


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEBINAR 

"Διεπιστημονική Προσέγγιση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση 

παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα-Κλινικές πρακτικές και 

προβληματισμοί" 

 

Συντονίστριες: Αναγνώστου Φλώρα, Γκούντα Σταματία 

Πάνελ: 

 Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα: Νικολόπουλος Θωμάς, 

Κιτσώνα Μαριάνα  

Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής 

του “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη: Κυριαφίνης Γιώργος, Aηδονά Σοφία, 

Σταγιόπουλος Πέτρος 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη: Μάρκου Κωνσταντίνος, 

Νικολαϊδης Βασίλειος 

 

Πρόγραμμα 

17:00-17:05 Χαιρετισμός από Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής – Κούτρας 

Σπύρος 

17:05-17:10 Εισαγωγή και Παρουσίαση ομιλητών από Συντονίστριες 

17:10-17:55 Α’ Μέρος - Ερωτήσεις που αφορούν στην προεγχειρητική 

περίοδο 

17:55-18:00 Παρουσίαση από Med-EL - εταιρεία κοχλιακών εμφυτευμάτων - 

Χατζηαναστασίου Νίκος 

18:00-18:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

18:10- 19:00 Β’ Μέρος - Ερωτήσεις που αφορούν στην μετεγχειρητική 

περίοδο 

19:00-19:25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

19:25-19:30  Κλείσιμο από Συντονίστριες 
          Κλείσιμο από Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής  

 

 

 

 

 

 



ΧΟΡΗΓΟΙ 

GOLD Χορηγός 

 

 

Η MED-EL είναι η πρώτη εταιρία Κοχλιακών Εμφυτευμάτων που ήρθε στην Ελλάδα 
το 1993. Συστηματικά και με οργανωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, ως 
εταιρία MED-EL Hellas στην αρχή, προσφέρει από τότε προηγμένες Λύσεις Ακοής 
σε βαρήκοους, παιδιά και ενήλικες, σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Η εταιρία INTELLIGENT Hearing ιδρύθηκε το 2004 και πρακτικά ανέλαβε τη 
συνέχιση της επιτυχημένης δραστηριότητας της εταιρίας MED-EL Hellas, η οποία, 
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, καθιέρωσε τη MED-EL στην Ελλάδα. Μέχρι 
και σήμερα, η παρουσία της εταιρίας μας είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Κοχλιακών 
Εμφυτεύσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά. Υποστηρίζουμε 
εκατοντάδες χρήστες Κοχλιακών Εμφυτευμάτων MED-EL , ευτυχισμένους ενήλικες, 
παιδιά και τους γονείς τους, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαστε σε συνεχή επαφή 
με τους εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με τα Κοχλιακά Εμφυτεύματα. 

Διαθέτουμε επιλογές Λύσεων Ακοής για κάθε μορφή ή τύπο βαρηκοΐας : Συστήματα 
Κοχλιακών Εμφυτευμάτων SYNCHRONY, Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός 
SOUNDBRIDGE, Εμφυτευόμενα Συστήματα Οστέινης Αγωγιμότητας BONEBRIDGE 
αλλά και Συστήματα Οστέινης Αγωγιμότητας με αυτοκόλλητο προσαρμογέα 
ADHEAR. 

Βασικοί μας στόχοι ήταν και παραμένουν : 

• Η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
Κοχλιακά Εμφυτεύματα. 

• Η δημοσιότητα και γνωστοποίηση της αποτελεσματικότητας των Εμφυτευμάτων 
Ακοής στην αντιμετώπιση της κώφωσης και της βαρηκοΐας.  

• Η συνεχής υποστήριξη όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με 
την προεγχειρητική και διεγχειρητική διαδικασία της τοποθέτησης των 
εμφυτευμάτων αλλά και της αποκατάστασης των ατόμων με εμφυτεύματα ακοής.  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 

Email: info@intelligent.gr 

Τηλ.: 2310.322927 

ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας : www.i-hear.gr & www.medel.com/el 

 

https://www.medel.com/el
http://www.i-hear.gr/company-profile/history/
http://www.i-hear.gr/
https://www.medel.com/el
https://www.medel.com/el
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/cochlear-implants
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/cochlear-implants
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/bonebridge
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/bonebridge
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/bonebridge
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/bone-conduction-system
https://www.medel.com/el/hearing-solutions/bone-conduction-system
https://academy.medel.com/login/index.php
mailto:info@intelligent.gr
http://www.i-hear.gr/
www.medel.com/el


SILVER Χορηγός 

 

Η εταιρεία Ευήκοον ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994, ασχολούμενη 

αποκλειστικά με την παροχή λύσεων σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής με τα 

πιο σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Είναι 

επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων κατασκευαστών ακουστικών 

βαρηκοΐας Oticon και ReSound Δανίας, καθώς και των κοχλιακών 

εμφυτευμάτων Oticon Medical, ενώ διαθέτει καταστήματα εξυπηρέτησης λιανικής σε 

πολλές περιοχές της Αττικής και σε περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε 

κατάστημα πλαισιώνεται από έμπειρο εξειδικευμένο ακοοπροθετιστή και όλο τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των 

πελατών της. Το δίκτυο των καταστημάτων Ευήκοον επεκτείνεται διαρκώς, ώστε να 

προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ακοής, πανελλαδικά! 

Η Ευήκοον διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στα κεντρικά γραφεία 

της, όπου γίνονται οι επί παραγγελία κατασκευές ακουστικών και εκμαγείων, καθώς 

και οι επισκευές παντός τύπου ακουστικών βαρηκοΐας. Το εργαστήριο είναι 

πιστοποιημένο και πληροί τις προδιαγραφές των οίκων του εξωτερικού που 

αντιπροσωπεύει, που βεβαιώνεται με συνεχείς ελέγχους που διενεργούνται από 

αυτούς. Επανδρώνεται με ειδικά εκπαιδευμένους στον τομέα των ακουστικών 

βαρηκοΐας Μηχανικούς Βιοϊατρικής τεχνολογίας, που με διαρκείς εκπαιδεύσεις είναι 

πάντα ενήμεροι για την τρέχουσα τεχνολογία στο χώρο. 

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης του επεξεργαστή 

ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος, που περιλαμβάνει το δωρεάν έλεγχο καλής 

λειτουργίας του, την αντικατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων, όπως καλώδιο – 

κεραία -μαγνήτη, αλλά και την προμήθεια αναλωσίμων και αξεσουάρ γι’ αυτόν, όπως 

μπαταρίες/καλύμματα για τον ιδρώτα και πολλά άλλα. Η Ευήκοον έχει 

άμεση συνεργασία με τα αναγνωρισμένα από το κράτος κέντρα κοχλιακών 

εμφυτεύσεων για τις καθιερωμένες ρυθμίσεις του επεξεργαστή ομιλίας του ασθενή 

και η παρουσία της στο χώρο των νοσοκομείων είναι καθοριστική. Ο εξειδικευμένος 

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό 

του νοσοκομείου (λογοθεραπευτές-ιατρούς) είναι εκεί για την ασφαλή και σωστή 

ρύθμιση του επεξεργαστή ομιλίας του χρήστη. 



BLUE Χορηγός 

 

 

 
 
 
Σκοπός της DamplaiD A.E. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισμού και η εφαρμογή τεχνικής και κλινικής υποστήριξης, όπως και 
η βελτίωση των θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων στους ιατρικούς τομείς όπου 
αυτή δραστηριοποιείται.  
Η εταιρεία Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας μια από τις παλαιότερες στην 
Ευρώπη από το 1945, ασχολείται με τεχνολογίες και τεχνικές ακουστικής ενίσχυσης, 
διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής ιδίων συμφερόντων, με άρτια 
εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό, προσφέρει ακουστικά 
βαρηκοΐας, οστεόφωνα, οστεο-εμφυτευόμενα ακουστικά, και κοχλιακά εμφυτεύματα, 
όπου είναι από τις λύσεις που διαθέτουμε στους συνανθρώπους μας που έχουν 
ενδείξεις για αποκατάσταση της ακοής μέσω Ακουστικής Ενίσχυσης. 

https://www.gdimopoulos.gr/akoystiki-enisxysi%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.gdimopoulos.gr/i-omada-mas%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.gdimopoulos.gr/sygxrones-egkatastaseis%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.gdimopoulos.gr/osteo-emfyteyomena-akoy
https://www.gdimopoulos.gr/koxliaka-emfyteymata%22%20%5Ct%20%22_self

