Ομάδα Ειδικού
Ενδιαφέροντος για τη
Βαρηκοΐα

Λογοθεραπευτική Παρέμβαση

Η Ο.Ε.Ε. για τη Βαρηκοΐα έχει σαν αντικείμενο
θέματα σχετικά με Ακοή / Βαρηκοΐα / Κώφωση
και λογοθεραπεία, καθώς και βοηθήματα
ακοής, όπως ακουστικά βαρηκοΐας ή
κοχλιακά εμφυτεύματα.

Οι στόχοι της θεραπείας διαφοροποιούνται
ανάλογα με το βαθμό της βαρηκοΐας και την
ιατρική αποκατάσταση που έχει επιλεγεί για το
παιδί (ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό
εμφύτευμα).

Οι Στόχοι της ομάδας είναι:
· η ενημέρωση του κοινού στα θέματα του
αντικειμένου μας

· η ενημέρωση και εκπαίδευση συναδέλφων
μέσα από την οργάνωση ημερίδων και
σεμιναρίων για θέματα εκπαίδευσης
βαρήκοων / κωφών ατόμων και ατόμων με
κοχλιακό εμφύτευμα

·η

υποστήριξη του ΠΣΛ στα θέματα του
αντικειμένου μας

Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο να βελτιώσει την
ακουστική αντίληψη, την κατανόηση και
παραγωγή του λόγου.

Ο λογοθεραπευτής στηρίζει την ακουστική και
γλωσσική ανάπτυξη μέσα από συνεδρίες με το
παιδί αλλά και διευκολύνοντας τους γονείς και το
ευρύτερο περιβάλλον του στο να το υποστηρίξουν
στην καθημερινότητά του.
Επίσης, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες
(γιατρούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς, κ.ά.) που
εμπλέκονται με το βαρήκοο παιδί προκειμένου να
εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα στην
πρόοδό του.

· οι

επαφές και συνεργασίες με άλλους
κλάδους / ειδικότητες που ασχολούνται κι
αυτοί με τη Βαρηκοΐα και την Κώφωση

·η

προώθηση της εκπαίδευσης των
βαρήκοων / κωφών ατόμων που
χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας ή / και
κοχλιακό εμφύτευμα

Στις περιπτώσεις των ενηλίκων, η λογοθεραπεία
βοηθάει στην εκπαίδευση των δεξιοτήτων
ακρόασης μετά την αποκατάσταση της ακοής είτε
με ακουστικό βαρηκοΐας είτε με κοχλιακό
εμφύτευμα.
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Ακούγοντας... σε έναν κόσμο
γεμάτο θόρυβο

Η Ακοή

Επιπτώσεις

Ο ήχος κυριαρχεί σε κάθε εκδήλωση της ζωής του
ανθρώπου. Η ακοή μας δίνει τη δυνατότητα:

·

να επικοινωνούμε

·

να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη τυχόν
κινδύνου

·

να απολαμβάνουμε τη μουσική.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΑΝΤΟΥ...
Ζούμε σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, όπου
είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινά σε θορύβους
από τις κόρνες, τις σειρήνες και τους συναγερμούς,
από τα μέσα μεταφοράς, από τη δυνατή μουσική
σε συναυλίες, γήπεδα, club και bar. Εάν υπάρχει
υψηλό επίπεδο θορύβου στο περιβάλλον (π.χ.
μέσα στο λεωφορείο), η τάση είναι να
συγκαλύψουμε αυτούς τους ανεπιθύμητους ήχους
με την αύξηση της έντασης του ήχου που θέλουμε
να ακούσουμε. Πρόκειται για ένα βομβαρδισμό
του ακουστικού συστήματος.

Περισσότεροι από το 50% όσων χρησιμοποιούν συσκευές
αναπαραγωγής μουσικής (MP3 players) αναμένεται
προοδευτικά να οδηγηθούν σε κάποια μορφή βαρηκοΐας,
σύμφωνα με στοιχεία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης
Deafness Research UK. Σχεδόν το 40% των ατόμων που
ερωτήθηκαν δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι ακούγοντας
μουσική δυνατά μέσω ενός φορητού MP3 ή σε κλαμπ ή
ακόμα και στο αυτοκίνητο έβλαπτε την ακοή του.
dB
Επώδυνη ένταση 140
ήχου
130
120
Υπερβολικά
υψηλή ένταση
110
ήχου
100
Πολύ υψηλή
ένταση ήχου

90
80
70

Πιο ευαίσθητα τα παιδιά και οι έφηβοι

ροκ μουσική
αλυσοπρίονο,
χλοοκοπτικό μηχάνημα

Μέτρια ένταση
ήχου

50
40

ξυπνητήρι
κυκλοφοριακός θόρυβος
ηλεκτρική σκούπα
συνομιλία,
πλυντήριο πιάτων
κανονική πτώση βροχής
ησυχία σε δωμάτιο

Χαμηλή ένταση
ήχου

30

ψίθυρος

60

Ιδιαίτερη ευαισθησία στην ηχορύπανση
εμφανίζουν τα παιδιά. Το σχολείο είναι μια άλλη
πηγή θορύβου (διαλείμματα, φωνές, διοργάνωση
σχολικών εορτών).
Τα παιδιά είναι περιτριγυρισμένα από
ηλεκτρονικές συσκευές και δε συνειδητοποιούν τις
συνέπειες στην ακοή τους. Ραδιόφωνο, DVD, CD
και ηλεκτρονικά παιχνίδια ακούγονται στη
διαπασών.

πυροβόλα όπλα,
σειρήνες αερ. επιδρομών
κομπρεσέρ
απογείωση αεροπλάνου

Η συνεχής έκθεση σε επίπεδα θορύβου των 90 ντεσιμπέλ
(dB) και άνω, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακοής.

Η βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί είτε από ένα
πολύ ισχυρό ήχο, είτε από τη διαρκή έκθεση σε
ήχους μικρότερης έντασης.
Το άτομο που εκτίθεται στο θόρυβο αργεί να
αντιληφθεί ότι βλάπτεται σταδιακά η ακοή του
διότι δεν αντιλαμβάνεται άμεσα τις συνέπειες στην
καθημερινή του ζωή. Οι συνέπειες γίνονται
αντιληπτές σε βάθος χρόνου και είναι μηαναστρέψιμες.
Η απώλεια ακοής λόγω θορύβου επηρεάζει
περισσότερο την ικανότητα αντίληψης ήχων
ομιλίας υψηλών συχνοτήτων (π.χ. σ, ξ, ψ, χ, φ).
Ένα άτομο με βαρηκοΐα δύσκολα διακρίνει ήχους
που μοιάζουν μεταξύ τους, δεν ξεχωρίζει τις λέξεις,
ή ακόμη χειρότερα, ισχυρίζεται ότι ακούει μια
χαρά, απλώς οι άλλοι δε μιλούν καθαρά. Η
αντίληψη του νοήματος στηρίζεται στα
συμφραζόμενα και λιγότερο στην ακοή.

Πρόληψη - Οδηγίες
Στην επιστήμη της λογοθεραπείας, πρόληψη
σημαίνει ο έγκαιρος εντοπισμός των διαταραχών
του λόγου και η αποφυγή κινδύνων που μπορούν
να βλάψουν την επικοινωνία του ατόμου.
· Αποφύγετε τους θορύβους πάνω από 90dB.
Χρησιμοποιήστε ωτοασπίδες αν χρειαστεί.
· Αποφεύγετε να αγοράζετε στα παιδιά σας
παιχνίδια που κάνουν δυνατούς θορύβους, γιατί
μπορεί να βλάψουν την ακοή τους.
· Χαμηλώστε την ένταση των MP3 players και
όλων των παρόμοιων συσκευών. Συνιστάται,
όταν ακούτε επί 40΄ μουσική μέτριας έντασης με
ακουστικά «ψείρες», να κάνετε ένα διάλειμμα
30΄.

Συμβουλευτείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

