
Dnia 28 maja 2010 roku w Katowicach odbyła się już VI Ogólnopolska Kon-
ferencja Logopedyczna poświęcona „Centralnym zaburzeniom przetwarzania 
słuchowego – w teorii i praktyce”. Dzięki Bogusławowi Śmigielskiemu, Marszał-
kowi Województwa Śląskiego, logopedzi obradowali znowu w pięknej Sali Mar-
murowej Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencję otwarła przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Logopedycznego dr Iwona Michalak-Widera, przedstawiciel Śląskiego 
Kuratorium A. Rafa, który odczytał list Śląskiego Kuratora Oświaty, i Dziekan 
Wydziału Filologicznego UŚ, prof. dr hab. Rafał Molencki. 

Następnie odbyło się wręczenie Nagrody Logopedia Silesiaca 2010. Laureat-
ką nagrody została bardzo zasłużona dla śląskiej logopedii, od wielu lat kierująca 
pracą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dr Iwona Mi-
chalak-Widera.       

Pierwsza prelegentka, mgr Małgorzata Spendel – psycholog, logopeda, na-
uczyciel i konsultant z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Me-
tis” w Katowicach mówiła o „Niedosłuchu centralnym w prawie oświatowym”. 
Dokonała analizy oświatowych aktów prawnych pod kątem pomocy dzieciom  
z niedosłuchem centralnym, a także skomentowała proponowane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej zmiany dotyczące pomocy dzieciom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Dr Olga Przybyla – logopeda, terapeuta SI z Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr 
Katarzyna Kasica – fizjoterapeuta, terapeuta SI ze Specjalistycznego Ośrodka 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach 
bardzo wyczerpująco omówiły model terapii niedosłuchu centralnego programem 
VAV – Vestibular Auditory Visual Program. Prezentacja wzbogacona licznymi fil-
mami pokazującymi pracę terapeutyczną z dziećmi pozwoliła zebranym poznać 
efektywność oddziaływań terapeutycznych programu VAV.

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA 
NA TEMAT NIEDOSŁUCHU CENTRALNEGO

ŁUCjA SkRzypIEC
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Katowice



122

Po przerwie dr n. med. Andrzej Senderski, kierownik Zakładu Epidemiolo-
gii Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 
miał bardzo interesujący wykład na temat aspektów medycznych ośrodkowego 
zaburzenia przetwarzania słuchowego. Wykładowca między innymi zapoznał ze-
branych z metodami diagnozy zaburzeń przetwarzania korowego bodźców słu-
chowych. Po raz pierwszy temat konferencji i wystąpienie specjalisty z Instytutu 
Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie zgromadziły na konferencji logopedów 
przedstawicieli świata medycznego. Oby była to zapowiedź bliższej współpracy 
obu środowisk, która jest konieczna i przyniesie zapewne wiele korzyści dla tera-
pii zaburzeń mowy. 

W trakcie drugiej przerwy odbyło się spotkanie liderów i przedstawicieli Ślą-
skich Zespołów Doskonalenia Logopedów z przewodniczącą Śląskiego Oddziału.

Mgr Marzena Paluchiewicz, dyplomowany protetyk słuchu z „Medicus” Apa-
ratura i Instrumenty Medyczne, zaprezentowała system FM iSense jako skutecz-
ną pomoc w centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego, zaś mgr Zofia 
Domaradzka-Grochowalska – psycholog, trener, Young Digital Planet SA – in-
nowacyjne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające terapię dzieci  
z zaburzeniami słuchu.  

Wspomaganie komunikowania się osób z niedosłuchem przy pomocy pro-
gramu komputerowego „Obrazy – słowa – dźwięki” opisała dr Joanna Gruba, 
nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.

Studium indywidualnego przypadku z udziałem uczennicy szkoły podstawo-
wej w Piekarach Śląskich przedstawiły dr Iwona Michalak-Widera logopeda i mgr 
Katarzyna Pietras neurologopeda z Oddziału Neurologii Wieku Rozwojowego 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Omówiony przez pre-
legentki program terapii i wystąpienie uczennicy pokazujące efekty terapii spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem zebranych logopedów.     

Jak zwykle, z okazji konferencji został wydany kolejny numer „Forum Logo-
pedycznego”, na łamach którego ukazały się publikacje zagranicznych autorów. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski i Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, patronat medialny Radio Katowice i po raz kolejny „Ma-
gazyn Szkolny”.

Dzień 27 maja 2011 roku to termin kolejnej konferencji Śląskiego Oddziału 
PTL. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.logo-
pedia.umcs.lublin.pl – sześć tygodni przed terminem konferencji.
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Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego podczas 
otwarcia VI Ogólnopolskiej Konferencji

W konferencji poświęconej problemowi niedosłuchu centralnego wzięło udział 
330 logopedów i lekarzy

Interdyscyplinarna konferencja...


