
 

 

 
 
 
 

 
 
 

         
 

DEGLUTÍCIA: 
OD FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY                    

PO REHABILITÁCIU  
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 

 

LOGOPEDICKÉ CENTRUM ASOBI 

v spolupráci s 

Societa Italiana per la Care in Perinatologia 

Sekcia klinickej logopédie 
Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu 

a chirurgiu hlavy a krku 
 

Vás srdečné pozýva na prakticko – teoretický kurz,  

určený pre logopédov, fyzioterapeutov, zubných lekárov, 

pediatrov, neonatológov 

Účastníci  kurzu budú mať možnosť osvojiť si najnovšie 
trendy a postupy v logopedickej praxi používané pri 
odstraňovaní porúch prehĺtania.   
Cieľom kurzu je osvojiť si problematiku porúch prehĺtania 
z funkčného a rehabilitačného hľadiska a pripraviť 
účastníkov kurzu na prácu pacientov s poruchami 
prehĺtania. Účastníci kurzu sa naučia ako pripraviť 
report/zber dát u pacienta, osvoja si logopedicko- lekárske 
prístupy k danej problematike, naučia sa ako plánovať 
intervenciu direktnou a indirektnou formou a ďalšími 
rehabilitačnými a kompenzačnými technikami, dozvedia sa 
o spôsobe kŕmenia pacientov so štrukturálnou dysfágiou 
a kvalite života týchto pacientov. Taktiež sa oboznámia 
ako aplikovať metodologické, diagnostické a terapeutické 
postupy tak, aby mohli tieto poruchy v každodenných 
a prirodzených podmienkach vyriešiť.  
Prioritnou súčasťou kurzu je bohatá PRAKTICKÁ ČASŤ 
zameraná na rôzne profily porúch pacientov, na video-
nahrávky a skupinové cvičenia.   
 

Odborny garant: 

PhDr.Zuzana Jandová, PhD. 



Prof.ssa Mariagrazia Anna BURATTI 

Lektorka kurzu je Prof.ssa  Mariagrazia Anna BURATTI uznávaná 

talianska špecialistka Logopédie a docentka na Milánskej Univerzite                   

v odbore Foniatria a Školy Rečovej Terapie. Oblasťou jej klinického 

pôsobenia a výskumu je oblasť dysfágie u detí a dospelých neurologických 

pacientov a post karcinomatických pacientov, pacientov vo vývinovom 

veku s neurologickými a syndrómovými deficitmi a poruchami Eustachovej 

trubice. Je odborníkom  na funkčné poruchy prehĺtania. Zameriava sa na 

včasnú logopedickú intervenciu a následné rehabilitačno- terapeutické 

postupy dysfágie. Pracuje ako logopéd a riaditeľ Diagnosticko-

rehabilitačného Multišpecialistického Centra D&G v meste Saronno 

(Taliansko). Rovnakú funkciu vykonáva aj v Centre Confederatione 

Helvetica v meste Lugano ( Svajciarsko). Docent „Pedofágie a Špeciálnych 

Patológii u detí 0-36 mesiacov“- Master of Deglutology, na Klinike ORL 

v meste Pisa. Docent na Magisterskom Štúdiu Turinskej Univerzity v obore 

Deglutológia a Raná vývinová dysfágia a súvisiace problémy“. 

Korelátor/Tútor mnohých dizertačných prác a špecializačných dizertačných 

prác na tému Deglutológia. Od roku 2017 zastupuje funkciu hlavného 

logopéda v Inštitúte Don Serafino Ronchi (mesto Brescia, Taliansko), kde 

sa venuje problémom prehĺtania a stravovania vo všetkých vekových 

kategóriách. Vedúci logopéd Národných smerníc pre správu dospelých 

pacientov s dysfágiou vo foniatrii a rečovej terapii na Turínskej Univerzite. 

 
PROGRAM:  

 
► Teoretická časť 
 

 Degluíicia: význam pre organické štruktúry pacienta 

 Čo je to dysfágia: príčiny dysfágie v detskom veku 
Funkčné vyšetrenie prehĺtania 

 Funkčné vyšetrenie rizika a odchýlok prehĺtania  

 Buko- tvarová neuromotorická rovnováha 

 Teória (analýza a znalosť reflexov) a prax 

 Bukálno -  motorická rehabilitácia: 
• Labiálna a periorálna stimulácia 
• Stimulácia obranných reflexov v prípade, že chýbajú 
• Hyper / hyposensibilita 

 
 

►  Praktická časť: 

 Zbieranie dát pacienta 

 Reprt/ formulár pre pacienta ( bude poskytnutý všetkým účastníkom) 

 Klinické videa funkčného vyšetrenia úst  

 Lekársko-klinické postupy vyšetrenia pacienta  potrebné na kompletizáciu 
profilu pacienta  

 FEES (fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing) 

 Videofloroskopia 

 Latero- cevikálna auskultácia 
 

►  Teoreticko - praktická časť: 

 Alimentárna rehabilitácia, rehabilitácia jedlom a alimentárne nástroje  

 Rehabilitácia sania: výber alimentačných nástrojov podľa zistenej 
patológie 
Rehabilitácia v priebehu odstavenia dieťaťa: výber lyžičky vzhľadom ku 
charakteru potravy a proprioreceptivitou. 

 Rehabilitácia žuvania: stimulácie a cvičenia na vyvolanie reflexu žuvania 
Rehabilitácia pitia: použitie alimentárnych pomôcok, poznanie obranných 
polôh“  pri pití a prehĺtaní. Výber pohára 
Správne držanie jedla pri jedle 

 
Preklad z taliančiny bude zabezpečený MUDr. Alexandrou Semjonovou, PhD.,  
pediatričkou pôsobiacou  v Taliansku.  

 

ORGANIZÁCIA 
 
DÁTUM KONANIA:      22.05. – 23.05 2020       
 
Piatok : 10.00 – 17.00   / 7 hodín  
Sobota:  08.30 –14.30  / 6hodín 
 
SUMA: 160,- eur 
 
Prihlásiť sa na kurz a zaplatiť poplatok je nutné do 08.05.2020 
 
ZODPOVEDNÝ za ORGANIZÁCIU:  PhDr. Zuzana Jandová, PhD. 
KONTAKT:  logopedicke.centrum@gmail.com     
 
MIESTO KONANIA: Bratislava, hotel /bude včas upresnené/  
 
Počet  kreditov: pridelené podľa kritérií vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov 
     



 



 


