Διαδικτυακή εγγραφή
www.fdi2.com
e
Εγγραφή για το σεμινάριο και διαδικασία πιστοποίησης
$ 475 δολάρια (USD) πριν τις 27 Μαρτίου 2021
$550 δολάρια (USD) μετά τις 27 Μαρτίου 2021

Οι ερευνητές που δημιούργησαν το MDTP

Όλες οι εγγραφές υπόκεινται σε ένα επιπλέον κόστος $9.99

McNeill Dysphagia
Therapy Program
[MDTP]

Το σεμινάριο δεν είναι διαθέσιμο για φοιτητές.

Μια θεραπεία για
την κατάποση
βασισμένη σε ασκήσεις

Το σεμινάριο είναι διαδικτυακό μόνο μέσω Zoom και
δεν θα καταγραφεί.

Σεμινάριο πιστοποίησης

Οι εγγραφές κλείνουν 1η Μαΐου 2021
Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για 0.85 ASHA CEUs
(Intermediate Level, Professional Area)

Πρόγραμμα (ώρα Ελλάδας)
(Διάρκεια σεμιναρίου από τη 1:00 μ.μ. μέχρι τις 9:30 μ.μ.)

12:50 Εισαγωγή των συμμετεχόντων στο χώρο αναμονής της
διαδικτυακής πλατφόρμας
1:00 Τι είναι το MDTP;
1:30 Επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν το MDTP
2:30 Αρχές στις οποίες στηρίζονται οι ασκήσεις
στο MDTP, Μέρος 1
3:30 Αρχές στις οποίες στηρίζονται οι ασκήσεις
στο MDTP, Μέρος 2
4:15 Η ιεραρχία της σύστασης των τροφών στο MDTP
4:45 Διάλειμμα
5:00 Αξιολόγηση κατάποσης στο MDTP
7:00 Θεραπεία με βάση το MDTP – Ανάλυση βήμα-βήμα
9:00 Ερωτήσεις και απαντήσεις
*Μετά από κάθε παρουσίαση θα γίνονται μικρά διαλείμματα

Michael A. Crary, PhD., (FASHA – HONORS)

Giselle Carnaby, MPH, PhD, SLP/ CCC (FASHA- HONORS)

Η ομάδα διδασκαλίας του MDTP
Lisa LaGorio, PhD, MPH, CCC-SLP
Diane Longnecker, M.S., CCC-SLP, BCS-S
Yvette McCoy, MS., CCC-SLP, BCS-S
Jessica Gregor, MS, CCC-SLP
Mary Burns, MS, CCC-SLP
Δείτε τα βιογραφικά όλων των διδασκόντων στον ακόλουθο ιστότοπο
.

Γνωστοποιήσεις εκπαιδευτών:

Οικονομικά: Οι Dr. Crary και Dr.Carnaby λαμβάνουν μέρος από τα
συνολικά έσοδα του Florida Dysphagia Institute. Οι Dr. LaGorio, Ms.
Longnecker και Ms. McCoy, Ms. Gregor, και Ms. Burns λαμβάνουν μισθό
για τη διδασκαλία των μαθημάτων.
Μη οικονομικά: Οι Dr. Crary, Dr. Carnaby, Dr. LaGorio, Ms.
Longnecker και Ms. McCoy, Ms. Gregor, και Ms. Burns δεν έχουν να
γνωστοποιήσουν μη οικονομικές σχέσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:
floridadysphagiainst2@gmail.com
ή στον ιστότοπο www.fdi2.com

Σάββατο
15 Μαΐου 2021
Ζωντανά και διαδικτυακά
μέσω Zoom
(ώρα ΕΛΛΑΔΑΣ)

McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP)

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων:

Τι είναι το MDTP>>>
Το MDTP είναι μια συστηματική προσέγγιση στη θεραπεία της δυσφαγίας σε ενήλικες που βασίζεται σε ασκήσεις. Αντί μιας συγκεκριμένης τεχνικής,
το MDTP αποτελεί ένα πλαίσιο, μέσω του οποίου, μπορεί ο λογοθεραπευτής να προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία στους ενήλικες ασθενείς. Αυτό
το μονοήμερο, μέσης δυσκολίας σεμινάριο, εισάγει τους συμμετέχοντες στον τρόπο σκέψης του MDTP, παρέχει τα αποτελέσματα αρχικών κλινικών
μελετών, που καταγράφουν τα λειτουργικά και φυσιολογικά οφέλη της παρέμβασης με το MDTP και περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα του MDTP
για την αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών στο πλαίσιο της προσέγγισης του MDTP.

Ποια είναι τα βασικά
βήματα του MDTP?
>>>

Το MDTP βασίζεται σε ασκήσεις. Σε
αυτές γίνεται ανασκόπηση και
αναλύονται σε αυτό το σεμινάριο.Τα
μέρη του MDTP περιλαμβάνουν μια
λίστα
ασκήσεων,
κλινικά
σταθμισμένα και δομημένα μέσω
αντικειμενικής
αξιολόγησης
κατάποσης, εφαρμογή ιεραρχίας
φαγητών
με
λήψη
κλινικών
αποφάσεων
και
συγκεκριμένες
συστάσεις για την παρακολούθηση
της επίδοσης των ασθενών για τη
μετάβαση σε ασφαλή στοματική λήψη
τροφής.

Ποιος ωφελείται από το
MDTP?
>>>
Τα δεδομένα μας από κλινικές
έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε
ενήλικες ασθενείς που έχουν χρόνια
δυσφαγία (κατ’ ελάχιστον 6 μήνες)
και έχουν «αποτύχει» σε άλλες
παρεμβάσεις
δυσφαγίας
(καμία
βελτίωση για ασφαλή λήψη τροφής
από το στόμα). Το MDTP έχει
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
(ΑΕΕ), με καρκίνο κεφαλής

/τραχήλου και κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις (ΚΕΚ).
Ενώ δεν βελτιώθηκαν όλοι οι
ασθενείς μετά από μια παρέμβαση
με το MDTP, το ποσοστό επιτυχίας
μας είναι πάνω από 90% όσον
αφορά την αυξανόμενη ασφαλή
πρόσληψη τροφής από το στόμα και
σχεδόν 70% όσον αφορά την
αφαίρεση της γαστροστομίας σε
αυτούς τους χρόνιους ασθενείς
που δεν ανταποκρίνονται σε
θεραπεία.

Χρησιμοποιούνται άλλα
εργαλεία μαζί με το
MDTP?
>>>
Αν και έχουμε χρησιμοποιήσει το
MDTP με το NMES και τη
βιοανατροφοδότηση μέσω sEMG,
το MDTP είναι μια κλινική
προσέγγιση στη θεραπεία της
δυσφαγίας σε ενήλικες που
χρησιμοποιείται μόνη της. Αν και
κάποιοι ασθενείς ενδέχεται να
ωφεληθούν από την εφαρμογή
συμπληρωματικών εργαλείων /
μεθόδων, σε αυτό το σεμινάριο δεν
θα γίνεται αναφορά στη χρήση
συμπληρωματικών μεθόδων /
εργαλείων.

Θα μπορέσω να
χρησιμοποιήσω την
προσέγγιση MDTP μετά
από αυτό το σεμινάριο
μίας ημέρας?
>>>
Ναι, αυτό το σεμινάριο μίας ημέρας
θα σας εφοδιάσει με όλες τις βασικές
αρχές που χρειάζεται ένας έμπειρος
κλινικός για να παρέχει τη θεραπεία
MDTP. Εάν έχετε ερωτήσεις, αφού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το
MDTP, οι διδάσκοντες του σεμιναρίου
είναι διαθέσιμοι μέσω email να
απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Πιστοποίηση

Υλικό σεμιναρίου>>>

Το υλικό των σεμιναρίων MDTP θα
δοθεί στους συμμετέχοντες μέσω
διαδικτύου μία βδομάδα πριν το
σεμινάριο.

Τοποθεσία Σεμιναρίου
>>>
ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Μέσω Zoom
Λεπτομέρειες για τη λήψη του
υλικού του σεμιναρίου και της
σύνδεσης στο Zoom meeting θα
σταλούν, μέσω email, σε όλους
τους εγγεγραμμένους
συμμετέχοντες, περίπου δύο
βδομάδες πριν το σεμινάριο.

>>>
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου,
οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα
σύνδεσμο για τη συμπλήρωση μιας
εξέτασης
(post-τest).
Οι
συμμετέχοντες θα έχουν ένα μήνα
για να περάσουν αυτή την εξέταση και
να γίνουν πιστοποιημένοι πάροχοι
του
MDTP,
χωρίς
επιπλέον
επιβάρυνση.
Οι
πιστοποιημένοι
πάροχοι θα έχουν πρόσβαση σε
υλικό, εκπτώσεις και θα προστεθούν
στον κατάλογο των πιστοποιημένων
θεραπευτών.

Παραθέσεις
Περιεχομένου:
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο
McNeill Dysphagia Therapy
Program (MDTP) - ένα
θεραπευτικό πρόγραμμα
αντιμετώπισης δυσφαγίας σε
ενήλικες.

Αν το FDI χρειαστεί να ακυρώσει το σεμινάριο για
οποιοδήποτε λόγο, θα γίνει επιστροφή όλου του
κόστους εγγραφής εντός δύο εβδομάδων από την
ακύρωση. Δεν θα υπάρξει κάποια άλλη
αποζημίωση.
Οι συμμετέχοντες που ακυρώνουν την εγγραφή
τους, εγγράφως ή μέσω email, μέχρι και 2
βδομάδες πριν το σεμινάριο θα λάβουν πλήρη
αποζημίωση, μείον $100 για το κόστος
επεξεργασίας της αίτησης εγγραφής. Δεν θα δοθεί
αποζημίωση για ακυρώσεις 2 βδομάδες πριν το
σεμινάριο. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση ούτε μετά
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.
Παρακαλώ δείτε αναλυτικά την πολιτική ακυρώσεων
στον ιστότοπό μας.

Αντικειμενικοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, ο
συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να:
1.

Να περιγράψει τα επιμέρους στοιχεία της

θεραπείας MDTP και να διαφοροποίησει την
προσέγγιση του από την πιο παραδοσιακή θεραπεία.
2. Να περιγράψει τρέχουσες κλινικές έρευνες που
υποστηρίζουν τη θεραπεία MDTP.
3. Να εξηγεί πώς το MDTP χρησιμοποιεί βασικές
αρχές ασκήσεων για να βελτιώσει τη λειτουργία
της κατάποσης.
4. Να εξηγεί τις φυσιολογικές αλλαγές στην
κατάποση, που μπορεί να προκύψουν από διάφορες
υφές τροφίμων / υγρών.
5. Να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κλινικά εργαλεία για
την αξιολόγηση ασθενών, για τη συμμετοχή στη
θεραπεία MDTP.
6. Να παρέχει θεραπευτικές συνεδρίες MDTP και να
επιτηρεί την πρόοδο των ασθενών και την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Ποιος είναι ο McNeill?>>>
Το MDTP έχει δοκιμαστεί σε κλινικές έρευνες από το 2005. Ο Hannibal McNeill ήταν ένας από τους πρώτους ασθενείς που συμμετείχαν εθελοντικά σε αύτη τη σειρά κλινικών ερευνών. Ο Hannibal είχε περάσει έμφρακτο στο στέλεχος
του εγκεφάλου και θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Ξεκίνησε τη θεραπεία MDTP με μια δίαιτα με παχύρευστα υγρά και ολοκλήρωσε τρεις εβδομάδες μετά, τρώγοντας το αγαπημένο του φαγητό… χάμπουργκερ και τηγανιτές
πατάτες. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο Hannibal πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Με την άδεια της οικογένειάς του, τιμήσαμε τη μνήμη του, δίνοντας το όνομά του σε αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση.

