
Rozważania starego laryngologa. 
 
Otolaryngolog… 
To trudna nazwa, budząca niepokój i ciekawość. 
 
 
Kto to jest? Czym się zajmuje? 
 
A to po prostu lekarz, od dawna znany w naszym społeczeństwie, zajmujący się schorzeniami 
uszu, nosa, gardła, krtani i zatok. Duży procent społeczeństwa nigdy nie korzysta z usług 
lekarza tej specjalności, ale sporo chorych powraca wielokrotnie. 
W  obecnych czasach  najczęstsze są    dwa schorzenia laryngologiczne: przewlekłe katary  
i przewlekłe niedosłuchy. Przyczyną przewlekłych katarów zwykle jest alergia, która 
obejmuje coraz większy procent ludności (nie tylko w Polsce, ale również i na świecie). Jest 
to związane między innymi z zatruciem środowiska oraz modyfikacją genetyczną środowiska. 
Niedosłuchy różnego stopnia związane są przede wszystkim ze starzeniem się społeczeństwa 
(słuch pogarsza się powyżej 40. roku życia), istotnym wzrostem poziomu hałasu  
w otaczającym nas świecie, zaburzeniami genetycznymi. 
Jest jeszcze jedno schorzenie laryngologiczne, które nabrało impetu w ostatnich latach: 
zapalenie skóry  przewodów słuchowych zewnętrznych. Kiedyś rzadko spotykane, teraz 
kłopoty z uszami ma 30% zgłaszających się pacjentów. I nie jest to żadna epidemia, ale 
dolegliwości powstałe na własne życzenie  pacjenta: wskutek utykania do uszu patyków  
z watą, które można kupić wszędzie: w sklepie, aptece, drogerii. Czy pałeczka kosmetyczna 
jest przyrządem do czyszczenia uszu? – A kto by się nad tym zastanawiał ?  Uszy mają być 
czyste – i już. A, że to niemożliwe, bo jak czyścić ucho, którego się nie widzi? – Tym gorzej 
dla uszu… 
Z powodu trudności z dostaniem się do lekarza laryngologa w ramach ubezpieczenia  
w Narodowym Funduszu Zdrowia część pacjentów trafia do poradni laryngologicznej 
prywatnie, płacąc za wizytę. Może to i o to chodzi? Lekarz zarabia, firma zarabia, apteka 
zarabia – a traci pacjent: bo i cierpi, i wydaje pieniądze. A kto nakręca koniunkturę? – 
Reklama: wszechobecna, otumaniająca człowieka. Tak się kręci świat. 
Problem z reklamą dotyczy również rozpowszechniania zapotrzebowania na suplementy 
diety, które ludzie – zarówno bogaci jak i biedni – kupują bez opamiętania. Nie daje ona 
żadnej gwarancji wyleczenia, a jako produkty chemiczne mogą wchodzić w niebezpieczne 
reakcje z lekami wykupionymi na receptę lekarską. Czy ktoś to kontroluje? – Nikt. Czy ktoś 
się nad tym zastanawia? – Chyba nikt. I tylko zamiast zdrowego – mamy coraz bardziej chore 
społeczeństwo. 
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