Pierwsze w Polsce szkolenie ADI-R: wystandaryzowanego,
zrewidowanego wywiadu klinicznego w diagnostyce
autyzmu prowadzone przez certyfikowanego szkoleniowca
ADI-R, dr Somer Bishop z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu
Kalifornijskiego w San Francisco, USA
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18 i 19 listopada 2018 odbędzie się na Wydziale Medycznym UR pierwsze w Polsce oficjalne
szkolenie ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised) – zrewidowanej wersji
wystandaryzowanego wywiadu klinicznego przeznaczonego do diagnozowania zaburzeń ze
spektrum autyzmu u dzieci, adolescentów oraz osób dorosłych. Szkolenie prowadzone będzie
przez certyfikowanego szkoleniowca ADI-R, dr Somer Bishop z Wydziału Psychiatrii
Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, USA.
Dr Somer Bishop jest współtwórcą drugiego ważnego narzędzia: ADOS-2 Protokołu
obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
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ADI-R obok ADOS-2 należy do tzw. „złotego standardu” w procesie diagnozy autyzmu.

Miejsce Szkolenia
Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Warzywna 1a, Rzeszów, budynek G4:
18 listopad – część ogólnodostępna - wykładowa sala - 104/-105 (niski parter)
rozpoczęcie godz. 09:00
19 listopad – część warsztatowa – sala 121 (I piętro)
rozpoczęcie godz. 09:00
Rejestracja dla obu części szkolenia została zamknięta ze względu na wyczerpany limit
miejsc. Osoby zarejestrowane oraz znajdujące się na liście rezerwowej zostaną
poinformowane drogą emailową. Dodatkowe ważne informacje dla uczestników dotyczące
szkolenia ADI-R znajdują się we wcześniejszych ogłoszeniach:
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/32437,szkolenie-adi-r-w-obszarze-diagnozyautyzmu.html

The announcement about ADI-R Training in English: PDF
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Text cited from the source (Fig.3): “Dr. Somer Bishop plays with her daughter Lila, 3, who does not have autism, at a table full of
toys Bishop uses to evaluate children for autism”.
Polskie tłumaczenie z materiału źródłowego (Fig.3.): „Dr Somer Bishop bawi się ze swoją 3-letnią córką Lilą, która nie ma autyzmu, przy
stole pełnym zabawek, które dr Bishop wykorzystuje do badania dzieci z autyzmem”.

