NOWOŚĆ !!!
Interdyscyplinarność i holistyka,
czyli współpraca fizjoterapeuty,
ortodonty i logopedy
Konferencja przeznaczona jest dla specjalistów
"poszukujących" o otwartych umysłach i nie popadających
w standaryzację pracy.
Ukazuje nowe spojrzenie na pracę z pacjentem, dotyczy
fizjologii artykulacji. Całościowe spojrzenie na pacjenta i jego
problemy są podstawą podejścia terapeutycznego.
W naszym założeniu proces artykulacyjny i jego wadliwe
działanie wynika z zaburzeń w działaniu prymarnych
procesów motorycznych związanych z układem
stomatognatycznym i postawą ciała. Celem szkolenia jest
rozwiązanie uporczywych zaburzeń mowy, oraz zwrócenie
uwagi na konieczność współpracy z innymi specjalistami
(ortodontami i fizjoterapeutami, audiologami) , by terapia
pacjentów mogła być maksymalnie efektywna.

PROWADZĄCY:
dr Marta Szurmiak
mgr Irena Marszalik
mgr Angelika Piekarczyk
mgr Anna Krzysztofiak

"Interdyscyplinarna konferencja
o holistycznym podejściu do pacjenta
i pracy z nim
z udziałem Ortodonty,
Logopedy i Fizjoterapeuty"

11.00- 11.15 przerwa kawowa
13.30- 14.00przerwa obiadowa
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Wpływ wady postawy na wady wymowy
Zburzenia funkcji nerwów twarzowych oraz mięśni
kompleksu ustno-twarzowego w odniesieniu do
postawy ciała i wymowy – wpływ obniżonego ,
wzmożonego napięcia
Analiza prawidłowej postawy pacjenta w czasie trwania
terapii
Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego i ich wypływ
na wymowę
Wpływ fizjoterapii na poprawę wymowy- przykłady
własne
*terapia ręki, *terapia manualna, * masaż, * kinesjotaping,
*elektrostymulacja, * terapia punktów spustowych, *PNF

GODZ. 11.15- 13.30
CZĘŚĆ ORTODONTYCZNA

CENA: 300 ZŁ

GODZ. 9.00-11.00

Diagnostyka wad zgryzu. Badanie pacjenta. Co powinno
nas zaniepokoić i kiedy wysłać dziecko do ortodonty?
Omówienie czynników zaburzających rozwój narządu
żucia.
Profilaktyka, terapia miofunkcjonalna, niektóre metody
leczenia ortodontycznego, ortotropia.
Krótkie wędzidełka
Mleczne zęby- czy je leczyć i jak?
Podsumowanie. Współpraca logopedy z ortodontąwzajemne oczekiwania.

11.00- 11.15 przerwa kawowa
13.30- 14.00przerwa obiadowa

CZĘŚĆ LOGOPEDYCZNA

GODZ. 14.00-16.00
Warunki anatomiczne Pacjenta, czyli co tak naprawdę
stoi na przeszkodzie prawidłowej artykulacji i jakie
działania uskutecznią prowadzoną terapię
Uzasadnienie tematu w oparciu o literaturę przedmiotu
Przegląd dostępnych na rynku pomocy specjalistycznych
do diagnozy i terapii logopedycznej: Instrumentarium
logopedyczne nr 3 (Demostenes), Walizka logopedyczna
(Demostenes), Walizka logopedyczna ARK, Zestaw do
diagnozy i terapii logopedycznej
Przedstawienie autorskiego programu zastosowania
elementów Zestawu do diagnozy i terapii logopedycznej
(około 40 przykładów zastosowania) oraz przekazanie
informacji w jaki sposób można powyższy produkt nabyć.
Wnioski końcowe

GODZ. 16.00-17.00
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Przesiewowe badanie słuchu
EEG Biofeedback jako wsparcie dla terapii

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU
SPECJALISTYCZNEGO –
DLACZEGO, Z KIM, W JAKIM
ZAKRESIE, PO CO?
DYSKUSJA NA ZAKOŃCZENIE.

Zapisz się już dziś:
tel: 18-267-01-43
e-mail: emka.kasinka@gmail.com

