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Autyzm dotyka coraz więcej przychodzących na świat dzieci. Jest to 

zaburzenie rozwoju, które widoczne jest już we wczesnym dzieciństwie, lecz nie 

należy do zaburzeń wieku dziecięcego. Dotyka ono całości rozwoju umysłowego i 

niektóre objawy mogą pojawiać się, zmieniać lub znikać z wiekiem. Dlatego 

powinno się patrzeć na to zaburzenie przez szeroką perspektywę czasową. Nie 

można wyleczyć autyzmu, lecz dzięki wczesnemu rozpoznaniu, prawidłowo 

postawionej diagnozie oraz odpowiedniej terapii można zapewnić dziecku 

odpowiednie warunki rozwoju. 

 

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, co oznacza, że zaburzenia 

w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka zmieniają się wraz z wiekiem 

 

Każde dziecko z tym zaburzeniem trzeba traktować bardzo indywidualnie. Objawy 

jakimi będzie się ono charakteryzowało zależą od rozwoju mowy, zdolności 

intelektualnych oraz od otrzymanej pomocy edukacyjnej i terapeutyczne. Objawy 

tego zaburzenia często w literaturze przedstawiane są w sposób stereotypowy, czyli 

nie każde dziecko będzie charakteryzowało się takimi samymi objawami.   

 

Objawy autyzmu można podzielić na kilka aspektów:  

 

a) społeczny 

 brak kontaktu wzrokowego 

 brak uśmiechu społecznego 

 niechęć do kontaktów fizycznych z osobami obcymi i/lub bliskimi 

 trudności w nawiązywaniu oraz w utrzymywaniu interakcji z inną osobą 

b) mowa 

 brak gaworzenia w okresie niemowlęcym 

 opóźniony rozwój mowy lub jej brak 

 echolalie (powtarzanie zasłyszanych słów lub zdań) 

 odwracanie zaimków osobowych – mówienie o sobie „ty” lub „on” 

 trudności z rozumieniem mowy 
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c) zabawa 

 brak zabaw związanych z naśladownictwem 

 brak zabaw symbolicznych 

 zabawy stereotypowe, ubogie, powtarzające się 

d) Inne 

 zaburzenie w odbiorze wrażeń zmysłowych, inaczej sensorycznych – 

brak wrażliwości lub nadwrażliwość na dane bodźce 

 stereotypia ruchowe np. klaskanie, trzepotanie rękami, kręcenie się w 

kółko 

 niechęć i opór przed zmianami elementów otoczenia 

 

Podstawienie właściwej diagnozy to kluczowa sprawa w przypadku dzieci z 

autyzmem. Autyzm diagnozuje się w pierwszych trzech latach życia dziecka. 

Oznacza to, że może się ono pojawić zarówno w okresie prenatalnym, natalnym, 

niemowlęcym, jak również między 1, a 3 rokiem życia. Klasyfikacja diagnostyczna 

znajduje się w ICD-10 oraz DSM-V. Diagnoza stawiana jest dzięki zebraniu informacji 

poprzez obserwacje zachowania, etapu komunikacji i stopnia rozwoju dziecka 

przez rodziców w domu oraz przez grupę specjalistów różnych dziedzin tj. 

psychiatra, psycholog, pedagog, logopeda, pediatra oraz dzięki testom 

psychologicznym.  

 

Autyzm to zaburzenie wielopłaszczyznowe, zakłada się, że na jego rozwój 

wpływ ma wiele czynników środowiskowych oraz genetycznych. Etiologia tego 

zaburzenia nie jest całkowicie znana, dlatego też nie ma jednej i uniwersalnej 

metody terapii. Istnieje wiele metod terapii, lecz nie każda będzie odpowiednia dla 

wszystkich dzieci z autyzmem. Dlatego ważne, aby terapia dobrana została do 

dziecka w sposób indywidualny. Oczywiście dziecko powinno być objęte terapią 

wielospecjalistyczną. W zależności od potrzeb dzieckiem z autyzmem zajmują się 

np. psycholog, logopeda, neurologopeda, neurolog, terapeuta SI. Odpowiednio 

ukierunkowana terapia wielospecjalistyczna to konieczność, aby funkcjonowanie i 

rozwój dziecka z autyzmem się poprawiał. 
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