


Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które 
najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych 
trzech lat życia jako rezultat zaburzenia 
neurologicznego, które oddziałuje na funkcje 
pracy mózgu.
Charakteryzuje się zakłóceniami zdolności 
komunikowaniu uczuć budowania relacji 
interpersonalnych, zubożeniem i 
stereotypowością zachowań oraz trudnościami 
z integracją wrażeń zmysłowych. Autyzm i z integracją wrażeń zmysłowych. Autyzm i 
jego pochodne, jak podaje statystyka, 
występują raz na 500 osób i występuje cztery 
razy częściej u chłopców niż dziewczynek. 
Dzieci autystyczne rozwijają się w zasadzie 
normalnie aż do 24-30 miesiąca, kiedy to 
rodzice mogą zauważyć opóźnienie w mowie, 
zabawach lub kontakcie z dzieckiem. 





Znaczenie wczesnej diagnozy

Jest bardzo wiele istotnych powodów, dla których wczesna diagnoza i co za tym
idzie wczesne podjęcie terapii jest szczególnie ważne dla dziecka.
Oto niektóre z nich:
 reagując odpowiednio wcześnie nie dopuszczamy do narastania objawów
zaburzeń,
 mózg i cały układ nerwowy dziecka w wieku dziecka do 3 lat jest najbardziej
plastyczny, dlatego istnieje możliwość duże prawdopodobieństwo korekcji
zaburzonych funkcji i stopniowego wyrównywania deficytów
 małe dzieci są bardziej podatne na programy terapeutyczne i usprawnienia,
robią tez postępy znacznie szybciej niż dzieci starszerobią tez postępy znacznie szybciej niż dzieci starsze
 możemy od najmłodszych lat odpowiednio stymulować rozwój dziecka
 małe dziecko nie posiada zbyt wielu nieprawidłowych wzorców – łatwiej jest
wypracować odpowiednie nawyki
 rodzice małych dzieci są mniej „wypaleni” i wyczerpani emocjonalnie, maja też
więcej entuzjazmu do poszukiwań i walk, jest w nich więcej nadziei na poprawę
stanu dziecka
 wcześniej podjęta terapia daje większe szanse na usamodzielnienie się dziecka i
lepsze szanse na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym
idzie na normalne życie;



Zespół Aspergera jest zaliczany do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych i
posiada własne kryteria diagnostyczne. Podejrzewa się, że występuje częściej niż
zaburzenia autystyczne i wiele dzieci, które nie mogły wcześniej otrzymać,
właściwej diagnozy spełnia kryteria charakterystyczne dla tego właśnie zespołu.

Główne cechy Zespołu Aspergera:
 brak empatii,
 naiwne niewłaściwe interakcje,
 pedantyczna mowa, pedantyczna mowa,
 bardzo słaba umiejętność komunikacji niewerbalnej,
 nadmierne koncentrowanie się na określonych tematach,
 słaba koordynacja ruchów;

Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju.
Choroba ta jest coraz częściej diagnozowana, a wiele dzieci z Zespołem Aspergera
jest uczniami ogólnodostępnych szkół.
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