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descopera, ajuta, iubeste!



descopera, ajuta, iubeste!



Punct de lucru Adresa                                                                       Telefon                L-V                  S

Bucuresti        Str. Ardeleni, nr. 7, sect. 2                                             021.211.11.10      8:30 - 17:30   9:00 - 17:00
Bucuresti        Sos. Mihai Bravu, nr. 388, bl. B2b, sect. 3                    021.326.12.06     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Bucuresti        B-dul Dimitrie Cantemir, nr.7, bl. 5, sect. 4                  021.335.81.08     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Bucuresti        B-dul Lascar Catargiu, nr. 41, sect. 1                            021.311.76.26     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Alexandria     Str. Turnu Magurele, bl. 594, ap. 32,                            0247.31.03.35     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Arad               Str. Stefan Augustin Doinas, nr. 28                                0257.33.85.80     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Alba Iulia       Str. Vasile Goldis, nr. 13A                                              0258.83.22.44     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Bacau             Str. Carpati, nr. 2, bl. 2, sc. C                                         0234.57.74.14     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Baia Mare      B-dul Decebal, nr. 20, ap.1                                             0262.21.80.48     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Botosani      Str. Grivita, Unitatea 35.1, bl. Z10-Z11                         0231.51.41.41     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Brasov            Str. Muresenilor, nr. 24                                                  0268.41.28.90     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Braila           Calea Calarasilor, bl. 4, Cabinet 13                               0239.62.90.71     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Braila           Sos. Buzaului, bl. A23                                                  0239.67.32.68     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Buzau             B-dul Nicolae Titulescu, nr. 20                                      0238.72.61.14     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Calarasi          Str. Progresului, nr. 12, bl. B26, sc. 1                 0242.31.35.52     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Cluj                Str. Motilor, nr. 19, Camera 7                                        0264.59.81.11     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Constanta       B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, bl. F16                         0241.61.34.42     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Craiova        Cartier Brazda lui Novac, str. Doljului, bl. R7              0251.59.00.53      8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Craiova        Str. Unirii, nr. 63                                            0251.53.35.50     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Deva              P-ta Victoriei, nr. 10                                                   0254.22.31.80     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Focsani           Str. Popa Sapca, nr. 1                                                     0237.23.27.66     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Galati           Str. Regimentul 11 Siret, nr. 35                                      0236.43.22.05     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Galati           Str. Brailei, nr. 188A, bl. A4-A6                          0236.44.52.72     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Iasi               Piata Unirii, nr. 2, sc. C, ap. 1                                      0232.25.68.13     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Iasi               Str. Closca, nr. 10                                                            0232.24.79.77     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Lugoj              Str. Fagaras, nr. 3                                                           0256.35.01.47     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Oradea            Str. Petru Rares, nr. 1, ap. 26                                         0259.42.22.92     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Piatra Neamt  P-ta 22 Decembrie, nr. 3, bl. B2, sc. A, ap. 2               0233.23.35.75     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Ploiesti           Str. Neagoe Basarab, nr. 5                                             0244.59.34.30      8:30 - 17:30   9:00 - 17:00
Pitesti             Str. Nicolae Balcescu, nr. 105                                        0248.28.02.66     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Pitesti           B-dul Republicii, nr. 214                                               0248.21.10.03     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Rm. Valcea     Str. Regina Maria, nr. 22, bl. Mr. V. Popescu                0250.73.07.88     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Sibiu               Str. Constitutiei, nr. 19                                                  0269.24.45.00      8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Slatina            Str. Draganesti, nr. 1 bis, bl. P3, sc. D,  ap. 1               0249.43.13.03     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Satu Mare       Str. Stefan cel Mare, nr. 25                                            0261.71.17.66     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Suceava          Calea Unirii, nr. 25 bis                                                  0230.55.11.22      8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Targoviste       Str. Radu de la Afumati, bl. 17, sc. F, ap.3                    0245.21.97.93     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Targu Jiu         Aleea Plopilor, bl. 1, sc. 3, ap. 44                                 0253.22.52.58      8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Targu Mures   P-ta Trandafirilor, nr. 23, Spatiul 3                                0265.25.45.29     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Timisoara      Str. Tache Ionescu, nr. 15                               0256.43.32.66     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Turda              Str. Andrei Muresanu, nr. 18                                         0264.31.15.22      8:30 - 17:30   9:00 - 13:00
Tr. Severin      Str. Crisan, nr. 29, bl. B3, ap. 10                                   0252.33.02.30     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Vaslui             Str. Stefan cel Mare, bl. 134, sc. D, ap. 20                    0235.31.65.52     8:30 - 17:30    9:00 - 13:00
Zalau              Str. Dumbrava, nr. 48, bl. TCI, Camera 13                    0260.618.078     8:30 - 17:30   9:00 - 13:00

Centre Audio Nova
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Nu sunteţi singuri  

Descoperirea faptului ca aveti un copil cu deficiente de auz 
poate fi o lovitura inspaimantatoare. Va puteti simti confuzi, 
dezorientati şi suparati. Nu sunteti nici primii, nici ultimii cu 
aceasta reactie. Multi parinti inaintea dumneavoastra au fost 
încercati de aceleasi reactii. Capacitatea de a accepta ca 
deficientele de auz sunt reale şi dupa aceea insusirea 
cunostintelor cat mai detaliat despre ceea ce trebuie sa faceti, 
sunt pasi importanti in luarea celor mai bune decizii în ceea ce 
priveste copilul dumneavoatra.

Astfel de eforturi facute cat mai timpuriu vor influenta 
decisiv viitorul copilului dumneavoastra, asigurand succesul. 
De vreme ce procesul de învatare reprezinta o provocare 
datorita faptului ca informatia receptionata de un copil cu 
deficit de auz este fie limitata, fie modificata, este important sa 
învaţam de ce putem dispune pentru a ajuta .

Din fericire, copilul dumneavoastra traieste într-o epoca 
în care tehnologia şi sprijinul ofera foarte multe optiuni 
excelente. Avem toate motivele sa fim optimisti in legatura cu ce 
se poate face pentru a ajuta copilul sa isi atinga potentialul 
maxim. Utilizand la maxim tehnologia avansata si resursele 
disponibile, vom putea realiza acest lucru.

Pentru a asigura succesul pe masura ce copilul dumneavoastr  
creste, veti dori sa creati un mediu propice pentru invatare şi s  
aplicati tehnici de comunicare in vederea invatarii şi 
socializar i la capacitate maxima, in beneficiul dezvoltarii 
armonioase  copilului. Daca puteti oferi avantajul unor solutii 
mai eficien  prin parcurgerea unor etape pozitive, copilul va fi 
in avantaj ia  dumneavoastra veti putea privi inainte spre un 
viitor satisfacator. Speram sincer ca aceste informatii sa va 
sprijine pentru imbunatatirea posibilitaţilor de învatare a 
copilului dumneavoastra.
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Deficientele de auz 

De vreme ce copilul dumneavoastra a fost diagnosticat cu 
pierdere de auz, probabil ca începeti sa va puneti multei 
ntrebari. Prima ar fi: ce reprezinta pierderea de auz? 
Pierderea de auz poate fi descrisa fie in cuvinte, fie in cifre. 
Cand discutam despre pierderea de auz sau deteriorarea 
auzului, termenul „probleme de auz” este utilizat daca 
pierderea auzului la o persoana este usoara pana la severa, iar 
termenul „surd” este folosit pentru cei care au probleme 
deosebit de grave şi au auz rezidual cu capacitate mica de 
utilizare. Oamenii care s-au nascut cu pierdere de auz severa 
pana la deosebit de grava pot avea dificultati in a invaţa sa 
vorbeasca clar, pentru ca pur si simplu nu pot auzi foarte bine 
vocile celor din jur, şi astfel nu ii pot imita, lucru necesar în 
procesul dezvoltarii limbajului. De asemenea, acestia nu-si 
pot auzi propria voce, în momentul în care incearca sa 
vorbeasca. Tabelele de la paginile 7 si 9 va ofera mai multe 
informatii despre tipurile si gradele de pierdere auditiva.

7



Testele de auz

Din fericire, oricarei persoane, indiferent de 
varsta, chiar si unui nou-nascut, i se poate efectua un 
test de auz. Capacitatea de a auzi a tuturor copiilor si 
bebelusilor poate fi evaluata prin tehnici de masurare 
obiectiva, numite raspuns al creierului la stimuli audio 
(ABR, BAER sau BSER) sau emisii otoacustice (OAE). 
Aceste teste se pot realiza atata timp cat copilul 
doarme sau se odihneste, deseori chiar si imediat dupa 
nastere, in salonul pentru nou-nascuti, inainte de 
externarea din maternitate. Aceste teste sunt rapide, 
corecte si se realizeaza fara durere. Testarea aditionala 
de observare, denumita testarea comportamentului si 
audiometria prin joc impus, pot furniza informatii 
deosebit de importante despre capacitatea copiilor de 
a auzi bine, chiar inainte ca acestia sa poata coopera in 
cazul unui test obisnuit al auzului. Din aceste motive, 
tratamentele adecvate pot fi aplicate mult mai repede 
decat inainte.

Metoda stiintifica de masurare a deficientelor 
de auz (a sunetelor in general) este redata prin decibeli 
(unitatea cu care se masoară sunetele, prescurtata 
dB). Rezultatele testelor de auz sunt schitate pe o 
audiograma. O audiograma este un formular care se 
completeaza in timpul unui test de auz şi care 
inregistrează nivelurile auzului la frecvente diferite 
(de exemplu: sunete cu tonalitate inalta sau joasa). 
Acestea ajuta audiologul sau medicul sa inteleaga 
nivelul si tipul deficientei de auz, si sa prescrie 
optiunile de tratamentul adecvate. Testarea ajuta de 
asemenea ca nivelurile de auz să fie monitorizate de-a 
lungul timpului.
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Tonalitate joasa

Frecventa în Hz

Tonalitate inalta

Auz normal
(pana la 20 dB 
ISO)

Deficienţă 
usoară de auz
(20-45 dB ISO)

Deficienta 
moderata de auz
(45-60 dB ISO)

Deficienţa sever 
moderata
(60-75 dB ISO)

Deficienta severa 
de auz
(75-90 dB ISO)

Surzire profunda
(90+ dB ISO)

Prag de durere

Legenda
Fridge – frigider
Library – biblioteca
Birds – pasari
Conversation – conversatie
Motor bike – motocicleta
Vacuum cleaner – aspirator
Personal stereo (maximum volume) – MP3 
Player (volum maxim)
Jack hammer – ciocan hidraulic
Band – formatie muzicala

Reprodus cu permisiunea Australian Hearing
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Gradele deficienţelor de auz

Gradele deficientelor de auz sunt clasificate in: pierderi 
de auz usoare, moderate, severe si profunde. O relatie 
aproximativa exista intre pierderea auzului masurata in 
decibeli si gradul de dificultate funcţionala. Tabelul urmator 
explica gradele diferite de pierdere a auzului, nivelul de 
decibeli, si un exemplu pentru a demonstra intensitatea 
acestor niveluri. Fiecare dintre aceste niveluri reprezinta o 
provocare diferita, necesitand tratamente diverse si optiuni 
tehnologice. Aceste exemple ofera o explicatie aproximativa. 
Rezultatele depind foarte mult de necesitatile si abilitatile 
fiecarui copil în parte. Medicul dumneavoastra sau 
specialistul în probleme de auz va poate oferi informatii mai 
detaliate despre cazul particular al copilului dumneavoastra. 
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Gradul de 
deficienta

Auz normal

Deficienta
usoara de auz

Deficienta 
moderată

Deficienta 
sever 

Deficienta 
severa de auz

Deficienta
profunda de 
auz

Nivel în decibeli 
(HL)

Posibile provocari 
şi necesităţi

Pana la 20 dB Fosnetul frunzelor, 
ticaitul ceasului

Nu există probleme 
cu privire la auz.

20-45 dB Vorbire in soapta, 
usor, pocnet din 
degete

Pot exista probleme de auz 
in cazul vocilor slabe. 
Trebuie să apeleze la 
aparate auditive. Poate 
necesita sprijin suplimentar. 

45-60 dB Conversatie 
linistita/pe şoptite

Ar trebui sa inţeleaga 
vorbirea normala atat din 
faţa cat si din spate. Poate sa 
aiba nevoie de instrumente 
auditive. Poate necesita 
sprijin suplimentar la scoală. 

60 – 75 dB Conversatie 
normala/tare, 
soneria de la usă

Conversatia trebuie sa fie 
tare, dar cu instrumente 
auditive aceasta poate 
decurge normal. Va beneficia 
de ajutor suplimentar (de 
exemplu FM) / locuri. 

75-90 dB Sunatul telefonului, 
tunet, sugar 
plangand

Poate auzi vocile tari numai 
din apropiere. Va utiliza 
instrumente auditive. Va 
beneficia de ajutor 
suplimentar (de exemplu 
FM) / locuri preferentiale la 
scoala).

90 dB sau 
mai mult

Camion, fierastrau 
mecanic

Va apela la tehnologie 
adecvata de amplificare (de 
exemplu instrumente 
auditive, implant in urechea 
interna) si va beneficia de 
ajutor suplimentar (de 
exemplu FM).
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Incidenta pierderilor de auz 

Tipuri si cauze ale deficientelor de auz

Pierderea de auz reprezinta cea mai des întalnita 
deficienta fizica. S-a estimat ca aproximativ 30 din 100 copii au 
o oarecare forma de deficienta de auz. Studiile efectuate arata 
ca numarul este si mai mare in cazul in care sunt inclusi si copii 
cu deficiente precum fluctuatii în pierderea auzului (rezultata 
din infectiile la nivelul urechii), pierderea de auz a sunetelor cu 
frecventa inalta si pierderea unilaterala de auz. Aceste 
deficiente pot sa survina şi la UNUL din ZECE copii sau chiar la 
mai multi. Numarul copiilor cu deficiente de auz depaseste cu 
mult numarul celor care sunt surzi. Acelasi lucru este valabil si 
pentru adultii cu deficiente de auz. 

Exista doua tipuri principale de pierderi de auz: 
pierderea conductiva a auzului, şi  pierderea senzoriala de auz.

Pierderea conductiva de auz duce la pierderea 
intensitatii sunetului. Adica sunetele nu sunt suficient de tari 
pentru a fi auzite cum trebuie. Aceasta deficienta poate fi 
permanenta sau temporara, in functie de factorul care cauzeaza 
pierderea de auz.



Daca exista fluide in urechea medie pierderea de auz este temporara in 
cazul in care se acorda ingrijire medicala in timp util. Pierderile de auz pot 
fi remediate prin tehnici medicale/chirurgicale sau prin amplificarea 
sunetului cu ajutorul aparatelor auditive.

Pierderea conductiva de auz rezulta dintr-o anomalie la nivelul 
urechii externe sau medii. In mod normal este temporara si se trateaza 
prin medicamente sau operatie.  

Cateva dintre cauzele care duc la pierderea conductiva de auz sunt : 
- otita medie - o infectie la nivelul urechii medii
- timpan perforat – o gaura la nivelul timpanului

Pierderea senzoriala de auz nu este doar o deficienta de auz din punct 
de vedere al intensitatii sunetului, ci si o deficienta cu privire la claritatea 
sunetului. De foarte multe ori aceasta boala este numita eronat ca 
„surzenie nervoasa” si in general nu exista remediu medical sau 
chirurgical pentru pierderea senzoriala de auz. Totusi instrumentele 
auditive din ziua de azi si implanturile in urechea medie pot sa reprezinte o 
varianta foarte buna. 

Corectarea  lipsei de claritate a sunetului care poate sa fie asociata 
cu pierderea senzoriala de auz  nu este posibila in totalitate cu ajutorul 
amplificarii sunetelor. Este important sa fim constienti de aceasta 
diferenta majora dintre pierderea conductiva de auz si pierderea 
senzoriala de auz. Acest fapt ne ajuta sa intelegem de ce unii oameni cu 
deficiente de auz se descurca mai bine decat altii.

Cei mai multi parinti se intreaba ce a cauzat pierderea auzului in 
cazul copilului lor. Aceasta este o intrebare la care poate sa raspunda cel 
mai bine medicul curant al copilului. De ce sa nu prezentam aceasta 
problema medicului la urmatoarea programare? Nu totdeauna este 
posibila identificarea cauzelor precise ale unor forme de pierderi de auz. 
In multe dintre cazuri, nu exista un istoric al pierderilor de auz in familie. 
Exista conditii care se pot manifesta inainte sau la nastere, in timpul 
primilor ani de viata sau in copilarie, care pot afecta capacitatea copilului 
de a auzi normal.

- cholesteatom – o formatiune tumorala in urechea medie
- otita externa – o infectie la nivelul conductorului auditiv extern
- otoscleroza – boala rezultata din calcifierea oaselor mici de la 

nivelul urechii medii
- ceara excesiva sau ceara întarita care cauzează blocajul la nivelul 

canalului auditiv
- canal auditiv afectat
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Unde pot gasi ajutor pentru copilul meu ?

In cazul in care copilul dumneavoastra are o 
deficienta de auz, exista profesionisti care poate sa ofere 
asistenta si sprijin. Mai jos aveti o lista cu cativa specialisti  
pe probleme de auz, de care s-ar putea sa aveti nevoie:

Audiologul este un specialist care are diploma in domeniul 
audiologiei si care este specializat in testarea auzului si/sau 
deficienta de auz si in aplicarea tratamentului la persoanele 
cu probleme de auz. 

-  ORL-ist - un medic specializat pe probleme de nas, 
gat si urechi. 

 sunt denumiri pe care le mai poate primi un 
astfel de medic. Medicul dumneavoastra de familie 
este cel care va poate recomanda un astfel de medic.

- Acustician / este cel care recomanda si regleaza 
aparatul auditiv la necesitatile pacientului.

- Logopedul- specialistul in servicii legate de 
preventia, evaluarea si refacerea problemelor de 
vorbire.

Otolog, otorinolaringolog şi neuro-
otolog
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Alegerea celei mai bune tehnologii

In ziua de astazi nu exista aproape nici o pierdere de 
auz care sa nu poate fi tratata prin tehnologia potrivita. 
Odata ce pierderea de auz a fost diagnosticata, instrumentele 
auditive sunt primele dispozitive incercate. Este o miscare 
inteleapta sa ii montati copilului aparatele auditive potrivite 
pentru a beneficia imediat de avantajele acestora. Alegerea 
cu privire la tipul de aparat auditiv va depinde de un numar 
de factori: nivelul de auz al copilului, nevoile copilului si ale 
familiei sale, fiecare cu rolul său. Tineti minte că nu trebuie 
sa faceti aceste alegeri la intamplare. Un specialist în 
domeniu va poate ajuta si consilia.
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Aparate auditive

Aparat montabil in spatele urechii 

 Astazi dispunem de o gama larga de optiuni in ceea ce 
privesc instrumentele auditive. Instrumentele auditive au 
progresat vertiginos in ultimii ani, acestea oferind o gama larga 
de tehnologii, inclusiv digitale, care sa indeplinească nevoile 
persoanelor cu deficiente de auz. Copiilor mici li se vor monta de 
regula BTE (aparate care se pun in spatele pavilionului urechii). 
Aceste aparate sunt compacte, in culori diverse si care sunt 
adecvate pentru o gama larga de deficiente de auz. 

 

Cochilie pentru 
montaj în spatele 

Componente

 1. Buton pornit / oprit 

2. Microfon

3. Amplificator

4. Difuzor

5. Reglare volum

6. Compartiment pentru baterie

7. Comutator programe cu 
posibilitate de selectare pe 
bobina telefonica
 (intrerupator T)

8. Oliva

9. Oliva Helix

10. Tubul olivei
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Copiii mai mari pot fi candidati siguri la ITE (aparate 
auditive in ureche) care sunt facute la comanda si se pun in 
interiorul urechii; acestea ajuta in pierderile medii de auz. 
Totusi, daca exista o pierdere de auz in ambele urechi, 
montarea aparatelor auditive in ambele urechi ajuta la 
localizarea sunetelor si la un auz mai bun, chiar si in medii 
zgomotoase. Daca doriti sa gasiti mai multe informatii despre 
tehnologia auditiva, consultaţi site – ul nostru:                              
www.audionova.ro

.   

Aparat auditiv montat in canalul urechii 

 

 

Aparat auditiv pentru 
a fi montat în totalitate 
in canalul urechii

Componente

1. Compartimentul bateriei 

2. Microfon

3. Amplificator

4. Difuzor

5. Reglare volum

6.Comutator programe 
c u  p o s i b i l i t a t e  d e  
selectare pe bobina 
telefonica.              
(intrerupator T)

.  

7. Canalul de vent

8. Fir pentru scoatere
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Sisteme FM

Calea catre un auz mai bun incepe de la alegerea corecta a 
aparatelor auditive. Totusi, chiar si aparatele auditive potrivite 
nevoilor copilului uneori nu au cum sa asigure un auz bun, in orice 
situatie. In unele cazuri zgomotul sau acustica din zona pot afecta 
auditia. In sala de clasa, unde copii vorbesc deseori in acelasi timp, 
poate fi imposibil pentru copilul cu deficienta de auz, sa micsoreze 
zgomotul de fond. Distanta reduce,  de asemenea, inteligibilitatea, asa 
cum o fac ecoul sau reverberatiile.

Cel mai bun mod de a evita problemele de acest fel este sistemul 
de comunicare fara fir, denumit sistem FM, numit si trainer auditiv. 
Sistemul FM a fost creat in special pentru a prelua semnalele vorbite 
direct de la sursa pentru a le transmite clar si fara distorsiuni direct in 
urechea utilizatorului. Sistemele FM creeaza o baza pentru intelegerea 
optima a vorbirii, independenta de celelalte zgomote de fond.

Exista doua tipuri de sisteme FM: un sistem personal si un 
sistem FM de zona. 

Sistemele personale au un emitator (microfonul) pe care il are 
profesorul la clasa şi un receptor, purtat de fiecare elev. Receptorul 
poate fi sub forma de casca, purtata in fiecare ureche in parte, sau poate 
fi la aparatele auditive ale elevilor . Marimea receptoarelor poate varia,  

                                                         unele dintre ele avand marimea unui 
                                                         walkman. Altele pot fi niste dispozitive
                                                        mici care se ataseaza la aparatul                              
                                                                      auditiv pur şi simplu.

.  

.  

.

.



Sistemele de zona FM sunt reprezentate de un emitator care se 
afla la profesor, si una sau mai multe boxe care sunt dispuse in 
clasa. 

Exista mai multe aparate care vin în ajutorul copilului, numite 
ALDS (sisteme si aparate asistate pentru ascultat), pentru a 
asigura un auz mai bun in anumite conditii, cum este cazul cand se 
vorbeste la telefon, se priveste la televizor etc. Trebuie sa 
contactati specialistul in problemele de auz ale copilului 
dumneavoastra pentru a afla cat mai multe detalii despre aceste 
aparate si dispozitive.

Un progres tehnologic de ultima ora care vine in ajutorul copilului 
cu probleme de la cele mai mici la cele mai mari, este implantul la 
nivelul urechii interne. Acesta ii poate ajuta mai ales pe copiii cu 
probleme foarte grave de auz. Implantul  la nivelul urechii interne 
este un dispozitiv de tip proteza, care se implanteaza chirurgical, 
care asigură un by-pass al zonelor afectate  din interiorul urechii. 
Este o metoda pentru copilul de cel putin un an de zile, 
diagnosticat cu pierdere sever - profunda sau profunda de auz, 
fiind aplicata in ambele urechi, metoda care este utilizata la copiii 
care nu au nici un fel de ajutor/avantaj de pe urma aparatelor 
auditive. Implanturile acestea pot fi folosite si impreuna cu 
sistemele FM.

Alte intrebari pe care si le pun parintii care au copii cu deficiente 
serioase de auz ar fi: „Va putea copilul meu sa ne vorbeasca 
vreodata ?„ si „Cum voi vorbi cu copilul meu ?”. Abilitatea de a 
vorbi depinde mult de nivelul de auz al copilului, dar si de 
folosirea instrumentelor tehnologice ajutatoare. Multi dintre 
copiii cu deficiente de auz pot articula si vorbi corect atunci cand 
sunt ajutati prin intermediul asistentei de specialitate. Cu cat 
copilul este supus mai repede tratamentului aferent, cu atât mai 
bine. Exista mai multe variante prin care comunicarea se poate 
produce: pe cale orala, prin gesturi sau prin limbajul semnelor. 
Metodele actuale de comunicare utilizeaza una dintre variante, 

Implanturile la nivelul urechii interne

Metode de comunicare
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Sfaturi pentru o comunicare practica

Lista de sugestii de mai jos poate sa va ajute mult in 
comunicarea cu copilul dumneavoastra.

1. Ajutati-va copilul sa-si faca un obicei din privirea 
vorbitorului chiar daca nu este dificila ascultarea acestuia. Este un 
lucru care ajuta in mentinerea atentiei.

2. Invatati-va copilul sa nu intrerupa vorbitorul pana acesta 
nu termina propozitia. Copilul poate sa nu inteleaga inceputul dar 
poate prinde finalul propozitiei.

3. Instruiti-va copilul sa anunte vorbitorul cand ceva din cele 
spuse nu s-a inteles, si sa roage sa i se repete ca să poata intelege.

4. Ajutati-va copilul sa învete sa faca rezumatul a ceea ce a 
ascultat pentru ca partenerul de discutie sa inteleaga ce trebuie 
completat in vorbire.

5. In cazul in care copilul pare ca nu a inteles ce i s-a vorbit, mai 
bine reformulati propozitia, nu repetati cuvintele care nu au fost 
întelese. Spuneti despre ce se vorbeşte. (ex. „Vorbim 
despre__________________”.)

6. Ajutati-va copilul cu deficienta de auz sa inteleaga ca se va 
simti mult mai obosit după ore, deoarece el trebuie sa depuna un 
efort mai mare pentru a intelege cele prezentate.

7. Încurajati copilul sa isi pastreze simtul umorului.

8. Vorbiti clar si rar, la o distanta de 3-4 metri, sau folositi un 
sistem FM.

9. Stati in lumina naturala ca sa puteti fi mai bine inteles si sa 
vi se vada miscarile buzelor, expesia fetei si gesturile. Nu vorbiti 
copilului decat daca sunteti in campul sau vizual. Tineti minte 
regula: „daca nu ma vede, nu ma poate auzi.”
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10.    Reduceti zgomotul de fond sau indepartati-va de acesta. 
Ajutati-va copilul sa manevreze mediul inconjurator pentru a 
permite comunicarea într-o atmosfera cat mai lipsita de 
zgomote. Daca aveti un copil cu aparate auditive cu microfoane 
directionale, incercati sa plasati zgomotul de fond în spatele 
copilului. Copilul trebuie sa aiba in fata doar persoana cu care 
vorbeste sau lucrul pe care trebuie sa-l asculte.

11.     Nu articulati prea tare cuvintele. Exagerarea miscarilor 
buzelor dumneavostra distorsioneaza sunetele si miscarile 
fetei facand imposibila intelegerea cuvintelor.

12        Inregistrarea poate ajuta in cazul privirii la televizor sau 
a filmelor.
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Audio Nova asculta nevoile copiilor cu 
deficiente de auz

Experienta Audio Nova  in domeniul instrumentelor de auz 
pentru copii si dezvoltarea domeniului pediatriei au avut un 
impact deosebit asupra dezvoltarii companiei. Luand cunostintă 
despre nevoile copiilor, Audio Nova a introdus in portofoliu o 
gama larga de instrumente care sa vina in ajutorul oricarui caz. 

centre de aparate auditive

Str. Ardeleni, nr. 7, sect. 2
Bucuresti

Tel: 021.211.11.10
E-mail: office@audionova.ro

www.audionova.ro
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