בס"ד

טיפול בהיגוי -סילובס

אתם מרגישים חסרי אונים ונתקלים בטיפול ובמטופל עם הפרעות בדיבור ובהיגוי שחשבתם שזה
ייפתר מהר וזה פשוט לא נגמר ,הטיפול הקלאסי לא מקדם שום דבר.
אם כן אתם מוזמנים לסדנא בא נעסוק חוץ מהעבודה הטכנית גם על איך להתמודד עם הסימפטום
התמים שמשדר משהו עמוק יותר ,ואיך לחוש את המטופל כדי להגיע למקסימום רפוי.
השיטה אותה אני מלמדת תעניק לכם כלים להתמודד ולרפא אותו בדרך שמתאימה לו.
הסדנא מיועדת לטיפול בילדים נערים ומבוגרים.
תחומים שבהם נתמקד בסדנא:
 היגוי השורקות . החלפת ה  / l/ב /y/וב. /ing/ החלפת ה  /e/ב /a/מאוד נפוץ. אנפוף בתנועות ובשורקות פונקציונאלי ,נוירולוגי ,אורגני.בליעה תינוקית אצל ילדים נערים ומבוגריםיצירת קשר עם רופא אורתודנט.הסדנא תיערך בתאריכים:
12/7
19/7
בין השעות9:00-14:00 :
עלות הסדנא ₪ 300 -ליום.
להרשמה יש לשלם  ₪ 200שיקוזזו מהסכום המלא.
תכנית הסדנה:
יום ה'12/7/2018.
מ9:00-9:30 -
 היכרות בין המשתתפים. -הצגת השיטה.

מ9:30-12:00 -
הבנת המכלול שמאחורי הפרעות בהיגוי היא:
תפקיד המטפל:
 לחוש את המטופל. טיפול שונה לילד לנער ולמבוגר. להכיר ברצון ובמטרה של המבוגר שלא יהיו השלכות על ילדיו ,קידום מקצועי ,טיפול אורתודנטיוכ"ו.
 מתי להתחיל את הטיפול? מתי להפסיק אם רואים שהמועד לא מתאים למטופל ולרגשות שלו? האם לבצע תרגילים או לא? בחירת שיטה המתאימה למטופל משחקים או עבודה המתבצעת ישירות בפה ובגוף כולו. הבנת הקושי להחלפת הרגלים ולקבלת דיבור שהוא לא מכיר "זה לא אני" אומר המבוגר. חיפוש של הפרעות התפתחותיות ,בריאותיות כגון א.א.ג .וכ"ו. יציבה ,שפת הגוף ,נשימה ,הבעות פנים וקשר עיין.תגובות המטופל:
 חוסר ביטחון עצמי ,פרפקציוניזם אצל ילדים. מוטיבציה ,הקושי בהסתגלות ובקבלה השינוי שחל עליו ,אצל מבוגרים.הפסקה12:00-12:30 :
מ12:30-14:00 -
 טכניקת טיפול בהיגוי השורקות  interdental- bilateral sigmatism -שורקות המוחלפות לדנטליות /t/ו  /d/היגוי אפי של השורקות.
 -סיכום היום ומשוב.

יום ה19/07/2018.
מ9:00-9:30 -
 חזרה ושאלות על הנלמד.מ9:00-12:00 -
 לימוד טכניקת הטיפול בהחלפת ה  / l/ב /y/וב. /ing/ לימוד טכניקת הטיפול בהחלפת ה  /e/ב /a/מאוד נפוץ. לימוד טכניקת הטיפול באנפוף בתנועות ובשורקות [פונקציונאלי ,נוירולוגי ,אורגני[. לימוד טכניקת הטיפול בבליעה תינוקית אצל ילדים נערים ומבוגריםיצירת קשר עם רופא אורתודנט.הפסקה :מ12:00-12:30-
מ12:30-13:30 -
 הצגת מקרים ומיומנויות של המטפל. סיכום והסקת מסקנות.בהצלחה
רחל.

