Staw Skroniowo-Żuchwowy Okiem Logopedy
Kurs nr: 2108
Data rozpoczęcia: 2021-08-28
Terminy:
2021-08-28 9-16
2021-08-29 9-14
Miejsc: 18
Miejsce: Hotel Szkoleniowy Ursynów 02-781 Warszawa ul. Roentgena 9
Instruktorzy: mgr Anna Karaś
Cena kursu: 450 zł
Temat szkolenia: "STAW SKRONIOWO – ŻUCHWOWY OKIEM LOGOPEDY"
Dla kogo: Neurologopedzi, Logopedzi
Cena kursu: 450zł brutto
(w tym materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie MEN)
Prowadząca: mgr Anna Karaś
Na co dzień współpracuje z Oddziałem Neonatologii i Poradnią Neonatologiczną Szpitala im.
Czerwiakowskiego w Krakowie oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. Kopernika w Krakowie, z PCRF w
Krakowie. Praktyk z 12 - letnim stażem.
Podnosi swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach prowadzonych
przez polskich i zagranicznych szkoleniowców. Sama również prowadzi szkolenia, pracuje ze
studentami.
W pracy kieruje się zasadą holistycznego spojrzenia na Pacjenta, rzetelnego wywiadu oraz
dobierania metod i technik indywidualnie do potrzeb i możliwości Pacjenta.
W wolnym czasie miłośniczka gór, jogi, muzyki klasycznej i jazz, książek oraz aromatycznej kawy.
Czas trwania: 12 h (2 dni w tym przerwy kawowe)
1 dzień godz. 9-16
2 dzień godz. 9-14
Program szkolenia:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Budowa stawu skroniowo – żuchwowego.
2. Koncepcja „trzech stawów”.

3. Mechanika ruchów żuchwy.
4. Mięśnie żujące.
5. Czym jest narząd żucia oraz układ stomatognatyczny?
6. Wady zgryzu: przyczyny i podział.
7. W jaki sposób zgryz wpływa na narząd ruchu: płaszczyzny zgryzu, wady postawy, kolana i stopy.
8. Objawy dysfunkcji w obszarze czaszkowo – żuchwowo – kręgosłupowym.
9. Nieprawidłowe czynności mięśniowe w układzie stomatognatycznym.
10. Objawy zaburzeń w stawie skroniowo – żuchwowym.
II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
1. Wywiad.
2. Badanie postawy ciała.
3. Badanie w obrębie głowy i szyi.
4. Badanie w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego.
5. Badanie jamy ustnej, mięśni.
6. Terapia w obrębie układu stomatognatycznego: wybrane techniki oddechowe, manualne,
osteopatyczne, z wykorzystaniem nerwu błędnego, jogi i pilatesu, Metody Feldenskraisa.
Cena kursu: 450zł brutto (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie
MEN).
Wpłata zaliczki wynosi 200 zł do 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdza rezerwację. Ilość miejsc
ograniczona.
Serdecznie Zapraszamy
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

