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Nastolatek
z marzeniami
Z Kubą Wojturowiczem, użytkownikiem dwóch implantów Baha rozmawia
Magdalena Błaszczyk.
Magdalena B łaszcz yk: Na początek powiedz Kubo kilka słów o sobie. Po naszym
pierwszym spotkaniu zapamiętałam Cię jako
osobę radosną, pełną energii, ale przede
wszystkim mającą cele i konsekwentnie dążącą do realizacji swoich marzeń, pomimo
młodego wieku.
Kuba Wojturowicz: Mam 17 lat i chodzę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, jest
to szkoła publiczna z oddziałami integracyjnymi. Interesuje się biologią głównie genetyką. Poza szkołą
są to sporty walki (brazylijskie jiu-jitsu - BJJ i mieszane sztuki walki - MMA). Dodatkowo moją pasją
jest muzyka oraz polityka.
M.B.: Na jakim etapie edukacji jesteś?
K.W.: Obecnie mam wakacje. A tak na poważnie
to jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego,
obecnie należę do II klasy o profilu biologiczno-chemicznym z dodatkowo rozszerzoną matematyką.
M.B.: Cz yli wsz ystko wskazuje na to, że
w niedalekiej przyszłości czekają Cię ważne
egzaminy? Jakie są Twoje plany w dalszej
perspektywie?
K.W.: Przede mną matura w 2017 roku a później
studia. Myślę o studiach medycznych.

M.B.: W szkole panują bardzo trudne warunki akustyczne, jeżeli wiesz, co mam na
myśli…
K.W.: (uśmiech)
M.B.: Hałas, przekrzykujący się uczniowie
na przerwach, czy też duża sala lekcyjna,
gdzie rozprasza się dźwięk. Jak sobie radzisz w takich sytuacjach?
K.W.: Ja bym dodał do tego wszystkiego nauczycieli, którzy bardzo często tłumacząc, skierowani
są tyłem do uczniów, ponieważ równocześnie notują coś na tablicy- wtedy też nie jest najłatwiej.
I rzeczywiście podczas zajęć w sali lekcyjnej, gdy
miałem jeden procesor to często pojawiały się
problemy ze zrozumieniem osób, które były odwrócone do mnie tyłem. Teraz, kiedy już jestem
zaimplantowany z obu stron moje słyszenie jest
znacznie lepsze i nie mam już kłopotów ze zrozumieniem tego, co mówią nauczyciele. Jeżeli zaś
chodzi o radzenie sobie w głośnym otoczeniu ,
to najprostsze rozwiązania są najlepsze - podczas
przerwy pomiędzy zajęciami, kiedy bardzo przeszkadza mi hałas, po prostu ściszam aparat lub
zmieniam program na dedykowany właśnie do
tych sytuacji, w ostateczności idę w miejsce gdzie
jest spokojniej.
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M.B.: Właśnie, warto podkreślić, że jesteś
użytkownikiem bilateralnym, co oznacza, że
po obu stronach masz implanty Baha.
K.W.: Tak, pierwszy implant dostałem, jak miałem
4 lata, było to związane z tym, że urodziłem się zespołem Treachera Collinsa, a co za tym idzie obustronną mikrocją z atrezją przewodów słuchowych
zewnętrznych. Najprościej mówiąc, urodziłem się
z zarośniętymi przewodami słuchowymi.
M.B.: W jaki sposób pomógł Tobie procesor
Baha?
K.W.: Procesor Baha był dla mnie jedyną możliwością, żebym mógł dobrze słyszeć. Dzięki niemu nauczyłem się mówić, bo przy moim ubytku
słuchu byłoby to wręcz niemożliwe. Jednak dla
mnie najważniejsze jest to, że pozwolił mi sprawnie funkcjonować wśród słyszących rówieśników.
M.B.: A co spowodowało, że zdecydowałeś
się na drugi implant? Czym się kierowałeś?
K.W.: Wiele czytałem o osobach, które mają implanty z obu stron i o ich wrażeniach słuchowych,
gdy mogą słyszeć obustronnie. Także w podjęciu decy zji pomogły mi rozmow y z rodzicami,
z Panią Pani Magdo oraz testowanie 2 aparatów
równocześnie, abym mógł porównać swoje wrażenia słuchowe zarówno w jednym jak i dwóch
procesorach. Efekt był piorunujący. Byłem bardzo
szczęśliwy, gdy miałem 2 urządzenia naraz. Mam
ogromne korzyści ze słyszenia obustronnego, takie jak przestrzenność, lokalizacja dźwięków, czy
lepsze rozumienie mowy oraz wrażenie, że teraz
jest głośniej i jeszcze wyraźniej.
M . B . : Wa r t o p o d k r e ś l i ć, ż e
wraz z drugim, nowym procesorem Baha mogłeś zacząć używać akcesoriów
bezprzewodow ych.
Wiem że wybrałeś Mini
Mikrofon – dlaczego
w y bór pad ł w łaśnie
na to akcesorium?
K .W.: Rodzice zakupili Mini Mikrofon z myślą
o mojej nauce w szkole.
Docelowo Mini Mik rofon
będzie pr z ypięt y na ubraniu nauczyciela, dzięki cze-

mu jego mowa będzie przesyłana bezpośrednio
do mojego procesora dźwięku. Ale oczy wiście
poza szkołą takie akcesorium też ma zastosowanie. Jak już wspomniałem, obecnie mam wakacje,
przez co używam mojego Mini Mikrofonu głównie do rozrywki. Lubię muzykę, interesuję się nią,
a Mini Mikrofon zwiększa przyjemność ze słuchania
dźwięków, ponieważ zapewnia bezpośrednie przesyłanie sygnału
audio ze sprzętu grającego,
komputera, odtwarzacza
„Teraz,kiedy
mp3, czy telewizora pojuż jestem
lepszając mój odbiór.
zaimplantowany
Z resztą myślę, że nie
z obu stron moje
t ylko Mini Mik rofon
byłby dla mnie przysłyszenie jest znacznie
datny. Za rok chciałlepsze i nie mam
bym zdać egzamin
już kłopotów ze
na prawo jazdy i jako
zrozumieniem
świeżo upieczonemu
tego,
co mówią
kierowcy przydał by mi
nauczyciele.”
się Klips Telefoniczny do
sprawnego odbierania telefonów i wykorzystania procesora na wzór bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego.
M.B.: To teraz pytanie niestandardowe: gdybyś mógł zaproponować jakieś super akcesorium – jaką funkcję ono powinno mieć?
K.W.: Marzy mi się akcesorium mające wbudowany modem Wi-Fi i w którym miałbym bezpośrednie
połączenie z Internetem, ponieważ Internet jest nieograniczony, jest wszechobecny i łączy ludzi. Internet
pozwala na komunikację z innymi, tak jak mi pozwalają moje implanty. Podsumowując
nasza rozmowę chciałbym zauważyć, że wszczepienie implantu
Baha było pr ze łomow ym
momentem mojego życia.
Dzięki niemu i akcesoriom bezprzewodowym
moje życie jest łatwiejsze i pozwala korzystać z wielu przeżyć
i doznań, k tóre nie
są dostępne dla
osób niesłyszących.
Mimo mojej choroby
uważam, że życie jest
ciekawe i piękne. Mam
swoje marzenia i będę
je wytrwale realizował.

