
Data: 27-28 września 2021 r., godz. 17.30-20.00

Kurs online

Program:
1. Elektrostymulacja w logopedii - miejsce elektrostymulacji w holistycznym modelu terapii pacjenta z wyzwaniami.
- do dysfagii - dousznymi, 
- klipsy do aurikuloterapii 
- skarpetą/ klapkami 
- szyszką, -
 bańkami próżniowymi. 
3. Studia przypadków: 
- dziecka z dyslalią, 
- dziecko z Zespołem Downa,
 - pacjent po udarze, 
- dziecko z uszkodzeniami korowymi, 
- dziecko z autyzmem, 
- dziecko z Zespołem Angelmana, 
- pacjent po porażeniu nerwu twarzowego, 
- dziecko z problemami w zakresie motoryki małej, mobilności ręki,

mgr Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji
neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi w tym z padaczką. Założycielka Centrum
Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła wiele kursów w tym Curso Castillo
Morales-nivel I i II w Argentynie

Centrum Szkoleń DISCURSO www.discurso.pl
centrum.discurso@gmail.com

tel. 737463340

Prowadzące: mgr Aleksandra Kaczyńska i mgr Ewa Wojewoda

mgr Ewa Wojewoda - fizjoterapeuta, terapeuta manualny, fizykoterapeuta, specjalista tkanek miękkich i metod rehabilitacji
powięziowej. Od ponad 10 lat wykorzystuje zabiegi elektrostymulacji w praktyce terapeutycznej z pacjentami o różnych wyzwaniach
rozwojowych

Elektrostymulacja w logopedii 
MODUŁ II -ROZWIJAJĄCY

Powtórzenie, rozszerzenie, casestudy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odbyły kursy "Elektrostymulacja w logopedii" lub "Innowacyjne metody
elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej w logopedii" zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line.
W ramach szkolenia Uczestnik rozwija wiedzę z zakresu elektrostymulacji w logopedii oraz ma możliwość poznania konkretnych
przypadków pacjentów, efektów terapeutycznych z podziałem na terapię wstępną, cele krótkoterminowe i długoterminowe, a
także utrwala wiadomości i poznaje nowe możliwości aparatu.
Szkolenie wzmocni kompetencje Terapeuty w zakresie stosowania technik elektrostymulacji.



- dziecko z zaburzeniami regulacji procesów ślinienia, 
- dziecko po rozszczepie podniebienia twardego, podśluzwkowego
 - dziecko wiotkie, 
- dziecko spastyczne. 

Podczas szkolenia uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu Elektrostymulacji w odniesieniu do praktycznych możliwości
zastosowania nowych funkcjonalności aparatów i różnorodności elektrod.

Koszt: 350 zł /płatność - zgodnie z regulaminem - przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu wpisania na listę
uczestników/

Zapisy: www.discurso.pl >> szkolenia online >> zapisy 

Imienne zaświadczenie: tak

Możliwość otrzymania faktury: tak
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