Latvijas Audiologopēdu asociācija organizē konferenci
Aktuālās problēmas, jaunākie pētījumi, tehnikas, paņēmieni runas un valodas
terapijā
Latvijas Audiologopēdu 1. konference
(konferencē aicināti piedalīties audiologopēdi, logopēdi, speciālie pedagogi, sociālie
darbinieki, skolotāji, ārsti, psihologi, vecāki, studenti un citi interesenti)
2012. gada 23. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātē
8:30-9:00
9:00-9:30

9:30-12:30
9:30-11:20

11:20-11:40

11:40-12.00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-13:50

REĢISTRĀCIJA
Konferences atklāšana

LALA valdes priekšsēdētāja
I. Rutmane, Prof. A. Vētra
asoc.prof.A. Vētra

PLENĀRSĒDE (sēdi vada doc.S.Kušķe)
Literacy and Hearing Impaired children.
Literacy and CI children and adolescents .
What Parents and professionals can do .
(tulkojums latviski)
Rehabilitācijas iespējas Latvijā dažādos dzirdes
traucējumu gadījumos pacientiem ar kaulā
iegremdētu dzirdes aparātu.
Paliekoši dzirdes traucējumi pēc vidusauss
iekaisumiem.
Posteru sesija
Pusdienas
Prezentācijas (sēdi vada ....)
Disfāgijas klīniskās izpausmes un novērtēšanas
iespējas pacientiem ar neiroloģiskiem
traucējumiem Latvijā.

,

Viktorija McDonell
Co-ordinator of Rehabilitation
Central and Eastern Europe
Docente dr.med. Sandra Kušķe
RSU RF, Latvijas Bērnu
Dzirdes centrs
Dr. Inese Gžibovska
Latvijas Bērnu dzirdes centrs

Ilze Blūmentale, audiologopēde, RSU
,Rehabilitācijas fakultāte;
Madara Mazjāne, audiologopēde,
Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīca
Biķernieki
Ilze Klatenberga, audiologopēde
RSU, Latvijas Bērnu dzirdes centrs

13:50-14:10

Logopēdiskās korekcijas un dzirdes uztveres
mijiedarbība bērniem ar kombinētām lūpu un
aukslēju šķeltnēm.

14:10-14:30

Runas un valodas attīstības novērtējums divus
gadus veciem bērniem, izmantojot Minhenes
funkcionālās diagnostikas metodiku.

Ilze Vāciete, audiologopēde
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
konsultatīvā poliklīnika

14:30-14:50

Disleksijas diagnostika un terapijas iespējas
pasaulē un Latvijā.
Runas un valodas īpatnības sešus, septiņus
gadus veciem bērniem.

Andra Vabale, audiologopēde
RSU, Rehabilitācijas katedra
Ināra Kalēja, audiologopēde
RSU, Rehabilitācijas katedra
Kristīne Meilerte, audiologopēde ,
Ķekavas pašvaldības PII Bitīte,
Ivaise Pļavniece, audiologopēde,
Mārupes pašvaldības PII Zeltrīti
Inga Rutmane, audiologopēde, SIA
„Diamed”
Laine Aigare , audiologopēde , RC
„Mēs esam līdzās”
Iluta Vilnīte
Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas priekšsēdētāja

14:50-15:10

15.10-15:30

Autists
Latvijāsituācijas
audiologopēda skatījumā.

raksturojums

15:30-15:50

Pedagoģiski medicīnisko komisiju loma atbalsta
sniegšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

15:50-16:30

Konferences noslēgums /Kafijas pauze

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu audiologopedu.asoc@gmail.com un izpildot noteiktu
pieteikšanās formu.
Par dalību konferencē tiek izsniegts LALA (Latvijas Audiologopēdu asociācijas) sertifikāts (9
izglītības stundas).
Apmaksu veikt uz kontu SWED banka, konts LV79HABA0551033184138 LALA
konferencei (norādot vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi).
Sīkāka informācija LALA mājaslapā :www.audiologopedi.lv
Neskaidrību gadījumā lūdzu zvaniet : 26153692
Dalības maksa: Ls 20, studentiem – Ls 10 ,

