Odborná stáž byla v Cork City v Irsku byla zajištěna v soukromých i státních organizacích,
které jsou specializované na poruchy hlasu a sluchu a které provádí podporu rodin dětí se
sluchovým a kombinovaným postižením. Studijní návštěvy byly zaměřeny na diagnostiku a
léčbu poruch hlasu a sluchu a na péči o hlas, na organizační strukturu a způsob řízení těchto
zařízení, na projektovou činnost a financování jednotlivých oddělení a v neposlední řadě na
výměnu příkladů dobré praxe a dalších odborných zkušeností v oblasti služeb a péče pro
neslyšící, znakové řeči.
V rámci odborné stáže v Cork City účastníci navštívili kliniku Brookfield (The Brookfield Clinic)
na University College Cork (UCC), která poskytuje hlasovou terapii pro děti žijící ve spádové
oblasti UCC a dětem studentů a pracovníků UCC (kterým se nedostává péče jinde). The
Brookfield Clinic poskytuje také omezenou péči pro dospělé v této spádové oblasti. Jejich dva
hlavní cíle jsou zajistit efektivní terapii pro klienty a poskytovat vzdělání pro logopedy a
audiology. V rámci návštěvy si účastníci prohlédli zázemí The Brookfield Clinic, vyměnili si
informace o terapiích a získali informace o možnostech vzdělání pro logopedy a audiology na
UCC a o zde probíhajících výzkumech. Účastníci dále navštívili Cork Audiological Services,
která zajišťuje komplexní sluchový posudek a audiologické služby pro dospělé i děti.
Účastníci se setkali s diagnostickou audioložkou Jean Hegarty, která poskytuje komplexní
audiologické služby se speciálním zaměřením na komplexní léčbu tinnitu. Jean Hegarty také
poskytuje komplexní dětské audiologické služby včetně posudku, diagnostiky a léčby.
Proběhla výměna informací o komplexní léčbě tinnitu, používaných nástrojích k léčbě
sluchových vad, včetně sluchadel a porovnání jejich cen s Českou republikou. Proběhla
návštěva Cork Deaf Association (CDA), charity, která je částečně financována Health Service
Executive (HSE). Asociace byla založena roku 1966 na podporu the Cork Deaf Club. Dnes CDA
nabízí rozsáhlou péči a služby pro neslyšící v městě a okresu Cork.
Účastníci získali odborné znalosti v oblasti diagnostiky a léčby poruch hlasu a sluchu, péče o
hlas, o organizačních strukturách a způsobech řízení jednotlivých navštívených zařízení.
Studijní návštěvy byly zacíleny na diagnostiku a terapii sluchových vad u dětí s
kombinovaným postižením, na nové metody klinického pozorování, které přispívají k
odhalení deficitu sluchového handicapu dítěte v raném stadiu vývoje a umožní adekvátní
včasnou korekci sluchové vady dítěte, na diagnostiku a léčbu různých typů poruch hlasu, na
metody audiologických vyšetření včetně podpory a provádění rodiny dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením.

