
Δια Ζώσης Σεμινάριο: 

Το Κοχλιακό Εμφύτευμα  σε Παιδιά και Ενήλικες 
 Οργάνωση:  Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Π.Σ.Λ. για τη Βαρηκοΐα 

  

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023  

Ώρες σεμιναρίου: Εγγραφές 08:30 – Έναρξη: 09:00  -  16:30 

Κόστος: 80€ μέλη  -  100€ μη μέλη 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου:  

Ελευθερίου Βενιζέλου 50 & Σαρανταπόρου - Χολαργός  

 

 



Το Κοχλιακό Εμφύτευμα σε Παιδιά και Ενήλικες 

Η τοποθέτηση Κοχλιακού Εμφυτεύματος δε συνεπάγεται αυτόματα τη λειτουργική χρήση 
των δεξιοτήτων ακρόασης, ούτε την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.  Το Κοχλιακό 
Εμφύτευμα παρέχει την αίσθηση της ακοής που είναι απαραίτητη προκειμένου προοδευτικά να 
αναπτυχθούν οι δεξιότητες ακρόασης και παράλληλα να ενισχυθούν οι δεξιότητες λόγου και 
ομιλίας. 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των ΚΕ έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση των 
κωφών παιδιών και στη ζωή των κωφών ενηλίκων.  Η ακοή και η ακρόαση είναι πλέον 
ρεαλιστικές προσδοκίες.  Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση μας προς τους χρήστες ΚΕ να τους 
βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που τους 
παρέχει η συσκευή που χρησιμοποιούν.  Προκειμένου να ορίσουμε τους καταλληλότερους 
ακουστικούς και γλωσσικούς στόχους εκπαίδευσης έχουμε ανάγκη από ξεκάθαρες πληροφορίες 
σχετικά με το επίπεδο των δεξιοτήτων ακρόασής τους. 

Αφού παρουσιαστούν στοιχεία για τη βαρηκοΐα, το ακοόγραμμα, το κοχλιακό εμφύτευμα, 
τις ενδείξεις κι αντενδείξεις και το ρόλο του λογοθεραπευτή στη διεπιστημονική ομάδα, θα 
εστιάσουμε στην Αξιολόγηση και Παρέμβαση του Παιδιού με κοχλιακό εμφύτευμα καθώς και 
στο ρόλο της οικογένειας, συζητώντας συγκεκριμένα περιστατικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν.  Τέλος θα δούμε την Αξιολόγηση και Παρέμβαση στον κωφό Ενήλικα ανάλογα 
με το ιστορικό του. 



Η ΟΕΕ για τη Βαρηκοΐα  του  Π.Σ.Λ. δουλεύει από τον Ιανουάριο του 2006. 

Σκοπός της ομάδας είναι να υποστηρίζει την ακουστική και γλωσσική εξέλιξη των 

βαρήκοων και κωφών ατόμων, χρηστών ακουστικών βαρηκοΐας ή κοχλιακών 

εμφυτευμάτων μέσω της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας για ανταλλαγή 

ιδεών, το μοίρασμα της πληροφορίας με το κοινό και τους συναδέλφους με οργάνωση 

σεμιναρίων, και τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες που συνδέονται με το βαρήκοο 

και κωφό άτομο. 

Μέλη της ομάδας: 

 
Φλώρα Αναγνώστου 
Μαρία Γιακουμάρου 
Μαρία Γιαννουλάκη 
Ιωάννα Γιαννουτάκη 
Μαριάνα Κιτσώνα (Συντονίστρια) 
Νάνσυ Μωραΐτη  
Θωμάς Νικολόπουλος (ΩΡΛ) 
Μάνος Πανταζής 
Σταύρος Πατσαούρας 
Ρούλα Τουλούμη 
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