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terapeut vocal 

 

    Terapeut vocal cu activitate în recuperarea vocală a pacienților cu diferite 

patologii vocale:  

- disfonii funcționale (MTD, diferite grade de insuficiență glotică), 

- disfonii funcționale complicate (edeme Reinke în fază inițială), noduli vocali, 

- paralizii de corzi vocale, paralizia unilaterală de coardă vocală 

- recuperare vocală pre și post operatorie. 

- terapie musculo kinetică (un adjuvant pentru ”sleeping apneea sindrom” - 

musculatura faringiană, musculatura  aparatului  articulator cu disciplinarea 

timpilor respiratori). 

 

 

    Absolvent a Universității Naționale de Muzică București, secția Pedagogie 

Muzicală. 

    Membru al Societății Române de Foniatrie.  

 

    Inițiere și colaborare cu medici din secția de foniatrie al Institutului de 

Fonoaudiologie și Chirurgie O.R.L. - Profesor ”Doctor Dorin Hociota” - 2015-

2017. 

 

    Participare la conferințe și cursuri organizate de SRF în București și Cluj. 

 

    În cadrul simpozionului - "Vocea ta conteaza!" din București, anul 2017, cu 

tematica ”Insuficiența glotică - abordare fono-chirurgicală și recuperatorie - 

Pedagogie vocală”, am participat la cursul de inițiere în terapie vocala(lax vox) sub 

îndrumarea Dr. Ilter Denizoglu, cel care  dezvoltă conceputul de DoctorVox. 

Acestea au fost continuate la Clinica Medical Park din Izmir prin consultații, 

sesiuni de tarapie vocală cu asistență în intervenții microchirurgicale laringiene, 

iunie 2017.  

    În cadrul simpozionului ”Vocea ta conteaza!” din București, anul 2018, cu 

tematica ”Managementul tulburărilor de voce și al tulburărilor de deglutiție”, am 

participat la cursuri cum ar fi: 

-”Disfonii funcționale - Evaluare, Puberfonia” 

-”Noțiuni de terapie vocală”   

 

    La Wythenshawe Hospital, Manchester, în cadrul conferinței cu tema 

”Assessment and Diagnosis in the voice clinic”, anul 2017, am participat la cursuri 

cum ar fi:  



-"Recuperarea profesioniștilor vocali",  

-"Tensiunea Disfuncțională Musculară - vorbitori și cântăreți",  

-"Disfonii", 

 organizat de British Laryngological Asscociation Assessment UK.  

 

    Cursul organizat de Voice Music PROs Care Team (VMPCT) in Milano, 2018, 

cu sesiunile: 

-Clinical Vocology course - ”Voice Therapy for Fonitricians”, 

-Pedagogical Vocology Course - ”Lax Vox Voice Therapy Technique, Hands On 

Training”. 

 


