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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 faza ințiala), 

-  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” - musculatură faringiană, 

musculatura aparatului articulator cu disciplinarea timpilor respiratori). 

- management osteopatic MTD 

Absolvent a Universitații Naționale de Muzică București, secția Pedagogie Muzicală. 

Membru al Societații Române de Foniatrie. 

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

O.R.L. - Profesor ”Doctor Dorin Hociotă” – 2015 - 2017. 

 

CURSURI & CONFERINȚE: 

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

În cadrul simpozionului - "Vocea ta contează!" din București, anul 2017, cu tematica ”Insuficiență 

glotică - abordare fono-chirurgicală și recuperatorie - Pedagogie vocala”, am participat la cursul de ”Inițiere în 

terapie vocală” (lax vox) sub îndrumarea Dr. Ilter Denizoglu, cel care dezvolta conceptul de DoctorVox. 

Acestea au fost continuate la Clinica Medical Park din Izmir prin consultații, sesiuni de terapie vocală cu 

asistența în intervenții microchirurgicale laringiene, iunie 2017. 

Participare la cursul ”Inițiere în terapia vocală”, Cluj - 2017 cu susținerea lucrării ”Strategii terapeutice vocale 

recuperatorii în unele cazuri de disfonie funcțională.” 

La Wythenshawe Hospital, Manchester, în cadrul conferinței cu tema ”Assessment and Diagnosis in 

the voice clinic”, anul 2017 
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În cadrul simpozionului ”Vocea ta contează!” din București, anul 2018, cu tematica ”Managementul 

tulburărilor de voce și al tulburarilor de deglutiție”, am participat la cursuri: ”Disfonii funcționale - Evaluare, 

Puberfonia”, ”Noțiuni de terapie vocală” și susținerea lucrării ”Efortul vocal și tensiunea musculară la 

profeioniștii vocali”. Participare la cursul ”Progressi nelle SOVT” – ”Pedagogical Vocology Training 

Programme” -  VMPCT Milano, octombrie, 2018. 

 În aprilie 2019, simpozionul ”Vocea ta contează!”cu tematica ”Tulburări de voce și deglutiție-evoluție 

și performanță” a participat ca lector cu lucrarea ”Metode de abordare terapeutică la profesionistul vocal”. 

Participarea la ”Cursul de Terapie Vocală” în cadrul EAP-Izmir, mai 2019. Susținerea lucrării în cadrul 

conferinței cu participare internațională la ”Cursul de inițiere în terapia vocală” cu ”SOVT & LAX VOX 

Techniques for the recovery of the singer” – Cluj, 2019 

 Februarie 2020 - ”Osteopathic Management of Muscle Tension Dysphonia and Associated Symptoms”, 

curs teoretic și practic sub îndrumarea D.O. Jacob Lieberman and Prof. Dr. med. Markus M. Hess la Clinica 

Deutsche Stimmklinik. 

 

 

 


