«Διαταραχές Φωνής:
Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση - Έμφαση σε Ενήλικες»
29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – ΑΘΗΝΑ
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1
Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριήμερη πρακτική
εκπαίδευση με θέμα «Διαταραχές Φωνής: Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Έμφαση σε Ενήλικες» στην ΑΘΗΝΑ.
Εισηγήτρια της εκπαίδευσης θα είναι η Δρ. Γεωργία Α. Μαλανδράκη, PhD, CCC-SLP,
Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας και Νευροεπιστημών του Columbia
University της Νέας Υόρκης. Σύντομο βιογραφικό της εισηγήτριας ακολουθεί την
παρούσα ανακοίνωση.
Την ευθύνη για τη διοργάνωση της εκπαίδευσης αναλαμβάνει η Ελληνική
Επιστημονική και Εκπαιδευτική Ομάδα Λογοπαθολογίας της Δρ. Μαλανδράκη
(www.logopathologia.gr).
Η εκπαίδευση θα έχει ΑΥΣΤΗΡΑ περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (35) και
απευθύνεται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες Λογοθεραπευτές/Λογοπαθολόγους. Λόγω
του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
Περιγραφή
Η τριήμερη εκπαίδευση θα καλύψει:
α) αναλυτικές γνώσεις πάνω στην ανατομία, φυσιολογία και νευροφυσιολογία της
φωνής (με 3D μοντέλα ανατομίας) και του αναπνευστικού συστήματος.
β) σύγχρονες πληροφορίες/έρευνες για την ιστολογία των φωνητικών χορδών, το
ρόλο του ενδοκρινολογικού συστήματος στην παραγωγή φωνής και την ανάπτυξη
της φωνής από τη βρεφική στη γηριατρική ηλικία.
γ) τις κυριότερες (συχνότερες) διαταραχές φωνής (νευρολογικές, δομικές και
λειτουργικές) με λαρυγγοσκοπικά ευρήματα και δείγματα φωνής.

δ) αναλυτικά διαδικασίες αξιολόγησης της φωνής (αντιληπτική, ακουστική,
λαρυγγοσκοπική και αεροδυναμική αξιολόγηση φωνής). Οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία σε ομάδες να εξασκηθούν στη συλλογή δειγμάτων φωνής, στην
ακουστική και αντιληπτική ανάλυση των δειγμάτων και στην ερμηνεία
λαρυγγοσκοπικών ευρημάτων πραγματικών ασθενών (5ωρο εργαστήριο
αξιολόγησης).
ε) αναλυτικά συμπεριφορικές και συνοπτικά ιατρικές/χειρουργικές θεραπευτικές
τεχνικές και μεθόδους για υπερλειτουργικές και υπολειτουργικές διαταραχές
φωνής, όπως μεταξύ άλλων: vocal function exercises, loudness exercises,
respiratory strength training, manual laryngeal massage, resonant voice therapy,
κλπ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία και να εξασκηθούν στις
συμπεριφορικές θεραπευτικές τεχνικές μαζί με την εισηγήτρια. Καθόλη τη διάρκεια
της εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται hands-on δραστηριότητες, ομάδες
συζήτησης για μελέτες περιπτώσεων και παρακολούθηση βίντεο και
ηχογραφήσεων. Η όλη εισήγηση και οι σημειώσεις θα είναι στα ελληνικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνολικό κόστος: 350 ευρώ.
Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας παρακαλείσθε να καταθέσετε μία
προκαταβολή των 150 ευρώ μέχρι το αργότερο 31 Ιουλίου 2013.
Για να ολοκληρωθεί η κατοχύρωση της θέσης σας πρέπει να καταθέσετε το
υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ ως το αργότερο 10 Οκτωβρίου 2013.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συμμετοχή σας θα είναι κατοχυρωμένη ΜΟΝΟ μετά την κατάθεση της συνολικής
συμμετοχής ή της πρώτης δόσης σε αριθμό λογαριασμού που θα σας δοθεί και
αφού μας αποστείλετε μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς το αποδεικτικό τραπεζικής
κατάθεσης. Η συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιβεβαίωση της
συμμετοχής σας.
*Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, αν οι θέσεις φτάνουν στην πληρότητα πριν
από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, οι παραπάνω ημερομηνίες ενδέχεται να
αλλάξουν και να είναι νωρίτερα.
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (23%).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α) Στείλτε e-mail στο sapostolaki@logopathologia.gr και δηλώστε επίσημα
συμμετοχή για την εκπαίδευση ΦΩΝΗΣ. Στο e-mail παρακαλώ συμπεριλάβετε το
όνομα, το τηλέφωνο και το επάγγελμά σας.
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Β) Η συνεργάτης μας θα σας στείλει μέσω e-mail την αίτηση συμμετοχής και
πληροφορίες για τα ακριβή βήματα που θα πρέπει να συμπληρωθούν για να είναι
κατοχυρωμένη η συμμετοχή σας.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ
Γεωργία Α. Μαλανδράκη, Ph.D., CCC-SLP
Η Δρ. Μαλανδράκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στα Προγράμματα Λογοπαθολογίας
και Νευροεπιστήμης της Εκπαίδευσης του Τμήματος Βιοσυμπεριφορικών
Επιστημών του Columbia University στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α και Διευθύντρια του
Ερευνητικού Εργαστηρίου Κατάποσης, Φωνής, και Νευροαπεικόνισης του
Columbia University. Στο Columbia University διδάσκει μαθήματα πάνω σε
Δυσφαγία, Τραυλισμό και Διαταραχές Φωνής.
Παράλληλα, είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονική και κλινική συνεργάτης
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”
(επικεφαλής της Ομάδας Κατάποσης).
Έχει άνω των 60 δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά και πρακτικά παγκοσμίων συνεδρίων και έχει συγγράψει έξι κεφάλαια
βιβλίων. Είναι ακόμη η συγγραφέας του ελληνικού βιβλίου «Εξελικτικός και
Επίμονος Τραυλισμός».
Έχει υπάρξει προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά μαθήματα, ημερίδες και
σεμινάρια στις Η.Π.Α., αλλά και στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του
American Speech, Language and Hearing Association, του Dysphagia Research
Society, του Society of Neuroscience, του Human Brain Mapping Organization, του
American Telemedicine Association, και της Ελληνικής Εταιρείας
Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης. Ακόμη είναι μέλος του Wisconsin
Speech, Language and Hearing Association, του New York State Speech, Language
and Hearing Association, και Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων
Λογοθεραπευτών-Λογοπαθολόγων Ελλάδος.
Η Δρ. Μαλανδράκη έχει διακριθεί πολλάκις, εντός Ελλάδας και διεθνώς, για την
ακαδημαϊκή της πορεία και την ερευνητική της δραστηριότητα. Πρόσφατα
βραβεύτηκε με το αμερικάνικο βραβείο Σημαντικής Ερευνητικής Συμβολής για Νέο
Ερευνητή Λογοπαθολογίας για το 2011 από την Αμερικάνικη Ένωση Ομιλίας, Λόγου
και Ακοής (2011 ASHA Early Career Contributions in Research Award).
Για αναλυτικές βιογραφικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ομάδας
μας: www.logopathologia.gr
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