Autyzm – zaburzenie rozwoju dziecka

Autyzm

to

zaburzenie,

które

interesuje

wielu

badaczy.Jak do tąd nieokreślono jednoznacznie jego przyzyn. Zasadniczym celem tego artykułu jest
przybliżenie problematyki autyzmu.Pierszym sygnałem zaburzeń autystycznych jest regres w
rozwoju mowy, stereotypie ruchowe i wycofanie się z kontaktów społecznych. Posługiwanie się
językiem jest jednym z kluczowych umiejętności zachowań ludzkich.Dzieci autystyczne często nie
uczą się języka tak jak ich prawidłowo rozwijający się rówieśnicy. Wczesne zauważenie
nieprawidłowości rozwojowych pozwala przy terapii z logopedą oraz w domu umożliwić dziecku
wyrównanie kłopotów rozwojowych.Wczesne wykrycie zaburzeń autystycznych już u dzieci około
1 roku życia pozwala na wczesną interwencję. W kontakcie z małym dzieckiem matka powinna
zwracać szczególną uwagę na kontakt wzrokowy z własnym dzieckiem, sposób zabawy i czy
pojawia się gest wskazywania palcem np: ,,pokaż gdzie kaczuszka" jako ważna informacja, iż
dziecko rozumie intencję nadawcy co jest podstawą do dalszych etapów rozwoju mowy.

Jak wyłapać wczesne objawy autyzmu ?

Triada nieprawidłowości wg: Lorny Winy:
- poważne zaburzenia w zachowaniach społecznych
- poważne zaburzenia w rozwoju komunikacji
- sztywny i ograniczony reperertuar zachowań np: wahadłowe kiwanie się, kołysanie się
podskakiwanie w miejscu, wirowanie w miejscu, zainteresowanie żródłem światła, fascynacja
wirującymi przedmiotami
- zachowania autooaresywne- dostarczanie sobie bólu,gryzienie się, drapanie,uderzanie
częściami ciała w przedmioty.

Charakterystyka autyzmu:
- nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych np:
- moje dziecko nie reaguje na wołanie po imieniu
- uciekanie wzrokiem, gdy rodzicstaje naprzeciwko dziecka i mówi do niego
- napady śmiechu nie związane z sytuacją
- brak zainteresowania czynnościami wykonywanymi przez rodziców np: naprawianie,
- malowanie, gotowanie
- brak naśladowania zachowań innych osób
- nie uśmiechanie się do ludzi
- nie wyciąganie rąk przez dziecko w oczekiwaniu na to, że je ktoś przytuli
- odsuwanie się od przytulającej dziecko osoby
- ignorowanie obecności innych ludzi
- przytulanie się do obcych ludzi i traktowanie obcych jak znane osoby
- nie rozumienie zasad zabaw lub gry, bawienie się obok
- szukanie kontaktu ze starszymi osobami
- nie uspakajanie sie , gdy dziecko jest brane przez matkę na ręce.
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