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28. Kongresowi Unii Europejskich Foniatrów (UEP) połączonemu ze zjazdem członków Stowarzyszenia Hiszpańskich Foniatrów (Sociedad Medica Espanola de Foniatria,
SOMEF) przewodniczyły dr Susana Ruiz i dr Ana Martinez. Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników odbyło się w Teatrze Campos Eliseos. Program naukowy obejmował zagadnienia związane z foniatrią, a więc
zaburzenia głosu, mowy, języka i połykania, jak również
problematykę z zakresu zaburzeń słuchu, w tym zagadnienia dotyczące implantów ślimakowych.
W dniu poprzedzającym obrady miało miejsce spotkanie
zarządu Unii Europejskich Foniatrów (UEP) oraz Europejskiej Akademii Foniatrii (EAP), podczas którego Polskę
reprezentowała prof. Bożena Wiskirska-Woźnica, skarbnik UEP.
Kongres zgromadził międzynarodowe grono ekspertów
z Europy, Ameryki Południowej i Azji, m.in. B. Wiskirska-Woźnica (Poznań), M. Hess (Niemcy), C. Neuschaefer-Rube (Niemcy), A. am Zehnhoff-Dinnesen (Austria), E. Chavez (Meksyk), J. Poch (Hiszpania). Polskę
reprezentowało 7 osób: prof. B. Wiskirska-Woźnica,
dr I. Kamińska i dr H. Czerniejewska-Wolska z Poznania, prof. E. Niebudek-Bogusz i dr M. Wojtkiewicz-Malicka
z Łodzi, dr E. Sielska-Badurek z Warszawy. Przedstawicielki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – dr E. Włodarczyk i dr B. Miaśkiewicz zaprezentowały dwie prace: „Use
od the Dx-pH measurement system in diagnostics of voice disorders” (E. Włodarczyk, A. Domeracka-Kołodziej,
A. Szkiełkowska) w sesji pt. Free Communication: Voice and Resonance oraz „Injection laryngoplasty as a treatment method of age-related dysphonia” (B. Miaśkiewicz, A. Szkiełkowska, E. Włodarczyk, P. Krasnodębska,
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A. Domeracka-Kołodziej) w sesji Free Communication:
Contribution to Phonosurgery.
Prezentowane podczas kongresu prace były bardzo interesujące i na wysokim poziomie.
Zainteresowaniem cieszyły się obrady okrągłego stołu dotyczące nowoczesnej diagnostyki i postępowania w zaburzeniach połykania, z uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych i powikłań po operacjach onkologicznych
głowy i szyi.
Ciekawy wykład na temat wczesnych objawów przeciążenia głosu związanego z powtarzającym się urazem napięciowym wygłosił prof. M. Hess z Hamburga. Omówił
w nim również możliwości wykorzystania osteopatii w leczeniu napięć mięśni wewnątrz- i zewnątrzkrtaniowych.
Podczas sesji fonochirurgicznych przedstawiono bardzo
interesujące prace na temat chirurgicznych metod zmiany głosu u transseksualistów (glottoplastyki, cricothyroid approxamation) oraz ich odległych wyników; zabiegów
medializacji fałdów głosowych w niewydolności głośni,
dylematów w leczeniu rowka głośni i blizn fałdów głosowych oraz coraz bardziej popularnej na zachodzie Europy fonochirurgii jednego dnia, przeprowadzanej w znieczuleniu miejscowym.
Jedna z sesji poświęcona została polityce i sprawom wewnętrznym Unii Europejskich Foniatrów, statusowi foniatrii w Europie i krajach współpracujących z UEP oraz
kooperacji z IAPA i WHO. W sesji tej sprawozdanie
dot. kooperacji audiologii-foniatrii z IAPA przedstawiła
prof. B. Wiskirska-Woźnica.

