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10/ Szkolenie: "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. 

Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - szkolenie dla 

specjalistów i rodziców." 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, 

terapeutów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy 

psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD. Świadomość w jaki sposób lekarz 

psychiatra może pomóc dzieciom zadbać o ich stan psychiczny, by w komforcie, 

bez ograniczeń uwarunkowanych współistniejącymi zaburzeniami, mogły 

korzystać z innych form terapii, nabywać wiedzę, rozwijać się w innych 

dziedzinach swojego życia, czerpać radość z poznawania „nowego”, co budziło 

lęk. Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, 

pogodne, gotowe do współdziałania. 

Celem szkolenia jest też uświadomienie ewentualnych ograniczeń 

farmakoterapii, by postępowanie terapeutyczne było bezpieczne. Wiedza w tym 

zakresie pozwoli nam wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie 

komfortu w naszej wzajemnej współpracy, służącej dzieciom ujawniającym 

zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

Program szkolenia: 

1. Praktyka medyczna dotycząca osób z ASD oparta na wiarygodnych i 

aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine 

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe 

współistniejące z CASD z uwzględnieniem postępowania 

farmakoterapeutycznego: 
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a) Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a 

b) Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne 

c) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

d) Zaburzenia lękowe 

e) Zaburzenia nastroju 

f) Zaburzenia psychotyczne 

g) Zaburzenia snu 

h) Zaburzenia odżywiania 

i) Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, 

dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia) 

j) Zachowania agresywne i autoagresywne 

k) Zaburzenia napadowe 

3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum 

autyzmu. 

Jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było przez nią postrzegane jako bardziej 

bezpieczne 

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, 

audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej) 
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Czas trwania szkolenia: 

10 godzin dydaktycznych 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 

Cena: 

4500 PLN w przypadku szkolenia realizowanego w okolicach Warszawy (do 50 

km). W przypadku szkoleń w odległości pow. 50km od Warszawy, cena ustalana 

jest indywidualnie (doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu 

koniecznego na dojazd).  

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2019 

Kontakt: Katarzyna Grzybek k.grzybek@pomocautyzm.org nr tel 570770170 

 

Wprowadzenie: 

Pomoc dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenie ze spektrum autyzmu 

(ASD- Autism Spectrum Disorder) oparta jest na wzajemnej współpracy ich 

rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów oraz lekarzy wielu 

specjalności. Stwarza to szansę na kompleksową pomoc w różnych obszarach 

funkcjonowania dziecka. Biorąc pod uwagę wyniki aktualnych badań, u 83% 

dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co 

najmniej jedno inne zaburzenie, np.: neurologiczne, neurorozwojowe, 

psychiczne, zachowania, genetyczne, somatyczne. (1) 

Niektóre z zaburzeń, jak na przykład ADHD- objawiające się nadruchliwością, 

impulsywnością, zaburzeniem uwagi, mogą nawet maskować objawy zaburzeń  
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ze spektrum autyzmu. ASD u dzieci ze współistniejącym ADHD, jest 

rozpoznawane średnio o 3 lata później niż u dzieci bez ADHD. (2) 

 

Rola lekarza psychiatry to nie tylko uczestnictwo w procesie diagnostycznym 

dzieci i młodzieży, u których istnieje podejrzenie występowania zaburzeń ze 

spektrum ASD, ale również obserwacja w kierunku współistniejących zaburzeń.  

 

Dzieci z powodu uwarunkowań neurobiologicznych oraz z powodu trudności w 

postrzeganiu i interpretacji otaczającego je świata, mogą być narażone na liczne 

czynniki stresogenne, powodujące pewną dekompensację psychiczną, 

powodującą ujawnienie się zaburzeń, np.: lękowych, nastroju, psychotycznych, 

obsesyjno- kompulsyjnych, trudnych zachowań- agresji, autoagresji, zaburzeń 

snu oraz innych wymienionych poniżej. 
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