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Dr. Schmidt Péter: A TMD és fájdalom etiológiája és fizikális tünetei 

 

Leírás: A Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom (TMD és fájdalom) napjaink egyik leggyakoribb 

mozgásszervi megbetegedés-csoportja.Az elnevezés egy gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a fej-nyak 

területének különféle funkciózavarait és fájdalmas elváltozásait.Az egyes elváltozások számos ponton 

kapcsolódnak a logopédiával, mind a már diagnosztizált betegek kezelése, mind pedig a még fel nem fedezett 

elváltozásoknak a logopédus általi diagnosztizálásában betöltött szerepe miatt.  Az előadásban bemutatjuk 

a TMD és fájdalom főbb kóroki tényezőit és tüneteit. 

 

 

 

 

 

Szabó Gabriella: A TMD a fizioterapeuta szemével: betegvizsgálat és terápia 

 

Leírás: TMD (Temporomandibularis diszfunkció) ellátásában a multidiszciplináris team egyik alapvető 

szakembere a gyógytornász-fizioterapeuta. A temporomandibuláris ízületet érintő problémák egyre 

elterjedtebbek és gyakran együtt járnak más mozgásszervet érintő elváltozásokkal. Bármilyen strukturális, vagy 

funkcionális eltérés a testen (helytelen testtartás, a gerinc degeneratív elváltozásai, a nyak-vállöv izmainak 

feszessége, zsugorodása, vagy akár a nyelvlökéses nyelés is) részben okozhatják, részben súlyosbíthatják a 

TMI diszfunkcióját. Az állkapocs ízületi megbetegedések tüneteinek enyhítésére, megszüntetésére, a tünetek 

megelőzésére alkalmazhatók a fizioterápia-gyógytorna módszerei. Leggyakrabban alkalmazott fizioterápiás 

módszerek a TMD kezelése során az aktív- és a passzív technikák, különböző kiegészítő kezelési eljárások, és 

rendkívül nagy fontosságú a betegtanácsadás. 



 Dr. Ambrus Szilvia Judit: A TMD multidiszciplináris terápiája 

 

Leírás: A temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom (TMD) különböző kóreredettel rendelkező, szerteágazó 

tünetekkel jelentkező probléma, melynek kezelése is több szakma együttműködését igényli. Az előadás segít 

eligazodni a tünetek között, áttekintést nyújt a különböző kezelési lehetőségekről, és felvázolja, hogy a kórkép 

ellátásában résztvevő szakemberek jelen ismereteink szerint hol, mikor és hogyan kapcsolódhatnak be a 

terápiás folyamatba. 

 

 

 

 

Gánóczy Andrea: A krónikus szájlégzés következményei gyermekkorban (fiziológiás, mentális és 

emocionális szinten) 

 

Leírás: Előadásomban saját tapasztalataim alapján beszélnék a légzés szerepéről a gyermekek fejlődésének 

folyamatában. Úgy látom, hogy a légzést egy olyan automatizmusnak tekintjük, ami magától működik, és nem 

kíván különösebb figyelmet. 2010 óta foglalkozom nyelvlökéses nyeléssel, és a terápia során 

kikerülhetetlenné vált a szájlégzés problémájára választ adni. Aztán egyre több összefüggést véltem felfedezni 

egyéb logopédiai esetek és a szájlégzés között. Vajon tényleg vannak ilyen összefüggések? 

Közös gondolkodásra hívom a kollégákat. Biztos vagyok benne, hogy munkánk során mindannyian 

találkoztunk már néhány tipikus szájlégző gyermekkel. Mik voltak a tünetei? Hogy tudtunk segíteni? Kinek a 

kompetenciája egyáltalán a légzéssel foglalkozni? Milyen változások vannak ezen a területen? Tudunk-e 

valóban preventíve beavatkozni a fejlődési folyamatokba a légzés optimalizálásával, vagy csak a tünetekre        

próbálunk reagálni? Ezekre a kérdésekre keresem a választ. 



Havadi-Nagy Marian: Az orofaciális miofunkcionális diszfunkció innovatív megközelítése 

Leírás: Az előadás a nyelvlökéses nyelés és az innováció témakörét érinti, terminológiát, osztályozást, valamint diagnosztikát érintő 

változásokat mutat be.  

Miért kevésbé pontos a nyelvlökéses nyelés kifejezés? Milyen új, korszerűnek tekinthető klasszifikációt használhatunk?  Hogyan 

diagnosztizálhatjuk a nyelvlökéses nyelést objektívebb módszerrel, így palatográfiával? Végül: a konferencián hangzik el nyilvánosan 

először az a beszédhangejtés-vizsgálat, amely logatomokkal vizsgálja a beszédhanghibákat. 

 

Rudas Zsuzsa: Hogyan alakítsunk ki új szokást 3-4 hónap alatt? Elvek, ötletek, gyakorlatok 

Leírás: Előadásomban röviden ismertetem a helyes nyelés vizsgálatára és terápiájára kidolgozott 3x5 

módszeremnek a sikeres kezeléshez vezető főbb alapelveit, majd olyan szempontból mutatok be 

gyakorlatokat, amelyek elősegíthetik a helyes (vagy szabályos) nyelés, mint új szokás kialakulását. 

 

 

 

Juharos Rita - Fung Emília: Köd Nyeléskorrekció előttem, köd nyeléskorrekció mögöttem... - a korrekciót megelőző 

teendők valamint a szorosan vett terápiát követő logopédiai munka  

Leírás: Hogyan lehet úgy sikeres nyelvlökéses nyelés terápiát végezni, hogy az újonnan kialakított nyelés 

hosszú távon valóban beépüljön a terápiás ellátásban részt vevő személy mindennapjaiba?  

Az előadásban azokra a mozzanatokra szeretnénk rávilágítani, amelyek hiányában a nyeléskorrekciós terápia 

a legnagyobb igyekezetünk ellenére is sikertelen kimenetelű. A feladatok a logopédus kollégák számára 

ugyan nem ismeretlenek, azonban az előadásunk fókuszát most máshová helyezzük. Célunk kifejezetten az, 

hogy gyakorlati útmutatást nyújtsunk a praktizáló logopédusok számára. 
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