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Στόχοι Workshop 
 

 Οι συμμετέχοντες, αφού «ξεσκονίσουν» τις γνώσεις τους στην Ανατομία και την Φυσιολογία ώστε να είναι ξεκάθαροι οι Θεραπευτικοί 
στόχοι (Μυϊκό σύστημα που συμμετέχει στην Σίτιση), θα κατακτήσουν τις δεξιότητες που απαιτείται, ώστε να εντοπίζουν τους κλινικούς 
δείκτες που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή Σίτιση και Κατάποση. 

 
 Η Κλινική Αξιολόγηση και η συνεργασία με άλλες ειδικότητες είναι βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση της Δυσφαγίας.  

 
 Σε συνεργασία με ΩΡΛ, θα εξεταστεί και θα αναλυθεί η σημασία της FEES. Θα υπάρξει ζωντανή επίδειξη (πραγματικό περιστατικό) και 

βίντεο ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση τόσο να εξοικειωθούν με το τί πρέπει να παρατηρήσουν σε μια εξέταση όσο και να 
μπορέσουν να σχεδιάσουν το θεραπευτικό τους πλάνο ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής.  

 
 Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στις Κλασικές Θεραπευτικές Μεθόδους αλλά και σε σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση της Δυσφαγίας. 
 Την τελευταία ημέρα, οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν σε ερωτήσεις/αξιολόγησης ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευσή 

τους. 
 

Κεντρική Ομιλήτρια 
 
Marissa A. Barrera, MS, MPhil, MSCS, CCC-SLP, PhD is an internationally recognized Medical Speech-Language Pathologist and Multiple 
Sclerosis Certified Specialist. She is a Professor of Acquired Motor Speech and Swallowing Disorders and co-founder of The Guardian Way®.  
Dr.Barrera has extensive training in the evaluation and treatment of individuals with neurological conditions and is a leading expert on the use of 
modalities including NMES, sEMG and neuromuscular taping for swallowing and motor speech disorders. As a respected researcher and author, Dr. 
Barrera has lectured around the globe on a wide range of clinical care topics ranging from dysphagia, NMES, motor speech disorders, cognition and 
neurogenerative diseases. She is a member of the prestigious Clinical Advisory Committee of the National MS Society and the Multiple Sclerosis 
Foundation Advisory Board. She also serves as the Program Director for the Masters of Science in Medical Speech-Language Pathology at Yeshiva 
University, New York, NY. 
Dr. Barrera is also the founder and owner of the ASPIRE CENTER and New York Neurogenic 
Speech-Language Pathology PC. She graduated college summa cum laude, received her Masters of Science from Columbia University, as well as 
both her Masters of Philosophy and PhD from the CUNY Graduate Center. 
 
 

 
 



Οι Συμμετέχοντες 
 
Στο Workshop αναμένεται να συμμετέχουν: Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ιατροί & Yπ.Υγείας που συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση/θεραπεία της Δυσφαγίας. 
 
Το κόστος συμμετοχής θα είναι: 620.00 Ευρώ  
                       Early bird: 540.00 Ευρώ (μέχρι 25/03/2021) 
 
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 Σημειώσεις και Πιστοποιητικό Συμμετοχής 

 Καφές και γεύμα (συμμετέχοντες-διοργανωτές-ομιλητές) 

 Εκπτωτικό πακέτο διαμονής στην Λευκωσία σε προτεινόμενα ξενοδοχεία (σε όσους το χρειάζονται και το ζητήσουν) 
 
 

 
Χώρος Διεξαγωγής 
Το Workshop θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Λευκωσία. 
 
 
 

Πληροφορίες – Εγγραφές 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.christopoulou@euc.ac.cy, τηλ. Επικοινωνίας: 22029900/9966009 
Παρακαλώ όπως εκδηλώσετε ΑΜΕΣΑ το ενδιαφέρον σας, μέχρι τις 28/02/2021, γιατί ο αριθμός συμμετέχοντων είναι περιορισμένος, 
συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής!!! 
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