SEMINARI

Interpretació de laringoestroboscòpies i
implicacions per a la teràpia logopèdica
A càrrec de: Montserrat Bonet Agusti - logopeda, Doctora en medicina, especialista en ORL i Foniatria, ex-professora
de la Universitat de Barcelona i de l’ESMUC. Núria Bonet Agustí - logopeda, llicenciada en Pedagogia, Professora

associada a la UB a la facultat d’Educació. Treballem a la Consulta Foniatria Bonet des de fa més de 25 anys per
resoldre problemes de comunicació. Especialistes en veu.

Objectius

Dies i horaris
Dia 16 de febrer de 2019 Horari de 9:30 a 13:30 h
Durada 4 h Idioma: Català
Lloc

La seu del CLC

Observar les imatges i vídeos de laringes amb llum estroboscòpica.
Comprendre aquestes imatges.
Discutir possibles exercicis rehabilitadors que se’n deriven.
Interpretar els informes de laringoestroboscòpia.
Continguts

Matrícula

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i
membres CGCL.
• 90 € no col·legiats.

1 L’estroboscòpia laríngia. Llum, maquinària, laringoscòpia.
2 Casos clínics de laringoestroboscòpia.
3 Interpretació de les imatges d’estroboscòpia i discussió

d’exercicis rehabilitadors logopèdics per a cada cas clínic.
Metodologia
Teòrico-pràctica

Adreçat a

Coneixement més teòric del que significa aquesta tècnica
d’exploració.
Coneixement més pràctic sobre com a partir d’uns vídeos se’n
poden derivar exercicis rehabilitadors logopèdics.

Logopedes, ORL i metges rehabilitadors.
Justificació

La laringoestroboscòpia és una tècnica d’exploració utilitzada
pels metges foniatres molt específica, que necessita una interpretació adequada perquè sigui aplicada en la rehabilitació per
part dels logopedes.

Material que cal que aportin els assistents

Cal que portin un llapis USB.
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SEMINARI
INTERPRETACIÓ DE LARINGOESTROBOSCÒPIES I IMPLICACIONS PER A LA TERÀPIA LOGOPÈDICA
Organitza:

FORMACIÓ CONTINUADA DEL CLC
En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT de la Generalitat de Catalunya.
Matrícula

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia
65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 90 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya,
tant el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.
Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.
En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació
de justificant mèdic o de força major.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS ................................................................................................. NÚM. COL. ........................
DNI ......................................................
PROFESSIÓ .................................................................................
DOMICILI .................................................................................................................................................................
CODI POSTAL ............................ POBLACIÓ ............................................... PROVÍNCIA .............................
TELÈFON .......................................... FAX .............................................. E-MAIL ...............................................
Desitjo matricular-me en el SEMINARI (ref. 158)
INTERPRETACIÓ DE LARINGOESTROBOSCÒPIES I IMPLICACIONS PER A LA TERÀPIA LOGOPÈDICA (febrer

de 2019)
Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES64 0081 0167 49 0001146223
Efectiu

disseny - www.estudisantielena.com

Signatura
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