
 

 

„ÎMPREUNĂ PENTRU AUZ” 

 

Conferința națională a asociațiilor care sprijină persoanele cu deficiențe de auz, 

cu participarea medicilor din centrele de implantare cohleară și a mediului universitar 

Ediția a II-a, 31 ianuarie-2 februarie 2020 

Vulcan, județul Brașov 

 

Asociația Perspective pentru Copiii Hipoacuzici 

din România are experiența de mai mulți ani în 

organizarea de workshopuri pentru terapeuți, părinți și 

alte persoane interesate de acest domeniu din întreaga 

țară. Pe parcursul anilor am realizat că pentru atingerea 

principalului obiectiv al asociației e nevoie să ne unim 

forțele cu celelalte asociații din domeniu. De aceea, în 

2018 am organizat prima conferință națională a 

asociațiilor care sprijină persoanele cu deficiențe de auz 

în Vulcan. Încurajați de rezultate, am decis să facem din această întâlnire una care să se repete 

periodic.  

Recent, ne-am întâlnit a doua oară, la conferința „Împreună pentru auz” găzduită tot la 

Vulcan. Invitați speciali au fost medicii care își desfășoară activitatea în centrele de implantare 

cohleară precum și reprezentanții  mediului universitar. Scopul conferinței a fost, în primul rând, 

să ne unim forțele pentru tratamentul eficient al surdității; să discutăm despre aspectele practice 

ale Programului Național de Implantare Cohleară, mai 

ales cu privire la înlocuirea procesoarelor de sunet, 

precum și să dezbatem anumite tematici care au devenit 

actuale în ultima perioadă. Am dorit astfel să creăm 

posibilitatea unei întâlniri între specialiștii care 

activează în  domeniul medical, universitar și non-

guvernamental și, nu în ultimul rând, să creăm ocazia 

de a ne cunoaștem (fiind prezente aproape toate 

asociațiile non-profit din țară și toate centrele de 

implantare cohleară invitate).  

Am dezbătut următoarele: înlocuirea procesoarelor de sunet în Programul național de tratament al 

surdității prin proteze auditive implantabile, procedura de implantare și cum variază aceasta de la 



un centru la altul, nevoia unui Registru național de implanturi cohleare și de 

proteze implantabile cu ancorare osoasă, importanța asigurării sprijinului 

psihologic pentru familiile care află vestea hipoacuziei, asigurarea unei 

reabilitări de succes, formarea specialiștilor în domeniul reabilitării auditiv-

verbale la universitățile din România, aspecte legislative noi privind funcționarea 

asociațiilor. Invitații au prezentat activitatea centrelor de implantare cohleară din 

Iași, Târgu-Mureș și Craiova, iar prof. dr. 

Dan Mârțu, cel care a efectuat prima 

operație de implant cohlear în țara noastră 

în martie 2000, ne-a oferit  informații utile 

despre începuturile acestui dispozitiv 

revoluționar în România.  

Participanții au formulat câteva propuneri de acțiuni, 

precum:  

 inițierea de discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în vederea decontării terapiilor 

de reabilitare auditiv-verbală; asigurarea reparațiilor post-garanție precum și  a consumabilelor 

pentru aparate; 

 cooperare cu Ministerul Sănătății pentru perfecționarea cadrului legislativ necesar asigurării 

sprijinului psihologic pentru familiile afectate de diagnosticul hipoacuziei. Totodată, solicitarea 

unei informări cu privire la stadiul în care se află Registrul de screening auditiv neonatal care 

ar putea fi baza Registrului național de implanturi cohleare și de proteze implantabile cu 

ancorare osoasă; discuții cu privire la procesul de formare al specialiștilor în audiologie.  

Participanții au convenit în ceea ce privește nevoia informării la nivel național privind  tratamentul 

surdității prin proteze implantabile și au propus crearea unui portal online care să cuprindă toate 

informațiile relevante din acest domeniu (de ex. informații despre hipoacuzie și posibilități de 

intervenție; detalii despre Programul Național de tratament al surdității și centrele de implantare; 

accesul la terapeuți), destinat părinților și publicului larg. Acest portal ar urma să fie conectat cu 

toate spitalele din România, indiferent de clasificarea lor.  

Pe baza discuțiilor cu specialiștii în domeniul reabilitării 

auditiv-verbale s-a ivit nevoia acreditării unui curs de formare 

postuniversitară în cadrul universităților de profil.   

Mulțumim pentru participare și implicare reprezentanților 

centrelor de implantare cohleară,  dr. Dan Mârțu, dr. Sebastian 

Cozma, dr. Luminița Rădulescu, dr. Oana-Roxana Bitere, dr. 

Adriana Neagoș, dr. Mariana Totolin; profesorilor universitari dr. Alois Gherghuț de la 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și dr. Viorel Agheană de la Universitatea București! 

Mulțumim pentru participarea activă asociațiilor de profil:  

Ascultă Viața, Darul Sunetului, Hallóka, Lumea Sunetelor, Să 

Auzim Glasul Mamei, Trăiește Evoluează Ocrotește, Koala 

RV, Glas Cristalin, Auzi. Înțelegi. Trăiești, Speranța Sarei, 

Vreau să Aud și Perspective pentru Copiii Hipoacuzici! 



Mulțumim sponsorului nostru, S.C. Fix 

Import Export SRL reprezentantul 

Cochlear în România, în special 

domnului Sönke Martin, care prin 

sprijinul său a făcut posibilă 

desfășurarea evenimentului! 

 

 

 

    

 

 

 


