
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU 
28 KONWENCJI EUROPEJSKIEGO BruKA AUDIOFONOLOGU 

w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 1993 roku 

Na miejsce obrad 28 Konwencji Europejskiego Biura Audiofonologii 
obrano Hotel ACQUA VIV A w Aix-Ies-Bains, Domaine de Marlioz we Fran
cji. Obrady rozpoczęły się l maja posiedzeniem zarządu BlAP, po czym 
odbyło się zebranie plenarne, na którym przewodniczący złożył sprawozda
nie z posiedzenia zarządu w Puig de Ros w Hiszpanii. Następnie odbyła się 
ceremonia przr.jmowania nowych członków i omówienie programu Konwe
ngi przez sekretarza generalnego Panią Camille Kater. Komisja Rewizr.jna 
złożyła sprawozdanie za rok 1992. Po posiedzeniu plenarnym rozpoczęły się 
obrady w komisjach. Poszczególne komisje spotykaly się w czasie trwania 
Konwencji przeważnie trzykrotnie, niektóre tylko raz. 

Komisja 06, zajmująca się aparatami słuchowymi, skupiła się na opraco
waniu programu rehabilitacji słuchu u osób, które otrzymaly aparaty słucho
we. Chodziło głównie o osoby dorosłe, które nabyły aparat i są poza 
zasięgiem dzialań rehabilitacr.jnych. 

Komisja 09, której zadaniem jest badanie wpływu halasu na funkcjonowa
nie osoby niesłyszącej z aparatem słuchowym, tym razem zajmowała się 
utrzymaniem czy ochroną resztek słuchowych w warunkach pracy zawodo
wej. Przypisując duże znaczenie pracom obu tych komisji i potrzebie popu
laryzowania ich dzialalności, szczególnie na terenie Niemiec - organizaga 
niemiecka "Dobre słyszenie" przeznaczyła środki finansowe na cele BlAP-u. 

Komisja 24 kontynuowala prace nad wczesną diagnozą. Chodziło głównie 
o wypracowanie skutecznych metod wczesnego rozpoznawania zaburzeń 
mowy i mówienia. Prace jeszcze nie zostaly zakończone,jednak wszyscy byli 
zgodni, iż w przyszłości będą wymagaly szerokiej popularyzacji, co z kolei 
będzie się wiązalo ze znacznymi środkami fmansowymi. Kierownictwo 
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BlAP-u zaproponowalo, by w miejsce komisji 08 (Komisja Administracr.jna) 
utworzyć Komisję Promocji, której zadaniem byłoby upowszechnianie usta
leń poszczególnych komisji w różnych krajach Europy oraz powołanie do 
życia "Biuletynu", ukazującego się w wydaniu półrocznym . 
. Komisja 23 spotkala się dwukrotnie, zajmując się m.in. potrzebą szkolenia 

rodziców w zakresie prowadzenia ćwiczeń słuchowych, przekonywania ich 
o konieczności regularnego uczęszczania do logopedy z dzieckiem. Stwierdzo
no bowiem, iż dzialania rodziców są w tej dziedzinie ciągle niezadowal'!iące. 
Proponowano opracowanie łatwych, krótkich informatorów dla rodziców. 

Konwencję zamknęło posiedzenie płen~ne, na którym poszczególne 
komisje złożyły sprawozdanie ze swoich prac. Przr.jęto informacje z prowa
dzonych lub zakończonych prac, informacje o stanie konta BlAP-u oraz 
ustalono datę i miejsce 29 Konwencji. Propozycja - Madera. 

Spotkanie członków BlAP-u zakończyło się uroczystą kola<ją, połączoną 
z występami zespołu folklorystycznego z południowej Francji. 
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