Magister Małgorzata Stoch jest licencjonowanym
logopeda i terapeuta miofunkcjonalnym.
Jest załorzycielka Advanced Speech Therapy
Inc. która mieści się w Plainfield.
Posiada magisterski tytuł nauki o zdrowiu
zdobytym na Governor State University, posiada
również Certyfikat Kompetencji Klinicznych z
patologii mowy przyznany przez American
Speech-Language Hearing Association. Ukończyła również kurs oddychania
metoda Butejki. Metoda
ta wspomaga prawidłowy metabolizm, zwiększa
odporność i łagodzi alergie.
Mgr. Małgorzata Stoch specjalizuje się w terapii miofunkcjonalnej, czyli pracy
mięśni języka, która wpływa na postawę całego ciała, proces oddychania,
mówienia, połykania, kształtowania się podniebienia, żuchwy, jak i ustawienia
zębów. Posiada również Certifikat VitalStim stosowany u pacjentów z
zaburzeniami połykania. Dodatkowo jest przeszkolona w zakresie technik terapii
żywieniowej. Mgr. Małgorzata Stoch ma doświadczenie w pracy z dziećmi,
młodzieża i osobami dorosłymi.

Terapia Dziecka

Terapia Dorosłych

•

Wady wymowy

•

Opóźniony rozwój mowy

•

Apraxia of Speech

•

Augmentative and Alternative

•

•

Zdolności komunikacyjne po urazach
czaszkowo-mózgowych

•

Zdolności komunikacyjne osłabione
chorobami demencyjnymi

Communication (AAC)

•

AAC ewaluacja i leczenie

Upośledzenie funkcji

•

Problemy z pamięcią

poznawczych

•

Seplenienie międzyzębowe
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Terapia Połykania
(Dzieci i Dorośli)

Terapia miofunkcjonalna
(OMD):

Dysfagia oznacza zaburzenia połykania trudność lub niemożność połykania, co jest
powodowane zaburzeniem przechodzenia
połkniętych pokarmów. Chory skarży się
wtedy na uczucie niepełnego przełknięcia,
uczucie zalegania czegoś w przełyku.
Dysfagia może pojawiać się podczas
przemieszczania się kęsa pokarmu z jamy
ustnej do gardła albo podczas przesuwania
się pokarmu już przez przełyk, dlatego
wyróżniamy dysfagię przedprzełykową
(inaczej nazywaną też górną lub ustnogardłową) i dysfagię przełykową (dolną).
Jeżeli zaburzenia dotyczą części ustnej,
pojawiają się objawy, takie jak: wyciek śliny
lub pokarmu z jamy ustnej, zaleganie
pokarmu lub śliny w jamie ustnej albo jedno
i drugie. Jeśli zaburzenia połykania dotyczą
części gardłowej, kęs pokarmowy może
utknąć w gardle, przedostawać się do
nosa, wywoływać odruchy wymiotne,
dławienie się, kaszel. W skrajnych
przypadkach pokarm może dostać się do
dróg oddechowych. W dysfagii przełykowej
pokarm zatrzymuje się w przełyku, co
wywołuje ból, uczucie pieczenia, palenia
za mostkiem.
***VITAL STIM (NMES) CERTIFIED
***SOS FEEDING CERTIFIED

13550 S. Route 30, Suite 204D

Terapia miofunkcjonalna jest rozwiązaniem
dla dzieci i dorosłych z nieodpowiednim
sposobem oddychania, chrapaniem,
bezdechami, problemami z napięciem w
obrębie aparatu artykulacyjnego, czy
nieprawidłową wymową.
Leczenie jest bezbolesne i nieinwazyjne,
polega na wykonywaniu ćwiczeń
logopedycznych aktywujących mięśnie
twarzy w celu wypracowania właściwej
koordynacji funkcji aparatu mięśniowoszkieletowego.
Celem leczenia jest przywrócenie
prawidłowego oddychania przez nos w
ciągu dnia i w czasie snu a także
prawidłowego połykania.

Symptomy of OMD:
• oddycha głównie przez usta
• chrapie lub bezdechy podczas snu
• problemy ortodontyczne
• Wędzidełko wargi górnej i dolnej
• Skrócone wędzidełko podjęzykowe

•
•
•

815-205-8120

(ankyloglosia)
Powiększone migdały
Używanie smoczka lub butelki po za 12tym miesiącem życia
Ssanie kciuka lub różnych przedmiotów
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