
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio

realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”

Informacja dotycząca kursu

 ”GERIATRIA”

Szkolenie organizowane w Warszawie

1 DZIEŃ – godz. 09.00-17.00

2 DZIEŃ – godz. 09.00-17.00

Rejestracja uczestników 1 dnia od godz. 08.30

Dla uczestników szkolenia każdego dnia

 przewidziany jest obiad ok. godz. 13.00

oraz dwie przerwy kawowe po 15 min

 (oferowane wyżywienie jest bezpłatne)

Adres organizowanego szkolenia:

Centrum Rehabilitacji KINEZIO

Warszawa ul. Herbsta 4 (róg Romera)

Dzielnica Ursynów – Metro Stokłosy

Uczestnicy kursu otrzymują:

skrypt, notatnik , długopis, teczkę oraz ogromny zasób wiadomości

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika kursu:

zmienne obuwie sportowe



RAMOWY PROGRAM KURSU

Zakres tematyki obejmuje (Evidence Based Training)

1. Proces starzenia się  organizmu
2. Diagnostyka i specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w geriatrii
3. Całościowa ocena geriatryczna
4. Uwarunkowania pracy fizjoterapeuty z pacjentem w wieku podeszłym wynikające z zaburzeń 

funkcji narządów zmysłów i wyższych czynności nerwowych
5. Planowanie kompleksowej rehabilitacji geriatrycznej
6. Prowadzenie fizjoterapii i kontrola stanu pacjenta w trakcie rehabilitacji geriatrycznej
7. Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób starszych w wybranych jednostkach chorobowych
8. Fizjologia i jej wpływ na funkcjonowanie językowe i komunikacyjne u osób w wieku 

podeszłym w tym:
• układ oddechowy
• staw żuchwowo-skroniowy
• układ trawienny
9. Komunikacja w wieku podeszłym w aspekcie personelu medycznego 
• układ oddechowy
• czym jest komunikacja 
• starzenie się a język
• wytyczne dotyczące komunikacji z osobami w starszym wieku
• przyczyny nieefektywnej komunikacji
• najczęstsze błędy w komunikacji 
• komunikacja między różnymi podmiotami świadczącymi opiekę medyczną nad osobami w 

starszym wieku 
• sposoby komunikacji 
• ćwiczenia językowe dla osób w wieku senioralnym
10. Mowa u osób w podeszłym wieku
• Zachowania językowe u osób w wieku senioralnym
• Diagnostyka zaburzeń językowych
• Oddziaływania terapeutyczne dla osób w wieku senioralnym 
11. Zaburzenia połykania
• fizjologia połykania
• konsekwencja zaburzeń połykania
• Presbyfagia
• Zachowania językowe u osób w wieku senioralnym
• Diagnostyka zaburzeń językowych
• Oddziaływania terapeutyczne dla osób w wieku senioralnym 
12. Zaburzenia językowe i komunikacyjne u osób w podeszłym wieku w tym:
– układ oddechowy
– staw żuchwowo-skroniowy
– układ trawienny
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