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Z okazji przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Poradnia
Medsolver zaprasza rodziców i pedagogów na bezpłatne konsultacje i warsztaty.
Spotkania z psychologami będą okazją do poszerzenia wiedzy na temat zaburzenia, jego wczesnej
diagnozy i terapii.
Z danych statystycznych wynika, że zaburzenia ze spektrum autyzmu: niezdolność do
budowania relacji interpersonalnych i wyrażania uczuć, zachowania stereotypowe czy trudności z
integracją sensoryczną dotykają nawet co 50 dziecko. O przyczynach ich występowania nadal
niewiele wiadomo, świadomość i wiedza lekarzy, pedagogów i innych osób z otoczenia małego
dziecka jest ciągle niewystarczająca i często budowana na sprzecznych informacjach, a pomoc dla
rodziców ograniczona. Tymczasem wczesna diagnoza i właściwie prowadzona terapia są niezbędne
do tego, by dziecko mogło zdobywać potrzebne umiejętności społeczne i rozwijać zdolność do
samodzielnego funkcjonowania.
Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić rodziców? Gdzie udać się po pomoc? Czy
dieta może wpływać na nasilenie zaburzeń? Jak wspierać dziecko autystyczne grupie
przedszkolnej czy szkolnej? Poradnia Medsolver zaprasza rodziców i pedagogów na
bezpłatne konsultacje i warsztaty prowadzone przez psychologów dziecięcych. To
wyjątkowa okazja, aby porozmawiać i zadać im pytania, które pomogą potwierdzić lub
wykluczyć autyzm u dziecka, dowiedzieć się więcej o rodzajach terapii czy
funkcjonowaniu dziecka autystycznego w rodzinie i społeczeństwie.
Sobota, 2 kwietnia
godz.: 09.00 – 15.00.
Konsultacje indywidualne dla rodziców
09.00 – 12.00 psycholog Agnieszka Wierzbińska
Przewidziany czas na konsultacje: 30 minut.
Warsztaty dla rodziców
12.00 – 13.00 psycholog Agnieszka Siedler: Jak rozpoznać objawy autyzmu u dziecka?
13.00 – 14.00 psycholog Agnieszka Siedler, logopeda i pedagog Monika Kruszyńska: Dziecko
autystyczne w rodzinie.
Warsztaty dla pedagogów
14.00 – 15.00 psycholog Agnieszka Siedler.
Warunkiem udziału w konsultacjach lub warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja:
tel.: 42 239 20 30, e-mail: rejestracja@medsolver.pl [1]
Poradnia Zdrowia Psychicznego Medsolver; Łódź, ul. Obywatelska 100; www.medsolver.pl [2]
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