Badania słuchu w pracy logopedy
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/11/26156/301643

Cena netto

250,00 zł

Cena brutto

250,00 zł

Cena netto za godzinę

41,67 zł

Cena brutto za
godzinę

41,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-04-28

Termin zakończenia
usługi

2019-04-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-04-19

Maksymalna liczba uczestników

22

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Kształcenia "Dobra
Kadra" Małgorzata Ignaczewska

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Ignaczewska

E-mail

m.ignaczewska@dobrakadra.edu.pl

Telefon

22/403-69-88

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenie jest przyblizenie logopedom problematyki związanej z badaniem słuchu pacjentów.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Ucho:
- budowa ucha
- przebieg procesu słyszenia
2. Niedosłuch:
- rodzaje niedosłuchów
- przyczyny niedosłuchów
3. Badania słuchu:
- subiektywne
- obiektywne
4. Aparaty:
- rodzaje
- budowa aparatu
- baterie

- wkładki
5. Badania słuchu w praktyce:
- Otoemisja akustyczne
- Audiometria impedancyjna
- Audiometria tonalna
6. Interpretacja wyników badań słuchu:
- Audiometrii tonalnej
- Audiometrii impedancyjnej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po kursie będą Państwo potraﬁli odczytać wyniki otoemisji akustycznej, audiometrii impedancyjnej,
ASSR, audiometrii tonalnej. Dowiedzą się Państwo jakich badań wymagać, aby wykluczyć niedosłuch u
dzieci do 5-go roku życia, jak kontaktować się z lekarzem. W trakcie kursu każdy uczestnik
będzie miał wykonaną audiometrie impedancyjną oraz otoemisję akustyczną.

Grupa docelowa
Logopedzi.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Ucho: - budowa ucha - przebieg
procesu słyszenia 2. Niedosłuch: rodzaje niedosłuchów - przyczyny
niedosłuchów

2019-0428

10:00

11:30

1:30

2

Badania słuchu: - subiektywne obiektywne . Aparaty: - rodzaje budowa aparatu - baterie - wkładki

2019-0428

11:30

13:00

1:30

3

Badania słuchu w praktyce: - Otoemisja
akustyczne - Audiometria impedancyjna
- Audiometria tonalna

2019-0428

13:00

14:30

1:30

4

Interpretacja wyników badań słuchu: Audiometrii tonalnej - Audiometrii
impedancyjnej

2019-0428

14:30

16:00

1:30

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Karolina Kuna

Obszar specjalizacji

Studia magisterskie APS na kierunku:
Pedagogika Specjalna - kierunek: „Logopedia”,
dwuletnie studium pomaturalne na kierunku:
„Protetyk słuchu” oraz dwuletnie studia
podyplomowe na APS na kierunku: „Wczesna
interwencja. Pomoc dziecku i rodzinie”.

Doświadczenie zawodowe

Praca w przedszkolu

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

Wykształcenie

Wyższe - magister.

Lokalizacja usługi
Adres:
Rakowiecka 39A/11
02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

