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Trudności w połykaniu - praktyczne techniki
wspomagające układ pokarmowy

Prowadząca: dr n. hum. Anna Regner
Dr n. hum. Anna Regner zajmuje się neurologopedią. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej
i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem
Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Prowadzi działalność
logopedyczno - szkoleniową oraz współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Obejmuje opieką terapeutyczną
niemowlęta, dzieci i dorosłych z zaburzeniami układu nerwowego, wadami genetycznymi, urazami oraz uszkodzeniami powstałymi
w wypadkach komunikacyjnych.
Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno
twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne.
Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji,
Indonezji, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Data: 8 października 2022 r., godz. 9:30-12:30
Forma: online + 4-dniowy dostęp do nagrania
Program:
1. Ogólne wprowadzenie do anatomii połykania.
2. Warunki efektywnego procesu połykania.
3. Rola mięśni biorących udział w połykaniu.
4. Ćwiczenia przygotowujące pacjenta do prawidłowego połykania:
- zmiana ciśnienia w jamie ustnej;
- korekta ruchów języka;
- regulacja napięcia mięśniowego gardła i przełyku.
5. Nauka praktycznych technik połykania (wskazany partner do części praktycznej).
UWAGA!
Prosimy o przygotowanie: butelki wody, lusterka laryngologicznego, małej gąbki, miękkiej szczoteczki do zębów, szczoteczki
elektrycznej lub sonicznej, drewnianej szpatułki, cewnika Foleya lateksowyego 24FrCH, najlepiej od 8 do 10 mm, krzesła, maty
na podłogę.
Koszt: 149 zł /płatność - zgodnie z regulaminem - przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu wpisania na listę
uczestników/
Zapisy: www.discurso.pl >> szkolenia >> zapisy
Imienny certyfikat: tak
Materiały szkoleniowe: tak
Możliwość otrzymania faktury: tak
Uwagi: Placówka organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli, a zadania statutowe placówki obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli, którego dofinansowanie jest określone w art. 70 a ust. 3 a pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

