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Artyku³ omawia okolicznoci powstania w Wielkiej Brytanii specjalizacji
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W 1973 roku opublikowana zosta³a autobiografia Jacka Ashleya Podró¿ w milczenie, która
wywo³a³a du¿y oddwiêk w wiecie medycznym
[1]. Jego wyrazem by³o spotkanie prowadzone
przez dr Elizabeth Shore z Departamentu Zdrowia i Bezpieczeñstwa Socjalnego (DHSS 
Department of Health and Social Security) podnosz¹ce potrzebê utworzenia specjalizacji medycznej
lekarzy, obejmuj¹cej diagnostykê i prowadzenie
opieki nad pacjentami z uszkodzeniem s³uchu
i chorobami pokrewnymi. Faktyczny senior lekarzy audiologów, Profesor Jan Taylor, poproszony
zosta³ o zapoznanie Królewskiego Towarzystwa
Lekarzy Londyñskich (Royal College of Physicans
of London) z pogl¹dami na powo³anie wspomnianej specjalizacji. Oficjalne za³o¿enia przekazane zosta³y do Po³¹czonego Towarzystwa Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego (JCHMT  Joint
Committee on Higher Medical Training) przez Komitet Doradczy Specjalistów w Zakresie Neurologii (Specialist Advisory Committee in Neurology).
Za³o¿enia te zosta³y zaakceptowane, a nowa spe*

T³umaczenie: dr med. Ewa Zamys³owska-Szmytke

cjalizacja zosta³a nazwana audiologi¹ kliniczn¹.
W roku 1975 sta³a siê ona oficjalnie specjalizacj¹
medyczn¹ w Wielkiej Brytanii.
Audiologia kliniczna w Anglii nie jest, i nigdy
nie by³a, specjalizacj¹ chirurgiczn¹ lub podspecjalizacj¹. Audiolodzy mieli zajmowaæ siê g³ównie pacjentami z problemami komunikacji s³uchowej, zaburzeniami równowagi i orientacji przestrzennej
czyli zakres specjalizacji obejmowa³ s³uch i równowagê, innymi s³owy opiekê nad pacjentami
z niedos³uchem i zawrotami g³owy. Poniewa¿
komunikacja s³uchowa obejmuje równie¿ mowê
i jêzyk [2], opis tego rodzaju specjalisty jako audiologa jest zbyt w¹ski. Jednak¿e ka¿de inne okrelenie, odpowiadaj¹ce istocie rzeczy, wydawa³o siê
mniej zrêczne. W poprzednich latach wiêkszoæ
zadañ audiologa by³a podzielona miêdzy lekarzy
ogólnych, geriatrów, neurologów, oftalmologów,
otolaryngologów i pediatrów. Nawet obecna liczba lekarzy audiologów jest zbyt ma³a, by obj¹æ
wszystkich pacjentów w kraju z zaburzeniami komunikacji s³uchowej oraz zaburzeniami równowagi i orientacji przestrzennej.

78

Powo³anie specjalizacji medycznej nakierowanej na leczenie i opiekê nad pacjentem z zaburzeniami s³uchu uzyska³o równie¿ poparcie ze strony
poprzedniego wówczas przewodnicz¹cego Brytyjskiego Towarzystwa Otolaryngologów. Cierpia³ on
na g³uchotê jednego ucha po zabiegu chirurgicznym. Udzieli³ on swojego poparcia obecnemu przewodnicz¹cemu Królewskiego Towarzystwa Lekarzy Londyñskich, choæ kryteria selekcji i nauczania, jakie proponowa³ dla specjalistów, odbiega³y
od okrelonych przez Po³¹czone Towarzystwo
Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego (Joint
Committee on Higher Medical Training).
Pierwszych piêæ lat historii specjalizacji zosta³o
opisanych przez Stephensa [3]. W nastêpnych latach odnotowano gwa³towny wzrost zainteresowania t¹ specjalizacj¹. W Dyrektywie Medycznej
2003/2004 wykazano, ¿e 107 lekarzy poda³o audiologiê jako swoj¹ specjalizacjê.
Specjalizacja nie powsta³a de novo. W roku 1975
by³ ju¿ tuzin lekarzy na stanowisku konsultantów,
specjalizuj¹cych siê w tym zakresie. W grupie tej
byli lekarze o ró¿nych specjalizacjach. Ka¿dy
z nich mia³ swoje szczególne pole zainteresowañ.
Jedni zajmowali siê bardziej dzieæmi, drudzy doros³ymi, inni koncentrowali siê na naukowych
aspektach pracy, jeszcze inni na chorobach uk³adu przedsionkowego, a wreszcie na rehabilitacji
(która teraz powinna byæ prowadzona przez osoby upowa¿nione). Ró¿norodnoæ zainteresowañ
w ramach audiologii klinicznej pozwoli³a na powo³anie tej odrêbnej specjalizacji. Zespo³owi, który mia³ podj¹æ decyzjê o utworzeniu specjalizacji
przewodniczy³ Sir Douglas Black, póniejszy przewodnicz¹cy Królewskiego Towarzystwa Lekarzy
Londyñskich. Wed³ug niego g³ównym kryterium
stworzenia nowej dziedziny medycyny by³o pojawienie siê w niej podspecjalizacji. Ka¿da podspecjalizacja audiologii klinicznej, na przyk³ad audiologia dzieciêca mia³a w³asne, szczególne perspektywy, procedury i politykê [4-6].
Audiologia kliniczna powinna byæ odró¿niana
od innych specjalizacji, dyscyplin i obszarów zainteresowañ. Nawet lekarza mo¿na usprawiedliwiæ, je¿eli uwa¿a audiologa jako synonim lekarza
o specjalizacji zbli¿onej do audiologii, jak np. neurologa  z neurologii. Jednak¿e mianem audiolog
oznacza siê równie¿ naukowca (lub technika) pracuj¹cego na polu uszkodzeñ s³uchu. Raport DHSS
[7] z 1968 roku uzna³ naukê jako integraln¹ i autonomiczn¹ dyscyplinê w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej. Do tej dyscypliny nauki s¹ przypisani audiolodzy. Ostatnio logopedzi, naukowcy
i technicy zostali zintegrowani w ramach Brytyjskiej Akademii Audiologii.
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Medycyna audiologiczna nie zajmuje siê g³ównie audiometri¹ czy elektronystagmografi¹, podobnie, jak kardiologia czy neurologia nie opiera
siê jedynie na elektrokardiografii czy elektroencefalografii. Wszystkie trzy, jako specjalizacje medyczne, dotycz¹ pacjenta i jego chorób. Rozdzia³
dotycz¹cy uszkodzeñ ucha w raporcie Patologia
uszkodzeñ dla Królewskiego Towarzystwa Patologów (Royal College of Pathologists) [8] opracowany przez lekarza audiologa (nastêpnie nazwanego neurootologiem) nie zawiera³ ¿adnego testu
oceny czynnoci ucha czy przedsionka. W piêciu
rozdzia³ach pisanych przez lekarza audiologa (nastêpnie nazwanego neurotologiem) do podrêcznika Postêpy w Otolaryngologii pod redakcj¹ Ransome, Holden i Bull [9] nie by³o ani jednego audiogramu czy elektro-okulogramu, ani innego zapisu testu czynnoci ucha i przedsionka, podobnie jak opisu sprzêtu do przeprowadzania tego
rodzaju badañ. Ilustracje ogranicza³y siê do fotomikrografów. Trzydzieci lat po tym wydaniu zosta³y one oczywicie wype³nione skanami MRI
bardziej interesuj¹cych przypadków.
Ani ja, ani ogromna wiêkszoæ lekarzy audiologów nie zajmowa³a stanowiska audiologa.
IG Taylor by³ znacz¹cym wyj¹tkiem. Przewodniczy³ on Katedrze Ellis Lloyd Jones w Audiologii
i Edukacji w G³uchotach na Uniwersytecie w Manchester od roku 1964 a¿ do emerytury w 1988. Posiad³ nie tylko specjalistyczn¹ wiedzê lecz i dowiadczenie praktyczne w obu dyscyplinach. Innym wyj¹tkiem by³ L. Fisch, który nawet wczeniej
mia³ tytu³ audiologa. To w³anie Dr Fisch proponowa³ powo³anie wielodyscyplinarnego Instytutu Badañ S³uchu (Institute of Hearing Research) [10]
prawie dziesiêæ lat wczeniej, zanim rz¹d Wielkiej
Brytanii ostatecznie wyrazi³ zgodê na tê propozycjê.
Zanim zosta³a wyodrêbniona specjalizacja audiologia kliniczna, dziedzinê tê nazywano neurotologi¹. Zatem to, co by³o opisywane ponad czterdzieci lat temu jako rola i obszar zainteresowañ
neurotologii [12] aktualnie jest w obszarem zainteresowañ audiologii kjlinicznej. Wielu z nas nadal u¿ywa tytu³u neuro-otolog, mimo wprowadzenia specjalizacji z audiologii klinicznej. Lecz
neurootologia przyci¹ga równie¿ neurologów, otolaryngologów oraz naukowców, którzy wnosili do
niej w³asne dowiadczenie. Wielu z nich powinno
byæ nazywanych fizjologami klinicznymi narz¹du s³uchu (uk³adu przedsionkowego).
Audiologia kliniczna jako specjalizacja musia³a zostaæ wyodrêbniona z wielodyscyplinarnej
dziedziny nazywanej medycyn¹ audiologiczn¹.
Audiologia kliniczna odnosi siê do tego aspektu
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audiologii, który ma szczególne zastosowanie
w medycynie (w przeciwieñstwie do audiologii zawodowej, pediatrycznej, chirurgicznej).
Choroby, którymi zajmuje siê audiologia kliniczna znajduj¹ siê w polu zainteresowañ lekarzy.
W Coan Prognosis, który stanowi istotny zbiór aforyzmów pochodz¹cych ze szko³y Hipokratesa
z Kos, póniejszy i bardziej rozleg³y ni¿ Prorrhetic,
lecz równie¿ datowany na V w. pne, czytamy 157.
Gdy pacjent, który nie ma gor¹czki, cierpi na bóle
g³owy, szumy w g³owie, zawroty, zwolnienie
mowy i mrowienia r¹k, mo¿emy spodziewaæ siê,
¿e choruje na padaczkê lub wylew, b¹d ma zaniki pamiêci... 186. Wyst¹pienie g³uchoty w przebiegu ostrych, trudnych chorób jest z³ym znakiem,
równie¿ le rokuje, gdy w przewlek³ych stanach
wspó³istnieje ból w biodrach... 189. Brzêczenie
i szum w uszach jest oznak¹ zbli¿aj¹cego siê zgonu w przebiegu ostrej choroby... 193. Pogorszenie
s³uchu, dr¿enie przy podnoszeniu przedmiotów,
parali¿ jêzyka, ospa³oæ le rokuje ... 195. Opuchlizna w okolicy ucha wspó³istniej¹ca z bólem jest
z³ym znakiem... 240. Afonia jest najpowa¿niejsz¹
oznak¹, je¿eli towarzyszy jej os³abienie [13].
Zainteresowanie lekarzy zaburzeniami s³yszenia, mowy i równowagi trwa od czasów Hipokratesa, tj. od ponad dwóch i pó³ tysi¹cleci. To, co
jest nazywane jako pocz¹tek medycyny naukowej [14]  w XIX w.  by³o zwi¹zane z gwa³townym wzrostem zainteresowania lekarzy audiologi¹ kliniczn¹. Badania na go³êbiach francuskiego
lekarza Marie-Jean-Pierre Flourens [15] wykaza³y
udzia³ kana³ów pó³kolistych w utrzymaniu równowagi. W oparciu o interpretacjê jego klinicznych
obserwacji francuski lekarz Prosper Ménière [16]
opisal jednostkê nazwan¹ jego imieniem.
Austriacki lekarz Josef Robert Breuer [17] kontynuowa³ prace podjête przez Flourensa i wykaza³ zale¿noæ miêdzy nieprawid³ow¹ czynnoci¹
b³êdnika a oczopl¹sem. Breuer by³ uwa¿any za
najlepszego lekarza w Wiedniu, by³ lekarzem wielu profesorów z fakultetu medycznego, równie¿
Zygmunta Freuda i premiera Wêgier. W roku 1894
zosta³ wybrany na cz³onka Wiedeñskiej Akademii
Nauk.
W Wielkiej Brytanii pierwszym lekarzem czasów nowo¿ytnych, który zajmowa³ siê zaburzeniami s³uchu by³ Sir Benjamin Ward Richardson
FRCP FRS (1828-1896) [18]. Jako pierwszy zastosowa³ audiometr Hughsa, demonstruj¹c jego mo¿liwoci na spotkaniu Królewskiego Towarzystwa
15 maja 1979 r. [19]. Pó³ wieku wczeniej, w Sekcji
Otologii Królewskiego Towarzystwa Medycyny
[20], po dyskusji nad testami dla oceny s³uchu,
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stwierdzono Podobnie, jak oscylometry, dzisiejsze audiometry s¹ odpowiednie do zastosowania
w nauce. Nie maj¹ zastosowania w otologii klinicznej, gdy¿ ich wyniki ró¿ni¹ siê od uzyskanych
za pomoc¹ stroików. Wyniki badañ stroikami s¹
od wielu lat standardem w otologii i dopóki audiometry nie dadz¹ wyników w pe³ni porównywalnych, nie mog¹ zostaæ zaakceptowane jako
standardowe badanie. Nowa metoda musi opieraæ siê na istniej¹cej wiedzy i Komitet stoi na stanowisku, ¿e stosowane w przysz³oci metody badañ musz¹ byæ oparte na ju¿ opracowanych testach ze stroikami (na stronie 15).
Przenosz¹c siê do XX wieku mo¿na zauwa¿yæ,
¿e podrêcznik Sir Robetra Hutchinsona Metody
Kliniczne (Clinical Methods), który by³ stosowany do nauczania lekarzy w XX w, zawiera
znaczn¹ iloæ materia³u na temat badañ dotycz¹cych rozpoznawania chorób uk³adu równowagi,
s³uchu i mowy. Wp³yw tego podrêcznika jest znacz¹cy, jako ¿e od koñca XIX w. [21] a¿ do pocz¹tków wieku XXI [22] doczeka³ siê 21 wznowieñ.
W po³¹czeniu z innym podrêcznikiem tego autora
 Zasady Diagnostyki, Prognozowania i Leczenia (Principles of Diagnosis, Prognosis and
Treatment) [23] jest wci¹¿ u¿yteczny dla ucz¹cych
siê i praktykuj¹cych lekarzy audiologów.
W XX i XXI wieku lekarze audiolodzy pod¹¿ali za Richardsonem opracowuj¹c nowe testy dla
oceny s³uchu i uk³adu równowagi, np. s³uchowe
potencja³y wywo³ane [24-29], kochleografiê [30],
audiometriê tonaln¹ dla dzieci [31], testy kliniczne dla dzieci, dla których angielski jest drugim jêzykiem [32], bitermaln¹ próbê kaloryczn¹ [33].
Lekarze audiolodzy interesowali siê równie¿ dyscyplinami pokrewnymi, jak epidemiologia [34-36],
patologia [37] i biofizyka [38].
Od czasów Hipokretesa od lekarza wymaga siê
zebrania historii choroby Wydaje siê wysoce w³aciwe, by lekarz zwraca³ uwagê na prognozê. Je¿eli lekarz jest w stanie w czasie wizyty pacjenta nie
tylko omówiæ jego przesz³e i aktualne dolegliwoci, lecz równie¿ powiedzieæ mu, co siê mo¿e wydarzyæ, a tak¿e uzupe³niæ szczegó³y pominiête
przez pacjenta, podnosi tym samym swoj¹ reputacjê jako lekarza praktyka i ludzie nie maj¹ obiekcji, aby poddaæ siê jego opiece. Co wiêcej, bêdzie
móg³ leczyæ efektywniej, je¿eli jest w stanie przepowiedzieæ na podstawie aktualnych objawów
przysz³y przebieg choroby [13]. Spojrzenie Hipokratesa na lekarza jako na naturalistê by³y popierane przez Wiliama Gairdnera [39] oraz przez profesora fizyki Cambridge XX w. Regius, JA Ryle,
FRCP [40], póniej profesora Medycyny Naturalnej na Uniwersytecie w Oxford. Podobnie, jak
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w XX wieku Sir Benjamin Richardson, Ryle by³
czo³owym naturalist¹.
Audiologia kliniczna zarówno uzupe³nia, jak
i dope³nia otolaryngologiê. Dope³nia w znaczeniu,
jak inne specjalizacje medyczne dope³niaj¹ odpowiadaj¹ce im specjalizacje chirurgiczne. W tym
aspekcie lekarze audiolodzy zajmuj¹ siê patogenez¹ choroby [41,42] oraz jej charakterystyk¹ kliniczn¹ [43-46]. Co najwa¿niejsze, podobnie jak neurologia, audiologia kliniczna dostarcza obszernych
programów rehabilitacji audiologicznej [24,47]
i westybulologicznej [48].
Wiele publikacji kolegów chirurgów zawiera
wyniki audiometrii tonalnej [49-51]. Tak wiêc audiolodzy wnosz¹ wk³ad do pierwszego etapu (zbieranie danych)  postawienia diagnozy opartej na
wiedzy. Analiza progów s³uchu, szczególnie w audiometrii Békesyego, jest skomplikowana i wysoce wymylna [52]. Niemniej jednak wstêpna ocena danych audiometrycznych wskazuje, ¿e kszta³t
audiogramu mo¿e byæ pierwsz¹ i jedyn¹ cech¹,
która ró¿nicuje wiele rodzajów czuciowo-nerwowych uszkodzeñ s³uchu, innych ni¿ wodniak endolimfatyczny i uraz akustyczny. Audiometria tonalna przez d³ugi czas by³a standardowym badaniem w chorobach ucha. Mo¿na tu stosowaæ metodologiê diagnostyki opart¹ na nauce.
Wiêkszoæ ró¿nic miêdzy lekarzami audiologami i otologami przejawia siê w podejciu do zastosowania zasad medycyny opartej na nauce. Od
czasów antycznych Greków medycyna opiera³a siê
na nauce. Lekarze zawsze ledzili postêpy w nauce i próbowali byæ na bie¿¹co z danymi z literatury. Wiele lat temu Wiliam Mosler uczy³ lekarzy,
by swe pogl¹dy na badania i leczenie popierali
danymi z literatury [53]. W XIX wieku wiod¹cym londyñskim lekarzem by³ Sir Wiliam Withey
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Gull (1816-1890). By³ on osob¹ wszechstronn¹
i naturalist¹ Nawet zwyczaje londyñskich wróbli
wzbudza³y jego zainteresowanie [14]. Wyprzedzi³
on lekarzy chirurgów stosuj¹c co, co mog³oby byæ
pierwsz¹ prób¹ kontroln¹. Stosowa³ on bowiem
wodê z miêt¹ jako kontrolê w leczeniu gor¹czki
reumatycznej [54]. W specjalnociach chirurgicznych istnia³y przekonuj¹ce powody niemo¿noci
stosowania leczenia opartego na przes³ankach
naukowych [55,56]. Jednak¿e medycyna naukowa
obejmuje nie tylko leczenia oparte na nauce lecz
równie¿ diagnostykê opart¹ na danych naukowych. Zasady diagnostyki naukowej odnosz¹ siê
do przyk³adów cytowanych wczeniej.
Uwa¿a siê, ¿e wszystko to odzwierciedla ró¿nice miêdzy g³ównymi umiejêtnociami powstaj¹ce
na p³aszczynie technicznej. Lekarze interesuj¹ siê
przede wszystkim technicznymi aspektami diagnostyki i leczeniem zachowawczym, podczas, gdy
chirurdzy technicznymi aspektami konstrukcji anatomicznych.
Tak wiêc, przez ostatnie 25 lat poprzedniego
wieku bylimy wiadkami powstania i rozwoju
specjalnoci medycznej powiêconej opiece i leczeniu pacjentów z zaburzeniami komunikacji s³uchowej, równowagi i orientacji przestrzennej.
Audiologia kliniczna w Wielkiej Brytanii ma
aktualnie ustalonego g³ównego specjalistê (aktualnie funkcjê tê pe³ni Linda Luxon FRCP), stopieñ
kszta³cenia podyplomowego, czasopismo oraz
podrêczniki [57,58], Komitet Doradczy Specjalistów oraz forum wymiany pogl¹dów (Sympozja
Hallpikea). Lecz to nie jest wystarczaj¹ce. Wci¹¿
jeszcze nie ma sekcji w Królewskim Towarzystwie
Medycznym. Sekcja otologii istnieje od stu lat [59].
Nie powinno siê zwlekaæ d³u¿ej z powo³aniem sekcji audiologii klinicznej.
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