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BARKING & DAGENHAM, HAVERING I REDBRIDGE 

USUWANIE WOSKOWINY USZNEJ 
 

W razie jakichkolwiek problemów ze słuchem lub gromadzeniem się woskowiny usznej należy 
w pierwszej kolejności udać się do swojego GP (lekarza rodzinnego). GP omówi 
doświadczane objawy i ustali, czy konieczne jest usunięcie woskowiny usznej, a także, jakie 
usługi dostępne są lokalnie. 
 

1. Jeżeli takie usługi są oferowane, mogą Państwo zostać skierowani na usunięcie 
woskowiny usznej do swojej lokalnej poradni. (Uwaga: nie wszystkie poradnie lekarzy 
GP oferują usługi z zakresu usuwania woskowiny usznej, ale mogą skierować Państwa dalej 
w celu uzyskania porady dotyczącej dalszego postępowania w zależności od indywidualnych 
potrzeb). 
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2. Mogą Państwo zostać skierowani do lokalnego szpitala w celu poddania się 

zabiegowi usuwania woskowiny usznej z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu. 

 
GP omówi z Państwem, czy są to odpowiednie klinicznie metody leczenia. Może okazać się, 
że jest kilka rzeczy, które w pierwszej kolejności mogą Państwo wypróbować samodzielnie, z 
uwzględnieniem produktów dostępnych w lokalnej aptece, po które mogą Państwo sięgnąć, 
aby poradzić sobie z nagromadzoną woskowiną.  
 

CZYM JEST WOSKOWINA USZNA? 

Woskowina uszna, zwana również woskiem usznym, jest całkowicie naturalną substancją 
wytwarzaną przez gruczoły w przewodzie słuchowym. Może być koloru brązowego, 
pomarańczowego, czerwonego, żółtawego lub szarego. Woskowina uszna pełni kilka 
ważnych funkcji. Po pierwsze, chroni i nawilża skórę kanału słuchowego, zapobiegając 
wysuszeniu lub swędzeniu uszu. Zawiera również substancje chemiczne zwalczające 
infekcje, które mogą uszkodzić skórę wewnątrz przewodu słuchowego, zapewniając ochronę 
przed bakteriami, grzybami i wodą. Działa ponadto jak tarcza między światem zewnętrznym, 
zapobiegając przedostawaniu się brudu, kurzu lub innych drobinek do błony bębenkowej. 
Woskowina uszna może się gromadzić i zbijać, powodując dyskomfort, a nawet tymczasową 
utratę słuchu. 
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PRZYCZYNY GROMADZENIA SIĘ WOSKOWINY USZNEJ  

Czynniki, które mogą przyczyniać się do nadmiernego gromadzenia się woskowiny usznej, 
mogą obejmować: 
 

• Owłosienie kanałów usznych 

• Zwężenie kanałów usznych  

• Wiek; produkowana woskowina może być suchsza 

• Używanie aparatów słuchowych, zatyczek do uszu i innych rzeczy wkładanych do ucha; 
mogą one wepchnąć woskowinę dalej w głąb 

• Woskowina uszna twardnieje i trudniej wypada, im dłużej znajduje się w uchu 

• U niektórych osób ucho produkuje większą ilość woskowiny usznej 

 

Czy nadmiar woskowiny usznej wpłynie na mój słuch? 

Woskowina uszna może powodować problem, tworząc fizyczną barierę, przez którą dźwięk 
nie może łatwo przechodzić, co prowadzi do dodatkowego obciążenia naszego słuchu. Może 
to spowodować utratę słuchu lub pogłębić już istniejący ubytek słuchu. Wystarczy niewielki 
ubytek słuchu, aby nadwyrężyć układ słuchowy. Może to powodować zmęczenie podczas 
rozmowy, ponieważ trudniej jest się skoncentrować i śledzić to, co zostało powiedziane. 
Ogólnie rzecz biorąc, problemy ze słuchem mogą powodować stres i niepokój oraz 
uniemożliwiać nam bycie częścią tego, co dzieje się wokół nas. 
 

Jak mogę stwierdzić, czy moje ucho jest zablokowane woskowiną uszną? 

Kiedy tak się dzieje, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć: 
• bólu /dyskomfortu w obrębie ucha; 
• trudności ze słyszeniem; 
• swędzenia; 
• zawrotów głowy; 
• uczucia zablokowania; 
• słyszenia dźwięków, tj. wysokie tony dochodzące z wnętrza ucha (szum uszny). 
 
Jeżeli doświadczają Państwo tych objawów, prosimy udać się do GP. Jeżeli odwiedzili 
Państwo gabinet GB w celu poddania się leczeniu i którekolwiek z tych objawów powróciły, 
prosimy ponownie udać się do GP. 
 

 
PRZYDATNE INFORMACJE  
 

• British Tinnitus Association: https://www.tinnitus.org.uk  

• Royal National Institute for the Deaf: https://rnid.org.uk/ 

https://www.tinnitus.org.uk/
https://rnid.org.uk/

