
Επικοινωνία /Πληροφορίες :

Βιογραφικά σημειώματα:

Δρ. Kay Toomey

Είναι Ψυχολόγος, η οποία έχει πολυετή πείρα με παιδιά 
που δεν τρώνε.  Ανέπτυξε την προσέγγιση σίτισης SOS 
το οποίο είναι ένα πρόγραμμα με επίκεντρο την 
οικογένεια, που αξιολογεί και θεραπεύει προβλήματα 
σίτισης.  Η Δρ. Toomey παρουσιάζει σεμινάρια για την 
προσέγγιση της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 
σε πολλές άλλες χώρες. Είναι επίσης σύμβουλος του 
Gerber Products.  Η Δρ. Toomey βοήθησε στη 
διαμόρφωση της Pediatric Oral Feeding Clinic του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Ντένβερ όπως επίσης 
και του Rose Medical Center.  Η Δρ. Toomey προέδρευε 
του Pediatric Therapy Services Department του Rose 
Medical Center, πριν να ασχοληθεί με τον ιδιωτικό 
τομέα.  Η Δρ. Toomey επί του παρόντος, είναι η 
Πρόεδρος του Toomey & Associates, Inc., όπως επίσης 
και η Κλινική Διευθύντρια του SOS Feeding Solution @ 
STAR (Sensory Therapy and Research Center με την Δρ. 
Lucy Jane Miller).

Δρ. Erin Sundseth Ross

Είναι Λογοπαθολόγος με Διδακτορικό στις Clinical 
Sciences – Health Services Research.  Ολοκλήρωσε 
διετή μεταδιδακτορική εκπαίδευση στον Τομέα της 
Διατροφής και είναι η Clinical Instructor της Ιατρικής 
Σχολής, του Παιδιατρικού Τμήματος, του University of 
Colorado Denver.  Η Δρ. Ross έχει πάνω από 20 χρόνια 
εργασιακής εμπειρίας στην εντατική νοσηλεία νεογνών 
εντός διαφόρων νοσοκομείων, όπως και στην Κλινική 
SOS Feeding Solution στο Ντένβερ του Κολοράντο.  
Είναι κλινικά εξειδικευμένη στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων σίτισης, στην αιτιολογία, την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων σίτισης και ανάπτυξης στα βρέφη 
και σε πολύ νεαρά παιδιά, από την αρχική νοσηλεία 
έως τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους.

Απευθύνεται σε :
Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και 

Λογοπαθολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Ειδικούς 
Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Διατροφολόγους, 

Ιατρούς κυρίως Παιδιάτρους και Αναπτυξιολόγους
και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Εισηγητές:

Δρ. Kay Toomey και Δρ. Erin Sundseth Ross

Διοργανωτής:  

Τόπος Διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα

Διεύθυνση: Λευκωσία – Κύπρος

14 – 17 Μαΐου 2020
• 14-16 Μαΐου 2020 - Ώρα: 8:00πμ.-5:00μμ. 

• 17 Μαΐου 2020 - Ώρα: 8:00πμ.-3:15μμ. 

AbleTools Ltd
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 149Κ, 

2048, Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

WHEN CHILDREN WON’T EAT:
PICKY VERSUS PROBLEM FEEDERS

ASSESSMENT AND TREATMENT USING 
THE SOS APPROACH TO FEEDING

Τηλ.: +357 22250115 Φαξ: +357 22250116
Email: education@abletools.com.cy

www.abletools.com.cy

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Αγγλική, με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική

Γλώσσα Διδασκαλίας σεμιναρίου:

Διαμονή:

Υπάρχουν διαθέσιμα ξενοδοχεία στην περιοχή της 
Λευκωσίας (ιστοσελίδα: www.booking.com)
Έχουμε διευθετήσει για ειδικές τιμές από τα 
ξενοδοχεία:

•Cleopatra Hotel/ www.cleopatra.com.cy
• Europa Plaza Hotel/ www.europaplazahotel.com
• Altius Hotel/ www.altiushotel.com
• Manolia City Residences / 
https://www.manoliacityresidences.com/

www.abletools.com.cy

Μετακίνηση από και προς Αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου: 
•Cyprus By Bus: www.cyprusbybus.com
•Travel Express: www.travelexpress.com.cy
•Kapnos Airport Shuttle: www.kapnosairportshuttle.com
Μετακίνηση εντός της Λευκωσίας με λεωφορεία: 
http://www.cyprusbybus.com 

Μετακίνηση:

Λευκωσία, 14 - 17 Μαΐου 2020

SOS APPROACH TO FEEDING

mailto:education@abletools.com.cy
http://www.booking.com/
http://www.cleopatra.com.cy/
https://www.manoliacityresidences.com/


Αν η εγγραφή σας και εξόφληση ολόκληρού του
πόσου των διδάκτρων γίνει μέχρι τις
07 Φεβρουαρίου 2020, το ποσό θα είναι €780 +
19% ΦΠΑ.
Εάν η εγγραφή σας και η εξόφληση ολοκλήρου
του ποσού των διδάκτρων γίνει μετά την 08
Φεβρουαρίου 2020, το ποσό των διδάκτρων θα
ανέρχεται στα €890 + 19% ΦΠΑ.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση και κατοχύρωση
της εγγραφής σας, παρακαλείσθε να προβείτε σε
κατάθεση του ποσού των €500 ως προκαταβολή
εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της
εγγραφής, διαφορετικά η εγγραφή θα ακυρωθεί.
Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για
την επιβεβαίωση της εγγραφή σας.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε ενημέρωση για
επιβεβαίωση εγγραφής εντός 5 εργάσιμων
ημερών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Αποποίηση Ευθυνών:

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η Δρ. Kay Toomey διεθνούς φήμης δημιουργός 
της προσέγγισης "Sequential Oral Sensory“ για 
θέματα σίτισης που έχει σημειώσει τεράστια 
επιτυχία στο εξωτερικό και η συνεργάτιδα της για 
πολλά χρόνια Δρ. Erin Sundseth Ross έρχονται 
ξανά στην Κύπρο για να παρουσιάσουν το 
σεμινάριο "SΟS Approach to Feeding"

Τα δίδακτρα συμπεριλαμβάνουν: έντυπες 
σημειώσεις σεμιναρίου, πιστοποιητικό 
παρακολούθησης, καφέ/σνακ στα διαλλείματα 
και ελαφρύ γεύμα για μεσημεριανό(finger 
food).

Ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων είναι 
προπληρωτέο μέχρι την 01 Μαΐου 2020

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το διαφημιστικό 
είναι ορθές κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης του. Οι 
οργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν το 
πρόγραμμα,  τα θέματα, και εισηγητές όταν κριθεί 
απαραίτητο.

Σημείωση:

Στόχοι Σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν:

1.  Να αναγνωρίζουν στοματικά, αισθητηριακά, 
κινητικά, γνωστικά και συναισθηματικά αναπτυξιακά 
ορόσημα, που είναι πολύ σημαντικά για τη σίτιση. 
2.  Να εντοπίζουν και να περιγράφουν τις κύριες 
αιτίες που τα παιδιά δεν τρώνε, βασισμένοι στις αρχές 
της θεωρίας της μάθησης. 
3.  Να αναγνωρίζουν σωματικούς, 
συμπεριφοριστικούς, κινητικούς, στοματό-κινητικούς, 
και αισθητηριακούς παράγοντες ως μέρος της 
Αξιολόγησης της Σίτισης. 
4.  Να εφαρμόσουν συμπεριφοριστικές και κοινωνικές 
αρχές μάθησης, και συστηματική απευαισθητοποίηση 
για προβλήματα σίτισης. 
5. Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 
Σίτισης S.O.S σε νήπια και παιδιά, σε ατομική και 
ομαδική μορφή θεραπείας. 
6. Να προσδιορίσουν τρόπους προσαρμογής της 
προσέγγισης SOS σε ειδικούς πληθυσμούς (δες 
πρόγραμμα θέματα-εργαστήρια).

www.abletools.com.cy

ΜΕΤΑ: 08/ 02/2020

Εγγραφή - Δίδακτρα:

Οι διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά περιουσίας ή για 
οποιοδήποτε τραυματισμό συμμετέχοντα που μπορεί να 
διεξαχθεί κατά ή εκτός της διάρκειας του σεμιναρίου. Οι 
διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα ταξιδιού, διαμονής, 
ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με 
διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Το τετραήμερο αυτό σεμινάριο/ εργαστήριο "SΟS 
Approach to Feeding" είναι ένα διεπιστημονικό 
πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο Star Center
Foundation των Η.Π.Α για να βοηθήσει τους 
επαγγελματίες να κατανοήσουν τα πολύπλοκα 
προβλήματα σίτισης, να αναγνωρίζουν τους τομείς 
που χρήζουν παρέμβασης και να θεραπεύουν το 
παιδί στο "σύνολο" του. Το σεμινάριο προσφέρει μια 
περιεκτική εκπαίδευση στη θεωρία της προσέγγισης 
SOS, στις γενικές και ειδικές θεραπευτικές 
στρατηγικές σίτισης μαζί με άλλες γνώσεις σχετικά 
με τις αρχές αξιολόγησης δυσλειτουργιών σίτισης.  

Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση έχει αναπτυχθεί και 
οριστεί μέσα από την κλινική δουλειά της 
Δρ. Kay Toomey και τη συνεργασία της με άλλες 
ειδικότητες, όπως Παιδιάτρους, Διαιτολόγους, 
Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές.  Η προσέγγιση 
αυτή ενσωματώνει αισθητηριακούς, κινητικούς, 
στοματικούς, συμπεριφοριστικούς/ μαθησιακούς, 
κοινωνικούς/ συναισθηματικούς, ιατρικούς και 
διατροφικούς παράγοντες για να προσεγγίσει 
περιεχτικά την αξιολόγηση και χειρισμό των 
παιδιών με προβλήματα σίτισης/ ανάπτυξης.

Η κυρία φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται 
στα τυπικά αναπτυξιακά στάδια και στις ικανότητες 
σίτισης, που διέπουν την τυπική ανάπτυξη των 
παιδιών. 

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και 
θεραπεία παιδιών από τη γέννηση τους μέχρι την 
ηλικία των 18 ετών.  Το πρόγραμμα SOS Feeding
αφορά παιδιά που μπορεί να έχουν νευρολογικές 
διαταραχές και/ ή ιατρικές παθήσεις, με διαταραχές 
που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με 
στοματό-κινητικές και/ ή αισθητηριακές 
δυσλειτουργίες, όπως επίσης και "picky eaters".

€890

ΠΡΙΝ: 07/02/2020
€780 

Αστική ευθύνη

Πολιτική Ακύρωσης:

Σε περίπτωση ακύρωσης θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς 
έως τις 26 Μαρτίου 2020 θα υπάρξει επιστροφή ολόκληρου 
του πόσου με παρακράτηση € 90,00 (έξοδα διαχείρισης). 
Γραπτή ακύρωση από τις 27 Μαρτίου 2020 και μετά δεν 
επιστρέφονται οι εγγραφές ούτε το ποσό των διδάκτρων, 
αλλά θα μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση του 
συμμετέχοντα από κάποιον άλλο.  Σε περίπτωση ακύρωσης 
του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της “Abletools” όλο το 
ποσό των διδάκτρων που έχει καταβληθεί επιστρέφεται. Δεν 
θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων αν οι 
συμμετέχοντες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος 
του σεμιναρίου ή δεν εμφανιστούν.
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