
Úvodní slovo
Před námi leží moderní informační nosič CD, který obsahuje 
praktický popis podmínek a provedení vyšetření prahové 
tónové audiometrie. Jeho autorkou je paní Lenka Pavelcová.
Audiologie je věda, která se zabývá stavem, vyšetřením, hod-
nocením a léčbou sluchu člověka. Audiometrie, tedy vlastní 
vyšetřování sluchu, je v naší republice dlouhodobě prováděno
sestrami specialistkami, které musí mít dostatečné teoretické
vzdělání i praktickou zkušenost. Informace uvedené na CD 
nosiči pomohou rozvíjet obě nutné oblasti.
Použití moderní informační technologie je vítanou novinkou 
v naší odbornosti. Je to zásluha právě autorky, že vytvořila 
podobnou učební pomůcku. Je zde možno využít nejenom 
základních fakt oboru, ale tato fakta mohou být prezentována
přehledně, v logické návaznosti a graficky velmi příjemně. Jsem
přesvědčen, že takto vytvořená pomůcka se v budoucnosti
stane nezbytnou pro všechny, kteří se s audiologií setkají, a to
na jakékoliv úrovni. 
Nový CD disk „Vyšetření sluchové funkce“ je možno pouze
doporučit.
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Poděkování autorky:
V první řadě bych chtěla poděkovat svým kolegyním, 
audiometrickým sestrám. Díky jejich kladným ohlasům na moji
přednášku na Mezinárodní konferenci audiologických sester 
v Ostravě 2010 jsem se rozhodla vydat tento CD disk, který
obsahuje zmíněnou přednášku a je primárně určen pro první
zaškolení sestry specialistky v oboru. 
Další poděkování věnuji všem sponzorům, kteří měli odvahu 
a hlavně chuť podpořit vydání tohoto CD. V abecedním po řadí
je to: MUDr. Martina Matulová ORL ambulance s foniatrií s.r.o.,
Medical service, Phonak, Reja a Widex.
Firmám Phonak a Widex pak patří velký dík za poskytnutí 
obra zového materiálu.
Odborné a cenné rady a připomínky při přípravě CD mi 
poskytli přední odborníci v oboru audiologie, a to přednosta
AUDIO-Fon centr s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. 
a MUDr. Radan Havlík, Ph.D., kterým tímto také děkuji.
Nemohu zapomenout také na nestorku brněnské audiometrie,
paní Radku Práškovou. Její ochota podělit se o mnohaleté zku-
šenosti byla pro výsledný materiál obrovským přínosem.   
V neposlední řadě patří moje díky celé rodině, hlavně pak
mému IT poradci, autorovi všech audiogramů a některých 
obrázků, synovi Martinovi, za jeho ochotu, trpělivost a čas,

který jsme spolu na tomto CD strávili. Nejmladší syn Šimonek
se pak s humorem sobě vlastním stal modelem při ukázkovém
znázornění správného přiložení sluchátek pro vzdušné vedení
a kostní vibrátor. Děkuji.
Práce audiometrické sestry
specialistky je náročná, zod-
pověd  ná a má charakter 
konečného vyšetření. Zku-
šená audiometrická sestra je
nenahraditelným pomocní-
kem lékaře. Přála bych si, aby
tento materiál přispěl ke zdo-
konalení práce audiometric -
ké sestry s touto vyšet řovací 
metodou a stal se cenným 
po mocníkem v každé ORL 
a foniatrické ambulanci.

Lenka Pavelcová
lektorka kurzu 
Audiologie při NCONZO


