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Pacjentów, ich Rodziny i Bliskich oraz Wszystkich 

• którzy odczuwają w uszach dokuczliwe dźwięki 

• którzy mają problemy ze słuchem i rozumieniem mowy 

• których drażnią dźwięki z otoczenia 

 Kajetany, 28 września 2013 r., godz. 9.00 

• Rola kompensacji ubytku słuchu w terapii szumów usznych    

• Zaburzenia snu u pacjentów z szumami usznymi 

• Znaczenie współpracy lekarza i psychologa  

w rehabilitacji pacjenta z szumami usznymi  

• Psychologiczne aspekty szumów usznych:  

aspekty wsparcia osób z szumami usznymi                      

• Śmiech to zdrowie – kolejna odsłona  

terapii szumów usznych i depresji  

• Jak szumy uszne wpływają na aktywność mózgu?  

– wstępne wyniki badania metodą QEEG i fMRI 

• Neurofeedback jako jedna z metod terapii szumów usznych  

Organizatorzy 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 

www.ifps.org.pl 

 

Klub Osób z Szumem Usznym – „Tinnitus” 

www.klubtinnitus.sponin.org.pl 

  

Miejsce Konferencji 

Światowe Centrum Słuchu 

Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn 

 

  

Kontakt 

e-mailklubtinnitus@sponin.org.pl 

Dorota Miazga 502 923 153 
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Pacjentów, ich Rodziny i Bliskich oraz Wszystkich 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników Konferencji  

 prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński 

9.15 – 9.45 Rola kompensacji ubytku słuchu  

 w terapii szumów usznych   

 dr n. med. Danuta Raj-Koziak 

9.45 – 10.15 Zaburzenia snu u pacjentów z szumami usznymi   

 dr Iwona Niedziałek 

10.15 – 10.45 Znaczenie współpracy lekarza i psychologa  

 w rehabilitacji pacjenta z szumami usznymi  

 dr Lucyna Karpiesz 

10.45 – 11.15 Psychologiczne aspekty szumów usznych:  

 aspekty wsparcia osób z szumami usznymi                      

 mgr Izabela Sarnicka, członkowie Klubu „Tinnitus”   

11.15 – 11.45 Vademecum wsparcia   

 mgr Małgorzata Fludra, członkowie Klubu „Tinnitus” 

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa  

12.15 – 12.45 Śmiech to zdrowie – kolejna odsłona terapii  

 szumów usznych i depresji   

 Norbert Pyttlik – Deutche Tinnitus Liga  

12.45 – 13.15 Jak szumy uszne wpływają na aktywność mózgu? 

 – wstępne wyniki badania metodą QEEG i fMRI 

 dr n. biol. Monika Lewandowska 

13.15 – 13.45 Neurofeedback jako jedna z metod terapii  

 szumów usznych    

 dr n. biol. Rafał Milner, Małgorzata Ganc 

13.45 – 14.15 Dyskusja, zakończenie Konferencji 

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji – 30 zł (termin płatności do 21.09.2013) 

• przelew na konto  CITI BANK HANDLOWY 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009 z dopiskiem:  

szumy uszne – 28.09.2013 (na przelewie proszę podać: imię i nazwisko, adres, ew. NIP) 
 

• na miejscu w kasie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu  

 

W ramach opłaty zapewniamy w przerwach kawę i herbatę. 

 

Dojazd we własnym zakresie. 

 

  


