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Η Αναπτυξιακή παιδιατρική δεν αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα της Παιδιατρικής, γιατί στην ουσία,
το μεγαλύτερο μέρος της αφορά στην πρωτοβάθμια παιδιατρική πράξη.
Έτσι, ο πρωτοβάθμιος παιδίατρος, πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες να θέσει, μέσα
στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης του παιδιού, την υποψία ή και την διάγνωση των
αναπτυξιακών διαταραχών ίσως και την διαχείριση μερικών.
Αυτό προϋποθέτει την κατανόηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, η οποία είναι σύνθετη γιατί
εξαρτάται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, την γνώση και ευαισθητοποίηση ώστε να μπορεί
να αναγνωρίσει την απόκλιση του φυσιολογικού, την παθολογία και την ανάγκη παραπομπής σε
δευτεροβάθμια αξιολόγηση.
Στην χώρα μας κυμαινόμαστε από υπερ-διάγνωση σε κάποιες περιπτώσεις σε υπο-διάγνωση σε
άλλες, ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις του παιδίατρου, από την έλλειψη εκπαίδευσης και
οργάνωσης του παιδιατρικού ιατρείου προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη
της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής πράξης και οι Έλληνες παιδίατροι στο πλαίσιο της ειδικότητας,
ελάχιστα ή καθόλου εκπαιδεύονται στην πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα.
Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου, το οποίο είναι σε συνέχεια μιας προσπάθειας του Ινστιτούτου
Υγείας του Παιδιού από το 1989, να εκπαιδεύσει τους παιδιάτρους σε θέματα πρωτοβάθμιας
αναπτυξιακής παιδιατρικής, είναι να δώσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την κατανόηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας και την διαχείριση των αναπτυξιακών διαταραχών.

Οι θεματικές ενότητες ενδεικτικά, αφορούν στα εξής:
✖ Α
 ρχές και διαδικασία της ανάπτυξης
✖ Ε
 ξέλιξη των αισθήσεων
✖ Ο
 ρόλος του περιβάλλοντος στην
διαδικασία της ανάπτυξης
✖ Ε
 ξέλιξη κίνησης
✖ Ε
 ξέλιξη λόγου
✖ Ε
 ξέλιξη συναισθήματος

✖
✖
✖
✖

Μαθησιακές διαταραχές
Αυτισμός
Προωρότητα
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχήςυπερκινητικότητα
✖ Συνήθη προβλήματα στην παιδιατρική
πράξη
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Δελτίο Συμμετοχής
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε το δελτίο με φαξ ή e-mail
προς την Εταιρεία Οργάνωσης του Σεμιναρίου: FIRSTEVENT ΕΠΕ
Τ: 2108228950 | F: 2108228901 | Ε: info@firstevent.gr | U: www.firstevent.gr
Όνομα*		
Επώνυμο*		
Τίτλος/ Ειδικότητα*		
Φορέας/ ‘Ιδρυμα		
Διεύθυνση*		
Περιοχή* & Τ.Κ.*		
Κινητό Τηλέφωνο*		
E-mail*/Fax*		
*Υποχρεωτικά πεδία
Τιμολόγηση
επιλέξτε □
ή
συμπληρώστε
αντίστοιχα:		

□ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΦΜ / ΔΟΥ / ΤΗΛ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε €150 (συμπ/ται ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:
✖ Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος 13 & 14 Απριλίου 2013
✖ Υλικό Συνεδρίου (φυλλάδια σχετικά με τις διαλέξεις)
✖ 2 Διαλείμματα καφέ, 13 & 14 Απριλίου αντίστοιχα & 1 ελαφρύ γεύμα στις 14 Απριλίου
✖ Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Τρόποι Πληρωμής / Όροι Συμμετοχής:
✖ Κατάθεση στην τράπεζα EuroBank (δικαιούχος FIRSTEVENT ΕΠΕ)
Αριθμός λογαριασμού: 00260048200200161505/IBAN: GR1302600480000200200161505
Η κατάθεση θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό σας.
✖ Μέσω πιστωτικής κάρτας (VISA / Mastercard / Diners).
Θ
 α πρέπει να μας στείλετε σχετική εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία της κάρτας
(Κάτοχος, Αρ. κάρτας*, Ημ/νία λήξης*, CVV Code*)
✖ Μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, καμία ακύρωση ή αντικατάσταση δε θα γίνεται
δεκτή και θα παρακρατείται το καταβληθέν ποσό εγγραφής

