. Ale teď už s tím nikam nechodím, ani na žádné kontroly,
protože se mi nechce a stejně to k ničemu není.
V: Využíváte kompenzační pomůcky? Nosíte například sluchadlo?
R: Ne…no…takhle…já to sluchadlo někde mám, ale nenosím ho. Ono je to úplně
k ničemu…víte, já už mám ty sluchadla 3 a ani jedno nemůžu nosit. To pořád hučí a píská a
všechno to dělá…jen ne to, co to dělat má. Teď jsem tam poslala syna zas, aby to šel opravit.
No…takže za to dáte 3000…a nic z toho. Vyhozené peníze z okna.
V: Snažíte se s lidmi komunikovat?
R: Ani ne, protože se mi nechce. Já už jsem to vzdala. Jako jo, mluvím s nimi, protože
musím, ale absolutně to nevyhledávám. To vůbec ne. Mluvím jen, když vyloženě musím.
V: Setkáváte se v rámci komunikace s negativními reakcemi okolí?
R: No…mě vždycky všichni říkají, že je neposlouchám, když se jich na něco zeptám znova.
Já jim teda řeknu, že je neslyším…no…a pak nadávají, ať si vezmu sluchátko…ale já je
stejně neslyším, takže je to úplně jedno. To víte, už se do té společnosti vůbec nehrnu. Ještě
to pak poslouchat…tyhle řeči…to se toho radši ušetřím a je mi líp.
V: Pociťujete nějakým způsobem sociální izolaci?

R: To víte, že jo. Problémy plynou vyloženě z oblasti té problémové komunikace, no. Ale
tady mám alespoň pár známých…ti už mě znají…tak mluví pomalu a zřetelně nebo aspoň
z blízka. Tak aspoň to se dá.
V: Myslíte, že sluchové postižení ovlivnilo Váš psychický stav?
R: Určitě jo…já už i zapomínám. Dřív jsem byla ráda mezi lidmi, teď už nikam nechodím,
protože už toho mám dost i právě po té psychické stránce. To je tak vše dohromady no, to
víte…neslyším, zapomínám, pomalá jsem, nemyslí mi to. No už to není dobré.
V: Tedy pociťujete třeba i pokles v oblasti sebevědomí?
R: Ano…no…cítím se taková méněcenná. Pořád si někdo něco hovoří, já to neslyším a
připadám si k ničemu. Takže do společnosti už radši moc nechodím, ale je to škoda…ráda
jsem dřív chodila. Vy alespoň mluvíte zřetelně, vám je rozumět, ale jinak u ostatních to je
hrůza a mě už to upřímně ani nebaví. Taky koho by to bavilo, uznejte sama. Ale už dost
radši, ať Vám nepřivedu depresi.
V: Nebojte, to je v pořádku. Já Vás ráda vyslechnu. Z otázek do rozhovoru už je to
všechno, děkuju moc.
R: No slečno, to opravdu nemáte vůbec zač. I když nevím, jestli vám to, co jsem řekla,
k něčemu bude.
V: To víte, že jo. Já si s tím nějak poradím.

Rozhovor č. 6 – paní F
V: Jak se Vám tady líbí? Klidně povídejte, než si to tady dochystám.
R: Mě se tady líbí moc, jsem tu opravdu spokojená. Je to tady hezké, je tu klid. Co víc, že
jo. To stačí. Měla jsem tady dlouho podanou žádost. A pořád za mnou někdo chodí na
návštěvy, buď zeť nebo vnuk nebo dcera. Ale tady opravdu je postaráno, tady se snaží,
abychom i třeba odpoledne měli nějaké zážitky. Tady to není špatné, nemůžu si stěžovat. To
vůbec ne.
V: Tak to je dobře, to jsem ráda. Už to mám připravené, můžeme začít.
R: Dobrá tedy.
V: Mě by zajímalo, s jakým typem sluchového postižení se potýkáte?

R: Tak to přímo nevím, ale vím, že na obě dvě uši špatně slyším. To mě mrzí, no…ale
opravdu Vám to přesně neřeknu.
V: To je v pořádku. A věděla byste, jak dlouho už se se sluchovými problémy potýkáte?
R: No…v dětství jsem žádné problémy neměla, dokonce ani záněty středního ucha, nic
takového. Pociťuju to tak těch posledních 30 let…no od těch 50 bych tak řekla.
V: Když se to zhoršilo, navštívila jste ihned ušního lékaře?
R: Jak se to tak hodně zhoršilo, tak jsem šla na ORL a tam mi rovnou doktor řekl, že špatně
slyším…že mám takovou tu nedoslýchavost. No, ale to víte… já neměla v tu dobu moc čas
to řešit, tak mi dal jen nějakou injekci a pak jsem brala ještě nějaké prášky, ale jinak jsem
s tím dál nic nedělala. To bude ten problém no. Kdybych s tím něco dělala, tak by to takhle
špatně asi nedopadlo. Za to si můžu sama. Asi teda.
V: Chodíte pravidelně na kontrolu k foniatrovi nebo do ORL ambulance?
R: Na kontroly teď chodím vždycky třeba 1 za 3 roky, aby mi změřili to audio. Vlastně víte
co…teď si vzpomínám, že říkal, že to mám na obou uších stejné…asi kolem 60%. No…a
když se to zhorší, tak se objednám a zajdu si na kontrolu. Teď už si to hlídám, no…když
jsem to předtím vlastní blbostí tak zanedbala. Ale víte co…to je tak vždycky. Člověk má
pořád moc práce, na nic nemá čas, ani na ty důležité věci. No…a ono to pak podle toho
dopadá. Pak si tu blbost můžete akorát tak vyčítat, ale to už je v tu chvíli taky k ničemu.
V: Využíváte kompenzační pomůcky, nosíte sluchadlo?
R: Když jsem prodělala to měření, tak mi dali sluchadlo. Jenže věc se má tak…já s tím
sluchadlem vždy slyším všechno možné, jenom ne hlasy…prostě nikdy neslyším jasně ty
slova. Je to pořád hrozně nepříjemné, a to už mám teď asi třetí.
V: Takže se sluchadlem nejste spokojená? Zkoušela jste jej dát opravit?
R: Ano, ano. Teď jsem se nechala odvézt do Žitné ulice…tam prý je to dobré, prý tam
seřizují sluchadla…tak jsem si to tam nechala opravit.
V: To je dobře, že jste si to nechala opravit. Mělo by to pomoct.
R: Víte…já totiž až tady jsem zjistila, jak je to složité se dát do hovoru s někým. Teď jsem
měla sluchadlo Widex. V té Žitné ulici mi řekli, že tady tyhle už nedělají, ale taky říkali, že
už ho mám pátým rokem, tak budu mít nárok na nové. Tak mě nakonec objednali na podzim,

abych si to nemusela celé platit sama, a pak se na to prý podívají. No…tak teď vkládám
naděje do tohoto, že se to zlepší a že mi to pomůže.
V: Používáte ještě nějaké jiné kompenzační pomůcky?
R: Na televizi mám taky takové to sluchadlo…to je výhoda, to jsem spokojená…tomu pak
dokonale rozumím. Se sluchadlem do televize je to v pořádku, ale s normálním ne. To je
paradox docela, co? No jo, ale tak to prostě je. Ale to jsem ráda…za ty sluchadla do televize,
že tak hezky jdou, to mám radost.
V: Takže momentálně máte výrazné problémy, předpokládám v oblasti komunikace?
R: Právě, že jo…no, momentálně ho tedy nenosím, takže slyším hluk, ale nerozumím slova.
Já bych si i ráda připlatila, jen abych slyšela. Vás třeba slyším výborně, ale vnuci ti hrozně
melou, rychle a potichu, jim třeba vůbec nerozumím…vlastně…spoustě lidem vůbec
nerozumím. Opravdu lidé celkově hrozně špatně mluví. Pořádně neartikulují, neotvírají pusu
a hlavně i hrozně drmolí. Jako samozřejmě, jak kdo, že jo. Ale obecně to fakt není dobré.
Ale nemůžu si takhle stěžovat, někteří se snaží. Opravdu. Ale prostě jak kdo no. Mě se
kolikrát zdá, že když nereaguju, tak si myslí, že jsem nafoukaná. Tak jsem se snažila vždycky
mluvit, ale kolikrát to dopadá úplně tragicky…že já mluvím o něčem a ten druhý úplně o
něčem jiném. Tak mě to začalo trápit a říkala jsem si, že když jsem tady a už nikam nepůjdu
jinam, tak bych to potřebovala zlepšit. Proto právě jsem si nechala opravit to sluchadlo. Tak
třeba to bude opravdu lepší, snad jo.
V: Setkáváte se v rámci komunikace s nějakými negativními reakcemi okolí?
R: To ani ne…jenom si spíš myslím, že si někdy ti lidi myslí, že jsem nafoukaná…jako když
nereaguju, nebo se nezapojím do debaty, protože jsem špatně rozuměla. To si můžou
vysvětlit všelijak, že nereaguju. To jako je jasné. Ale jako nějaké vyloženě negativní reakce
nebo tak, tak to ne, to jsem se s tím asi ještě nesetkala.
V: Zažíváte v rámci komunikace nějaké komunikační neúspěchy?
R: Taky no…třeba tady mám paní známou a ona vždy si chce jít se mnou povídat, jenže ona
hrozně špatně mluví, a ještě potichu a já ji vůbec nerozumím. A mě je to hrozně trapné s ní
nekomunikovat, tak se jí radši vyhnu. Je to fakt trapné, ale co mám dělat, když jí nemůžu
odpovědět. Tady je ke komunikaci spousta možností, ale mnohdy to nejde. V tomhle je to
dost takové blbé, to mě docela trápí, no.
V: Máte pocit, že sluchové postižení negativně ovlivnilo Váš psychický stav?

R: Asi trochu jo, ale když jsem v tom prostředí, kde mě znají, tak to berou v potaz a tím je
to pro mě jednodušší. Ale třeba v té nemocnici, jak jsem byla…tam mi to vadilo, že jsem
nemohla navazovat kontakty…tak to bylo nepříjemné.
V: V čem Vám přijde, že Vaše kvalita života klesla? Která oblast?
R: No, tady třeba máme docela pěkné programy…no a já tam jdu, protože abych teda
nějakým způsobem byla v té společnosti…no, ale co…mnohdy z toho nic nemám, protože
polovina mi uniká. Takže když máme ty besedy a tak, tak je to prostě takové obtížné
reagovat…a já se pak cítím tak nějak na nic třeba. Právě pak i ta psychika pracuje. Je to
takové složité takhle…s tím začleněním a s těmi vztahy a tak, no.
V: Já Vám moc děkuji, opravdu jste mi pomohla.
R: No to já Vám děkuji, alespoň jsme si hezky popovídaly. Bylo to moc příjemné. Ať se
Vám to povede, budu Vám držet palce.

Rozhovor č. 7 – paní G
V: Tak můžeme. Mě by prosím zajímalo, s jakým sluchovým postižením se potýkáte?
R: To já přesně nevím. Zkoušeli mi to na ušním…takový ten přístroj, jak jste v
té kabině…no…a pak říkali, že to je špatné, ale přesně už si to nepamatuju. To tam bylo
nějaké složité, já jsem tomu ani sama vlastně moc nerozuměla. Prostě neslyším…a hotovo,
tam není moc k řešení.
V: Jak dlouho se se sluchovými problémy potýkáte?
R: Už to trvá nějaký čas…nějakých pár roků dá se říct, že určitě. Když jste takhle přímo u
mě, tak vás slyším…kdybyste byla o metr dál, tak už bych vás neslyšela. Já jako takhle
zvukově bych to asi trošku slyšela, ale neslyším ten jas toho slova…to mám takové
zamlžené.
V: Chodíte se sluchem na pravidelné kontroly k lékaři?
R: Co jsem tady, tak nikam nechodím…ale jak jsem byla ještě v Praze, tak jsem ušního
navštívila. Tam mi to zkoumali a zaznamenávali, z kolika metrů slyším. Pak řekli, že to je
špatné…no…a já už to dál neřešila. Přišlo mi, že stejně není co. Co s tím taky chcete dělat,
že jo. V tomhle věku už to je jedno.
V: Když cítíte zhoršení, řešíte to nějakým způsobem?

R: Když pocítím nějaké zhoršení, tak mám říct dceři a ona mě prý k tomu ušnímu zaveze.
Zatím mi taky chodí pro ty tablety…no…a kdyby náhodou, tak jí to paní doktorka řekne, že
tam mám přijít. On je vůbec problém se tam dostat, jak tam jsou ty schody. Takže tam
většinou dochází moje dcera a vyřizuje to.
V: Využíváte kompenzační pomůcky? Nosíte sluchadlo?
R: Sluchadlo nenosím, ani jsem nenosila…beru na to jen ty tablety. Říkali, že bych to nosit
měla…ale víte co…já už to nechci takové věci.
V: Zaznamenáváte v rámci komunikace nějaké negativní reakce okolí?
R: No…tady ne…tady jsou zatím všichni v pohodě.
V: A pociťujete nějakým způsobem sociální izolaci?
R: Tu izolaci jako taky nějak nepociťuju…ale to je tím, že jsem tady…tady jsou hodné
sestřičky. Kdykoli něco potřebuju, tak mi to ochotně udělají. I ta péče je v pořádku…ochotně
vždycky přijdou…někdy mi je až trapně, jak jsou ochotné. Jako prostě tady…tady je to
dobré.
V: V jaké oblasti kvality života cítíte největší pokles?
R: V komunikaci, to určitě no. I v té společnosti. Klesá…určitým procentem určitě jo. Já
prostě slyším zvuky, ale neslyším ty slova jasně…jak by byl někdo v mlze nebo za záclonou.
Problémy cítím především v té komunikaci s lidmi…to je jasné…ale já dohromady nikam
nechodím, když ani nikam nemůžu…takže je to jedno.
V: Přestala jste z důvodu sluchového postižení vykonávat nějakou aktivitu nebo
činnost, kterou jste dříve provozovala?
R: Ne, kvůli sluchového postižení ne. To já mam spíš hlavně jiné bolesti, co mě omezují.
Ale to je jasné, podívejte se, kolik mi je let.
V: Ovlivnilo sluchové postižení Váš psychický stav?
R: To jo, to určitě jo. Ale snažím se chodit tady na různé aktivity, na různá cvičení a nějak
to kompenzovat.
V: To by bylo všechno, já Vám moc děkuji.
R: No to nemáte zač.

Rozhovor č. 8 – paní H

V: Můžeme tedy začít?
R: Ano. Snad to k něčemu bude.
V: Určitě ano, to se nebojte. Mě by tedy zajímalo, s jakým typem sluchového postižení
se potýkáte?
R: To nevím přesně…akorát vím, že mám nějakou nedoslýchavost. Někde to určitě mám
napsané, na nějakém tom papíře, ale já teď vůbec nevím, kde to je. Možná to má dcera. Víte,
já mám hrozné problémy s pamětí. Takže snad Vám řeknu něco kloudného, no.
V: Jak dlouho se se sluchovými problémy potýkáte?
R: To nevím přesně…no…ale už je to dost dlouho. Jak jsem byla mladší, tak jsem žádné
problémy neměla…to už je teď asi vyloženě tím stářím. Ale to není jediné. Sotva se hýbu,
ruce mám špatné. To už teď jenom přibývá.
V: Chodíte se sluchem na pravidelné lékařské kontroly?
R: Jak se to zhoršilo, tak jsem šla k ušnímu a dostala jsem sluchadlo. Pravidelně ale
nechodím, jen pokud je to vyloženě zapotřebí. Ono…tohle všechno řeší a domlouvá moje
dcera…ta mě tam potom vždy vozí nebo zeť. Já se kolikrát s těma doktorama ani
nedomluvím, tak to odposlouchává dcera a pak mi to tlumočí.
V: Sluchadlo tedy nosíte?
R: Ano, ano…nosím ho. Mám už druhé sluchadlo, to je takové silnější, vylepšené. A tady to
si můžu přímo regulovat, nastavit, jak potřebuju…takže se to docela dá. Určitě to je lepší
s tím.
V: V Které oblasti kvality života vnímáte největší pokles?
R: No, v tom společenském začlenění, jako hlavně v té komunikaci. Záleží na tom, s kým
mluvím. Je to hrozně různorodé. S někým se mluvit dá docela dobře, s někým vůbec ne. Ale
jakože celkově je to špatné. Nebo jako já to vnímám zle.
V: Jak to přesně myslíte?
R: No…to ono záleží, jak ti lidi mluví, víte, jak jsou daleko a tak. Jak nahlas, jestli rychle
nebo pomalu a takhle. To je těžko někdy. Lidem to často nevysvětlíte, že neslyšíte. Nebo
jim to vysvětlíte, to asi jo…ale stejně…mluví pořád stejně, jako byste mluvili do zdi.
V: Setkáváte se v rámci komunikace s negativními reakcemi okolí?

R: Ano…kolikrát, když špatně slyším, tak mě mají za takovou „blbku“. Ale to víte, zdravý
člověk tomu postiženému nevěří tolik. Toho máte pak spíše za toho, jak se tomu říká…víte,
co myslím…toho…hypochondra.
V: Pociťujete nějakým způsobem sociální izolaci?
R: No, já se pořád snažím se nějak účastnit společenského dění, ale spíš jsem pořád už hrozně
unavená. Mám problémy se spánkem, tak jsem pořád unavená…takže některé akce bych
ráda absolvovala, ale nemám na to mnohdy sílu. Ale když to jde, tak si jdu povídat tady
s lidmi a tak. Ale tady už je to lepší…jako…než předtím…tady mám hodně známých, tak ti
už mě znají a vědí. Personál je tady taky fajn, tady si na to nemůžu stěžovat.
V: Ovlivnilo sluchové postižení Váš psychický stav?
R: No tak to určitě, a hodně. Jako snažím se to brát pozitivně, abych nějak neklesla, ale už
to moc nejde.
V: Přestala jsem vykonávat nějakou aktivitu nebo činnost, kterou jste dříve
provozovala?
R: No díky tomu sluchovému postižení až tak ne, já spíš už chátrám tak celkově, hlavně
tělesně.
V: To by tedy bylo všechno, já Vám moc děkuji.
R: To opravdu nemáte zač, bylo mi potěšením.

