
Rola logopedy w procesie 
diagnostycznym zaburzeń 

przetwarzania słuchowego

Joanna Rutkowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Studia Doktoranckie 

STRESZCZENIE
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego przysparza wielu trudno-
ści z powodu złożonego  obrazu symptomów oraz  współwystępowania 
i nakładania się objawów APD na inne zaburzenia rozwojowe. Logopeda 
powinien być jednym z członków interdyscyplinarnego zespołu biorące-
go udział w  procesie diagnostycznym pacjentów  z zaburzeniami prze-
twarzania słuchowego. Celem pracy była ocena roli logopedy w procesie 
diagnostycznym zaburzeń przetwarzania słuchowego na podstawie ana-
lizy obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań logopedycz-
nych. W pracy przedstawiono wyniki badań 40 dzieci w wieku od 7. roku 
życia do 10. roku życia zbadanych platformą APD-Medical i poddanych 
ocenie sprawności językowych i artykulacyjnych. 

Słowa kluczowe 
zaburzenia przetwarzania słuchowego, wyższe funkcje słuchowe, dia-
gnoza logopedyczna, terapia logopedyczna 

SUMMARY
The diagnosis of auditory processing disorders causes many difficulties 
due to the complex of the symptoms and the coexistence and the overlap 
of the APD symptoms to the other developmental disorders. The speech 
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therapist should be one of the members of the interdisciplinary group in-
volved in the diagnostic process of the patients with the auditory process-
ing disorders. The aim of the study was to assess the role of the speech 
therapist in the diagnostic process of the auditory processing disorders. 
The areas of the speech therapist activities have been analyzed. The paper 
presents the results of the research carried out on the group of 40 children 
aged seven to ten. The subjects were examined with the APD-Medical 
platform and were assessed the skills of language and articulation. 

key wordS 
auditory processing disorders, higher auditory functions, speech therapy 
diagnosis, speech therapy

WSTĘP
Zmysł słuchu jest jednym z najważniejszych kanałów informacyjnych umoż-

liwiających społeczne porozumiewanie się. Sygnał mowy stanowi ważny bo-
dziec dla układu słuchowego człowieka, który został przygotowany pod wzglę-
dem budowy i funkcji  zarówno do odbioru jego treści informacyjnych, jak i do 
rozumienia ich w złożonych procesach przetwarzania słuchowego (Obrębowski, 
2011). Według Amerykańskiego Towarzystwa Słuchu, Mowy i Języka (American  
Speech, Language and Hearing Association, ASHA) przetwarzanie słuchowe jest 
to „percepcyjne (nerwowe) przetwarzanie informacji dźwiękowych w ośrodko-
wym układzie nerwowym i aktywność neurobiologiczna, która jest podłożem po-
wstawania słuchowych potencjałów elektrofizjologicznych” (ASHA, 1996, s. 51). 
Przetwarzanie słuchowe to mechanizmy i procesy, które są podstawą umiejętno-
ści, takich jak: lateralizacja i lokalizacja dźwięku, dyskryminacja słuchowa, roz-
poznawanie cech wzorców słuchowych, czasowe przetwarzanie dźwięków oraz 
rozumienie sygnałów akustycznych zniekształconych i w obecności sygnału za-
głuszającego (ASHA, 1996; Keith, 2004).  Deficyty pojawiające się w jednej lub 
więcej grupach mechanizmów i procesów związanych z różnymi umiejętnościa-
mi słuchowymi określane są zaburzeniami przetwarzania słuchowego (auditory 
processing disorder, APD). Szacuje się, że występowanie zaburzeń przetwarza-
nia słuchowego wśród dzieci wynosi około  2–3%, natomiast wśród dorosłych 
10–20% (Chermak i in., 2002). 
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Ocenia się, że obecnie w Polsce około 5–7% dzieci w wieku 7–14 lat ma róż-
ne trudności słuchowe pomimo prawidłowej czułości słuchu (Paczkowska i in., 
2013). Najczęściej występującymi objawami zaburzonego przetwarzania słucho-
wego są trudności z rozumieniem mowy w hałasie lub mowy zniekształconej, np. 
zaburzonej artykulacji. Osoby z deficytami w przetwarzaniu słuchowym często 
proszą o powtórzenie informacji i mają problem ze zrozumieniem złożonych po-
leceń oraz wykazują trudności w zapamiętywaniu informacji podawanych dro-
gą słuchową. Często u osób cierpiących na zaburzenia przetwarzania słuchowego 
obserwowane są problemy z lokalizowaniem źródła dźwięku (Kurkowski, 2013; 
Skoczylas i in., 2012). Deficytom słuchowym towarzyszyć mogą problemy z kon-
centracją uwagi i jej przerzutnością. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą 
objawiać się w różny sposób. W grupie pacjentów z APD obserwuje się obja-
wy w zależności od tego, która z funkcji ulega zaburzeniu (Majak, 2013). Przed-
stawienie obrazu charakterystycznych  objawów dla zaburzeń przetwarzania słu-
chowego utrudnia fakt, że deficyt tej samej funkcji może przedstawiać się w inny 
sposób (Dajos-Krawczyńska i in., 2013). Bezsprzecznie zaburzenia przetwarzania 
słuchowego w każdym przypadku zasadniczo wpływają na funkcjonowanie czło-
wieka. Szczególnie negatywnie oddziałują na rozwój mowy, umiejętność czytania 
i pisania oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnej. 

W grupie dzieci z rozpoznanym APD zaburzenia mowy mogą dotyczyć trud-
ności językowych i artykulacyjnych. Pojawić się mogą także zaburzenia prozo-
dii mowy przejawiające się mową szybką, monotonną lub głośną (Paczkowska 
i in., 2013; Senderski, 2014). Mimo prawidłowych wyników badań audiometrii 
tonalnej oraz testów elektrofizjologicznych u dzieci z APD występują znaczne 
trudności z rozróżnianiem dźwięków o podobnych częstotliwościach (np. sz – ś) 
i dyskryminacją sygnałów o zbliżonej długości (np. cz – sz). Dostrzec można 
także problem z percepcją kolejności dźwięków (np. kot – kto) oraz trudności 
w integracji czasowej sygnałów akustycznych przejawiające się niemożnością 
syntezy głosek i sylab. Występowanie problemów z modulacją i rozróżnianiem 
wrażeń dźwiękowych staje się powodem zaburzonej koordynacji wzrokowo-ru-
chowej. Taki obraz objawów sprawia, że dzieci z APD stwarzają wrażenie osób  
niedosłyszących lub nadmiernie reagujących na dźwięki (nadwrażliwych) (Pacz-
kowska i in., 2013; Rostkowska, 2014). 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą również współwystępować i na-
kładać się na inne zaburzenia rozwojowe, do których można zaliczyć specyficz-
ne zaburzenia językowe (specific language impairment, SLI), zespół nadpobudli-
wości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention-deficit hyperactivity disorder, 
ADHD), dysleksję oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu (Ferguson i in., 2011; 
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Krasowicz-Kupis, 2012; Dajos-Krwaczyńska i in., 2013; Neijenhuis i in., 2004; 
Sharma i in., 2009).

Złożony obraz objawów oraz nakładanie się objawów APD na zaburzenia roz-
wojowe przyczyniają się do pojawienia się trudności diagnostycznych. Zmniej-
szenie ryzyka postawienia nieprawidłowego rozpoznania jest możliwe dzięki za-
angażowaniu w proces diagnostyczno-terapeutyczny specjalistów posiadających 
wiedzę i kompetencje z zakresu słuchowych, językowych i poznawczych aspek-
tów rozumienia i nadawania mowy, do których zalicza się logopedów (Przybyla 
i in., 2012). 

Celem pracy była ocena roli logopedy w procesie diagnostycznym zaburzeń 
przetwarzania słuchowego na podstawie analizy obszarów, w których niezbędne 
jest podjęcie działań logopedycznych.

MATERIAŁ I METODY
Badaniu poddano 40 dzieci w wieku od 7. r.ż do 10. r.ż. (tabela 1). Wszy-

scy badani wykazywali szereg trudności słuchowych i problemy szkolne głównie  
dotyczące obniżonej sprawności czytania i pisania.

 Tabela 1. Podział badanych dzieci ze względu na wiek

Wiek dzieci Liczebność grup

7 lat 4 (10%)

8 lat 8 (20%)

9 lat 15 (37,5%)

10 lat 13 (32,5%)

7-10 lat 40

 Grupę badaną stanowiło 24 dzieci, u których na podstawie wyników testów 
wyższych funkcji słuchowych Platformą APD-Medical zdiagnozowano nieprawi-
dłowości o cechach zaburzeń przetwarzania słuchowego. Rozpoznania trudności 
słuchowych dokonywano na podstawie co najmniej trzech niemieszczących się 
w normie wiekowej wyników testów wyższych funkcji słuchowych. Do grupy 
kontrolnej zostało włączonych 16 dzieci, u których na podstawie testów wyższych 
funkcji słuchowych wykluczono występowanie cech zaburzeń przetwarzania słu-
chowego (wykres 1).
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Dzieci z grupy kontrolnej osiągnęły prawidłowe wyniki we wszystkich te-
stach Platformą APD-Medical. Narzędzie to pozwoliło zbadać procesy przetwa-
rzania słuchowego testami werbalnymi i niewerbalnymi  zalecanymi między  
innymi przez Jergera i wsp. oraz ASHA. Zestaw testów wyższych funkcji słucho-
wych charakteryzował się dużą czułością i specyficznością i pozwolił postawić 
rzetelną diagnozę, dostosowując zakres i stopień trudności badań do możliwo-
ści i współpracy dziecka. Przed badaniem wyższych funkcji słuchowych wszyst-
kie dzieci zostały poddane badaniu audiometrii tonalnej i impedancyjnej w celu 
wykluczenia niedosłuchu. Kryterium włączenia do badań było potwierdzenie pra-
widłowego poziomu możliwości intelektualnych dziecka. Przeprowadzono bada-
nie logopedyczne w celu oceny rodzaju występujących zaburzeń artykulacji, wy-
korzystując 100-wyrazowy test artykulacyjny Ewy Krajny oraz Test Sprawności 
Językowej Z. Tarkowskiego. Opracowano kwestionariusz ankiety skierowany do 
rodziców lub opiekunów prawnych badanych dzieci, w którym uwzględniono wy-
wiad ciążowy, okres okołoporodowy, wczesnodziecięcy i wczesnoszkolny dziec-
ka. Ankieta dotyczyła trudności słuchowych oraz współwystępowania opóźnione-
go rozwoju mowy i zaburzeń w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. 

WYNIKI
Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała występowanie zabu-

rzeń artykulacyjnych i językowych w większym odsetku u dzieci z cechami zabu-
rzeń przetwarzania słuchowego niż w przypadku dzieci niewykazujących deficy-
tów słuchowych (tabela 2).

Wykres 1. Procentowy podział badanych ze względu na płeć 

Rola logopedy w procesie diagnostycznym zaburzeń...

Grupa kontrolna – chłopcy

Grupa kontrolna – dziewczynki

Grupa badana – chłopcy

Grupa badana – dziewczynki



98 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

Najczęściej diagnozowanym rodzajem dyslalii w grupie badanej był ro-
tacyzm – 7 dzieci i parasygmatyzm szeregu szumiącego – 5 dzieci. Dwóm ba-
danym parasygmatyzmowi szeregu szumiącego towarzyszył paragammacyzm  
i parakappacyzm. Wśród badanych u 3 dzieci stwierdzono sygmatyzm międzyzę-
bowy szeregu szumiącego i syczącego. Zaburzenia artykulacji u 2 dzieci przeja-
wiały się mową bezdźwięczną pod postacią paralalii obejmującej głoski szeregu 
szumiącego, syczącego i głoski wargowo-zębowe. W przypadku jednego dziec-
ka zdiagnozowano dyslalię wieloraką. Nieprawidłowości artykulacyjne u dwóch  
badanych przejawiały się upraszczaniem grup spółgłoskowych, opuszczaniem 
głosek lub sylab w śródgłosie w wyrazach wielosylabowych oraz dokonywaniem 
metatez głoskowych w  dłuższych wyrazach. Oceniając budowę i sprawność na-
rządów artykulacyjnych, u jednego dziecka stwierdzono wadę zgryzu, a obniżoną 
sprawność narządów mowy u 5 dzieci. Zaburzenia słuchu fonematycznego o róż-
nym stopniu nasilenia stwierdzono u 9 badanych. W grupie dzieci, u których nie 
stwierdzono cech zaburzeń przetwarzania słuchowego, 3 dzieci postawiono dia-
gnozę parasygmatyzmu szeregu szumiącego, u jednej osoby występował syg-
matyzm boczny szeregu szumiącego i syczącego, a u jednego dziecka rozpozna-
no dyslalię wieloraką. W grupie kontrolnej jedno dziecko wykazywało obniżoną 
sprawność słuchowego różnicowania dźwięków mowy, a 3 dzieci wykazywało 
zaburzenia w zakresie sprawności narządów mowy. 

Zaburzenia aspektu językowego w grupie badanej przejawiały się przede 
wszystkim  dominacją zdań pojedynczych, ubogą składnią, wypowiedziami czę-
sto niekompletnymi i niewielkim zróżnicowaniem pojawiających się części mowy 
(głównie rzeczowniki i czasowniki). Pod względem oceny form morfologicznych 
w zarejestrowanych wypowiedziach zdarzały się błędne wybory końcówek flek-
syjnych oraz częste nieuwzględnianie form obocznych tematu fleksyjnego.

Tabela 2. Procentowy podział zaburzeń mowy i języka 
w grupie badanej i kontrolnej

Zaburzenia 
artykulacji

Zaburzenia ję-
zykowe

Zaburzenia artykulacyjne 
i językowe

Brak zaburzeń 
mowy

Grupa badana 
10 1 4 9

25% 2,5% 10% 22,5%

Grupa kontrolna
5  - - 11

12,5% - - 27,5%
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Na podstawie wywiadu, zgromadzonej dokumentacji medycznej i przepro-
wadzonych badań zarówno u dzieci z cechami zaburzeń wyższych funkcji słucho-
wych, jak i w grupie kontrolnej stwierdzono współwystępowanie innych zaburzeń 
rozwojowych (tabela 3).

U 62,5% dzieci z cechami zaburzeń przetwarzania słuchowego w wywia-
dzie z okresu wczesnodziecięcego odnotowano diagnozę opóźnionego rozwo-
ju mowy. Prawie wszystkie dzieci (13 osób) z diagnozą deficytów w zakresie 
przetwarzania słuchowego, u których utrzymywały się trudności językowe lub  
artykulacyjne, miały diagnozę opóźnionego rozwoju mowy. W grupie kontrolnej 
tylko u 12,5 % dzieci zanotowano w wywiadzie opóźniony rozwój mowy. Prze-
analizowano również dane z wywiadu, uwzględniając powód skierowania na ba-
dania wyższych funkcji słuchowych oraz osobę, która zaleciała wykonanie bada-
nia wyższych funkcji słuchowych (wykres 2). 

DYSKUSJA
Rola logopedy w procesie diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słucho-

wego jest uwarunkowana różnymi czynnikami, między innymi współwystępowa-
niem APD z zaburzeniami mowy i innymi trudnościami, których rozpoznaniem 
i rehabilitacją zajmują się terapeuci mowy. 

Badania Szkiełkowskiej i wsp. potwierdziły występowanie zaburzeń przetwa-
rzania słuchowego w grupie dzieci z dyslalią. Wykazano statystycznie istotną róż-
nicę pomiędzy grupą dzieci z dyslalią i grupą kontrolną w teście psychoakustycz-
nym (Frequency Pattern Test). Średnie wartości w teście FPT w grupie badanej 
były znacznie obniżone i wynosiły 21,41% prawidłowych identyfikacji sekwencji, 
natomiast w grupie kontrolnej wynosiły 45,20%. Badania te wskazują, że  u dzie-

Tabela 3. Częstość występowania zaburzeń rozwojowych 
w grupie badanej

Zaburzenia rozwojowe Grupa badana Grupa kontrolna

Autyzm wysokofunkcjonujący 1 -

Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) 3 -

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi (ADHD) 1 1

Ryzyko dysleksji 9 3

Rola logopedy w procesie diagnostycznym zaburzeń...
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ci z dyslalią częściej niż w populacji dzieci zdrowych występują  zaburzenia prze-
twarzania słuchowego (Szkiełkowska i in., 2009). 

Badania Szeląg i wsp. także potwierdzają związek deficytów w zakresie prze-
twarzania słuchowego z zaburzeniami mowy. Według badaczy trudności języko-
we dzieci z opóźnionym rozwojem mowy są wynikiem deficytu czasowego opra-
cowywania informacji akustycznej (Szeląg i in., 2011).

Podobne wyniki uzyskali również Statuch i Kurkowski, którzy przeprowadzi-
li badania wyższych funkcji słuchowych oraz Przesiewowy Test Logopedyczny 
dla Dzieci w Wieku Szkolnym wśród 20 uczniów drugiej klasy szkoły podstawo-
wej. Wykazali oni związek pomiędzy obniżonymi wynikami sprawności języko-
wej i komunikacyjnej badanych dzieci i nieprawidłowymi wynikami testów wyż-
szych funkcji słuchowych (Statuch i in., 2012). 

Według Kurkowskiego umiejętność różnicowania dźwięków pod względem 
częstotliwości jest podstawą prawidłowego rozwoju mowy. Badacz podkreśla 
znaczenie oceny dyskryminacji dźwięków w ocenie logopedycznej. Zwraca uwa-
gę, że badania słuchu fonemowego wykonywane przez logopedów mogą być nie-
precyzyjne, a dopełnieniem oceny umiejętności różnicowania dźwięków mowy 
mogą być testy wyższych funkcji słuchowych (Kurkowski, 2017). 

Wyniki badań własnych wskazują na współwystępowanie cech zaburzeń 
przetwarzania słuchowego z zaburzeniami mowy w aspekcie artykulacyjnym i ję-
zykowym, co przedstawia tabela 2. 

Wykres 2. Podział procentowy osób/instytucji kierujących na badania wyższych funkcji słuchowych

Osoby/instytucje kierujące na badania APD

Rodzic

Lekarz

Logopeda

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
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Kolejnym aspektem rozpatrywanym w określeniu zadań logopedów podczas 
rozpoznawania zaburzeń przetwarzania słuchowego jest nakładanie się i współ-
występowanie trudności językowych z APD. 

Badania prowadzone na świecie wskazują na ścisły związek umiejętności 
szybkiego przetwarzania bodźców słuchowych w sekwencjach a funkcją rozu-
mienia i ekspresji języka (Maggiolo Landaeta, 2005).

Badania prowadzone przez Stollmana i wsp. na grupie 20 dzieci ze zdiagno-
zowanymi specyficznymi zaburzeniami języka (SLI) wykazały znacznie obniżone 
wyniki w testach wyższych funkcji słuchowych badanych w porównaniu do dzie-
ci z grupy kontrolnej (Stollman, 2003).

Według Ferguson i wsp. 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami języka 
(SLI) wykazuje deficyty przetwarzania słuchowego (Ferguson i in., 2011). 

Obok nabytych zaburzeń przetwarzania słuchowego spowodowanych czyn-
nikami oddziałującymi na dziecko w okresie płodowym i noworodkowym, które  
prowadzą do mikrouszkodzeń OUN, występuje również APD wtórne spowodo-
wane deprywacją słuchową w okresie dynamicznego rozwoju funkcji słucho-
wych we wczesnych latach życia (British Society of Audiology, 2011). Według 
Brytyjskiego Towarzystwa Audiologicznego (British Society of Audiology) jed-
ną z prawdopodobnych przyczyn wystąpienia zaburzeń przetwarzania słucho-
wego jest przejściowy niedosłuch przewodzeniowy, najczęściej spowodowany  
przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. Następstwem przewle-
kłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego występującego w okresie wcze-
snego dzieciństwa często jest także  opóźnienie rozwoju mowy ORM) (Zajączkie-
wicz, 2010).

Badania Pruszewicza i wsp. przeprowadzone w grupie 60 dzieci w wieku 
4–15 lat ze zmiennym przejściowym niedosłuchem wykazały opóźniony rozwój 
mowy u wszystkich badanych dzieci (Pruszewicz i in., 1994). W związku z tym, 
że konsekwencją przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego może 
być opóźniony rozwój mowy, jak i zaburzenia przetwarzania słuchowego, zabu-
rzenia te mogą często ze sobą współwystępować.  Wyniki badań własnych wska-
zują, że u dzieci ze zdiagnozowanym opóźnionym rozwojem mowy częściej mogą 
występować cechy nieprawidłowości w zakresie procesów przetwarzania słucho-
wego. Logopeda, prowadząc terapię dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, czę-
sto jako pierwszy może rozpoznać ryzyko zaburzeń przetwarzania słuchowego. 
W tej sytuacji terapia logopedyczna jest rodzajem profilaktyki wystąpienia zabu-
rzeń przetwarzania słuchowego. 

Według Bellis rozpoznawaniem zaburzeń przetwarzania słuchowego po-
winien  zajmować się interdyscyplinarny zespół składający się między innymi  
z audiologa, psychologa, logopedy, pedagoga, rodziców i lekarza podstawowej 
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opieki zdrowotnej. Postępowaniem diagnostycznym powinien kierować i koordy-
nować lekarz audiolog (Bellis, 1996).

 Ocena mowy czynnej i biernej, funkcjonowanie słuchu fonemowego, zasób 
słownictwa i sprawność realizacyjna są ważnym aspektem, który powinien być 
oceniony podczas diagnozy wyższych funkcji słuchowych. Specjalistą wykwalifi-
kowanym w tej dziedzinie jest logopeda (Senderski, 2010).

Kurkowski w swoich opracowaniach podkreśla, że diagnozy zaburzeń prze-
twarzania słuchowego nie powinni stawiać logopedzi i inni specjaliści szkoleni 
w metodach diagnozy wyższych funkcji słuchowych, ale diagnostyką APD po-
winni zajmować się audiolodzy (Kurkowski, 2017). 

PODSUMOWANIE
Częstość współwystępowania zaburzeń przetwarzania słuchowego z wada-

mi wymowy lub zaburzeniami językowymi wskazuje na konieczność zaangażo-
wania logopedy w proces diagnozy i rehabilitacji APD. Trudności diagnostyczne 
wynikające z współwystępowania i nakładania się objawów deficytów w zakresie  
procesów słuchowych na inne zaburzenia wskazują na konieczność zaangażowa-
nia zespołu interdyscyplinarnego w rozpoznawanie APD. Każda grupa zawodowa 
pracująca w zespole interdyscyplinarnym  ma do zrealizowania swoje cele. Lo-
gopeda uczestniczący w diagnozie APD powinien ocenić rozumienie i nadawa-
nie mowy oraz sprawność artykulacyjną i funkcjonowanie słuchu fonemowego.  
Pozwoli to na przeprowadzenie diagnozy różnicowej zaburzeń przetwarzania słu-
chowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie z językowymi, po-
znawczymi, ADHD i autyzmem, czego nie jest w stanie przeprowadzić audiolog. 
Ocena wyższych funkcji słuchowych dokonywana przez lekarza audiologa jest 
często niewystarczająca. Wynika to przede wszystkim z rzadkiego występowania 
specyficznych zaburzeń przetwarzania słuchowego, w których dysfunkcji ulegają 
jedynie umiejętności słuchowe. 

W zespole interdyscyplinarnym istnieją także obszary zadań wspólnych, np. 
promocja zdrowia, profilaktyka. Profilaktykę logopedyczną w przypadku dzieci  
z grupy ryzyka wystąpienia APD może stanowić trening słuchowy prowadzo-
ny podczas terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Logopedzi mogą rów-
nież jako pierwsi specjaliści  zaobserwować trudności w zakresie przetwarzania 
słuchowego z powodu współwystępowania deficytów słuchowych z uporczywie 
występującymi zaburzeniami mowy i skierować na badania wyższych funkcji  
słuchowych lub wdrażać odpowiednie treningi słuchowe i ćwiczenia percep-
cji słuchowej. Dzięki takim działaniom logopedzi pośrednio mogą zapobiegać 
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rozwinięciu się zaburzeń przetwarzania słuchowego i zminimalizować konse-
kwencje tych deficytów, objawiające się między innymi trudnościami w nauce  
czytania i pisania. 

BIBlIOgRAfIA 

ASHA, 1996,  Central Auditory Processing Current Status of research and implication for clinical prac-
tice, “American Journal of Audiology”, 2, s. 51.

Bellis T.J., 1996, Assessment and management of central suditory processing disorders in the educatio-
nal setting, San Diego. 

British Society of Audiology,  APD Position Statement, 2011, http://www.thebsa.org.uk/wpcontent/uplo-
ads/2014/04/BSA_APD_PositionPaper_31March11_FINAL.pdf.

Chermak G.D., Musiek F.E., 2002, Auditory training: Principles and approaches for remediating and 
managing auditory processing disorders, ,,Seminars in Hearing”, 23(4), s. 297–308.

Dajos-Krawczyńska K., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., 2013, Diagnoza zaburzeń przetwa-
rzania słuchowego – przegląd literatury, „Nowa Audiofonologia”, 2(5), s. 9–14.

Ferguson M.A., Hall R.L., Riley A. Moore D.R., 2011, Communication, Listening, Cognitive and Speech 
Perception Skills in Children with Auditory Processing Disorder (APD) or Specific Language  
Impairment (SLI), “Journal of Speech. Language and Hearing Research”, 54(1), s. 211–227.

Keith R.W., 2005, Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, [w:] Audiofonologia kliniczna, red. 
M. Śliwińska-Kowalska, Łódź.

Krasowicz-Kupis G., 2012, SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicz-
nej, Gdańsk.

Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
Kurkowski Z.M., 2017, Hearing difficulties and central auditory processing disorders from the logope-

dic perspective, [w:] Logopedia, red. J. Panasiuk, Lublin.
Maggiolo Landaeta M., 2005, Habilidades de procesamiento auditivo en niños con trastorno específico 

del lenguaje de 4 A 4 años 11 meses, Santiago.
Majak J., 2013, Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otoryno-

laryngologia”, 12(4), s. 161–168.
Musiek F.E., 2002, Auditory training: Principles and approaches for remediating and managing audito-

ry processing disorders, ,,Seminars in Hearing”, 23(4), s. 297–308.
Neijenhuis K., Tschur H., Snik A., 2004, The effect of mild hearing impairment on auditory processing 

test, ,,J Am Acad Audiol”,15(1), s. 6–16.
Obrębowski A., 2011, Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy, Poznań.
Ozimek E., 2003, Dźwięk i jego percepcja: aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Warszawa–Poznań.
Paczkowska A., Marcinkowski J.T., 2013, Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego – niedoceniane-

go problemu zdrowotnego, ,,Hygeia Public Health”, 48(4), s. 396–399.
Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P., Kaczmarek B., Stopa A., Tyczyńska J., 1994, Wpływ 

zmiennego umiarkowanego niedosłuchu ocenianego metodami obiektywnymi na rozwój procesu 
komunikatywnego u dziecka, ,,Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Lublinie”, Puławy. 

Przybyla O.,  Kasica-Bańkowska K., 2012, Diagnoza różnicowa w centralnych zaburzeniach przetwa-
rzania słuchowego dzieci i młodzieży, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. 
Monografia wieloautorska,  red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek,  Kraków. 

Rostkowska J., 2014, Aktywny Trening Słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwa-
rzania słuchowego (APD), ,,Nowa Audiofonologia”, 3(4), s. 39–43.

Rola logopedy w procesie diagnostycznym zaburzeń...



104 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

Senderski A., 2010, Ośrodkowe zaburzenia słuchu, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słu-
chu”, 10, s. 134–167.

Senderski A., 2014, Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, 
,,Otolaryngologia”, 13 (2), s. 77-81.

Sharma M., Purdy S.C., Kelly A.S., 2009, Comorbidity of auditory processing, language, and reading 
disorders, ,,J Speech Lang Hear Res”, 52(3), s. 706–22. 

Skoczylas A., Cieśla K., Kurkowski Z.M., Czajka N., Skarżyński H., 2012b, Diagnoza i terapia osób 
z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, „Nowa Audiofonologia”, 1(3), 
s. 51–55.

Statuch B., Kurkowski Z.M., 2012, Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w na-
uce u uczniów klasy II szkoły podstawowej, ,,Nowa Audiofonologia”, 1(3), s. 62–66.

Stollman M., 2003, Auditory processing in children a study of the effects of age, hearing impairment and 
language impairment on auditory abilities in children, Nijmengen. 

Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A., 2009, Ocena pro-
cesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią, ,,Otolaryngologia Polska”, 63 (1), s. 54–57.

Zajączkiewicz H., 2010, Ocena częstości występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego 
u dzieci przedszkolnych, ,,Otorynolaryngologia”, 9(1), s. 25–29.


