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Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to trud-
ności w rozumieniu przekazu akustycznego przy prawi-
dłowym jego odbiorze w obwodowych strukturach sły-
szenia.
U osób z CAPD słuch obwodowy (przewód słuchowy ze-
wnętrzny, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, komórki 
słuchowe w ślimaku) funkcjonuje prawidłowo, obserwu-
je się natomiast nieprawidłowości  w działaniu struktur 
ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnych za 
przetwarzanie bodźców słuchowych.
Osoby z CAPD słyszą dźwięki otoczenia, w tym dźwięki 
mowy, natomiast mają trudności z odpowiednią ich in-
terpretacją, nadaniem im właściwego znaczenia.

Przyczyny
Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą mieć przy-
czynę w uszkodzeniach układu nerwowego (takich, jak: 
niedotlenienie, urazy mechaniczne, wylewy), ale najczę-
ściej mają charakter rozwojowy – bez uchwytnej przy-
czyny w strukturach mózgu. Niekiedy objawy zaburzeń 
przetwarzania słuchowego pojawiają się po długotrwa-
łym niedosłuchu przewodzeniowym (np. po wyleczonych, 
nawracających stanach zapalnych ucha).

Objawy
Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego:
 → mają trudności w koncentracji uwagi,
 → łatwo się męczą przy czynnościach wymagających 
długotrwałej uwagi słuchowej,
 → są rozpraszane przez nagłe bodźce dźwiękowe,
 →  mogą mieć trudność z lokalizacją dźwięku,
 →  mimo uważnego słuchania mogą mieć trudności 
z rozumieniem długich, złożonych poleceń,
 →  często proszą o powtórzenie informacji,
 →  mają trudności z zapamiętywaniem informacji prze-
kazywanej słownie,
 →  mogą wolniej reagować na informacje słowne,
 →  potrzebują więcej czasu na przyswojenie i przetwo-
rzenie usłyszanej informacji,
 →  mają trudności z rozróżnianiem głośności – przy na-
rażeniu na głośne dźwięki mogą być zdenerwowane, 
szybko się męczyć,
 →  objawy nasilają się w niekorzystnych warunkach aku-
stycznych, przy występowaniu hałasu, szumu,
 →  często mają trudności artykulacyjne, językowe, trud-
ności w nauce czytania i pisania.
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Diagnoza
Jeżeli u dziecka obserwuje się powyższe objawy, zaleca 
się w pierwszej kolejności badanie słuchu obwodowego 
celem wykluczenia występowania niedosłuchu. Jeśli ba-
dania słuchu są prawidłowe, wykonuje się szereg testów 
oceniających rozwój funkcji słuchowych. Diagnoza ta daje 
możliwość odpowiedniego wsparcia terapeutycznego, 
ukierunkowanego na występujące trudności.

Terapia
Dziecko, u którego zdiagnozowano centralne zaburzenia 
przetwarzania słuchowego, powinno zostać objęte wielo-
aspektową terapią.
Zaleca się wdrożenie treningu słuchowego, ukierunkowa-
nego na występujące zaburzenia funkcji słuchowych np. 
metodę SPPS-S, czyli stymulację polimodalnej percepcji 

sensorycznej metodą Skarżyńskiego.
Dodatkowym wsparciem w codzien-
nym funkcjonowaniu dzieci z CAPD 
jest system wspomagający słyszenie 
FM. Urządzenie to przekazuje sygnał 
mowy nauczyciela/terapeuty/rodzica 
poprzez nadajnik bezpośrednio do od-
biornika na uchu dziecka.

Jak pomóc uczniom w szkole
 →  Dzieci z CAPD szybciej odczuwają zmęczenie podczas 
nauki, ponieważ samo słuchanie wymaga zwiększonej 
koncentracji i wysiłku umysłowego. Dlatego nie należy 
doprowadzać do przemęczenia.
 →  Istotne są odpowiednie warunki akustyczne, zmniej-
szenie pogłosu, zminimalizowanie lub wyeliminowanie 
źródeł hałasu.
 →  Wskazane jest wcześniejsze informowanie o tym, że za 
chwilę przekazana będzie ważna informacja.
 →  Po zakończeniu poruszanego zagadnienia zaleca się 
podsumowanie najistotniejszych treści.
 →  Należy stosować znane dziecku słownictwo i niezbyt 
skomplikowaną formę zdań.
 →  Należy do dziecka mówić wolno, stosując zmiany natę-
żenia głosu, ważne informacje można podkreślać into-
nacją, akcentem.
 →  Korzystne jest wzbogacanie przekazu pomocami wizu-
alnymi, naturalnymi gestami.
 →  Bardzo istotne jest budowanie poczucia własnej warto-
ści ucznia, tak aby miał motywację do przezwyciężania 
własnych ograniczeń.
 → Ważnym jest, aby uczeń miał poczucie, że zawsze może 
poprosić o wyjaśnienie kwestii, które są dla niego trudne.



Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
kontakt@medincus.pl
tel. +48 666 333 222

Jeżeli obserwujesz u siebie 
wymienione objawy, 
poszukaj pomocy u lekarza.
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