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Fontos a halláscsökkenés 

 korai felismerése 

Praelingalis halláscsökkenés – beszéd nem tud kialakulni 

Újszülöttkori hallásszűrés 
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16/2015 (III.30.) EMMI rendelet  

az újszülöttek objektív hallásvizsgálatát teszi 

kötelezővé szeptember 1-től, módosítva az  

hallás 

objektív  

vizsgálata 



Egészségügyi szakmai irányelv –  

A 0-18 éves korú gyermekek teljes körű, életkorhoz 

kötött hallásszűréséről és a kiszűrt gyermekek 

gondozásba, rehabilitációba vételéről 
(Prof. Katona G., Prof. Pytel J., Dr. med. habil. Tamás L., Dr.Beke Zs., 

Dr. Zsilinszky Zs, Dr. Gáborján A.) 

 

Minden újszülöttnél szűrő BERA vizsgálat  

 

 Egészségügyi Közlöny 

2015/9 (május 27.) 



 
újszülött osztályon és PIC-en szűrés –  

szűrő BERA vizsgálattal 

teljes hallórendszert vizsgálja 

kiszűri mind a perifériás, mind a 

centrális eredetű halláscsökkenést 
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Eredmény 

MEGFELELT VISSZARENDELT 

lehetőleg 6% alatti 

visszarendelési ráta 

Halláscsökkenés és 

Fals pozitív 



Diagnosztika – centrumok – feladatok 

 Szűrő BERA 

 F-O-G vizsgálat 

 Tympanometria, stapedius reflex 

 Klinikai BERA + ASSR 

 OAE 

 Szurdopedagógiai vizsgálat 

 Genetikai vizsgálat 

 

1 hónapos korig 

szűrés 

3 hónapos korig 

diagnózis 

6 hónapos korig 

megfelelő ellátás 

megkezdése 



Tympanometria 

1000 Hz-en 
objektív módszer, 

nem invazív, nem fájdalmas, 

gyorsan kivitelezhető, 

bármely életkorban alkalmazható 



Klinikai OAE mérés (TOAE) 



DPOAE 



Klinikai BERA, ASSR 

Új mérőműszer – spontán alvás 
 



 

Narcosis lehetőség szerinti 

elkerülése 

 

Legfiatalabb – 2 hónapos 

 

Altatószer mellékhatás, 

 módosító hatás NINCS 



Epidemiológia 

Veleszületett súlyos, kétoldali percepciós 

halláscsökkenés – 1-3 ‰ – 1-3/1.000 

(99% - belsőfül eredetű)  

 

 Intenzív ápolást igénylő újszülöttek esetén 

4-5 % 

 



Mire kell felkészülni? 

90.000 születés   200 hallássérült 

6.000 PIC-en ápolt  300 hallássérült 

Évente kb. 500 új eset felismerése 

Csak a súlyos, kétoldali! 

Összesen – kb. 1000 halláscsökkenés/év 

 

Nagyrészt hallókészülék ellátás és beültetett 

hallókészülékek (cochlearis implantáció és 

középfüli implantátumok) 

1-3‰ 

4-6% 



ADATBÁZIS 

 Újszülöttkori hallásszűrés 

 Hallásdiagnosztika 

 HK ellátás 

 

 OEP – mit finanszíroz 

 Szakma – munkavégzés, statisztika, 

rizikófaktorok 

 Társadalom – nincs elveszett beteg 



Gyermekek hallókészülék ellátása 

 Nincs protokoll – szükséges lenne! 

 Csak objektív vizsgálat után látható el a 

gyermek felelősséggel!!! 

 Szubjektív vizsgálat szurdopedagógus 

segítségével szükséges 



van reflex – 

ép hallás 

nincs reflex –  

nagyfokú halláscsökkenés 

lehetséges 

Tympanometria 

Stapedius reflex vizsgálat 



BERA 



gyors mérés – 

legrövidebb 12 perc 

ASSR 



Közepes-nagyfokú 

halláscsökkenés 

mérési idő – 

akár 1 óra vagy több 



A halláscsökkenés rehabilitációja 

 Konzervatív, gyógyszeres 

 Műtéti 

 Műszeres - hallókészülék 

 Kombinált - beültetett hallásjavító eszköz 



  KORAI DIAGNÓZIS 

  KORAI REHABILITÁCIÓ 

  KORAI BESZÉDFEJLESZTÉS 

SIKER !!! 
Teljes értékű beszéddel  

kommunikáló egyének 



Gondozás !!! 

 Tartós betegség igazolása (K2) 

 (emelt családi pótlék, közgyógyellátás) 

 Szurdopedagógus biztosítása 

 Rendszeres halláskontroll (állapot lehet 

progrediáló) 

 Rehabilitáció hatékonyságának értékelése 

 Hallókészülék állítások 

 Egyéb terápia szükségességének 

megítélése (pl. cochlearis implantáció) 



Felnőttek hallókészülék ellátása 

 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 

 Készítette: Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium 

Egészségügyi Közlöny 2005. év 12. szám 



idegi 

belsőfül 

külsőfül középfül belsőfül 

Diagnosztika 

Halláscsökkenés 

Vezetéses Percepciós 

hang 



Percepciós halláscsökkenés 

kivizsgálási protokollja 

 Anamnézis (családi, fülészeti, belgyógyászati, 
neurológiai...) 

 Status (hallójárat, dobhártya, orrgarat stb.) 

 Audiológia 

 Labor 

 Képalkotók: nyaki gerinc RTG, CT, MRI + angiográfia, 
carotis-vertebralis Doppler 

 Otoneurológia 

 Neurológia 

 Szemészet 

 



Audiológiai vizsgálatok 

Hangvilla vizsgálatok 

Tympanometria 

Stapedius reflex, reflexfáradás 

Tisztahang küszöbvizsgálat 

Kellemetlenségi küszöbvizsgálat 

Beszédhallás vizsgálat 

Otoakusztikus emisszió 

BERA, ASSR 

 



Megromlott egészségügyi állapot 

(halláscsökkenés) 

 

   BETEG-ellátás 

Egészségügyi törvények, rendeletek, 

egészségügyi irányelvek szabályozzák az 

ellátásukat 

Egészségpénztári támogatás 



 Beteg ellátása – felelősségteljes csapatmunka 

 Része a hallókészülék ellátás 

 Diagnosztika!!! – miért alakult ki a betegség?  

 EÜ tevékenységben részt vesznek a 

forgalmazók – csak FELELŐSSÉGGEL lehet 



A hallókészülék 
halláscsökkenés esetén 

a hallás javítására használható hangerősítő 

http://www.freakingnews.com/Huh-Pictures-15951.asp


Hallókészülék rendelhető (javasolt)  

 Ha a beteg hallása más módon nem javítható, műtét 
nem végezhető, vagy a beteg a műtétbe nem egyezik 
bele. 

 A halláscsökkenés olyan kommunikációs problémát 
okoz, mely csak hallókészülékkel javítható 

 A halláscsökkenés mindkét oldalon 500-1000-2000-3000 
Hz-en a 30 dB-t eléri vagy meghaladja (felmentés 
adható az audiológus felelősségére) 

 A szópróba 65 dB erősítésnél 80% alatt van 

 A beteg a hallókészülék viselését elfogadja 

 



Hallókészülék rendelés 

 Hallókészülék bármikor adható (teljes áron!) 

 EüM rendeletei : 25/2009 (VIII.3.) EüM 
rendelet és módosításai szabályozzák az OEP 
támogatást 

 

1. a támogatás feltételei  

2. lista a támogatott készülékekről  

3. a támogatás mértékéről 

4. kihordási idő 

(Az intézkedéscsomag második lépcsője 2010. jan. 1.) 



1. A támogatás feltételei 

•  A halláscsökkenés 500, 1000, 2000 Hz-en 

  mért átlaga a 20 dB-t meghaladja 

 

OEP előírás: 

• Szükséges: audiometria, beszédhallásvizsgálat, 

stapedius reflex – dokumentálva 

 

• 15 napos próbahordás – az eszköz 

megfelelőségét a beteg aláírásával igazolja 



2. OEP által támogatott 

hallókészülékek listája 

Negyedévente új lista – csoportok – ISO kód 
Fix csoportok képzése (gyógyszertámogatásra emlékeztet – hatóanyag alapú és ATC kód 

szerinti fixesítés) 

 

 

Felkerülés feltételei: 

 megfelelő ár 

 minőség (szakértői testület) 

 kb. 800.000 Ft (bevizsgálási díj + regisztrációs díj…) 

 

Lekerülhet a listáról 

 ha az eszköz ára a referenciaárnál 50%-kal magasabb 

 az 1 évi javítási költségek az átlagot 20%-kal meghaladják stb. 



3. A támogatás mértékéről 

 Általános jogcímen (normatív) a támogatás mértéke: 

általában 70% 

 EÜ Emelt jogcímen 9-18 év között: 98% 

 (maximum 5000 Ft – kivéve a fix támogatású készülékek) 

 EÜ Kiemelt jogcímen 9 év alattiaknak 48 hónapos 

kihordási idővel 

 Közgyógyászati ellátás esetén a listán GYK vagy K-

val jelölt készülék támogatása: 100% 

  



4. Kihordási idő 

6 év (72 hónap) 

(mind analóg, mind digitális készülék esetén) 

9 éves kor alatt 4 év (48 hónap) 

 

Új készülék támogatással ezen időszakon belül 

nem rendelhető 

 

kivéve: 

• hallásromlás 

• méltányosság (kérvény szükséges) 



 „Tilos a társadalombiztosítási támogatással 
rendelhető gyógyászati segédeszköz beteg által 

fizetendő térítési díjának az eszköz gyártója vagy 
annak meghatalmazott képviselője, továbbá a 

forgalmazó által bármilyen közvetlen vagy 
közvetett formában történő csökkentése, 

átvállalása, elengedése.”  

(14/2007. (III. 14.) EüM rendelet) 

Hatósági ár 

 
mindenhol ugyanannyiba kerülnek a 

hallókészülékek 



Fülilleszték, ház hallójárati készülékhez 

 Nincs támogatás, kiv. gyerek KGY 

Elem 

 felnőttek csak teljes áron kaphatnak! 

 közgyógyellátás esetén is! 

 18 év alatt 98%-os támogatás vagy KGY 

Jelzőrendszer  

 90 dB < halláscsökkenés, REP (regionális 

egészségbizt. pénztár) szakértői vélemény 

szükséges 

Tartozékok támogatása 



Kompetenciák 

 Hallókészülék indikálása: fül-orr-gégész, ill. 

audiológus szakorvos  

 Hallókészülék felírása: audiológus 

szakorvos 

 Hallókészülék ellátás: audiológus szakorvos, 

audiológus/elektrofiziológus/akusztikus 

szakasszisztens 



Rehabilitáció  hallókészülékkel 

Milyen készüléket válasszunk? 

 Milyen típusú a beteg halláscsökkenése? 

 Milyen a beteg hallásküszöb görbéje? 

 Milyen a beszédértése? 

 A fülkagyló, a hallójárat és a dobhártya egyedi 
tulajdonságai 

 Mik az igényei a betegnek? (mit és mennyire 
szeretne hallani, esztétikai igények, fizikai status)  

 Milyen OEP támogatás vehető igénybe? 

 Milyen anyagi lehetőségei vannak a betegnek? 



Háttérismeret 

 Páciens ismerete 

 Hallókészülékek ismerete 
• működés szerinti típusok 
• elhelyezkedés 
• elektroakusztikai tulajdonságai 
• ára 

 Hallókészülék felírással kapcsolatos 

legfrissebb törvények és rendeletek ismerete 

 

 



 

Miből választhatunk? 
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Csontvezetéses készülékek 



Légvezetéses hallókészülék 

 analóg 

 programozható analóg 

 digitális 



Hallókészülék típusok 

elhelyezkedésük szerint 

Dobozos 

 Szemüvegszárba épített (légvezetéses, csontvezetéses) 

 Fül mögötti hallókészülék 

Hallójárati (concha, hallójárati, mély hallójárati) 

 Implantálható készülékek:  

  BAHA 

Teljesen implantálható hallókészülék 

Középfüli implantátum 

Coclearis implantátum 

Agytörzsi implantátum 



Beültetett hallókészülékek 

Indikáció:  

 konvencionális hallókészülékkel nem 
kielégítő hallás 

 recidiváló otitis externa 

 mandibulatörés 

 recidiváló hallójárati exostosis 

 hallójárati atresia 

 esztétikai indok 

 



BAHA  

csontba titánium csavarral rögzítve 



Részlegesen implantált hallókészülék 



Teljesen beépített hallókészülék 

mikrofon 

processzor 

transducer 



Cochlearis implantátum 



Kellemetlenségi küszöb és 

beszédhallás vizsgálat 

normál halló cochlearis laesio 



Hatékonyság megítélése 

 COSI teszt - kötelező 

 Javasolt: szabad hangtérben hallókészülékkel 

tisztahang hallásküszöb mérés (esetleg 

beszédértés vizsgálat) 





Tanácsadás és gondozás 

2-3 hónapos hordást követően 

COSI (Client Oriented Scale of Improvement) teszt 

életminőség teszt – javulás a nagyothalló szerint  

Szabad hangtérben küszöb – és beszédvizsgálat a 

hallókészülékkel 

Hallástréning 

Tisztítás, tárolás 

Javítás 



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 Erős szakmai felügyelet 

OKTATÁS 

 Audiológus asszisztens képzés 

 Audiológus szakorvos képzés 



Összefoglalás 

Halláscsökkenés gyermekkori szűrése, 

diagnosztikája (szakmai protokoll) 

Hallókészülék indikálása, kiválasztása (beteg 

igényei, hallókészülék típusok ismerete, 

támogatási szabályzatok ismerete) 

Gondozás, beállítás, sz.e. javítás 



Köszönöm a figyelmet! 


