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Új civil szervezet alakult – Magyar
Cochleáris Implantáltak Egyesülete

2007. szeptemberében megalakult a Magyar Cochleáris Implantáltak Egye-
sülete (MACIE). 

A MACIE az elsõ olyan civil kezdeményezés Magyarországon, amely
kifejezetten a cochleáris implantáltakért jött létre. 
Az egyesület munkája három cél köré szervezõdik: 
1. Érdekvédelem 

Együttmûködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amelyek a
nagyothallók és a siketek érdekeiért szállnak síkra. Emelett különös
tekintettel kívánja képviselni a cochleáris implantáltak érdekeit technikai,
egészségügyi, szociális és jogi téren. 
Az Egyesület egyenlõ módon kíván kezelni minden cochleáris implan-
táción átesett személyt, függetlenül a készülék gyártójától és típusától. 

2. Információgyûjtés és -terjesztés 
Az Egyesület hozzá kíván járulni a cochleáris implantálás ismertségének
és elfogadottságának növeléséhez mind szakmai, mind társadalmi szinten.
Az Egyesület nem fejt ki reklám- vagy propagandatevékenységet egyetlen
implantátumgyártó cég számára sem. 

3. Cochleáris implantációs (CI) centrumok létrehozása és mûködtetése 
Az egyesületet egy házaspár hívta életre, akiknek két gyermekük közül az
egyik cochleáris implantáción esett át, és a család a diagnózis, a terápia és
a mûtét, majd az azt követõ rehabilitáció idején Berlinben tartózkodott,
ahol egy CI centrum gondozásába kerültek. Itt megtapasztalták a CI
centrum számos elõnyét. Minden egy helyen volt: a készülék beállítás, a
technikai ellenõrzés a terápiás tanácsadás, a szülõk kölcsönös tapasz-
talatcseréje. Az egyesületnek ezért fontos célkitûzése a CI centrumok
létrehozása Magyarországon is. 

A centrumok fõ feladata az lenne, hogy kielégítsék a már implantált, és a még
implantátumra váró gyermekek és szüleik speciális igényeit. Ide tartoznak: 

152



153

a. a hallássérülések minél korábbi életkorban való diagnosztizálása, 
b. a korai fejlesztés, 
c. a mûtét elõtti tanácsadás, 
d. a beszédprocesszorok beállítása és a (re)habilitációs tevékenység, és 
e. egyéb, az implantátumhoz szorosan kapcsolódó pedagógiai, szociális és

technikai feladatok ellátása. 

Az egyesületrõl további információkat a www.macie.hu címen találhatnak az
érdeklõdõk. 

Fejes Gabriella – Pálfi Zoltán

Szülõtalálkozó a fõiskolán 

A Magyar  Cochleáris Implantáltak Egyesülete (www.macie.hu) és a
Fülimplantáltak Egyesülete közös szervezésében április 12-én szülõklubot
tartottunk a fõiskola Damjanich utcai épületében, és az ELTE Speciális
Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ helyiségeiben.
Amíg a szülõk elõadásokat hallgattak, a gyermekeiket fõiskolai hallgatók
foglalkoztatták és szórakoztatták. 

Vendégünk volt dr. Kiss Zsuzsanna fül-orr-gége szakorvos, a SOTE
Szigony utcai klinikájának munkatársa, a klinika cochleáris implantációs
munkacsoportjának tagja. Kiss doktornõ elsõsorban a betegek kiválasztásában
vesz részt. Hangsúlyozta a korai diagnózis, az idõben elkezdett korai
fejlesztés fontosságát, és azt, hogy minél korábban történik meg a mûtét
(természetesen indokolt esetben), annál jobb eredmények várhatók a hallás-
és beszédfejlõdés tekintetében. Elõadásában a cochleáris implantáció mûtéti,
orvosi vonatkozásait mutatta be. Ismertette a kiválasztás folyamatát (ebben a
folyamatban kiemelte a gyógypedagógus szerepét), hogy milyen vizsgálatok
szükségesek a mûtéthez, hogyan zajlik az operáció, milyen problémák,
szövõdmények léphetnek fel a mûtét alatt és közben. Szerencsére ritkán
fordulnak elõ komplikációk és azok szinte mindig korrigálhatók. Elmondta,
hogy a klinikán történt közel 300 páciensen végrehajtott beavatkozás
egyikénél sem lépett fel komoly probléma. 

Számos kérdés merült föl a szülõk részérõl. A már implantált gyermekek
szüleit a kétoldali implantátum lehetõsége foglalkoztatta leginkább. Dr. Kiss
Zsuzsa kifejtette, hogy a külföldi szakirodalomban legalább annyi támoga-


