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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Jak dotąd nie przeprowadzono badań dotyczących znaczenia czytania mowy u  osób z  upośledze-
niem słuchu związanym z wiekiem. Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy zrozumiałość słów w niedosłu-
chu związanym z wiekiem (presbycusis) poprawiła się dzięki czytaniu mowy oraz porównanie umiejętności czytania 
mowy u osób z niedosłuchem o różnym stopniu nasilenia.

  Materiał i metody: Przeprowadzono analityczne i przekrojowe badanie wśród pacjentów w wieku powyżej 65 lat, któ-
rzy zostali podzieleni na dwie grupy: 

 –  badawczą z 29 osobami (n = 58 uszu), u których występowało obustronne czuciowo-nerwowe upośledzenie słuchu 
zgodne z niedosłuchem związanym z wiekiem (presbycusis) (74,1 ± 9,4 lat) 

 – kontrolną z 10 osobami (n = 20 uszu) o maksymalnym niedosłuchu w stopniu lekkim (73,8 ± 8,5 lat). 

  Wszyscy pacjenci zostali poddani ocenie zgodnej z protokołem, który obejmował pełne badanie lekarskie i audiolo-
giczne, uwzględniające audiometrię słowną bez obserwowania i z obserwowaniem twarzy audiologa. Ustalono, że 
w każdej z grup występowała poprawa progu zrozumiałości mowy (Speech Reception Threshold; SRT). Przeprowadzo-
no analizę opisową i statystyczną, przyjmując poziom istotności 0,05 (5%).

  Wyniki: Test Signal ujawnił statystycznie istotną różnicę w  rozumieniu pomiędzy wynikami „z  czytaniem mowy” 
i „bez czytania mowy” w grupie badanej (p <0,001 <0,05). Takie same wyniki statystyczne stwierdzono w grupie kon-
trolnej przy użyciu testu Wilcoxona. Test Manna-Whitneya wykazał, że wyniki były bardziej znaczące w grupie bada-
nej (z = -5,835 i p <0,001).

  Dyskusja: Osoby z niedosłuchem związanym z wiekiem i upośledzeniem słuchu lepiej radziły sobie z rozumieniem 
słowa mówionego, gdy słuchanie tych słów połączone było z czytaniem mowy. Omawiane zjawisko zdaje się wskazy-
wać na to, że obserwacja twarzy rozmówcy działa jak trzecie ucho.

SŁOWA KLUCZOWE:   niedosłuch związany z wiekiem, niedosłuch czuciowo-nerwowy, czytanie mowy

ABSTRACT:   Introduction: Evidence regarding the effect of speechreading is lacking in age-related hearing loss (presbycusis). 
Thus, in individuals with presbycusis, this study determined whether speechreading would improve word intelligibi-
lity. Moreover, the study investigated the effect of speechreading on word intelligibility depending on hearing impair-
ment severity. 

  Materials and methods: This analytical, cross-sectional study involved two groups of individuals aged > 65 years 
that were enrolled by convenience sampling: 29 individuals with bilateral sensorineural hearing loss compatible with 
presbycusis (n=58 ears; mean age, 74.1±9.4 years) and 10 controls with at-most-mild hearing loss (n=58 ears; mean 
age, 73.8±8.5 years). All participants underwent a comprehensive medical and audiological evaluation, which inclu-
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LISTA SKRÓTÓW: 
SR – czytanie mowy (speechreading)
PE – język portugalski europejski 
SRT – próg zrozumiałości mowy (speech reception threshold)

ZNACZENIE CZYTANIA MOWY W NIEDOSŁUCHU 
ZWIĄZANYM Z WIEKIEM (PRESBYCUSIS):  
CZY POSIADAMY TRZECIE UCHO?

Zmiany słuchu związane z wiekiem są najczęstszą przyczy-
ną niedosłuchu odbiorczego u dorosłych [1]. Presbycusis to 
stopniowa obustronna utrata słuchu związana ze starzeniem 
się, spowodowana postępującą degeneracją struktur ślimaka 
i centralnych dróg słuchowych. Omawiana utrata słuchu zwykle 
rozpoczyna się od wysokich częstotliwości, a następnie obej-
muje dźwięki o średnich i niskich częstotliwościach [2]. Mo-
ment wystąpienia tego schorzenia i jego ewolucja związane są 
ze zmiennością międzyosobniczą, z dodatkowym uwzględnie-
niem czynników genetycznych i środowiskowych [3].

Upośledzenie słuchu wpływa na jedną z najważniejszych zdol-
ności człowieka – komunikację. Osoby borykające się z tego 
rodzaju zmianami i związanymi z nimi trudnościami mogą 
używać czytania mowy jako strategii pomagającej w rozpo-
znawaniu języka mówionego, co prowadzi do skuteczniejszej 
komunikacji [4]. W procesie tym obserwator jest w stanie zro-
zumieć mowę, obserwując ruchy warg mówiącego, bez słysze-
nia jego głosu [5]. Rozpoznanie mowy za pomocą sygnałów 
wzrokowych obejmuje nie tylko ruch artykulacyjny mowy, ale 
także uważną obserwację mówiącego i związanych z komu-
nikacją zachowań, takich jak: intonacja, wyraz twarzy, ruchy 
ciała i gesty [6]. W niniejszym badaniu przyjęto termin “czy-
tanie mowy” (speechreading; SR), ale w literaturze używane 
są również określenia “czytanie z ruchu warg” i “czytanie ust-
no-twarzowe” [7].

Wszyscy ludzie stosują SR, również osoby z prawidłowym wzro-
kiem i słuchem. Używają go nieświadomie w sytuacjach, gdy 

ded speech audiometry with and without observation of the audiologist’s face, i.e. speechreading. Within each group, 
the effect of speechreading was determined as a change in the speech reception threshold. For all statistical analyses, 
p < 0.05 was considered significant. 

  Results: Both in individuals with presbycusis and controls, speechreading significantly improved speech discrimina-
tion (p<.001<.05); however, compared to controls, this effect of speechreading on speech discrimination was more 
pronounced in individuals with presbycusis (p<.001).

  Discussion: Individuals with presbycusis or hearing impairment displayed improved spoken-word intelligibility 
when spoken-word recognition was coupled with speechreading. Thus, speechreading may serve as a “third ear”.  

KEYWORDS:  Presbycusis, sensorineural hearing loss, speechreading.

Ryc. 1. Wykres pudełkowy danych przedstawiający zmienność w grupie badawczej. 

Ryc. 1. Wykres pudełkowy danych przedstawiający zmienność w grupie kontrolnej.
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go, zaburzenia neurologiczne i/lub psychiczne, które mogłyby 
wpływać na język, poważne zaburzenia widzenia albo niesto-
sowanie soczewek kontaktowych lub okularów podczas oceny 
w przypadku uszkodzenia słuchu. Grupa kontrolna składała się 
z 10 osób (20 uszu) spełniających te same kryteria, co grupa ba-
dawcza, z maksymalnym niedosłuchem w stopniu lekkim w za-
kresie mowy (SRT ≤30 dB). Żaden z uczestników badania nie był 
wyposażony w aparat słuchowy, nie odbył formalnego szkolenia, 
ani nie został wcześniej poddany badaniu audiometrii słownej.

dźwięki mowy są trudne do rozpoznania. Badania wykazują, 
że SR aktywuje korę słuchową u osób z prawidłowym słuchem 
w przypadku braku bodźców słuchowych [8, 9]. W przypadku 
upośledzenia słuchu, gdy możliwe jest korzystanie z istniejących 
resztek słuchowych, SR można wykorzystywać jako czynnik 
uzupełniający, pomagający w zrozumieniu informacji. Uważa 
się, że osoby z wadą słuchu mają lepsze umiejętności SR w po-
równaniu z pacjentami o prawidłowym słuchu, ze względu na 
jego stałe zastosowanie w życiu codziennym.

W literaturze nie są dostępne badania, które oceniałyby zna-
czenie SR u osób z niedosłuchem związanym z wiekiem. Po-
nadto – biorąc pod uwagę fakt, że każdy język ma swoją spe-
cyfikę – nie przeprowadzono dotąd żadnych badań z udziałem 
osób posługujących się językiem portugalskim europejskim 
(PE). We wcześniejszym badaniu autorzy wysunęli hipotezę, że 
w prebycusis zrozumiałość słów jest wspomagana i uzupełnia-
na przez SR w taki sposób, że obserwacja twarzy rozmówców, 
gdy wyrażają słowa, działa jak trzecie ucho [10].

Celem niniejszego badania była ocena, czy SR zwiększa zrozu-
miałość słów w niedosłuchu związanym z wiekiem (presbycu-
sis) i określenie statystycznego znaczenia tego rodzaju poprawy. 
Ponadto porównano umiejętności SR u osób z upośledzeniem 
słuchu oraz u osób bez upośledzenia słuchu.

METODY

Uczestnicy
Zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej, niniejsze badanie 
zostało ocenione i 16 marca 2015 roku zatwierdzone przez Ko-
mitet Bioetyczny (CES) szpitala West Lisbon Hospital Centre 
(CHLO) w Lizbonie. Osoby, które wyraziły zgodę na udział 
w badaniu, podpisały świadomą zgodę.

W badaniu wzięli udział pacjenci z Oddziału Otolaryngologii 
Szpitala Egas Moniz w CHLO, którzy zostali skierowaniu do od-
działu audiologii w celu wykonania badań audiologicznych. Do 
analitycznego i przekrojowego badania włączono uczestników 
podzielonych na dwie grupy. Grupa badawcza składała się z 29 
osób (58 uszu), które spełniały następujące kryteria: wiek 55 lat 
lub więcej, obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy zgodny 
z niedosłuchem związanym z wiekiem (presbycusis), tympano-
gram typu A lub As (klasyfikacja Jergera), audiometria słowna 
z progiem zrozumiałości mowy (SRT) ≥30 dB, zdolność komuni-
kacji ustnej, EP jako język ojczysty i świadoma zgoda (podpisana 
po wyjaśnieniu procedur, które zostaną wykonane). Z badania 
wykluczono osoby, u których występowały następujące czynni-
ki: obecność szumów usznych, który mogłyby zakłócać badanie 
audiometryczne, patologie ucha zewnętrznego lub środkowe-

Tab. I.  Analiza opisowa wyników (próg słyszalności w dB) w grupach badawczej 
i kontrolnej: bez czytania mowy i z czytaniem mowy oraz różnice pomiędzy 
nimi.

GRUPA 
BADAWCZA

GRUPA KONTROLNA

STATY-
STYKA

BŁĄD 
STAN-
DAR-
DOWY

STATY-
STYKA

BŁĄD 
STAN-
DAR-
DOWY

bez 
SR

ŚREDNIA 41,21 3,37 22,25 .77

95% 
przedział 
ufności dla 
średniej

Lower Bound 34,29 20.64

Upper Bound 48,11
23.86

Mediana 40,00 25,00

Zmienność 329,7 11,78

Odchylenie standardowe 18,16 3,43

Minimum 30,00 15,00

Maksimum 80,00 25,00

z SR

ŚREDNIA 22,93 2,85 17,25 .92

95% 
przedział 
ufności dla 
średniej

Lower Bound 17,08 15.32

Upper Bound 28,78
19.18

Mediana 20,00 20,00

Zmienność 236,63 17,06

Odchylenie standardowe 15,38 4,13

Minimum ,00 10,00

Maksimum 50,00 25,00

Róż-
nica

ŚREDNIA 18,28 1,25 5,00 .63

95% 
przedział 
ufności dla 
średniej

Lower Bound 15,72 3.69

Upper Bound 20,83
6.32

Mediana 20,00 5,00

Zmienność 45,14 7,89

Odchylenie standardowe 6,72 2,81

Minimum 10,00 ,00

Maksimum 35,00 10,00
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WYNIKI

Wiek uczestników badania w grupie badawczej wynosił od 57 
do 88 lat, przy średniej wieku 74,1 ± 9,4 i medianie 73. W gru-
pie kontrolnej wiek wynosił od 62 do 87 lat, ze średnią 73,8 ± 8,5 
i medianą 72. Wartości SRT rejestrowano „z czytaniem mowy” 
i „bez czytania mowy”. W każdej grupie uzyskano dwa wyniki 
z danymi ilościowymi i sparowanymi. Innymi słowy, dane dla 
dwóch wyników odnosiły się do tych samych osób, przy czym 
pierwszy wynik odnotowano „bez SR”, a drugi „z SR”. Najważniej-
sze dane dotyczące obu grup przedstawiono w tabeli 1. Z ana-
lizy opisowej wynika, że różnica w grupie badawczej wynosiła 
średnio 18,28 dB, z medianą 20 dB, odchyleniem standardowym 
6,72 dB oraz wartością minimalną i maksymalną odpowiednio 10 
i 35 dB. Wartość różnicy w grupie kontrolnej wynosiła średnio 5 
dB, mediana 5 dB, odchylenie standardowe 2,81 dB, a wartości 
minimalne i maksymalne odpowiednio 0 i 10 dB.

Porównane wyniki wskazują, że pacjenci uzyskali lepsze re-
zultaty z SR. Występowała dodatnia korelacja między popra-
wą SRT a SR, ze średnią redukcją 18,28 dB w grupie badawczej 
i 5 dB w grupie kontrolnej. Aby zastosować sparowany test t, 
dane z różnicy (między dwoma wynikami) musiały przedsta-
wiać rozkład normalny (warunek przydatności). Z tego po-

Procedury
Wszyscy pacjenci przeszli ocenę z pełnym badaniem lekarskim 
i audiologicznym. Testy przeprowadzono w dźwiękoszczelnym 
pomieszczeniu testowym zgodnie z ISO 8253 i 389, przy uży-
ciu audiometru klinicznego Orbiter (Madsen Electronics A/C; 
Herley, Kopenhaga, Dania) oraz słuchawek 922 TDH39 (Tele-
phonics; Farmingdale, NY, USA), eliminującego hałas zestawu 
słuchawkowego ME70 (Madsen Electronics A/C; Herley, Ko-
penhaga, Dania) oraz zestawu słuchawkowego z kostnym prze-
wodnictwem dźwięku B-71 (Radioear Corporation, New Eagle, 
PA, USA). Przeprowadzono badanie audiologiczne (audiometria 
tonalna i słowna), po którym pacjenci byli ponownie oceniani 
w gabinecie. Jeżeli kryteria włączenia zostały spełnione, po kil-
ku tygodniach przeprowadzano dwa nowe badania audiometrii 
słownej, które były wykonywane sekwencyjnie bez obserwacji 
i z obserwacją twarzy audiologa, w celu ilościowego określenia 
poprawy SRT za pomocą SR. Zastosowano SRT, ponieważ za-
zwyczaj odzwierciedla on audiometrię tonalną progową (pure-
-tone average; PTA) i jest standardem w ocenie czułości słuchu. 
Wszystkie audiogramy mowy, bez czytania mowy i z czytaniem 
mowy, wykonywane były przez tego samego audiologa (lektor 
płci żeńskiej), a dane pacjenta podczas przeprowadzania proce-
dury były jawne. W audiometrii słownej bodziec stanowił spon-
dej z równowagą fonetyczną dla języka PE, sekwencja fonemów 
była losowa, słowa prezentowane były w przyrostach głośności 
5dB w tradycyjnej procedurze głośniej-ciszej, z analizą następu-
jących parametrów: detekcja (SDT), odbiór (SRT ) i maksymal-
na dyskryminacja progów mowy. Wyniki przedstawiono w po-
staci wykresu X-Y (krzywa zrozumiałości mowy), porównując 
intensywność bodźców z odsetkiem rozumianych słów. Płeć, 
jako zmienna, nie była badana.

ANALIZA STATYSTYCZNA

Po wprowadzeniu danych do bazy danych, przeprowadzono ba-
danie statystyczne, korzystając z programu Statistical Package for 
the Social Sciences 21.0® dla systemu Windows (IBM SPSS Stati-
stics; Armonk, NY, USA). W pierwszej fazie przetestowano wa-
runki do zastosowania testów statystycznych (normalność i ho-
moscedastyczność), po których możliwe było wybranie testów 
parametrycznych lub nieparametrycznych. W celu oceny wpły-
wu czytania mowy na dyskryminację mowy, zaplanowano użycie 
testu t-Studenta dla prób sparowanych (w przypadku testów nie-
parametrycznych) i testów Wilcoxona lub znaków (w przypad-
ku testów nieparametrycznych). Aby sprawdzić różnice między 
dwoma grupami, zastosowano test Manna-Whitneya. Przyjęto 
poziom istotności 0,05 (5%) z przedziałem 95%. Przetestowano 
pod względem statystycznie istotnych różnic poprawę w zakresie 
SRT dla każdej z grup (grupy badawczej i kontrolnej) oraz mię-
dzy obiema grupami.

Tab. II.  Wyniki testu normalności w dwóch grupach obliczone przy użyciu testu 
Shapiro-Wilka.

GRUPA BADAWCZA GRUPA KONTROLNA

STATY-
STYKA

RÓŻNI-
CA

ISTOT-
NOŚĆ

STATY-
STYKA

RÓŻNI-
CA

ISTOT-
NOŚĆ

bez SR .883 29 .004 .739 20 .000

z SR .920 29 .030 .841 20 .004

różnice .883 29 .004 .736 20 .000

Tab. III.  Weryfikacja istotności wyników w grupie badawczej przy użyciu testu 
Sign.

TEST STATISTICSA Z – BEZ SR

Z -5,199

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

A. test Sign

Tab. IV.  Weryfikacja istotności wyników w grupie kontrolnej przy użyciu testu 
Wilcoxona.

TEST STATISTICSA Z – BEZ SR

Z -3,879b

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
A. Test Wilcoxona dla par obserwacji
b. Oparty na rangach dodatnich
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Wytwarzanie każdego fonemu wyzwala konkretny wyraz twa-
rzy, pozwalający osobie ze znajomością języka wydedukować, 
do pewnego stopnia, który fonem został wyartykułowany. Wi-
zualna informacja dotycząca artykulacji mowy zwiększa prze-
twarzanie słuchowe. Można sprawdzić to zjawisko w swojej 
codziennej praktyce klinicznej, w trakcie rozmowy z osobami, 
u których występuje upośledzenie słuchu związane z wiekiem. 
Jeżeli mówimy najpierw z zakrytymi ustami, a następnie odkry-
tymi, z natężeniem bliskim poziomu dyskryminacji pacjenta, 
możemy zauważyć, że obserwacja twarzy przez chorego po-
prawia zrozumiałość naszej mowy.

W niniejszym badaniu osoby z presbycusis wykazywały 
lepsze rozumienie wypowiadanych słów, gdy ich słuchanie 
połączone było z SR. Znaczenie tej umiejętności w dyskry-
minacji mowy było tak powtarzalne, że obserwacja twarzy 
rozmówcy wydawała się działać jak trzecie ucho. Poprawa 
statystycznej istotności wyników była możliwa przy zasto-
sowaniu bardziej odpowiedniej próby [10]. Korelacja między 
stopniem dyskryminacji mowy (wzrost SRT) a znaczeniem 
SR pozostaje ustalona,   podobnie jak różnice w odniesieniu 
do płci i/lub wieku pacjentów, biorąc pod uwagę fakt, że 
zmienność ubytków słuchu w przypadku presbycusis spo-
wodowana jest czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.

Wyniki niniejszego opracowania pozostają zgodne z wy-
nikami innych badań odnoszących się do tematu niedo-
słuchu odbiorczego, ale nieuwzględniających przypadków 
niedosłuchu związanego z wiekiem. Badania te wykazały, że 
osoby z tego rodzaju niedosłuchem charakteryzowała lep-
sza zdolność SR [11–16]. Tylko w jednym badaniu uzyska-
no wyniki odmienne [17]. Można to tłumaczyć rutynowym 

wodu, ze względu na wielkość próby mniejszą od 50, w celu 
sprawdzenia normalności w dwóch grupach, użyto testu Sha-
piro-Wilka (tab. 2).

W grupie badawczej dane dotyczące różnicy nie wykazały roz-
kładu normalnego, dlatego wybrano test nieparametryczny 
(p = 0,004<0,05). Podobny wniosek wyciągnięto z analizy wy-
kresów pudełkowych (ryc. 1). Różnica nie wykazała również 
rozkładu symetrycznego (stosunek symetrii współczynnika 
do błędu standardowego = 2,02> 1,96). Ze względu na to, że 
dane dotyczące różnicy nie wykazywały rozkładu normalne-
go i symetrycznego, wybrano test Signal. Istniała statystycznie 
istotna różnica w rozumieniu mowy między wynikami z i bez 
SR (p < 0,001 <0,05), z podobnym wnioskiem po uwzględnie-
niu analizy przedziału ufności (tab. 3).

W grupie kontrolnej zastosowano podobną procedurę. Z uwagi 
na brak rozkładu normalnego w odniesieniu do danych dotyczą-
cych różnicy, przy jednoczesnym występowaniu rozkładu syme-
trycznego, wybrano test Wilcoxona (ryc. 2). Podobnie jak w grupie 
badanej, występowała statystycznie istotna różnica w rozumieniu 
mowy pomiędzy wynikami z i bez SR (p <0,001 <0,05). Podob-
ny wniosek wyciągnięto z analizy przedziałów ufności (tab. 4).

Po połączeniu dwóch baz danych (grupa badawcza i kontrolna) 
stwierdzono, że zmienna różnica nie była zgodna z rozkładem 
normalnym (p = 0,002 <0,05) w teście Shapiro-Wilka (tab. 5).

Aby sprawdzić różnice między dwiema grupami, użyto testu 
Manna-Whitneya (tab. 6). Stwierdzono statystycznie istotne 
różnice pomiędzy grupami (z= -5,8, i p <0,001), a różnica była 
większa w grupie badawczej w porównaniu z grupą kontrolną.

DYSKUSJA

W literaturze nie są dostępne badania, które uwzględniałyby 
znaczenie SR w rozumieniu mowy u pacjentów z niedosłu-
chem związanym z wiekiem (presbycusis), a w szczególności 
u osób posługujących się językiem PE. Niniejsze badanie po-
twierdziło, że pacjenci z niedosłuchem związanym z wiekiem 
i upośledzeniem słuchu wykazują lepsze umiejętności w za-
kresie SR w porównaniu z osobami z niedosłuchem w stopniu 
lekkim lub słuchem prawidłowym. U tych pacjentów omawiana 
umiejętność rozwijana jest codziennie w celu skompensowa-
nia istniejącego niedosłuchu. Stwierdzono istotną statystycz-
nie różnicę w rozumieniu mowy między wynikami z i bez SR, 
co było wyraźniejsze u osób z upośledzeniem słuchu. Wystę-
powała dodatnia korelacja między poprawą SRT a czytaniem 
mowy, ze średnią redukcją 18,28 dB w grupie badawczej i 5 dB 
w grupie kontrolnej.

Tab. V.  Test normalności dwóch połączonych baz danych (grupy badawczej 
i kontrolnej).

TEST KOŁMOGOROWA-
SMIRNOWAA

TEST SHAPIRO-WILKA

Staty-
styka

Różni-
ca

Isto-
tość

Staty-
styka

Różni-
ca

Istot-
ność

Różnica .168 49 .001 .919 49 .002

a. Poprawka istotności Lillieforsa

Tab. VI.  Weryfikacja istotności dwóch połączonych baz danych (grupy badawczej 
i kontrolnej).

Grupa badawcza 
(N = 58)

Grupa kontrolna 
(N = 20) z P

Średnia Ranga Średnia Ranga

różnica 34,69 10,95 -5,835*** <.001
*** p ≤ 001
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nym i rodzinnym [4, 21], a także na poprawę adaptacji do apa-
ratów słuchowych [22].

Podsumowując, jest to pierwsze badanie wykazujące, że u osób 
z upośledzeniem słuchu związanym z wiekiem występowało lep-
sze rozumienie mowy z SR. Co więcej, umiejętność ta wydaje się 
mieć bezpośrednią korelację ze stopniem ubytku słuchu. W celu 
potwierdzenia istnienia korelacji między SR a wiekiem, czasem 
trwania niedosłuchu, słownictwem i terapią SR, konieczne są 
dalsze badania.

Badanie przeprowadzono w Klinice Otolaryngologii szpitala 
Egas Moniz Hospital, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
(CHLO) w Lizbonie (Portugalia). 

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy pani Anie Alvarenga za wykonanie badań audio-
logicznych w ramach tego badania.

wykorzystaniem omawianej zdolności w przypadku upo-
śledzenia słuchu, rozwiniętej w celu przezwyciężenia nie-
dosłuchu i poprawy komunikacji, a w konsekwencji – po-
prawy poczucia własnej wartości i towarzyskości [18, 19]. 
Wydaje się, że poziom wykształcenia danej osoby również 
w istotny sposób wpływa na czytanie mowy w przypadku 
upośledzenia słuchu [20].

Terapia SR powinna mieć pozytywny wpływ na umiejętność 
rozumienia mowy. Jest to kolejna ważna kwestia poruszo-
na w przedstawianym tu badaniu. Zrozumienie roli rehabi-
litacji słuchu (w tym terapii czytania z ruchu warg i uczenia 
się strategii sytuacyjnych i behawioralnych) oraz tego, w jaki 
sposób może ona poprawiać zdolność SR, powinno wywierać 
pozytywny wpływ na integrację społeczną i jakość życia [16]. 
W związku z powyższym niezmiernie ważne jest uwzględnie-
nie rehabilitacji przed i po zastosowaniu aparatu słuchowego 
lub wszczepieniu implantu ślimakowego, umożliwiającej mak-
symalne wykorzystanie informacji słuchowej i wizualnej oraz 
pozwalającej na skuteczniejszą komunikację w życiu społecz-
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