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Dreptul egal la aparate auditive 

 

 

În Ziua Mondială a Auzului, Federația Europeană a Părinților Copiilor cu Deficiențe de Auz  

reamintește că tinerii și copiii cu dizabilități auditive ar trebui să aibă acces la aparate 

auditive libere și adecvate fără limită de vârstă. 

 

(Helsinki, 3 martie 2018). Federația Europeană a Părinților copiilor cu deficiențe ale auzului (FEPEDA) 
reamintește faptul că cinci din fiecare mie de copii născuți în Uniunea Europeană au o pierdere de auz. 
Mulți dintre aceștia poartă aparate auditive care le permit accesul la auz, la informație și la comunicarea 
orală. 

Sistemele de ascultare sunt dispozitive de asistență, care au fost demonstrate ca fiind una dintre cele mai 
eficiente modalități participare egală în societate pentru mai mult de 51 de milioane de cetățeni europeni cu 
pierderi de auz. 

Cu toate acestea, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană accesul la aparatele auditive implică un 
obstacol economic suplimentar pentru persoanele cu dizabilități auditive și pentru familiile acestora. 

În majoritatea statelor, sistemul public oferă doar finanțare publică pentru aparatele auditive pentru copii și 
persoane foarte tinere, limitarea în funcție de vârstă neavând niciojustificare. În plus, în majoritatea 
cazurilor, această finanțare publică acoperă doar parțial costul aparatului auditiv (între 10% și 50% din 
costul aparatelor auditive). Cu toate acestea, în alte state membre, persoanele cu dizabilități auditive au 
acces liber la aparatele auditive, fără a fi limitate în funcție de vârstă. 

Din toate aceste motive, FEPEDA insistă asupra adoptării unei legislații naționale pentru asigurarea 

dreptului tuturor persoanelor cu pierderi de auz să aibă acces la aparate auditive gratuite, inclusiv baterii și 

piese de schimb, fără discriminare în funcție de vârstă. Suportul auditiv trebuie să fie de înaltă calitate și 

adaptat nevoilor concrete ale fiecărei persoane, indiferent dacă este o pierdere unilaterală sau bilaterală a 

auzului.  

Doar atunci, UE și statele membre vor îndeplini obligațiile prevăzute în Convenția internațională privind 

drepturile persoanelor cu handicap, promovarea și apărarea drepturilor cetățenilor cu dizabilități. În special, 

articolul 26 stabilește că statele părți promovează disponibilitatea, cunoașterea și utilizarea dispozitivelor și 

tehnologiilor de asistență destinate persoanelor cu handicap, în ceea ce privește abilitarea și reabilitarea 

acestora.  

FEPEDA, înființată în 1990, este principala platformă de reprezentare a familiilor cu copii surzi și deficienți 

de auz din Europa. 

 
 


