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Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej 
metodą Skarżyńskiego to terapia mająca zastoso‑
wanie w  wielu różnych grupach zaburzeń współ‑
występujących z  zaburzeniami przetwarzania 
słu chowego. Programy zastosowane w  SPPS opra‑
cowane zostały dla pacjentów wykazujących trud‑
ności w przetwarzaniu słuchowym współwystępu‑
jącymi z następującymi trudnościami:

• opóźnionym rozwojem mowy;
• dyslalią;
• trudnościami w koncentracji uwagi;
• trudnościami w czytaniu i pisaniu;
• jąkaniem;
• zaburzeniami głosu.

Innowacyjnym elementem metody 
jest połączenie stymulacji słuchowej 
z  treningiem psychologicznym. Zin‑
tegrowanie terapii psychologicznej 
z  treningiem funkcji słuchowych 
daje o  wiele większe możliwości efektywnego od‑
działywania na osoby borykające się z trudnościa‑
mi z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowa‑
dzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jed‑
nocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły 
(słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordy‑
nacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań 
stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych 
funkcji jednocześnie. Terapia prowadzona jest za 

pomocą zestawu SPPS w  którego skład wchodzą: 
iPad, słuchawki na przewodnictwo powietrzne 
i  kostne z  wbudowanym mikrofonem oraz przy‑

stawka SPPS w  której zastosowano 
szereg modyfikacji dźwięku m.in.: 
filtracje różnego typu (w  tym tzw. 
filtrację fonetyczną), separację drogi 
powietrznej i kostnej, a także zmiany 
w natężeniu i czasie trwania dźwięku.

Terapia SPPS składa się z 3 poziomów, lecz w przy‑
padku braku poprawy wyników pacjenta, każdy 
z  poziomów może zostać powtórzony. Jeden po‑
ziom terapii trwa 5 lub 15 dni. Układ oddziaływań 
terapeutycznych składa się z  3 części: słuchania 
przetworzonego przez przystawkę SPPS materiału 
dźwiękowego, relaksacji oraz gier multimedial‑
nych oraz psychoedukacyjnych wykonywanych 
na iPadzie. Terapię SPPS pacjent może odbywać 
w placówce terapeutycznej lub w domu.

Zestaw SPPS


