
„Hallássérültek kommunikációjának fejlesztése,középpontban a szájról olvasás és 
beszéd tanulása” 

 

TERVEZETT TUDOMÁNYOS PROGRAM 
 
9:00-10:00:  Regisztráció 
 
10:00-10:10:  Megnyitó  

Dr. Székely László Alapvető jogok biztosa 

 
10:10-10:40: Dr. Borsos Terézia – orvos nagyothalló,a téma magyarországi szakértője, és 

a konferencia ötletgazdája 
Hallás és szájról olvasási tréning beszédértés-kudarc ellen, amikor a 
hallókészülék egymagában nem elég. 

 

10:40-11:30: Dr. Roland Hanik - A szájról olvasás jelentősége,(nyelvterápia 

halláskárosultak részére, tréningmódszertan)…..Thearapiazentrum für 

Hörgeshadigte,Praxis Roland Hanik München,Németország www.praxis-fuer-

hergeschaedigte, (Az előadás tolmácsolva  lesz.)  

 

11:30-11:45: Kávészünet 

 

11:45-12:15: Dr. Perlusz Andrea – főiskolai tanár, Dékán helyettes ELTE-Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai kar. 

„A hallássérült személyek heterogén szükségletei a hatékony kommunikáció 

érdekében.”  

 

12:15-12:45: Dr. Szamosközi Alice – logopédus, Szent Györgyi Albert Klinikai Központ-Fül 

Orr Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika. 

„Beszéd, és beszédérés,szájról olvasás,cochlearis implantáció előtt és után” 

(várható csúszás 15 perc) 

 

13:00-13:30: Ebédszünet 

Szendvicsebéd 

 

13:30-14:00: Hallássérültek saját élményei- 

„Hogyan tudok hallókkal kommunikálni, hogy tanultam meg,miért nehéz?” 

 

14:00-14:20: Veres Imre-Osztályvezető 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Általános Finnszírozási Főosztály 

Egészségügyi Technológiabefogadási és Adatszolgáltatási Osztály  

 

14:20-14:40: ÁNTSZ –finanszirozási téma (felkérés alatt) 

 

14:40-15:10: Bonecz Ervin-elnök 

Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete 

„A coclearis implantátum jelentősége a szájról olvasás elsajátításában.” 

 

15:10-15:30: Kávészünet 

 

15:30-15:50: Cserfalvi Annamária-nagyothalló,jelel is. 

Hallássérületk kommunikációjának fejlesztése az Óbudai Egyetemen ECDL 

számítógép használói tanfolyamokon.-gyakorlati tapasztalatok ötletek 

átadása. 

 

15:50-16:00: Konferencia zárása 

 

http://www.praxis-fuer-hergeschaedigte/
http://www.praxis-fuer-hergeschaedigte/


 

 

 

Kedves jelentkezők! 

 

Az esetleges csúszások miatt a Konferencia befejezés időpontja  

16:00-16:30 között várható. 

 

Dr. Székely László Fővédnök Úrnak, és nekünk is az a kérésünk, hogy 

csak az regisztráljon a konferenciára, aki az egész napját rá tudja 

szánni.  

 

A téma nagyon komoly, átfogó,hiánypótló tudást nyújt és lehetőséget ad 

új célok megfogalmazására, és gyakorlatok kialakítására a 

Hallássérültek kommunikációjának fejlesztésében. 

 

Terveink szerint a délután folyamán kettéválnának a résztvevők, 

amelynek során egy Workshop keretében beszélnénk meg, hogy 

Magyarországon hogyan lehetne a hallássérültek kommunikációját 

elősegítő központot,- központokat létrehozni. 

Ezért javasoljuk, hogy a résztvevők hozzanak magukkal „még egy 

embert”, hogy ne maradjanak le egyetlen hasznos gondolatról sem. 

 

A Konferencia végén igazolást adunk a részvételről. 
 

Köszönjük, hogy részvételével emeli a konferencia színvonalát. 
 

 

 

Dr.Soósné Szigetvári Ágnes 

szakmai vezető 
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