FONIATRIA I AUDIOLOGIA
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój medycyny komunikatywnej
foniatrii i audiologii. Zaburzenia procesu komunikatywnego czyli możliwości porozumiewania się
między ludźmi, stają się jednym z najczęstszych schorzeń doby współczesnej.
FONIATRIA I AUDIOLOGIA od kilku lat to jedna specjalizacja lekarska. Wywodzi się od
otolaryngologii.
Foniatria – zajmuje się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz schorzeniami
narządu słuchu, szczególnie u dzieci, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój mowy dziecka.
Audiologia – zajmuje się procesem słyszenia, chorobami narządu słuchu i problemami osób
niedosłyszących.
Z pewnością, większości z nas takie problemy dotyczyły. Mogła to być zwykła chrypka towarzysząca
infekcji, która uniemożliwiała posługiwanie się głosem. Wiele osób zna też uczucie „ przytkania „
uszu w czasie kataru lub choćby zjeżdżania windą, podróży samolotem czy zatkania uszu woskowiną.
Są to stany krótkotrwałe, błahe, ale jakże dokuczliwe! Nie możemy porozmawiać z najbliższymi, źle
słyszymy co do nas mówią, dźwięki otoczenia docierają jak zza ściany! Już wówczas szukamy
pomocy!
Wyobraźmy sobie teraz sytuacje znacznie poważniejsze, kiedy dziecko od urodzenia nie słyszy i nie
może w zwykły sposób nauczyć się mówić lub osoba dorosła na skutek uszkodzenia mózgu po udarze
nie potrafi nazwać rzeczy, na którą patrzy lub po usunięciu krtani, którą przecież mówimy, nie może
wydobyć głosu! Jakie stwarza to problemy kiedy nie możemy się z kimś porozumieć!
Aby mowa mogła się rozwinąć dziecko musi bardzo dobrze słyszeć, mózg musi prawidłowo
funkcjonować i przesyłać prawidłowe informacje do narządów, które tworzą głos / krtań/ oraz tych
które wytwarzają mowę/ język, podniebienie, wargi/. Każdy z tych etapów jest bardzo ważny i ma
swój wpływ na to co mówimy i w jaki sposób. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak elokwencja
czyli łatwość wypowiadania się, ułatwia życie oraz jak trudno jest znaleźć się w codziennym życiu
osobom np. jąkającym się.
Tą są właśnie zaburzenia w procesie komunikowania się.
Mogą one dotyczyć:
dzieci z wrodzonym niedosłuchem lub głuchotą , które zagrożone są brakiem rozwoju mowy;
dzieci do 7-8r.życia często chorujących a szczególnie po przebytych zapaleniach uszu,
skutkujących niedosłuchem
dzieci z wadami wymowy, których mowa jest niezrozumiała dla ich rówieśników i otoczenia
dzieci ze schorzeniami neurologicznymi
dzieci i dorosłych zacinających się
dzieci i dorosłych z zaburzeniami głosu na skutek nieprawidłowego mówienia / zbyt
krzykliwych, nadpobudliwych, osób pracujących głosem/
dorosłych po przebytych schorzeniach mózgu, które spowodowały zaburzenia mowy
dorosłych po operacjach krtani / np. po usunięciu krtani/
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Lubuskie Centrum Laryngologii LCL , Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu,
Słuchu i Mowy jest jedynym w Województwie Lubuskim, w którym możemy rozpoznać, leczyć i
podjąć rehabilitacje osób z takimi problemami dzięki modelowej organizacji, umożliwiającej
współpracę i wzajemne konsultacje wielu specjalistów.
W Ośrodku działa Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna, zatrudniająca lekarza foniatrę i
audiologa , wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny umożliwiający kompleksową diagnozę
dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy. Dalszym etapem po postawieniu rozpoznania
jest wdrożenie niezbędnej rehabilitacji. Jest ona prowadzona przez zespół wykwalifikowanych
logopedów w Poradni Logopedycznej oraz przez innych niezbędnych specjalistów w Ośrodku
Rehabilitacji Dziennej. W Ośrodku działa też Pracownia Protetyki Słuchu. Wszystkie osoby
niedosłyszące / dzieci i dorośli/ bez skierowania mogą uzyskać poradę w zakresie zaprotezowania
aparatami słuchowymi. Prowadzimy dopasowanie sprzedaż nowoczesnych aparatów słuchowych
kilku renomowanych firm, na które jako jedyni udzielamy 3-letniej gwarancji. Ośrodek bierze udział
w Programie Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i
posiada rekomendację do protezowania najmniejszych dzieci.
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