LAUDACJA
Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt powitać Państwa w Światowym Centrum Słuchu – miejscu wyjątkowym
nie tylko dla mnie. Widząc, jak licznie Państwo przybyli, mam pewność, że również dla
Państwa to dzisiejsze wydarzenie ma wielką rangę.
Światowe Centrum Słuchu to placówka unikalna w skali międzynarodowej. Jej powstanie
jest bardzo ważne zarówno dla pacjentów z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy, jak i dla
rozwoju nauki oraz poszukiwania nowych metod diagnozowania i leczenia wad narządów
zmysłów.
Kiedy dwadzieścia lat temu - w 1992 roku - po raz pierwszy w Polsce, i w tej części
Europy, wszczepiliśmy implant ślimakowy i przywróciliśmy osobę niesłyszącą do świata
dźwięku, odbiło się to szerokim echem w mediach. W dniu operacji w szpitalu pojawiło się
7 stacji telewizyjnych i rzesza dziennikarzy. Do dziś pamiętam Państwa zdziwienie, bo
wcześniej nikt w Polsce nie odważył się operować w świetle kamer, informując o swoich
zamierzeniach 7 dni wcześniej. Przez wszystkie lata, które upłynęły od tamtego
wydarzenia, zawsze mogliśmy na Państwa liczyć.

To dzięki Państwu w roku 1998 społeczeństwo dowiedziało się o wszczepieniu pierwszego
w Polsce implantu do pnia mózgu, czy też o pierwszym w świecie wszczepieniu implantu
ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą, które przeprowadzaliśmy w 2002 roku.
„To nowa nadzieja”, „Przełamanie kolejnej bariery”, „Cud słyszenia” - to tylko niektóre z
licznych tytułów artykułów, które w 2008 roku pojawiły się dzięki Państwa pracy, po
przeprowadzeniu przez nas pierwszej w świecie operacji obustronnego wszczepienia
implantów do pnia mózgu.
Dziękuję, że rozpowszechnili Państwo - zainicjowane i przygotowane przez nas założenia
Konkluzji Rady UE w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń
komunikacyjnych u dzieci. Było to kluczowe wydarzenie ugruntowujące pozycję naszego
kraju na medycznej mapie Europy oraz kończące działania realizowane podczas prezydencji
Polski w Radzie UE w zakresie zagadnienia wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami
komunikacyjnymi, stanowiącego integralną część priorytetu z obszaru zdrowia publicznego.
Dzięki mediom Polacy mogli się dowiedzieć, jaki wpływ mają zaburzenia komunikacyjne na
rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, oraz jakie długofalowe skutki społeczne i
ekonomiczne powoduje nieleczenie tych zaburzeń. .
Państwa sumienność i pracowitość zawsze dawała i daje gwarancję, że widz, słuchacz,
czytelnik otrzyma informacje przygotowane z największą rzetelnością dziennikarską.
Pomagali nam Państwo edukować społeczeństwo i przełamywać stereotypy dotyczące osób
niepełnosprawnych i ich problemów.
Relacjonowali Państwo nasze konferencje naukowe i warsztaty. Byli z nami, kiedy
otwieraliśmy kolejne placówki: pierwszy tego typu w Polsce, a drugi w Europie, Ośrodek
Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
Cochlear-Center, następnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy.

Dziś także jesteście z nami i jest to również Państwa święto.
Życzę, aby fakt, że Państwa imiona i nazwiska umieszczone są na pamiątkowej tablicy
„Wspierającym nowe idee komunikacji międzyludzkiej – dziękujemy”, był powodem do
dumy.
Odnoszę się z wielkim uznaniem do Państwa pracy, szczególnie dziękując za to, że nie
ulegacie współczesnym powierzchownym modom dziennikarskim czy płytkim trendom, a
swoich odbiorców traktujecie z szacunkiem.
Serdecznie Państwu dziękuję i proszę o jeszcze.

