Dysfagia w Neonatologii i Pediatrii
Kurs nr: 2130
Data rozpoczęcia: 2022-09-03
Terminy:
2022-09-03 9-16
2022-09-04 9-14
Miejsc: 16
Miejsce: Centrum Terapii Medlogika ul. Hlonda 2 , Warszawa - Wilanów
Instruktorzy: mgr Anna Karaś
Cena kursu: 550 zł
Temat szkolenia: "DYSFAGIA W NEONATOLOGII I PEDIATRII"
Szkolenie dla: neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów, osteopatów, doradców laktacyjnych,
położnych, pediatrów.
Cena kursu: 550zł brutto
(w tym materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie MEN)
Prowadząca: mgr Anna Karaś
Neurologopeda/Surdopedagog/Terapeuta karmienia/Mioterapeuta/Certyfikowany Specjalista
Ortodoncji Funkcjonalnej/Terapeuta Manualny/Diagnosta
Na co dzień współpracuje z Oddziałem Neonatologii i Poradnią Neonatologiczną Szpitala im.
Czerwiakowskiego w Krakowie oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. Kopernika w Krakowie, z GRS
Medical w Krakowie.
Praktyk z 14 - 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, książek oraz aromatycznej kawy..
Forma zajęć: warsztaty stacjonarne
Czas trwania: 12 h (w tym przerwa obiadowa i przerwy kawowe)
Sobota 9:00 – 16:00
Niedziela 9:00 – 14:00
Program szkolenia:

1. Dysfagia – zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania.
2. Fazy połykania.
3. Schemat jedzenia i połykania.
4. Jak przebiega prawidłowe, a jak nieprawidłowe połykanie.
5. Przyczyny wywołujące problemy z połykaniem.
6. Badanie połykania.
7. Zaburzenia połykania.
8. Mięśnie biorące udział w połykaniu.
9. Lęk przed jedzeniem oraz wybiórczość pokarmowa.
10. Badanie połykania u noworodków i niemowląt.
11. Ocena karmienia piersią/butelką.
12. Czym jest ssanie:
ssanie nie – odżywcze i odżywcze
koordynacja triady s-p-o
suckling i sucking
rola oddechu i pozycji
mięśnie biorące udział w ssaniu
nerwy czaszkowe
kości części twarzowej czaszki.
13. Prawidłowy handling.
14. Pierś i butelka (dobór butelki, na co zwracać uwagę).
15. Ssanie u dzieci urodzonych przedwcześnie.
16. Ssanie nie – odżywcze: smoczek, kciuk, samoregulacja.
17. Ocena umiejętności jedzenia u dzieci od 6 m.ż.
18. Karmienie/jedzenie u dzieci od 6 m.ż.
19. Wady zgryzu.
20. Higiena jamy ustnej, szczoteczka jako działanie terapeutyczne.
21. Propriocepcja w terapii dysfagii.
Na szkolenie proszę zabrać lalkę, łyżeczkę, kubek, słomkę, mus owocowy, szczoteczkę do
zębów. Ponadto, wygodny strój, dobry humor i chłonny umysł.

