Επιστημονική ημερίδα με θέμα
«Παιδική βαρηκοΐα - Κοινωνική προσέγγιση»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, MSc
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
Γεν. Διευθυντής «Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ»

Σ τις 11 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλη επιτυχία,
επιστημονική ημερίδα με θέμα «Παιδική βαρηκοΐα – Κοινωνική προσέγγιση», με ομιλητές
ειδικούς του χώρου, που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κωφών &
Βαρήκοων παιδιών Κ. Μακεδονίας και την Εταιρία Ακουστικών Βαρηκοΐας «Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ».

Ο

μιλητές ήσαν οι
αναπληρωτές καθηγητές της Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής
του Α.Π.Θ. Α. Ψηφίδης και
Μ. Χίτογλου-Αντωνιάδου, ο
κ. Γ. Κυριαφίνης λέκτορας
Α.Π.Θ., οι λογοθεραπευτές
Σ. Αηδονά και Δ. Καραχάλιος, ο εκπαιδευτικός Π.
Σταγιόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
Βαρήκοων Παιδιών κ. Π.
Ταμπακίδου.
Η διοργάνωση της ημερίδας αντανακλά την ευαισθησία τους στο πολύ σημαντικό και με έντονες κοινωνικές
προεκτάσεις θέμα της παιδικής βαρηκοΐας. Διεθνείς έρευνες και παγκόσμιες στατιστικές έχουν δείξει ότι το 1,5%
των παιδιών μέχρι την ηλικία
των 20 χρόνων έχουν μειωμένη ακουστική ικανότητα,
1 στα 22 παιδιά σχολικής
ηλικίας παρουσιάζουν διαταραχή στην ακοή τους, γεγονός που σημαίνει ότι στην
Ευρώπη υπάρχουν σήμερα
1.000.000 βαρήκοα παιδιά
περίπου, ενώ στις Η.Π.Α. γεννιούνται 12.000 παιδιά ετησίως ή 33 παιδιά την ημέρα
με βαρηκοΐα. Στην Ελλάδα,
στατιστικά τα βαρήκοα παιδιά υπολογίζονται στα 80.000
περίπου. Τα στοιχεία αυτά
κατατάσσουν τη βαρηκοΐα

πρώτη ανάμεσα στις
παθήσεις των νεογνών.
Δυστυχώς, όμως, μεγάλη παγκόσμια έρευνα και δημοσκόπηση
έδειξε ότι οι περισσότεροι από τους νέους
δε θεωρούν τη βαρηκοΐα σαν ένα σοβαρό
πρόβλημα υγείας.
Η εφαρμογή των ψηφιακών ακουστικών
βαρηκοΐας και, στις
ειδικές περιπτώσεις
υπολειμματικής ακοής, η εφαρμογή των
κοχλιακών εμφυτευΟ αναπληρωτής καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ κλινικής ΑΠΘ Α. Ψηφίδης,
μάτων, προσφέρουν η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Βαρήκοων παιδιών κ. Π. Ταμπακίδου, και ο
πολύ μεγάλη και ου- γενικός διευθυντής «Δ. Χρυσικός» Δ. Χρυσικός.
σιαστική βοήθεια.
Τα ψηφιακά ακουστικά προσφέρουν καλύκοινωνικό σύνολο.
τισμό απηύθυναν, επίσης, ο
τερη ποιοτική ενίσχυση
Η
σωστή
αντιμετώπιση
της
Υφυπουργός Πολιτισμού Γ.
και ποιότητα ήχου σε ήσυχο
παιδικής
βαρηκοΐας
απαιτεί
Ορφανός, οι βουλευτές E.
αλλά και θορυβώδες περιβάλτη
συμβολή
και
τη
συνεχή
Ράπτη και Κ. Γκιουλέκας, ο
λον με άριστη αισθητική και,
συνεργασία
των
γονέων
και
Δήμαρχος Πανοράματος Ι.
με τη συνεργασία και των συστημάτων εκπαίδευσης FM, όλων των ειδικών του χώρου Καιτεζίδης και ο πολιτευτής
βοηθούν αποτελεσματικά όλα όπως ΩΡΛ ιατρών, ακοοπρο- Π. Κοκκόρης.
Την ημερίδα παρακολούτα βαρήκοα παιδιά στην από- θετιστών, λογοπαθολόγων,
κτηση καλύτερης ακουστικής λογοθεραπευτών, ειδικών θησαν 150 άτομα, μεταξύ
ικανότητας, στη γρηγορότε- παιδαγωγών, παιδοψυχο- των οποίων ο κ. Α. Αηδόνης,
ρη και ποιοτικότερη ανάπτυ- λόγων, κοινωνικών λειτουρ- Πρόεδρος της ΩΡΛ Εταιρίας
Βορ. Ελλάδος, καθηγητές και
ξη του λόγου και της ομιλίας, γών κ.λπ.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ΩΡΛ ιατροί. Το μήνυμα της
στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, στην ψυχοκινη- ο Καθηγητής ΩΡΛ Βίκτωρ Βι- ημερίδας ήταν «για το παιδί
τική τους ανάπτυξη και στην τάλ, διευθυντής της Α΄ Πανε- ακούω σημαίνει επικοινωνώ
καλύτερη προσαρμογή τους πιστημιακής ΩΡΛ κλινικής του και μαθαίνω τον κόσμο. ΣηΩ
στο περιβάλλον τους και στο Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Χαιρε- μαίνει εξέλιξη.»
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