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Tłumaczenie na język polski stanowiska EURO CIU  z dnia 16.10.2020.

Do wszystkich, których może to dotyczyć, / Do wszystkich zainteresowanych,

Piszę  do  Państwa  jako  Prezydent  Europejskiego  Stowarzyszenia  Użytkowników  Implantów
Słuchowych (EURO-CIU), instytucji, która reprezentuje 33 stowarzyszenia użytkowników implantów
słuchowych z 23 europejskich krajów.

Z  szacunkiem  odnosząc  się  do  decyzji  podjętych  przez  polski  rząd,  jako  EURO-CIU  chcielibyśmy
wyrazić nasze zaniepokojenie sytuacją, w której publiczne środki są marnowane, a fakt ten przekłada
się na bezpośrednio pogorszenie jakości życia polskich użytkowników implantów słuchowych.

Implanty słuchowe są dobrem zapewnianym przez publiczny system opieki zdrowotnej. Składają
się z  dwóch części  – jednej  wewnętrznej  oraz jednej  zewnętrznej.  Zgodnie z  obowiązującym w
Polsce prawem, zewnętrzna część, zwana procesorem dźwięku/mowy, musi być wymieniana co
pięć lat. 

Z różnych powodów, być może związanych z pandemią Covid-19 oraz kwestiami ekonomicznymi,
pojawiły się  znaczące opóźnienia, w niektórych przypadkach sięgające nawet kilku lat, dotyczące
wymiany  procesorów  w Polsce. Zaniechania  te  prowadzą  do  niedostatecznej  wydajności  całego
systemu implantu ślimakowego, sprawiając problemy w edukacji u dzieci i młodzieży, bezrobocie lub
podejmowanie pracy poniżej posiadanych kwalifikacji u dorosłych, a także wzmożone występowanie
chorób  takich  jak  np.  Alzheimer,  upośledzenie  funkcji  poznawczych  lub  społeczną  izolację  w
przypadku osób starszych. Wszyscy ci ludzie powinni cieszyć się pełną aktywnością w obszarze życia
rodzinnego, przynależności społecznej oraz działania w lokalnych wspólnotach.

Inwestowanie w implanty słuchowe jest trzecim najbardziej opłacalnym procesem z zakresu opieki
zdrowotnej na poziomie europejskim, ponieważ z osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy
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społecznej,  czyni  obywateli  w  pełni  produktywnych  ekonomicznie,  którzy  mogą  zajmować  się
wykwalifikowaną  pracą,  lepiej  współpracują,  a  także  są  w  stanie  płacić  podatki  na  rzecz
powszechnego dobrobytu.

Inwestycja  w  implantację  ma  wysoki  koszt  wstępny,  a  jeśli  wydajność  urządzenia  nie  może  być
podtrzymana przez całe życie pacjenta, środki publiczne, z których pochodzi finansowanie, tak ważne
w obecnym momencie, są marnotrawione. 

Z  tego  powodu,  chcielibyśmy  zwrócić  Państwa  uwagę  na  wspomniane  wcześniej  opóźnienia  w
wymianie zewnętrznej części implantu, procesora dźwięku, u użytkowników implantów w Waszym
kraju. Okazując głęboki szacunek wobec Państwa decyzji,  chcielibyśmy prosić o pochylenie się nad
tym problem oraz jego możliwymi rozwiązaniami, tak, by polscy użytkownicy implantów słuchowych
mogli cieszyć się pełną wydajnością sprzętu oraz lepszą jakością życia – tak jak osoby niedosłyszące w
innych europejskich krajach. Jest to pewna inwestycja nie tylko dla osób dotkniętych problemem
niedosłuchu, lecz także dla całego polskiego społeczeństwa, które zyskuje w ten sposób obywateli w
pełni  zintegrowanych społecznie oraz produktywnych ekonomicznie. 

EURO-CIU  pozostaje  do  Państwa  dyspozycji  w  kwestii  objaśnień,  wątpliwości  lub  udzielenia
dodatkowych informacji, oraz jest otwarte na współpracę w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Teresa Amat


