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Kedves Szülők, Klienseink! 

 

Ambulanciánkon a koronavírus miatti átmeneti működési rend során szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a 

családjainknak – kifejezetten szülőknek/gondviselőknek –, akiknek a kijárási korlátozásból adódóan nehézségeik, 

kérdéseik vannak autizmussal élő gyermekük ellátása kapcsán. Erre ambulanciánk szakembereinek vezetésével 

online konzultációs lehetőséget biztosítunk, előre meghatározott időpontokban, 2 óra időtartamban, egy-egy 

alkalommal kb. 10 család részvételével.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezt a lehetőséget kizárólag az ambulancián gondozott családok számára tudjuk ebben 

a formában felajánlani. 

 

A konzultáció témája:  

A konzultáció első fele egy előadás, melyben kitérünk arra, hogy a mostani helyzetben mi okozhat az átlagosnál is 

nagyobb nehézséget egy autizmussal élő gyermeknek/felnőttnek, hogyan lehet ezeket a nehézségeket enyhíteni, sok 

példát igyekszünk mutatni ahhoz, hogy hogyan lehet otthon kialakítani egy számukra megnyugtató rutint, mire fontos 

odafigyelni ahhoz, hogy mindnyájuknak könnyebb legyen ez a különleges élethelyzet, hol lehet ehhez segítséget 

találni az interneten. A konzultáció második részében a résztvevőknek lehetőségük van kérdéseket feltenni.  

 

Az választható időpontokat honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük közzé. 

 

A jelentkezés feltételei: Jelentkezni a titkarsag.ambulancia@autizmus.hu címen lehet.  

Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük megadni:  

az ambulancián gondozott személy neve, születési dátuma és TAJ-száma 

a jelentkező neve 

az időpont, amikor szeretnének részt venni a konzultáción 

az email cím, ahova a belépő linket küldhetjük, valamint ide küldünk egy belépési útmutatót is. 

(Ezeket az adatokat kizárólag adategyeztetés, valamint a konzultáción való részvételhez szükséges kapcsolatfelvétel 

céljából kérjük megadni.) 

Amennyiben a megjelölt időpont már megtelt, másik időpontot ajánlunk fel. 

 

A konzultáció technikai feltételei:  

A konzultáció Cisco Webex felületen történik, melyhez a jelentkezőknek nem kell rendelkezniük ilyen alkalmazással, 

egy általunk megküldött link segítségével tudnak majd kapcsolódni a konzultáció időpontjában a chat-szobához. A 

beszélgetés során a webkamera használata nem szükséges, a részvevők a konzultáció alatt egymás nevét látják egy 

résztvevőlistán (aki szeretne webkamerát használni, megteheti, ekkor őt a többiek látják). 

A beszélgetést vezető szakemberek webkamerájukat használják, a résztvevők számára láthatók. 

A konzultáció valós idejű beszélgetés, azt a vezető szakemberek a konzultáció semelyik pontján, semmilyen formában 

(képernyőkép, videófelvétel) nem rögzítik.  

A résztvevők vállalják, hogy a konzultáció során tiszteletben tartják a többiek személyiségi jogait, ennek értelmében 

senki számára nem engedélyezett a konzultáció semmilyen formájú rögzítése (képi és/vagy hangrögzítés, 

képernyőkép, videófelvétel). 

 

Amennyiben a jelentkezés után semmilyen értesítést nem kapnak (legkésőbb a konzultáció előtti napon), ellenőrizzék 

email fiókjuk spam és promóció mappáit, ha nincs értesítést, a titkarsag.ambulancia@autizmus.hu címre írjanak! 

 

       Az Ambulancia szakmai munkaközössége 
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