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34 Konwencja Międzynarodowego Biura Audiofonologii BIAP 

Miejscem obrad 34 Konwencji Międzynarodowego Biura Audiofonologii było miasteczko 
Nivelles w Belgii, oddalone ok. 35 km od stolicy kraju . Obrady odbywały się w okresie od 30 IV do 
3 V 1999 r. w hotelu Nivelles Stid. 

W dniu przyjazdu uczestników Konwencji odbyło się posiedzenie Zarządu S lAP, a wła
ściwe obrady rozpoczęły się I V zebraniem plenarnym, na którym prezydent złożył sprawozdanie 
z działalności SIAP za okres od maja 1998 r. do kwietnia 1999 r. Ponadto Komisja Rewizyjna przed
stawiła sprawozdanie z kontroli działalności finansowej , zaakceptowane przez wszystkich obecnych. 
Jednocześnie przyjęto następujące ustalenia: stanowisko prezydenta i wiceprezydentów może być 
piastowane kolejno tylko przez trzy kadencje, inne stanowiska nie mają ograniczeń czasowych. Stały 
Komitet zarządzający składa się z prezydenta minionej kadencji, aktualnego prezydenta, dwóch 
wiceprezydentów, sekretarza generalnego i skarbnika. Na zebraniu plenarnym powołano dwóch 
członków Komisji Rewizyjnej na lata 1999 i 2000. Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności 

Komisji 07 (Implanty), 12/4 (Wczesna diagnoza uszkodzeń słuchu), 14/1 (Audiofonologia), 20/2 
(Mowa i język), 24/2 (Wczesne rozpoznanie zaburzeń mowy). 

Uczczono pamięć zmarłego w listopadzie 1998 Profesora Jean-Claude L a f o n a, współzało
życiela BIAP i prezydenta tej organizacji w latach 1990-1993. 

Obrady poszczególnych komisji odbywały się w dniach 1-3 V, przy czym jedne komisje spotkały 
się raz, inne - dwukrotnie. 

Komisja 06 (Aparaty słuchowe) spotkała się dwukrotnie. Opracowano propozycje na temat 
wyposażenia dziecka w aparat słuchowy: 

- wczesna diagnoza musi mieć miejsce już w pierwszym miesiącu życia dziecka i w razie 
wykrycia wady słuchu już wtedy musi ono otrzymać aparat słuchowy; 

- podkreślano konieczność interdyscyplinarnego podejścia w procesie rehabilitacji małego dziec
ka, realizowanego przez zespół: lekarz laryngolog, audiolog, akustyk, logopeda, pedagog, psycholog, 
a w przypadku podejrzeń o dodatkowe zaburzenia - pediatra, neurolog i inni; 

- wyposażenie dziecka w określony typ aparatu słuchowego wymaga współdecydowania 
i współpracy rodziców (taką decyzję podjęła także Komisja 25 - Poradnictwo dla rodziców); 

- dziecko musi otrzymać dwa aparaty słuchowe, zapewniające stereofoniczny odbiór bodźców 
akustycznych; 

- ustalono, iż wczesna interwencja musi się rozpocząć od momentu wyposażenia dziecka 
w aparaty słuchowe; 

- konieczne są systematyczne okresowe badanie słuchu, a także obserwacja zachowań dziecka, 
jego reakcji na różne dźwięki, na hałas, w czym muszą brać udział rodzice, odpowiednio przygo
towani do notowania wyników obserwacji; 

- implanty wewnątfZŚlimakowe mogą być stosowane tylko u dzieci z głębokim uszkodzeniem 
słuchu. 

Ostatnia z wymienionych propozycji była także tematem obrad Komisji 07 (Implanty). 
Komisja 09 (Hałas) obradowała nad sposobami ograniczenia poziomu hałasu w miejscach 

po-bytu osób z aparatami słuchowymi (szkoła, zakład pracy itp.). 
Komisja 15 (Integracja) obradowała dwukrotnie, ustalając przede wszystkim wymagania, jakie 

muszą spełniać przedszkole i szkoła masowa dla realizacji założeń integracji - chodzi tu m.in. 
o stworzenie warunków do funkcjonowania dziecka w placówkach masowych: odpowiednio przy
gotowany nauczyciel, pomoc specjalistów, warunki akustyczne pomieszczeń, w tym także poziom 
hałasu utrudniający funkcjonowanie dziecku z aparatem słuchowym, itp. 

Komisje 17 (Komunikacja) i 20 (Język) zajmowały się głównie komunikacją werbalną, choć 
w dyskusji poruszano także sposoby wykorzystania komunikacji manualnej dla opanowania 
sprawności językowej i ogólnego rozwoju dziecka. 
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Komisja 24 (Wczesna diagnoza zaburzeń mowy) kontynuowała pracę nad opracowaniem 
skutecznych metod (np. testów) dla wczesnego rozpoznania tych zaburzeń. W tej komisji jest przewa
ga członków z Francji, stąd ewentualne wykorzystanie tych narzędzi do badań (po ich ostatecznym 
opracowaniu) w Polsce będzie wymagało modyfikacji ze względu na język. 

34 Konwencja BlAP zakończyła się 3 V. W tym dniu ustalono też tennin (przełom kwietnia i maja 
2000 r.) oraz miejsce (La Grandę Motte, Francja) kolejnej - 35 Konwencji. 

Tradycją Konwencji SIAP jest program artystyczny i turystyczny. 2 V w godzinach popołudnio
wych odbyła się wycieczka do Binche - miasta karnawału. Uczestnicy Konwencji zwiedzali twierdzę 
z XII W. t Muzeum Masek Karnawałowych z całego świata, katedrę z XlV w. oraz zostali przyjęci 
przez bunnistrza miasta w pięknym zabytkowym Ratuszu. Wycieczka zakończyła się uroczystą ko
lacją w zamku Chateau de la Hutte (z XVIII w.), gdzie przygrywała kapela ludowa i dobosze grający 
na oryginalnych instrumentach muzycznych. 
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