


2.kwietnia bądź niebieski!

 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu uznany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją
opublikowaną 21 stycznia 2008 r.

 Kwiecień został obwołany miesiącem wiedzy na temat
autyzmu w celu podnoszenia świadomości społecznej na
temat autyzmu dziecięcego.

 Ubieramy się na niebiesko na znak, że pragniemy pomóc
innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, a osobom
dotkniętym autyzmem ułatwić życie wśród nas.

 Autyzm nie jest chorobą!

 Obecnie autyzm i inne zaburzenia z kręgu ASD (spektrum
zaburzeń autystycznych) zaliczamy do grupy zaburzeń
neurorozwojowych. Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja
ICD (Międzynarodowa Statystyczna Kwalifikacja Chorób

 i Problemów Zdrowotnych opracowana przez WHO) traktuje
autyzm i inne zaburzenia ASD jako stan, a nie chorobę.

 Mimo że istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko
autyzmu, nadal nie są znane konkretne powody jego
powstawania. Za główne przyczyny uznaje się genetykę oraz
środowisko.

 Autyzm- co to znaczy?

 Autyzm jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu.
Osoby z autyzmem mają problemy z postrzeganiem świata,
mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W inny sposób
odbierają wrażenia zmysłowe.



 Symptomy autyzmu:

 •Schematyczność w myśleniu i w zachowaniu, ograniczona

wyobraźnia i nieumiejętność twórczej zabawy, która wymaga

przeprowadzenia obrzędu lub skupienia się na drobnych

szczegółach (takich jak elementy ubioru zamiast wizji całej

postaci lub fragmentu zabawki, a nie przedmiotu w całości).

 •Zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

nieumiejętność prowadzenia obustronnej konwersacji, mylne

odczytywanie emocji, gestów i nierozumienie czyichś myśli,

zbyt dosłowne interpretowanie słów.

 •Trudności w relacjach z innymi, przejawy powściągliwości lub

obojętności. Niewłaściwe reakcje na zainicjowany już kontakt,

powtarzające się wzory zachowań.

 Do zaburzeń należących do spektrum autyzmu zaliczamy m.in.

Zespół Aspergera. Jest to zaburzenie o charakterze łagodnym,

które nie powoduje dysfunkcji w rozwoju umysłowym oraz

znaczących utrudnień w komunikacji werbalnej.



Jak rozpoznajemy autyzm?

 Diagnostyka autyzmu składa się z dwóch etapów: badania
rozwoju dziecka od narodzin oraz wszechstronnej oceny
jego funkcjonowania dokonywanej przez zespół
specjalistów (neurologa, pediatrę, psychologa lub
psychiatrę).

 Autyzm - czy to zaburzenie można leczyć?

 Autyzm może mieć różne nasilenie u każdego dziecka.
Dziecko wymaga stałej pomocy i opieki. Leczenie polega
na różnych formach psychoterapii – powinna ona
dotyczyć całej rodziny. Im wcześniej zostanie wdrożony
proces terapeutyczny, tym większe szanse na poprawę
funkcjonowania.


