FOR TIDLIGT FØDT
Tema-formiddage omkring for tidligt
fødte børn

Thisted Kommune har øget opmærksomhed på for tidligt fødte
børn
Af den grund er et team, bestående af ergoterapeut Carina H. Bjørndal og
sundhedsplejerske Ulla H. Gjørup, nedsat til dette formål.
Teamet afholder hvert forår to tema-formiddage omkring børn født for tidligt.
For tidlig fødte børn er defineret som børn født før uge 37. Disse børn har
højere risiko for udviklingsforstyrrelser end andre børn, der er født til tiden.
Dette skyldes en umodenhed af nervesystemet, hjernen samt indre organer.
Udviklingsforstyrrelser kan også sidestilles med begrebet ”senfølger”.

Senfølger

Senfølger kan bl.a. komme til syne i forbindelse med vanskeligheder ved spisning, sprog, søvn og motorik. Herudover ses typisk hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, gentagne infektionstilfælde m.m..
Senfølger kan være diffuse og vanskelige at benævne. De kan vise sig inden
barnet påbegynder et dagtilbud, såvel som et senere tidspunkt i barnets opvækst. Derfor er det vigtigt, at følge børnenes udvikling med det formål at forebygge senfølger.

Indbydelse til Tema-formiddage
Thisted Kommune inviterer forældre til for tidligt fødte børn til temaformiddage, som afholdes på Ringvej 34, 7700 Thisted, mødelokale 1.
Tema-formiddagene er basisviden til forældre, der ikke har deltaget i temaformiddagene tidligere. Tilbuddet er til forældre uanset barnets alder, da vi kommer omkring spæd/småbørn, førskolebørn og skolebørn.

Tema-formiddag 1:

Dato: 6. februar 2018 kl. 9:00 - 12:00
Emne: Det præmature barn, herunder udvikling, senfølger og handlemuligheder.

Tema-formiddag 2:

Dato: 27. februar 2018 k l. 9:00 - 12:00
Emne: Forældre til præmaturt barn, herunder forældredannelse og særlige følelsesmæssige udfordringer.

Tilmelding på mobil/sms 51 30 92 57 eller mail: uhg@thisted.dk
Oplys navn og tlf.nr..

Der er kaffe/ te og vand.

Kontaktoplysninger/Præmaturteamet:
Ulla H. Gjørup, sundhedsplejerske
Mail: uhg@thisted.dk
Carina H. Bjørndal, ergoterapeut v/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Mail: cahb@thisted.dk

Yderligere eksemplar af pjecen kan rekvireres via Sundhedsplejen på tlf. 99 17
20 31 eller downloades på Thisted Kommunes hjemmeside: www.thisted.dk/
sundhedsplejen under mappen ”foldere”.
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