LOGOPEDICKÉ CENTRUM ASOBI
v spolupráci s
Societa Italiana per la Care in Perinatologia
Scuola di Specializazzione in Tecnica Ortodontica
Sekcia klinickej logopédie
Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy
a krku

VPLYV PRÍJMU POTRAVY NA ROZVOJ ORÁLNYCH
FUNKCIÍ
ALTERÁCIA SUBLINGVÁLNEJ UZDIČKY

Vás srdečné pozýva na prakticko – teoretický kurz,
určený pre logopédov, fyzioterapeutov, zubných lekárov, pediatrov,
zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov a pedagógov.
Najnovšie poznatky z oblasti perinatálnej medicíny potvrdzujú pozitívny vplyv
dojčenia na vývin orofaciálneho svalstva a stomatognatického aparátu. Správny

LOGOPEDICKÉ
CENTRUM ASOBI

výber následných príkrmov s prízvukom na primeranú spotrebu rastúceho a
vyvíjajúceho sa detského organizmu, vrátane budovania stravovacích návykov v
ranom veku sú základnými faktormi ovplyvňujúcimi celkový zdravotný stav
jedinca, vrátane zdravia ústnej dutiny. Fyziologické sanie nutričného aj non-
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nutričného charakteru je pilierom orálneho zdravia a zodpovedá za správnu
maturáciu orálnych funkckií a za rozvoj budúcej artikulácie. Dojčenie aj
racionálny výber dojčenských pomôcok má nielen vplyv na estetiku, ale aj na
funkčnosť stomatognatického aparátu. Deštruovaný mliečny chrup je vstupnou
bránou fokálnej infekcie na primárnej úrovni. Raná intervencia má nezastupiteľný
význam pre formovanie skelektického vzorca aj mukogingiválnej profylaxie.
Neadekvátne orálne aktivity, môžu spôsobiť parafunkcie, či zanechať škody na
mliečnom chrupe. Od narodenia je možné správne návyky vytvoriť, pestovať
a upevňovať tak, aby sa stali automatickou súčasťou života.

MUDr. Alexandra SEMJONOVÁ, PhD.
Vedecký doktor v Detskom Lekárstve. Špecializačný titul v Prevencií detského orálneho
zdravia získala na Univerzite v Miláne, kde pôsobí od roku 2007. Titul PhD získala na
Fakulte Sv. Alžbety v Bratislave. Master in Scientific Medicine Marketing & Managment,
Master v Allergológii a v ORL Citologii. Postgraduálny Diplom v Alimentácii v detskom
veku. Špecialista v Odontostomatologických vedách a prevencii, v orálnej a maxilárnej
patofyziológií v ranom detskom veku, v oblasti alimentácie a výživy v detskom veku.
Zameriava sa na karyológiu s osobitným zreteľom na implementáciu aktuálnych smerníc v
oblasti preventívneho detského lekárstva. Prednáša na 1.st level Master of Advanced
Technologies v oblasti Stomatologických Vied na Univerzite La Sapienza v Ríme.
Viceprezidentka a vedecká riaditeľka talianskej spoločnosti pre Perinatológiu. Head Editor
talianskeho časopisu La Care. Vedecký člen Scuola di Specializazzione in Tecnica
Ortodontica Pediatrica Preventiva. Aktívne spolupracuje na realizácii národných
projektových dokumentácií, kde sa zameriava na primárnu prevenciu od novorodeneckého
veku, na prevenciu orálneho zdravia a na problematike orálnych funkcií v korelácií s
vývojom dieťaťa a oklúziou. Autorka projektov a výskumov zameraných na prevenciu
zdravia od narodenia dieťaťa po školský vek, adresovaných pôrodným asistentkám,
detským lekárom, logopédom a detským zubárom. Odborný konzultant pre rozvoj
univerzitných syláb pre detských lekárov. Spoluautor patentovaných metód hygieny ústnej
dutiny od raného detského veku po predškolský vek. Jej vedecká činnosť sa odzrkadľuje v
publikáciách, projektoch, je tútorkou diplomových prác v oblasti rozvoja zdravia infanta.
Prednáša a spoluprednáša na kurzoch, konferenciách a kongresoch na akademickom i
privátnom poli.

PROGRAM:

► Teoretická časť
•
•
•
•

• VPLYV A ULOHA ALIMENTACIE OD NARODENIA AŽ PO ŠKOLSKÝ VEK
KOJENIE
PRIKRMOVANIE
ODSTAVENIE DIETATA
ALIMENTARNE ZLOZVYKY

•
•
•
•

• PREVENCIA STOMATOGNTICKEHO APARATU A ZDRAVIA USTNEJ DUTINY
MIECNY CHRUP
SPOSOBY HYGIENY A PREVENCIE
PATOLOGIE CHRUPU S NASLEDKAMI NA ORALNE FUNKCIE DIETATA A NA POSTURU
CUMLIKY A DOJCENECKE FLASE ( oralne zvyky / zlozvyky a komportamentalne zlozvyky)

•
•

• ALIMENTACIA VEGÁNSKA A VEGETARIÁNSKA A JEJ VPLYV NA ORÁLNE FUNKCIE DIEŤAŤA
VPLYV MIKROBIOTA NA ORÁLNE ZDRAVIE DETSKÉHO PACIENTA
KORELÁCIA PATOLÓGII V DESTKOM VEKU S ORO-FACIÁLNYMI DYSFUNKCIAMI
ALERGIE A INTOLLERANCIE
RESPIRAČNÉ PROBLÉMY, GASTROINTESTINÁLNE PROBLÉMY
• ALTERÁCIA SUBLINGVÁLNEJ UZDIČKY

•
•
•
•

JAZYK: jeho vplyv pre orálne funcie a celý tonicko posturálny systém
SUBLINGUÁLNA UZDIČKA: definícia, embryologická definícia
INCIDENCIA A PREVALENCIA
ANATOMO- FUNKČNÉ a PSYCHO- SOCIÁLNE NÁSLEDKY KRÁTKEJ UZDIČKY

•
•
•

• KRÁTKA SUBLINGUÁLNA UZDIČKA U NOVORODENCOV:
SYMPTÓMY
VPLYV NA VÝŽIVU
HODNOTIACI PROTOKOL I.

•
•
•
•

• KRÁTKA SUBLINGUÁLNA UZDIČKA U DETÍ- ADOLESCENTOV A DOSPELÝCH:
SYMPTÓMY
VPLYV NA VÝŽIVU
IMPLIKÁCIE OKLUZÁLNE- FUNKČNÉ- POSTURÁLNE
HODNOTIACI PROTOKOL II.

► Praktická časť:
•

Valutačný Protokol I , Valutačný Protokol II

•

Alimentárna Tabuľka I, Alimentárna Tabuľka II

ORGANIZÁCIA
DÁTUM KONANIA:
25. – 26. 10. 2019
Piatok : 09.00 – 17.30
Sobota: 08.30 –14.00
Prihlásiť sa na kurz a zaplatiť poplatok je nutné do 30.09.2019
CENA: 140 eur,- / v cene je zahrnutý cofeebreak
ZODPOVEDNÝ za ORGANIZÁCIU: PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
KONTAKT: logopedicke.centrum@gmail.com
Počet kreditov: pridelené podľa kritérií vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov
MIESTO KONANIA: Bratislava, hotel / miesto konania bude včas
upresnené
------------------------------------------------------------------------------------------ĎAKUJEME ZA CHARITATÍVNY FINANČNÝ PRÍSPEVOK
SPONZOROM - KVETINOVÁ POHOTOVOSŤ.
Príspevok bude odovzdaný na mieste konania podujatia.

