
Wprowadzenie w zagadnienie autyzmu
Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim 
dzieci  obserwuje  się  objawy nieprawidłowego  funkcjonowania  we  wszystkich  obszarach 
rozwoju.    

Pierwsze  symptomy  autyzmu  pojawiają  się  bardzo  wcześnie,  często  już 
u  kilkunastomiesięcznych  niemowląt,  ale  zawsze  są  widoczne  przed  ukończeniem 
przez dziecko 3 roku życia. 

Na  pierwszy  rzut  oka  dzieci  z  autyzmem  wyglądają  tak  jak  ich
zdrowi  koledzy,  dlatego  często  ich  nietypowe  zachowania  i  trudności  w  komunikacji  są 
odbierane jako brak wychowania,niegrzeczność.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany  charakter, nie tworzą jednolitego obrazu 
co do symptomatologii i głębokości zaburzeń.  Dlatego obecnie w literaturze światowej używa 
się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Obecnie rozpoznawanie autyzm opiera się na kryteriach:

• DSM-IV-TR 
• ICD-10 (obowiązuje w Polsce)

Każdy, kto zetknął się chociaż z kilkorgiem dzieci z autyzmem wie, jak bardzo różny obraz  
funkcjonowania mogą one prezentować. Nasilenie poszczególnych objawów może być skrajnie 
silne lub bardzo dyskretne i ledwo zauważalne (niestety znacznie rzadziej) . 

Częstość występowania autyzmu

Autyzm  występuje  we  wszystkich  częściach  świata,  dotyka  ludzi  należących  do  różnych 
narodowości i różnych grup społecznych. 

Liczba osób z tym zaburzeniem wciąż rośnie.

Stosunek liczby chłopców/mężczyzn do dziewcząt/kobiet wynosi 4:1.



Rozwój dzieci z autyzmem

Sfera społeczno – emocjonalna  

Pierwsze objawy już przed ukończeniem 6 miesiąca życia.

Znaczący problem w zakresie naśladowania. 

Słaby kontakt wzrokowy lub patrzenie „przez osobę”, nieadekwatna reakcja na dotyk. 

Trudność w uczestniczeniu w naprzemiennych interakcjach społecznych.

Brak umiejętności zabawy zabawkami zgodnie z przeznaczeniem.

Niskie zainteresowanie ludźmi.

Mowa i komunikacja

Opóźniona, zmieniona.

Leksyka uboga, stereotypowa.

Słabe rozumienie mowy innych, zwłaszcza złożonych komunikatów. 

Wypowiedzi lakoniczne, głos monotonny. 

Zamiana zaimków.

Uboga mowa zwłaszcza spontaniczna.

Obecność echolalii.

Dosłowne rozumienie mowy, skupianie się na konkretach.

Trudność w rozumieniu dowcipu, metafory. 



Rozwój umysłowy

Trudności w zakresie koncentracji uwagi.

Brak lub teorii umysłu  (lub rozwinięta w niepełnym wymiarze).

Poziom rozwoju intelektualnego zróżnicowany.

Sztywność w zachowaniu i zainteresowaniach

Obecne sztywne wzorce zachowań, a także autostymulacje sensoryczne.  

Sfera sensoryczna

Nadwrażliwość lub niedowrażliwość w zakresie zmysłów.

Zaburzona integracja zmysłowa. 

Motoryka

Brak konkretnego wzorca rozwoju ruchowego  charakterystycznego  dla autyzmu.

Obecne zakłócenia dynamiki rozwoju.

Sprawność ruchowa niewspółmiernie dobra w porównaniu z rozwojem innych sfer.

Szczególny problemy w zakresie integracji ruchowej.
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