
Dziennik praktyk zawodowych 

 

1. Praktyki protetyczne (Praktyki II) 

− udokumentowany każdy dzień praktyk (przy każdym dniu praktyk wpisana 

data),  

− wywiad zawierający: wiek, płeć, podstawowe informacje o pacjencie 

(wykonywany zawód, przyczyna wizyty, przebyte choroby, leczenie 

farmakologiczne (jeśli pacjent przyjmuje leki, zwłaszcza ototoksyczne – 

wpisać jakie), czy był/jest użytkownikiem aparatu słuchowego), 

− wyniki przeprowadzonych badań słuchu (stroiki, audiometria tonalna, próby 

nadprogowe), 

− diagnoza (określić: rodzaj niedosłuchu, HTL  dla UP i UL, stopień niedosłuchu 

na podstawie wytycznych WHO z 1997 roku), 

− dalsze losy protetyczne pacjenta, 

− przynajmniej 20 pacjentów zbadanych i zdiagnozowanych, 

− opis minimum 6 wybranych modeli aparatów słuchowych – co najmniej trzech 

firm. Jeżeli to możliwe przeprowadzenie pomiarów na aparatach 

potwierdzających ich dane techniczne. W opisie powinny znaleźć się takie 

informacje jak: FOG/HFA-FOG, OSPL 90/HFA-OSPL 90, rodzaje kompresji 

(TK, CR), pasmo przeniesienia, pobór prądu, zniekształcenia harmoniczne, 

MASL/SPLI, układy regulacyjne, rodzaj stosowanych mikrofonów (ich 

charakterystyka), słuchawek i wzmacniaczy. 

 

Do dziennika praktyk należy dołączyć opinię z praktyk protetycznych wraz z 

datą praktyk i oceną. 

 

2. Warsztaty (Praktyki III) – dziennik praktyk z opisem najnowszych produktów 

przynajmniej czterech firm audioprotetycznych. 

 

3. Praktyki protetyczne (Praktyki IV) 

− udokumentowany każdy dzień praktyk (przy każdym dniu praktyk wpisana 

data),  



− wywiad zawierający: wiek, płeć, podstawowe informacje o pacjencie 

(wykonywany zawód, przyczyna wizyty, przebyte choroby, czy był/jest 

użytkownikiem aparatu słuchowego), 

− wyniki przeprowadzonych badań słuchu, 

− diagnoza (określić: rodzaj niedosłuchu, HTL  dla UP i UL, stopień niedosłuchu 

na podstawie wytycznych WHO z 1997 roku), 

− dalsze losy protetyczne pacjenta.  

 

Przynajmniej 20 pacjentów zbadanych i zdiagnozowanych, w tym przynajmniej 10 

pacjentów zaprotezowanych. W przypadku pacjentów zaprotezowanych należy 

podać:  

− metodę dopasowania, 

− podstawowe informacje o wkładce usznej (rodzaj wkładki, rodzaj 

zastosowanego dźwiękowodu, średnica otworu wentylacyjnego), 

− wydruki z ustawień dopasowanych aparatów słuchowych (charakterystyka 

wzmocnienia, charakterystyka poziomu wyjściowego). 

 

Do dziennika praktyk należy dołączyć opinię z praktyk protetycznych wraz z 

datą praktyk i oceną. 

 

4. Praktyki kliniczne (Praktyki IV) 

− udokumentowany każdy dzień praktyk (przy każdym dniu praktyk wpisana 

data),  

− wywiad zawierający: wiek, płeć, podstawowe informacje o pacjencie 

(przyczyna wizyty, przebyte choroby), 

− wyniki przeprowadzonych badań słuchu z postawieniem diagnozy, 

− dalsze losy pacjenta. 

 

Przynajmniej 20 pacjentów zbadanych i zdiagnozowanych. 

 

Do dziennika praktyk należy dołączyć opinię z praktyk klinicznych wraz z datą 

praktyk i oceną. 


