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SŁUCH FIZYCZNY I NIEDOSŁUCH

• Słuch fizyczny – zdolność 
słyszenia przez człowieka fal 
dźwiękowych - do 20dB.

• Niedosłuch - ograniczenie funkcji 
słuchowej, która znacznie 
utrudnia odbieranie dźwięków 
płynących z otoczenia, w tym 
mowy – od 25 dB.

Infografika pochodzi ze strony otosonica.pl



PRZETWARZANIE 
SŁUCHOWE

• "Co robimy z tym, co słyszymy. Nie można tego 
zmierzyć za pomocą prostego badania słuchu. To 
skuteczność z jaką osoba jest w stanie poradzić 
sobie ze złożoną informacją słuchową".

- John Katz



ZABURZENIA 
PRZETWARZANIA 
SŁUCHOWEGO

• Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego 
(auditory processing disorder – APD) to 
nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na 
poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń 
funkcji poznawczych i językowych.

- British Society of Audiology, online

• Diagnozujemy je tylko, gdy słuch fizyczny jest w 
normie!



https://otosonica.pl/oferta/badania-sluchu/co-to-znaczy-dobrze-slyszec



PRZYCZYNY 
APD

• Zaburzenia w funkcjonowaniu 
neuronów.

• Opóźnienie w rozwoju neuronów.

• Nietypowa, nierównomierna praca 
półkul mózgowych.

• Niewystarczające przekazywanie 
informacji słuchowej przez 
połączenie międzypółkulowe.

• Urazy, choroby uszu, niedosłuchy.



DANE DEMOGRAFICZNE

• Szacuje się, że zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego 
dotyczą ok. 2 – 3% dzieci w wieku szkolnym.

• U dzieci z dysleksją, opóźnieniem rozwoju mowy, opóźnieniami 
rozwojowymi, częstość APD jest znacznie wyższa niż w populacji.

• APD może współwystępować z innymi zaburzeniami (dysleksja, ADHD, 
autyzm, afazja rozwojowa, wady wymowy itp.).

• Ryzyko APD u dzieci 4 – 5 letnich, APD od 6 r.ż.

• Brak osobnej jednostki medycznej w Polsce.



PODTYPY KLINICZNE APD
UWAGI SŁUCHOWEJ 

I ROZUMIENIA MOWY W 
HAŁASIE

ZABURZENIA FONOLOGICZNE ZABURZENIA WYMIANY 
INFORMACJI SŁUCHOWEJ 
POMIĘDZY PÓŁKULAMI

Zaburzenia rozumienia mowy
w niekorzystnych warunkach
akustycznych, trudności z
utrzymaniem uwagi.

Zaburzenia identyfikacji,
różnicowania i zapamiętywania
cech akustycznych dźwięków
mowy oraz trudności w
rozumieniu mowy w hałasie.

Nieefektywne procesy
wymiany informacji
pomiędzy prawą i lewą
półkulą mózgową.



PODTYP 
UWAGOWY -

OBJAWY

Trudności z rozumieniem mowy w hałasie, szczególnie gdy jednocześnie mówi wiele 
osób, na przerwie międzylekcyjnej, gdy mowie współtowarzyszą dystraktory,

Zaburzona krótkotrwała pamięć słuchowa,

Trudność z dłuższym utrzymaniem uwagi (łatwo się rozprasza),

Impulsywność,

Brak uważności, zapominalstwo,

Osoba wymaga częstego powtarzania polecenia, treści.

Częste współwystępowanie z ADD lub ADHD.



PODTYP 
FONOLOGICZNY 
- OBJAWY

Problemy z różnicowaniem fonemów (głosek),

Trudności w czytaniu i pisaniu,

Trudności językowe,

Wady wymowy,

Zaburzony słuch fonematyczny,

Szybka mowa zlewa się w całość, trudności z wyodrębnieniem 
poszczególnych słów, zdań.

Często jest przyczyną bądź współwystępuje z dysleksją.



PODTYP 
INTEGRACYJNY 
- OBJAWY

Trudności w zadaniach wymagających współpracy prawej i lewej półkuli 
mózgu:

Rozumienie ze słuchu,

Rysowanie,

Pisanie i czytanie,

Taniec,

Wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.

Trudność może sprawiać rozmowa przez telefon.

Obserwuje się u dzieci, u których wymagana jest terapia integracji 
sensorycznej.



Czy moje dziecko ma APD?

https://neuroflow.pl/pl/dla-
rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd



Co przygotować?

• Aktualne badanie słuchu

• Uzupełnione kwestionariusze:

• Wywiadu,

• Danych osobowych,

• Rodo.
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TERAPIA 
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