
Δυσκαταποσία ενήλικα – Διεπιστημονική  
Προσέγγιση 

Ώρες σεμιναρίου: 
Εγγραφές: 10:00
Έναρξη : 10:30 – 16:30

Κόστος: 200€ μέλη – 230 € μη μέλη 

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023           
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου: Ελευθερίου Βενιζέλου 
50 & Σαρανταπόρου - Χολαργός

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
ΣΟΝΙΑ ΤΣΙΠΗ, Λογοπεδικός
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ , Φυσικοθεραπευτής
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΩΡΑΦΑ, Εργοθεραπεύτρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, Ψυχολόγος



Το σεμινάριο θα είναι αμιγώς λογοθεραπευτικό, και θα αναδειχθεί ο ρόλος και η εμπλοκή, των άλλων ειδικοτήτων  σε σχέση με τον εν λόγω θέμα. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

       Είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες σε θέματα δυσφαγίας/δυσκαταποσίας στον ενήλικα, να μπορούν να αξιολογήσουν τις διαταραχές με βάση 

την κλινική εκτίμηση, τη βιντεοακτινοσκοπική εκτίμηση κατάποσης (VFSS) αλλά και την ενδοσκόπηση κατάποσης (FEES), να σχεδιάσουν το θεραπευτικό 

πλάνο εφαρμόζοντας αντισταθμιστικές και άλλες τεχνικές.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

      - Ανάλυση της φυσιολογίας και της νευροφυσιολογίας της κατάποσης (στάδια κατάποσης, γεννήτρια κατάποσης κτλ)

       - Αναγνώριση των διαταραχών κατάποσης
       - Κλινική λογοθεραπευτική αξιολόγηση: ιστορικό, έλεγχος δομών, εκτίμηση κατάποσης
       - Ανάλυση κι ερμηνεία συμπτωμάτων κι ευρημάτων
       - Βίντεο: βιντεοακτινοσκόπηση κατάποσης/ενδοσκόπηση κατάποσης, σύγκριση αυτών, εκτίμηση ανάγκης       παραπομπής σε μια εκ των δύο
      -  Θεραπευτικό πλάνο: μανούβρες, αντισταθμιστικές κι άλλες τεχνικές
      -  Θεραπευτική προσέγγιση φυσιοθεραπευτή (στάση σώματος,  σωστή καθιστή θέση κτλ), εργοθεραπευτή (σίτιση   με κατάλληλα βοηθήματα κ.α. ), 

ψυχολόγο (ενίσχυση ασθενών αλλά και φροντιστών)

      - Μελέτη περιπτώσεων, συζήτηση πραγματικών περιστατικών
 

Φυσιοθεραπευτής: Αργύρης Δομουτζόγλου- Θεσσαλονίκη
Εργοθεραπεύτρια: Κατερίνα Χωραφά -Αθήνα
Ψυχολόγος: Γεωργία Κλειδαριά- Αθήνα



Βιογραφικά εισηγητών:

 Σόνια Τσίπη, Λογοπεδικός (MSc)

Λογοθεραπεύρια που ασχολείται με ενήλικες ασθενείς, που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και προβλήματα δυσφαγίας.  Εργάζεται, επι σειρά ετών, σε κέντρα αποκατάστασης. 

Μέλος της ομάδας δυσφαγίας της Θεσσαλονίκης. 

Αργύρης Δομουτζόγλου, PT-MSC-MT-BOBATH 

Φυσιοθεραπευτής νευρολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε κέντρα αποκατάστασης, με ασθενείς, που μεταξύ άλλων, αντιμετώπισαν 

προβλήματα δυσφαγίας. Διατηρεί πρότυπο κέντρο φυσιοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη. 

Κατερίνα Χωραφά ,MSc BScOTR/L 

Είναι μια έμπειρη εργοθεραπεύτρια που εργάζεται πάνω από 25 χρόνια στον τομέα της νευροαποκατάστασης. Αποφοίτησε με μέγιστο έπαινο από το Πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης (NYU) με BSc στην Εργοθεραπεία (OT) το 1995 και το 2019 ολοκλήρωσε το MSc Advanced OT (hons) από το Sheffield Hallam University.  Έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των 

επαγγελματικών της προσπαθειών για την προώθηση νέων τεχνικών για την νευροαποκατάσταση του άνω άκρου και γενικότερα της αποκατάστασης νέων ατόμων που έχουν 

υποστεί εγκεφαλικό.  Η πιο πρόσφατη έρευνα προς δημοσίευση είναι με θέμα την επιστροφή στην εργασία μετά το εγκεφαλικό.  Θεωρείται ειδικός στο SaeboFlex και ήταν η πρώτη 

που το εφάρμοσε στον παιδιατρικό πληθυσμό. Επί του παρόντος, ως ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της «Artimelia» Πρότυπο Κέντρο Εργοθεραπείας, μοιράζει την κλινική της 

δραστηριότητα μεταξύ ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών, της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Η κ Χωραφά είναι μέλος του Occupational Therapy Europe’s Register of Experts για 

νευροαποκατάσταση.  Αυτή θα είναι η έβδομη χρονιά της ως καθηγήτρια στο BSc(hons) πρόγραμμα εργοθεραπείας του Queen Mary University στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. 

Κλειδαριά Γεωργία, Ψυχολόγος (ΜΑ)

Τα τελευταία 18 χρόνια εργάζεται με παιδιά με αυτισμό. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ως εισηγήτρια και έχει γράψει ένα βιβλίο και ένα παραμύθι το 

οποίο θα εκδοθεί μέσα στο 2022.     

 


