
 Od wielu lat zajmuję się problematyką schorzeń układu nerwowego oraz konsekwencjami jego uszkodzenia. Jestem autorką publikacji i wielu szkoleń z tego
zakresu. Główny kierunek moich zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną, czyli zaburzenia połykania. Pracuję z pacjentami z zaburzeniami mowy, które
są wynikiem udaru, w przebiegu choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i innych schorzeń układu nerwowego. Ponadto interesuję się szeroko pojętymi
zaburzeniami odżywiania. Zawodowo jestem związana Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika
Neurologii i Neurorehabilitacji). Jestem wykładowcą uczelni wyższych w Katowicach i Rzeszowie.

Przebieg poszczególnych faz połykania.
Zaburzenia typowe dla poszczególnych faz połykania.
Charakterystyczne objawy dysfagii neurogennej o ostrym początku i dysfagii przewlekłej.
Metody badania – nieinstrumentalne, testy przesiewowe.
Metody pracy z pacjentem z dysfagią.

Czym jest dysfagia psychogenna, jakie są kryteria rozpoznania i z czym ją różnicujemy.
Z jakimi innymi problemami współwystępuje dysfagia psychogenna oraz jakie czynniki predysponują do jej rozwinięcia.
Które fazy procesu połykania są szczególnie istotne, jeśli chodzi o dysfagię psychogenną.
Jak procesy poznawcze, emocje oraz reakcje fizjologiczne organizmu wpływają na przebieg połykania u osób z dysfagią
psychogenną.
Jak dysfagia psychogenna ma się do neurogennej.
Jak postępować w przypadku rozpoznania psychogennych zaburzeń połykania – diagnoza i terapia z punktu widzenia logopedy i
neurologopedy.

Data: 2 października 2021 r., godz. 9.00-13.15 

Forma: online oraz 3-dniowy dostęp do nagrania 

Zaburzenia połykania towarzyszą wielu chorobom, jednak najczęściej dotykają pacjentów neurologicznych. Specjalista powinien
umieć rozpoznać objawy dysfagii, wdrożyć odpowiednie postępowanie oraz stać się edukatorem dla pacjenta, rodziny, ale też
personelu medycznego, z którym współpracuje.

Program:
Część 1.

Część 2. 

Dysfagia w ujęciu praktycznym

Centrum Szkoleń DISCURSO www.discurso.pl
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tel. 737463340

Prowadzące: 
mgr Tatiana Lewicka /neurologopeda/
mgr Aleksandra Gnacek /psycholog/

mgr Tatiana Lewicka

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Jestem również autorką artykułów oraz webinarów dotyczących zdrowia
psychicznego i relacji, a także autorką i współautorką publikacji związanych z rehabilitacją procesów poznawczych. Pracuję z osobami dorosłymi.                       
W gabinecie stosuję wyłącznie metody o skuteczności udowodnionej naukowo.

mgr Aleksandra Gnacek



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

tel. 737463340

Koszt: 149 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

 


