
LIPIEC JULY

13 Rocznica Wszczepienia Pierwszego w Polsce 
Implantu Ślimakowego osobie niesłyszącej, 
połączona z akcją charytatywną Fundacji „Polsat 
Dzieciom” na rzecz dzieci oczekujących na implanty 
ślimakowe – 16 lipca.

13th Anniversary of the First Cochlear Implantation and the Polsat 
Foundation charity action for children awaiting cochlear implants  
– 16th of July.

WRZESIEŃ SEPTEMBER

Otwarcie Małopolskiego Centrum Słuchu i Mowy w Krakowie. 
Kolejny ośrodek filialny Instytutu zapewnia pacjentom zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym kompleksową diagnostykę i rehabilitację 
słuchu, głosu i mowy – 15 września.

Opening of the new subsidiary – Małopolska Center of Hearing 
and Speech in Kraków, providing both children and adult patients 
with complete diagnostics, treatment and rehabilitation of hearing, 
voice and speech – 15th of September.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SŁUCHU I MOWY
INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

INTERNATIONAL CENTER OF HEARING AND SPEECH 
OF THE INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF HEARING
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LUTY FEBRUARY

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji w Łebie – ośrodek filialny Instytutu. Od lutego rozpoczęły się turnusy rehabilitacyjne prowadzone  
przez zespoły: Kliniki Szumów Usznych, Kliniki Rehabilitacji, Kliniki Foniatrii i Zakładu Implantów, Percepcji Słuchowej i Rehabilitacji.

Subsidiary of the Institute – The International Center of Rehabilitation in Łeba. In February rehabilitation turns have been inaugurated 
and organized regularly by the teams of the Tinnitus Clinic, Rehabilitation Clinic, Phoniatrics Clinic and the Implants, Auditory Perception 
and Rehabilitation Department. 

KWIECIEŃ APRIL

Drugie warsztaty szkoleniowe poświęcone metodzie audytywno-werbalnej w wychowaniu językowym dzieci korzystających  
z implantów ślimakowych odbyły się w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu w Kajetanach –– 15–16 kwietnia.

Second workshop on auditory – verbal method of therapy in language education of children using cochlear implants was organized 
at the International Center of Hearing and Speech of the Institute Physiology and Pathology of Hearing – 15th–16th of April.

MAJ MAY

VIII Międzynarodowa Konferencja „Postępy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu” połączona z drugą rocznicą otwarcia  
Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach – 19–21 maja.

8th International Conference – “Progress in diagnostics and treatment of hearing disorders” and the second anniversary  
of the International Center of Hearing and Speech in Kajetany – 19th–21st of May.

Zajęcia relaksacyjno-ruchowe dla pacjentów z szumami 
usznymi
Relaxant and motorial activities for patients with tinnitus

Zajęcia rehabilitacyjne dla pacjentów z implantem  
ślimakowym
Rehabilitation activities for patients with cochlear implants

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji w Łebie – projekt
International Center of Rehabilitation in Łeba – project

Prof. R. Tyler (Iowa, USA) odsłonił tabliczkę „Przyjaciela 
po Wsze Czasy”
Prof. R. Tyler (Iowa, USA) unveiled his “Friend Forever” plaque

Od prawej: prof. D. McPherson (Provo, USA), prof. G. Ta-
vartkiladze (Moskwa, Rosja), prof. G. Hesse (Bad Arolsen,  
Niemcy) i prof. J. Durrant (Pittsburgh, USA) podczas  
dyskusji w przerwie obrad
From the right: Prof. D. McPherson (Provo, USA), Prof. G.Ta-
vartkiladze (Moscow, Russia), Prof. G. Hesse (Bad Arolsen, 
Germany) and Prof. J. Durrant (Pittsburgh, USA) discussing 
during a break between sessions

Gościem konferencji był pan Włodzimierz Cimoszewicz  
–  były Premier RP
Mr. Włodzimierz Cimoszewicz – Former Prime Minister  
of Poland was a special guest at the Conference 

Uczestnicy konferencji „Postępy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu”
Participants of the Conference “Progress in diagnostics and treatment of hearing disorders”

Rejestracja pacjentów
Registration of patients

Poseł Sławomir Piechota (z prawej) – gość specjalny warsztatów
Mr. Sławomir Piechota, MP – was the Guest of Honour (on the right)

Wykład pani Elizabeth Tyszkiewicz z Wielkiej Brytanii – wybitnej terapeutki pracującej 
metodą audytywno-werbalną
Ms. Elizabeth Tyszkiewicz – outstanding specialist in auditory-verbal therapy from Great 
Britain – during her lecture

Każde spotkanie rocznicowe z okazji wszczepienia pierwszego w Polsce implantu 
ślimakowego osobie niesłyszącej jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń 
między pacjentami, ich rodzinami i specjalistami
Each anniversary of the first cochlear implantation in a hearing impaired patient in Poland  
is an occasion to exchange experiences among patients, their families and experts

Pani Małgorzata Żak – prezes Fundacji Polsat naszym „Przyjacielem po Wsze Czasy”
Ms. Małgorzata Żak – chairwoman of the Polsat Foundation – our “Friend Forever”

… a także ocenić stan gardła i krtani 
...and the condition of the throat and larynx 
may be checked

Można zbadać uszy za pomocą wideo-
-otoskopii 
Ears can be examined using video-otoscopy

www.ifps.org.pl


