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Hearing Loss

Hearing loss is a sudden or gradual decrease in being able to hear. There 
are different types of hearing loss:

•	 Conductive Hearing Loss:  Sound is blocked. This is often caused 
by earwax build up. 

•	 Sensorineural Hearing Loss:  A nerve problem prevents proper 
hearing. This is often caused by aging. 

•	 Mixed Hearing Loss:  Hearing loss where both the conductive and 
sensorineural systems are affected.

Causes
•	 Aging

•	 Loud	noise	exposure	

•	 Blockage

•	 Ear	infection

•	 Certain	medicines

•	 Ear	and	head	injury

•	 Some	illnesses

•	 Born	with	an	ear	problem

•	 Family	members	with	hearing	loss

Signs
•	 Sounds	are	muffled.

•	 High	pitched	sounds	are	hard	to	hear.

•	 Words	are	difficult	to	understand	when	there	is	background	noise.	

•	 You	ask	others	to	repeat,	or	speak	more	slowly,	clearly	or	loudly.
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Hearing	Loss.		Ukrainian.

Втрата слуху

Втрата	слуху	-	це	раптове	або	поступове	зниження	здатності	чути.	
Існують	різні	типи	втрати	слуху:

•	 Кондуктивна втрата слуху:   Звук	блокується.	Вона	найчастіше	
спричиняється	нагромадженням	вушної	сірки.	

•	 Нейросенсорна втрата слуху:   Проблема	з	нервами	не	дозволяє	
нормально	чути.	Це	найчастіше	спричиняється	старінням.	

•	 Змішана втрата слуху:   Втрата	слуху,	спричинена	
ушкодженнями	звукопровідних	і	нейросенсорних	систем.

Причини
•	 Старіння

•	 Вплив	сильного	шуму	

•	 Закупорка

•	 Вушна	інфекція

•	 Деякі	ліки

•	 Травми	вух	і	голови

•	 Деякі	захворювання

•	 Вроджені	проблеми	з	вухами

•	 Члени	родини	з	втратою	слуху

Ознаки
•	 Звуки	здаються	приглушеними.

•	 Труднощі	з	чутністю	звуків	високої	тональності.

•	 При	наявності	фонового	шуму	важко	розуміти	слова.	

•	 Ви	просите	інших	повторити	або	говорити	повільніше,	чіткіше	
або	голосніше.
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•	 You	speak	more	loudly	than	other	people.

•	 You	avoid	conversations	or	social	events.

•	 You	turn	up	the	volume	on	the	TV	or	radio.

•	 You	have	dizziness,	and	ringing	or	buzzing	in	your	ears.

Your Care
Tests	will	be	done	to	find	the	cause	of	your	hearing	loss	and	measure	
how	well	you	can	hear.	Your	doctor	will	check	your	outer,	middle	and	
inner ear. 

Depending	on	the	cause	of	your	hearing	loss,	your	treatment	may	
include:

•	 Removal	of	ear	wax

•	 Medicines

•	 Hearing	aides

•	 Listening	devices	such	as	headphones	or	flashing	lights	or	vibrators	
for doorbells or phones

•	 Surgery

•	 Therapy	to	help	with	your	speech	and	hearing

Preventing Hearing Loss
•	 Protect	your	ears	from	loud	noises.	Wear	earplugs	when	working	with	

machines or around loud noises.
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•	 Ви	говорите	голосніше,	ніж	інші	люди.

•	 Ви	уникаєте	бесід	або	зустрічей	з	друзями.

•	 Ви	робите	голосніше	звучання	телевізора	або	радіоприймача.

•	 У	Вас	запаморочення	і	дзвін	або	дзижчання	у	вухах.

Медичний догляд
Для	того,	щоб	визначити	причину	втрати	слуху	і	виміру	того,	
наскільки	добре	Ви	можете	чути,	буде	потрібно	проведення	
обстежень.	Ваш	лікар	перевірить	Ваше	зовнішнє,	середнє	і	
внутрішнє	вухо.	

В	залежності	від	причини	втрати	слуху	Ваше	лікування	може	
полягати	в	наступному:

•	 Видалення	вушної	пробки

•	 Ліки

•	 Застосування	слухового	апарату

•	 Застосування	пристроїв	для	прослуховування,	таких	як	
навушники	або	миготливі	вогні	або	вібратори	для	дверних	
дзвоників	або	телефонів

•	 Хірургічна	операція

•	 Терапія,	що	допомагає	Вашому	мовленню	і	слухові

Запобігання втрати слуху
•	 Захищайте	свої	вуха	від	голосних	звуків.	При	роботі	з	

механізмами	або	неподалік	від	голосного	шуму,	використовуйте	
противошумові	вкладиші.
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•	 Avoid	loud	noises	such	as	music,	motorcycles	or	snowmobiles.	

•	 Have	your	hearing	tested.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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•	 Уникайте	голосних	звуків,	наприклад	музики,	шуму	мотоциклів	
або	снігоходів.	

•	 Здійснюйте	перевірку	слуху.

Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до 
Вашого лікаря або медичної сестри.


