
  Czym jest autyzm?  

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie 

komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. 

Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym 

natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się 

inaczej. 

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania 

charakteryzujący osoby z autyzmem. Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych 

objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia. 

Czy autyzm można wyleczyć? 
Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można 

w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, 

tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin. 

Jak rozpoznać pierwsze sygnały autyzmu? 
Pierwsze sygnały autyzmu mogą pojawić się przed 3 rokiem życia. Zdarza się jednak, że już w okresie 

niemowlęcym rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się inaczej. Nie istnieje całościowy wzorzec zaburzeń, 

jednak rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na niektóre zachowania dziecka. 

Twoje dziecko: 

 Nie mówi lub ma kłopoty z mówieniem. 

 Nie wchodzi w relacje i interakcje z innymi ludźmi. 

 Przejawia stereotypowe zachowania i zabawy (np: macha rączkami,  

używa nietypowych przedmiotów do zabawy, układa zabawki w długie rzędy). 

 Nie  nawiązuje kontaktu wzrokowego.  

 Nie naśladuje. 

 Nie wykonuje prostych poleceń (np. usiądź, daj). 

 Ma trudność z koncentracją uwagi. 

 

 Inne sygnały spektrum autyzmu 
 Rutynowe czynności. Zabawa dziecka z autyzmem często przebiega w ten sam sposób, tą samą zabawką 

przez wiele godzin. 

 Wpatrywanie się w jeden punkt przez długi czas. Może to być wielogodzinne patrzenie się na wskazówki 

zegara, pranie w pralce czy wycieraczki samochodu. 

 Nieprzywiązywanie się do osób, które cyklicznie pojawiają się w domu. Na pierwszy rzut oka wygląda to, 

jakby dziecko ignorowało przyjazd babci czy cioci, ale w rzeczywistości może to być sygnał zaburzeń. 

 Dziecko nie lubi dotyku lub wręcz nie pozwala się dotykać. Rodzice powinni zbadać przyczynę takiego 

zachowania, a swoje wątpliwości skonsultować ze specjalistą. 

 Zachowania stereotypowe, np. machanie rękami bez przyczyny lub kręcenie się w kółko przez dłuższy czas. 

Są one dość specyficzne i rodzice są w stanie zauważyć czy jest to chwilowa zabawa, czy cyklicznie 

powracająca, nieuzasadniona czynność. 

 Autostymulacja. Są to zachowania mające na celu dostarczenie sobie doznań sensorycznych. Podczas 

autostymulacji dziecko koncentruje na nich maksimum swojej uwagi i zazwyczaj nie jest w stanie skupić się 

na przetwarzaniu innych bodźców z otoczenia.  

 Życie w schemacie. Osoby z autyzmem bardzo często opracowują swoje schematy zachowań, które 

pozwalają im odnaleźć się w typowych czynnościach. Schematy te często przypominają rytuały. 

Autyzm to ocean możliwości. Wspomniane symptomy to jedynie wskazówki – mogą pojawić się u dzieci z 

autyzmem w różnej konfiguracji i nasileniu. Jeżeli zauważysz któreś z nich u swojego dziecka, poproś o 

skierowanie do placówki oferującej diagnozę 

Inspiracja Fundacja Jim.orgJ.Bendryn-Nagórko 

 


