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Dzisiaj (2 kwietnia) po raz piąty obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu,
ustanowiony przez ONZ. Autyzm uznany został za jeden z najpoważniejszych problemów
zdrowotnych świata.

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu OW Impuls, jako wydawca publikacji z tej tematyki pragnie
włączyć się w jego obchody.
W okresie 1-10 kwietnia br. oferujemy nasze publikacje poruszające tematykę z autyzmu z 15%
rabatem. Wystarczy podać podczas zamówienia hasło ?Światowy Dzień Autyzmu? a na książki
z tego zakresu tematycznego otrzymają Państwo atrakcyjny rabat.

Polecamy Państwu kilka pozycji dotykających problematykę osób z autyzmem. Z wielką
przyjemnością na początek zaproponujemy nowość wydawniczą pod redakcją naukową
Barbary Wińczury ?Dzieci z zaburzeniami łączonymi".
Zachęcamy do lektury!

Barbara Winczura (red. nauk.)
Dzieci z zaburzeniami łączonymi
Trudne ścieżki rozwoju

 1 / 2



Światowy Dzień Autyzmu ? z Wydawnictwem Impuls

Dodany przez Redakcja
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 08:22 - 

Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u
dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy,
diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę
dzieci, u których stwierdza się występowanie objawów kryterialnych przypisanych więcej niż
jednemu zaburzeniu. Łączne występowanie kilku zaburzeń zdecydowanie modyfikuje proces
rozwoju i funkcjonowanie dziecka na każdym jego etapie. Określenie profilu owego procesu
rozwojowego oraz skali charakterystycznych objawów, ma centralne znaczenie do diagnozy
klinicznej dziecka, a w szczególności diagnozy różnicowej.
Wobec złożoności patomechanizmu odpowiedzialnego za współwystępowanie zaburzeń
rozwoju u dzieci, grupa badaczy podjęła rozważania nad dylematami diagnostycznymi na styku
takich zaburzeń, jak: autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne,
niewerbalne trudności w uczeniu się, ADHD, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,
opóźnienia w rozwoju, autyzm atypowy, schizofrenia wczesnodziecięca, zaburzenia
zachowania oraz zaburzenia psychotyczne... ( WIĘCEJ )

Pozostałe książki o autyzmie, objęte promocyjnym rabatem, można zobaczyć i zamówić TUTA
J 

Serdecznie polecamy!
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http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1331
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=&id=920#wiecej
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=&id=920#wiecej

