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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΤΦΑΓΙΑ 
 

                      
Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου διοργανϊνει ςεμινάριο με κζμα: 

 
 

«Διαταραχζσ ίτιςησ και Κατάποςησ ςε Βρζφη και Παιδιά:  
Λήψη Αποφάςεων ςε Πολφπλοκα Περιςτατικά  

(Ενδιάμεςο-Προχωρημζνο Επίπεδο)» 
 

Ομιλήτρια: Dr. Joan Arvedson (βιογραφικό ςτθ ςελ. 4) 

 
Ημερομηνία:   21-23 Οκτωβρίου 2016 

Σόποσ: Europa Plaza Hotel, Ζγκωμθ, Λευκωςία 

Περιγραφή εμιναρίου:  
 
Βρζφθ και παιδιά με διαταραχζσ ςίτιςθσ και κατάποςθσ ςυχνά εμφανίηουν πολλαπλά/ 
ςφνκετα προβλιματα, τα οποία απαιτοφν όπωσ όλοι οι επαγγελματίεσ που εμπλζκονται 
ςτθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςι τουσ, να ζχουν μια πλιρθ κατανόθςθ των ιατρικϊν 
παραγόντων και τθσ υγείασ, για να μπορζςουν να κάνουν τθ βζλτιςτθ αξιολόγθςθ και 
παρζμβαςθ, βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που αφοροφν αυτά τα παιδία, τα 
οποία ςυχνά βρίςκονται ςε ςχολεία,  εξωτερικά ιατρεία, κακϊσ και ςτα νοςοκομεία.   
Αυτά τα πολλαπλά ςφνκετα προβλιματα περιλαμβάνουν: Αναπνευςτικζσ διαταραχζσ, 
διαταραχζσ του γαςτρεντερολογικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. Γαςτροοιςοφαγικι Παλινδρόμθςθ 
(ΓΟΠ) και Ηωςινοφιλικι Οιςοφαγίτιδα), Διατροφικζσ διαταραχζσ,  Εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ ςίτιςθσ (π.χ. ρινογαςτρικόσ ςωλινασ ι γαςτροςτομία) και Αποκατάςταςθ 
Στοματικισ Σίτιςθσ, Εμπόδια για τθν επιτυχι ςίτιςθ από το ςτόμα και τρόπουσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ, και ςυμπεριφορικζσ διαταραχζσ ςίτιςθσ/κατάποςθσ.  
Οι διατροφικζσ ανάγκεσ και θ υγεία του πνευμονολογικοφ ςυςτιματοσ δεν πρζπει ποτζ 
να τεκοφν ςε κίνδυνο από κεραπευτικζσ αποφάςεισ.  Θα ςυηθτθκοφν ςτοχευμζνεσ 
ςτρατθγικζσ βαςιςμζνεσ ςε επιςτθμονικζσ ζρευνεσ από τισ αρχζσ τθσ αιςκθτικοκινθτικισ 
και εγκεφαλικισ πλαςτικότθτασ και τουσ ςτόχουσ αξιολόγθςθσ και παρζμβαςθσ οι οποίοι 
ςτοχεφουν ςτθ βζλτιςτθ λειτουργικι αποτελεςματικότθτα.  Επίςθσ κα ςυηθτθκοφν 
διάφορα κζματα που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ και τθν όλθ διαχείριςθ των αςκενϊν κατά 
τθ διάρκεια των διαλζξεων, με βίντεο, περιπτωςιολογία, και διακρατικζσ ςυηθτιςεισ για 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε ζνα ευρφ φάςμα θλικιϊν και αιτιολογίεσ. 
 
Σο ςεμινάριο είναι διαμορφωμζνο για την παρακάτω ηλικία και πληθυςμό αςθενϊν:  
Πρόωρα νεογνά μζχρι ςχολικι θλικία.   
 
Προτεινόμενο κοινό:  
Επαγγελματίεσ υγείασ που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ και παρζμβαςθ διαταραχϊν 
ςίτιςθσ και κατάποςθσ ςε παιδιά, όπωσ Λογοπακολόγοι, Εργοκεραπευτζσ, 
Φυςικοκεραπευτζσ, Διατροφολόγοι, Νοςθλευτζσ, Ιατροί και Κοινωνικοί Λειτουργοί. 
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τόχοι ςεμιναρίου: 

 Να εμπεδϊςει τισ γνϊςεισ των αναπνευςτικϊν διαταραχϊν ςτθ διαχείριςθ των 
παιδιϊν με Στοματοφαρυγγικι Δυςφαγία. 

 Να μπορεί να εντοπίςει και να διαφοροποιιςει τουσ παράγοντεσ που εμποδίηουν τθ 
ςτοματικι ςίτιςθ (π.χ. διατροφι, γαςτρεντερολογικό ςφςτθμα, αλλεργίεσ)  

 Να αξιολογιςει και να μπορεί να λάβει αποφάςεισ για τθ διαχείριςθ των παιδιϊν με 
πολλαπλζσ ςφνκετεσ αιτιολογίεσ τθσ Δυςφαγίασ. 

 Να εφαρμόςει τισ ςτρατθγικζσ για τθ διευκόλυνςθ  τθσ ςτοματικισ ςίτιςθσ ςε ομάδεσ 
βρεφϊν και παιδιϊν υψθλοφ κινδφνου.  

 Να επιδείξει τισ διεργαςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςίτιςθσ δια ςτόματοσ ςε αςκενείσ 
οι οποίοι τρζφονται αποκλειςτικά με ςωλθνάκι, όλων των θλικιϊν.  

 Να εφαρμόςει τισ ςτρατθγικζσ οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθν παρζμβαςθ των αςκενϊν 
με ςυμπεριφορικζσ διαταραχζσ ςίτιςθσ/κατάποςθσ οι οποίεσ είναι βαςιςμζνεσ ςτισ 
αρχζσ τθσ αιςκθτθριακισ και τθσ ςυμπεριφοράσ.  
 

 
Αναλυτικό Πρόγραμμα εμιναρίου 

 
Πζμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 (Για Γονείσ) 
 

18:00 – 20.00 
Διάλεξθ (1 ϊρα): Τί πρζπει να γνωρίηουν οι γονείσ: Αρχζσ τθσ Κλινικισ Αξιολόγθςθσ και 
Διαχείριςθ Αποφάςεων.  

Ερωτιςεισ/ςυηιτθςθ (1 ϊρα) 
------------------------------------- 
Σθμ. Η διάλεξθ κα γίνει ςτο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου ςτθ Λευκωςία και θ 
παρακολοφκθςθ κα είναι δωρεάν. 

 
Μζρα 1η (Παραςκευή, 21 Οκτωβρίου 2016)  
 
15:00 - 17:00 Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ςίτιςθσ τα πρϊτα 2 χρόνια ηωισ  

Θζματα ςτθν αεροφόρο οδό: Επιπτϊςεισ ςτθ μετάβαςθ ςτθ ςτοματικι 
ςίτιςθ  

 
17:00 - 17:15  Διάλειμμα  
 
17:15 -19:00  Παράγοντεσ που Περιπλζκουν τθ Στοματικι Σίτιςθ (Γαςτρεντερικι οδό, 

Διατροφι, Αλλεργία)  
 
Μζρα 2η (άββατο, 22 Οκτωβρίου 2016)  

 
08.00 – 10.00  Επίλυςθ προβλθμάτων με τθν Κλινικι Αξιολόγθςθ  
  
10.00 – 10:20  Διάλειμμα 
 
10:20 – 12:00  Κλινικι Αξιολόγθςθ – Λιψθ Αποφάςεων  
 
12.00 – 13:00  Γεφμα 
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13:00 – 15:00  Εργαςτθριακζσ Αξιολογιςεισ: (Ενδοςκοπικι Αξιολόγθςθ τθσ Κατάποςθσ & 
Βιντεοακτινοςκοπικι Αξιολόγθςθ τθσ Κατάποςθσ)   
Πότε Παραπζμπουμε και Τί Αναμζνουμε να Μεταφερκεί ςτο Σχολείο και 
ςτο Σπίτι  

  
15:00 – 15:15  Διάλειμμα 
 
15:15 – 17.00 Βιντεοακτινοςκόπιςθ: Περιπτωςιολογία  
 
 
Μζρα 3η (Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016) 
 
08.00 – 10.00  Διαχείριςθ Αποφάςεων: Επιςτθμονικά Τεκμθριωμζνεσ Πρακτικζσ, 

Εφαρμογζσ και Αρχζσ   
 
10.00 – 10:20 Διάλειμμα  
 
10:20 – 12:00 Διαχείριςθ Αποφάςεων των Διαταραχϊν Αναπνευςτικισ και 

Γαςτρεντερικισ Οδοφ (π.χ., κίνδυνοσ Ειςρόφθςθσ, Γαςτροοιςοφαγικισ 
Παλινδρόμθςθσ, Ηωςινοφιλικι Οιςοφαγίτιδα)   

 
12:00 – 13.00  Γεφμα  
 
13:00 – 15:00 Διαχείριςθ Αποφάςεων: Μετάβαςθ από Εντερικι Διατροφι (π.χ. 

ρινογαςτρικό/γαςτροςτομία/νθςτιδοςτομία)    
 
15:00 – 15:15 Διάλειμμα  
 
15:15 – 17.00 Διαχείριςθ Αποφάςεων: Αιςκθτθριακζσ και Συμπεριφορικζσ Διαταραχζσ 

Σίτιςθσ  
  

 
Γλϊςςα ςεμιναρίου: Αγγλικά με ταυτόχρονθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 
       Μζχρι τθν 1/9/16      Μετά τθν 1/9/16 
 Εγγεγραμμζνα μζλθ ΣΥΕΛΚ            180 ευρϊ      230 ευρϊ 

 Μθ μζλθ και Άλλεσ Ειδικότθτεσ          200 ευρϊ      250 ευρϊ 

 Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ Λογοκεραπείασ                            180 ευρϊ 

 

 

    *   Θα δοκεί πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ 
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Βιογραφικό ομιλήτριασ 
 
H Dr. Joan Arvedson, CCC - SLP, BCS-S, είναι μία διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ κλινικι γιατρόσ 

και δάςκαλοσ. Είναι Συντονίςτρια του Προγράμματοσ Υπθρεςιϊν Σίτιςθσ και Κατάποςθσ 

ςτο Νοςοκομείο Παίδων του Μιλγουϊκι ςτθν πολιτεία Ουιςκόνςιν των ΗΠΑ. Είναι 

Κλινικι Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Γαςτρεντερολογίασ, Τμιμα Παιδιατρικισ, ςτο Ιατρικό 

Κολζγιο του Ουιςκόνςιν - Μιλγουϊκι.  Η Dr. Arvedson ζλαβε το Bachelor, το Master και 

το Διδακτορικό τθσ από το Πανεπιςτιμιο του Wisconsin-Madison. Είναι μζλοσ τθσ ASHA 

(American Speech-Language-Hearing Association). Θα λάβει τιμθτικι διάκριςθ από τθν 

ASHA ςε ςυνζδριο που κα λάβει χϊρα το Νοζμβριο του 2016. 

 Η Dr. Arvedson ζχει επικεντρϊςει τθ φροντίδα των αςκενϊν, τθ διδαςκαλία και 

τθν ζρευνά τθσ ςτισ διαταραχζσ κατάποςθσ και ςίτιςθσ ςε βρζφθ και παιδιά, παρζχοντασ 

τεκμθριωμζνθ γνϊςθ και άμεςα εφαρμόςιμεσ ςτρατθγικζσ μζςω εργαςτθρίων και 

ςεμιναρίων ςε όλο τον κόςμο.  Δίνει ζμφαςθ ςε μία λειτουργικι ολιςτικι προςζγγιςθ 

όςον αφορά τα παιδιά, τονίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

επαγγελματιϊν και των φροντιςτϊν. 

Ζχει εκδϊςει 3 βιβλία:  

 «Ερμθνεία των Ερευνϊν Κατάποςθσ μζςω Videofluoroscopy ςε βρζφθ και 
παιδιά: Ζνασ οδθγόσ μελζτθσ για τθ βελτίωςθ των διαγνωςτικϊν δεξιοτιτων και 
το ςχεδιαςμό τθσ κεραπείασ», 2007, Northern Speech Services. 

 «Παιδιατρικι Κατάποςθ και Σίτιςθ: Αξιολόγθςθ και Διαχείριςθ», Β’ Ζκδοςθ, 
2002, ςε ςυνεργαςία με L. Brodsky, MD, Delmar Cengage Learning. 

 «Παιδιατρικζσ μελζτεσ Κατάποςθσ μζςω Videofluoroscopy: Ζνα Επαγγελματικό 
Εγχειρίδιο με οδθγίεσ ςε Φροντιςτζσ», 1999 (ςε ςυνεργαςία με Μ Lefton - Greif, 
PhD), Pearson Publishing.  
 

Η Dr. Arvedson ζχει δθμοςιεφςει πολυάρικμα άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά με 

ζμφαςθ ςτθν παιδιατρικι κατάποςθ και ςίτιςθ. 

 

 


