
Akcja „Na niebiesko dla autyzmu”, która roz-
pocz´∏a si´ 2 kwietnia, ma zwróciç uwag´ na osoby
dotkni´te tym zaburzeniem. W tym miesiàcu wszys-
cy, którzy chcà wesprzeç akcj´, mogà dodaç nie-
bieski kolor do ubrania, propagowaç logo akcji
na przyk∏ad za poÊrednictwem portali spo∏eczno-
Êciowych, dzieliç si´ wiedzà na temat autyzmu,
przekazaç 1% podatku lub darowizn´ na diagnoz´
i terapi´ podopiecznych Fundacji Synapsis.

To w∏aÊnie 2 kwietnia obchodzony jest Âwiatowy
Dzieƒ Wiedzy na Temat Autyzmu, który zosta∏ ustano-
wiony w 2008 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Dzieƒ ten rozpoczyna w wielu krajach Êwiata, w tym
w Polsce, Âwiatowy Miesiàc Wiedzy na Temat Autyzmu,
który ma zwróciç uwag´ spo∏eczeƒstwa na problemy
i potrzeby osób nim dotkni´tych. „Autyzm jest tajemni-
czym zaburzeniem, u podstaw którego le˝y nieprawi-
d∏owa praca mózgu. Osoby z autyzmem majà problemy
z mówieniem, postrzeganiem Êwiata, rozumieniem re-
lacji spo∏ecznych. W odmienny sposób odbierajà wra-
˝enia zmys∏owe: dla nich sól mo˝e byç kwaÊna, Ênieg
parzyç, a delikatne g∏askanie powodowaç silny ból.
I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie Êwiata;
jest po prostu inne i zas∏uguje na zrozumienie” - pod-
kreÊlajà eksperci z Fundacji Synapsis w Warszawie.
W Stanach Zjednoczonych autyzm wykrywany jest u
1 dziecka na 88. W Wielkiej Brytanii autyzm wyst´puje
u 1 osoby na 100. W Polsce mówi si´ równie˝ o 1 przy-
padku na 300. Rozbie˝noÊç statystyk wynika z ró˝nic
w dost´pie do diagnozy, a tak˝e ÊwiadomoÊci spo∏e-
czeƒstwa. Autyzm jest ca∏oÊciowym zaburzeniem
rozwoju dziecka. Oznacza to, ˝e u dotkni´tych
nim dzieci obserwuje si´ objawy nieprawid∏owego
funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.
Pierwsze symptomy autyzmu pojawiajà si´ bardzo
wczeÊnie, cz´sto ju˝ u kilkunastomiesi´cznych niemo-
wlàt, ale zawsze sà widoczne przed ukoƒczeniem przez
dziecko 3 roku ˝ycia. Choç autyzm mo˝na zdiagnozo-
waç ju˝ u bardzo ma∏ych dzieci, to cz´sto diagnozuje
si´ go równie˝ u nastolatków, a nawet osób doros∏ych.
Nieleczony mo˝e prowadziç do bardzo g∏´bokich
zaburzeƒ funkcjonowania w póêniejszym wieku.
Warto pami´taç, ̋ e zaburzenia autystyczne majà bardzo
zró˝nicowany charakter. Dlatego obecnie w literaturze
Êwiatowej u˝ywa si´ okreÊlenia „spektrum zaburzeƒ
autystycznych”. Warunkiem postawienia rozpoznania
jest pojawienie si´ nieprawid∏owoÊci w relacjach spo-
∏ecznych, komunikowaniu si´ oraz w rozwoju funkcjo-
nalnej lub symbolicznej zabawy ju˝ przed 3 rokiem
˝ycia dziecka. Dziecko autystyczne nie wykorzystuje
kontaktu wzrokowego do regulowania swoich relacji
z innymi. Jako ca∏oÊciowe zaburzenie rozwoju, autyzm
ma wp∏yw na wszystkie obszary funkcjonowania dziec-
ka. Powoduje zaburzenia relacji spo∏ecznych i kontaktu,

trudnoÊci z podporzàdkowaniem si´ regu∏om spo∏ecz-
nym wynikajàce z braku ich zrozumienia. Wi´kszoÊç
dzieci autystycznych jest niemówiàca, nie komunikuje
si´ gestem, ma trudnoÊci ze wskazywaniem, naÊladowa-
niem, spe∏nianiem poleceƒ. Dodatkowo obserwuje
si´ u nich zaburzenia zachowania - liczne stereotypie
i rytua∏y, koncentrowanie si´ na niefunkcjonalnych
w∏aÊciwoÊciach przedmiotów, skrajne formy zaburzeƒ
koncentracji. U niektórych pojawiajà si´ tak˝e zacho-
wania agresywne i autoagresywne. OczywiÊcie podany
powy˝ej opis funkcjonowania dziecka autystycznego
jest bardzo ogólny i niepe∏ny. Ka˝dy, kto zetknà∏ si´
chocia˝ z kilkorgiem dzieci chorych na autyzm wie,
jak bardzo ró˝ny obraz funkcjonowania mogà one
prezentowaç. U niektórych dzieci autystycznych poja-
wiajà si´ tak˝e zaburzenia dodatkowe, takie jak: upo-
Êledzenie umys∏owe, mózgowe pora˝enie dzieci´ce,
wady wzroku, s∏uchu itp. Wszystko to sprawia, ˝e wy-
chowywanie dziecka autystycznego jest niezwykle trud-
nym zadaniem dla rodziców. Cz´sto czujà si´ oni
bezradni i pozostawieni samym sobie. To poczucie
zagubienia i bezradnoÊci wynika równie˝ z faktu, ˝e
przewa˝nie rozwój ich dziecka przebiega∏ przez pewien
czas prawid∏owo, a niepokojàce objawy by∏y bagate-
lizowane przez otoczenie. Sytuacj´ rodziców pogarsza
te˝ niespójnoÊç informacji, które otrzymujà od lekarzy
czy psychologów. Mo˝liwoÊç uzyskania szybkiej i pro-
fesjonalnej diagnozy, a nast´pnie terapii, jest w naszym
kraju bardzo ograniczona. Przed∏u˝ajàca si´ niepew-
noÊç i poczucie braku kompetencji, pog∏´bianie si´
zaburzeƒ u dziecka powodujà, ˝e na autyzm zaczyna
chorowaç ca∏a rodzina - jej skutki dotykajà wszystkich
jej cz∏onków.

Pami´taj, jeÊli Twoje dziecko nie posiada jeszcze
wszystkich umiej´tnoÊci rozwojowych w stosunku do
swojego wieku, to nie musi to wynikaç z autyzmu! Ale
wizyta u specjalisty jest konieczna. Pierwszym krokiem
mo˝e byç najbli˝sza Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna.

Pami´taj, im wczeÊniej zareagujesz, tym wi´k-
sza szansa na wyrównanie problemów rozwojo-
wych Twojego dziecka. Wczesna diagnoza zaburzeƒ
spektrum autyzmu daje szans´ Twojemu dziecku
na samodzielne ˝ycie w przysz∏oÊci!

Zapraszam do zapoznania si´ z informacjami
na stronie Fundacji Synapsis (www.synapsis.org.pl).
Sà tam mi´dzy innymi - pod zak∏adkà ̊ ycie z autyzmem
- informacje dla cz∏onków rodziny dziecka dotkni´tego
autyzmem, dla nauczycieli, dla kolegów/kole˝anek,
jak równie˝ lista umiej´tnoÊci rozwojowych dziecka
odpowiadajàca jego wiekowi, lista placówek zajmujà-
cych si´ diagnozowaniem zaburzeƒ spektrum autyzmu
oraz polecana literatura. Na kolejnej stronie znajduje
si´ przyk∏ad.
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