Terapia Dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych
Kurs nr: 2113
Data rozpoczęcia: 2021-09-04
Terminy:
2021-09-04 9-17.30
2021-09-05 9-16.30
Miejsc: 24
Miejsce: Platinum Hotel&Residence Wilanów, Warszawa ul. Ledóchowskiej 12
Instruktorzy: Sabina Kowalska, Tatiana Lewicka
Cena kursu: 690 zł
Terapia Dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych - warsztaty stacjonarne

Zapraszamy neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów chcących zgłębić wiedzę z zakresu terapii
dysfagii
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą neurologicznego podłoża
zaburzeń o typie dysfagii, możliwości diagnozy oraz terapii w oparciu o nowoczesne metody
rehabilitacji.
Cena na START: 690 PLN brutto | osoba
Prowadzący: Sabina Kowalska, Tatiana Lewicka
Sabina Kowalska - Neurologopeda kliniczny, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bierze udział w kształceniu na poziomie akademickim w
zakresie neurologopedii. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi o typie
dysfagii.
Tatiana Lewicka - mgr pedagogiki, specjalista neurologopeda. Od wielu lat zajmuje się
problematyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz konsekwencjami ich
uszkodzenia. Autorka publikacji i wielu szkoleń z tego zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań
obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Neurologii SP CSK im. prof.
Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykładowca na
Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje skrypt, materiały szkoleniowe w ramach prowadzonych cwiczeń,
zaświadczenie MEN i Certyfikat ukończenia szkolenia.
W czasie przerw kawowych serwujemy kawę, herbatę oraz poczęstunek z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa epidemicznego.
Program szkolenia
Dzień 1 | 09.00-17.30 | 2 x przerwa kawowa | przerwa obiadowa
08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.15 Przedstawienie prowadzących i omówienie planu szkolenia | S.Kowalska | T.Lewicka
09.15-11.30 Neuroanatomiczne podstawy połykania | T.Lewicka
Struktury OUN związane z połykaniem
Nerwy czaszkowe biorące udział w połykaniu
Ocena nerwów czaszkowych
Fazy połykania – typowe trudności charakterystyczne dla poszczególnych faz
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.15 Metody oceny połykania | T.Lewicka
Metody nieinstrumentalne
Testy przesiewowe
Metody instrumentalne
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45-14.15 Terapia pacjentów we wczesnej fazie zdrowienia | S.Kowalska
Czynności prewerbalne i zasadność kierunku oddziaływań wobec pacjenta z masywnymi
zaburzeniami kontaktu – związek mowy z poborem pokarmów

Bliskie i dalekie cele terapii
Kierunki terapii

14.15-14.30 Terapia pacjentów we wczesnej fazie zdrowienia | S.Kowalska
Połykanie – dysfagia
Fazy połykania – typowe trudności charakterystyczne dla poszczególnych faz
Patologiczne fenomeny połykania
Alternatywne sposoby żywienia
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 Pozycjonowanie | S.Kowalska
Pozycjonowanie w łóżku
Pozycjonowanie na siedząco
15.15-16.15 Elementy PNF | S.Kowalska | T.Lewicka
ćwiczenia oddechowe
trakt oro-facjalny
Fizyczna praca na trakcie ustno-twarzowym
koncepcja R.Horst
stymulacja termiczna
16.00-17.15 Karmienie terapeutyczne | S.Kowalska | T.Lewicka
dostosowanie konsystencji diety
adaptacje posturalne
higiena jamy ustnej
bezpieczeństwo przy karmieniu

17.15-17.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia – pytania, dyskusja

Dzień 2 | 09.00-16.30 | 1 x przerwa kawowa | przerwa obiadowa
09.00-09.30 Pytania dotyczące pierwszego dnia szkolenia i wprowadzenie do tematyki dnia drugiego
09.30-11.30 Powikłania dysfagii
niedożywienie – ocena ryzyka, typy niedożywienia
opieka żywieniowa – ONS i diety przemysłowe
podstawy leczenia żywieniowego
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Opieka nad pacjentem z rurką tracheostomijną
wskazania do tracheostomii
rodzaje rurek tracheostomijnych
powikłania tracheostomii
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30- 16.00 Aspekty terapii pacjenta z tracheostomią - prezentacja materiału filmowego
pielęgnacja dróg oddechowych
wentyl fonacyjny
poprawa czucia w jamie ustnej
możliwości karmienia
terapia głosu
dekaniulacja

16.00-16.30 Podsumowanie szkolenia
test kontrolny
rozdanie certyfikatów

