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Cu „Bine aţi venit” am fost întâmpinaţi de părintele Viorel Laiu în tabără noastră de la Mănăstirea Neamţ (vara 2009)
(Foto: Iulian Dumitru)
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Bun venit în lumea sunetelor
astfel ne consolidăm
Din activitatea asociaţiei noastre

Înfiinţată
în
octombrie 2007
la Sibiu, Asociaţia
“Ascultă Viaţa”
acum în al 3-lea
an de existenţă
se
compune
din aproape o
sută de familii
membre.
Prin
prezenţa
pe internet (www.hipoacuzici.ro) suntem
în măsură să acordăm sprijin celor în cauză.
Asociaţia a fost prezentă la Conferinţa
Naţională ORL (Sovata, octombrie 2009)
şi mai recent la Conferina Naţionala a
Pacienţilor (Bucuresti, martie 2010), de
fiecare dată cu un stand de informare propriu
şi cu participarea a mai multor familii chiar
împreună cu copii lor implantaţi. Suntem în
posesia unui stand profesional de prezentare
(masă personalizată şi 5 Rollup-uri). În faţa
unui public numeros preşedintele asociaţiei
a ţinut o expunere cu privire la problemele
ce ne frământă adresându-se autorităţilor.
Ne bucurăm că avem posibilitatea unor
prezenţe tot mai frecvente la TV, în diferite
emisiuni, de exemplu la TVR 1 cu filmul de 30
minute întitulat “Copii care ascultă viaţa” cât
şi în presa cotidiană, de exemplu cu ecouri la
recitalul de pian prezentat de copilul implantat
Danny Lungu la Sibiu în cadrul taberei de la
Râu Sadului (iulie 2009). În revista Seminarului
Teologic “Veniamin Costachi” a apărut un
articol despre tabăra noastră de la Mănăstirea
Neamţ (septembrie 2009).
De o importanţă mai deosebită însă consider
a fi demersurile noastre la Ministerul Sănătăţii,
unde am depus un memoriu (vezi pagina 9).
O şedinţă a membriilor Asociaţiei a avut loc
pe 28 noiembrie 2009 la Sibiu. Cu această
ocazie am discutat probleme organizatorice

şi aspecte financiare, am ales reprezentanţi
regionali ai asociaţiei şi am difuzat pliantul
nostru. Am clarificat posibilităţile de a obţine
o poliţă de asigurare pentru partea externă a
sistemului de implant cohlear. Un chestionar
despre cele patru tabere instructive organizate
până în prezent relevă efecte pozitive pentru
reabilitarea copiilor noştri. Totodată am
stabilit locaţia taberei din acest an, termenul
ei fiind votat apoi pe calea internetului pe
forumul asociaţiei. Vă aşteptăm cu bucurie la
staţiunea Cheia în perioada 21-25 iunie 2010.
Fondurile asociaţiei au crescut simţitor.
Activitatea noastră s-a consolidat. Pe diferite
planuri am simţit sprijinul permanent din
partea firmei MED-EL din Austria. Ca o privire
de ansamblu, astăzi putem afirma că asociaţia
noastră nu numai că trăieşte, dar şi că ea s-a
dovedit a fi de real folos pentru membrii ei,
acordându-le sprijin moral şi material. Prin
ajutor reciproc şi efort colectiv dorim să
atingem şi pe viitor scopurile statutare ale
asociaţiei.
Toni Bogdan, Ploieşti
Preşedintele Asociaţiei „Ascultă viaţa”
Tel: 0745 – 818562;
tonybogdan1@yahoo.com

CHEMARE
Asociaţia trăieşte prin activitatea şi
contribuţiile membrilor ei. Conform statutului pot deveni membri cotizanţi toţi
părinţii unor copii cu deficienţe de auz,
dar şi orice persoană care doreşte să
sprijine activităţile asociaţiei. Formulare
de înscriere le puteţi descărca de pe siteul asociaţiei www.hipoacuzici.ro.
Doar împreună putem reuşi!
Aderaţi la asociaţia noastră în număr cât
mai mare!
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Ce fel de grad de handicap putem obţine? Sondaj
Stimaţi părinţi,
revin cu subiectul încadrării copilului în unul din gradele de handicap. Din experienţa proprie
vă împărtăşesc faptul că la Sibiu am avut copii încadraţi până la vârsta de 3 ani în gradul I,
echivalentul gradului accentuat de acum. După această vârstă copii mei au fost categorisiţi ca
având o deficienţă medie, dobândind gradul de handicap mediu.
Susţin în continuare ideea necesităţii încadrării persoanelor cu deficienţă de auz bilaterală
profundă în gradul accentuat cu însoţitor până la vârsta şcolară, adică până la 7 ani. Asociaţia
doreşte ca în final să ajungem la o astfel de încadrare unică pentru copii cu implant, garantată
prin legislaţie, indiferent de domiciliu, deci valabilă în toate judeţele ţării.
Pentru mai târziu, consider că această încadrare nu îşi are utilitate, deoarece copii au recuperat
deja limbajul, având auzul educat, astfel încât se pot descurca bine în mediul şcolar normal.
Vă redau principala legislaţie în domeniu, care va fi disponibilă si pe site:
• Criteriul medico- psihosocial de încadrare în grad de handicap publicat în Monitorul
Oficial (MO) partea I nr.885 bis/2007;
• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap publicată în
MO partea I nr.1/2008;
• Norma metodologică de aplicare a Legii 448/2006 publicată în MO partea I nr.
233-/007.
În tabara de anul acesta respectiv pe Forum vom intreprinde un sondaj referitor la gradul de
handicap obţinut de copiii membrilor Asociaţiei şi vom discuta care ar fi următorii paşi pe
care Asociaţia îi va întreprinde.
Aştept în continuare opiniile dumneavoastră pro şi contra la acest subiect.

Cristi Mitroi, Bucureşti
membru în consiliul director al Asociaţiei
Tel: 0724 – 21 70 12, email: mitalex2@yahoo.com

4

Bun venit în lumea sunetelor
Sprijin material pentru membrii asociaţiei
După o perioadă relativ grea, în care această asociaţie s-a născut din eforturile unor părinţi
inimoşi şi în care am reuşit să ne creem o bază de plecare spre viitor, am ajuns la momentul
în care Asociaţia „Ascultă viaţa” îşi poate sprijini membrii în mod direct, material, acolo unde
instituţiile statului nu dau dovadă de interes în acest sens.
Prima iniţiativă urmăreşte acoperirea costurilor de participare in tabăra ce va avea loc la
staţiunea Cheia, judeţul Prahova, în perioada 21 - 25 iunie 2010, pentru membrii asociaţiei
care s-au implicat în colectarea de fonduri în beneficiul asociaţiei în baza formularelor 230,
privind virarea a 2% din impozitul pe venit aferent anului 2009, procedura fiind disponibilă pe
forumul asociaţiei şi în conformitate cu cele stabilite în adunarea generala a asociaţiei din data
de 28 noiembrie 2009.
În urma eforturilor depuse de membrii asociaţiei s-a reuşit strângerea unor sume semnificative
în contul asociaţiei. După finalizarea taberei de la Cheia şi acoperirea costurilor ce cad în sarcina
asociaţiei, Consiliul Director va analiza situaţia financiară şi va stabili cuantumul ajutorului
acordat tuturor membrilor cotizanţi ai asociaţiei, ajutorul constând în baterii gratuite pentru
sistemele de implant cohlear.
Pe această cale subliniem încă o dată că numai prin implicarea tuturor membrilor în activitatea
de strângere de fonduri, asociaţia îşi poate îndeplini obiectivele !
Cosmin Alexandru Braşov, Sibiu
membru în Consiliul Director
Tel: 0745 – 127 469, brasov.cosmin@gmail.com

Hai să ne ajutăm! Activităţi de cunoaştere în tabăra de la Neamţ (Foto: Iulian Dumitru)

5

Bun venit în lumea sunetelor
Etapele reabilitării cu implantul cohlear
Din experienţa unei mame

Ca mămică fericită cu o fetiţă vorbăreaţă, implantată timpuriu, pot sa subliniez unele aspecte
esenţiale din terapia cu implantul cohlear pe care am urmat-o împreună cu echipa de specialişti
formată din: cofochirurg, inginer clinic, audiolog şi logoped, pentru reabilitarea copilului meu.
1. Etapa consilierii necesară pentru obţinerea informaţiilor despre acest tratament, care
pot fi obţinute atât de la specialişti cât şi de la parinţii în cauză.
2. Etapa de logopedie trebuie începută deja înainte de implantare, mai ales in cele 3 luni
obligatorii de protezare.
3. Etapa chirurgicală este absolut necesară pentru deschiderea căii auditive, având însă o
pondere relativ mică în cadrul întregii terapii (aproximativ 30 %). Este o etapă grea, dar
în acelaşi timp uşoară, datorită timpului scurt în care se desfaşoară şi datorită refacerii
rapide a pacientului. Impactul asupra familiei pacientului este mare, crezându-se că prin
simpla implantare se obţine rezolvarea tuturor problemelor. Nu este aşa!
Greul abia acum începe!
4. După activarea aparatului (la 4 săptămâni după operaţie), începe etapa reglajelor şi
a audiogramelor, fără care copilul nu poate auzi bine şi clar. Reglajele trebuie făcute
de un inginer clinic competent, cu o experienţă bogată. (Criteriul meu de a alege
specialistul care să faca reglaje fetiţei mele a fost numărul copiilor cu rezultate bune.)
Audiograma defineşte exact cât aude pacientul într-un anume moment. Inginerului
clinic are nevoie de o audiogramă recentă şi precisă, ea fiind un reper pentru reglaj. O
audiogramă precisa se obţine foarte greu, mai ales de la copiii mici (cu vârste între 1,5 4 ani), care încă nu ştiu să colaboreze. Importantă este antrenarea copilului acasă, prin
simularea zilnica, ca un joc, a unei audiograme. Acest lucru face parte din antrenamentul
auditiv al copilului. La început, reglajele se fac mai des, până la atingerea pragului auditiv,
iar apoi se face o verificare periodică a reglajului odată la 6 luni.
5. Odată cu etapa reglajelor şi a cea a audiogramelor se continuă etapa logopedică, începută
încă din perioada protezării. Un principiu esenţial în terapia copilului cu implant este
participarea părintelui la orele de logopedie. Astfel părintele învaţă ce are de făcut acasă
şi cum poate ajuta copilul. Din experienţa personală de patru ani, ştiu că rezultatele apar
mai repede, dacă există un program de 2 ore logopedie cu specialistul, alternat cu unul
de stimulare susţinută desfăsurat zilnic acasă. Copilul trebuie tratat ca un copil normal,
căruia îi putem impune o disciplină şi reguli de educaţie specifice vârstei şi nu trebuie
alintat datorită faptului că are un handicap.
6. Atrenamentul auditiv din cadrul etapei logopedice este baza auzului şi în continuare a
vorbirii. Se lucreaza intens cu instrumente şi jucării sonore, 3-4 luni. Este absolut necesar
să antrenezi copilul să asculte, să-l pregăteşti pentru a obţine audiograme cât mai precise.
Ideal audiograma se face când copilul e odihnit. Prin stimularea intensă se urmăreşte ca
audiograma nouă să fie mereu în progres faţă de ultima, pentru a nu bate pasul pe loc in
reglaje.
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7. În paralel cu antrenamentul auditiv şi odată cu atingerea unui prag auditiv de 50-60
decibeli, reflectat de audiogramă, se începe lucrul pentru discriminarea limbajului cu
cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice, prin arătarea unor imagini şi pronunţarea
cuvintelor respective. După învăţarea lor, copilul le va identifica atunci când va fi întrebat,
prin indicarea lor cu degetul şi nu prin pronunţie. Aceasta este etapa înţelegerii sau etapa
decodificării. Stimularea auditiva se face cu voce umană, şi nu cu mijloace înregistrate.
8. Dupa respectarea intocmai a etapelor de mai sus, la 5 luni de la implantare, Anamaria
a început să pronunţe cuvinte simple: mama, tata, apa, baba, Ani. La 6 luni rostea 70
de cuvinte şi intelegea aproximativ 150. Este un reper pentru a şti când să te aştepţi la
primele cuvinte. Aceasta este etapa inceperii pronunţării. Posibil ca alţi copii să aibe
nevoie de mai mult timp până la pronunţarea primelor cuvinte. Niciodată nu comparaţi
copiii intre ei, pentru că fiecare copil este unic.
9. După începerea pronunţiei, urmează etapa dezvoltării vocabularului prin adăugarea unui
cuvânt nou lângă unul deja cunoscut. În prima fază copilul este lăsat să se exprime spontan
şi să structureze singur propozitia simplă. Nu se întrerupe, chiar dacă pronunţia nu este
tocmai bună. Astfel se încurajeaza vorbirea!
10. Un alt principiu important este învăţarea întrebărilor, pentru a putea face o conversaţie.
Copilul învaţă întrebarea şi apoi răspunsul. Stimularea lui iniţială se bazeaza pe întrebare şi
răspuns, cum de altfel mai tărziu şi dialogul. Se continuă cu formarea structurii propoziţiei
simple (la aproximativ 1 an de la implant). Este etapa iniţierii limbajului.
11. Ulterior copilul începe etapa corecţiei. Copilul este corectat continuu, oferindu-i forma
corectă, insistând chiar să repete corect, împreuna cu fixarea sunetelor deficitare (S, F, R,
C, G, H, CE, etc ) şi integrarea lor in interiorul cuvintelor, corectarea continuă a sunetelor
fixate greşit, învaţarea cuvintelor din mediu casnic (mobilă, îmbrăcăminte, fructe, legume),
exerciţii de memorare (poezii simple cu cuvinte cunoscute).
12. Mai târziu, după 2 ani de la implant, când copilul deja are un limbaj bogat, se pot face
exerciţii de ascultare a unei poveşti înregistrate bine ştiute (pe CD), apoi aceeaşi poveste
insoţită de film (desene animate pe DVD), exerciţii de vorbit la telefon, exerciţii de
povestire din memorie. Este etapa dezvoltarii limbajului.
13. Deasemenea, consider că terapia de grup cu 2-3 copii la logopedie îi ajuta foarte mult.
Copiii mai întâi se imită, apoi socializează şi în final comunică între ei. Acest gen de terapie
ajută mult la integrarea în colectivitatea grădiniţei, la eliminarea sentimentului de izolare
şi a timidităţii. Astfel copilul capătă siguranţa de sine şi va avea un comportament normal.
Este etapa integrării în colectivitate. Copilul frecventează în paralel grădiniţa, continuând
lecţiile de logopedie în vederea pregătirii pentru şcoală. Suportul logopedic, în funcţie de
rezultatele acumulate, este necesar până în preajma şcolii sau chiar şi pe parcursul primilor
ani de şcoală.

...Continuare la pagina 8
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Conferinţa Naţională a Pacienţilor
Bucureşti, 11 – 12 martie 2010
La conferinţă asociaţia noastră a participat cu un stand şi o prezentare a asociaţiei care a
cuprins problemele cu care ne confruntăm în obţinerea drepturilor pacienţilor cu implant
precum şi problemele care ar trebui incluse în legislaţie privind garanţia auzirii cu ajutorul
implantul cohlear pe termen lung - adică toată viaţa -, rezolvarea problemelor în cazul
defectării implantului sau a procesorului după perioada de garanţie şi altele. La stand au fost
prezente trei familii din Bucuresti cu copii lor care au deja achiziţii verbale şi anume familiile:
Casagicu, Mocanu şi Năstase.

„Mascotele conferinţei” – Tina şi Anamaria
(Foto: Ute Hellmuth-Zweyer)

În faţa standului propriu al
asociaţiei – dr.-ing. Antonius Stanciu şi Anamaria
(Foto: Ute Hellmuth-Zweyer)

...Continuare de la pagina 7
Importantă este implantarea timpurie!
Lupta întregii echipe, din care face parte părintele-coterapeut, urmăreşte ca pacientul să
poată frecventa o şcoală de masă. Tratamentul se consideră reuşit în momentul în care
pacientul promovează în învăţământul de masă. De aceea este importantă implantarea
timpurie, pentru a scurta perioada fără auz, pentru a nu dezvolta limbajul nonverbal (cu
semne). Astfel scade şi riscul de a rămâne cu sechele (pronunţie greoaie, labiolectură).
Etapele sunt în principiu aceleaşi, indiferent de vârsta la implantare, dar unele dintre ele se
parcurg mai greu în cazul in care copilul este implantat târziu (după vârsta de 2-3 ani), datorită
prezenţei unui comportament specific acestui tip de handicap. În opinia mea cheia succesului
este data de: experienţă, rigurozitate şi perseverenţă.
Tuturor Vă doresc mult succes, răbdare şi tenacitate!
Antoneta Năstase, Bucureşti
mama lui Anamaria, implantată cohlear bilateral
Tel: 0722 – 32 51 82.
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În cadrul conferinţei preşedintele asociaţiei, Toni
Bogdan, a susţinut o prezentare despre implantul
cohlear, demonstrând că este singura soluţie pentru
copii născuţi surzi. Prezentarea a fost apreciată cu
aplauze intense. De asemenea a fost filmată pentru
postul „Sănătatea TV”. A fost abordat D-nul
Ministru Secretar de Stat Dr. Cristian Irimie, care a
ascultat pe viu rezultatele copiilor cu implant cohlear
(Anamaria Năstase şi Tina Casagicu), şi credem că a
înţeles importanţa şi eficienţa programului naţional
de implant. În semn de mulţumire, fetiţele au primit
de la dumnealui câte un autograf.

Ministrul secretar de stat acordând autografe
copiilor. În postplan la mijloc Ewald Thurner,
şeful filialei din Viena a companiei MED-EL
(Foto: Ute Hellmuth-Zweyer)

un memoriu adresat ministerului
Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Pacienţilor din partea asociaţiei s-a elaborat un memoriu
adresat ministrului sănătăţii, care a fost depus la minister.
Câteva din ideile principale:
• Lipsa de informare şi neefectuarea screening-ului neonatologic, ţinând cont că faţă de o
medie de 170 de copii născuţi surzi în fiecare an, implantaţi prin Programul Naţional sunt
implantaţi anual abia cca. 60 de copii.
• Introducerea „Tichetului de Sănătate” cu o anumită sumă şi pentru implantul cohlear,
adică garantarea dreptului fiecărui pacient la acest tratament şi în consecinţă eliminarea
listelor de aşteptare
• Lipsa personalului calificat pentru logoterapia specializată.
Din răspunsul oficial al Ministerului, Serviciul pentru programe de sănătate (Nr.
20768/26.05.2010), purtând sigiliul Ministerului şi semnătura dr. Mihaela Bardos, şef serviciu,
cităm următoarele:
... „Întrucât programelor naţionale de sănătate în acest an este insuficient şi, de asemenea,
grevat şi de angajamentele financiare ale anului precedent, Ministerul Sănătăţii va avea în
vedere aspectele semnalate de Asociaţia mai sus-menţionată la momentul identificării unor
resurse financiare suplimentare.
În ceea ce priveşte întroducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a unor anumite
meserii necesare unei proceduri corecte a terapiei surdităţii, menţionăm faptul că am înaintat
adresa dvs. Direcţiei Organizare şi Politici Salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii.”
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Povesta copilului nostru

Bună ziua, sunt mama unui baieţel de 3 ani şi
2 luni, implantat la vârsta de 2 ani şi patru luni
la Cluj-Napoca. Bogdan a fost un copil mult
aşteptat şi dorit. În sarcină nu am avut nici un
fel de probleme cu el, s-a născut prin cezariană,
totul a decurs bine. Cam după o lună am
observat că Bodgan nu reacţionează la vocea
mea, la zgomote. La controlul de 2 luni i-am
vorbit medicului de familie despre neliniştea
mea. Doctoriţa ne-a asigurat că copilul ar fi
prea mic şi de aceea nu răspunde. Între timp
noi l-am testat cu diferite zgomote puternice,
bătut din palme, baloane sparte, dar copilul nici
măcar nu clipea. Când a împlinit un an, am fost
cu el la un audiolog din Timişoara care în urma
unor teste specifice făcute sub anestezie, ne-a
asigurat că Bogdan ar auzi perfect cu urechea
dreaptă, doar cu stânga n-ar auzi, însă urechea
dreaptă ar acoperi-o şi pe cea stângă, ceea ce
oarecum ne-a liniştit.
Totuşi neliniştea noastră creştea cu fiecare zi,
deoarece copilul nu scotea nici un sunet. La un
an şi două luni, de ziua copilului am fost întrun parc de copii. Spre seară s-a lăsat cu foc de
artificii. Toţi copiii mai micuţi plângeau în hohote
din cauza zgomotelor produse de artificii, al
meu însă stătea liniştit. Atunci am avut un şoc şi
diagnosticul clar: copilul nostru nu aude!
La 2 ani ne-am hotărât să-l investigăm şi în
Ungaria. Acolo s-au făcut toate testele posibile
referitoare la auz şi am primit verdictul:
hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală.
Ni s-a recomandat implant cohlear care ar
costa 32.000 EURO. Eram terminaţi. De unde
să facem rost de o suma de bani aşa de mare
şi într-un timp atât de scurt? Auzisem de un
program naţional pentru implant , dar nimeni
nu ştia concret ce şi cum. Ne-am gândit,
dacă operaţia nu se face la Bucureşti, nu se
face nicăieri în ţară… aşa am gândit noi. La
Bucureşti alte teste, acelaşi diagnostic. Ne-au
pus pe o listă de aşteptare. Nici nu ştiam ce
loc ocupăm pe listă, deşi îndeplineam toate
condiţiile pentru implantare.
Am venit acasă descurajaţi şi trişti, nu vedeam
vreo ieşire din situaţie. Am căutat pe net
informaţii despre implant. Într-o zi am primit
o adresă de mail de la Luminiţa Lungu, mămica
10

cu un băieţel implantat cohlear, Dani, care
cântă superb la pian. Din vorbă în vorbă ea
mi-a spus că va merge la Cluj să-i facă la baieţel
operaţie de implant bilateral, şi s-a oferit să
vorbească ea pentru noi cu domnul profesor
dr. Cosgarea şi cu doamna dr.Necula. Aşa
am ajuns la Cluj, unde după ce ne-a consultat
doamna dr. Necula, ne-a şi programat imediat
la implant. Operaţia s-a făcut la data de 28
iulie 2009. Bogdan are OPUS 2 de la MED‑EL.
Pentru noi, după atâta umblet, diagnostice
greşite şi uşi închise, asta a fost o minune, o
adevarată binecuvântare .
Acum, la 9 luni după activarea aparatului,
suntem foarte multumiţi. Bogdan aude, are
deja un limbaj de vreo 20 de cuvinte, imită
sunete după noi, avem logoped o ora pe zi
/5 zile pe săptămână. Copilul vorbeşte tot
timpul. Bineînţeles că şi noi, părinţii, lucrăm cu
el acasă. Sperăm ca recuperarea lui va fi totală.
Mulţumim din suflet pe această cale doamnei
Luminţa Lungu şi echipei de medici de la spitalul
ORL Cluj-Napoca. De asemenea domnului
dr. -ing. Stanciu din Timişoara, doamnelor
Bologa şi Ştefănescu din Sibiu, Dumnezeu să
le dea multă sănătate. Cu toţii ei sunt o echipă
minunată.
Nicoleta Miclea, Oradea
Tel. 0723 – 46 08 67

Bun venit în lumea sunetelor
Sunt... uNIC !

Poezie dedicată copiilor cu deficienţe de auz de Camelia Ciobotaru
Frumoasă eşti copilărie
Chiar de eşti „ prea tăcută ” pentru mine...

Şi-i mulţumesc lui Dumnezeu că braţe mi-a lăsat
Atunci, când graiu-n ceruri „mi-a uitat”,

Dar mai frumos mi-e jocul îngeresc
Pentru că nu pot azi, prin vorbe, să jignesc...

Să pot părinţii-n braţe să mi-i strâng
Şi să-i iubesc atunci când plâng

Şi chiar de par mai diferit ca altul,
La fel de-aproape ni-i Înaltul...

Gândindu-se, că poate-i vina lor...
Şi nu-mi pot fi mereu de ajutor.

Iar cel ce vrea cu-adevărat să mă cunoască,
Îmi va citi-n privirea îngerească

Să le pot şterge lacrima uşor
Şi să le desenez, încetişor,

Şi vorbe... şi dorinţe... şi dureri...
Şi ce simt azi... şi ce-am trăit mai ieri...

O inimă , o floare şi un flutur’ mic
Să înţeleagă, că de fapt...eu sunt ...U N I C...

(Poezie descoperită pe internet de către Toni Bogdan, preşedintele asociaţiei)

Copii noştri minunaţi

(Foto: Iulian Dumitru)
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Informaţii utile despre asociaţia „ascultă Viaţa”
Consiliul director al asociaţiei
Toni Bogdan, Ploieşti, preşedinte, 0745 – 81 85 62, tonybogdan1@yahoo.com
Gina Stanciu, Sibiu, vicepreşedinte, 0751 – 22 16 73, gina.stanciu@autototal.com
Dănuţ Loghin, Timişoara, secretar, 0745 – 20 11 55, marialoghin@elba-com.ro
Cosmin Braşov, Sibiu, responsabil site, 0745 – 12 74 69, 0728-85 59 18, brasov.cosmin@gmail.com
Cristi Mitroi, Bucureşti, 0724 – 21 70 12, mitalex2@yahoo.com
Nicoleta Dragomir, Brăila, 0239 – 67 71 42, costidrax@yahoo.com
reprezentanţi regionali
– Baia Mare, Monica Zah, 0262 – 26 72 22, zahmonica@yahoo.com
– Brăila, Mirel Pârlea, 0766 – 53 55 96, parleamariana@yahoo.com
– Braşov, Bianca Bârsan, 0734 – 66 30 25, biancabarsan@yahoo.com
– Bucureşti, Valentin Gora, 0722 – 31 53 48, valetingora@aim.com
– Bucureşti, Antoneta Năstase, 0722 – 32 51 82, nastaseantoneta@yahoo.com
– Cluj-Napoca, Erszebet Lorincz, 0745 – 14 67 18, lorincz_erzsebet2007@yahoo.com
– Constanţa, Nicoleta Macarov, 0720 – 78 59 85, macarov.nicoleta@yahoo.com
– Oradea, Miclea Ion Vasile, 0743 – 59 63 59, 0723-46, nico_micle@yahoo.co.uk
– Slatina, Luminiţa Lungu, 0748 – 92 90 82, lumy_danny@yahoo.com
– Timişoara, Felicia Mihuţ, 0740 – 08 69 50, felimihut@yahoo.com
– Vaslui, Rodica Lungu, 0745 – 38 90 44, lrodica2006@yahoo.com
– Zalău Nicoleta Homone, 0260 – 66 01 86
Cum deveniţi membri ai asociaţiei?
Formularul de înscriere se obţine de pe site, apoi formularul completat se transmite la adresa
gina.stanciu@yahoo.com sau vă adresaţi secretarului asociaţiei, Dănuţ Loghin, care va poate
trimite un formular. Site-ul Asociaţiei : www.hipoacuzici.ro, conţine şi un Forum.
donaţii şi sponsorizări în favoarea
asociaţiei
IBAN: RO 23 BACX 000 0000 18531 2001,
Uni Credit Ţiriac Banc Sibiu
Cod de înregistrare fiscală: CIF 23 05 22 54
Sponsorizări prin “2 % din impozit”:
formularul 230 se depune împreună cu fişa
fiscală la Administraţia financiară unde aveţi
domiciliul. Formularul cu datele Asociaţiei
se poate descărca de pe site-ul Asociaţiei.
difuzarea filmelor documentare şi a
broşurilor asociaţiei
• Filmul “Bucuria reuşitei” şi filmul “Dorim
să auzim” sunt filme documentare care
conţin exemple ale unor copii purtători
de implant cohlear, cât şi sfaturi utile
ale unor medici ORL, audiologi şi

logopezi. Filmele sunt postate pentru
descărcare de pe site-ul Asociaţiei
www.hipoacuzici.ro
Ghidurile pentru părinţi:
• Ghid de stimulare auditiv-verbală în
familie a copiilor cu implant cohlear
(autor: Nicoleta Cazacu, logoped
principal)
• Sugestii pentru părinţi. Exemple
şi exerciţii pentru părinţii copiilor
purtători de implant cohlear (autori: Dr.
Rodica Popescu, conf.univ. şi Carmen
Ştefănescu, logoped)
Ghidurile pot fi procurate prin doamna
Antoneta Năstase (Bucureşti).
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Centre medicale pentru implant cohlear
Bucureşti:
Institutul de Fono-Audiologie
şi Chirurgie Funcţională ORL, Panduri
Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5

Iaşi:
Spitalul Clinic
de Recuperare Iaşi
Str. Pantelimon Halipa nr. 14

Spitalul Clinic Colţea
B-dul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3

Târgu Mureş:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
„Grigore Alexandrescu“
Bd. Iancu de Hundedoara 30
Timişoara:
Spitalul Clinic
Cluj-Napoca:
Municipal de Urgenţă
Spitalul Clinic Judeţean
Str. Hector nr. 1
de Urgenţă Cluj
Str. Clinicilor 3-5

AUDIOLUX, departamentul de audiologie si protezare auditiva al firmei PECEF TEHNICA,
se implica permanent in recuperarea persoanelor hipoacuzice, oferind servicii de: reglaj pentru implanturi
cohleare si de ureche medie, reglaj proteze auditive, audiometrie, logopedie.
La AUDIOLUX accesoriile implanturilor MED‑EL au cele mai mici preturi de pe piata romaneasca,
deoarece suntem preocupati mereu de accesabilitate. De aceea suntem acum mai aproape de
dumneavoastra.
Ne gasiti in: Bacau, Bucuresti, Constanta, Craiova, Oradea, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Targu Mures,
Timisoara si Targoviste.Pentru informatii, ne gasiti la:
Tel: 021 – 637 25 98, Mobil 1: 0747 – 773 405, Mobil 2: 0745 – 076 993, Mobil 3: 0747 – 773 373
Email 1: carmen.sandu@pecef.ro, Email 2: anca.modan@pecef.ro

14

Bun venit în lumea sunetelor

Implanturile cohleare MED-EL
PULSARCI100 şi SONATATI100

Procesoarele audio OPUS 1 şi OPUS 2
cu telecomanda FineTuner

Implantul de ureche medie VIBRANT SOUNDBRIDGE

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.
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două tabere reuşite în 2009
Anul trecut asociaţia noastră, împreună cu firma MED-EL, într-un efort deosebit a organizat
două tabere instructive, fiecare cu peste 100 de persoane participante:
• 28 iunie – 3 iulie 2009 la „Cabana Nora” din Râu Sadului (Mărginimea Sibiului)
• 30 august – 4 septembrie 2009 la Mănăstirea Neamţ
În program au fost:
– prezentări despre etapele tratamentului cu implantul cohlear (operaţie, reglaje,
audiograme, educarea auzului şi achiziţionarea limbajului)
– excursii: centrul istoric şi grădina zooligică din Sibiu; vizitarea Mănăstirii Neamţ, Cetatea
Neamţului, Casele memoriale Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu; foc de tabără la stână.
– la Biblioteca judeţeană ASTRA din Sibiu, recitalul de pian deosebit, susţinut de Danny
Lungu din Slatina, copil de 10 ani, implantat cohlear bilateral care a uimit un public
numeros şi a apărut în mai multe programe de televiziune

O parte din participanţii taberei de la Râu Sadului în excursie la Sibiu. În imagine apare unul din turnurile de apărare a
cetăţii medievale.

Tabăra din vara 2010 se desfăşoară
în perioada:
21 – 25 iunie la staţiunea de munte Cheia,
jud. Prahova

Editor:
Asociaţia persoanelor cu deficienţe de
auz „Ascultă viaţa” cu sediul la Sibiu,
Aleea Petuniei nr. 10, Scara A, ap. 11
Răspunderea pentru conţinut revine autorilor respectivi
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