NΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
στην Πρότυπη Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας
Αυτιστικού Φάσματος

Διοργάνωση: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονικά υπεύθυνη: Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Η αυξανόμενη συχνότητα των Αυτιστικών Διαταραχών που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς και τη βιβλιογραφία. Πρόσφατες
μελέτες υπολογίζουν τη συχνότητά τους σε 1 στα 100 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο
συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα, γεγονός που καθιστά τις Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος πιεστικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης
συχνότητας του προβλήματος η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά προληπτικό
έλεγχο για ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά στην ηλικία των 18-36
μηνών.
Ο Παιδίατρος-ειδικός οφείλει πρώτος να αναγνωρίζει τα πρώιμα σημεία των Διαταραχών
Αυτιστικού Φάσματος και να δύναται να τα ανιχνεύει συστηματικά με ασφαλή και
αντικειμενικό τρόπο.
Στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, δημιουργήσαμε και σταθμίσαμε σε ελληνικό
πληθυσμό την Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας
«παĩς».

Η Δοκιμασία

ανιχνεύει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος :

-Πρώιμα και έγκαιρα
-Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)
-Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο
-Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Η Δοκιμασία

:

-Χορηγείται από παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας, μετά από
ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.
- Αποτελείται από τρία τμήματα:
Α) Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και
συμπληρώνεται από τους ίδιους.
Β) Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.
Γ) Δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.
-Λαμβάνει υπ’ όψιν ως μεταβλητή και την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το σεμινάριο έχει :


Διάρκεια περίπου 4 ωρών
 Κόστος 220 Ευρώ

Στη λήξη του θα δοθούν στους συμμετέχοντες:



Βεβαίωση Επάρκειας από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαιδευτικό υλικό της δοκιμασίας «παĩς» (εγχειρίδιο εξεταστή, σταθμισμένα
παιχνίδια, CD βαθμολόγησης, φυλλάδια εξέτασης)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Αίθουσα Διδασκαλίας Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής

Περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:

www.developunit.gr
Τηλ. Επικ.: 213 2009186 & 198

