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Αντικείμενα μάθησης

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:    

• Τι είναι και τι κάνει ένας ακοολόγος.

• Σχετικά με το επάγγελμα της ακοολογίας.

• Πως ξεκίνησε το σχετικά καινούριο επάγγελμα της ακοολογίας.

• Σχετικά με την εκπαίδευση των ακοολόγων και το πτυχίο ειδίκευσης

στην Ακοολογία.

• Τα διάφορα εργασιακά πλαίσια, στα οποία μπορούν να εργαστούν οι

ακοολόγοι.

• Σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας στην ακοολογία.

• Τα είδη των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για την ακοή, που

παρέχουν οι ακοολόγοι.

• Ότι η ακοολογία εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

• Τα διαπιστευτήρια, που χρειάζεται ένας ακοολόγος για κλινική εξά-

σκηση.

• Γιατί η ακοολογία έχει υψηλή βαθμολογία ως επιλογή καριέρας.
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Η Ακοολογία 
Χθες και Σήμερα

Η Ακοολογία είναι ένα σχετικά καινούριο επάγγελμα. Σε αυτό το κεφά-

λαιο θα μάθετε σχετικά με το επάγγελμα και τα είδη των υπηρεσιών,

που παρέχουν οι ακοολόγοι σε άτομα με βαρηκοΐα και συναφείς διατα-

ραχές. Θα διαβάσετε σχετικά με ορισμένους αξιόλογους επιστήμονες,

των οποίων η δουλειά οδήγησε στην ίδρυση ενός επαγγέλματος, αφιε-

ρωμένου στη διάγνωση και την θεραπεία της βαρηκοΐας. Έπειτα, θα

ανακαλύψετε ότι το επάγγελμα της ακοολογίας ανέκυψε από μια ανάγ-

κη, κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να παρέχεται

μη ιατρική βοήθεια σε στρατιώτες, οι οποίοι υπέστησαν βαρηκοΐα κατά

τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα

σας συστήσουμε τον Raymond Carhart, ο οποίος έχει ευρέως αναγνωρι-

στεί ως ο "Πατέρας της Ακοολογίας”. Ο Carhart, ουσιαστικά, θεμελίωσε

το καινούριο επάγγελμα και συνέβαλλε με πολλούς τρόπους στην

ακοολογία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του καριέρας.

Η ακοολογία είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό επάγγελμα. Για πάνω από

εξήντα χρόνια, η ακοολογία έχει υποστεί συνεχή αλλαγή και ανάπτυξη.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα επισημάνουμε ορισμένες από τις βασικές προ-

όδους και εξελίξεις στο πεδίο της ακοολογίας και στις υπηρεσίες, που

παρέχουν οι ακοολόγοι. Αυτό θα οδηγήσει, φυσικά, σε μία συζήτηση για

την εκπαίδευση των ακοολόγων, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγρα-

φής του μεταπτυχιακού Ακοολογίας. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις

πολλές επιλογές καριέρας, που είναι διαθέσιμες στους ακοολόγους σή-

μερα. Το κεφάλαιο τελειώνει με ένα σωρό λόγους, για να λάβετε υπό-

ψη την ακοολογία ως καριέρα.

Για να μάθετε το καινούριο λεξιλόγιο, οι όροι, που αναφέρονται για

πρώτη φορά σε αυτό το κεφάλαιο, προσδιορίζονται με έντονα γράμμα-

τα, αναφέρονται στους Όρους Κλειδιά και αναφέρεται ο ορισμός τους

στο Λεξιλόγιο, στο τέλος του βιβλίου.

Κεντρικά σημεία κεφαλαίου

ÊÅ ÖÁ ËÁÉÏ 

1
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Tι είναι η Ακοολογία;

H ακοολογία είναι ένα επάγγελμα υγείας, υπεύθυνο για την φροντίδα ατόμων

με βαρηκοΐα και συναφείς διαταραχές. Οι "ακοολόγοι είναι οι βασικοί επαγ-

γελματίες υγείας, οι οποίοι αξιολογούν, προβαίνουν σε διάγνωση, αντιμε-

τωπίζουν και διαχειρίζονται τη βαρηκοΐα και τις διαταραχές ισορροπίας σε ενήλικους

και παιδιά" (American Academy of Audiology, 2010). Στον Πίνακα 1.1 αναφέρονται ορι-

σμένες από τις διάφορες υπευθυνότητες και δραστηριότητες των ακοολόγων. Ένας

ακοολόγος, συνήθως, εξειδικεύεται σε έναν ή περισσότερους από τύπους κλινικών

υπηρεσιών, που αναφέρονται σε αυτό τον πίνακα. Ορισμένοι ακοολόγοι παρέχουν

υπηρεσίες μόνο σε παιδιά, ενώ άλλοι ακοολόγοι περιορίζουν την πρακτική τους σε

ενήλικους ασθενείς.

Οι ακοολόγοι αξιολογούν και θεραπεύουν άτομα με βαρηκοΐα σε όλο το ηλικιακό

φάσμα, από νεογέννητα έως ηλικιωμένους. Η βαρηκοΐα είναι μία συνηθισμένη κατά-

σταση και πρόβλημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι εκτιμήσεις για τον επιπολασμό της

βαρηκοΐας είναι αρκετά εντυπωσιακές. Ο όρος επιπολασμός αναφέρεται στον αριθμό

των περιστατικών μιας συγκεκριμένης ασθένειας ή διαταραχής, όπως η βαρηκοΐα, σε

ένα δεδομένο πληθυσμό ανθρώπων σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για παρά-

δειγμα, μία εκτίμηση του επιπολασμού της βαρηκοΐας μπορεί να γίνει για παιδιά ή ενή-

λικους, οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το έτος 2013.

Η βαρηκοΐα είναι η τρίτη πιο επικρατούσα χρόνια κατάσταση υγείας μεταξύ των

ηλικιωμένων. Περίπου ένας στους τρεις ενήλικους μεταξύ 65 και 74 ετών έχουν μία

σημαντική βαρηκοΐα, η οποία παρεμποδίζει την επικοινωνία και η αναλογία της βαρη-

κοΐας αυξάνεται σε περίπου έναν στους δύο για ενήλικους άνω των 75 ετών (National

Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2010). Παρόλο που ο επι-
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ΜΕΡΟΣ Ι ¡ Επαγγελμα και Αρχές της Ακοολογίας

πινακας 1.1
Επαγγελματικές ευθύνες

και κλινικές υπηρεσίες, που

παρέχουν οι ακοολόγοι. Οι

περισσότεροι ακοολόγοι ει-

δικεύονται σε επιλεγμέ-

νους κλινικούς τομείς της

λίστας.

• Αξιολόγηση και διάγνωση βαρηκοΐας και αιθουσαίων (ισορροπίας) διαταραχών.

• Επιλογή και εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας και άλλων τεχνολογιών ενίσχυσης και

βοήθειας ακοής.

• Παροχή ακουστικής αποκατάστασης και εκπαίδευση, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων

ακρόασης και της επικοινωνίας σε άτομα με βαρηκοΐα.

• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για διατήρηση και προστασία της ακοής σε

άτομα, που βρίσκονται σε κίνδυνο για βαρηκοΐα, λόγω έκθεσης σε υπερβολικό θόρυβο.

• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής σε νεογέν-

νητα.

• Αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με διαταραχές ακοής, που αφορούν τον

εγκέφαλο, γνωστές ως διαταραχές κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας.

• Αξιολόγηση υποψηφιότητας ατόμων με σοβαρή βαρηκοΐα για διαχείριση με κοχλιακά

εμφυτεύματα^ προγραμματισμός κοχλιακών εμφυτευμάτων για ανάγκες συγκεκριμέ-

νου ασθενή^ παροχή αποκατάστασης σε παιδιά και ενήλικους με κοχλιακά εμφυτεύμα-

τα.

• Αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με ενοχλητικές εμβοές (θόρυβος στα αυτιά, σαν κου-

δούνισμα ή βόμβος).

• Παρακολούθηση της λειτουργίας του ακουστικού και του προσωπικού νεύρου κατά τη

διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, για την αποτροπή διαταραχών και την βελτίωση

του αποτελέσματος.

Πηγή: Προσαρμογή από American Academy of Audiology.
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πολασμός της βαρηκοΐας στα παιδιά είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο των ενηλί-

κων, οι επιπτώσεις για τα παιδιά είναι, συχνά, πολύ πιο σοβαρές. Έξι στα χίλια παιδιά

γεννιούνται με κάποιου βαθμού διαταραχή ακοής και η αναλογία των παιδιών με βαρη-

κοΐα αυξάνεται σημαντικά στην προσχολική ηλικία (JCIH, 2007; Fortnum et al., 2001).

Επίσης, περίπου τρία στα τέσσερα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εμφανίσουν λοί-

μωξη στο αυτί πριν την ηλικία των 3 ετών (National Institute on Deafness and Other

Communication Disorders, 2010). Οι λοιμώξεις του αυτιού είναι ένα συνηθισμένο αίτιο

βαρηκοΐας στα παιδιά.

Οι ακοολόγοι είναι μη ιατρικοί επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι

αντιμετωπίζουν την βαρηκοΐα, χρησιμοποιώντας τεχνικές, πέρα από την φαρμακευτική

αγωγή ή την χειρουργική επέμβαση. Η πλειοψηφία των ασθενών με βαρηκοΐα δεν

έχουν μία υποκείμενη ασθένεια ή διαταραχή, η οποία να μπορεί να αντιμετωπιστεί με

φάρμακα ή χειρουργείο. Πάνω από τρία στα τέσσερα άτομα, που αναζητούν βοήθεια

για βαρηκοΐα, χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός ακοολόγου, παρά ενός γιατρού (Hall,

Freeman, & Bratt, 1994; Zapala et al., 2010).

Οι ακοολόγοι συνεργάζονται στενά με τους γιατρούς στην αξιολόγηση και τον χει-

ρισμό των ατόμων με βαρηκοΐα, διαταραχές ισορροπίας και συναφείς διαταραχές.

Πράγματι, ένα μεγάλο ποσοστό ακοολόγων εργάζονται σε ιατρικά πλαίσια με για-

τρούς, οι οποίοι ειδικεύονται στο αυτί. Η ωτορινολαρυγγολογία είναι η ιατρική ειδικό-

τητα, η οποία περιλαμβάνει την θεραπεία νοσημάτων του αυτιού. Οι ωτορινολαρυγγο-

λόγοι είναι ιατροί-χειρούργοι με ανώτερη εκπαίδευση και εξάσκηση σχετικά με το αυτί,

τη μύτη και τον λαιμό. Η ωτολογία είναι μία υπό-ειδικότητα της ωτορινολαρυγγολο-

γίας. Οι  ωτολόγοι έχουν εξειδίκευση στην φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπι-

ση των νοσημάτων του αυτιού. Αυτοί οι εξειδικευμένοι ιατροί συμβάλλουν

σημαντικά στη διάγνωση και την θεραπεία ορισμένων ασθενών με διατα-

ραχές ακοής. Ωστόσο, οι ακοολόγοι είναι οι επαγγελματίες υγειονομικής

περίθαλψης με πρωταρχική ευθύνη την φροντίδα ατόμων με βαρηκοΐα και

συναφείς διαταραχές. Μετέπειτα στο κεφάλαιο θα μάθετε περισσότερα

σχετικά με τα διαφορετικά πλαίσια, στα οποία μπορούν να εργαστούν οι

ακοολόγοι, καθώς και τους τύπους κλινικών υπηρεσιών, που παρέχουν οι

ακοολόγοι.

Η Ακοολογία Χτες

Επιστημονική Θεμελίωση
Τα επιστημονικά θεμέλια της ακοολογίας μπορούν να εντοπιστούν στα τέλη του 1800.

Ταλαντούχοι φυσικοί, βιολόγοι, πειραματικοί ψυχολόγοι και γιατροί στην Ευρώπη και,

ιδιαίτερα στη Γερμανία, έκαναν σημαντικές ανακαλύψεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες

για την κατανόηση του αυτιού και της ακοής (Feldmann, 1970). Η έρευνα απέδωσε

θεμελιώδεις πληροφορίες σχετικά με τη φύση του ήχου, τη δομή και τη λειτουργία

του αυτιού και το πώς ο εγκέφαλος αντιδρά στον ήχο.

Η πρώτη γενιά επίσημα εκπαιδευμένων επιστημόνων στην ακοή πρωτοεμφανίστη-

κε στα τέλη του 1800. Η επιστήμη της ακοής είναι ένας κλάδος επιστημονικής μελέ-

της, ο οποίος ερευνά το ακουστικό σύστημα και το πώς αντιδρά στον ήχο. Ορισμένοι

τομείς μελέτης εντός της επιστήμης της ακοής είναι η ανατομία, η φυσιολογία, η ψυ-

χοακουστική και η ακουστική νευροεπιστήμη. Υπάρχουν ερευνητές, οι οποίοι διεξά-

γουν έρευνες μόνο σε ζώα, ενώ άλλοι ερευνητές εστιάζουν στην ανθρώπινη ακουστι-
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Διαδίκτυο

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για

την ακοολογία και την δουλειά των

ακοολόγων στην ιστοσελίδα How’s

Your Hearing? Ask an Audiologist.
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κή λειτουργικότητα. Οι επιστήμονες ακοής στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα ανακά-

λυψαν έναν αριθμό αρχών, που αφορούν τον ήχο και το ακουστικό σύστημα.

Ένα από τα πρώτα και πιο φημισμένα ερευνητικά κέντρα για την ακοή στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες ήταν το Psychoacoustic Laboratory (PAL) στο Πανεπιστήμιο Harvard, στο

Cambridge, Μασαχουσέτη. Μία εντυπωσιακή συλλογή επιστημόνων στο PAL διεξήγα-

γε έρευνα, η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο της κατανόησής μας σχετικά με το πώς λει-

τουργεί το ακουστικό σύστημα. Αυτοί οι ερευνητές ανέπτυξαν, επίσης, ορισμένους

από τους εξοπλισμούς και τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της

ακοής σήμερα. Τέσσερα από τα “μεγάλα ονόματα” στην επιστήμη της ακοής, τα οποία

πραγματοποίησαν έρευνα στο PAL, είναι οι Hallowell Davis, Robert Galambos, Ira Hirsh

και Georg von Békésy. Ο Georg von Békésy ήταν ένα γεννημένος στην Ουγγαρία βίο-φυ-

σικός, ο οποίος το 1961 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ στην Φυσιολογία ή την Ιατρική για

την δουλειά του σχετικά με το πώς λειτουργεί το αυτί. Μετέπειτα σε αυτό το βιβλίο

θα μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους αξιόλογους επιστήμονες της ακοής

και τις σημαντικές συμβολές τους στην ακοολογία.

Τα εργαστήρια Bell Labs στη Νέα Υόρκη και μετέπειτα στο Νιού Τζέρσεϊ ήταν άλλη

μία εστία έρευνας στην ακοή στις αρχές του 1900. Υποκινούμενα από μία δέσμευση

για να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής τεχνολογίας,

τα εργαστήρια Bell Labs προσέλαβαν καινοτόμους επιστήμονες, οι οποίοι, με τη σειρά

τους, ανέπτυξαν ορισμένες από τις πρώτες συσκευές για την αξιολόγηση της ακοής

και διεξήγαγαν, επίσης, σημαντική έρευνα πάνω στην αντίληψη της ομιλίας. Ο Harvey

Fletcher είναι ένας από τους πιο διάσημους πρωτοεμφανιζόμενους επιστήμονες της

ακοής στα εργαστήρια Bell Labs. Οι πρωτοπόρες συμβολές του Fletcher υπογραμμί-

ζονται στην παράγραφο Ηγέτες και Μορφές στο Κεφάλαιο 2. Ένα πρόσφατο, δημοφι-

λές βιβλίο με τίτλο The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innova-

tion καταγράφει ιστορικά αυτή τη συναρπαστική εποχή ανακαλύψεων (Gertner, 2012).

Τις δεκαετίες του 1920 και 1930 αρκετοί εξέχοντες ωτορινολαρυγγολόγοι στις

Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν όργανα, που έγιναν, μετέπειτα, γνω-

στά ως ακοομετρητές στην κλινική αξιολόγηση της ακοής. Ένα ακοομετρητής είναι

ένα όργανο, αποκλειστικά σχεδιασμένο για αξιολόγηση της ακοής. Ο χειριστής ενός

ακοομετρητή επιλέγει διαφορετικούς τύπους ήχων και, χρησιμοποιώντας ακουστικά ή

μεγάφωνα, τους παρουσιάζει στο εξεταζόμενο άτομο, σε συγκεκριμένες στάθμες

ήχου.

Ο Cordia C. Bunch, ο οποίος δεν ήταν γιατρός, έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στις

πρωτοπόρες προσπάθειες για συστηματική αξιολόγηση της ακοής. Συνόψισε τα ευρή-

ματα της έρευνάς του και τα χρόνια εμπειρίας του με ασθενείς σε ένα κλασσικό βι-

βλίο, με τον απλό τίτλο Κλινική Ακοομετρία (Bunch, 1943). Όταν πέθανε, αναπάντεχα,

σε ηλικία 57 ετών, ο C. C. Bunch βρισκόταν στη σχολή του Πανεπιστημίου Northwe-

stern, στο Evaston, Illinois. Τα χρόνια πριν από το θάνατό του, υπήρξε μέντορας ενός

νεαρού φοιτητή, που ονομαζόταν Raymond Carhart.

Γένεση της Ακοολογίας
Το επάγγελμα της ακοολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προέκυψε κατά τη διάρκεια

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών υπέφε-

ραν από βαρηκοΐα, η οποία προκαλούνταν από έκθεση σε υψηλής έντασης ήχους

κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να αντι-

μετωπίσουν τις προκαλούμενες από θόρυβο διαταραχές ακοής με φαρμακευτική

αγωγή ή χειρουργείο. Σε έναν μικρό αριθμό αξιωματικών του στρατού ανατέθηκε ο
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στόχος της ανάπτυξης και παροχής ενός προ-

γράμματος αποκατάστασης για αυτούς τους

στρατιωτικούς. Δεν υπήρχαν σχολές ακοολο-

γίας ή εκπαιδευμένοι ακοολόγοι εκείνη την

περίοδο. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός

στοιχείων σχετικά με την ακριβή προέλευση

του όρου ακοολογία και το πότε τα άτομα σε

αυτό το καινούριο επάγγελμα ονομάστηκαν

για πρώτη φορά ακοολόγοι (Newby, 1979;

Jerger, 2009). Οι περισσότεροι αξιωματικοί,

που ήταν υπεύθυνοι για την αποκατάσταση

της ακοής, είχαν ένα υπόβαθρο, πριν τον πό-

λεμο, στην ομιλία ή σε άλλες πλευρές της

επικοινωνίας.

Ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας

του στρατού στην αποκατάσταση της βαρη-

κοΐας ήταν η ενίσχυση. Τα ακουστικά βαρη-

κοΐας χρησιμοποιούνταν, για να ενισχύσουν

την ένταση του ήχου, με την ελπίδα να διευ-

κολυνθεί η επικοινωνία των στρατιωτών με

βαρηκοΐα. Στην Εικόνα 1.1 απεικονίζεται ένας

στρατιώτης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-

μου, ο οποίος υποβάλλεται σε αξιολόγηση

για την εφαρμογή ακουστικού βαρηκοΐας, σε

μια στρατιωτική κλινική ακοής. Τα ακουστικά

βαρηκοΐας, εκείνη την περίοδο, ήταν ογκώδη

και αρκετά απλά, σε σύγκριση με τα εξελιγ-

μένα ακουστικά βαρηκοΐας, που είναι διαθέσι-

μα σήμερα. Ακόμα και σήμερα, η ενίσχυση είναι η πιο συνηθισμένη προσέγγιση

στην αποκατάσταση ατόμων με βαρηκοΐα. Στο Κεφάλαιο 13 θα μάθετε σχετικά με

την σύγχρονη τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας.

Ο Raymond Carhart ξεχώριζε μεταξύ όσων έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, για να

παρέχουν φροντίδα σε στρατιωτικούς με βαρηκοΐα σε επιλεγμένα στρατιωτικά νοσο-

κομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες (Jerger, 2009). Έχει χαρακτηριστεί ως ένας Ηγέτης και

Μορφή, εις αναγνώριση των αξιόλογων συμβολών του στην ακοολογία. Το 1945, αμέ-

σως μετά τον πόλεμο, ο Carhart επέστρεψε σε θέση ΔΕΠ ως λογοπαθολόγος στο Πα-

νεπιστήμιο Northwestern. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μη ιατρικούς επαγγελματίες

υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην παροχή υπηρε-

σιών σε άτομα με διαταραχή ακοής, ο Carhart έπαιξε σημαντικό ρόλο στην δημιουργία

ενός εκ’ των πρώτων επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ακοολόγους. Ο Ray-

mond Carhart είναι γνωστός ως “Πατέρας της Ακοολογίας” εις αναγνώριση του ση-

μαντικού ρόλου του στην ανάπτυξη του επαγγέλματος, καθώς και των πολλών συμ-

βολών του στην κλινική ακοολογία.

Αρκετά άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ακοολογίας αναπτύχθηκαν στα τέλη

της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950, κυρίως στο μεσο-

δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένα από τα καινούρια προγράμματα

ακοολογίας ξεκίνησαν μέσω των προσπαθειών των ατόμων, που παρείχαν ακοο-

λογικές υπηρεσίες στον στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-

μου.
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εικονα 1.1
Ένας στρατιώτης υποβάλλεται σε εξέταση ακοής την εποχή του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ασθενής είναι μέσα σε έναν ηχομονωμένο θάλαμο.
Στο αυτί του έχει ένα εκμαγείο, συνδεδεμένο με ένα καλώδιο σε ένα ακου-
στικό βαρηκοΐας, περίπου στο μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου, πάνω από
το κεφάλι του. Ο ασθενής εξετάζεται, για να προσδιοριστεί το πόσο καλά
ακούει με το ακουστικό βαρηκοΐας. Κοιτάζοντας μέσα από το παράθυρο, θα
δείτε έναν τεχνικό ή εξεταστή στο παρακείμενο δωμάτιο. Φωτογραφία, με
την ευγενική χορηγία του Jerry Northern, PhD.
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Η Ακοολογία Αναπτύσσεται
Η πρώτη γενιά επίσημα εκπαιδευμένων ακοολόγων εισήχθη στο επάγγελμα την δε-

καετία του 1950. Ένα σημαντικό ποσοστό τους έλαβε και διδακτορικό δίπλωμα και συ-

νέχισε, επιδιώκοντας μία ακαδημαϊκή καριέρα στην διδασκαλία και την έρευνα. Αυτοί

οι πρώτοι ακαδημαϊκοί ακοολόγοι συνέβαλλαν στην δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων σε άλλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως αποτέλε-

σμα, το επάγγελμα της ακοολογίας παρουσίασε γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση εκεί-

νη την περίοδο. Μεταξύ των πιο καινούριων ακοολόγων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο

James Jerger ήταν ο “πιο πιθανός, για να πετύχει”.

Με τον Raymond Carhart ως μέντορά του στο Πανεπιστήμιο Northwestern, ο Jer-

ger, γρήγορα, έγινε δημοφιλής στο καινούριο επάγγελμα. Είναι παγκοσμίως γνωστός

για την διεξαγωγή καινοτόμου κλινικής έρευνας και την διάδοση των ευρημάτων με

μία σταθερή ροή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μεταξύ των πολλών επιτευγμάτων

του, ο Jerger είναι ιδιαίτερα γνωστός για την ανάπτυξη καινούριων και πολύτιμων κλι-

νικών δοκιμασιών για πιο ακριβή διάγνωση της βαρηκοΐας. Θα συναντήσουμε συχνά το

όνομα Jerger σε επόμενα κεφάλαια, καθώς οι σημαντικές συμβολές του στη ακοολο-

γία παραθέτονται σε συζητήσεις διαφόρων κλινικών διαδικασιών. Αναφέρεται στους

Ηγέτες και Μορφές, στο Κεφάλαιο 8.

Σημαντικές Πρόοδοι στο Καινούριο Επάγγελμα
Η ακοολογία αναπτύχθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και ακό-

μα περισσότερο την δεκαετία του 1970, καθώς το αρχικό κύμα της μεταπολεμικής γε-
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Raymond Carhart (1912-1975)

Ο Dr. Carhart απέκτησε το πτυχίο του στην ομιλία

και φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο Dakota Wesleyan

και το μεταπτυχιακό του στην λογοπαθολογία, την

πειραματική φωνητική και φυσιολογία στο Πανεπι-

στήμιο Northwestern, εκεί όπου έλαβε και το διδα-

κτορικό του το 1936. Εκτός από τα έτη 1944 έως

1946, όταν υπηρέτησε στο U.S. Army Medical Corps

ως Διευθυντής της Ακουστικής Κλινικής στο Γενικό

Νοσοκομείο Deshon στην Πενσυλβανία, ο Carhart

παρέμεινε στο Πανεπιστήμιο Northwestern καθ’

όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Εκεί, το 1947, ο

Carhart θεμελίωσε το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμ-

μα στην ακοολογία.

Ο Carhart άσκησε σημαντική επιρροή στην ανά-

πτυξη του καινούριου επαγγέλματος της ακοολο-

γίας. Οι ηγετικές ικανότητές του αποδεικνύονται

από την μακρά θητεία του ως επικεφαλής του τμή-

ματος και των κλινικών ακοής στο Πανεπιστήμιο

Northwestern, καθώς και

από τις υπηρεσίες του σε

επαγγελματικούς οργανι-

σμούς και στο National Insti-

tutes of Health (NIH), από το οποίο βραβεύτηκε με

Βραβείο Καριέρας Ερευνητή το 1963. Καθ’ όλη τη

διάρκεια της παραγωγικής του καριέρας, ο Carhart

διεξήγαγε βασική έρευνα για την ακοή και πολύ

διαφορετικές κλινικές μελέτες, οδηγώντας σε βασι-

κές προόδους στην ποιότητα της εξάσκησης της

ακοολογίας και των υπηρεσιών προς τους ασθε-

νείς. Εκτιμήθηκε ευρέως ως ένας ιδιαίτερα αποτε-

λεσματικός καθηγητής, οδηγώντας με επιτυχία 45

εκ’ των σπουδαστών του στην ολοκλήρωση των

διδακτορικών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους. Ο

Dr. Carhart είναι γνωστός ως “Πατέρας της Ακοολο-

γίας” ως επάξια αναγνώριση των ασύγκριτων συμ-

βολών του στον τομέα της Ακοολογίας.

Η γ έ τ ε ς  κ α ι  Μ ο ρ φ έ ς
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νιάς, ξεκίνησαν σπουδές και αποφοίτησαν από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πολλοί ακοολόγοι βρήκαν εργασία σε νοσοκομεία και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις,

συνεργαζόμενοι στενά με ωτορινολαρυγγολόγους και άλλους ιατρούς στη διάγνωση

της βαρηκοΐας. Άλλοι ακοολόγοι παρείχαν κλινικές υπηρεσίες σε αυτόνομα κέντρα

ομιλίας και ακοής, τοποθετήθηκαν ως κλινικοί εκπαιδευτές σε πανεπιστήμια, ή φρόντι-

ζαν παιδιά με βαρηκοΐα σε δημόσια σχολεία.

Οι στρατηγικές και οι τεχνικές για τη διάγνωση της βαρηκοΐας αναπτύχτηκαν ρα-

γδαία κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής. Ένα κίνητρο-κλειδί για την διεύρυνση της

διαγνωστικής εξέτασης της ακοής ήταν ο πρώιμος προσδιορισμός πιθανών απειλητι-

κών για τη ζωή όγκων, οι οποίοι επηρεάζουν το ακουστικό νεύρο, το οποίο ξεκινά

από τον κοχλία και καταλήγει στον εγκέφαλο. Τότε, η τεχνολογία απεικόνισης εγκε-

φάλου δεν ήταν διαθέσιμη για κλινική διάγνωση. Οι δοκιμασίες ακοής αποτελούσαν

την καλύτερη επιλογή για τον εντοπισμό των όγκων, που αφορούν το ακουστικό σύ-

στημα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένας μέτριος αριθμός δραστήριων ακοολόγων

άφησαν την ασφάλεια της πανεπιστημιακής εργασίας, για να ανοίξουν ιδιωτικά γρα-

φεία. Αυτοί οι ακοολόγοι ήταν μεταξύ των πρώτων, που παρείχαν υπηρεσίες αποκατά-

στασης, οι οποίες συμπεριελάμβαναν την εφαρμογή συσκευών ενίσχυσης για άτομα

με βαρηκοΐα. Εκείνη την περίοδο, η εφαρμογή και η πώληση ακουστικών βαρηκοΐας

δεν ήταν κάτι σύνηθες ή μία αποδεκτή πρακτική. Μάλιστα, ο επαγγελματικός οργανι-

σμός, που αντιπροσώπευε τότε τους ακοολόγους, δήλωνε ότι ήταν ανήθικο, να εμ-

πλέκονται οι ακοολόγοι στην εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας. Η κίνηση προς την

ανεξάρτητη κλινική άσκηση της ακοολογίας και η συμπερίληψη της εφαρμογής ακου-

στικών βαρηκοΐας ως μια κλινική υπηρεσία ήταν ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της

ακοολογίας, ως ενός αυτόνομου επαγγέλματος.

Ο σκοπός της άσκησης της ακοολογίας συνέχισε να επεκτείνεται καθ’ όλη τη δε-

καετία του 1980 και του 1990. Η έλευση της τεχνολογίας υπολογιστών και οι επιστη-

μονικές πρόοδοι, όπως η ψηφιακή επεξεργασία σήματος, οδήγησαν σε πιο εξελιγμέ-

νες δοκιμασίες ακοής και πιο αποτελεσματικές επιλογές για την θεραπεία ασθενών με

βαρηκοΐα. Οι ακοολόγοι, παρείχαν συνεχώς, ποικίλες κλινικές υπηρεσίες, οι οποίες

ήταν υπαράνω της διάγνωσης της βαρηκοΐας και της διαχείρισης με ακουστικά βαρη-

κοΐας. Ορισμένες από τις καινούριες υπηρεσίες παρέχονταν πέρα από τα όρια της

ακοολογικής κλινικής.

Οι ακοολόγοι ανέλαβαν μία μεγάλη ποικιλία καινούριων κλινικών καθηκόντων,

όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση ατόμων με διαταραχές ισορροπίας, ο έλεγχος της

ακουστικής λειτουργίας των ασθενών, κατά τη διάρκεια χειρουργείου το οποίο θα

μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο ακουστικό σύστημα, τον ανιχνευτικό έλεγχο της

ακοής των νεογέννητων σε μονάδες εντατικής θεραπείας (δείτε την ενότητα για την

Marion Downs, στους Ηγέτες και Μορφές) και την αξιολόγηση και αποκατάσταση

ασθενών με σοβαρή βαρηκοΐα, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για χειρουργική εμφύτευση

ηλεκτρικών συσκευών ακοής.

Εκπαίδευση Ακοολόγων

Ιστορική Άποψη
Τα πρώτα χρόνια, οι περισσότεροι ακοολόγοι ξεκινούσαν το επάγγελμα με ένα βασικό

πτυχίο. Ένας σχετικά μικρός αριθμός συνέχισε, επιδιώκοντας ένα διδακτορικό, ως προ-
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ετοιμασία για μία ακαδημαϊκή καριέρα στην εκπαίδευση ή στην έρευνα. Καθώς το

επάγγελμα εξελίχθηκε τη δεκαετία του 1960, οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την

άσκηση της ακοολογίας επεκτάθηκαν, συμπεριλαμβάνοντας ένα κλινικά προσανατολι-

σμένο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό μοντέλο του μεταπτυχιακού

επιπέδου παρέμεινε για τα επόμενα τριάντα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα

και όταν το επάγγελμα συνάντησε πάγιες προόδους στην τεχνολογία για την αξιολό-

γηση και τη θεραπεία της βαρηκοΐας, καθώς και ένα ακόμα πιο

επεκτεινόμενο πεδίο άσκησης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, διορατικοί ηγέτες στο

επάγγελμα αναγνώρισαν την ανάγκη για κλινικά προσανατολι-

σμένο διδακτορικό επίπεδο εκπαίδευσης στην ακοολογία. Η

ακοολογία χρειαζόταν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, παρόμοιο με

αυτό άλλων επαγγελμάτων υγείας, όπως η οπτομετρία και η

οδοντιατρική. Απλά, δεν ήταν εφικτό, ένα διετές πρόγραμμα

να παρέχει τα μαθήματα και την κλινική εμπειρία, που είναι

απαραίτητα, για να προετοιμαστούν κατάλληλα οι φοιτητές για

μία καριέρα στην ακοολογία.
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Marion Downs

Η Marion Downs έλαβε το πτυχίο της στις πολιτικές

επιστήμες και την Αγγλική φιλολογία από το Πανε-

πιστήμιο της Minnesota και το 1951 το μεταπτυχια-

κό της στην ακοολογία από το Πανεπιστήμιο του

Denver. Έχει, επίσης, ανακηρυχθεί επίτιμη Διδά-

κτωρ Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Colorado

και επίτιμη Διδάκτωρ Ανθρωπίνων Επιστημών από

το Πανεπιστήμιο του Northern Colorado. Νωρίς

στην καριέρα της, η Dr. Downs ασχολήθηκε με την

παροχή υπηρεσιών ακοολογίας και λογοπαθολο-

γίας σε εγκαταστάσεις Διοίκησης Βετεράνων στο

Denver. Στην αρχή της δεκαετίας του 1960, η Dr.

Downs εργάστηκε σε μία ωτορινολαρυγγολογική

κλινική στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του

Colorado, όπου ξεκίνησε την επαναστατική άσκηση

εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας σε βρέφη, από

την ηλικία των 6 μηνών. Η Dr. Downs αναγνώρισε

ότι η πρώιμη παρέμβαση για τη βαρηκοΐα ήταν ση-

μαντική, παρόλο που η τυπική ηλικία για την εφαρ-

μογή ακουστικού βαρηκοΐας ήταν 2 έως 3 ετών,

εκείνη την περίοδο.

Παρέμεινε αφοσιωμένη στην προαγωγή της ανι-

χνευτικής εξέτασης της ακοής των νεογέννητων,

στην πρώιμη παρέμβαση για

τη βαρηκοΐα και στην παιδια-

τρική ακοολογία, γενικά. Το

1969, η Dr. Downs έπαιξε

έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Επιτροπής

για Joint Committee of Infant Hearing και, έπειτα,

στην δεκαετία του 1990 στην εφαρμογή καθολικού

ανιχνευτικού ελέγχου ακοής των νεογέννητων στις

Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού στον

κόσμο. Η Dr. Downs έχει δημοσιεύσει πάνω από 100

άρθρα και αρκετά βιβλία, συμπεριλαμβανομένου

ενός δημοφιλούς εγχειριδίου μαζί με τον συνάδελ-

φό της Jerry Northern, με τον τίτλο Hearing in Chil-

dren. Το βιβλίο έχει υποστεί πολλές εκδόσεις και

έχει μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες.

Προσεγγίζοντας την ηλικία των 100 ετών, η Ma-

rion Downs είναι μία πηγή έμπνευσης και αγαπητή

ηγέτης και μορφή στην ακοολογία. Έχει κερδίσει,

σαφώς, τον τιμητικό τίτλο "Μητέρα της Παιδιατρι-

κής Ακοολογίας”. Μία έρευνα για την Marion Downs

στο Διαδίκτυο, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα Sil-

ver Planet, θα σας παρέχει ορισμένες ενδιαφέρου-

σες πληροφορίες.

Η γ έ τ ε ς  κ α ι  Μ ο ρ φ έ ς

Κλινική Σύνδεση

Οι ακοολόγοι, πλέον, έχουν πρωτοφανή πρόσβαση

σε μία ποικιλία τεχνικών για τη διάγνωση της βαρη-

κοΐας σε άτομα όλων των ηλικιών, από βρέφη μόνο

λίγων ωρών έως ηλικιωμένους. Στα επόμενα κεφά-

λαια του βιβλίου, θα μάθετε σχετικά με αυτές τις

τεχνικές και το πώς εφαρμόζονται στην εξέταση

της ακοής και τη διάγνωση της βαρηκοΐας.
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Η μετάβαση από ένα μεταπτυχιακό σε ένα διδακτορικό επίπεδο εκπαίδευσης ήταν

μία μεγάλη πρόκληση για το επάγγελμα της ακοολογίας. Η αλλαγή δεν έτυχε ενθου-

σιώδους υποδοχής ή ακόμα και αποδοχής από ορισμένους ακοολόγους σε ακαδημαϊ-

κά και κλινικά πλαίσια. Ευτυχώς για το επάγγελμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990,

οραματιστές από έναν μικρό αριθμό σεβαστών πανεπιστημίων ώθησαν την ανάπτυξη

των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών, οδηγώντας σε ένα τετραετές Πτυ-

χίο Ειδίκευσης στην Ακοολογίας (ΑuD). Η κίνηση απέκτησε ορμή και μέσα σε μία σχετι-

κή σύντομη χρονική περίοδο, το πτυχίο AuD έγινε το εισαγωγικό επίπεδο για την άσκη-

ση της ακοολογίας.

Πτυχίο Ειδίκευσης στην Ακοολογία (AuD)
Ένα βασικό πτυχίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή σε προγράμματα Ειδίκευσης

στην Ακοολογία. Ορισμένοι φοιτητές, οι οποίοι κάνουν αίτηση σε προγράμματα Ειδί-

κευσης στην Ακοολογία, έχουν ένα προπτυχιακό υπόβαθρο στις διαταραχές επικοινω-

νίας. Άλλοι υποψήφιοι εισάγονται σε προγράμματα ειδίκευσης στην ακοολογία με πτυ-

χία σε μία ποικιλία άλλων τομέων, όπως ψυχολογία, βιολογία, Αγγλική φιλολογία ή

μουσική. Κάποια προπτυχιακά μαθήματα στα μαθηματικά και τις επιστήμες συνίσταται,

σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα μαθήματα βιολογίας, χημείας και φυσικής.

Τα προγράμματα ειδίκευσης στην ακοολογία ή AuD, γενικά, περιλαμβάνουν τρία

χρόνια μαθημάτων και εποπτευόμενης κλινικής εμπειρίας, συν ένα τέταρτο έτος ως

κλινικός εξωτερικός βοηθός. Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζεται ένα δείγμα προγράμματος

σπουδών, που οδηγεί σε AuD, συμπεριλαμβανομένων διδακτικών μαθημάτων και

απαιτήσεων κλινικής πρακτικής εκπαίδευσης.

Μία ανασκόπηση αυτού του πίνακα δείχνει ότι τα πρώτα δύο χρόνια περιλαμβά-

νουν διδακτικά μαθήματα, καλύπτοντας εισαγωγικές και βασικές πληροφορίες, που

αφορούν την ακοολογία. Καθώς το πρόγραμμα συνεχίζεται, υπάρχει μία μεγαλύτερη

έμφαση στα κλινικά μαθήματα και εναλλαγές μεταξύ των διαφόρων κλινικών υπηρε-

σιών.

Κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές Ειδίκευσης στην Ακοολογία συμμετέχουν σε

στενά εποπτευόμενες εμπειρίες κλινικής πρακτικής εκπαίδευσης, πρόσθε-

τα στην λήψη καθοδήγησης στην αίθουσα διδασκαλίας. Στους φοιτητές

του πρώτου έτους του προγράμματος AuD παραχωρείται χώρος για παρα-

κολούθηση διαφόρων κλινικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, ένας

φοιτητής μπορεί να πηγαίνει σε ένα κέντρο ομιλίας και ακοής κάθε Τρίτη

πρωί, για να παρακολουθήσει ακοολόγους, καθώς εξετάζουν ασθενείς για

βαρηκοΐα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές και τεχνικές. Ή ένας

φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί νεογέννητα βρέφη, τα οποία υποβάλ-

λονται σε ανιχνευτική εξέταση ακοής στο παιδιατρικό τμήμα ενός τοπικού

νοσοκομείου.

Καθώς οι φοιτητές ολοκληρώνουν πιο προχωρημένα κλινικά μαθήματα

στο πρόγραμμα σπουδών AuD, αφιερώνουν, επίσης, ένα καθορισμένο

χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένα κλινικά πλαίσια. Οι φοι-

τητές, σε αυτό το σημείο, έχουν μία γενική γνώση και κατανόηση της

ακοής, της αξιολόγησης της ακοής και της βαρηκοΐας. Μάλιστα, οι φοιτη-

τές αφιερώνουν χρόνο εξάσκησης στην εξέταση της ακοής είτε με έναν

υπολογιστή, είτε με συμφοιτητές. Στην Εικόνα 1.2 βλέπουμε μία φοιτήτρια

Ειδίκευσης στην Ακοολογία σε μία κλινική, να διεξάγει μία συνηθισμένη δο-

κιμασία ακοής σε έναν μεγαλύτερο ενήλικο ασθενή.
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εικονα 1.2
Μία φοιτήτρια Ειδίκευσης στην Ακοολογία
προετοιμάζεται για την διεξαγωγή εξέτασης
ακοής σε έναν ενήλικο ασθενή. Ο ηλικιωμέ-
νος ασθενής κάθεται σε ένα ηχομονωμένο
θάλαμο. Όταν η εξέταση ξεκινήσει, η φοιτή-
τρια θα κάτσει μπροστά από έναν ακοομε-
τρητή στο παρακείμενο δωμάτιο ελέγχου.
Ιδιοκτησία GN Otometrics.
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πινακας 1.2
Δείγμα προγράμματος σπουδών σε ένα τετραετές πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ακοολογία. Τα μαθήματα παρατίθενται για το

χειμερινό, εαρινό και καλοκαιρινό εξάμηνο για τα τρία πρώτα χρόνια σπουδών.

ΕΤΟΣ 1

Χειμερινό

Βασικές Ακουστικές Επιστήμες (3): Φύση του ήχου, δομή

και λειτουργία του ακουστικού συστήματος, εκλεκτικότητα

συχνοτήτων, ακουστικό φιλτράρισμα και ψυχοακουστική

καθαρών τόνων και σύνθετων ήχων.

Ενίσχυση Ι (2): Θεωρητική και εφαρμοσμένη κατανόηση

της σύγχρονης τεχνολογίας σε συστήματα ενίσχυσης για

άτομα με διαταραχή ακοής.

Εργαστήριο Ανάλυσης Ακουστικών Βαρηκοΐας (1): Ανάλυση

και περιγραφή των ηλεκτροακουστικών ιδιοτήτων των

ακουστικών βαρηκοΐας.

Αρχές Ακοολογικής Αξιολόγησης (3): Προηγμένες διαδικα-

σίες στην ομιλητική ακοομετρία, στην κάλυψη και στην ερ-

μηνεία ακοογράμματος.

Ανατομία και Φυσιολογία του Ακουστικού Συστήματος (2):

Αναλυτική κάλυψη της ανατομίας και της φυσιολογίας του

ακουστικού συστήματος, για να ενισχυθεί η κατανόηση της

ακουστικής λειτουργίας σε άτομα με υγιείς ακουστικούς

μηχανισμούς και σε άτομα με συγκεκριμένες διαταραχές.

Ανατομία και Φυσιολογία της Ισορροπίας (1): Η ανατομία

και η φυσιολογία της ισορροπίας και η φύση των διαταρα-

χών ισορροπίας.

Αρχική Κλινική Εμπειρία στην Ακοολογία (1): Για νέους με-

ταπτυχιακούς φοιτητές στην ακοολογία. Ευκαιρία να συμ-

μετέχουν σε διάφορες φάσεις της ακοολογικής πρακτικής

με εποπτεία.

Εαρινό

Κλινική Άσκηση (1): Αρχικό επίπεδο ακοολογικής πρακτικής

άσκησης.

Κλινική Ακουστική Ηλεκτροφυσιολογία (3): Οι ακουστικές

ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις, χρησιμοποιούνται στην

κλινική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των προκλη-

τών ακουστικών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους (ΠΑ-

ΔΕ) και των ωτοακουστικών εκπομπών (ΩΑΕ).

Παιδιατρική Ακοολογία (3): Σεμινάριο για παιδιατρικά θέμα-

τα στην ακοολογία.

Κουλτούρα Κωφών (1): Θέματα για την κώφωση.

Ακοολογική Αποκατάσταση – Ενήλικες (2): Εξερεύνηση θε-

ωρητικής και κλινικής βιβλιογραφίας. Περιγραφή των στρα-

τηγικών αξιολόγησης και διαχείρισης.

Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Συντήρηση Ακοής (3): Σε-

μινάριο για την συντήρηση της ακοής και τον έλεγχο του

θορύβου.

Καλοκαιρινό

Κλινική Άσκηση (1): Αρχικό επίπεδο ακοολογικής πρακτικής

άσκησης.

Περιφερικές και Κεντρικές Ακουστικές Διαταραχές (2): Λή-

ψη κλινικών αποφάσεων: ασκήσεις, βασισμένες σε περι-

στατικά στην κλινική ακοολογία.

Ιατρική Ακοολογία (2): Διαφοροδιάγνωση της διαταραχής

ακοής.

Λειτουργική Νευροανατομία Ανθρώπου (4): Εντατικές με-

λέτες, διαλέξεις και εργαστήρια σε εξειδικευμένα πεδία

νευροεπιστήμης και παρεμφερών τομέων.

ΕΤΟΣ 2

Χειμερινό

Κλινική Άσκηση στην Αξιολόγηση Ακοής (2): Κλινική άσκηση

ακοολογίας.

Ακοολογική Αποκατάσταση–Παιδιά (2): Διερεύνηση της θε-

ωρητικής και κλινικής βιβλιογραφίας. Τεχνικές αξιολόγησης

και θεραπείας για παιδιά.

Ενίσχυση ΙΙ (2): Ψηφιακή και προγραμματιζόμενη τεχνολο-

γία σε ακουστικά βαρηκοΐας.

Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (3): Ανατομία και

φυσιολογία του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήμα-

τος και διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας, που πα-

ρουσιάζονται σε ανθρώπους. Ιδιαίτερη προσοχή στην

αξιολόγηση και τη θεραπεία διαταραχών ακουστικής επε-

ξεργασίας.

Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα (3): Περιγρα-

φική στατιστική, εκτίμηση, δοκιμασίες σημαντικότητας,

συγκρίσεις δύο δειγμάτων, μέθοδοι για ονομαστικά και τα-

κτικά δεδομένα, παλινδρόμηση και συσχέτιση, εισαγωγή

στις μετρήσεις πολλαπλής παλινδρόμησης και η χρήση

τους στην κλινική άσκηση.

Εαρινό

Κλινική Άσκηση στην Αξιολόγηση Ακοής (2): Κλινική άσκηση

ακοολογίας.

Επικοινωνία στην Τρίτη Ηλικία (3): Χαρακτηριστικά και προ-

σεγγίσεις διαχείρισης για διαταραχές επικοινωνίας, οι οποί-

ες συναντώνται, με κάποια συχνότητα, στην τρίτη ηλικία.

Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της επικοινωνίας.

Εισαγωγή στη Μεταπτυχιακή Έρευνα (3): Κριτική αξιολόγη-

ση του σχεδιασμού και ανάλυσης έρευνας για μεταπτυχια-

κούς φοιτητές στην ακοολογία.

Ενίσχυση ΙΙΙ (3): Θεωρητική και εφαρμοσμένη κατανόηση

της σύγχρονης και μελλοντικής τεχνολογίας στα συστή-

ματα ενίσχυσης (α) στις πρόσφατες προόδους στα προ-

γραμματιζόμενα και ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας, (β)

στις διαδικασίες επιλογής ακουστικού βαρηκοΐας για ειδι-

κούς πληθυσμούς, (γ) στις βοηθητικές συσκευές ακρόα-

σης και (δ) στα συστήματα ενίσχυσης στην σχολική αί-

θουσα.
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Καθ’ όλη την πορεία του τετραετούς μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές

προοδεύουν από την βοήθεια στην παροχή διαφόρων κλινικών υπηρεσιών έως την

πραγματική αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών, υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτή, ο

οποίος είναι και καθηγητής στο πρόγραμμα AuD. Στο μεγαλύτερο μέρος, οι κλινικές

εμπειρίες των φοιτητών παραλληλίζονται με τα μαθήματα, που αναφέρονται στον Πί-

νακα 1.2. Αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε τα πάντα σχετικά με τις διάφο-

ρες δοκιμασίες, που χρησιμοποιούν οι ακοολόγοι στην αξιολόγηση της ακοής παιδιών

και ενηλίκων. Θα σας παρουσιαστεί, επίσης, μία ποικιλία τεχνικών και τεχνολογιών,

που εφαρμόζουν οι ακοολόγοι στην διαχείριση ατόμων με διαταραχές ακοής και συνα-

φείς διαταραχές.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής. Οι φοιτητές με βασικό πτυχίο, που υποβάλλουν αίτηση για

ένα πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ακοολογία, τυπικά, χρειάζεται να υποβάλλουν ένα επί-

σημο πιστοποιητικό προπτυχιακής εργασίας και συστατικές επιστολές. Τα προγράμματα

Ειδίκευσης στην Ακοολογία στα περισσότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ απαιτούν, επίσης,

να συμμετέχουν οι υποψήφιοι σε μία Εξέταση GRE (Graduate Record Examinations).

Το χρονικό πλαίσιο για αίτηση σε προγράμματα Ειδίκευσης στην Ακοολογία ποικίλει

μεταξύ των πανεπιστημίων, αλλά η προθεσμία είναι, συνήθως, τον Ιανουάριο ή τον

Φεβρουάριο του έτους, που θα ξεκινήσει ο φοιτητής μεταπτυχιακές σπουδές. Σχεδόν

όλοι οι φοιτητές θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ακοολογία στο τέλος
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Κοχλιακά Εμφυτεύματα Ι (3): Αρχές και διαδικασίες δια-

χείρισης κοχλιακού εμφυτεύματος, από διαδικασίες υπο-

ψηφιότητας έως και μετεγχειρητικές θεραπείες.

Καλοκαιρινό

Κλινική Άσκηση στην Αξιολόγηση Ακοής (4): Κλινική

άσκηση ακοολογίας.

Επαγγελματικά Θέματα στην Παροχή Φροντίδας Ακοής

(3): Νομικοί κανονισμοί, ακοολογική νομική, ακοολογική

διαχείριση και αλληλεπίδραση με άλλους επαγγελματίες.

Ακουστική Φαρμακολογία (2): Εισαγωγή στη φαρμακολο-

γία, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στο ακουστικό-

αιθουσαίο σύστημα.

ΕΤΟΣ 3

Χειμερινό

Μεταπτυχιακή Πρακτική Εκπαίδευση (5): Κλινική πρακτική

άσκηση για φοιτητές AuD.

Ψυχοκοινωνικές Πλευρές της Βαρηκοΐας (2): Ψυχολογι-

κές επιπτώσεις των διαταραχών ακοής. Συγκεκριμένα,

ψυχοεκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και συμβουλευτικές

στρατηγικές και διαδικασίες αποκατάστασης για την δια-

χείριση του ασθενή και της οικογένειας.

Προηγμένη Ακουστική Ηλεκτροφυσιολογία (3): Προηγμέ-

νο σεμινάριο στις ακουστικές ηλεκτροφυσιολογικές με-

τρήσεις και στη χρήση τους στην κλινική άσκηση, συμ-

περιλαμβανομένης της ηλεκτροκοχλιογραφίας, των

προκλητών ακουστικών δυναμικών του ακουστικού

φλοιού, των μη ακουστικών προκλητών δυναμικών, της

ηλεκτρονευρογραφίας και του νευροφυσιολογικού

ελέγχου.

Ερευνητική Εργασία στην Ακοολογία (3): Ολοκλήρωση

της ερευνητικής εργασίας στην ακοολογία, που απαιτεί-

ται για το πτυχίο ΑuD.

Eαρινό

Μεταπτυχιακή Πρακτική Εκπαίδευση (4): Κλινική πρακτική

άσκηση για φοιτητές AuD.

Κοχλιακά Εμφυτεύματα ΙΙ (3): Προηγμένες τεχνικές στην

διαχείριση κοχλιακού εμφυτεύματος.

Αιθουσαίες Διαταραχές (2): Μηχανική και φυσιολογία

των διαταραχών ισορροπίας, και  προσεγγίσεις στη δια-

γνωστική αξιολόγηση και την αποκατάσταση.

Δεξιότητες Συμβουλευτικής (3): Δεξιότητες συμβουλευ-

τικής στη διδακτική επικοινωνία και σε μικρές ομάδες.

ΕΤΟΣ 4: ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

πινακας 1.2   (συνέχεια)

Πηγή: Προσαρμογή από University of Florida.
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καλοκαιριού ή αρχές φθινοπώρου του ακαδημαϊκού έτους,

επειδή δεν υπάρχει ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα μαθημά-

των των προγραμμάτων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων

Ειδίκευσης στην Ακοολογία απαιτούν τέσσερα χρόνια, για να

ολοκληρωθούν, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας της

πρακτικής άσκησης στο τέταρτο έτος. Ωστόσο, αρκετά πα-

νεπιστήμια με εντατικά προγράμματα σπουδών προσφέ-

ρουν τριετή προγράμματα.

Προγράμματα Ειδίκευσης στην Ακοολογία Εξ’ Αποστάσεως.

Στην ακοολογική εκπαίδευση, κατά τη μετάβαση από το με-

ταπτυχιακό στο διδακτορικό επίπεδο, τέσσερα σημαντικά

πανεπιστήμια ανέπτυξαν προγράμματα, τα οποία επιτρέπουν

στους υποψήφιους ακοολόγους να επιδιώξουν το πτυχίο AuD, ενώ εργάζονται. Σε ένα

πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως, το προσωπικό ενός πανεπιστημίου και, ορισμένες φορές,

προσκεκλημένο προσωπικό από άλλα πανεπιστήμια ή εργασιακά πλαίσια διδάσκει μα-

θήματα σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα ηλε-

κτρονικών υπολογιστών. Οι φοιτητές μαθαίνουν, επίσης, διαβάζοντας άρθρα και βι-

βλία, και παρακολουθώντας ηλεκτρονικά αρχεία διαλέξεων και κλινικών διαδικασιών.

Η τεχνολογία εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως και τα προγράμματα έχουν γίνει κάτι σύνη-

θες σε πολλούς ακαδημαϊκούς τομείς.

Μία επιλογή εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως για την απόκτηση του καινούριου Aud

ήταν βασική για την σχετικά ομαλή και ήπια μετατροπή της ακοολογίας από ένα μετα-

πτυχιακό σε ένα διδακτορικό επίπεδο. Όταν τα πρώτα προγράμματα AuD αναπτύχθη-

καν, οι περισσότεροι ασκούμενοι ακοολόγοι είχαν ένα μεταπτυχιακό. Από τα τέλη της

δεκαετίας του 1990, χιλιάδες ασκούμενοι ακοολόγοι άδραξαν την ευκαιρία, να επιδιώ-

ξουν το AuD τους μέσω εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως. Στην Εικόνα 1.3 φαίνεται πως η

πλειοψηφία των ακοολόγων, σήμερα, έχουν διδακτορικό. Δύο πανεπιστήμια συνεχί-

ζουν να παρέχουν μία επιλογή εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως για πτυχίο Ειδίκευσης

στην Ακοολογία σε ακοολόγους με μεταπτυχιακό.

Καταζητούνται … Ακοολόγοι με Διδακτορικό!
Η ζήτηση για ακοολόγους με δεξιότητες έρευνας, ενδιαφέροντα

και εμπειρία είναι σημαντική και αυξάνει σταθερά. Οι ακοολόγοι,

συνήθως, ολοκληρώνουν ένα διδακτορικό πρόγραμμα ως προ-

ετοιμασία για μια ακαδημαϊκή καριέρα, η οποία εστιάζει στη διδα-

σκαλία και την έρευνα. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

με διδακτορικό χρειάζονται σε πανεπιστημιακά προγράμματα, για

να εκπαιδεύσουν μελλοντικές γενιές ακοολόγων. Υπάρχει, επίσης,

ζήτηση για ακοολόγους με διδακτορικό, οι οποίοι έχουν τις δεξιό-

τητες να διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα πάνω στην ακοή και σε

συναφή θέματα. Η έρευνα είναι το θεμέλιο, πάνω στο οποίο βασί-

ζεται η κλινική ακοολογία.

Οι ακοολόγοι διδακτορικού επιπέδου έχουν πολύ μεγάλη ζήτη-

ση, επειδή ο αριθμός των καινούριων πτυχιούχων, που εισάγονται

σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι μικρότερος από τα μέλη της ακοο-

λογικής επιστημονικής κοινότητας, τα οποία συνταξιοδοτούνται

στο τέλος της καριέρας τους. Υπάρχει και ένας άλλος παράγον-
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Τα προγράμματα AuD, που προσφέρονται από διαφο-

ρετικά πανεπιστήμια αναφέρονται στην σελίδα για το

πρόγραμμα των φοιτητών στην ιστοσελίδα της Αμερι-

κανικής Ακαδημίας Ακοολογίας (ΑΑΑ). Οι συνδέσεις πα-

νεπιστημίων θα σας οδηγήσουν σε ιστοσελίδες για

συγκεκριμένα προγράμματα Ειδίκευσης στην Ακοολο-

γία, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το

προσωπικό, το πρόγραμμα μαθημάτων, τις ευκαιρίες

κλινικής εκπαίδευσης, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και

οικονομικές πληροφορίες.

εικονα 1.3
Η αναλογία των ακοολόγων με διαφορετικά ακαδημαϊ-
κά πτυχία. Οι περισσότεροι ακοολόγοι, σήμερα, έχουν
διδακτορικό. Ιδιοκτησία της American Academy of Au-
diology.
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