
                                                              

Instytut Języka Polskiego 

wraz z Logopedycznym seminarium naukowym działającym przy IJP 

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki 

zapraszają na  

konferencję naukową 

„Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy  

u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” 

Organizatorzy: 

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Logopedyczne seminarium naukowe działające w IJP 

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki 

  

Serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się  w dniu 20.04.2018 r. o godzinie 

9.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (V piętro). 

Pragniemy, aby Konferencja pt.: „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy 

u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” stała się okazją do wymiany doświadczeń 

oraz dyskusji, dlatego liczymy na przybycie neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów, 

lekarzy oraz rodziców dzieci z wadami czaszki. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację za pomocą adresu: agnieszkarozek@ptltic.pl 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji.  

Program konferencji zamieszczony jest poniżej, a także jest dostępny na stronie www.ptltic.pl 

W imieniu organizatorów 

 

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska 

dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI 

mgr Agnieszka Rożek                                                

mailto:agnieszkarozek@ptltic.pl
http://www.ptltic.pl/


  

Program konferencji naukowej 
 

„Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki                         

i twarzoczaszki” 

8.30 – 9.00  Rejestracja uczestników  

9.00 – 9.10 Powitanie  

9.10 – 9.40 dr hab. n. hum. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ „Logopedyczna pomoc dziecku                           

z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w pierwszym roku życia” 

9.40 – 10.10 dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI „Rozwój podstawy czaszki gwarantem 

prawidłowych czynności struktur twarzy oraz funkcji posturalnych” 

10.10 – 10.40 dr n. med. Jan Woś „Badanie laryngologiczne osób z wadami twarzoczaszki” 

10.40 – 11.10 lek. med. Zbigniew Olczak  „Zajrzyjmy pod skórę – wady czaszkowo-twarzowe okiem 

radiologa” 

 

11.10 – 11.30 przerwa kawowa 

 

11.30 – 12.00 dr n. hum. Barbara Sambor „Motoryka języka u osób z wadami twarzoczaszki” 

12.00 – 12.30 mgr Patrycja Wałek „Postawa ciała u dzieci z wadami twarzoczaszki” 

12.30 – 13.00 mgr Agnieszka Rożek „Rozwój wyższej czynnej nerwowej u dzieci z kraniosynostozami                  

w wieku przedszkolnym”  

 

 

Zapraszamy! 

 

  

dr hab. n. hum. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ 

dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI 

mgr Agnieszka Rożek 


