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Adunarea Generală a Asociaţiei. Sibiu, 30 aprilie 2011

Adunarea Generală a avut loc la Biblioteca Judeţeană ASTRA, fiind legal 
constituită. Ordinea de zi a fost destul de amplă iar temele puse în discuţie 
substantiale, dorindu-se o dinamizare a activităţii asociaţiei, spre binele 
copiilor cu implant cohlear din România.

Procesul verbal, este postat pe Internet, pe forumul asociaţiei (www.
hipoacuzici.ro /forum), aici limitându-ne la un scurt rezumat al celor 
discutate şi votate în Adunarea Generală.

•	 Asociaţia a depăşit pragul de 100 membri, fiind instituită o comisie 
de cenzori, formată dintr-un expert contabil şi 2 membri ai asociaţiei;

•	 A fost prezentat bilanţul contabil, structura şi cuantumul veniturilor, 
respectiv cheltuielilor pe anul 2010;

•	 Datorită implicării membrilor în activitatea de sponsorizare prin 
virarea a 2% din impozitul pe venit(formularele 230 şi 200), situaţia 
financiară a asociaţiei este destul de bună, dându-ne speranţe că ne 
vom putea atinge obiectivele şi totodată că este loc şi de mai bine;

•	 Se vor face demersuri la Primăria Municipiului Sibiu şi Mitropolia 
Ardealului în vederea obţinerii unui spaţiu adecvat pentru sediul 
asociaţiei precum şi a unui spaţiu de locuit (apartament) care să 
fie pus gratuit la dispoziţia membrilor din alte judeţe, astfel încât 
să poată beneficia de serviciile educaţionale din cadrul Centrului 
Școlar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Sibiu;

•	 Se vor face demersuri în vederea acreditării asociaţiei la Direcţia 
Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, după acreditare 
asociaţia având dreptul la decontarea costurilor pentru utilităţi 
precum şi a salariului unui angajat;

•	 S-a propus organizarea unor „mini-tabere”, pe zone geografice, 
cu durata de 3-4 zile, pentru a limita costurile de deplasare a 
participanţilor cât şi în scopul informării accelerate, imediat după 
implantare;

•	 Tabăra anuală de vară, combinată cu workshop-ul pentru 
logoterapeuţi va fi organizată în continuare;

•	 Vor fi organizate activităţi educaţionale, artistice şi sportive 
(concursuri sportive, de dans, etc.), cu sprijinul şi implicarea de 
cadre didactice, urmând a se depune diligenţe pentru finanţarea 
acestor activităţi atât din partea instituţiilor statului cât şi din partea 
mediului privat;                       (continuare în pag. 4)
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•	 Se va solicita înlocuirea implanturilor cohleare (partea internă) prin  
Programul Naţional de Implant Cohlear, în cazul defectării lor după 
ieşirea din garanţie. Procesorul audio (partea externă) să fie înlocuit 
după 5 ani cu tehnologia cea mai nouă, similar procedurii aplicate 
la protezele auditive clasice.

•	 S-a aprobat fuzionarea prin absorbţie cu Asociaţia pentru copii şi 
tineri cu deficienţe de auz din Bucureşti, confirmându-se prin vot 
noua structură a Consiliului Director, ce include un reprezentant al 
acestei asociaţii.

•	  S-au aprobat : realizarea unei asigurări pentru procesoarele de sunet, 
sprijinirea materială a membrilor asociaţiei şi stimularea acestora 
funcţie de implicarea în activitatea de strangere de formulare 230, 
Consiliului Director revenindu-i sarcina de transpunere în practică 
a acestora

Proceduri stabilite de Consiliul Director in urma                                 
Adunarii Generale din 30 aprilie 2011

În ideea de a se asigura o transparenţă totală, ca urmare a celor 
discutate şi votate în Adunarea Generală din 30 aprilie 2011, au fost stabilite 
următoarele proceduri ce sunt disponibile atât în revistă cât şi postate pe 
internet (forumul asociaţiei). 

1. Sprijinirea materială a membrilor asociaţiei în cazul implantării/
reimplantării

a. În cazul candidaţilor la implant cohlear vor fi ajutate material familiile 
cu o situaţie financiară dificilă.

b. În cazul reimplantării sprijinul material se acordă indiferent de situaţia 
financiara a solicitanţilor.

c. Ajutorul material este in cuantum de maxim 3000 lei/solicitant, iar 
suma alocată acestei activităţi nu poate depăşi 20% din fondurile asociaţiei.

d. Familia în cauză înaintează o cerere către Consiliul Director la care 
anexează documentele justificative (în cazul celor cu o situaţie financiară 
dificilă, adeverinţe cu veniturile);

e. Consiliul Director, în cazul aprobării cererii, acordă un avans de 1000 
lei, sumă ce poate fi ulterior majorată până la plafonul de 3000 lei;

f. Pentru suplimentarea sumei de bani primite, beneficiarul va prezenta 
documente justificative (facturi de cazare, plăţi analize, bonuri de 
combustibil, bilete de tren) atât pentru suma iniţială cât şi pentru banii 
solicitaţi suplimentar.
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2. Impulsionarea activităţii de strângere a formularelor 230 şi 200 prin 
acordarea de stimulente (consumabile) funcţie de gradul de implicare a 
membrilor

a. Acestei activităţi i se alocă un cuantum de 10% din sumele strânse prin 
virarea a 2% din impozitul pe venit din anul precedent.

b. Membrii asociaţiei, pentru a avea dreptul la stimulentele prevăzute, 
vor trebui să prezinte către conducerea asociaţiei până la sfârşitul lunii iunie 
formularele depuse ptr. anul precedent. Pentru a fi luate în considerare, 
formularele vor avea numărul de înregistrare de la administraţia financiară, sau 
vor fi prezentate borderouri cu numere de înregistrare. Pentru a uşura această 
activitate, numărul de formulare strâns de fiecare va fi rotunjit la multiplu de 
zece.

c. Înainte de fiecare Adunare Generală a Asociaţiei, ce are loc de regulă în 
luna aprilie, se procedează la calculul sumei alocate acestei activităţi, respectiv 
10% din sumele virate de administraţiile financiare, reprezentând 2% din 
impozitul pe venit. Suma respectivă se împarte la numărul de formulare 230, 
valabil completate, prezentate de membri. 

d. În cazul formularelor 200 prezentate de membrii asociaţiei, formulare 
completate de liber-profesionişti (avocaţi, contabili ş.a.) şi unde sumele virate 
sunt individualizate, se va proceda la împărţirea sumelor virate la media de la 
punctul c), rezultând un număr echivalent de formulare 230, ce se rotunjeşte 
de asemenea la multiplu de 10. (A fost întrodusă această prevedere pentru că 
in cazul formularelor 200 sumele virate în general sunt mult mai mari decât în 
cazul formularelor 230.)

e. Suma alocată activităţii se împarte la suma formularelor 230 şi a celor 
rezultate la punctul f), rezultând o medie per formular.

f. Fiecare membru va avea dreptul să primească consumabile (fire, baterii) în 
limita numărului de formulare strânse (media/formular x numărul de formulare 
strânse), exprimându-şi opţiunea pentru tipul de consumabile ales.

g. Consiliul Director, funcţie de fondurile disponibile stabileşte data când se 
vor acorda aceste consumabile, de preferat cu ocazia Adunării Generale sau 
în tabără, însă nu mai târziu de sfârşitul anului următor celui în care au fost 
depuse formularele. (Spre exemplu, până la sfârşitul acestui an vor fi acordate 
stimulentele pentru formularele depuse în 2010).

h. Nu se va acorda contravaloarea în bani a stimulentelor, iar situaţia 
formularelor depuse de membri precum şi facturile de achiziţionare a 
consumabilelor de către asociaţie vor putea fi consultate de membrii asociaţiei 
pentru a se asigura transparenţa acestei activităţi.

(continuare în pagina 6)
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3. Asigurarea proprie în cadrul asociaţiei a sistemelor de implant cohlear

a. De această asigurare pot beneficia numai membrii asociaţiei.

b. Sunt asigurate procesoarele audio, compartimentele de baterii şi 
antenele. Consumabilele (firele) nu sunt asigurate.

c. Sunt acoperite orice defecţiuni datorate exploatării în condiţii normale a 
bunurilor asigurate, inclusiv accidente, nu însă pierderea sau furtul acestora.

d. Pentru a beneficia de această asigurare, membrii asociaţiei vor achita 
o sumă anuală de 120 lei/sistem de implant cohlear(10 lei/lună). Suma se 
va putea achita semestrial. Membrii ce au mai multe sisteme de implant 
cohlear, pentru a beneficia de această asigurare, vor trebui să achite suma 
menţionată mai sus pentru fiecare dintre sistemele de implant cohlear 
folosite.

e. Sumele încasate de la membri pentru asigurarea părţii externe a 
sistemelor de implant cohlear vor fi depuse într-un cont bancar, altul decât 
contul curent al asociaţiei.

f. Asociaţia acoperă costurile prilejuite de repararea defecţiunilor 
componentelor externe ale sistemelor de implant cohlear sau de înlocuirea 
acestora, în limita a 1200 lei, şi numai în situaţia în care asiguratul şi-a plătit 
la zi cotizaţia şi asigurarea.

g. Pentru acoperirea riscurilor asigurate, membrul asigurat va prezenta 
reprezentanţilor asociaţiei factura emisă pentru costurile de reparaţie a 
defecţiunilor.

h. Asociaţia va putea deconta şi direct către distribuitorul sistemelor de 
implant cohlear contravaloarea reparaţiilor sau a înlocuirii componentelor 
asigurate.

i. În situaţia în care contravaloarea reparaţiilor sau a înlocuirii componentelor 
asigurate depăşeşte plafonul maxim de despăgubire, asociaţia va deconta în 
limita plafonului stabilit, diferenţa fiind achitată de către asigurat.
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Prima lecţie de viaţă

„Boţul de aur” cel mai frumos şi cel mai ochios, s-a grăbit să ne cunoască 
şi a intrat în viaţa noastră pe 12 iulie 2007. O prematurică născută la 30 
de săptămâni, de doar 1350 grame şi 39 cm, cu diagnostice multiple : 
prematuritate gradul 3, hemoragie peri- şi intraventriculară, retinopatie 
gradul 3, multiple echimoze faciale, hipertonie musculară, dar cu o forţă de 
elefant, o luptătoare, o MINUNE de la Dumnezeu, TINA. 

Nu ştiu cum să descriu primele zile de viaţă ale Tinuţei când ne bucuram 
de fiecare mişcare de degeţel, de fiecare respiraţie neasistată, de mililitrul 
de lapte pe care-l primea în plus. Povestea urechiuşelor noastre a început 
când Tina avea numai o lună. Am observat că nu avea nicio tresărire când 
închideam uşiţa incubatorului comparativ cu colega ei de „pepinieră” 
care tresarea de fiecare dată. Am început s-o monitorizăm mai atent, dar 
fără rezultat în prima fază pentru că reuşea să ne păcălească prin pure 
coincidenţe. La două luni Tinuţa a venit acasă şi aici, cu ideea încolţită deja 
în minţi, ne-a fost uşor să ne dăm seama că n-o deranjează nimic, absolut 
nimic. Plângea, şi nu se liniştea decât când ne vedea şi ne simţea. 

Mama si Tina (foto: Iulian Dumitru)

(continuare in pag. 8)
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La nici trei luni am mers la ORL să cerem părerea specialistului. Am mers lună 
de lună. Din păcate răspunsul clar al acestuia a venit abia când fetiţa a implinit 11 
luni, şi când nouă ne era absolut clar că nu aude deloc. Ne-a confirmat bănuielile 
cu diagnosticul de hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală şi ne-a fost 
recomandată protezarea. Menţionez aici că am cumpărat şi folosit cele mai 
performante proteze, însă fără rezultat. Tot la 11 luni am început logopedia, unde 
întâlnind parinţi cu experienţă şi copii cu rezultate, am hotărât să mai consultăm şi 
un alt medic.

Am plecat la Timişoara şi acolo am avut marele noroc de a întâlni o echipă de 
specialişti care i-au oferit Tinei prin Programul Naţional de Implant Cochlear şansa 
de a auzi în timp optim fără liste interminabile de aşteptare. La vârsta de un an şi 
şase luni Tinuţa a obţinut primul implant la urechea dreaptă cu un aparat ME- EL 
Opus2 Pulsar, iar acum, după doi ani, putem spune că rezultatele sunt ca şi ea: 
fantastice. 

Care este secretul? Logopedie, muncă multă şi susţinută acasă, perseverenţă, 
sacrificiu şi răbdare. Chiar şi atunci când Tina nu auzea, am tratat-o mereu ca pe 
un copil care nu are nici un fel de problemă. Am vorbit, am dus-o la teatru, muzeu, 
parc, petreceri, activităţi organizate pentru copii, peste tot ... chiar dacă aparent era 
mică şi nu înţelegea nimic. Mai nou o ducem la balet şi am observat că îi place mult 
muzica. Fiecare acţiune a pus o cărămidă la temelia cunoştinţelor şi a vocabularului. 

Rezultatul? „Te iubesc mămica mea!” şi „Tati este iubitul meu!” sunt cuvinte atât 
de preţioase cu care fetiţa noastră ne-a răsplătit pentru toate eforturile. 

In primăvara 2011 Tina a fost implantată bilateral şi suntem convinşi că ea va fi 
integrată cu succes în sistemul educaţional de masă şi în societate.

De real ajutor ne-au fost şi taberele organizate cu scopul de a ne sfătui cu oameni 
ca noi, care au probleme asemănătoare. Când am pornit la drum, nu conştientizam 
nimic din ceea ce avea să însemne tot ce ne aştepta, dar verificând mai multe 
surse şi întâlnind atât persoane cu experienţe plăcute cât şi familii cu experienţe 
neplăcute am mers pe un drum bătătorit.

Mulţumim pe această cale, în ordinea în care au intrat în viaţa noastră, tuturor 
celor care ne-au fost alături, asigurându-i de toată recunoştinţa pentru ceea ce au 
făcut şi încă mai fac pentru noi: logoped Nicoleta Cazacu, colegilor de logopedie, 
prof. dr. Stan Cotulbea şi echipei sale de specialişti de la Clinica ORL Timişoara, 
firmei MED-EL, dr. ing. Antonius Stanciu, audiolog Anamaria Bologa, Asociaţiei 
”Asculta viaţa”.

”De ce ni se întâmplă nouă toate astea? De ce copilul nostru? Cu ce am greşit?”

Erau la început întrebări aparent fără răspuns. Acum când privim în urmă, avem 
şi un răspuns: Pentru că noi, părinţii ei, am fost binecuvântaţi să avem puterea şi 
dăruirea necesară de a avea grijă de un astfel de copil special.

Familia Casagicu - Bucureşti, tel. 0723-008 518
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Povestea lui Edi

Suntem familia Vieru din Iaşi, părinţii lui Eduard-George născut la data de 23 
februarie 2003. Edi este cel de-al doilea copil al nostru. Suspiciunile noastre că Edi 
nu ar auzi au fost confirmate când el avea un an şi trei luni. O lună mai târziu Edi deja 
avea proteze auditive pe ambele urechiuşe. Au urmat cinci ani în care diagnosticul 
lui Edi de „hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală congenitală” a fost 
reconfirmat la Bucureşti şi la Iaşi, ani în care am cumpărat proteze din ce în ce mai 
performante, ani în care am făcut logopedie cu copilul cu mai mulţi specialişti, cinci 
ani în care Edi a frecventat grădiniţa normală, dar şi cinci ani în care am avut deseori 
sentimentul că nu vom ajunge niciodată la capăt.

Urma însă şcoala, şi noi eram conştienţi de decalajul care exista între nivelul 
cunoştinţelor acumulate de Edi şi cel necesar a fi însuşit de un copil de şcoală. Aşa 
încât am refăcut toate investigaţiile la Viena, iar ceea ce ne-au spus specialiştii de 
acolo ne-a durut tare, şi anume că Eduard va rămne o „persoană mediocră” pentru 
că nici o proteză existentă pe piaţă nu-l poate ajuta, el având o hipoacuzie profundă. 
Din fericire, două săptămâni mai târziu, Edi avea să beneficieze de implant cohlear 
cu ajutorul echipei de medici de la Cluj, şi nu în ultimul rând cu ajutorul unor părinţi 
care ne-au încurajat şi ne-au împărtăşit din experienţa lor (familiile Năstase, Miclea, 
Lungu).

La aproape un şi jumătate de la 
implantare, Edi este implicat în diverse 
activităţi: în primul rând finalizează cu 
rezultate mulţumitoare clasa I a unei 
şcoli normale, cu participări onorabile la 
diverse concursuri şcolare (Euroşcolarul, 
Cangurul, Voinicel). Frecventează grupa 
de începători a unui club de dans sportiv, 
de asemenea cu rezultate încurajatoare 
obţinute în competiţii. Dar poate cel mai 
important lucru pentru noi ca părinţi: 
Edi se integrează din ce în ce mai bine în 
toate colectivele pe care le frecventează. 
Desigur, pentru a putea păstra ritmul 
la şcoală, lecţiile de logopedie sunt 
mai necesare ca niciodată. Privind 
cu admiraţie la rezultatele copiilor 
implantaţi înaintea noastră, îndrăznim şi 
noi să sperăm la o valorificare la maxim 
a tot ceea ce îi poate oferi implantul 
cohlear. (continuare in pag. 16)

Bucurie mare: Acum Edi se descurcă bine 
chiar şi la dans (foto: Violeta Vieru)
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Campania „Bun venit în lumea sunetelor”

Două premiere la Bucureşti

Pe 13 aprilie 2011 o echipa mixtă a Clinicii Urechii şi a Reţelei Private de Sănătate 
„Regina Maria” (spitalul „Arcul de Triumf”, Bucureşti) a efectuat, pentru prima 
dată în România, o operaţie de implant cohlear în sistem privat şi totodată prima 
implantare în România cu modelul CONCERTO de la MED-EL. Deci două premiere 
pe ţară.

Intervenţia chirurgicală a durat 3 ore şi a fost efectuată de către echipa condusă 
de cofochirurgul dr. Lucian David. Băieţelul Andrei N. de trei ani şi două luni a fost 
diagnosticat cu hipocuzie severă-profundă de către medicul ORL cu competenţă în 
audiologie, dr. Adrian Tudor, fiind monitorizat în vederea acestei operaţii.

Andrei a primit unul din cele mai moderne implanturi, modelul Mi1000 
CONCERTO, cel mai mic şi totodată cel mai performat implant cohlear existent la ora 
actuală pe piaţa mondială. Achiziţia aparatului s-a putut realiza în cadrul campaniei 
„Bun venit în lumea sunetelor” şi graţie unor sponsorizări din partea Clinicii Urechii, 
a podgoriei Tohani, a spitalului „Arcul de Triumf”, a firmei MED-EL cât şi prin efortul 
familiei. „Această operaţie este un prim pas prin care se mobilizează resurse în 
totalitate private pentru implantarea cohleară a cel puţin trei copii până la sfârşitul 
anului 2011”, a declarat dr. Lucian David imediat după implantare. 

Managerul de caz al băieţelului Andrei N., dr. Adrian Tudor, a adăugat: „Copiii 
cu pierdere profundă de auz, implantaţi la vârstă timpurie, cel mai bine la 1 – 2 ani, 
au mai multe şanse de a se integra în societate, ducând o viaţă normală, fără ajutor. 
Este un plus atât pentru copii, cât şi pentru societate.”

„Oamenii aceştia mi-au 
redat fericirea”, a declarat, după 
operaţie, mama copilului: „Abia 
aştept ca la anul, de ziua mamei, 
băieţelul meu să îmi spună o 
poezie.”

Clinica Urechii din Bucureşti 
(CUB) a lansat campania „Bun 
venit în lumea sunetelor” cu 
scopul mobilizării resurselor 
necesare implantării a celor mici 
pacienţi care nu au beneficiat de 
Programul Naţional de Implant 
Cohlear.

CONCERTO - cel mai mic implant cohlear 
din lume, in prezent (foto : MED-EL)
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ASOCIATIA PERSOANELOR CU DEFICIENTE DE AUZ
“ASCULTA VIATA”
cu sediul la Sibiu

FORMULAR ÎNSCRIERE

Subsemnatul ________________________________________ solicit inscrierea mea ca 
membru in Asociaţia persoanelor cu deficiente de auz  “Ascultă Viaţa”.

Datele mele de contact sunt :

Adresa _________________________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________

Telefon fix / mobil _______________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________

Serie BI/CI_______Nr________________CNP_________________________________

Eu / copilul meu beneficiez/beneficiază a de implant cohlear/aparat auditiv:

Numele şi prenumele ____________________________________________________

Data naşterii ______________________________________

Implantat în ______________________________ la data de ____________________

Tip implant ______________________________________________________________

Tip procesor _____________________________________________________________

Primul fitting a fost făcut la ____________________ la data de _______________

Data                                                                              Semnatura
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Centre medicale pentru implant cohlear

Bucureşti:
Institutul de Fono-Audiologie
şi Chirurgie Funcţională ORL,
Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5
Contact : Dr. Mădălina Georgescu 0722-544 115

Spitalul Clinic Colţea 
Bd. I.C. Brătianu Nr. 1, sector 3 
Contact : Dr. Marian Stamate 0722-466 844

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“
Bd. Iancu de Hundedoara 30
Contact: Dr. Adrian Tudor 0722-232 550

Clinica Urechii
Bd. Mărăşeşti nr. 74, Sector 4, 
Contact: Dr. Lucian David 0722-232 534
                secretariat 0725 221 542

Cluj-Napoca:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
Str. Clinicilor 3-5
Contact : Dr. Violeta Necula 0745-861 700

Iaşi: 
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Str. Pantelimon Halipa nr. 14
Contact : Dr. Sebastian Cozma 0745-382 162

Târgu Mureş :
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Contact : Dr. Sorin Sabău 0722-171 300

Timişoara: Spitalul Clinic
Municipal de Urgenţă
Str. Hector nr. 1
Contact: Dr. Delia Traleş 0722-778 014

Centre şi şcoli pentru recuperare 
cu logoterapeuţi specializaţi pe implant cohlear

Bucureşti:
Gradinita Speciala pentru Hipoacuzici, Bucuresti-Baneasa
Str. Nicole Caramfil nr. 24, sector 1

Cluj Napoca
Liceul pentru Deficienţi de Auz
Str. Calea Dorobanţi, nr. 40

Craiova
Şcoala Specială ”Sf. Vasile”, 
Str. Dr. Dimitrie Gerotă nr. 3

Oradea
Centrul Scolar Pentru Educaţie Incluziva Senzoriala  
Oradea, Str Menumorut Nr. 41 

Sibiu
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2
Str. Andrei Şaguna nr.8

Timişoara
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Constantin Pufan”
Str. Bucegi nr.2
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Cum deveniţi membri ai asociaţiei?
Formularul de înscriere se obţine din această 
revistă (pagina 11) sau de pe internet www.
hipoacuzici.ro, apoi formularul completat se 
transmite la adresa brasov.cosmin@gmail.com 
sau prin poştă: Cosmin Brasov, Aleea Iasomiei 
8, bloc 43, sc. A, Ap. M3, cod 55 00 46 SIBIU.

Donaţii şi sponsorizări în favoarea asociaţiei
IBAN: RO 23 BACX 0000 0001 8531 2001, Uni 
Credit Ţiriac Banc Sibiu
Cod de înregistrare fiscală: CIF 23 05 22 54

Sponsorizări prin „2%  din impozit“: 
formularele 230 sau 200 se depun împreună 
cu fişa fiscală la Administraţia financiară unde 
are domiciliul persoana care l-a completat. 
Formularul 230 cu datele Asociaţiei se poate 
descărca de pe site-ul Asociaţiei.
 

DVD-ul (“4 în unu”) conţinând imagini din toate 
cele 5 tabere educaţionale de vară pentru 
părinţii copiilor implantaţi şi workshop-uri 
pentru logoterapeuţi, organizate de asociaţie 
împreună cu firma MED-EL, se poate obţine de 
la secretarul asociaţiei, Dănuţ Loghin : 0745 – 
201 155 sau de la dl. Cosmin Brasov : 0720 - 045 
225. 

Ghidurile pentru părinţi:
Pot fi procurate prin doamna Antoneta Năstase, 
Bucureşti, 0722-32 51 82.

•Ghid de stimulare auditiv-verbală în familie a 
copiilor cu implant cohlear
(autor: Nicoleta Cazacu, Bucureşti)
•Sugestii pentru părinţi. Exemple şi exerciţii 
pentru părinţii copiilor purtători de implant 
cohlear (autori: conf.univ. dr. Rodica Popescu şi 
Carmen Ştefănescu, Sibiu)

Informaţii utile despre Asociaţia „Ascultă Viaţa”

Consiliul director al Asociaţiei
Toni Bogdan, Ploieşti, preşedinte, 0745–818 562, tonybogdan1@yahoo.com
Dănuţ Loghin, Timişoara, secretar, 0745–201 155 loghinmaria@yahoo.com
Cosmin Braşov, Sibiu, 0720-045 225, 0745-127 469, brasov.cosmin@gmail.com
Nicoleta Dragomir, Brăila, 0239-677 142, costidrax@yahoo.com
Angelescu Loredana, București, 0722-676 378, sangelescu@gmail.com
Gina Stanciu, Sibiu, 0751-221 673, gina.stanciu@yahoo.com
Cristi Mitroi, București, 0724-217 012, mitalex2@yahoo.com

Reprezentanţi regionali
- Baia Mare, Monica Zah, 0262-267 222, zahmonica@yahoo.com
- Brăila, Mirel Pârlea, 0766-535 596, parleamariana@yahoo.com
- Braşov, Bianca Bârsan, 0725-992 948, biancabarsan@yahoo.com
- Bucureşti, Valentin Gora, 0722-315 348, valetingora@aim.com
- Bucureşti, Antoneta Năstase, 0722-325 182, nastaseantoneta@yahoo.com
- Cluj-Napoca, Erszebet Lorincz, 0745-146 718, lorincz_erzsebet2007@yahoo.com
- Constanţa, Nicoleta Macarov, 0720-785 985, macarov.nicoleta@yahoo.com
- Oradea, Miclea Ion Vasile, 0723-460 867, nico_micle@yahoo.co.uk
- Slatina, Luminiţa Lungu, 0764-990 707, lumy _danny@yahoo.com
- Timişoara, Adrian Mihuţ, 0740–103 033, felimihut@yahoo.com
- Vaslui, Rodica Lungu, 0745-389 044, lrodica2006@yahoo.com
- Zalău, Nicoleta Homone, 0260-660 186
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Centre medicale pentru implant cohlear

In fiecare tabără se leagă 
noi prietenii (foto: Iulian 

Dumitru)

Activitate logopedică cu 
grupa mijlocie la Cheia 
(foto: Iulian Dumitru)

La sediul SC AUDIOLOGOS SRL sau prin comenzi telefonice puteti achi-
zitiona baterii pentru aparate auditive si implanturi cohleare la preturi 
extrem de avantajoase, precum si antifoane, olive, produse pentru igiena 
urechii si toate accesoriile pentru proteze auditive si implanturi cohleare.
Pentru informatii, comenzi si programari sunati la:
Tel fix: 0314326390 si 0314326391
Tel mobil: 0745 073 174 (Orange) si 0723 164 124 (Vodafone)
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Site: www.audiologos.ro

SC AUDIOLOGOS SRL ofera servicii de audiometrie, 
timpanometrie/impedancemetrie, precum si reglaje 
pentru aparate auditive si implanturi cohleare. 

audiologos
auzi.întelegi.traiesti., ,

,
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Bd. Revoluţiei 1989 nr. 15a
RO - 300034 TIMIŞOARA
Telefon: +40-356-10 70 31

Fax: +40-356-112 331
email: eurolegal.ro@gmail.com

EUROLEGAL SRL este importator şi distribuitor al celor mai 
performante sisteme de implant auditiv (cohlear şi de ureche 
medie) pentru terapia surdităţii, existente în prezent, în lume, 
produse de către MED-EL din Austria. În plus, EUROLEGAL SRL 
oferă servicii de reglaj tehnic şi de adaptare la necesităţile pacienţilor 
pentru aceste produse.

Terapia surdităţii cuprinde numeroase etape. Serviciile EUROLEGAL intervin înca din 
faza preoperatorie, prin consilierea pacienţilor, respectiv a părinţilor, prin identificarea 
soluţiilor optime de implantare, în strânsă colaborare cu centrul de implant ales de pacient, 
şi continuă prin furnizarea sistemelor de implant, asistenţa tehnică intraoperatorie, 
precum şi pe tot parcursul terapiei prin reglajul tehnic al implantului, care înglobează 
cunoştinţe din domeniile anatomic, morfologic, funcţional, medical, acustic, electric, 
digital, matematic, psihologic, fonetic.

Implantul de ureche medie VIBRANT SOUNDBRIDGE

Procesoarele audio OPUS 1 şi OPUS 2
cu telecomanda FineTuner

Implanturile cohleare MED-EL 
PULSARCI100 şi SONATATI100
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Tabăra educaţională din vara 2011 se desfăşoară 
în perioada 18 – 22 iunie la hotelul Brădet din 

staţiunea balneo-climaterică SOVATA, jud. Mureş 

Editor:
Asociaţia persoanelor cu deficienţe de 
auz „Ascultă viaţa” - Sibiu, Aleea Iaso-
miei, nr. 8, bl. 43, sc. A, ap. M3

Răspunderea  pentru conţinut revine 
autorilor respectivi
Răspunderea  pentru conţinutul arti-
colelor nesemnate revine editorului

Tipărit la Sibiu
Printed in Romania by www.sory.ro

(continuare din pag. 9)

Participarea noastră în tabăra de la Cheia s-a produs la cinci luni de la acti-
varea implantului şi am avut nevoie de ea ca de aer pentru că am luat totul de 
la capăt. Am simţit că nimeni nu va înţelege mai bine prin ce trecem noi ca fa-
milie decât părinţii întâlniţi atunci la Cheia. Cu unii dintre ei ne mai întâlniserăm 
la cabinetele specialiştilor, dar cu toţi laolaltă nu mai fusesem până atunci.

Ne-au folosit toate  informaţiile primite acolo de la specialişti şi de la părinţi, dar cred 
că cel mai mult i-a ajutat lui Edi prietenia din ochişorii unor copii care erau la fel ca el.

Acum, la aproape un an de la tabăra de la Cheia, nu ne dorim decât un lu-
cru: ca aceste tabere să fie organizate în continuare, astfel încât noi să pu-
tem primi răspunsuri la întrebările care încă ne frământă, să ne putem bucu-
ra împreună de progresul făcut de copiii noştri şi de partenerii lor de suferinţă 
în decursul unui an, în speranţa integrării lor, lucru la care visăm atât de mult.

Violeta şi Cătălin Vieru, Iaşi    
Tel. 0721-33 65 52 şi 0755-05 94 12

Ne-au onorat cu sfaturi utile 
specialistele in logoterapie din 
Cluj-Napoca şi Craiova (foto: 

Iulian Dumitru)

Parinţii urmăresc una din mul-
tiplele prezentări în tabăra de 

la Cheia, iunie 2010 (foto: Iulian 
Dumitru)




