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Conferință națională  

 

„Împreună pentru auz”  

- idei practice, experiențe- 
 

Conferința  asociațiilor care sprijină persoanele cu deficiențe de auz cu 

participarea medicilor din centrele de implantare cohleară și a mediului universitar 

Ediția a II-a, 31 ianuarie-2 februarie 2020 

Vulcan, județul Brașov 

 
 

Dragi medici din centrele de implatare cohleară, 

Dragi reprezentanți ai asociațiilor care își desfășoară activitatea în 

domeniul deficiențelor de auz, 

Dragi profesori universitari, 
 

 

Am onoarea să vă invit oficial la a doua ediție a Conferinței asociațiilor care sprijină 

persoanele cu deficiențe de auz care va avea loc în localitatea Vulcan (județul Brașov), Casa de 

Oaspeți a Bisericii Evanghelice, în perioada 31 ianuarie-2 februarie  2020.  

Scopul evenimentului este în primul rând, să ne unim forțele pentru tratamentul eficient al 

surdității; să discutăm despre aspectele practice ale Programului Național de implantare cohleară și 

de schimbare a procesoarelor de sunet, precum și să dezbatem anumite tematici care au devenit 

actuali în situația de față. Vrem să creăm posibilitatea unei întâlniri între specialiștii care activează 

în  domeniul medical, universitar, precum și cel non-guvernamental și nu în ultimul rând ocazia să 

ne cunoaștem (fiind prezente toate asociațiile din domeniu din țară și toate centrele de implantare 

cohleară invitate). 

Vă rog să confirmați participarea la eveniment, precum și faptul dacă doriți transfer din 

Brașov la Vulcan. Adresa locației o veți găsi la sfârșitul prezentei invitații. Menționez că masa și 

cazarea sunt asigurate de organizatori. Din partea fiecărei asociații așteptăm cel mult doi 

reprezentanți. 

Aștept răspunsul Dumneavoastră până data de 20.01.2020 la adresa de email a Asociației 

Perspective pentru Copiii Hipoacuzici, asociatiaperspectiveromania@gmail.com sau la numărul de 

telefon 0740778474 (Gál Katalin).  

 

Contact:  

 

www.asociatiaperspective.ro 

asociatiaperspectiveromania@gmail.com 

Gál Katalin (Chileni, Harghita) 

Tel: 0040740778474 

 

Asociația Perspective Pentru Copiii Hipoacuzici 

 

Domiciliul fiscal: Jud. Brașov, Sat. Sânpetru, 

Com. Sânpetru 

Str. Oituz, Nr. 33F 

C.I.F. 34927347 

Contul: RO97RZBR0000060018584623 

Banca Raiffeisen 

Data: 10.01.2020. 

 

data 
 

mailto:asociatiaperspectiveromania@gmail.com


Program 
 

 

Vineri, 31.01.2020 

 

18:00-21:00 

Sosirea invitaților 

Repartizarea în camere 

           19:00-20:00 

  Cină comună 

 

 Sâmbătă, 01.02.2020 

 

08:00-09:00 

Mic dejun 

09:00-09:30 

 Bun venit! – Gál Katalin 

09:30-10:00 

Înlocuirea procesoarelor de sunet în cadrul programului național de tratament al 

surdității prin proteze auditive implantabile – aspecte practice privind metodologia 

desfășurării – Dr. Sebastian Cozma, Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

 10:00-10:30 

Raportul Centrelor de implantare cohleară din țară, privind înlocuirea 

procesoarelor de sunet în cadrul programului național – discuții pe baza celor 

prezentate – reprezentanții centrelor de implantare cohleară 

10:30-11:00 

Procedura de implantare aplicată diferă de la centru la centru. Ce recomandări 

avem pentru părinți? Unilateral, bilateral din prima sau în două operații? Vârsta și 

greutatea copilului? Vaccinări? – Moderator: Alice Popa  

11:00-11:30 

 Pauză de cafea 

11:30-12:00 

Avem nevoie de un Registru național de implanturi cohleare și de proteze 

implantabile cu ancorare osoasă? – dezbatere  

Moderator: dr. Sebastian Cozma 

 12:00-12:30 

Familia în criză 

Importanța asigurării sprijinului psihologic pentru familiile care află vestea 

hipoacuziei – Cine? Când? Unde? -  Gál Katalin 

 12:30 – 13:00 

Concluzii pe marginea tematicii dezbătute – Moderator: Bogdan Stanciu 

13:00-14:30 

 Prânz comun 

14:30-15:00  

Asigurarea unei reabilitări de succes 

Reabilitarea auditiv-verbală a pacientului implantat prin terapii specifice; piese de 

schimb, reparații, baterii pentru implanturi – posibilități de finanțare prin Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate – reprezentant CNAS 

Moderator: Tony Bogdan 

            15:00-16:00 

Formarea specialiștilor în domeniul reabilitării auditiv-verbale la universitățile din   

România: Curriculum, cursuri, practică – Ce se predă la formarea inițială? 

Dr. Alois Gherghuț, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 



Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca 

Universitatea București 

16:00-16:30 

Discuții pe marginea formării specialiștilor în cadrul universităților de profil – 

sugestiile asociațiilor pentru universități  

16:30-17:00 

 Pauză de cafea            

17:00-17:30 

Aspecte legislative noi privind funcționarea asociațiilor (Legea privind finanțarea   

terorismului, ș.a.) – Bogdan Stanciu 

17:30-18:00 

Construcția unei baze de date națională pentru interpretarea statistică a relației dintre 

implantare cohleară și mediul de școlarizare – aspecte practice și metodologice 

 18:00-18:30 

Elaborarea unui plan de acțiune comun pentru a reprezenta eficient cauza incluziunii 

persoanelor cu deficiențe de auz în sistemul de învățământ de masă național 

Elaborarea unui memorandum pentru Ministerul Educației Naționale 

 18:30-19:00 

Noutăți din domeniul implantului cohlear cu exemple de bune practici inovatoare din 

alte țări din regiune – Sönke Martin 

 19:00-20:00 

  Cină comună 

 20:00- 22.00 

Discuții informale 

 

Duminică, 02. 02. 2020 
  

08:00-09:00 

 Mic dejun 

 09: 00-10:00 

 Concluzii  

 10:00- 10:30 

  Încheierea programului 

 

 

 

     

Sper că programul pregătit de Asociația Perspective pentru Copiii Hipoacuzici v-a trezit 

interesul. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, vă rog să mă contactați la numărul de telefon care apare 

în headline. Vă așteptăm cu plăcere! 

 

 Cu deosebită stimă 

 

Gál Katalin, președinte       

                                              
      

 

 

 



Locul de desfășurare al evenimentului: 
 

Casa de oaspeți a Bisericii Evanghelice, 

Vulcan, Jud. Braşov, 

(Evangelisches Erholungsheim Wolkendorf) 

RO-507270, Vulcan, Str. Uzinei, Nr. 104 

Tel: 0268 256 479 /Mobil: 0726 281 795 

 

 

 

 
 

 

 

Realizarea evenimentului este posibil cu sprijinul firmei Fix Import Export SRL, 

reprezentant Cochlear in Romania. Mulțumim! 

 


