Autyzm – diagnoza to zaledwie początek
– Moje dziecko cierpi na autyzm – te słowa wprawiają w zakłopotanie nie tylko naszych
znajomych czy rodzinę, ale często takŜe pedagogów, a nawet lekarzy. Dzieje się tak, gdyŜ
wiedza na temat tego schorzenia w Polsce jest bardzo mała, a autyzm nadal bywa błędnie
postrzegany przez społeczeństwo. Tymczasem z roku na rok rośnie liczba dzieci
zmagających się z tą dysfunkcją.
Szacuje się, Ŝe w Polsce Ŝyje ponad 40 tys. osób, u których rozpoznano róŜne zaburzenia
związane ze spektrum autyzmu. Ten temat często porusza się w publicznej debacie. Jednak kiedy
dowiadujemy się, Ŝe ta choroba dotyczy naszego dziecka, w pierwszej kolejności jesteśmy
zdezorientowani. Nie wiemy, jak zareagować, co zrobić, aby mu pomóc, do kogo się zwrócić po
wsparcie. Pamiętajmy, Ŝe nie jesteśmy w tej sytuacji osamotnieni – istnieje wiele moŜliwości pomocy,
zarówno dla osób cierpiących na to schorzenie, jak i ich rodzin.
Autystyczny, czyli zamknięty w sobie
Autyzm to specyficzne zaburzenie rozwoju, którego symptomy ujawniają się w ciągu
pierwszych trzech lat Ŝycia. Jego objawy mogą być róŜne, ale zwykle wiąŜą się z tym, Ŝe dziecko
izoluje się od otoczenia. Zachowuje się tak, jakby nie słyszało, Ŝe coś się do niego mówi, rzadko
nawiązuje kontakt wzrokowy i z opóźnieniem, a nawet lękiem reaguje na nowe sytuacje. Dzieci
autystyczne zwykle mają teŜ problemy z mówieniem i wykazują skłonność do powtarzania określonych
zachowań, np. chodzenia na palcach czy kołysania całym ciałem.
Rodzic, który podejrzewa u swojego dziecka zaburzenia autystyczne najczęściej odczuwa
przeraŜenie. Wynika to z faktu, Ŝe jeszcze do niedawna powszechnie mówiło się o tym, Ŝe autyzm to
schorzenie, którego nie moŜna wyleczyć. Dziś jest inaczej. – Badania potwierdzają, Ŝe jeśli osoba

cierpiąca na autyzm zostanie objęta fachową i intensywną pomocą medyczną, psychologiczną, a takŜe
logopedyczną, to istnieją duŜe szanse na zniwelowanie wielu objawów tej choroby – mówi dr Justyna
Leszka, dziekan WyŜszej Szkoły Edukacji Integralnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Dlatego zamiast
wpadać w panikę naleŜy jak najszybciej skonsultować się z ekspertem – w pierwszej kolejności
lekarzem pediatrą lub specjalistą z jednego z ośrodków terapeutycznych zajmujących się spektrum
autyzmu – dodaje.
To nie wyrok
Proces leczenia i opieka nad dzieckiem autystycznym to wyzwanie. Dlatego warto poszukać
wsparcia i fachowej pomocy. MoŜna ją uzyskać np. ze strony organizacji i fundacji zajmujących się
autyzmem. Najbardziej znane to Krajowe Towarzystwo Autyzmu, które ma oddziały w wielu miastach
w całej Polsce, działające w Poznaniu Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”,
warszawska Fundacja SYNAPSIS, zielonogórskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
„DALEJ RAZEM” czy Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu.
Najnowsze informacje na temat tego schorzenia uzyskać moŜna takŜe na róŜnego rodzaju
konferencjach. Coraz więcej tego typu wydarzeń ma charakter otwarty, dzięki czemu mogą w nich
uczestniczyć nie tylko naukowcy, ale teŜ pedagodzy i rodzice. NajbliŜszym jest II Ogólnopolskie Forum
Autyzmu, które odbędzie się 29 września w Poznaniu. Hasło tegorocznego Forum brzmi: „Diagnoza to
dopiero początek. O potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z
autyzmem”. – Naszym celem jest szerzenie wiedzy na temat samego schorzenia, jakim jest autyzm, a

takŜe metod jego diagnozy i leczenia. Dostrzegamy bowiem, Ŝe zarówno pedagodzy i logopedzi, jak i
rodzice poszukują wiedzy na ten temat – mówi dr Justyna Leszka, dziekan WyŜszej Szkoły Edukacji

Integralnej i Interkulturowej w Poznaniu organizującej II Ogólnopolskie Forum Autyzmu. – Dlatego teŜ

podczas Forum będziemy poruszać takie zagadnienia, jak diagnozowanie zaburzeń autystycznych,
terapia neurobiologiczna czy organizacja procesu edukacyjnego dla dzieci autystycznych. Chcemy
takŜe zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby rodzin wychowujących dzieci autystyczne – dodaje.
O tym, na czym dokładnie polega autyzm często dowiadujemy się dopiero, gdy okazuje się, Ŝe
ta choroba dotyczy kogoś z naszego otoczenia. Wiedzę na ten temat szerzą róŜnego rodzaju fundacje i
specjalne organizacje, a takŜe kampanie społeczne i konferencje. W ten sposób specjaliści próbują
uświadamiać nas, Ŝe autyzm nie jest wyrokiem na całe Ŝycie. Dzięki odpowiednim metodom
terapeutycznym oraz wsparciu specjalistów moŜemy dać dziecku cierpiącemu na autyzm szansę na
dalszy rozwój.

