
7

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Siemens Newsletter
ΤριμηνιαIο ΠληροφοριακO δελΤIο για Τις εξελIξεις ςΤη βελΤIωςη Της αΠοΤελεςμαΤικOΤηΤας Των ςυςκευων ενιςχυςης και βελΤιωσησ τησ ακουστικησ ικανοΤηΤας

Στην υπηρεσία των ανθρώπων με προβλήματα ακουστικής ικανότητας

Η εταιρεία SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ, αποκλειστική αντιπρό-
σωπος των ακουστικών βαρηκοΐας SIEMENS/REXTON 
στην Ελλάδα, οργάνωσε σε συνεργασία με τη SIEMENS 

Audiologische Technik GmbH μία εβδομάδα εντατικής τεχνικής 
εκπαίδευσης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. 
Η εκπαίδευση αυτή είναι μέρος μίας συνεχούς κατάρτισης του 
προσωπικού, έτσι ώστε να παραμένει πάντα μπροστά από τις 
σπουδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον 
τομέα των ακουστικών βαρηκοίας. 

Η κ. Lepidou, επικεφαλής του τεχνικού 
τμήματος της SIEMENS Audiologische 
Technik GmbH στη Γερμανία, ασχολήθη-
κε πρώτα με το τεχνικό τμήμα της εταιρεί-
ας SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ, εκσυγχρονίζοντας 
τις λειτουργίες του με νέα μηχανήματα 
αλλά και διαπιστώνοντας με συγκεκριμέ-
να Γερμανικά κριτήρια την ήδη άψογη 
λειτουργία του. Κατόπιν, έλεγξε το εργα-
στήριο κατασκευής κελυφών και εκμαγεί-
ων, το οποίο εφαρμόζει αυστηρά συστή-
ματα λειτουργίας βάση της Υπουργικής 
Απόφασης ΔΥ7/2480/1994 και του ΕΟΦ. 
Και αυτό το εργαστήριο επανδρώθηκε με 
τα τελευταία μηχανήματα κατασκευής κε-
λυφών και τα μέλη του απέσπασαν την 
καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των δυνα-
τοτήτων τους.

Στο τέλος παρουσιάστηκαν λεπτομερώς 
τα ολοκαίνουρια ακουστικά VIBE και PURE, 
τα οποία θα παρουσιαστούν και στο κοι-
νό στην 9η Ακαδημία SIEMENS τον ερχό-
μενο Φεβρουάριο. 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εβδο-

μάδα οργανώθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής της SIEMENS-
ΣΤΑΜΟΥ για συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και της 
υποστήριξης του συστήματος ποιότητας της εταιρείας, το οποίο 
είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότη-
τας στη παραγωγή, την εγκατάσταση και την εξυπηρέτηση κα-
θώς και στη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ακουστικών βα-
ρηκοΐας.Hos inatili
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Διακρίνεται η κ. Ανδριανή Στάμου, Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ, ο κ. Πάρις 
Κώνστας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, η κ. 
Lepidou και οι τεχνικοί της εταιρείας.


