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HALLÁS



A HALL ÁS MECHANIZMUSA

 Akkor hallunk valamit, amikor a hanghullámok – azaz 
a légnyomás hullámként terjedô kisebb-nagyobb vál-
tozásai – elérik fülünket. Hallószervünk ezeket a hang-
hullámokat elektromos impulzusokká (ingerületekké) 
változtatja, és az agyba továbbítja ôket, az agy pedig 
ezeket a jeleket értelmezi: „kiolvassa” a hangokat, jelen-
téssel ruházza fel a hallottakat. A hallás folyamatosan 
közvetít ingereket, még alvás idején sem kapcsolható 
ki: a hallószerv állandóan felveszi a hangingereket. Az 
ember álmából is felébred szokatlan vagy erôsebb zajra. 

 A hallás szerve a fül. Fülünk három részre tagolható: a külsô (fülkagyló, halló-
járat a dobhártyáig), a közép- (dobhártyától a csigáig) és a belsôfülre. A külsô 
és a középfül alkotja a hallószerv hangvezetô részét, a belsôfül pedig a fül 
hangérzékelô része (1.1. ábra).

  A hanghullámok a külsô fülbe jutva megrezegtetik a dobhártyát, majd a 
középfülben a hallócsontocskákat. A rezgés átterjed a belsôfülbe, ahol moz-
gásba hozza a csigát (cochlea) kitöltô folyadékot. A csigában érzékelô szôrsejtek 
helyezkednek el, fölöttük pedig rostos fedôlemez húzódik. Ezek a szôrsejtek al-
kotják az ún. Corti-féle szervet, amely a hallószerv tulajdonképpeni központja. 
A csigában mozgó folyadék elôre- és hátratolja az alaphártyát és a fedôlemezt, 
így azok mozgásukkal elhajlítják a szôrsejteket. Itt alakulnak ki az elektromos 
impulzusok, melyeket a hallóideg vezet tovább az agyba. Az agykéreg az elekt-
romos jeleket hallási érzékletként fogja fel.

 A hallásküszöb az a legkisebb hangerô, ami 
még éppen hangérzetet kelt,  azaz, amit 
éppen meghallunk, a fájdalomküszöb pe-
dig az a hangerô, ami már meghaladja a 
kellemetlen szintet és fájdalmat kelt. A 
hallásküszöb és a fájdalomküszöb közötti 
legnagyobb távolság átlagosan 120 dB. Az 
egészséges emberi fül a 20 és 20 000 Hz 
közötti hangrezgések felfogására képes a 0 
és 120 dB közötti hangerôsségen. Ezt ne-
vezzük hallástartománynak (1.2. ábra).

 
 A beszéd megértése szempontjából a leg-
fontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz kö-
zöt ti hangok, 30 és 65 dB közötti hang-
erôsségen. Ez a beszédtartomány. Az ép hallás küszöbe minden frekvencián 
0 dB, ami a 18-20 év körüli fiatalok hallásának felel meg. Ha a hallás ennél 
rosszabb, akkor hallásveszteség áll fenn. 30 dB sávon, 250-3000 Hz-nek meg-
felelô területen található a szociális hallásküszöb. A 0 dB és 30 dB közötti hal-
láskiesés nem zavarja a normális hangerejû beszéd megértését, hallókészülékes 
segítség még nem szükséges. 
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HALLÁS

 Hallászavart, halláscsökkenést akkor tapasztalunk, ha fülünk hangfelfogása 
eltér az ép fül hallásától. Ennek mértéke az enyhe nagyothallástól a teljes hal-
láskiesésig, siketségig terjedhet.

A HALL ÁS VIZSGÁL ATA

 A hallássérülés mértéke hallásvizsgálattal állapítható meg. 

 A legegyszerûbben úgy deríthetjük ki, hogy van-e valakinek hallászavara, 
ha beszélünk hozzá. Ha rendszeresen visszakérdez, vagy nem is reagál a be -
szédre, illetve ha nagy hangerôvel hallgat audioberendezéseket, akkor való szí-
nûsíthetô a hallásprobléma.

 Mûszeres hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A 
készülékhez kétféle hallgató csatlakozik. Az egyik a légvezetéses hallás vizsgála-
tára alkalmas fejhallgató, amely a hallójáraton keresztül juttatja a hangot a hal-
lórendszerbe.  A másik a csontvezetéses hallgató, amely a koponyacsonton ke-
resztül közvetlenül a belsô fülbe vezeti a hangot. A légvezetéses hallásvizsgálat 
eredménye azt mutatja meg, hogy a hallás normális vagy csökkent mértékû-e. 
A csontvezetéses vizsgálattal pedig a probléma helyét határozzák meg.

AZ AUDIOGRAM

 A hallás vizsgálatát audiométerrel végzik. A vizsgálat során megkeresik min-
den frekvencián (125 Hz–8000 Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, ame-
lyet éppen meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon 
rögzítik. Minél jobban eltér a hallásküszöb görbéje a 0 dB-tól, annál súlyosabb 
a hallássérülés (1.3. ábra).

 Az audiogramon használatos jelzések magyarázatát az 1.4. ábra mutatja.
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A HALL ÁSSÉRÜLÉS OKAI

 A hallássérülés a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérü-
lése, ami az éptôl eltérô hallásteljesítményt eredményez. Hallássérülés esetén 
a hallásküszöb megemelkedik, s így a személy vagy csak az erôsebb hangokat, 
vagy azokat sem hallja. 

  A hallássérülésnek többféle oka lehet. A veleszületett vagy szerzett sérülések 
mindegyike kialakulhat a beszéd elsajátítása elôtt vagy azt követôen. Származ-
hat a külsô-, a közép- és a belsôfül zavarából.

  Ha a hallásprobléma oka a külsô vagy a középfülben van, akkor a hanghul-
lámok nem vezetôdnek át kellô mértékben a belsô fül felé. Ezt vezetéses hal-
lászavarnak nevezzük. Ha a beszédhangok eléggé erôsek, a vezetéses hallásza-
varban szenvedôk jól hallják a beszédet (2.1. ábra). A vezetéses hallássérülést 
igen nagy százalékban átmeneti jellegû sérülés idézi elô, amit vagy orvosi be-
avatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán is meggyógyul (így van ez 
például erôsebb megfázás, vagy például a repülôn tapasztalható fülbedugulás 
esetében). Kisebb számban veleszületett – gyakran anatómiai – elváltozás okoz-
za a károsodást, ilyen esetben szükséges lehet hallásjavító eszköz használata.

  Ha a belsôfülben, a csigában elhelyezkedô szôrsejtek, vagy az agyhoz vezetô 
idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetû. E hallás-
sérülések kb. 95 %-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza a hallásprob-
lémát  (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben 
a hallóideg megbetegedése a hallászavar oka (2.2. ábra).

  Az idegi eredetû hallásveszteségben szenvedôknél a beszéd hangerejé-
nek növelése nem javítja kellô mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt 
hangerô torzításokat eredményez, ami még nehezebbé teszi a beszédértést, így 
számukra a hallókészülék viselése  elengedhetetlen. Súlyosabb sérüléseknél 
azonban hallókészülékkel sem lehet elérni a beszédhalláshoz szükséges hallás-
szintet. Ilyen esetekben mûtéti eljárással javíthatják a beszédhallást (2.3. ábra).
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A HALL ÁSI FOGYATÉKOS EMBEREK SZÁMA 
 „A 2001-es népszámlálás (KSH, 2002.) adatai szerint mely adatfelvétel személyes ki-
kérdezésen alapult, a megkérdezettek fogyatékosságukat maguk minôsítették 

– a hazánkban élô 53 565 fô hallássérült ember közül 44 679 fô a nagyothallók 
és 8 886 fô a siketek száma.

  Az 2001. évi népszámlálási adatok fényében a magukat hallássérültnek val-
ló személyek életkori megoszlása az alábbi mintázatot mutatja:

 A táblázatból világosan látszik, hogy az életkor elôrehaladtával nô a hallás-
sérültek száma, a hallássérült emberek több, mint fele (60%-a) 60 éves, vagy 
idôsebb. A jelenség oka az idôskori hallásromlás, mely már a 40. életévtôl je-
lentkezik, s melynek növekvô aránya összefügg az átlagéletkor emelkedésével. 
A középkorú, illetve idôsebb emberek esetében jelentôs a zajártalom okozta 
hallássérülés elôfordulási gyakorisága is.” (Perlusz A., kézirat)

A HALL ÁSSÉRÜLÉS KÖVETKEZMÉNYEI

 „A hallószerv az ember legfontosabb érzékszerve. Ezt a megállapítást a laikus 
kívülálló valószínûleg nem osztja, mivel szerinte inkább a látás áll a rang-
sor élén. Ennek oka feltehetôen abban rejlik, hogy a vakság könnyebben 
képzelhetô el, mint a siketség. Sötét szobába lépve vagy akár csak a szemünket 
behunyva megfoszthatjuk magunkat a vizuális benyomásoktól. Evvel szembe 
a siket ember helyzetébe belehelyezkedni már jóval nehezebb, a következmé-
nyek átélése pedig szinte lehetetlen. Tulajdonképpen éppen ezek a következ-
mények, a súlyos és maradandó másodlagos kihatások azok, amelyek miatt a 
hallásveszteséget problematikusabbnak látjuk a látásveszteségnél.

  Talán nem érdektelen a hallást mint az akusztikus érzékletek felvételének 
csatornáját kissé jobban szemügyre venni abból a szempontból, hogy miben 
is rejlik fontossága a halló ember számára.

a) A hallás minden irányból közvetít. A vizuális észlelés csak a látótérben 
elhelyezkedô tárgyakra, eseményekre irányul. A hallásnak ilyen irányú kor-
lá tai nincsenek, sôt vezetô ingerközvetítô abban az esetben, ha a látás vala-
mely irányban éppen nem funkcionál. Vagyis a hallás révén az egyén az ôt 
körülvevô teljes térrel áll kapcsolatban akkor is, ha a hangforrás felette, alatta 
vagy mögötte helyezkedik el, s nem ismer olyan akadályokat, mint a sötétség 
vagy a köd.

b) A hallás távolabbi eseményekrôl is közvetít. Jóllehet a látás is telereceptor, 
még is jobban határt szab számára a távolság, a tárgyak nagysága, egymást fedése. 
Ily módon a hallás a távolabbi környezet információinak elsôdleges közvetítôje.

c) A hallás permanens ingerközvetítô, azaz szünet nélkül, folyamatosan, állan-
dóan közvetítô érzékelési mód. Akaratlagosan nem kapcsolható ki, mint a látás. 
A szemünket becsukhatjuk, elfordulhatunk. Fülünket hiába fogjuk be, akkor is 
hallunk vele. A hallás állandó, minden irányból és egyidejûleg közvetítô jellegé-
nél fogva jobban strukturálja a teret, mint a látás. 

d) Az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést. A 
figyelem koncentrálását valamilyen tárgyra igen gyakran az akusztikus észlelés 
váltja ki. 

e) Az akusztikus ingerek állandóságuk, figyelemfelhívó jellegük következtében 
ösz tönzôleg hatnak, érdeklôdést, kíváncsiságot váltanak ki. 

HALLÁS

Életkor Fô %

0-14 É VE S 2 254 4%

15-39 É VE S 6 875 13%

40-59 É VE S 11 845 22%

60-X É VE S 32 591 61%

ÖSSZE SEN 53 565 100%



f) Az akusztikus benyomás elôkészít a bekövetkezô eseményre. Csengetnek – 
vala ki érkezik... 

g) A személyiséget határozza meg a hallás hangulatokat közvetítô jellege. A ter-
mészet hangjai, egy beszélgetés szóban ki nem fejezett jellege, az utca összetett 
zaja…

h) A hallás alapján kialakuló beszéd állandó jelenléte egyben a kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás legfôbb eszköze.” (Csányi Y., 1990)

 Az ép hallású emberek elsôsorban a hallásukat használják információ felvé-
telre. A hallássérültek akusztikus információhoz jutása nehezített, ami függ 
a sérülés mértékétôl és az alkalmazott segédeszköztôl, de minden esetben 
eltér az átlagostól. A hallássérültek nagy csoportja megfelelôen hallja a be-
szédet a készülékével, a beszédértés minôsége azonban több tényezôtôl függ. 
Posztlingvális (a beszéd kialakulása után keletkezett) hallássérülés esetén a 
személy artikulációja jól érthetô, így meglévô hallásmaradványát kihasználva, 
szájról olvasással megfelelôen kommunikál hangos beszéddel. Ehhez termé-
szetesen jó megvilágítás szükséges, hogy a beszélô arca ne legyen árnyékban 
vagy ellenfényben.

  A prelingvális (a beszéd kialakulása elôtt keletkezett) hallássérülésnél a 
hangos beszéd elsajátításának nincs akadálya akkor, ha a hallókészülék vise-
lésének megkezdése még a szenzitív idôszakban (két éves kor alatt) történik. 
Ilyenkor a beszédhallás optimalizálása lehetôvé teszi a hangos beszéd elsajátí-
tását természetes úton. Azon hallássérültek kommunikációja, akik hallásukat 
a beszéd kialakulása elôtt vesztették el – esetleg sérülésüket késôn fedezték fel 
és/vagy segédeszközzel történô ellátásuk nem tette lehetôvé a beszéd kizáróla-
gosan auditív úton való elsajátítását –,azonban jelentôsen eltér az átlagostól, és 
sok esetben nyelvi nehézségeik is vannak. (Ezek egyértelmûen kommunikáci-
ós akadályok, az intelligenciát nem érintik.) A siketek egy részénél azért nem 
valósulhatott meg a hallókészülékes ellátás, mert ôk maguk nem fogadták el 
azt. Akad egy kis százalékuk (2%), akiknek hallásmaradványa csak a mély 
frekvenciatartományban mutatható ki, s ez hallókészülékkel nem erôsíthetô 
a beszédhallás szintjére. E csoport tagjai elsôsorban a hangok vibrációs tulaj-
donságait érzékelik. Közülük sokan használják a jelnyelvet kommunikációs 
csatornaként. Ezért nyilvános rendezvényeken az ôket segítô jeltolmács szá-
mára jól látható, megvilágított helyet, illetve kivetítôt szükséges biztosítani.

A HALL ÁSSÉRÜLÉ S JELEI

– A TV, rádió hangerejének növelése a hallássérülés egyik legegyértelmûbb jele. 
A jó halláshoz szükséges hangerô mások számára már zavaróan hangos.

– Nehéz vagy lehetetlen a hangok lokalizálása.
– Nehéz a beszéd követése, különösen zajos környezetben.  
– Autóban ülve a motor vagy a szél zaja lehetetlenné teszi a beszélgetést.
– A hallássérült gyakran kéri az elmondottak (hangosabb) megismétlését, illetve 

azt, hogy beszélgetôtársa ne motyogjon. 
– A társas összejövetelek sok nehézséggel járnak a hallássérült számára. A háttér-

zaj – a zene vagy mások beszélgetése – lehetetlenné teheti a társalgást.
– Könnyen elfeledkezünk róla, hogy a mindennapokban mennyire kihasznál-

juk a hallásunkat. A szirénákat, az autódudákat vagy mások beszédét egyaránt 
hallanunk kell ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk.

– A fül mögé helyezett tenyér segít valamennyit, de semmiképp nem ér fel egy 
jól beállított hallókészülékkel. És ne feledjük: a hallássérülés jóval feltûnôbb, 
mint egy hallókészülék.

 A hallássérülés elsôdlegesen a nyelvi funkciókat érinti. A hallássérült szemé-
lyek számára elérhetetlen számos olyan információ, aminek használata a hal-
ló emberek számára természetes. A halló ember viselkedését nagyban irányít-
ják az ôt körülvevô akusztikus információk. A hallás állandó ingerközvetítô, 
ezzel folyamatosan tájékoztatást ad a környezetünkben történtekrôl. A hallás-
sérültek számára ezek az elôrejelzô mechanizmusok nem, vagy csak gyengén 
mûködnek. Ezért a hallássérültek számára váratlan számos olyan esemény, 
amire a hallók számítanak. 

Kettő. A hallássérülés 6  7

„Megszoktam, hogy egy akváriumban élek. Kinézek: 

itt van Joe. Mozog a szája. Tompa hangot hallok: 

ee ao. Este van, így kitalálom, vacsorázni hív. Ebben 

segít az utóbbi 12 év tapasztalata. Tudom már, hogy

bizonyos tompa hangok Joe magánhangzóihoz tartoz-

nak, míg mások az autó motorjához, kutyaugatáshoz 

és rengeteg egyéb hangforráshoz  Ezt a tudást a tapasz -

talatok  alakították ki – olyan program, amit a gyakor-

lat írt: 90% vizuális / kontextuális inger + 10% tompa 

hang = jelentés.” 

(Hadley Arnold internetes fórumon megjelent bejegyzése, 

12 éve súlyos hallássérült) 
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A HALLÓKÉSZÜLÉK

 Ma már alig létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy telje-
sen korrigálni. Ez leggyakrabban hallókészülékkel történhet, súlyos esetekben 
pedig, amikor a hallókészülék nem jelent megfelelô erôsítést, mûtéti eljárás-
sal biztosítható a hallás élménye. A hallókészüléket audiológiai állomáson 
audiológus szakorvos írja fel. (A következô oldalról áthelyezett mondat.)

 A hallókészülékkel történô ellátás elsôdleges célja, hogy a készülék biztosít-
sa a beszéd meghallásához legmegfelelôbb erôsítést, azaz, hogy a hallókészü-
lékkel erôsített fülön mért eredmények elérjék az optimális beszédmezônek 
megfelelô értékeket. A hallás javítására kifejlesztett készülékek szinte minden 
igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 
mögé helyezhetô változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetôkig 
hozzáférhetôek. A fül mögé helyezhetô készülékek esetében egyéni lenyomat 
alapján elkészített fülilleszték juttatja be a hallókészülék felerôsített hangját a 
fülbe.. A hallójáratba illeszthetô készülékek használatakor magát a készüléket 
építik be egy olyan héjba, amely az egyéni hallójárat lenyomatvétele alapján 
készül el. Tért hódítanak ma már az olyan hallókészülékek is, amelyek eny-
hébb halláskárosodás javítására alkalmasak. Ezek a készülékek a speciális nyi-
tott illesztési technika miatt (csak részben zárt a hallójárat) csak azokat a han-
gokat erôsítik, amelyeknél a veszteség meghaladja az optimális beszédmezô 
felsô tartományát; a többi frekvenciánál nem erôsítenek, kihasználva az ott 
megfelelô hallást. Így természetesebbé válik a hang minôsége.

  A legmegfelelôbb hallókészülék kiválasztását szakemberek segítik, ideális 
esetben több héten, vagy akár több hónapon keresztül tartó próbálkozás során. 
Az adott hallássérülésnek megfelelô erôsítésû készülékek közül maga az érintett 
személy választja ki a számára legjobb hangzásút, majd ezt követi a készülék 
beállításának további finomítása. Fontos, hogy a próbahordási folyamatban 
mindvégig lehetôséget kapjon a személy arra, hogy a készülékeket  valamennyi 
természetes élethelyzetben kipróbálhassa, tehát az eszközt magával is vihesse.
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3. A hallássérültek által 
  használt gyógyászati 
  segédeszközök

3.1. ÁBR A
Hallókészülékek
(Phonak Exelia Art)



HALLÁS

  A hallássérültek komfortérzetét kellemetlenül befolyásolja a zaj, ami jelen-
tôsen akadályozza a megfelelô beszédértést is. Az utóbbi idôben alkalmazott 
digitális technika egyre inkább segíti ezen probléma kiküszöbölését, így a halló -
készülékekben az analóg rendszereket egyre inkább felváltja a digitális techni ka 
alkalmazása. A ma használt és alkalmazott digitális technika elônyei:

– a beszédhang kiemelése;
– audiogram alapján történô programozás, pontos frekvenciaillesztés, széles il-

lesztési tartomány; 
– többcsatornás jelfeldolgozás, eltérô paraméterek állíthatók be;
– az alapprogramon kívül komfortprogramok lehetôsége (a felhasználó egyéni 

szükségletei szerint; némely készüléknél távirányítású programváltási lehe-
tôség); 

– az akusztikus visszacsatolás csökkentése;
  Visszacsatolás akkor lép fel, ha a zárthurkú rendszer erôsítése az egységnyi-
nél nagyobb mértékû, és a visszacsatoló jel fázisa 0 fok vagy a 360 fok egész 
számú többszöröse (Nyquest kritérium). A hallókészülék ilyenkor sípol. A digi-
tális rendszerekben és eszközökben a problémát visszacsatolás csökkentô algo-
ritmusokkal oldják meg. 

– védettség a rádiófrekvenciás zajokkal szemben;
– beszédérzékeny jelfeldolgozás (beszédértés zajos környezetben, pl. utcán);
– automatikus mûködés;
– alacsony áramfogyasztás;
– kevesebb meghibásodási lehetôség.

IMPL ANTÁLT KÉSZÜLÉKEK

 Implantált, azaz beültetett készüléket mindenfajta hallássérülésnél alkalmaz-
nak. Ezek a rendszerek két részbôl állnak. Van egy, a koponyacsontba és/vagy a 
fülbe operált részük (belsô egység), amihez kívülrôl csatlakozik egy mikrofon 
és a jelátalakító rendszer (külsô egység). A hallás csak akkor biztosított, ha a 
felhasználó viseli a külsô egységet.

 Az implantációs mûtétre való alkalmasság több tényezôtôl függ. Ezek orvosi, 
audiológiai, pszichológiai és gyógypedagógiai feltételek. 

 A mûtét eredményessége fordítottan arányos a sérülés bekövetkezése óta eltelt 
idôvel. Ugyanakkor nem elhanyagolható tényezô a hallássérült személy koráb-
bi beszédhallási tapasztalata sem, még akkor sem, ha csekély a hallásmarad-
vány. Emiatt még azoknál a személyeknél is lehet jó eredményeket elérni, akik 
idôsebbek a mûtét szempontjából ideálisnak tartott kornál. Ezért senkit nem 
szabad a mûtétrôl lebeszélni, az orvosnak, pszichológusnak és a gyógypedagó-
gusnak azonban közös kötelessége, hogy feltárja a reálisan várható következ-
ményeket.

 Elôfordulhat, hogy a vezetéses hallássérülés oka olyan anatómiai elváltozás, 
amely miatt fizikailag nem használható hagyományos hallókészülék. Ilyen-
kor egy titáncsavart ültetnek (implantálnak) a koponyacsontba, s az ehhez 
kapcsolt, az akusztikus ingereket átalakító készülék juttatja el az információt 
közvetlenül a belsô fülbe, a cochleába. –, Ez szinte tökéletes hallást biztosít. A 
rendszer neve BAHA (Bone Anchored Hearing Aid).

 Az olyan személyek számára, akik megfelelôen hallanak ugyan hallókészülék-
kel, de valamilyen okból nem viselik/viselhetik a készüléket, a középfülbe, az 
egyik hallócsontra épített, lengô jelátalakító biztosítja a megfelelô erôsítést. Ez 
a középfüli implantátum.

 Bár szinte minden súlyossági fokú hallássérülés kompenzálására létezik halló-
készülék, a hallássérültek egy csoportjának a hallásvesztesége azonban olyan 
súlyos, hogy hallókészülékkel a beszédhallás nem biztosítható. E hallássérü-



lések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza a hallásproblémát 
(cochleáris hallássérülés). 

 A legjelentôsebb és a legnagyobb számban végzett hallásjavító eljárás a 
cochleáris implantáció. A cochleáris implantátum olyan összetett technikai 
eszköz, amely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos impulzusokat, te-
hát ugyanazt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv esetében a csigában 
lévô szôrsejtek. A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, 
hogy a hallóideg  – azaz a belsô fültôl az agykéreg felé vezetô pálya – ép legyen.

 A cochleáris implantátum több elembôl áll. Ezek egy részét a hallássérültek 
koponyájába operálják – közvetlenül a fejbôr alá, ill. a belsô fülbe vezetik –, 
más részeit pedig kívül, a testükön viselik. A külsô elem részei: a hangokat 
felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, valamint az adókészülék, ami a jeleket a 
beültetett belsô elem felé továbbítja (3.2. ábra).

 Igen ritka esetben az idegi eredetû hallássérülés oka nem a csigában van, ha-
nem azt a hallóideg mûködésének zavara okozza: ilyenkor a cochleáris imp-
lantációs mûtét nem nyújt segítséget. Ebben az esetben az úgynevezett agytör-
zsi implantátum jelentheti a megoldást. 
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„Amikor elôször kapcsoltam be az implantátumomat, 

képtelenségnek tûnt, hogy valaha is olyan jól fogok 

hallani vele, mint addig a hallókészülékemmel. 

A következô néhány hétben rendkívül zavartak a kör-

nyezeti zajok, és minden erômmel jelentést próbáltam 

tulajdonítani nekik. Azután, négy borzalmas hónap és 

a készülékem többszöri beállítása után kezdtem megta-

pasztalni, hogy a hallásom javul. Ma már érzé kelem 

a zajokat és a hangokat, és ezek alapján felismerem, 

hogy mi történik körülöttem. Hallom, ha valaki a ne-

vemet mondja vagy elmegy mögöttem. Hallom a telefo-

nom csengését még zajos helyen is, és tudok beszélni is 

vele. Sôt, amikor valaki csendben szól hozzám, vagy a 

távolban beszél, akkor is értem, amit mond, nemcsak 

kikövetkeztetem, ahogy régebben.”

(Molly Clair Lubin internetes fórumon megjelent bejegyzése, 

hallássérült; CI viselô) 

3.2. ÁBR A
A cochleáris 
implantátum elemei

3.2.
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 A nagyothalló és siket emberek számára nagy nehézséget jelent az épületeken 
belüli és az azok környezetében történô tájékozódás, az információszerzés és 
legfôképpen a kommunikáció. Például egy orvosi rendelôben egyaránt gondot 
okozhat a hangosbeszélô megértése, a regisztrációs pult munkatársának meg-
kérdezése, vagy az orvossal való párbeszéd. Segítséget jelenthetnek számukra 
a hallókészülékhez csatlakoztatható segédeszközök. 

INDUKCIÓS HANGERÔSÍTÔ RENDSZER (T-COIL)

 A tiszta és zavarmentes hangérzékelés érdekében célszerû indukciós hangerôsítô 
rendszert használni azokban a helyiségekben, ahol a halláskárosult személy 
hosszabb idôt tölt, vagy ügyintézés közben kommunikálni kényszerül (4.1. ábra).

 Ez a rendszer az adó-vevô elvén mûködik. Az erôsítésre szánt hang megfelelô 
továbbítását a helyiség padlóján vagy mennyezetén körbefutó, hurkot alkotó 
vezeték biztosítja. A hurok – mint adó – mágneses indukciós teret hoz létre a 
belsejében. Az indukciós hangerôsítô rendszerrel ellátott hallókészülékek ké-
pesek – megfelelô állásba kapcsolva – közvetlenül a kívánt hangot venni, és azt 
megfelelôen közvetíteni a hallássérült személy részére (4.2. ábra).

ADÓ-VE VÔ RENDSZEREK

 Az adó-vevôk felhasználói a hallássérült, dolgozó, aktív felnôttek, akik gyak-
ran tartózkodnak nagyobb társaságban, értekezleteken, konferenciákon, za-
jos termekben, illetve akik nagy társasági életet élnek, sokat járnak étterembe, 
rendezvényekre, és – kizárólag hallókészülékkel – szinte képtelenek kommu-
nikálni egymással. Közéjük tartoznak azok is, akik a televíziót is szeretnék jó 
hangminôségben, közvetlenül a hallókészülékükben hallani, illetve akik úgy 
szeretnének telefonálni, hogy mindkét hallókészülékükbôl hallják a hangot. Az 
adó-vevô mikrofonja egy „harmadik fül”, és ez a mikrofon éppen ott van, ahol 
a hang megszólal: ahol a beszélgetôpartner, az elôadó vagy a tanár beszél, illetve 
ahol a tévé vagy a telefon szól: tehát csak a fontos jelet továbbítja (4.3. ábra) 

  A mikrofonból a hangot egy parányi adó közvetíti a hallókészülékhez. Eh-
hez egy még apróbb vevô csatlakozik, amely a hangot minôségi veszteség 
nélkül továbbítja a készülékbe. A készülék azután elvégzi a beállítása alapján 
szükséges jelátalakítást, a viselôje pedig a nagyothallásnak megfelelôen hallja 
a beszélôt, a saját hangját és a környezetét is. 

4. A hallókészülékhez 
  csatlakoztatható rendszerek

4.1. ÁBR A
INDI -10 indukciós 
hurkos eôsítô

4.2. ÁBR A
INDI 5-I Indukciós hu-
rok információs pulthoz. 
A rendszerhez hozzátar-
tozik egy mikrofon (hang 
közvetítésre), valamint 
egy ellenôrzô készülék (a 
mûködés ellenôrzésére).

4.3. ÁBR A
Az adó-vevô rendszer

4.1.

4.2.

4.3.

Ilyen módon a háttér zajai is kiküszöbölhetôk. E 

rendszerek mûködése rendkívül költséghatékony, ha a 

hallássérültek rendelkeznek telefontekerccsel ellátott 

hallókészülékkel, mivel ezeken túlmenôen nincs 

szükség további vevôkészülékek beszerzésére, illetve 

karbantartására. Hatásfoka azonban nem minden 

esetben jó. Az indukciós hurokkal ellátott helyiségben 

például nem egyenletes a vételi lehetôség. 

AZ INDUKCIÓS HUROK MÛKÖDÉ SE

A beszédhang egy mikrofonba jut, ami egy erôsítôhöz 

kapcsolódik. (Az erôsítô TV-hez vagy más hang-

forráshoz is csatlakozhat.) A hangot a mikrofon 

elektromos jellé alakítja, és az erôsítôhöz továbbítja. 

A felerôsített elektromos jel azután a helyiségben 

körben elhelyezett vezetékhurokba jut, és ez olyan 

elektromágneses energiává alakítja át, amit képesek 

érzékelni a hallókészülékekben lévô telefontekercsek. 



 Néhány példa az adó-vevô rendszerek felhasználási területeire:
– párbeszéd (pl. otthon, nagy forgalmú úton, bevásárlóközpontban, étteremben);
– csoportos beszélgetés (pl. családi összejövetelen, zajos étteremben, munkahe-

lyi értekezleteken vagy konferenciákon);
– telefonálás;
– televíziózás és zenehallgatás;
– iskolák, továbbképzés (pl. egyetemeken, tanfolyamokon, tanulmányutakon, 

mú zeumi tárlatvezetéseken); 
– közlekedés (autóbuszon, vonatban, villamoson, de személyautóban is);
– sport (pl. kerékpározás, golf, síelés, futás vagy hegymászás során);
– szabadidô (színházban, hangversenyen, moziban, istentiszteleten, gyûléseken).

Infravörös adó-vevô rendszer
 Az infravörös rendszer alapelve, hogy a beszélô szájához tartott mikrofonból 
vagy az elektronikus hangforrás kimenetébôl a jel egy infravörös adórend-

szerhez jut, amely szemmel nem látható sugarakat bocsát 
ki. Ezek szétszóródnak a helyiségben és visszaverôdnek a 
mennyezetrôl, a falfelületrôl, így viszonylagosan egyenle-
tes terjedés érhetô el. A szoba besugározottságát javítja a 
falra felhelyezett kiegészítô adórendszer. A hallássérültnek 
rendelkeznie kell az infravörös jelek felfogására alkalmas 
vevôkészülékkel, amelyet a jeladóval szemben kell tartania 
(célszerû a ruhán kívül, a mellkason elhelyezni). A jeleket 
átlátszó vevôlencse gyûjti össze, majd az információ elekt-

romos jelekké alakulva jut a hallókészülékbe. Jelenleg a hallássérültek körében 
ez a rendszer nem elterjedt, a hallókészülékhez való csatlakoztatás ugyanis a 
ma használt készülékeknél nehézkes.

FM adó-vevô rendszerek
 Az elmúlt évtizedben kifejlesztett vezeték nélküli kommunikációs rendszerek 
– amelyeket FM- vagy rádiórendszereknek is neveznek – sok embert segítettek 
hozzá, hogy az életfontosságú kommunikációs képességeket megszerezzék, és 
azok elônyeit élvezzék. Az FM olyan vezeték nélküli kommunikációs techno-
lógia, amit ma már számtalan területen használnak világszerte (pl. mobiltele-
fonok, rádiós adó-vevôk, babafigyelô rendszerek). A hallókészülékekhez kap-
csolható FM-rendszer is e készülékek elve alapján mûködik. Egy adó tartozik 
hozzá, amely a beszélô hangját felfogja és rádióhullámok segítségével továb-
bítja  a hallókészülékhez csatlakoztatott, parányi FM-vevôre (4.4. és 4.5. ábra).

 A korszerû multifrekvenciás FM-eszközök számítógéppel programozhatók, 
adataik tárolhatók, visszakövethetôk. Ez bármely eszköz gyors azonosítását 
lehetôvé teszi, és a változtatásokat is nagyon hatékony módon lehet elvégezni.

  Egész sorozat felhasználóbarát és az optimális jel-zaj arányt biztosító FM-
adót fejlesztettek ki, hogy segítségükkel minél jobb beszédértést lehessen elérni.  
(A testen viselt adók esetenként zavarhatják pl a pacemaker mûködését. A biz-
tonságos használat érdekében a gyártó/forgalmazó tájékoztatását kell kérni.)
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Az infravörös rendszerek használhatók otthon, tévé-

nézéshez, de mozikban, színházakban és hangverseny-

termekben, valamint olyan rendezvények helyszínein 

is, ahol lényeges a biztonság. Az infravörös sugárzás 

megmarad a helyiség falai között. Hátránya, hogy a 

vevôkészüléknek mindig szemben kell lennie a jeladó 

rendszerrel, s igy nem biztosított a szabad mozgás.

4.4. ÁBR A
Adó és a hallókészülék 
és a hozzá csatlakozta-
tott vevô

4.5. ÁBR A
FM adó-vevô rendszer 

4.4. 4.5.



 Ma már az FM-adó nem minden esetben csak a rádiójelek továbbítására szol-
gál: van olyan is, amelyet a hallókészülék távirányítására, illetve bluetooth-
szal való telefonálásra is használhatunk. Az FM-adót például egy elôadáson 
odaadhatjuk a beszélônek, vagy letehetjük az asztal közepére egy értekezleten, 
vagy „puskamikrofonként” ráirányíthatjuk arra, akinek a beszédét hallani 
szeretnénk (4.6. ábra).

 Újdonság a nyakba akasztható FM-vevô: ezzel már a hallójárati készülékek-
kel együtt is kihasználhatók az FM elônyei. (Ebben az esetben a hallókészü-
lék telefontekercse indukciós kapcsolattal fogadja a vevôhöz rádióhullámon 
küldött jeleket.) Természetesen fül mögötti készülékekhez is használhatjuk, 
amennyiben rendelkeznek telefontekerccsel. Ez azért is takarékos megoldás, 
mert egy vevôvel két hallókészüléket is kiszolgálhatunk. E rendszernek az szab 
korlátokat, hogy nem minden telefontekercs biztosít megfelelô hangátviteli 
minôséget. Az FM-vevôk ma már nagyon aprók, és széleskörû a kompatibilitá-
suk. Képesek szinte bármelyik, fül mögötti hallókészülékhez csatlakozni. Az új 
multifrekvenciás FM-vevôk szintézeres technológiát alkalmaznak: a megfelelô 
multifrekvenciás adóval kommunikálnak, és vezeték nélkül veszik az utasítá-
sokat, hogy mely frekvenciára kell beállniuk (4.7. ábra).

 
INFORMÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS

 A hallássérültek tájékozódását nagyban akadályozza, hogy az információt 
nyilvános helyen leggyakrabban csak akusztikus módon közlik (pl. metróban, 
vasútállomáson). Segítséget jelenthet számukra, ha az épített környezetben 
található valamennyi hangos információt látható formában is megjelenítjük 
(egyszerû villanó fényjelzô, világító, ill. villanó információs táblák). A szöve-
ges információs tábla is nagy segítséget nyújt a hallássérültek tájékozódásához, 
amennyiben az jól látható helyen található, jól olvasható, megfelelô méretû 
betûket és könnyen érthetô információkat tartalmaz.
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Ahhoz, hogy a hallássérült élvezhesse a zenét, illetve  

nyilvános helyen is hallhassa azt, a hallókészülék-

ének kompatibilisnek kell lennie az ott felszerelt 

berendezéssel. Így például, ha olyan színházat kíván 

meglátogatni, amelyet indukciós hurokkal láttak el, 

ehhez a hallókészülékének rendelkeznie kell telefonte-

kerccsel. Hogy a hallássérült tudja-e használni a saját 

vevôjét a színház rendszerével, az függ az adás jelének 

frekvenciájától és csatornájától.  Az utóbbi években 

szerencsére egységesedni, szabványosodni  kezdett 

a felhasznált technológia, ami egyszerûbbé teszi a 

hallókészülékek és a nyilvános helyeken felszerelt 

berendezések illeszkedését.

„Amikor konferencián vagy értekezleten veszek részt, 

FM-rendszereket hasz nálok. Az elsô ilyen rendszerem 

egy asztali készülék volt, amelynél a beszélô hangját 

egy, az asztalra helyezett hangszóróból hallottam. 

Ezt az implantátumom mikrofonjától körülbelül egy 

méter távolságban kellett elhelyez ni ahhoz, hogy a 

beszéd jól érthetô legyen. Bár e rendszerrel hallottam 

az elôadókat – akárcsak mindenki, aki körülöttem ült 

–, a használata jóval kényelmetlenebb volt, mint azé a 

személyi FM-rendszeré, amire lecseréltem. Ez egy kis 

kocka, amit közvetlenül a beszédprocesszorba helyez-

hetek. A segítségével folyamatosan hallom a beszélôt, 

bárhová is megyek a helyiségben. Sôt, még az elôtérbe 

is kimehetek kávézni, anélkül, hogy elveszíteném a 

beszéd fonalát.” 

(Amy Filip internetes fórumon megjelent bejegyzése, 

születése óta hallássérült.) 

4.6. ÁBR A
A puskamikrofon 
lehetôségei

4.7. ÁBR A
Univerzális FM-vevô

4.6.

4.7.



HALLÁS

 Figyelemfelkeltés, vészjelzés, tájékoztatás céljára ajánlatos jól látható 
fényjelzôket alkalmazni, amelyek párhuzamosan mûködtethetôk az akuszti-
kus jelzôkkel (4.8. ábra).

  Az épület helyiségeiben található, minden hangalapú elven mûködô riasz-
tórendszert, vészjelzô berendezést fényjelzô berendezéssel is el kell látni. Fon-
tos a mellékhelyiségek ellátása is fényjelzô berendezéssel. A hallássérültek szá-
mára nehéz a bejutás olyan épületekbe, ahol csengôt, kaputelefont, beléptetô 
rendszert kell mûködtetni. Ilyenkor is információs táblák, fényjelzések, esetleg 
kamerás-monitoros telefon felszerelése segít. 

 A hallássérülteknek az otthonukban is szükségük van az életvitelüket meg-
könnyítô segédeszközökre. Különbözô helyzetekben szükségessé válik fény-, 
illetve erôs hangjelzések alkalmazása. Ilyenek pl. a füst-, a gyermeksírást, az 
ajtónyitást, a belépést, az ajtócsengôt  vagy a telefonhívást érzékelô adók.

  Ezek az eszközök egyénileg szerezhetôk be, a személyes szükségleteknek 
megfelelôen. Egy garzonlakás hallássérült lakója megelégedhet egyetlen készü-

lékkel, ami villog, ha valaki csenget az ajtón, míg másvala-
kinek, aki többszobás lakásban él, szüksége lehet minden 
helyiségben olyan berendezésre, ami más és más fényjel-
zéssel mutatja, ha csengetnek az ajtón, cseng a telefon vagy 
bekapcsol a tûzjelzô. Néhány ilyen berendezés a villogás 
módjával közöl információt (pl. 5 villanás az ajtócsengô, 
1 villanás a telefon). Más készülékek a testen viselt, rezgô 
eszközhöz kapcsolódnak, ami kijelzôn mutatja a megfelelô 
esemény sorszámát (pl. 1=tûz, 2=ajtócsengô).

Gyermeksírás érzékelô adó
 Az adók jelének vételére alkalmas vevôkészülékek állít-
ható hangerôvel és villogással figyelmeztetnek. Elemmel is 
mûködtethetôk, így nem akadályozzák a felhasználó moz-
gását (pl. hordozható vevô, villanófényes vevô, zsebben 
hordozható, vibrációs vevô; 4.9. ábra).
 
További, az életvitelt megkönnyítô segédeszközök az éb-
resz tôóra fény- vagy vibrációs jelzéssel, telefoncsengô erô-
sítô, indukciós hurokkal ellátott párna (például TV nézés-
hez használható) és csatlakozó televíziózáshoz.
 
A távolabbi helyiségek esetében ma már széleskörûen elter-
jedt a webkamera használata. Ennek segítségével könnyen 
megvalósítható az információátadás munkahelyen, ügy-
intézésnél, egészségügyi ellátásnál, internetkapcsolaton 
keresztül. A webkamera segítségével esetenként még jeltol-
mács segítsége is bevonható.

4.8. ÁBR A
Figyelemfelkeltô villanó 
készülék

4.8.

4.9. ÁBR A
Adó, vibrációs 
vevô és ébresztôóra 
(Bellmann)

4.9.

A vizuális jelzôkészülékek a súlyos hallássérültek 

számára ahhoz szükségesek, hogy képesek legyenek

 azonosítani a környezet hangjait és reagálni a körül-

mények változására otthon, az iskolában vagy a 

munkahelyen, ugyanúgy, mint utazás vagy pihenés 

közben. Ezek a rendszerek mikrofonnal vagy elektro-

mos úton érzékelik a jeleket, és vezetékes vagy vezeték 

nélküli kapcsolat segítségével továbbítják, a hallássé-

rültek által is felismerhetô formára alakítva azokat. 

Így például, amikor valaki megnyomja az ajtócsengô 

gombját, amikor megszólal a telefon vagy bekapcsol 

a tûzjelzô, ezek az események villogó jelzéssé vagy 

fluo reszkáló fénnyé, hangos kürtjelzéssé, esetleg rez-

géssé (hívásjelzô) alakulnak át. Némely eszköz több-

féle jelzést is használ: így egy ébresztôóra csöröghet, 

villoghat és rezegtetheti az ágyat is egyszerre. (A jelzés 

módja beállítható az alvó igényei szerint.)



ZAJVÉDELEM

 Az intenzív, erôs hangkörnyezet és az átlagosnál magasabb hangnyomásszint 
rövid idô alatt is súlyos halláskárosodást okozhat. Zajos munkahelyen dolgo-
zók számára elengedhetetlen a zajvédelmi eszközök használata. Ilyen eszkö-
zök a különbözô akusztikai hallásvédô füldugók. Ezek egyedi kialakításúak, 
az adott személy méretére és speciális igényei szerint készítik. Úgy gátolják a 
káros szintû hangzást, hogy közben a hangminôség változatlan marad, tehát 
a használó a természetes hangélményt éli át (4.10. ábra).

ÖSSZEGZÉS

 A hallás folyamatosan közvetít ingereket, de ha a fül hangfelfogása eltér az ép 
fül hallásától, hallászavar, halláscsökkenés tapasztalható. Ennek mértéke az 
enyhe nagyothallástól a teljes halláskiesésig, siketségig terjedhet, ez a hangos 
beszéddel történô kommunikációt különbözô mértékben befolyásolja.

  Hallásvizsgálattal megállapítható a hallásveszteség fajtája és mértéke. Ennek 
ismeretében – audiológiai szakemberek segítségével – történik a hallássérülés 
(re)habilitációja különbözô segédeszközökkel (hallókészülék, implantátumok). 
A hallásjavító készülékek viselése ellenére szükségesek kiegészítô rendszerek, 
melyek segítik a hallássérültek kommunikációját, az információszerzését, a tá-
jékozódását.

  A hallássérült emberek információszerzésében hangsúlyosabb a vizuális 
csatorna, mint a halló személyeknél.
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4.10. ÁBR A
Zajvédelmi eszközök

4.10.

A rezgô hívásjelzés olyan kommunikációs eszköz, ami 

a bejövô hívást jelzi a felhasználó számára. Általában 

mobiltelefonoknál és személyhívóknál használatos, a 

csengôhang helyettesítésére. A rezgô hívásjelzést erede-

tileg a hallássérültek számára építették a telefonokba 

a készülékek fejlesztôi.

E funkciónak ma is két fô felhasználási területe 

van: az egyik, amikor nem hallható a csengôhang 

(zajos környezetben vagy hallássérült felhasználó 

esetében), illetve amikor a csengôhangnál diszkrétebb 

hívásjelzésre van szükség. ( Természetesen, ha kemény 

felületen fekszik a telefonkészülék, a rezgés erôsebb 

hangot is kelthet, mint a csengôhang.)

Ma a legtöbb telefont ellátják rezgô hívásjelzôvel. 

A rezgést kis elektromos motor kelti, ami egy excentri-

kus (kiegyensúlyozatlan) súlyhoz csatlakozik.

Rufus Wanwright 2003-as lemezében (Want One) is 

felbukkan a rezgô hívásjelzés. Az egyik dal refrénje: 

“A telefonom érted rezeg”. 
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