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 Auz natural înseamnă auz binaural 

Valentin CHITICARU 

V-aţi întrebat vreodată de ce ne naştem 
cu două urechi chiar dacă am fi putut 
auzi doar cu una singură? Ei bine, deşi 
auziţi bine cu o singură ureche 
funcţională, numai atunci când auziţi cu 
ambele urechi creierul vostru înţelege 
complet sunetul şi detaliile ascunse, 
precum locul de unde provine şi ce face 
diferenţa între sunet şi zgomot, şi ce 
determină intensitatea sunetului. Auzul 
natural se bazează pe două urechi, iar 
creierul este proiectat să proceseze 
sunetele provenite din ambele urechi. 

Avantajele auzului cu ambele urechi 

Mai jos sunt prezentate câteva dintre 
avantajele practice ale auzului cu ambele 
urechi, avantaje de care poate nu aţi 
auzit: 

Capacitatea de a localiza direcţia din care 
provine sunetul. 

Exemplu: Identificarea unei maşini care 
se află în stânga voastră atunci când vă 
aflaţi pe o stradă aglomerată. 

Înţelegerea vorbirii în mediile 
zgomotoase se îmbunătăţeşte.  

Exemplu: Veţi putea să auziţi un prieten 
care vorbeşte într-un tren zgomotos sau 
să înţelegeţi vorbirea un profesor într-o 
sală de clasă zgomotoasă sau într-o 
grădiniţă. 

Abilitatea de recunoaştere a vorbirii se 
îmbunătăţeşte atunci când sunetul 
provine din surse separate.  

Exemplu: Veţi putea auzi un grup de 
persoane care vorbesc în direcţia voastră. 

Sensibilitatea la diferenţele fine se 
îmbunătăţeşte.  

Exemplu: Veţi putea face diferenţa între 
voci similare. 

Sunetul este mai echilibrat.  

Exemplu: Perceperea sunetelor 
stereofonice. 

Aceste avantaje ale auzului binaural 
facilitează ascultarea chiar şi în mediile 
dificile, aşadar viaţa de zi cu zi este mai 
confortabilă pentru cei care aud cu 
ambele urechi. 

Auzul şi dezvoltarea limbajului şi a vorbirii 

Este cunoscut faptul că auzul este foarte 
important pentru dezvoltarea limbajului 
şi a vorbirii şi, prin urmare, pentru 
comunicare şi învăţare. În lipsa auzului, 
dezvoltarea limbajului şi a vorbirii va fi 
compromisă şi, drept urmare, copilul va 
rămâne în urmă faţă de colegii săi care 
aud. Cu cât pierderea auzului survine mai 
devreme în viaţa copilului, cu atât 
consecinţele asupra dezvoltării sale vor fi 
mai grave. Acest lucru are impact asupra 
dezvoltării sale socio-emoţionale, asupra 
gândirii şi asupra rezultatelor şcolare  
afectând şansele adultului de a obţine un 
loc de muncă mai bun. Cu ajutorul unui 
specialist în sănătatea auzului, trebuie să 
înţelegeţi mai întâi „severitatea" şi „tipul" 
pierderii de auz de care suferă copilul 
vostru, impactul pierderii auzului asupra 
dezvoltării sale şi asupra activităţilor 
zilnice inclusiv opţiunile de tratament 
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disponibile pentru a decide care este cea 
mai bună soluţie pentru el. 

Severitatea pierderii auzlui 

Grade ale pierderii auzului  

Intervalele pierderii auzului (dB HL) 

1. Normal  între -10 şi 15 
2. Superficial între 16 şi 25 
3. Uşor  între 26 şi 40    
4. Moderat  între 41 şi 55 
5. Sever moderat între 56 şi 70 
6. Sever între 71 şi 90 
7. Profund  91+ 

Tipuri de pierdere a auzului 

Pierderea auzului conductiv 

Pierderea auzului conductiv indică faptul 
că există o problemă la urechea externă 
sau medie, în sensul că acestea nu pot 
conduce energia sunetului către organul 
senzorial intern al urechii, cohleea. 

Pierderea senzorineurală a auzului 

Pierderea neurosenzorială a auzului 
(SNHL) descrie pierderea senzorială care 
afectează urechea internă şi pierderea 
neurală care afectează nervul auditiv. 
SNHL este cauzată de o disfuncţie a 
cohleei din urechea internă, a nervului 
care transmite impulsuri din cohlee către 
centrii auditivi din creier sau de alte 
forme de leziuni neuronale sau leziuni ale 
creierului. Cel mai frecvent motiv pentru 
SNHL este dezvoltarea inadecvată a 
celulelor ciliate sau deteriorarea celulelor 
aliate din organul senzorial intern al 
urechii, cohleea. 

Pierderea mixtă a auzului 

Aceasta este o combinaţie între pierderea 
conductivă şi cea neurosenzorială a 
auzului. 

Ce se întâmplă în cazul în care copilul meu 

suferă de pierdere neurosenzorială (SNHL) a 

auzului în ambele urechi  

În timp ce protezele auditive pot fi de 
ajutor pentru majoritatea persoanelor 
care suferă de SNHL în formă uşoară 
până la moderată în ambele urechi, 
îmbunătăţindu-le auzul, în cazul formelor 
mai severe de SNHL, uneori protezele 
auditive nu sunt suficiente. Sunetele 
amplificate prin intermediul protezelor 
auditive sunt mai intense, dar nu 
neapărat mai clare pentru cei care suferă 
de SNHL în formă mai severă. Chiar şi 
protezele auditive de bună calitate pot 
suna distorsionat dacă urechea internă nu 
funcţionează corespunzător. 

În cazul în care copilul dvs. suferă de 
pierdere a auzului severă până la 
profundă, iar protezele auditive nu mai 
sunt suficiente pentru auzul acestuia, ar 
trebui să aflaţi mai multe despre 
implanturile cohleare. Implantul cohlear 
este un dispozitiv electronic implantat 
chirurgical care ocoleşte sau trece pe 
lângă partea care funcţionează 
necorespunzător a urechii pentru a 
stimula direct nervul auditiv. Spre 
deosebire de protezele auditive care 
amplifică sunetul, implanturile cohleare 
transformă undele sonore în impulsuri 
electrice şi, prin urmare, restabilesc 
legătura cu creierul. 

În cazul în care pierderea auzului 
afectează ambele urechi, există diferite 
modalităţi de a furniza sunet în ambele 
urechi, pentru a facilita auzul binaural. În 
funcţie de severitatea pierderii auzului 
din fiecare ureche, sunt disponibile 
diferite moduri de stimulare bilaterală: 
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 Implanturi cohleare bilaterale (ex. 
implanturi cohleare pentru ambele 
urechi) 

 Un implant cohlear pentru o ureche şi 
o proteză auditivă pentru cealaltă 
ureche 

 

Elevă la școală bucurându-se de beneficiile aduse de implantul cohlear 
 

Dacă doriţi să descoperiţi mai multe 
informaţii şi materiale pentru reabilitare 
puteţi accesa pagina noastră de suport 
online: 

 

http://www.cochlear.com/wps/wcm/conne
ct/intl/home/support/rehabilitation-
resources 

https://www.facebook.com/Cochlear.Roma
nia/ 
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