




                          AUTYZM 

 Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych 

wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i 

otoczeniem. Uważa się, że jest to zaburzenie dotyczące mózgu, mogące mieć 

podłoże genetyczne. Jednak mimo zidentyfikowania wielu czynników 

zwiększających ryzyko wystąpienia autyzmu, jego przyczyna nie została dotąd w 

pełni poznana.  



Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się najczęściej przed ukończeniem przez 

dziecko 3 roku życia. Jednak z badań oraz relacji rodziców wynika, że często 

dostrzegają oni pewne niepokojące ich zachowania nawet już w pierwszym 

roku życia dziecka. Dzieci, u których później może rozwinąć się autyzm  mają 

trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, są mało zainteresowane 

innymi osobami, nie zwracają uwagi na twarze innych, nie dzielą uwagi (np. 

jeśli dorosły patrzy na przedmiot, to zdrowe dziecko chce sprawdzić na co 

patrzy dorosły i patrzy na przedmiot, a potem znów patrzy na twarz 

dorosłego). Są blade mimicznie. Ich buzia, ciało są mało ekspresyjne. Mają 

trudności z posługiwaniem się gestami. Bardzo często dzieci te nie wskazują, 

gdy zobaczą coś ciekawego, nie przynoszą rodzicom interesujących ich 

rzeczy np. książeczki, kamyka. Czasem sprawiają wrażenie, jakby nie 

słyszały. Nie zawsze reagują na własne imię, wydaje się, że nie rozumieją co 

się do nich mówi. Lepiej reagują, gdy polecenie poparte jest gestem niż po 

prostu mówione.  Nie potrafią bawić się  „na niby” – udawać, że karmią lalkę, 

gotują, wożą cegły na budowę samochodem itd. 

https://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1586353,1,autyzm,index.html


Przykłady nietypowych zachowań 

dzieci autystycznych 
Obronność dotykowa  

niechęć do mycia i czesania włosów,  

kłopoty ze ssaniem a później z gryzieniem i żuciem,  

unikanie kontaktu z podłogą,  

unikanie lepkich i ziarnistych materiałów (piasek, klej) lub miękkich i puszystych 

(maskotki),  

nie toleruje ubrań z szorstkich dzianin, rzeczy obcisłych oraz metek ubraniowych  

nadwrażliwość dotykowa jest najbardziej widoczna w obrębie twarzy, ust, szyi i na 

podeszwach stóp  

Niepewność grawitacyjna  

bardzo duży strach przed upadkiem, wysokością , 

nie lubi obracać się kręcić, bo czuje , że straci równowagę,  

może dłużej niż inne dzieci uczyć się wchodzenia i schodzenia po schodach, 

nie lubi bawić się na placu zabaw, gdzie są drabinki, huśtawki, 



U dzieci z autyzmem mowa nie rozwija się prawidłowo.  Niektóre dzieci nie mówią, a 

przy tym nie kompensują braku mowy mimiką, gestami. U innych dzieci z 

zaburzeniami spektrum autyzmu mowa początkowo rozwija się prawidłowo – 

pojawiają się pierwsze słowa, czasem nawet zadania, a potem następuje regres. 

Dziecko nagle lub stopniowo przestaje mówić, komunikować się z otoczeniem. W 

przypadku dzieci z Zespołem Aspergera trudno jest w pierwszych latach życia 

dostrzec nieprawidłowości w rozwoju mowy. Te dzieci mówią dużo, mają bogate 

słownictwo. Ze względu na dobry rozwój  mowy bywają określane jako „mali 

profesorowie”. Dopiero w wieku kilku lat dostrzega się, że dzieci te mają trudności z 

prowadzeniem dialogu, są zainteresowane tym co same mówią, a nie tym co ma do 

powiedzenia partner interakcji itp 



U niektórych dzieci obserwujemy także tzw. manieryzmy ruchowe – trzepotanie 

rączkami, kołysanie się, obracanie się w kółko. Poza tym dzieci z autyzmem często 

szeregują przedmioty, nie tylko swoje zabawki. Potrafią długo wpatrywać się w 

obracający się bęben pralki, kręcić kółkami samochodów. Czasem sprawiają 

wrażenie jakby nie słyszały, podczas gdy niektóre dźwięki powodują ich krzyk, 

zasłaniają wtedy uszy. Zdarza się, że lubią mocny ucisk i wciskają się miedzy 

oparcie kanapy, a ścianę, ale też bywa, że unikają dotyku, szczególnie delikatnego. 

Dodatkowo rodzice często relacjonują problemy dzieci z jedzeniem (niejadki, 

jedzenie tylko kilku wybranych produktów), kolki w niemowlęctwie, problemy z 

brzuchem (zaparcia lub biegunki), problemy ze snem (trudności z zasypianiem, 

bardzo krótki, niespokojny sen, wybudzanie się w nocy z płaczem, krzykiem). 

https://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1577501,1,zaparcia,index.html
https://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1579219,1,biegunki,index.html


Oczywiście podany powyżej opis funkcjonowania dziecka autystycznego 

jest bardzo ogólny i niepełny. Każdy, kto zetknął się chociaż z kilkorgiem 

dzieci chorych na autyzm wie, jak bardzo różny obraz funkcjonowania 

mogą one prezentować. Nasilenie poszczególnych objawów może być 

skrajnie silne, lub czasem (niestety znacznie rzadziej) bardzo dyskretne i 

ledwo zauważalne. Ponadto im starsze dziecko tym więcej można 

zaobserwować w jego zachowaniu zaburzeń wtórnych, będących 

konsekwencją autyzmu. U niektórych dzieci autystycznych pojawiają się 

także zaburzenia dodatkowe takie jak upośledzenie umysłowe, mózgowe 

porażenie dziecięce, wady wzroku, słuchu itp.  

Wszystko to sprawia, że wychowywanie dziecka autystycznego jest 

niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Często czują się oni bezradni i 

pozostawieni samym sobie.  



            

 To poczucie zagubienia i bezradności wynika również z faktu, że 

przeważnie rozwój ich dziecka przebiegał przez pewien czas 

prawidłowo, a niepokojące objawy były bagatelizowane przez 

otoczenie. Sytuację rodziców pogarsza też  niespójność informacji, 

które otrzymują od lekarzy czy psychologów. Możliwość uzyskania 

szybkiej i profesjonalnej diagnozy, a następnie terapii, jest w naszym 

kraju bardzo ograniczona. Przedłużająca się niepewność i poczucie 

braku kompetencji, pogłębianie się zaburzeń u dziecka powodują, że 

na autyzm zaczyna chorować cała rodzina – jej skutki dotykają 

wszystkich członków rodziny. 



Terapia autyzmu wczesnodziecięcego: na czym polega? 

Jak najwcześniejsze stwierdzenie autyzmu wczesnodziecięcego jest bardzo 

ważne z tego powodu, iż umożliwia to po prostu szybsze wdrożenie u 

dziecka niezbędnej mu terapii. 

Oddziaływania terapeutyczne, stosowane u dzieci z zespołem Kannera, są 

wielokierunkowe. Stosowane są metody usprawniające komunikację (m.in. 

praca z logopedą), ale i terapia behawioralna czy treningi umiejętności 

społecznych. Pozytywnie na stan dziecka wpływać mogą także i inne 

oddziaływania, m.in. dogoterapia czy różne zajęcia artystyczne. 



Co prawda żadnego leku na autyzm absolutnie nie ma, jednak pomimo tego czasami u 

dzieci zmagających się z tym problemem wdrażane jest leczenie farmakologiczne. 

Ma ono na celu zredukowanie różnych objawów psychopatologicznych, m.in. wahań 

nastroju, zachowań agresywnych czy zaburzeń nerwicowych. 

W przypadku pierwszych z nich pacjentom mogą zalecane być leki normotymiczne 

(np. kwas walproinowy), przy dużej tendencji do agresji wykorzystanie mogą 

znajdować różne neuroleptyki, a w razie występowania np. obsesji i kompulsji, 

zalecane pacjentowi mogą z kolei być leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego 

serotoniny (SSRI). 



Autyzm wczesnodziecięcy: od czego zależą 

rokowania? 

 
 
Trudno jest jednoznacznie szacować rokowania dzieci z autyzmem 
wczesnodziecięcym - stanowi to wyjątkowo indywidualną kwestię. Zauważono 
jednak m.in. to, że im później pojawią się pierwsze przejawy zaburzeń ze spektrum 
autyzmu (czyli im dłużej rozwój dziecka przebiega bez odchyleń), tym jego 
rokowania są lepsze.  

 
Niektórym ludziom wydaje się, że autyzm przekreśla możliwość samodzielnego 
funkcjonowania obarczonego nim człowieka. Takie przekonanie jest skrajnie wręcz 
nieprawdziwe. 
Otóż pacjent, u którego rozpoznano w przeszłości autyzm wczesnodziecięcy, może 
ostatecznie ukończyć edukację, zdobyć pracę czy nawet założyć rodzinę. 
Dużo zależy tutaj od terapii i jej efektów - to właśnie dlatego aż tak podkreśla się 
istotność wczesnego rozpoznawania autyzmu i szybkiego rozpoczynania oddziaływań 
terapeutycznych u dotkniętego nim człowieka. 
 

 



Autyzm – jak postępować z dzieckiem? 

 

 Diagnoza autyzmu to szok dla rodziców. Załamanie nerwowe, poszukiwanie 

winnych i bezsilność są dość powszechne na początkowym etapie. Później jednak 

należy pogodzić się z prawdą i rozpocząć poszukiwanie pomocy. Im wcześniej, 

tym lepiej. Terapia młodszego dziecka umożliwia znacznie szybsze osiągnięcie 

postępów i daje znacznie lepsze efekty niż terapia w późniejszym wieku. Do kogo 

zgłosić się o pomoc? Czy istnieją techniki pracy w domu, które ułatwią 

wspomaganie rozwoju dziecka? 
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Od czego zacząć? 

 

 Proces pomocy dziecku najlepiej zacząć od udania się do terapeuty 
dziecięcego – psychologa lub psychiatry. Ważne, by terapeuta 
specjalizował się w całościowych zaburzeniach rozwoju. Zwróć 
uwagę na sposób pracy terapeuty. Autyzm wpływa na różne sfery 
rozwoju dziecka, ale u każdego dziecka poziom zaburzeń może się 
różnić. Z tego względu konieczne jest, by specjalista dokonał 
szczegółowej oceny poziomu rozwoju dziecka w każdej strefie. 
Terapeuta powinien również ustalić z rodzicami cele terapii i 
zaproponować ćwiczenia do wykonywania w domu z dzieckiem. 
Dziecko rozwija się przez cały czas, nie tylko podczas sesji 
terapeutycznych, dlatego same wizyty u terapeuty nie wystarczą i 
proces wspomagania rozwoju spada w dużej mierze na rodziców. 
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Co możesz zrobić, by wspomagać rozwój 
dziecka na co dzień? 

 
 Z całą pewnością musisz stosować się do zaleceń terapeuty i 

wykonywać ćwiczenia, które poznasz na terapii. Jednym z takich 
ćwiczeń jest nauka nazywania przedmiotów z zastosowaniem zasady 
powtarzanie-rozumienie-nazywanie. Podczas tego zadania rodzic 
pokazuje dziecku przedmiot, nazywa go i czeka na powtórzenie od 
dziecka. Następnym etapem jest rozumienie, czyli wskazywanie 
nazwanego przez rodzica przedmiotu. Ostatnim etapem jest 
nazywanie, czyli odpowiadanie na pytanie rodzica „co to?” podczas 
pokazywania przedmiotu. Inną techniką jest dzienniczek wydarzeń. 
Technika ta polega na przygotowaniu książki ze zdjęciami dziecka w 
różnych sytuacjach, a następnie przeglądanie jej z dzieckiem, 
tłumaczenie i zadawanie pytań dotyczących zdjęć.  

 Istotne jest również, by dziecko brało czynny udział w życiu rodzinnym i 
obowiązkach domowych. To właśnie takie sytuacje powinny stać się 
okazją, by tłumaczyć dziecku świat na żywych przykładach. 



Czy dziecko z autyzmem może brać 
udział w terapii grupowej? 

 
 Jedną z największych trudności, której doświadczają dzieci 

autystyczne, jest brak umiejętności społecznych. Dziecko nie chce 

brać udziału m.in. w zabawie z innymi dziećmi, ponieważ świat 

relacji międzyludzkich jest dla niego kompletnie niezrozumiały. 

Najlepszym sposobem, by nauczyć się funkcjonowania w grupie jest 

włączenie się do grupy. W przypadku dzieci autystycznych nie 

możemy jednak oczekiwać, że umiejętności społeczne przyswoją w 
sposób naturalny, dzięki kontaktom z rówieśnikami. Z tego względu 

warto zainteresować się terapią grupową prowadzoną m.in. dla 

dzieci autystycznych, jaką jest Trening Umiejętności Społecznych. 

Podczas zajęć TUS, prowadzonych przez psychologa dziecięcego, 
dzieci w grupie uczą się radzenia sobie z sytuacjami społecznymi.  

 

https://psychomedic.pl/trening-umiejetnosci-spolecznych-tus/


Mity na temat autyzmu 

 1. Autyzm spowodowany jest deprywacją emocjonalną dziecka 

(pozbawieniem dziecka uczuć i opieki rodziców),  

 2. Istnieje gen odpowiedzialny za autyzm,  

 3. Ludzie z autyzmem mają niższy niż przeciętny iloraz inteligencji 

  4. Ludzie z autyzmem to ekscentryczni geniusze  

 5. Ludzie z autyzmem wolą być sami  
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