
AUTYZM 

Rodzice nigdy nie chcą słyszeć ,że u ich dziecka zdiagnozowano autyzm – a przynajmniej początkowo 

trudno jest im przyjąć, że na autyzm nie ma lekarstwa. Jednak jeśli obserwujesz cechy dziecka ,których 

nie możesz wyjaśnić lub złagodzić, i jeśli możesz powiązać pewne te cechy z autyzmem. musisz 

natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli Twoje dziecko ma już zdiagnozowany autyzm, musisz 

jak najszybciej podjąć działania. Naucz się o sposobach leczenia i pracuj ze swoim lekarzem w celu 

sformułowania planu leczenia, który zaspokoi potrzeby Twojego dziecka. Wraz z nowo powstającymi 

naukami, dzieci autystyczne mają się coraz lepiej. Poprzez plan leczenia, nadzwyczajną opiekę lekarską 

i wsparcie rodziny  i opiekunów, dzieci autystyczne  wyglądają zdrowiej, zachowują się lepiej, spotykają 

się, rozmawiają, uczą się i uczęszczają do szkoły. Twoje dziecko może znacznie poprawić i kontynuować 

maksymalizację swoich możliwości. Zanim jednak skorzystasz  z zalet i podejmujesz decyzję dotyczące 

opieki nad dzieckiem, musisz zwiększyć swoją wiedzę. 

Co wiemy a czego nie wiemy o autyzmie 

Jeśli Twoje dziecko ma zaburzenia rozwojowe, takie jak zaburzenia spektrum autyzmu, jest mało 

prawdopodobne abyś coś zrobił, lub jakieś konkretne zdarzenie , spowodowało jego stan. Autyzm jest 

złożony i niezbyt dobrze zrozumiałym stanem. Naukowcy pracują nad znalezieniem odpowiedzi, ale 

same pytania wciąż nie są jasne. W rezultacie, badania są fragmentaryczne, a wiele teorii znajduje się 

w fazie testów. Naukowcy szybko zbierają dane. ale tymczasem nie zgadzają się na to jak je 

interpretować. Na przykład, badacze mogą obserwować nieprawidłowe funkcjonowania w różnych 

procesach w ciele osoby autystycznej, ale mogą się zgodzić czy dany problem jest  symptomem czy 

przyczyną autyzmu. Tak więc, debaty trwają w społeczności medycznej co powoduje autyzm i jak go 

traktować. A oto kilak faktów z którym i specjaliści i opiekunowie mogą się zgodzić 

 Niepełnosprawności rozwojowe, takie jak autyzm są zaburzeniami neurologicznymi 

związanymi z mózgiem, które mają więcej wspólnego z biologią niż z psychologią 

 Autyzm jest najczęstszym członkiem rodziny zwanej zaburzenia spektrum autyzmu (ASD) 

znanym różniej jako Powszechne Zaburzenia Rozwojowe (PDP) 

 Autyzm jest zazwyczaj rozpoznawany u dziecka w wieku 3 lat 

 Autyzm jest obecny w każdym kraju, w każdej grupie etnicznej oraz każdej klasie społeczno-

ekonomicznej 

 Autyzm jest diagnozowany cztery razy częściej u chłopców niż dziewcząt 

 Dzieci , u których rozpoznano zaburzenia spektrum autyzmu powinny jak najszybciej poddać 

się interwencji 

A oto tematy,  o których wciąż dyskutują profesjonaliści i opiekunowie: 

 Uważa się ,że autyzm jest uwarunkowany biologicznie, chociaż naukowcy nadal starają się 

zrozumieć jego  dokładne przyczyny. Innymi słowy, genetyczna natura dziecka musi być 

predysponowana do autyzmu, ale geny nie są takie same jak przyczyny. Genetyczne  

predyspozycje zapewniają żyzną glebę dla jego wywołania, ale naukowcy nie byli w stanie 

wskazać dokładnych przyczyn. Każdy zdiagnozowany przypadek autyzmu wydaje się mieć 

własny wzór, podobnie jak odcisk palca 

 Niektórzy eksperci uważają, że autyzm ma jedną nadrzędną przyczynę a inni uważają ,że ma 

wiele przyczyn. Niektóre badania dzielą autyzm na różne podtypy  w oparciu  o rzekome 

wywołania. 

 Leczenie biomedyczne może poprawić objawy autyzmu, ale debata dotyczy tego czy zabiegi 

biomedyczne zajmują się podstawowymi przyczynami  zaburzenia czy po prostu pomagają  



dzieciom, które w pierwszej kolejności  były „rzeczywiście nie autystyczne” Społeczność 

medyczna nie akceptuje szeroko wielu zabiegów biomedycznych, jednak niektórzy lekarze 

praktykują te techniki  i osiągają ogromny sukces u swoich pacjentów. 

Pomimo ,że społeczność medyczna wie niewiele o autyzmie, są powody do nadziei. Nowe techniki 

badania ludzkiego mózgu mogą prowadzić do kuracji, nowych zabiegów i interwencjami w autyzm i 

inne zagadkowe neurologiczne przypadłości takie jak Alzheimer i Zaburzenia Niedorozwoju / 

Nadużywanie Uwagi. 

Dokonywanie diagnozy : Poznawanie ASD 

Typowa diagnoza autyzmu jest procesem skapywania: 

1. Zauważasz pewne nietypowe cechy charakterystyczne u dziecka  w jego wieku 

2. Planujesz spotkanie ze swoim pediatrą, i jeśli podejrzewa zaburzenia rozwojowe, odsyła Cię do 

specjalisty (takiego jak neurolog) 

3. Specjalista bada dziecko aby zobaczyć czy ma zastosowanie jedna z kategorii zaburzeń 

spektrum autyzmu i stawia diagnozę 

Czasami dziecka nie można zdiagnozować dopóki nie pójdzie do szkoły. Z łagodnym autyzmem dziecko 

nigdy nie może zostać zdiagnozowane. 

Zrozumienie kryteriów diagnostycznych 

Zaburzenia autystyczne są sklasyfikowane jako posiadające 6 lub więcej symptomów z listy 12 

możliwych symptomów, które pogrupowane są ręcznie na trzy obszary : interakcje społeczne, 

komunikacja i zachowanie.  Twoje dziecko może mieć co najmniej sześć symptomów , przy czym co 

najmniej dwa wskazują na deficyt społeczno – interakcyjny i jeden symptom z kategorii komunikacji i 

stereotypowych wzorców zachowania. Dziecko, które ma większość objawów – do 12 , wedle 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego -  zazwyczaj zostanie zdiagnozowane jako 

autystyczne lub czasami mający klasyczny autyzm. Inni, którzy mają tylko kilka objawów, mogą być 

klasyfikowani jako niepełnosprawni w rozwoju, z cechami autystycznymi. Jeśli uważasz ,że brzmi to 

nieprecyzyjnie, masz rację. Naukowcy  wciąż dyskutują które objawy należą do spektrum autyzmu. 

Zespół Aspergera jest również wymieniany jako jedno z najbardziej powszechnych zaburzeń 

rozwojowych. Diagnostyka koncentruje się na  kategoriach społecznych i behawioralnych w tej części 

spektrum ze względu na brak znaczącego opóźnienia klinicznego w komunikacji werbalnej u osób z 

Zespołem Aspergera . Oto 12 symptomów wymienionych w ich odpowiednich kategoriach: 

 Interakcje społeczne: 

 - Znaczne upośledzenie w wielu zachowaniach niewerbalnych 

 - Brak rozwiniętych relacji ze swoimi rówieśnikami 

 - Brak spontanicznego dążenia do dzielenia się zainteresowaniami i osiągnieciami  z innymi 

 - Brak społecznych i emocjonalnych wzajemności 

 

 Komunikacja 

 - Opóźnienia lub brak rozwoju języka mówionego (bez rekompensaty za pośrednictwem 

 alternatywnych sposobów komunikacji)  w słowach 



 - Znaczna utrata umiejętności konwersacyjnych 

 - Stereotypowe i powtarzające się używanie języka 

 - Brak spontanicznego, odpowiedniego do wieku, wizerunku lub odgrywania społecznych ról 

 

 Zachowanie 

 - Zainteresowanie co najmniej jednym stereotypowym i ograniczonym wzorcem w stopniu 

 nienormalnym 

 - Nieelastyczne przestrzeganie nietypowych procedur lub rytuałów 

 - Powtarzające się maniery motoryczne i troska o część przedmiotów 

 - Trwałe zajęcie się częściami przedmiotów 

Oprócz okazania co najmniej sześciu z tych objawów, Twoje dziecko musi wykazywać opóźnienie w 

interakcjach społecznych, komunikacji społecznej lub sztuczce symbolicznej lub pomysłowej. Lekarze 

zgadzają się ,że te symptomy muszą występować kiedy dziecko nie ma 3 lat. Diagnoza autyzmu może 

wystąpić później (nawet na starość) jeśli jasne jest ,że objawy zaczęły się przed 3 rokiem życia. Po 

spojrzeniu na objawy, kryteria i niejasne dołączane etykiety, może zacząć myśleć ,że  autyzm nie jest 

pouczającą etykietą. Jednak, diagnoza jest punktem wyjścia do leczenia. Chociaż nie zatwierdzono 

żadnych zabiegów medycznych na autyzm, zatwierdzono leczenie związanych z nim problemów takich 

jak zespół jelita drażliwego, lęk, niedobory witamin i inne warunki fizyczne na które cierpią osoby 

autystyczne. Podczas  leczenia tych problemów zdrowotnych, można zmniejszyć lub nawet 

wyeliminować wiele objawów. 

Widząc oznaki : Symptomy autyzmu 

Specjaliści diagnozują autyzm w oparciu o objawy przedstawione w kategoriach interakcji społecznych, 

komunikacji i zachowań. Poniżej wyjaśnimy bardziej szczegółowo kategorie objawów. Wczesna 

diagnoza i interwencji – przed 3 rokiem życia – jest bardzo ważna, ponieważ badania pokazują ,że wiele 

cech autyzmu reaguje lepiej kiedy zajmujesz się nimi wcześnie. Niestety, niektóre dzieci uzyskują 

diagnoz dopiero kiedy rodzice podejrzewają ,że cos jest nie tak, co oznacza ,że stracili cenny czas. 

Nawet nie wszyscy lekarze mają niezbędne dane aby zapewnić dokładną diagnozę.  Znasz swoje 

dziecko lepiej niż jakikolwiek lekarz, więc jeśli nie zgadzasz się  z jego oceną, postaraj się o inną. Zaufaj 

instynktowi jeśli uważasz ,że Twoje dziecko nie rozwija się normalnie. 

Rozwój społeczny 

Osoby z autyzmem – częściowo ze względu na problemy z komunikacją – mają trudności z rozwijaniem 

znajomości i współpracą z innymi, Często dzieci z autyzmem nie naśladują zachowań innych, jak zwykle 

robią dzieci, nie dzielą się swoimi przemyśleniami i obserwacjami. Nie starają się spontanicznie 

nawiązywać kontaktów jak inne dzieci. Mimo wyzwań dzieci z autyzmem w obliczu interakcji 

społecznych, nadal mają chęć współdziałania. Dzieci z autyzmem mogą potrzebować bezpośredniej 

instrukcji do nauki tego ,co dla innych jest zwykłą obserwacją. Nawet łagodnie autystyczne dzieci, które 

mają normalny rozwój językowy (rozpoznane jako Zespół Aspergera), mają trudności w nawiązywaniu 

wzajemnych relacji ze względu na problemy ze zrozumieniem protokołów społecznych i motywacji 

innych. Dzieci na tym końcu spektrum autyzmu wykazują małe zrozumienie odpowiednich zachowań  

i mogą być krytykowane za „brutalną uczciwość”, ale wielu ludzi zauważa , że często brakuje im 

pretensji,, nieuczciwości, pochlebstwa i podstępu . Jednak mogą być ranione poprzez niezdolność 



łączenia społecznego, choć mogą nie być w stanie wyrazić swoich emocji. Większości ludzi z tej części 

spektrum brakuje słownictwa emocjonalnego. 

Komunikacja 

Osoby autystyczne mają kłopoty z rozwojem języka, czasami tracąc mowę w wieku 18-24 miesięcy 

(znane jako regresywny autyzm), mówiąc w okresie późniejszego rozwoju, lub w ogóle. Dzieci mogą 

powtarzać słowa i frazy, jak reklamy telewizyjne (stan znany jako echolalia) bez rozumienia ich 

znaczenia. Dzieci mogą słyszeć słowa ale nie są w stanie zrozumieć ich znaczenia. U dzieci z autyzmem 

zaburzona jest również  komunikacja pozawerbalna. Mogą nie rozumieć co oznaczają gesty. Nie wskażą 

przedmiotów. Nie skontaktują się wzrokiem lub uśmiechem. Ich reakcje lub brak reakcji mogą być 

izolowane, co powoduje bariery komunikacyjne między nimi a innymi ludźmi. 

Zachowanie (działa i zainteresowania) 

Dzieci autystyczne często mają obsesje i zainteresowania przedmiotami lub światami fantazji (mogą 

mieć kłopoty z odróżnieniem fantazji od rzeczywistości), które wychodzą poza zwykłe zainteresowania 

rozwijającego się dziecka. Na przykład, dziecko może bawić się wyłącznie sznurkiem lub wierzy ,że jest 

zwierzęciem. Może mieć kłopoty  z przejściem od jednego działania do drugiego i nalega na trzymanie 

się rytuału lub rutyny – nawet tego co wydaje się nie mieć znaczenia. Powtarzające się maniery takie 

jak trzepotanie rączkami, kołysanie lub chodzenie na palcach mogą stać się nawykami. Lekarze są 

pewni, że autyzm wpływa na funkcjonowanie mózgu (autopsje mózgów autystycznych pokazują 

nieprawidłowości w różnych obszarach), powodując czasami charakterystyczny zestaw objawów 

behawioralnych. Każdy objaw behawioralny może wahać się od łagodnego do ciężkiego Aby 

skomplikować sprawy bardziej, nie wszystkie zdiagnozowane dzieci jako autystyczne  wykazują 

wszystkie objawy behawioralne. Objawy behawioralne wpływają na diagnozę powodując problemy w 

leczeniu 

Kwestie współistniejące 

Inne stany często współistnieją z autyzmem, dodatkowo komplikując obraz diagnozy i leczenie. 

Niektóre z bardziej powszechnych współistniejących warunków to: 

 Upośledzenie umysłowe 

 Hiperleksja 

 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) 

 Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) 

 Dysleksja 

Warunki są uważane za towarzyszące, jeśli występują w tym samym czasie co objawy autyzmu i są 

uważane za mniej więcej równe „wagą” przez diagnozującego, Inne stowarzyszone warunki takie jak 

depresja są często wtórne wobec autyzmu – innymi słowy, trudności człowieka w interakcjach ze 

środowiskiem i połączenia z innymi wywołują zaburzenia depresyjne. 

Zrozumienie dalekosiężnego wpływu autyzmu 

Diagnoza autyzmu ma daleko idący wpływ na Twoją najbliższą społeczność. Dotyczy nie tylko 

bezpośredniej rodziny osoby autystycznej, ale również członków dalszej rodziny, kolegów, przyjaciół,  i 

wielu innych osób   którymi ta osoba się  kontaktuje.  Jeśli jesteś osobą z autyzmem lub opiekunem 

osoby z autyzmem, musisz zmierzyć się  z emocjonalnym wpływem diagnozy. Ale nie martw się! Z 

pozytywną postawą możesz pokonać burzę i cieszyć się spokojniejszymi wodami, które wynikają z 

większego zrozumienia i akceptacji tego jak autyzm czyni z ciebie cenną osobą . Poniższa sekcja wyjaśni 



ci w jaki sposób zaburzenie może wpływać na różnych ludzi i jak radzić sobie i pomóc poradzić sobie 

innym. 

Jak autyzm może wpływać  na zdiagnozowaną osobę. 

Dziecko autystyczne ma duże przeszkody. Najprawdopodobniej potrzebuje (lub będzie potrzebował) 

akademickiego wsparcia w szkole, interwencji przy wejściu do  szkoły i pomocy w komunikowaniu się 

i współdziałaniu społecznego z innymi. Dzieci autystyczne nie odbierają społecznych wskazówek i 

języka niewerbalnego  i zachowania, więc potrzebują dużo wsparcia społecznego aby nawiązać 

kontakty, skutecznie współdziałać w sytuacjach społecznych i ostatecznie stać się dorosłymi ,którzy  

mogą podjąć pracę, utrzymywać relacje i bezpieczeństwo finansowe. Takie wsparcie ,połączone z 

objawami fizycznymi, które mogą być osłabiające jeśli pozostają beze leczenia, może sprawić, że osoba 

autystyczna czuje się jak outsider, jak gdyby dosłownie „urodziła się na niewłaściwej planecie”. 

Zrozumienie dziecka autystycznego to połowa bitwy. Im szybciej zostanie zdiagnozowane, tym lepsze 

rokowania. Jeśli jesteś autystycznym dorosłym, przez większość życia mogłeś nie zostać 

zdiagnozowanym i czuć się inaczej lub dziwnie, ale nigdy nie wiedziałeś dokładnie dlaczego tak było. 

Osoby diagnozowane dzisiaj mają lepszą przyszłość niż kiedyś w przeszłości. Wiedza o opcjach leczenia 

i interwencjach edukacyjnych szybko się rozwija, mamy dowody na to co działa a co nie. 

Jak autyzm wpływa na rodziny, szkołę i społeczności 

Zdiagnozowanie autyzmu u dziecka może wpłynąć na całą rodzinę dziecka, system szkolny do którego 

uczęszcza,  i społeczność której jest częścią. W strukturze rodziny, rodzice muszą zmobilizować wiele 

zasobów – czasu i pieniędzy – aby skupić się na pomocy osobie autystycznej, co może wpływać na 

pracę czy relacje z jego rodzeństwem. Autyzm może podzielić rodziny, co potwierdza wysoka stopa 

rozwodów wśród rodziców dzieci autystycznych. Gwałtowny wzrost diagnoz autyzmu stworzył 

ogromne wyzwania dla szkół i nauczycieli, z których wielu nie jest przeszkolonych aby poradzić sobie z 

tym rzadko występującym stanem. Usługi wspólnotowe są dostępne w wielu miejscach, aby pomagać 

rodzinom dzieci autystycznych. Osoby autystyczne często wymagają specjalnych usług edukacyjnych i 

mają specjalne potrzeby w zakresie  opieki zdrowotnej, którymi szkoły i szpitale uczą się zarządzać. Ale 

, podobnie jak w przypadku procesu diagnostycznego, świadomość staje się lepsza. Możesz pomóc 

stając się zwolennikiem autyzmu. Znajdź lekarzy i plany, które działają na Twoje dziecko, pomóż 

nauczycielowi nauczyć się jak dbać o niego i traktować właściwie  i poznać prawa wynikające z prawa. 

Trwa budowa ogromnego, edukacyjnego procesu podnoszenia świadomości na temat autyzmu i mamy 

nadzieję ,że będziesz jego częścią 

Jak autyzm wpływa na opiekunów 

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem, masz nową pracę dodaną 

do swojego życiorysu. Musisz spędzać więcej czasu  próbując pomóc dziecku. A jeśli masz inne dzieci i 

małżonka , musisz skupić się na dziecku autystycznym , upewniając się ,że nie zaniedbujesz tych relacji. 

Prawdopodobnie będziesz musiał ponownie określić sukcesy dziecka w szkole i życiu. Powinieneś nadal 

posiadać wysokie standardy dla swojego dziecka, ale pamiętaj ,że postępy będą prawdopodobnie 

następować małymi krokami i wymagać będą ciężkiej pracy. Sukces wielu autystycznych osób nie był 

łatwy do osiągnięcia; sukces jest trudny zarówno dla osób autystycznych jak i dla rodziców. I jeśli 

pieniądze nie są przedmiotem, zaburzenie może powodować obciążenie zasobów finansowych, co 

oznacza ,ze możesz musieć podejmować trudne decyzje dotyczące Twojego stylu życia i Twoich 

priorytetów. Być może trzeba będzie odłożyć niektóre z planów lub być kreatywnym co do swoich 

zasobów, dopóki wydatki się nie ustabilizują. Czy to oznacza dodatkową pracę dla rodziców lub  

opiekunów? To oznacza stres, dużo stresu.  Działanie w stresie, żalu, winy, lęku i presji na opiekę nad 

dzieckiem autystycznym i kontynuowanie starań o codzienne zwykłe życie jest wyzwaniem dla 



wszystkich opiekunów dzieci z autyzmem. Na przykład, opiekun jest odpowiedzialny  (z pomocą 

niektórych lekarzy) za : 

 Osobiste wykształcenie dotyczące ASD i innych tematach, które mogą wydawać  się obce 

 Podejmowanie decyzji, które interwencje należy wypróbować wśród niezliczonych opcji 

 Wybranie opiekunów i terapeutów , którzy pracują z dzieckiem poza szkołą 

 Wybranie szkół i programów behawioralnych 

 Bycie menadżerem do spraw zdrowotnych Twojego dziecka 

 Implementację wszystkich wyborów do jednego programu leczenia i edukacji 

Tymczasem masz nadzieję ,że dokonasz właściwych wyborów. Nie tylko masz stres związany z wieloma 

opcjami  i wyborami, ale  również żyjesz w strachu – boisz się ,że kiedy Twoje dziecko zgubi się lub 

ucieknie, nie będzie w stanie powiedzieć kim jest ani gdzie mieszka. W chaosie tych wszystkich wyzwań 

musisz starać się utrzymać dom rodzinę a nawet szczęśliwego szefa. Tymczasem małżeństwo może 

przeżywać kryzys. Z drugiej strony, jeśli pracujesz nad tym możesz wzmocnić więź z partnerem, z 

rodziną i dzieckiem z autyzmem. Możecie ciągnąć to razem, jak nigdy dotąd. Kluczowe jest  „trzymanie 

razem” i nie pozwól aby wysiłek stał się przytłaczający. Możesz uzyskać spore wzmocnienie i trochę 

potrzebnej empatii poprzez internetowe grupy wsparcia, gdzie możesz spotykać rodziców innych 

autystycznych dzieci i dzielić się swoimi doświadczeniami. Mając wsparcie, zdajesz sobie sprawę ,że nie 

jesteś sam w swoich odczuciach i ,że możesz sobie poradzić. 

Nawigowanie po Morzu Interwencji 

Po profesjonalnej  diagnozie autyzmu, zaczyna się prawdziwa praca. Osoby autystycznej potrzebują 

dużo pomocy . A ponieważ  są tak zróżnicowani w swoich objawach i problemach medycznych, 

potrzebują indywidualnych programów. Rodzice i inne osoby zaangażowane w leczenie i edukację 

muszą zdawać sobie sprawę ,że zintegrowane podejście działa lepiej dla wypracowania dokładnych 

kwestii i dążyć do osiągniecia największego potencjału każdej dotkniętej autyzmem osoby. 

Prawdopodobnie pracujesz z więcej niż jednym lekarzem i specjalistą, więc musisz działać jak menadżer 

spraw dziecka, koordynując wszystko co się dzieje. Taka odpowiedzialność może być zniechęcająca. 

Wielu z rodziców decyduje się zapłacić za dodatkowe eksperymenty lub najnowocześniejsze zabiegi w 

nadziei na trafienie na kopalnię złota. Nie zniechęcajmy się do tego sposobu myślenia, ale 

zdecydowanie wierzymy ,że w pełni zbadamy wszystkie opcje przed podjęciem postępowania, co może 

być drogie i nieprzewidywalne. Chcemy uniknąć przeskakiwania na każdą pojawiającą się tendencję 

która przychodzi i bankrutuje  w procesie. Niezależnie od opcji leczenia, którą zdecydujesz zbadać, bądź 

ostrożny wierząc we wszystko co słyszysz i czytasz – nawet od innych rodziców, których sytuacje mogą 

różnić się od Twojej. Niestety, osoby pozbawione skrupułów będą próbować zarabiać na takich 

ludziach jak ty. Ludzie będą próbować wykorzystywać troskę o Twoje dziecko, sprzedając Ci programy 

lub środki zaradcze, które prawdopodobnie nie zadziałają. Bądź czujny. To ,że leczenie przez Internet 

pomogło jednemu dziecku nie oznacza ,że zadziała na Twoje dziecko. Skuteczność stosowanych metod 

leczenia powinna być naukowo udowodniona, a co ważne , bezpieczna. Poniższe sekcje zawierają 

więcej szczegółów na temat dostępnych opcji interwencyjnych. Pamiętaj aby dowiedzieć się , które są 

objęte umowami ubezpieczeniowymi lub rządowymi (wiele jest(. Jednym z problemów związanych z 

użyciem więcej niż jednej interwencji na raz jest oddzielenie skutków różnych metod leczenia. Jeśli 

dziecko jest poddawana zabiegom biomedycznym podczas pracy z terapią edukacyjną / behawioralną 

, nie powinno to stanowić problemu z efektami leczenia, ponieważ efekty terapii behawioralnej są 

zazwyczaj wolniejsze. Sugerujemy ,że jeśli używasz więcej niż jednej interwencji w danym momencie 

(najprawdopodobniej) , upewnij się ,że dokonujesz tylko jednej zmiany na raz.  Na przykład, unikaj 



rozpoczęcia nowej diety w tym samym czasie, kiedy rozpoczynasz nowe edukacyjno / behawioralne 

podejście. Zacznij od jednego dla określenia efektu, a potem przyjrzyj się kolejnemu. 

Wykorzystanie interwencji behawioralnych, rozwojowych i opartych o edukację 

Zachowania behawioralne , rozwojowe i inne interwencje oparte o edukację mają na celu zmianę 

zachowań dziecka przez działanie na jego umiejętności komunikacyjne, poznawcze i społeczne. 

Istniejące  interwencje nie leczą „autyzmu” , per se ,ale poprawiają jego symptomy. Poniższa lista 

zawiera wiele dostępnych opcji interwencyjnych: 

 Analiza Behawioralna Stosowana (ABA) – czasami nazywaną metodą Lovaasa, na cześć jej 

wynalazcy , dr. Ivara Lovaasa – jest najczęstszą interwencją behawioralną. Skupia się na 

modyfikowaniu samego zachowania poprzez system nagród i (znacznie rzadziej) kar. Proces 

jest najczęściej wykonywany przez przeszkolonych terapeutów, którzy tworzą wysoce 

organizowane, zindywidualizowane i systematyczne środowisko uczenia się dzieci. ABA 

wymaga dużej ilości czasu – co najmniej cztery godziny dziennie – aby było skuteczne. (Dr. 

Lovass uważa, że od 5 do 10 godzin tygodniowo terapii behawioralnej nie wystarczy aby 

pokazać znaczącą różnicę) 

 Zabawa z dzieckiem na podłodze. Ta terapia zyskuje coraz większą akceptację. Stworzona przez 

Stanleya Greenspama, znana również jako terapia DIR (Model Rozwojowy uwzględniający 

Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji.) , podkreśla emocjonalne powiązania z 

dzieckiem i wymaga od rodziców i opiekunów do większego zaangażowania w terapię. 

Floortime koncentruje się na rozwijaniu uczucia u dziecka z autyzmem i zmierza do zamknięcia 

luk rozwojowych między miejscem w którym znajduje się dziecko a miejscem w którym 

oczekiwano ,że będzie. Program ten jest również uporządkowany, zindywidualizowany, 

systematyczny i wymaga dużej ilości czasu by był skutecznym (co najmniej cztery godziny 

dziennie)  

 Metoda Millera. Metoda Millera koncentruje się bardziej na rozwoju poznawczym i ma na celu 

zamknięcie luk rozwojowych między miejscem w którym dziecko jest a miejscem gdzie się go 

oczekuje. Praktykujący Metodę Millera starają się zrozumieć świat z punktu widzenia dziecka. 

Uważają ,że każde dziecko, niezależnie od tego jak się myli, próbuje zrozumieć otaczające 

środowisko -  i to jest zadanie lekarza aby pomóc dziecku. Kolejnym celem Metody Millera jest 

umożliwienie dziecku dokonywania wyborów na temat jej interakcji z otoczeniem, zamiast 

ograniczyć się do rutyny i rytuałów. 

 Zachowania werbalne. Jest ot zaktualizowana wersja ABA. Podkreśla techniki uzyskiwania 

werbalizacji od dziecka 

 TEACCH. Rozwiązanie TEACCH opracowane na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill, 

koncentruje się na stosowaniu innych metod, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić środowisko, 

które umożliwia osobie z autyzmem odnieść sukces w wykorzystaniu swoich mocnych stron 

 Terapia Życiowa. Ten program, początkowo rozwijany w Japonii, skupia się na zrównoważeniu 

fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych elementów dziecka. Program dąży do nauczania 

dzieci z autyzmem skutecznych interakcji w grupach, a później w społeczeństwie 

 Interwencje związane z rozwojem relacji. Ta interwencja koncentruje się na pomocy dziecku z 

autyzmem, ciesząc się z przyjemności dzielenia się doświadczeniami z innymi. Praktycy uczą 

dzieci bycia elastycznymi w swoich interakcjach z innymi i rozwijały powiązania emocjonalne 

Wybierając program dla swojego dziecka, musisz zdawać sobie sprawę z tego że wiele podejść może 

być pomocnych- jeśli ty i lekarz realizujecie terapię z myślą o potrzebach dziecka. Są jednak dwa DUŻE 

JEŚLI  



Jakość lekarzy może być najważniejszą zmienną w postępie Twojego dziecka, niezależnie od tego  czy 

wybierasz ABA ,TEACCH, DIR lub jakiś inny program. 

Można znaleźć dobrych i biednych praktyków wszystkich metod a w wielu przypadkach metody nie są 

w rzeczywistości zupełnie odmienne od siebie w praktyce. Powinieneś wybrać program, z którym 

czujesz się komfortowo, ale pamiętaj, aby zwrócić najwięcej uwagi na to kto pracuje z Twoim dzieckiem 

i jak program jest dostosowany do niego (lub nie). Czy nauczyciel jest elastyczny i wrażliwy na potrzeby 

Twojego dziecka? 

Wdrażanie terapii zajęciowych i językowych 

Osoby z autyzmem, jak wiadomo  ,mają trudności w obszarze mowy, , umiejętności motorycznych i 

przetwarzania sensorycznego. Jeśli  Twoje dziecko ma kłopoty ma kłopoty z umiejętnościami mowy / 

motorycznymi, możesz poprosić o rekomendacje do patologów mowy i terapeutów zajęciowych, aby 

pomóc dziecku lepiej się komunikować, poprawiać jego umiejętności fizyczne, w tym problemy 

związane z koordynacją ruchową, takie jak kłopoty z równowagą, klaskaniem lub utrzymanie długopisu 

aby pisać czytelnie. Większość osób z autyzmem mają problemy sensoryczne, z którymi  sobie nie 

radzą. Zazwyczaj te trudności czuciowe nie są spowodowane fizycznymi problemami z oczami, uszami, 

ustami lub nosem; występują na poziomie, w którym są wprowadzane  procesy mózgowe. Tak więc 

ciało może zbierać informacje sensoryczne, ale mózg nie interpretuje ich poprawnie. Na przykład osoba 

autystyczna może mieć kłopoty z wysłuchaniem i oglądaniem  w tym samym czasie. Autystyczni ludzie 

mogą mieć również nadwrażliwy system nerwowy, ze zmysłami tak wyostrzonymi ,że syreny strażackie 

czy szorstkie ubrania powodują fizyczne boleści. Osoby autystyczne mogą wydawać się odporne na ból 

lub strach bardziej niż normalnie a także na ryzykowne rzeczy jak chodzenie po wysokościach ponieważ 

nie boi się upadku. Jeśli Twoje dziecko ma problemy sensoryczne, możesz zastosować terapię integracji 

sensorycznej w celu leczenia zaburzeń umysłowych, które  mają miejsce , gdy niektóre osoby 

autystyczne nie mogą przetwarzać informacji sensorycznych poprawnie. Terapia ta ma na celu 

zmniejszenie przeciążenia sensorycznego poprzez przynoszenie dziecku elementów sensorycznych w 

kolejce. Lekarze często wykonują integrację sensoryczną lub SI, jako część terapii zajęciowej lub jako 

jeden z elementów programu interwencji behawioralnej. SI obejmuje różnego  rodzaju terapii 

słuchowych, które uważają autyzm jako pierwotnie wynikające z podstawowego zaburzenia 

komunikacji . 

Leczenie objawów, które mogą towarzyszyć autyzmowi 

Po uzyskaniu diagnozy o autyzmie dziecka, zastosuj program leczenia  , które trwa, dopóki dziecko 

może funkcjonować bez wsparcia ze strony interwencji. W tym momencie, twój lekarz może przepisać 

leki w celu leczenia objawów, które towarzyszą zaburzeniom autystycznym, jeśli zajdzie taka potrzeba 

, takich jak agresja, samookaleczenie, niepokój, cechy charakterystyczne dla OCD i depresja. Leczenie 

powinno skupiać się na objawach, które stwarzają zagrożenie dla dziecka lub innych, lub hamują 

zdolności osoby do korzystania z innych programów leczenia. Leki powszechnie stosowane u dorosłych 

i starszych dzieci z autyzmem obejmują: 

 Leki przeciwpsychotyczne 

 Stymulanty do leczenia nadaktywności 

 Antydepresanty 

 Leki przeciwlękowe 

Chociaż żadne leki nie mogą leczyć leżącej u podstaw neurobiologii autyzmu, naukowcy pracują nad 

wyizolowaniem mechanizmów w mózgu, które stwarzają   trudności napotykane przez osoby 

autystyczne. 



Stosowanie interwencji biomedycznych i naturalnych 

Rośnie szkoła myślenia  uważająca autyzm za zaburzenie biomedyczne, które mogą być  wspomagane 

lub nawet wyleczone przez zmianę diety lub usunięcie toksyn z organizmu i jego otoczenia. Istnieje 

niewiele dowodów klinicznych, które demonstrują wyniki niektórych, ale nie wszystkich autystycznych 

dzieci. Dowody kliniczne są minimalne, ponieważ naukowcy uważają je za trudne – zarówno etycznie 

jak i logistycznie – do przeprowadzenia kontrolowanego badania z osobami autystycznymi. Badania 

kontrolowane występują, gdy badacze testują leczenie przeciw grupie kontrolnej , która nie podlega 

leczeniu. Chociaż nauka idzie naprzód, rodzice nie mają czasu czekać i próbują  wiele rzeczy w 

staraniach o poszerzenie możliwości, zanim stanie się  za późno dla dzieci. Niektórzy konwencjonalni 

lekarze twierdzą , że jeśli liczenie wynika z interwencji biomedycznych, osoba ta nie miała autyzmu. 

Ponieważ lekarze nie mają wystarczających dowodów na ostateczne udzielenie odpowiedzi na pytanie  

„co to jest autyzm”, i ponieważ uważamy że wiele osób po prostu chce wiedzieć , jakie interwencje są 

dostępne dla ich dzieci. Wiele z naszych interwencji takich jak suplementacja lub diety specjalne, ma 

niewielkie ryzyko lub nie ma żadnego przy implementacji pod nadzorem lekarza. Oto kilka przykładów 

interwencji biomedycznych, które można połączyć z interwencjami behawioralnymi w podejściu 

integracyjnym: 

 Terapia witaminowa, tak jak B12 

 Suplementacja omega 3 

 Dieta bezglutenowa / bezmleczna (GF/ CF) 

 Chelatacja (usuwanie metali , takich jak aluminium, z organizmu)  



Od klasyfikacji do leczenia : skanowanie spektrum autyzmu 

Autystyczne? Nie możesz uwierzyć ,że Twoje dziecko jest autystyczne. Tak spędza godziny na 

rozkładaniu swoich ciężarówek w formacje, ale Ty też to robiłeś gdy miałeś 4 lata, prawda? 

Jeśli słyszałeś o tym zaburzeniu, myślisz o autystycznych dzieciach jako zamkniętych na innych, 

złych, niewerbalnych i posiadających jakiś talent, takich jak umiejętność szybkiego 

wykonywania obliczeń w głowie. Twoje dziecko nie pasuje do tego mentalnego wizerunku. 

Wydaje się bardzo spokojny i ekspresyjny. Nawet jeśli dziecko nie wskazuje obiektów, patrzy 

na Ciebie , tak jak patrzyła jego siostra w jego wieku, lub nie inicjuje rozmowy, chyba ,że czegoś 

chce, przypisujesz to samowystarczalności i nieśmiałości, a Ty zastanawiasz się nad jego 

fascynacją przełącznikami światła i uchwytami toaletowymi, jako obiecującego talentu 

inżynierskiego. Więc dlaczego Twój lekarz mówi jakiś nonsensy na temat Całościowego  

Zaburzenia Rozwoju i spektrum autystycznego? I dlaczego miałbyś umieścić swoje dziecko w 

jakimś programie treningowym, kiedy powinien bawić się z kolegami? Cóż, pomyśl o tym, gdy 

nie wydaje się wcale skłonny do zabawy z innymi dzieciakami. Nie wydaje się mieć  przyjaciół. 

Autyzm jest zbiorem , czyli „kubłem” symptomów behawioralnych, które podają wzdłuż 

kontinuum od normy do nienormalności z kilkoma liniami podziału. Ponieważ nauka często 

nie oferuje żadnego badania mózgu ani testu medycznego, które wyraźnie identyfikowałyby 

określone zaburzenia neurologiczne, diagnoza jest wciąż kontrowersyjna i nieprecyzyjna. 

Lekarze opierają diagnozę na objawach behawioralnych, które są przedmiotem błędnej 

interpretacji i mogą z czasem ulegać zmianie. Objawy  mogą być od łagodnych do ciężkich. 

Grupa zaburzeń rozwojowych często jest nazywana spektrum autyzmu, a wyrażenie 

„zaburzenia ze spektrum autyzmu” (ASD) można zastąpić terminem Całościowe  Zaburzenia 

Rozwoju (PDD), w leksykonie medycznym, ponieważ osoby zajmujące się autyzmem, uważają 

go za bardziej przydatne. Tutaj opiszemy podtypy spektrum autyzmu i inne warunki, które 

ludzie mylą lub które występują wraz z autyzmem. Zbadamy również korzyści  wczesnego 

wykrywania i leczenia. Każde dziecko z problemami rozwojowymi, bez względu na 

terminologię. , która towarzyszy problemom – czy to PDD, autystyczne  - wciąż potrzebuje 

zindywidualizowanego programu dla wyodrębnienie jego mocnych i słabych stron. To samo 

dziecko może otrzymać różne diagnozy od różnych lekarzy, chociaż – i to jest to, o czym musisz 

pamiętać – recepta  edukacyjna prawdopodobnie będzie podobna. 

Przeglądanie kolorów autyzmu 

Niektórzy ludzie klasyfikują spektrum autyzmu na podtypy według ich domniemanej 

przyczyny, ale ponieważ nauka nie rozwiązała przyczyny, praktyka ta jest kontrowersyjna i nie 

jest powszechnie akceptowana. Możesz również spojrzeć na autyzm jako spektrum od 

ciężkiego do lekkiego. Leo Kanner zaobserwował ciężki autyzm kiedy pierwszy raz pisał o 

zaburzeniu w 1943 roku , omawiając dzieci z poważnymi problemami w komunikacji i 

socjalizacji. Osoby z wysoko funkcjonującym autyzmem (HFA) i Zespołem Aspergera mogą być 

mniej dotknięte chorobą,   wtapiając się  w społeczeństwo. (My będziemy traktować Aspergera 

jako część spektrum autyzmu, chociaż jego ścisły związek z autyzmem pozostaje 

nierozwiązany). Przy  większej różnorodności osób na słabiej dotkniętym końcu spektrum, 

schorzenie przechodzi  w subkliniczną charakterystykę autyzmu i typowego społeczeństwa. 

Osoby z tendencjami autystycznymi, które mają wpływ na ich codzienne życie, ale nie są 



wystarczająco silne lub wystarczają liczne aby uzasadnić diagnozę, są często nazywane 

„kuzynami autyzmu”, termin podobno opracowany przez Kathy Grant, kiedy mówi się  o 

osobach z ograniczoną liczbą autystycznych tendencji w Autism Network International , 

uruchomionej przez Jima Sinclaira. John Ratey, autor „Shadow Syndromes” i licznych innych 

książek, uważa ,ze tacy ludzie mają „autyzm cieni” . Na nasze potrzeby , rozróżniamy między 

Aspergerem a HFA. Niektórzy badacze zawierają  Zespół Nadpobudliwości Z Deficytem Uwagi 

(ADHD) w szerszym spektrum autyzmu ze względu na jego podobieństwo do Aspergera, w tym 

przyciąganie uwagi; inni twierdzą ,że ADHD jest klinicznie odrębnym zaburzeniem, które może wystąpić 

jednocześnie z autyzmem.  Z drugiej strony, niektórzy badacze nie uważają  Zespołu Aspergera za 

autyzm, inni używają to za bardzo dobrze funkcjonując autyzm. Badacze dzieci, Hans Asperger i Leo 

Kanner obaj (niezależnie) opisali autyzm jako zaburzenie w latach 40-tych XX wieku, i kontynuowano 

spekulacje czy odpowiednio wyjaśnili wariacje autyzmu lub  całkowicie oddzielne warunki 

Ciężki (lub ‘klasyczny”) autyzm 

Czasami nazywany syndromem Kannera, ciężki autyzm jest klasycznym typem autyzmu, który filmy i 

książki często przedstawiają jako dramatyczny efekt. Możesz również usłyszeć nazwę autyzm 

infantylny ,autyzm dziecięcy, lub zaburzeniem autystycznym, Osoby z klasycznym z typem autyzmu 

mogą mieć wiele i być bardziej  dotkniętymi  objawami w obszarze komunikacji, rozwoju społecznego 

oraz działań i zainteresowań, lub mogą mieć tylko kilka oczywistych . Niektóre objawy mogą być 

wyniszczające – jak brak funkcjonalnej komunikacji – i problemy sensoryczne tak poważne, że 

dotknięty chorobą, ledwie może pozostać we własnej skórze. Inne objawy mogą być łagodne, osoba 

może mieć dobre umiejętności komunikacji werbalnej, ale nie jest w stanie zrozumieć pragmatyku, lub 

znaczeń „między słowami”. Mówi się ,że  osoby mniej upośledzone przez swój autyzm mają wysoko 

funkcjonujący autyzm (HFA) lub zespół Aspergera. Język rozwija się późno lub wcale u osób z zespołem 

Kannera, co jest głównym rozróżnieniem między klasycznym autyzmem a zespołem Aspergera. Doktor  

Temple Grandin, profesor zootechniki, na Uniwersytecie Kolorado, który wykłada i pisze o autyzmie 

czy Kathy Grant, absolwentka nauk politycznych i wspierająca autyzm, która opisała swoje zmysłowe 

wrażliwości , to znane przykłady ludzi  wysoko-funkcjonujących ludzi z klasycznym autyzmem 

PDD i PDD-NOS 

Całościowe Zaburzenie Rozwoju (PDD) jest to kategoria obejmująca autyzm, zespół Asprgera, 

Całościowe Zaburzenie Rozwoju Nie Zdiagnozowane Inaczej (PDD-NOS), Dziecięce Zaburzenie 

Dezintegracyjne i zespół Retta. PDD-NOS jest rozpoznawalną diagnozą dla osób posiadających 

większość, ale nie wszystkie cechy autyzmu. Osoby z tymi zaburzeniami są często określane jako 

„autystyczne” lub opóźnione w rozwoju z objawami autyzmu. Ostatnio eksperci umieścili ich na 

spektrum autyzmu. Chociaż zespół Retta jest klasyfikowany w ramach PDD, ma możliwe do 

zidentyfikowania fizyczne różnice ,takie jak zmniejszone napięcie mięśni (powodując ,że dziecko 

wydaje się ”miękkie”) i stereotypowe ruchy rąk jak obijanie lub falowanie  .Dodatkowo, zespół Retta 

daje możliwą do zidentyfikowania różnicę w chromosomie. Osoby z PDD-NOS potrzebują specjalnych 

usług, ale nie pasują do kryteriów behawioralnych dla żadnej z pozostałych kategorii autyzmu. Być 

może osoba cierpi na znaczący brak mowy lub stereotypowe ruchy takie jak trzepotanie ręką lub 

kołysanie, ale on lub ona nie mają wystarczającej ilości objawów aby wypełnić tablicę objawów i uznać 

za autystyczne. Ten brak etykiety może utrudnić dostęp do usług, ponieważ etykieta autyzmu – chociaż 

uważana przez niektórych za stygmatyzującą 0 generalnie oferuje usługi edukacyjne w większości 

miejsc. Ponieważ autyzm jest zaburzeniem spektrum bez wyraźnej linii podziału, niektórzy ludzie 

znajdują się po drugiej stronie- nie kwalifikują się do zaburzeń autystycznych z powodu późnego 



wystąpienia objawów lub nie mają wystarczających objawów behawioralnych. Jednak ich zaburzenie 

znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie w sposób regularny 

Zespół Aspergera 

Osoby z zespołem Aspergera znajdują się w zakresie od osób, które mogą być uważane za 

ekscentryczne  do osób które mają poważne problemy społeczne, edukacyjne i zawodowe, ponieważ 

brakuje im podstawowej wiedzy  na temat interakcji międzyludzkich. Ludzie w tej drugiej grupie często 

muszą uczyć się na pamięć , to co inni ludzie uważają za zdrowy rozsądek, taki jak czytanie wyrazów 

twarzy, tonu głosów (jak sarkazm) i ekspresji słownej. Wiele osób z zespołem Aspergera ma genialny 

intelekt, a jednak są naiwni i łatwo wykorzystują go inni, ponieważ interpretują sytuacje o wartości 

nominalnej i nie zauważają sygnałów społecznych. Generalnie, „Aspergersi” nie mają wspólnych reakcji 

emocjonalnych i muszą uczyć się odpowiednich umiejętności społecznych, aby funkcjonować w 

społeczeństwie, ale zazwyczaj uważa się za ich za wysoko funkcjonujących i mogą nie zostać 

zdiagnozowani. Brak wyraźnego opóźnienia językowego wiąże się z zespołem Aspergera; jednak język 

rozwija się w wyjątkowy sposób. Specjaliści spierają się czy Aspergera nie należy nawet uznać za 

zaburzenie. Ludzie  dotknięci chorobą nie wykazują takich samych opóźnień w rozwoju poznawczym 

ani ciekawości swojego otoczenia, jakie mają osoby z klasycznym autyzmem od dzieciństwa. Jedną ze 

znanych osób z zespołem Aspergera – Liane Holliday Willey – doktor pedagogiki, pisarka i badaczka p 

uświadomiła sobie ,że ma syndrom tylko po tym , jak jej córka otrzymała diagnozę. W swojej książce, 

Willey wyjaśnia jak  niezdiagnozowana osoba często czuje się odmienna od innych, ale nie wie 

dlaczego. Osoba nie szuka lekarstwa, tylko akceptacji. Musisz zrozumieć ,że ludzie z zespołem 

Aspergera nie cierpią na brak uczuć ,ale ich mózgi po prostu działają w taki sposób ,że mają problem z 

dostępem i wyrażeniem uczuć w inny ,tradycyjne sposób. 

Warunki Które Przypominają Autyzm 

Ponieważ lekarze nie mogą definitywnie, dokładnie zdiagnozować autyzm, napotykają kilka innych 

stanów i symptomów, które mają tendencję do wchodzenia w skład diagnostyki. Ta mieszanka sprawia 

,że świadomość warunków związanych z podobnymi objawami jest ważna. Jeśli lekarz zdiagnozuje 

dziecko z pewnym wariantem zaburzenia ze spektrum autyzmu, takie jak PDD-NOS, potrzeba 

natychmiastowej interwencji jest taka sama. Taka diagnoza oznacza ,że dziecko nie spełnia kryteriów 

klinicznych rozpoznania autyzmu i nie odnosi się do nasilonych objawów, które występują. Wiesz czy 

Twoje dziecko potrzebuje pomocy. Dowiedz się jak pomoc jest dostępna ,uzyskaj to czego potrzebuje 

Twoje dziecko, i nie zadręczaj się diagnozą, 

Dziecięce Zaburzenie Dezintegracyjne 

Chociaż niewiele wiadomo do Dziecięcym Zaburzeniu Dezintegracyjnym, dzieci z tym stanem rozwijają 

się normalnie dopóki nie osiągną wieku 3, 4 lat (rzadko dzieci wykazują zmiany później, chociaż u 

niektórych dzieci rozwija się w wieku 10 lat) W tym momencie ulegają szybkiej regresji (szybciej niż 

dzieci z autyzmem z regresywnym początkiem), zazwyczaj tracąc wszelką zdolność językową ,a w 

niektórych przypadkach tracą kontrolę nad jelitem i pęcherzem. W przypadku innych symptomów, 

dzieci mogą mieć napady padaczkowe (Temple Grandin, profesor i pisarka żyjąca z autyzmem, nazywa 

takie dzieci regresywnym epileptykami), dla których często pomocne są leki przeciwdrgawkowe i 

zaburzenia motoryczne, prawdopodobnie spowodowane przez problemy ostrego przetwarzania 

sensorycznego. W każdym razie, zaburzenie to jest u dzieci dość rzadkie, a ponieważ dzieci 

doświadczają później  objawów, dzieci te wymagają bardzo dokładnej pracy medycznej. Jednak 

indywidualne leczenie tych dzieci może być prawie identyczne z leczeniem autyzmu. 

Zespół Nadpobudliwości Z Deficytem Uwagi (ADHD) 



Wiele dzieci , które wykazują bardziej poważne przypadki nadpobudliwości / nadpobudliwości 

psychoruchowej często współdzielą wiele cech i charakterystyk z dziećmi  wysoko-funkcjonujacymi/ z 

zespołem Aspergera w spektrum autyzmu – szczególnie w obszarze komunikacji, integracji społecznej 

i zachowania. Niektóre dzieci zostają zdiagnozowane z jednym zaburzeniem, a potem odbierają inną 

diagnozę w późniejszym czasie. Objawy zarówno autyzmu jak i ADHD obejmują problemy z organizacja, 

problemami sensorycznymi, uwagą i  umiejętnościami społecznymi. Jednak opóźnienia w przyswajaniu 

języka, które występują przy ciężkim autyzmie, nie jest zgodne z ADHD. Lekcja, którą powinieneś 

pamiętać (i lekarze), to fakt ,że te dwa zaburzenia często są mylone z powodu nakładających się 

objawów behawioralnych. Ponadto, nadaktywność nie zawsze równa się ADHD. Może być częścią 

wielu innych problemów rozwojowych z dzieciństwa. Dla rodziców oznacza to ,że dobre poznanie 

swojego dziecka i  upewnienie się ,że drugą opinię z diagnozą swojego dziecka, ADHD w szkołach jest 

traktowane inaczej niż autyzm : chociaż  zaburzenie to jest uznawane za niepełnosprawność , szkoły 

zwykle inaczej podchodzą do takich dzieci ,niż dzieci z autyzmem. 

Inne Możliwe Diagnozy  

Nauka przeszła długą drogę od czasu, w którym autyzm był mylony z głuchotą  lub upośledzeniem 

umysłowym. Nie zrozumcie źle : niektóre z alternatywnych diagnoz mogą być poprawne; to znaczy 

mogą być obecne oprócz autyzmu. Jednak diagnoza autyzmu może lepiej wyjaśnić objawy danej osoby 

niż jakakolwiek kategoria psychologiczna, w którą on lub ona mogą zostać zaszufladkowani, gdy autyzm 

nie jest podejrzany. Czasami ludzie, którzy są agresywni lub wydają się być odporni na autorytet, 

otrzymują diagnozy psychologiczne takie jak zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia 

zachowania lub  osobowość chwiejna emocjonalnie. Choroba afektywna dwubiegunowa i depresja to 

inne diagnozy , które czasami są przypisywane osobom,  u których powinno się zdiagnozować autyzm, 

który sprzyja zaburzeniom nastroju. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są również  łatwe do 

zdiagnozowania u dzieci autystycznych. Dziecko może mieć dowolne z tych zaburzeń oprócz autyzmu, 

ale autyzm należy uznać za podstawowy problem. Powinieneś przycisnąć lekarzy, aby badali dalej jeśli 

nie jesteś usatysfakcjonowany  diagnozą, lub jeśli Twojemu dziecku się nie poprawia po kilku rundach 

leczenia. Inne syndromy, które mogą wyglądać trochę jak autyzm, ale zdecydowanie nie są  autyzmem, 

obejmują (Uwaga : Niektóre z tych syndromów mogą występować z autyzmem lub być mylone z 

autyzmem; ludzie mogą mieć więcej niż jedno zaburzenie na raz): 

 Zespół Corneli DeLange 

 Zespół Tourett’a 

 Zespół łamliwego chromosomu X 

 Zespół Wiliamsa 

 Zespół Downa 

 Zespół Landaua-Kleffnera 

Zrozumienie Dlaczego Wczesne Leczenie Ma Większe Znaczenie Niż Klasyfikacja 

Etykiety diagnostyczne sprowadzają się do tego ,że musisz martwić się bardziej o faktyczne 

zrozumienie i leczenie dziecka niż o etykiety kliniczne. Wcześniej poświęciliśmy czas na opisanie 

podtypów i powiązanych zaburzeń, ponieważ etykiety mogą być przydatne w pewien sposób, ale nie 

chcemy się skupiać wyłącznie na etykietach. Teraz podkreślimy znaczenie wczesnej identyfikacji 

problemów, uzyskania najlepszej dostępnej opieki medycznej i znalezienie programów, które mogą 

pomóc dzieciom w rozwoju. Etykieta jest bardzo ważna  z dwóch powodów: 

 Etykieta jest często biletem do szkoły, społeczności i usług medycznych 



 Akceptacja etykiety nadanej osobie, którą się opiekujesz, oznacza ,że  osiągnąłeś ważny kamień 

milowy. Zdajesz sobie sprawę ,że pomoc jest potrzebna  - i jesteś na dobrej drodze 

Próby Wczesnej Identyfikacji I Interwencji 

Naukowcy są w stanie zidentyfikować objawy autyzmu w młodszym wieku, na przykład 18 miesięcy, 

niże kiedykolwiek wcześniej, dzięki rozwojowi , który prowadzi do większego nacisku na wczesne 

leczenie, po prostu dlatego ,że w tych ramach czasowych dzieci mogą osiągać największą poprawę 

Pediatrzy poszukują obecnie potencjalnych znaczników, takich jak większa głowa i przekazują  

rodzicom kwestionariusze przesiewowe, aby zidentyfikować wczesne objawy, takie jak nietypowy 

kontakt wzrokowy i umiejętność podążania za punktem. Również eksperci od autyzmu naciskają na 

pediatrów aby stosowali bardziej bezpośrednią obserwację w celu wykrycia możliwych wskazówek 

społecznych , takich jak nietypowe wokalizacje, w tym echolalia (powtarzanie dźwięków i słów ze 

środowiska). Inni eksperci naciskają na pediatrów aby szukali wyłącznie  

 Braku wspólnej uwagi 

 Opór przeciwko przytrzymywaniu 

 Pojawienie się głuchoty na słowa 

Najlepsze co możesz zrobić dla dziecka – czy uważasz go za autystyczne czy nie – to wczesne 

rozpoczęcie programu edukacyjno-beahwioralnego, aby pomóc mu w deficycie komunikacyjnym. I 

upewnij się ,że Twoje dziecko otrzymuje pomoc lekarską na wszelkie fizyczne objawy, takie jak objawy 

trawienne, których może doświadczyć. To jest koniec. Według Petera Mundy’ego, profesora 

psychologii na Uniwersytecie Miami, społeczny znacznik, zwany wspólną uwagą lub spojrzeniem, które  

dzieci neurptypowe zaczynają robić w ciągu pierwszych 15 miesięcy życia, jest upośledzony u dzieci 

autystycznych. Dzieci autystyczne nie obserwują ani nie inicjują kontaktu wzrokowego w celu 

podzielenia się doświadczeniem z opiekunem; inicjują kontakt wzrokowy dla „celów 

instrumentalnych”, co oznacza zdobycie czegoś, czego potrzebują, na przykład jedzenia. Upośledzona 

wspólna uwaga może być cechą charakterystyczną dla autystycznych osób, ale Mundy twierdzi ,ze 

gdyby eksperci przeszkolili lekarzy i rodziców, aby zauważali tą cechę wcześniej  opiekunowie  mogliby 

rozpoznać i pomóc dzieciom zagrożonym już w dzieciństwie. Wielu specjalistów podziela przekonanie 

,że społeczne wycofanie oddziela autyzm od innych zaburzeń. Dzieci ze zdiagnozowanymi 

niepełnosprawnościami rozwojowymi mają wspólny problem : potrzebują pomocy w komunikowaniu 

się i rozwijaniu umiejętności społecznych. Rodzice i inni opiekunowie mogą uczyć tych umiejętności, 

im szybciej  ,tym lepiej, ponieważ mózgi dzieci rozwijają się  szybko. Tak więc, niezależnie od tego czy 

Twoje dziecko jest autystyczne, czy nie, nadal potrzebuje pomocy i możesz się na tym skupić. Nie 

chcemy sugerować, że diagnoza nie jest ważna, ponieważ wpływa na leczenie, ale w wielu 

przypadkach, w których  dzieci są diagnozowane jako będące w spektrum autyzmu, leczenie jest 

podobne. A zabiegi, które działają na niektóre dzieci , nie będą miały wpływu na inne, które mają 

podobne diagnozy medyczne. Diagnozy o prognozy oparte na symptomach behawioralnych mogą i 

zmieniają się. Wiele osób z autyzmem zostało zdiagnozowanych jako mające upośledzenie umysłowe, 

schizofrenię , ADHD i inne schorzenia. 

Uzyskanie Dobrej Opieki Medycznej 

Osoby z autyzmem wymagają dobrej opieki medycznej, zarówno w diagnozowaniu jak i leczeniu. 

Właściwa opieka medyczna może pomóc dziecku w osiągnięciu jego potencjału i prowadzeniu pełnego 

i zdrowego życia. Ale jak wyczuć , któremu lekarzowi zaufać? Dyplomy, choć ważne, nie gwarantują ani 

umiejętności ani przenikliwości profesjonalisty. Musisz ocenić dziecko u więcej niż jednego lekarza. 

Eksperci w jednym , określonym zaburzeniu patrzą na każde dziecko przez tą soczewkę diagnostyczną. 



Chociaż wiele metod leczenia zmienia się,  ponieważ lekarze diagnozują wiele nowych przypadków 

autyzmu, a lekarze i społeczeństwo są dziś bardziej świadomi, należy pamiętać, że większość rodziców 

dzieci autystycznych widzi te zaburzenia zanim dostrzeże je pediatra. W rzeczywistości, w wielu 

przypadkach, rodzice widzą coś lata, zanim lekarze formalnie to zdiagnozują. Znasz zachowanie i 

historię swojego dziecka lepiej niż ktokolwiek inny. Musisz komunikować profesjonalistom, jakie 

problemy najbardziej  je upośledzają. Chcesz aby Twoje dziecko otrzymywało pomoc, a nie tylko 

diagnozę. Nie pozwalaj nikomu na arbitralne odrzucanie Twoich wątpliwości. Im wcześniej otrzymasz 

pomoc, tym lepiej. Jeśli uważasz ,ze twój lekarz nie traktuje twoich problemów poważnie, musisz 

znaleźć specjalistę i uzyskać więcej informacji. Wielu pediatrów nie ma przygotowania do badania 

autyzmu, ponieważ postrzegają go jako rzadkie i nie mają z nim doświadczenia. 

Zapisywanie Do Efektywnych Programów 

Eksperci zalecają zapisywanie dzieci wykazujących objawy autyzmu do edukacyjnych/behawioralnych 

programów, gdy tylko rodzice i profesjonaliści rozpoznają objawy. Czasami system szkolny jest 

pierwszym, który odsyła dziecko do diagnozy, ale trzeba pamiętać ,że autyzm jest diagnozą medyczną 

a nie edukacyjną. Umiejętności nauczania nie kwalifikują osoby do diagnozowania autyzmu lub innego 

rodzaju opieki medycznej. Jednak biorąc pod uwagę ,że nauczyciele są profesjonalistami znającymi 

wiele dzieci, mogą być bardzo pomocni w zalecaniu oceny dzieci, które mają problemy z nauką w 

tradycyjnych klasach. Jeśli więc nauczyciel lub psycholog szkolny powie Ci ,że sądzi iż Twoje dziecko 

może być autystyczne, powinieneś udać się do wykwalifikowanego speocjalisty. Psycholog szkolny, w 

zależności od uprawnień  może zdiagnozować dziecko (diagnoza szkolna). Szkoła może zidentyfikować 

i oznaczyć dziecko z autyzmem ,dla specjalnych celów edukacyjnych. Taka etykieta może, ale nie musi 

kwalifikować osoby do specjalnego traktowania poza szkołą Podobnie jeśli lekarz diagnozuje dziecko z 

autyzmem poza szkołą, szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia oceny w celu ustalenia, czego 

wymagać będzie takie dziecko. Interwencje edukacyjno/behawioralne , to intensywne, 

uporządkowane programy , w których rodzic lub wyszkolony terapeuta pracuje z dzieckiem, aby 

systematycznie uczyć go zachowania  i umiejętności komunikacyjnych. Większość programów opiera 

się na zasadach modyfikacji zachowania; niektóre programy uczą rodziców pracy z dziećmi 

autystycznymi; inne programy odbywają się w przedszkolach, mając na celu zabawę i umiejętności 

komunikacyjne. Rzeczy jakich trzeba szukać w takich programach to : 

 Indywidualna uwaga zwrócona na każde dziecko 

 Szeroko zakrojony program wspierający interakcje społeczne, zabawę i komunikację 

 Systematyczne nauczanie, które podkreśla wyniki (co dziecko powinno wiedzieć i robić) 

 Uczestnictwo w rodzinach wspierane przez facylitatorów 

 Nacisk na umiejętności funkcjonalne (uczenie się , które ma cel na świecie) 

 

 



Skąd się bierze autyzm? 

Wiele rzeczy dotyczących autyzmu pozostaje nieznanych – w tym  to co każdy rodzic chce wiedzieć po 

usłyszeniu diagnozy : przyczyny zaburzenia. Mówimy „przyczyny”, a nie „przyczynę” , ponieważ 

możliwe jest – choć nie pewne - ,że autyzm ma kilka czynników wyzwalających. Badania są wciąż we 

wczesnym stadium, a złożoność choroby  oznacza ,że naukowcy mogą wyciągnąć bardzo niewiele 

konkretnych wniosków. Naukowcy mieli dane sugerujące korelacie – lub czynniki związane z autyzmem 

– zamiast danych sugerujących  przyczynowość – lub czynniki, które mogą powodować autyzm. 

Ponieważ naukowcy zidentyfikowali różne typy autyzmu, z różnymi objawami, nie wierzą, że jedna 

teoria na temat przyczyn pasuje do wszystkich typów. Niektóre zaburzenia autystyczne mogą być 

środowiskowe, a niektóre mogą być całkowicie genetyczne. Po prostu nie wiemy. Wobec braku 

jakiejkolwiek kategorycznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny autyzmu, naukowcy proponują i 

obalają teorie , podczas gdy nadal badają czynniki genetyczne i środowiskowe, które mogą pomóc w 

wypełnieniu fragmentów układanki. Chociaż naukowcy znajdą w pewnym momencie poważną 

przyczynę autyzmu – a wielu ludzi sądzi ,że już znaleźli przyczyny -  ta przyczyna  może nie dotyczyć 

wszystkich osób z autyzmem. Miej to na uwadze: To nie twoja wina . Twoje dziecko urodziło się z 

genetyczną predyspozycji. Stało się jasne, że autyzm jest zaburzeniem neurobioloigicznym o 

genetycznych korzeniach – rodzicielstwo nie ma z tym nic wspólnego. Najlepszą rzeczą jaką może 

zrobić dobry rodzić , jest śledzenie interwencji i ostrożność w kwestii miejsca gdzie wkładasz swoje 

pieniądze 

Rozważania Nad Wzrostem Diagnoz. 

Kiedy lekarze zdiagnozowali po raz pierwszy , odsetek wynosił od 1 do 4  na 10 000 osób. Od tego czasu 

– zwłaszcza od lat 80-tych – w nauce nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób z autyzmem. Według 

Center of Disease Control w Atlancie, częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu wynosi 

od 1 do 166 amerykańskich dzieci. Autyzm  pojawia się w każdym uprzemysłowionym kraju z mniej 

więcej taką samą  częstotliwością. Niektórzy twierdzą  ,że populacja autystyczna nie wzrosła w 

rzeczywistości, uważają ,że liczby wskazują tylko na większą dokładność diagnozy. Na przykład, mówią 

,że ludzie u których w przeszłości zdiagnozowano upośledzenie umysłowe, teraz otrzymują właściwą 

diagnozę autyzmu. Ponadto podkreślają ,że zwiększona świadomość autyzmu doprowadziła do 

większej liczby diagnoz u osób uznawanych za przypadki graniczne, na przykład z zespołem Aspergera. 

Z badań wynika jednak, że nawet po tym ,jak profesjonaliści zaczęli kontrolować lepsze diagnozy i 

świadomość autyzmu, zaobserwowali wzrost przypadków autyzmu – a nie zespołu Aspergera- którego  

nie mogą wyjaśnić. Wzrost ten doprowadził do wielkiej debaty na temat możliwych czynników 

wyzwalających. Rzeczywistość zwiększonej częstotliwości występowania prawdopodobnie znajduje się 

gdzieś pomiędzy większą świadomością a lepszymi narzędziami diagnostycznymi, z pewnym wzrostem 

wynikającym z niewłaściwego etykietowania autyzmu w dążeniu do lepszych usług edukacyjnych 

Odkrywanie Powiązania Genetycznego 

Naukowcy uważają ,że składnik genetyczny lub predyspozycja występują u większości osób, u których 

występują zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wskazują na nieregularne segmenty kodu genetycznego 

jako winowajcy niektórych przypadków autyzmu. Genetyczne predyspozycje nie  dyktują jednak tego, 

co może się rozwijać. Predyspozycja to nie to to samo co przyczyna. Osoba może mieć genetyczną 

predyspozycję do choroby serca lub raka , ale może tego uniknąć prowadząc ostrożny styl życia 

Genetyka nie równa się przeznaczeniu. Niestety osoba może mieć predyspozycje genetyczne, 

prowadzić zdrowy tryb życia i nadal rozwijać zaburzenia. Poniżej zbadamy związek między genetyką i 

autyzmem. 



Wzorce Rodzinne  

Badania wykazały klastry autyzmu w rodzinach. Mają dane pokazujące poniższe wskaźniki diagnozy 

wśród członków rodziny: 

 Identyczne bliźnięta, które mają taki sam skład genetyczny, mają około 75 procentowy  

współczynnik zgodności (co oznacza ,że oba bliźniaki mają autyzm) 

 Braterskie (nieidentyczne) bliźniaki mają 3 procentowe współczynnik zgodności  

 Ryzyko autyzmu u normalnego rodzeństwa wynosi od 2 do 8 procent  

 Wśród rodzin, których zdiagnozowano autyzm , badania wykazują 10 do 40 procentowy wzrost 

diagnozowania innych zaburzeń rozwojowych, takich jak  opóźnienia językowe i trudności w 

uczeniu się  

Naukowcy doszli do wniosku ,że rodziny , które przenoszą geny autyzmu, niosą również inne warunki 

u członków, którzy niekoniecznie mają autyzm. Schemat dziedziczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu 

jest złożony  i sugeruje ,że mutacje w wielu różnych genach (co najmniej 10) mogą być zaangażowane 

,według niektórych badań. To wyjaśnia, że Temple Grandin , autor i profesor, który ma autyzm, nazywa 

„wysoce zmienną naturę” autyzmu. Jednak ze względu na złożoną naturę genetyki autyzmu, naukowcy 

nie mają testu rodziców, którzy mogliby sprawdzić czy ich dzieci mają zwiększone ryzyko rozwoju 

choroby. Autyzm występuje również częściej u osób, które mają pewne dziedziczenie schorzenia, w 

tym zespół łamliwego chromosomu X, stwardnienie guzowate, zespół różyczki wrodzonej i nieleczona 

fenyloketonuria (PKU) 

Rozmiar I Struktura Mózgu 

Niewiele wiadomo o etiologii lub źródłach autyzmu. Nauka nie ma na to żadnego testu. Jednak badania 

mógu i inne rodzaje badań wykazały różnice w kształcie i strukturze mózgu – szczególnie w płatach 

czołowych – osób autystycznych, w tym osób z zespołem Aspergera. Badacze skanują DNA, aby 

spróbować  połączyć razem genetyczne puzzle i opracować  metody leczenia, narzędzia diagnostyki i 

testy, które pomogą wcześniej zidentyfikować autyzm. Badacze nie wykluczyli problemów związanych 

z ciążą i porodem. Być może dziecko zostanie narażone na działanie neurotoksyn (substancji 

niszczących komórki mózgowe), takie jak no. rtęć ze skażonej ryby, lub może doznać obrażeń podczas 

procesu porodu. Tak zwane zniewagi środowiskowe lub traumy mogą wchodzić w interakcje z genetyką 

prowadząc do autyzmu. Poniżej mamy obraz mózgu i obszary o których będziemy mówić 

 



Wstępne Wskazówki Dotyczące Mózgu 

Nieprawidłowa  wielkość  i struktury mózgu (wraz z funkcjonowaniem) jest ogólną zgodą co do tego, 

co powoduje autyzm, ale naukowcy nie wiedzą dokładnie, jakie rodzaje nieprawidłowości mogą 

przypisać do genetyki. Naukowcy , którzy badali darowane tkanki mózgowe w celu zrozumienia 

zachowań autystycznych, mówią ,że przyczyną zaburzeń spektrum mogą być  wrodzone anomalie 

genetyczne lub urazy środowiskowe lub trauma. Badania wykazały nieprawidłowości w mózgu 

autystycznych osób, a mianowicie w kilku systemach neuroprzekaźników (neuroprzekaźniki są 

chemicznymi przekaźnikami mózgu). Naukowcy odkryli większy ogólny rozmiar mózgu (lub objętość) u 

dzieci autystycznych w wieku 12 lat i młodszych, chociaż płaty ciemieniowe – związane z ruchem , 

orientacją , rozpoznawaniem i percepcją bodźców – są mniejsze niż normalnie Mózg jest często cięższy 

u małych  dzieci z autyzmem. Również ciało migdałowe i hipokamp, centrum pamięci są większe u 

dzieci autystycznych, ale u nastolatków i dorosłych są tej samej wielkości lub mniejsze.  Wydaje się 

jednak ,że brakuje połączeń lub nie działa prawidłowo, gdy mózg próbuje przetwarzać informacje  

między różnymi systemami lokalnymi.  Przerost połączeń nerwowych w mózgu zgodnie z jedną teorią, 

może spowodować ,ze mózg zostanie przytłoczony sygnałami neuroprzekaźnikowymi. Teoria ta jest 

zgodna z badaniami naukowymi, które wykazały ,że głowy dzieci autystycznych mogą rosnąć szybciej 

niż normalnie w różnych punktach. Dlaczego pojawiłby się ten przerost? Proces  normalnego 

„przycinania” komórek płodu nie występuje i istniej zbyt wiele neuronów 

Jak Rozwija Się Autyzm 

Dlaczego anomalie genetyczne mózgu prowadzą do autyzmu? Nie jest to dobrze zrozumiane, a 

badacze maja różne teorie. Niektórzy  badacze uważają autyzm za zaburzenie dysfunkcji obwodu 

mózgu. Eric Courchesne z Uniwersytetu Kalifornijskiego stwierdził nieprawidłowy wzrost w czołowej 

korze  mózgów autystycznych; wywnioskował ,że jedynie normalnie funkcjonującymi częściami mózgu 

autystycznego są kora wzrokowa i obszar w tylnej części mózgu, które przechowują wspomnienia. Kora 

czołowa jest zaangażowana w interpretację sensoryczną, co może wyjaśnić dlaczego kora wzrokowa 

(odpowiedzialna za percepcję wzrokową) funkcjonuje normalnie, ale osoby z autyzmem wydają się 

mieć problemy z przetwarzaniem  wizualnym (rozumieniem tego co widzą). Dr. Margaret Bauman , 

neurolog dziecięcy, uważa ,że problemy strukturalne mózgu autystycznego dotyczą przede wszystkim 

układu limbicznego, który obejmuje jądro migdałowate (centrum emocji) i móżdżku, co wiąże się 

regulacją i koordynacją ruchu, postawy i równowagi. Zaangażowanie móżdżku w funkcję motoryczną 

osoby może również tłumaczyć słabe zdolności motoryczne, które często wykazują osoby ze spektrum 

autyzmu. Profesor John Ratey, pisał ,że wiele osób z autyzmem ma trudności z ruchami gałek ocznych 

i słuchem oraz porażenie nerwu twarzowego , co odpowiada urazom pnia mózgu podczas  pierwszego 

trymetru ciąży matki. Inne badania pokazują zwiększony rozmiar móżdżku, ale zwiększony o taką samą 

proporcję, co mózg jako całość. Jedno z badań wykazało ,ze mózg (i inne specyficzne struktury) były 

nienormalnie duże w stosunku do wielkości mózgu jako całości. Niektóre części mózgu działają jednak 

dobrze u niektórych osób z autyzmem. 

Połączenie Mózg-Jelito 

Niektórzy naukowcy skupili się na tym ,co nazywają „drugim mózgiem” : jelitach .Układ nerwowy 

górnego odcinka przewodu pokarmowego, jest niezwykłe złożony i niewiele wiadomo na temat jego 

interakcji  mózgiem. To połączenie mózg/jelita jest przedmiotem neurogastroenterologii.  Dr. Jill 

James, pediatra i neurofarmakolog, przeprowadził wstępne badania, które wykazały ,że dzieci 

autystyczne mają duże trudności z tym, co naukowcy nazywają procesem metylacji. Metylacja jest 

procesem metabolicznym, polegającym na wydłużeniu cząsteczki przez dodanie węgla. Konieczna jest 

regulacja syntezy DNA i enzymów budowanie neurotransmiterów, synchronizowanie neuronów i 



wytwarzanie energii komórkowe. Wadliwy proces metylacji oznacza ,że ludzie z autyzmem nie mogą 

wyeliminować ze swoich organizmów metali ciężkich, takich jak aluminium, kadm, ołów i rtęć. 

Niektórzy naukowcy uważają ,że metale te prowadzą do objawów autyzmu. Problemy z metylacją 

mogą być wywołane genetycznie lub środowiskowo, lub mogą występować przez interakcję między 

genetyką a środowiskiem. 

Testosteron 

Teoria zaproponowana przez brytyjskiego badacza Simona Barona-Cohena , wyjaśnia autyzm jako 

wynik dominacji prawej półkuli mózgu, typowo obserwowane u mężczyzn. Twierdzi ,że zbyt dużo 

testosteronu w macicy  prowadzi do objawów autyzmu. Autyzm w tej teorii jest po prostu „zbyt męski”. 

Badania Barona-Cohena pokazują , że  płody wytwarzające wysoki poziom testosteron mogą mieć 

większe szanse rozwoju autyzmu. I wydaje się to być zgodne z faktem ,ze liczba autystycznych 

chłopców przewyższa liczbę autystycznych dziewcząt. Baron-Cohen uważa, że mózg ludzki specjalizuje  

się w empatii (zdolności doceniania i rozumienia emocji innych) lub w zrozumieniu systemów 

(możliwość manipulowania danymi). Ten pierwszy, jest mózgiem typu E, drugi to mózg typu S, i mówi, 

że większość chłopców ma mózg typu S. Podczas badania związku między empatią a autyzmem, Baron-

Cohen odkrył ,że  dzieci które doświadczyły wysokiego poziomu prenatalnego testosteronu, mają 

mniejszy kontakt wzrokowy jako maluchy i mają niższe umiejętności komunikacyjne w wieku 4 lat, 

chociaż przyznaje ,że niezbędny dowód na potwierdzenie jego teorii  nie jest dostępny. Inni badacze 

krytykowali jego prace jako granie na stereotypach dziewcząt jako dobre w kontaktach z ludźmi i 

chłopców jak dobrych do pracy z przedmiotami. Te stereotypy mogą mieć pewne podstawy 

biologiczne, ale istnieje wiele wyjątków od tego uogólnienia. Innym problemem z tymi badaniami jest 

to że paradygmat Barona-Cohena nie wyjaśnia wszystkich objawów autyzmu 

Badanie Teorii Biomedycznych 

Badacze sugerują ,że istnieje kilka odrębnych podtypów autystycznych, które różnią się niekoniecznie 

objawami i prezentacją, ale ich przyczynami. Niektórzy naukowcy uważają ,że czynniki środowiskowe 

(czasem w połączeniu z czynnikami genetycznymi) mogą wyjaśniać co powoduje autyzm i wzrost 

rozpoznawalności autyzmu. Mówi się, że same czynniki genetycznie nie mogą wystarczyć na tyle 

przypadków, ile dziś możemy zobaczyć; w związku z tym rozpoczęto poszukiwanie czynników 

środowiskowych, które powodują autyzm u osób podatnych genetycznie. W tej sekcji omówimy teorie 

dotyczące alergii, nietolerancji pokarmowej , zatrucia metalami ciężkimi oraz reakcji 

autoimmunologicznych i wyzwalaczy. Badacze aktualnie badają wszystkie teorie , co oznacza ,ze żaden 

z nich nie ma wystarczających dowodów na poparcie teorii. Problem polega a ustaleniu związku 

przyczynowości a nie na  prostej korelacji. Żadne z wcześniej przeprowadzonych badań nie było w 

stanie określić , czy różnice w mózgu, słaba eliminacja toksyn, słabe przetwarzanie białek czy 

jakiekolwiek inne problemy są powodami lub skutkami autyzmu 

Co Wspólnego Z Tym Mają Alergie? 

Typ alergii, która odgrywa rolę w autyzmie, różni się od alergii, której świadoma jest większość ludzi, 

takich jak reakcja na użądlenie przez pszczoły. Rodzaj alergii związanej z autyzmem nie pojawia się 

natychmiast; zatem możesz dokładniej odnieść się do tych alergii jako nietolerancji substancji. wiele 

osób z autyzmem nie toleruje produktów mlecznych lub innych popularnych produktów, takich jaja. 

Niektórzy uważają ,że te nietolerancje powodują takie spustoszenie w mózgu , że powodują autyzm. 

Inni twierdzą ,ze każdy kto wyleczył się z objawów autyzmu przez zmniejszenie ekspozycji na alergeny, 

nigdy nie był autystyczny. Jedna teoria, teoria alergii mózgowej, wskazuje na to ,że niektóre 

nietolerancje są powszechne  w większości spektrum autyzmu. Teoria stwierdza, że żołądkom ludzi 

autystycznych brakuje enzymów niezbędnych do trawienia niektórych białek, i że białka te powodują 



uszkodzenia mózgu poprzez migrację do ich krwioobiegu; białka mogą również powodować biegunkę 

lub zaparcia wspólne u dzieci autystycznych. Badania wykazały  „podwyższony poziom niektórych 

peptydów” w moczu dzieci autystycznych. Stwierdza się również ,że: „Niecałkowity rozpad i nadmierne 

wchłanianie peptydów może powodować zakłócenia procesów biochemicznych i neuroregulacyjnych 

w mózgu, wpływając na funkcje mózgu. Dopóki nie będzie więcej informacji na ten temat, dlaczego 

białka te nie są rozkładane, usunięcie białek z diety jest jedynym sposobem, aby zapobiec dalszym 

uszkodzeniom neurologicznym i żołądkowo-jelitowym” 

Niektórzy rodzice , którzy usuwają produkty mleczne (zawierające kazeinę) lub produkty pszenne 

(zawierające gluten), które są strukturalnie podobnymi białkami, zgłaszają poprawę trawienia, nastroju 

u snu. Niektórzy rodzice domagali się lekarstw dla swoich dzieci poprzez dietę i inne interwencje. 

Niestrawność teorii białek w diecie niesie również etykietkę  teorii peptydów opioidowych, ponieważ 

wydaje się ,że te białka mogą działa jak opiaty lub środki przeciwbólowe, w organizmach ludzi , którzy 

nie mogą ich strawić. 

Hipotezy Zatrucia Metalami Ciężkimi 

Jeśli dziecko ma zbyt dużo metalu w swoim organizmie, może być to wywołane genetycznie lub 

środowiskowo, lub może wystąpić w wyniku interakcji między genetyką a  środowiskiem. Problem jest 

istotny, ponieważ wysoki poziom tych metali może zaburzyć mózg i układ nerwowy, powodując objawy 

autystyczne. Badania przeprowadzone przez neurofarmakologa dr. Richarda Detha, są zgodne z teorią 

metali ciężkich. Zgodnie z tą hipotezą naukowcy stwierdzili ,że metal taki jak rtęć lub ołów mogą 

powodować zaburzenia neurorozwojowe w podgrupie podatnych dzieci, którym brakuje genetycznej 

zdolności do wydalania metali ciężkich z organizmów. Niektóre potencjalne źródła rtęci lub innych 

metali szkodliwych dla organizmu obejmują : 

 Amalgamaty dentystyczne lub wypełnienia 

 Ryby, takie jak tuńczyk 

 Emisje z elektrowni 

 Farby na bazie ołowiu 

 Palenie papierosów 

 Szczepionki 

 Baseny i wanny z hydromasażem traktowane siarczanem miedzi 

Wykazano ,że niektóre dzieci autystyczne mają, w testach, zbyt wysoki poziom metali w organizmach, 

chociaż badania nie potwierdziły tego faktu. Większość zdrowych ciał wydala metale, ale naukowcy 

przekonali się ,że autystyczne dzieci mają wielką trudność z ich wydalaniem z powodu niższych 

wskaźników glutationu i innych białek, które działają w celu wyeliminowania metali takich jak 

aluminium, kadm, ołów i innych, sugerujących ,że kobiety w ciąży spożywały zanieczyszczoną rybę lub 

inne zawierające rtęć, przenosząc te metale na płód. Jednak może nie być nawet konieczne, aby 

dziecko uzyskało ekspozycję na wyższy niż normalny poziom toksyny – jeśli nie może wydalać metali z 

organizmu, nawet normalna ekspozycja może być problematyczna. Dlatego , jeśli dziecko ma problem 

z metalami ciężkimi, lekarze nie mogą z całą pewnością stwierdzić , czy jest to problem z ekspozycją  

czy problem z wydalaniem. Wzorce zatrucia metalami nie są identyczne we wszystkich przypadkach . 

Wiele objawów autyzmu jest podobnych do objawów zatrucia ciężkimi metalami. Chociaż objawy 

zatrucia rtęcią i autyzmem pokrywają się w około 90 procentach, niektórzy badacze zwrócili uwagę, że 

schemat zatrucia rtęcią różni się od schematu autyzmu. 

Autoimmunizacyjne Lub Wirusowe Teorie Przyczynowości 



Wszędzie, od 30 do 70 procent autystycznych dzieci ma subtelne nieprawidłowości układu 

immunologicznego. Niektórzy lekarze uważają ,że autyzm może być wywołany w czasie ciąży ze 

względu na wpływ środowiska na rozwijające się dziecko. Naturalne hormony stresu od matki lub 

wszelkie traumy, takie jak ekspozycje chemiczne, mogą zakłócić normalny wczesny rozwój. Problemy 

z układem odpornościowym u kobiety w ciąży lub rozwijającego się dziecka mogą również przyczynić 

się do wystąpienia  objawów, a matczyne infekcje wirusowe mogą być jedną z przyczyn bez przyczyny. 

Na przykład badania epidemiologiczne wskazują na ryzyko autyzmu u potomstwa matek narażonych 

na wirusa różyczki lub odry, we wczesnym okresie ciąży. Wiele osób z autyzmem ,a członków rodziny 

cierpiących na choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca lub reumatoidalne zapalenie stawów, 

co sugeruje związek między autyzmem a problemami autoimmunologicznymi. Niektóre badania 

sugerują ,że zakłócenie równowagi cytokin (cząsteczek białych przenoszących wiadomości między B, T 

i innymi  komórkami układu odpornościowego oraz wpływających na reakcje na sen i gorączkę) jest 

możliwą przyczyną autyzmu. Jak widać, niektóre badania sugerują  dowody na teorie 

autoimmunologiczne, ale inne badania są niejednoznaczne. Autopsje osób z autyzmem ujawniły 

niezwykle niską liczbę krytycznych składników sygnalizacyjnych układu odpornościowego, zwanych 

komórkami Purkiniego. Jednak badania nie wykazały jeszcze korelacji między autoprzeciwciałami we 

krwi a nieprawidłowościami w mózgu. Badania takie jak pierwsze badania Andrew Wakefielda  w 1998 

roku, kiedy znaleziono ślady  odry w żołądkach niektórych dzieci autystycznych, mają implikacje 

niezwiązane  z kontrowersjami z tiomersalem. Niektórzy teoretycy wykorzystali te odkrycia do 

spekulacji ,że wadliwe reakcje układu immunologicznego na sam wirus odry, a nie obciążony rtęcią 

tiomersal występujący w niektórych innych szczepionkach, powodują objawy autyzmu. Innymi słowy, 

organizmy dzieci autystycznych nie były w stanie wyeliminować wirusa tak, jak robią to normalne dzieci 

po szczepieniu, więc wirus pozostawał w ich ciałach. 

Gwałtowna Reakcja Na Lekarstwo 

Pewnego dnia będziemy lepiej rozumieć autyzm i jego przyczyny. Do tego czasu niektórzy autystyczni 

ludzie twierdzą  ,że chcą oderwać się od nieprzyjemnych objawów autyzmu, ale niekoniecznie chcą być 

„wyleczeni”. Bycie „neurotypowym”, jak  mówią, nie jest dla nich. Innymi słowami, nie chcą 

rezygnować ze swoich unikalnych atrybutów. Wiele autystycznych osób wypowiedziało się ,sugerując 

, że nie potrzebują  lub nie chcą być wyleczonymi i wyrażając opinię, że nietolerancja osób, które różnią 

się od normy stanowi większy problem. Wiele osób twierdzi ,że autyzm, w szczególności zespół 

Aspergera, nie jest chorobą lub zaburzeniem wymagającym leczenie; uważają ,że autyzm to po prostu 

inny rodzaj okablowania mózgu. Ci adwokaci ostrzegają , że próba wyeliminowania autyzmu z populacji 

spowoduje utratę wielkich talentów i różnorodności dla przyszłych pokoleń. Odkrywają pomysł 

opracowania testu genetycznego. aby wykryć autyzm u płodu, szczególnie niepokojący i alarmujący. 

Społeczeństwo korzysta z talentów autystycznych ludzi. Autystyczne lub rzekomo autystyczne postacie 

historyczne wniosły wielki wkład do społeczeństwa, a ich niekonwencjonalne myślenie  generuje 

innowacyjne rozwiązanie problemów . Społeczeństwo może utracić te zdolności ma zawsze jeśli 

wyeliminuje się wszelkie ślady autyzmu. 

 

 



Uzyskanie Diagnozy 

Być może twoje dziecko wycofało się ze świata lub utraciło zdolność mówienia. Być może spędza długie 

godziny na obracaniu obiektów i martwisz się. Może nauczyciel przedszkolny  lub szkoły podstawowej 

zwrócił uwagę na trudny czas twojego dziecka z propozycją oceny aby upewnić się ,że wszystko jest w 

porządku. Zabrałeś dziecko do pediatry, a lekarz po badaniu z zagadkowym uśmiechem zalecił wizytę  

u specjalisty. To tylko niektóre z powszechnych dróg dla rozpoznania spektrum autyzmu .Słysząc 

towarzyszące lekarzowi słowa dziecko z autyzmem ,rodzic może przeżyć przerażające doświadczenie, 

Akceptacja jest szczególnie trudna ,gdy wczesny rozwój dziecka wydawał się normalny. Wszelkie 

regresywne zmiany doświadczeń dziecka mogą być przerażające dla rodziny i dla samego dziecka. 

Najlepszym sposobem działania jest uzbrojenie się w informacje. Zdobycie jak największej ilości 

informacji pomoże ci zmierzyć się ze strachem, postawić diagnozę i opracować plan leczenia. W tej 

części pomożemy śledzić objawy Twojego dziecka abyś mógł uzyskać prawidłową diagnozę; wskażemy 

ci właściwy kierunek dla znalezienia wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą ocenić i pomóc 

dziecku; i pomożemy ci pogodzić się z trudną sytuacją, abyś mógł podjąć niezbędne działania, aby 

zapewnić normalne życie swojej rodzinie. 

Śledzenie historii medycznej Twojego dziecka 

Wielu nowych rodziców przechowuje historię medyczną  lub dziennik dla wszystkich dzieci (niezależnie 

od tego czy są to motywacje lekarzy, historia rodziny czy też ich własne instynkty  prowadzenia 

dokumentacji). Historia medyczna jest pomocnym narzędziem w każdym badaniu stanów medycznych, 

które pojawiają się w dowolnym momencie życia  dziecka. Historia jest szczególnie pomocna w 

diagnozowaniu autyzmu, ponieważ śledziłeś kiedy dziecko osiągnęło kamienie milowe i 

prawdopodobnie znalazłeś wzorce w objawach medycznych. Możesz przechowywać historię 

medyczną swojego dziecka na wiele sposobów – na przykład w skomputeryzowanym arkuszu 

kalkulacyjnym .Niezależenie od wybranej metody, upewnij się ,że Twój system jest zorganizowany i 

ułatwia wyciąganie potrzebnych informacji o dziecku. Oto kilka ważnych informacji, które można 

śledzić w historii choroby: 

 Data i miejsce urodzenia 

 Wszelkie zmiany we wzorcach karmienia lub harmonogramach 

 Infekcje, w tym infekcje ucha 

 Antybiotyki i inne przyjęte leki 

 Otrzymane szczepienia 

 Karmienie milowe rozwoju,  w tym wiek przewracania się, uśmiechania się, siedzenie 

,raczkowanie, mówienie i chodzenie 

 Zamiany w życiu dziecka takie jak 

 - Przeprowadzka do nowego domu 

 - Zmiana struktury rodziny, takie jak małżeństwo, rozwód, śmierć, rodzeństwo, przenosiny 

 dziadka, zamiana stanu zdrowia bliskiego członka rodziny itd. 

 - Rozpoczęcie lub zmiana szkoły 

 - Posiadanie lub utrata przyjaciół lub innych kamieni milowych 

 

 Procedury medyczne i zdarzenia,  w tym 



 - Choroby 

 - Zabiegi 

 - Chirurgia 

 

 Zachowania niepokoju, w tym 

 - Zmiany umiejętnościach werbalnych i innych umiejętnościach komunikacyjnych 

 - Frustracja 

 - Napięcie interakcji z innymi 

 - Powtarzające się ruchy 

 - Niezdolność do zmiany czynności 

Upewnij się ,że przechowujesz informacje o ciąży matki Zapisy mogą zawierać informacje takie jak 

przyjmowane leku lub choroby występujące podczas ciąży, lekarz może wykorzystać te informacje, aby 

pomóc w postawieniu diagnozy i zaleceń dotyczących leczenia. Jeśli nie zachowałeś historii i 

zauważyłeś zachowania, które są niezwykłe, powinieneś zacząć zauważać ,kiedy po raz pierwszy 

zacząłeś dostrzegać te zachowania i pytać innych blisko swojego dziecka, jeśli zauważyły jakiekolwiek 

różnice. 

Poruszenie możliwości autyzmu z lekarzem 

Dla wielu rodziców poszukiwanie diagnozy rozpoczyna się , kiedy wyczuwa  różnicę u dziecka. Kiedy 

zwracają uwagę lekarzy na tę „różnicę” wielu rodziców przychodzi bezbronnych. Nie mają wszystkich 

przydatnych informacji i nie wiedzą czego się spodziewać. Mamy trzy główne kroki do wykonania aby 

uzyskać diagnozę autyzmu i innych warunków 

1. Przedstaw swoje obawy pediatrze lub lekarzowi podstawowej opieki medycznej podczas 

rutynowej wizyty , rozmowy telefonicznej a nawet podczas specjalnego spotkania 

zorganizujesz rozmowę o swoim dziecku 

2. Przeprowadzić specjalną rozmowę z lekarzem ,aby uzyskać skierowanie do specjalisty (takiego 

jak pediatra lub neurolog rozwojowy), który zna spektrum autyzmu. Twoim celem nie jest 

ustalenie diagnozy podczas tego spotkania ,chcesz znaleźć eksperta , który może ci pomóc 

3. Spotkaj się ze specjalistą, aby móc przeprowadzić właściwe oceny, aby sprawdzić czy Twoje 

dziecko cierpi na autyzm. 

Przygotowanie do konsultacji 

W dzisiejszych czasach większość wynagrodzeń lekarzy jest oparta na liczbie pacjentów , których 

przyjmują danego dnia, więc mają tendencję do  przyjmowaniu wizyt w pośpiechu. Niedawno wielu 

lekarzy zostało zachęconych do poprawy swojego „sposobu  przyłóżkowego” – poświęcenia czasu na 

uprzejmości i odpowiednie wyjaśnienie stanu zdrowa swoich pacjentów. Chociaż może to być trudne, 

kiedy rośnie frustracja a emocje są wysokie, staraj się zachować uprzejmość i utrzymuj dobre relacje z 

lekarzem. Na dłuższą metę przyniesie Tobie i Twojemu dziecku pozytywne emocje. Właściwe 

przygotowanie z twojej strony może pomóc w utrzymaniu emocji w ryzach i sprawić ,że spotkanie 

będzie się szybko posuwało na przód. Twoim celem jest zachęcenie lekarza do umówienia wizyty 

konsultacyjnej lub skierowaniu cię do specjalisty , który ma wiedzę na temat autyzmu i może ci pomóc. 

Oto lista pomocniczych rzeczy i przypomnień mentalnych, aby przygotować się na spotkanie 



 Notatki. Notatki mogą przybrać postać pamiętnika opisującego zachowania dziecka. Na 

przykład możesz wziąć pod uwagę , czy twoje dziecko układa klocki, ma trudności z przejściami, 

czuje się zakwestionowane przez komunikację, wyświetla niezręczne interakcje społeczne lub 

wykazuje inne tendencje autystyczne. Oprócz szczegółowych informacji, możesz zanotować 

ogólną listę obserwacji, które cię niepokoją . Posiadanie pisemnej notatki o Twoich obawach 

sprawia że bardziej prawdopodobne jest , że uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli to 

możliwe, spróbuj określić związek między żywnością i/lub działaniami i zachowaniem dziecka. 

Na przykład dziecko z alergiami może rozwinąć czerwone uszy po zjedzeniu określonych 

pokarmów. Inne dziecko może wpadać w furię za każdym razem ,gdy włączasz zmywarkę z 

powodu nadwrażliwości słuchu 

 Historia medyczna twojego dziecka [zobacz [poprzednią sekcję] 

 Krótkie, werbalne podsumowanie twoich obaw. Zdecyduj z wyprzedzeniem, co masz zamiar 

powiedzieć lekarzowi, abyś mógł określić, ile czasu zajmie ci przesłanie wiadomości. Większość 

badań trwa obecnie od 15 do 20 minut, więc nie masz zbyt wiele czasu. Zastanów się jak 

przygotować sobie pięciominutowe  wyjaśnienie obaw dotyczących Twojego dziecka. 

Oczywiście pięć minut to za mało aby poprawnie wyrazić wszystkie obawy . Pamiętaj twoim 

jedynym celem jest wzbudzenie dostatecznej troski u lekarza , aby uzasadnić wizytę 

konsultacyjną  lub skierowanie do specjalisty, który ma wiedzę na temat autyzmu. Powinieneś 

również rozważyć  pozostawienie odrobiny czasu na to , aby lekarz zadał ci pytania 

 Kolejna osoba która zna twoje dziecko. Osoba wspierająca może wspomnieć o czymś, o czym 

możesz zapomnieć lub pomóc w zanotowaniu tego, co mówi twój lekarz 

Żądanie skierowania 

Pierwsze spotkanie jakie masz z głównym opiekunem, powinno skupić się na dzieleniu się swoimi 

obawami na temat swojego dziecka, aby zasłużyć na skierowanie do specjalisty. Przyjdź przygotowany 

i poproś o skierowanie , jeśli  lekarz go nie oferuje. Powiedz swojemu lekarzowi, że jeśli nie widzi nic 

więcej , chciałbyś zobaczyć specjalistę, który wykluczy możliwość autyzmu. Niektórzy lekarze z powodu 

braku wiedzy na temat autyzmu lub z innych przyczyn, mogą niechętnie dawać takich skierowań. Jeśli 

nadal uważasz ,że odesłanie jest uzasadnione, zalecamy następujące podejście, które pomoże wpłynąć 

na decyzję lekarza: 

 Jeśli lekarz wykazuje się ignorancją , wykształć go.  

 Podejmij podejście nie osiągalnego kamienia milowego. Wprowadź kamień milowy jaki dzieci 

powinny przejść w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Postaraj się aby lekarz zgodził się na 

skierowanie, jeśli twoje dziecko nie osiągnie tego etapu w określonym czasie. 

 Jeśli Twoje dziecko jest małe, rozważ  umieszczenie kopii  Listy Kontrolnej Autyzmu Małych 

Dzieci (CHAT). Poproś swojego lekarza aby przeprowadził prosty egzamin. Rodzic lub opiekun 

odpowiada na mniej niż kilkanaście pytań „tak” lub „nie”  a lekarz odpowie jeszcze pięć razy . 

CHAT to badanie przesiewowe, a nie narzędzie diagnostyczne, co oznacza ,że pozytywne 

wyniki silnie sugerują potrzebę dalszej diagnostyki. 

  Poproś o skierowanie do pediatry, który zajmuje się rozwojem. Pediatra rozwojowy 

specjalizuje się  we wszechobecnych opóźnieniach rozwojowych, więc może stać się twoim 

sprzymierzeńcem w celu przekonania twojego lekarza, dlaczego ocena jest właściwa, jeśli 

twoje obawy są ważne. Ponadto, ponieważ odwiedziny u pediatry rozwojowego jest mniej 

kosztowne dla rodzica lub opiekuna niż pełna procedura diagnostyczna, Twój lekarz może być 

bardziej skłonny do przekazania ci skierowania. Dodatkowa zaleta : pediatra rozwojowy może 

być pomocny w lokalizowaniu zasobów pomocnych twojemu dziecku, takich jak książki i 

artykuły, strony internetowe, terapeuci, grupy wsparcia i inne pomocne organizacje. 



 Napisz list odwoławczy. Wszystkie zarządzane grupy  opiekuńcze mają organy, do których 

pacjenci mogą się zwrócić w celu odwołania się od decyzji. 

 Odmowa lekarza na piśmie. Wielu lekarzy nie chce podać odmowy, więc mogą się wycofać 

 Znajdź specjalistę na własną rękę. Zawsze masz możliwość uzyskania własnej oceny od 

wykwalifikowanego specjalisty lub ośrodka diagnostycznego. Jednak bez skierowania od 

lekarza,  bardzo trudno uzyskać refundację o ile niemożliwe. Ale nie panikuj. Jeśli ocena 

skutkuje widmem autyzmu lub inną diagnozą opóźnionego rozwoju, należy wysłać list  do 

lekarza,  z kopią do firmy ubezpieczeniowej, wyjaśniając dlaczego odrzucono jego lub jej 

sprzeciw. (Jeśli masz pediatrę rozwojowego, możesz poprosić również tego specjalistę o 

napisanie listu do twojego lekarza, aby pomógł ci przekonać lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, że uzasadnione jest rozpoznanie spektrum autyzmu). Takie postępowanie może 

pomóc  w złożeniu wniosku o niewłaściwą odmowę i ewentualny zwrot kosztów (a także ułatwi 

uzyskiwanie skierowań na dodatkowe usługi, takie jak mowa, terapia zajęcia i inne potrzebne 

w przyszłości usługi). Ta procedura jest ryzykowna, ponieważ możesz nie uzyskać zwrotu 

kosztów . Musisz zdecydować czy ryzyko dla dziecka z niezdiagnozowanym autyzmem jest o 

wiele większe. 

Konsultacja ze specjalistą 

Specjalista lub zespół specjalistów przeprowadzą ocenę stanu Twojego dziecka i wydaje odpowiednią 

diagnozę lub diagnozy (w wielu przypadkach dziecko może mieć  więcej niż jedno rozpoznanie oprócz  

autyzmu takie jak dyspraksja, depresja, zespół Tourett’a itp.). Pokażemy listę wykwalifikowanych 

specjalistów, zadajemy pytanie , które należy zadać podczas spotkania ze specjalistą (specjalistami), 

przygotowujemy się do dzielenia wszelkimi niezbędnymi informacjami, zapoznania z procesem oceny 

i warunki, które komplikują diagnozę autyzmu 

Kontakt z wykwalifikowanym specjalistą 

Tylko niektórzy lekarze są uprawnienie do oficjalnej diagnozy i tej kwalifikacji różni się nieco w 

zależności od stanu. Ogólnie rzecz biorąc, społeczność medyczna i psychiatryczna uważa następujących 

lekarzy (lub doktorantów) za uprawnionych do diagnozy dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu: 

 Lekarz (dla diagnoz medycznych). Uwaga: Lekarz pierwszego kontaktu może być kwalifikowany 

dla postawienia diagnozy autyzmu w dosłownym znaczeniu, ale może nie czuć się 

kwalifikowany (lub naprawdę kwalifikowanym) 

 Psychiatra (w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i opisanych stanów w Podręczniku 

Diagnostyczno – Statystycznych Zaburzeń Psychicznych). Powszechnie określany jako DSM,  

służy do diagnozowania zaburzeń psychiatrycznych 

 Psychiatra dziecięcy i młodzieżowy 

 Psycholog z doktoratem 

 Neurolog dziecięcy lub psycholog 

 Pediatra rozwojowy 

To , do jakiego specjalisty jesteś kierowany, zależy po części od tego kto dokonał polecenia i twoich 

potrzeb . Na przykład dziecko z wieloma problemami zdrowotnymi może być lepiej postrzegane przez 

pediatrę rozwojowego.  Z drugiej strony, neurolog jest bardziej pomocny w diagnozowaniu i leczeniu 

towarzyszących schorzeń , takich jak epilepsja. Często ludzie są nerwowi lub niespokojni przed 

pójściem do gabinetu lekarskiego. Jeśli przejdziesz do listy pytań, nie zapomnisz zadać ważnych pytań 

z powodu lęku -  a na pewno nie chcesz żadnych ukrytych niespodzianek dotyczących takich tematów, 



jak koszty. Oto kilka  dobrych pytań, które należy przygotować dla specjalisty kiedy spotkacie się 

pierwszy raz: 

 Jakie szkolenia miał w przypadku niepełnosprawności rozwojowych? Idealnie gdyby lekarz 

specjalizował się zaburzeniach  rozwojowych, i wspominałby o ciągłym kształceniu w tym 

obszarze przez wiele lat. 

 Ile dzieci w jego praktyce ma zaburzenia rozwojowe? Chcesz poznać liczbę, która daje pewność 

,że regularnie widuje dzieci z niepełnosprawnością rozwojową 

 Co spowodowało ,że zdecydował się pracować w obszarze niepełnosprawności rozwojowej? 

Chcesz usłyszeć pasjonującą odpowiedź. Być może ktoś w rodzinie lub znajomych  ma 

niepełnosprawności rozwojową .Pajsa jest tu kluczem 

 Jak traktuje pacjentów z autyzmem? Jeśli specjalista nie wie, (lub nie wierzy), że są dostępne 

opcje leczenia autyzmu, olej go, Ponadto, jeśli specjalista uważa niektóre zabiegi za trudne lub 

zbyt czasochłonne, prawdopodobnie nie jest on lekarzem dla ciebie i twojej rodziny 

 Ile sobie życzy? To pytanie jest bardzo ważne! Uważaj na wysokie opłaty. 

 Czy pobierasz ubezpieczenie? Niestety. wiele razy odpowiedź brzmi : NIE. Firmy 

ubezpieczeniowe zwykle nie pokrywa usług dla dzieci autystycznych, a zamiast starać się  o 

zwrot kosztów, wielu świadczeniodawców decyduje się bezpośrednio  obciążać swoich 

pacjentów. 

 Jak długo trwa wizyta w gabinecie? Typowa wizyta może wynosić od 15 minut do 2 godzin. 

Zazwyczaj początkowe wizyty w gabinecie się dłuższe niż wizyty  kontrolne 

 Czy ma czas na rozmowę po zakończeniu badania? Niektórzy dostawcy usług medycznych 

oferują  czas  na obserwację, a niektórzy nie. Jeśli tak specjalista zazwyczaj pozwala na krótki 

czas rozmowy (może 10 lub 15 minut), po pierwszej wizycie w gabinecie, aby przejrzeć 

wszystko co zaobserwował. Jeśli nie , spytaj czy specjalista przeprowadza konsultacje  

telefoniczne – może to kolejny sposób aby odpowiedzieć na pytania o  których nie myślisz w 

wyznaczonym czasie lub zapytać o coś , o czym myślałeś od czasu ostatniego spotkania 

 Ile zwykle wykonuje testów laboratoryjnych? I ile sobie życzy za wykonanie tych testów? 

Specjalista może ci zaproponować dodatkowe badania laboratoryjne wykraczające poza 

standardowe medyczne badania laboratoryjne. W końcu, jeśli nie szukasz problemu, nie 

znajdziesz go. Upewnij się , jakie formy testów  może wykonać standardowe laboratorium i 

jakie formy wymagają. 

 Czy sprawdza alergie pokarmowe? Wiele dzieci autystycznych jest podatnych na alergie/ 

nietolerancje pokarmowe. Ich system immunologicznych reaguje nieprawidłowo na żywność , 

którą je. Po wyeliminowaniu tych pokarmów, objawy autystyczne są zmniejszone. Jeśli 

specjalista mówi „tak” na to pytanie, wiesz ,że uważa ,że mogą istnieć podstawowe warunki 

biologiczne, które wpływają na pacjentów  z autyzmem 

 Czy sprawdza cekalię?  Zidentyfikowano paralele między dziećmi z autyzmem a pacjentami z 

cekalią (choroba układu pokarmowego , która uszkadza jelita cienkie i zaburza wchłanianie 

składników odżywczych  z pożywienia), dlatego lekarze muszą  wykluczyć tę chorobę i inne 

zaburzenia żołądkowo – jelitowe 

 Czy sądzi ,że candida (drożdżaki) odgrywają rolę w autyzmie? Wiele dzieci z autyzmem ma 

częste infekcje ucha, gdy są młode i są leczone powtarzającymi się dawkami antybiotyków.  

Przerost drożdżaków jest możliwy , jeśli dziecko ma wadliwy układ odpornościowy. Wielu 

lekarzy uważa ,że nadmierny rozrost drożdżaków w układzie pokarmowym może doprowadzić 

zarówno do zespołu nieszczelnego jelita i pogorszenie objawów autystycznych. W wielu 

przypadkach leczenie drożdżaków powoduj zmniejszenie objawów autystycznych 

 Czy może rozważyć lub zbadać zabiegi medyczne związane z biologicznymi objawami autyzmu?  



Specjalista , którego wybierzesz (metodą prób lub błędów) powinien 

 Zająć się uczciwie i z szacunkiem. Innymi słowy powinien być  góry , realistycznie nastawiony 

do oczekiwań poprawy powrotu do zdrowia 

 Być  w rozsądnej  cenie 

 Komunikować się zgodnie z prawdą, udzielając  świadomej gody – szczególnie w przypadku 

rozważania alternatywnych metod leczenia 

 Współpracować z Tobą. Powinien być dostępny aby odpowiadać na twoje pytania i omówić z 

tobą opcje 

 Działać odpowiedzialnie, ale współczująco. Powinien rozważyć alternatywne metody leczenia 

w sposób systematyczny, rozsądny i przemyślany 

 Zaangażować się w ciągłe kształcenie ,na bieżąco   z nowościami w zakresie leczenia gdy się 

pojawią 

 Wspierać i szanować twoje wybory. Powinien pozwolić ci być współpracownikiem i słuchać 

twoich obaw , nigdy nie zmuszając cię do robienia czegoś przeciwko twojemu osądowi. 

Dzielenie się informacjami 

Przez lata możesz zgromadzić przydatne informacje na temat twojego dziecka od innych lekarzy, szkoły 

i osób znajdujących się w stałym kontakcie z dzieckiem, które będą pomocne specjaliście. Jeśli nie, 

możesz mieć pewność ,że większość profesjonalistów i organizacji zarejestrowało twoje dziecko i ,że 

masz dostęp do danych. Możesz rozpocząć od skontaktowania się z personelem pomocy lekarskiej, aby 

uzyskać informacje o tym gdzie można znaleźć te informacje. Upewnij się ,że podpisałeś wymagane 

formularze i pozostawiłeś dużo czasu na przekazanie informacji. Spróbuj zaplanować to tak aby 

informacje dotarły do specjalisty na tydzień przed pierwszym spotkaniem. Uwaga : w wielu 

przypadkach przesyłanie informacji może trwać do miesiąca lub dłużej. Kserowanie wszystkich zapisów 

dotyczących dziecka, po drodze pozwala przekazać tę ważną informację bezpośrednio specjalistom, 

nie będą na łasce innych osób. Jeśli jeszcze nie zacząłeś tej praktyki, nie ma lepszego czasu niż teraz. 

Chociaż musisz być tak przygotowany jak to tylko możliwe, zdajemy sobie sprawę ,że czasami 

rzeczywistość nie jest tak prosta i możesz iść na spotkanie przygotowany nie tak jakbyś chciał. Po prostu 

przygotuj się dobrze! 

Rozpoczęcie procesu oceny 

Specjalista opiera swoją diagnozę na kilku aspektach. Proces oceny zwykle trwa dłużej niż jedną sesję  

i powinien zawierać elementy, które opisujemy w kolejnych sekcjach, ponieważ specjalista dąży do 

znalezienia cech zgodnych z tym co zostało opisane w podręczniku DSM, narzędzie do diagnozowania 

autyzmu lub innych stanów. DMS wymienia charakterystykę setek warunków z numerami kodowymi 

używanymi dla celów refundacji ubezpieczenia. Niektórzy praktycy mogą używać Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób (ICD) lub dodatku do DSM. ICD jest szczegółowym opisem wszystkich znanych 

chorób i urazów i jest publikowany przez Światową Organizację Zdrowia. Głównymi częściami procesu 

oceny są ustrukturyzowane wywiady i oceny formalne, kroki, które specjalista używa do diagnozy 

dziecka i uzyskania obrazu konkretnych potrzeb dziecka. W zorganizowanej fazie wywiadu , dziecko  i 

rodzic lub inny  znaczący opiekun odpowiada na pytania, aby dać badającymi pomysł na to ,jak dziecko 

funkcjonuje gdy specjalista szuka wskazówek dotyczących autyzmu i próbuje określić szczególne 

potrzeby dziecka. Później tego samego dnia lub na innej sesji lekarz dokonuje formalnej oceny , 

obserwując dziecko , gdy ma wolny czas na badanie w gabinecie, angażuje się badającego lub asystenta 

w czynności podobne do gry i wykonuje pewne zadania na żądanie. Specjalista korzysta z informacji 

zebranych podczas sesji dla zdiagnozowania dziecka i zaplanowania odpowiedniej interwencji W 

poniższych sesjach omówiono te kroki: 



Wywiad ustrukturyzowany 

Ustrukturyzowany proces wywiadu daje specjalistom czas na dokładane sprawdzenie historii rozwoju 

pacjenta . Notatki i zapisy , które pieczołowicie przygotowano (miejmy nadzieję) lub starannie 

zamówione przez  lekarzy i szkoły (dobry plam awaryjny) do tego momentu są nieocenione/ Specjaliści 

mają do dyspozycji wiele metod oceny aby zbadać Twoje dziecko podczas zorganizowanego wywiadu. 

Dwa najbardziej znane i najbardziej wiarygodne instrumenty oceny to: 

 Wywiad do diagnozowania autyzmu: Podczas tej oceny, badający stawia pytania dotyczące 

języka, komunikacji , rozwoju społecznego i zabawy. 

 Wywiad diagnostyczny dotyczący zaburzeń społecznych i komunikacyjnych (DISCO) : ocena ta 

określa indywidualny model rozwoju i zachowania w diagnozowaniu autyzmu i związanych z 

nim warunków (a także określania potrzeb) 

Inne , mniej potrzebne oceny wywiadów obejmują: 

 Skala oceny autyzmu Gilliama (GARS) : Lista kontrolna dla rodzicóe. Ten kwestionariusz zajmuje 

5 do 10 minut, koncentruje się na czterech kategoriach : stereotypowych zachowaniach, 

komunikacji, interakcjach społecznych i zaburzeniach rozwojowych 

 Wywiad z rodzicami na temat autyzmu (PIA) : To narzędzie jest ustrukturyzowanym wywiadem 

mierzącym nasilenie autyzmu w wielu domenach behawioralnych i jest pomocne w udzielaniu 

ogólnych rekomendacji. PIA jest częściej stosowana poza USA 

Oceny formalne 

Oficjalne oceny Twojego dziecka obejmują strukturalne obserwacje , w których badający obserwuje 

jak dziecko bawi się sam lub z tobą. Innym razem  badający gra z dzieckiem, aby ocenić te interakcje i 

przetestować pod kątem konkretnych umiejętności. Oto niektóre z bardziej znanych ocen formalnych: 

 Harmonogram obserwacji diagnostycznych autyzmu (ADOS). Koncentracja na komunikacji i 

zachowaniach społecznych, badający używa tej metody aby ocenić próby dziecka, aby wykonać 

zestaw ośmiu zadań w skali od „normalnej” do zdecydowanie „nienormalnej”. Dostępna jest 

także wersja przedjęzykowa tej oceny. 

 Skala oceny autyzmu dziecięcego (CARS). Metoda CARS to skala ocen dla dzieci z autyzmem, 

która obejmuje 15 pozycji, czyli wskaźnik obserwatora/strzelca w 4-punktowej skali. 

 Narzędzie przesiewowe autyzmu do planowania edukacji , poprawione (ASIEP-2) . Skupiając 

się na behawioralnych domenach zmysłowego wkładu , powiązaniach, koncepcji ciała, języka i 

społecznej samopomocy, ASIEP-2 pomaga w ocenie osób w spektrum autyzmu 

Podczas formalnego wywiadu , specjalista często testuje określone zestawy umiejętności i może 

wykorzystać niektóre z następujących dodatkowych narzędzi oceny, zgodnie z potrzebami dziecka 

(Uwaga : specjaliści używają tych narzędzi i innych podobnych narzędzi, aby lepiej dopasować się do 

potrzeb dziecka a nie stawiać diagnozę) 

 Bayley Scales of Infant Development, zrewidowany. Zaprojektowany ,aby identyfikować i 

sugerować interwencje w przypadku opóźnień poznawczych i motorycznych , ocena ta 

koncentruje się na rozwoju umysłowym i kontroli motorycznej 

 Skala wywiadu Stanforda-Bineta. Ta ocena koncentruje się na rozumowaniu werbalnym , 

rozumowaniu abstrakcyjnym i wizualnym, rozumowaniu ilościowym i pamięci 

krótkoterminowej, w celu porównania z typowym lub przeciętnym funkcjonowaniem 

 Skala behawioralnej adaptacji Vinelanda. W tym podejściu badający przeprowadza wywiady z 

rodzicami, nauczycielami lub opiekunami dziecka w celu szczegółowej oceny zdolności 



adaptacyjnych i oceny obszarów komunikacji, umiejętności codziennego życia, socjalizacji, 

umiejętności motorycznych i zachowań nieodpowiednich. 

Trzy poprzednie testy, o których wspominaliśmy, zostały skonstruowane dla typowo rozwijających się 

dzieci. Porównanie wyników osiągniętych przez dzieci z autyzmem w porównaniu do „normalnego, 

spodziewanego wyniku” jest w najlepszy wypadku trudne. Prawdziwą mocą tych testów jest określenie 

cech dziecka, w porównaniu z kryteriami diagnostycznymi. 

Ocena działań następczych 

Krótko po procesie oceny osoba (lub osoby), prowadzące proces umawia się na spotkanie w celu 

omówienia swoich ustaleń. Oto niektóre z najczęstszych diagnoz, jakie możesz usłyszeć (w wielu 

wypadkach ludzie otrzymują dwie lub więcej diagnoz): 

 Klasyczny autyzm 

 Zespół Aspergera 

  Całościowe zaburzenia rozwoju – niewskazane inaczej (PDD-NOS) 

 Syndrom Retta 

 Niewerbalne zaburzenia uczenia się 

 AD/HD 

 Syndrom Tourett’a 

 Dyspraksja mowy 

Dowiedzenie się dlaczego wybrano diagnozę lub diagnozy, a także to  dlaczego rządziła innymi, pomaga 

lepiej zrozumieć sytuacje, gdy umieszcza ją w kontekście. Jeśli uważasz , że specjalista nie zajmuje się 

tymi tematami w odpowiedni sposób, poproś badającego o następujące pytania, dostosowane do 

Twojej sytuacji: 

 „Jakie  są powody diagnoz?” 

 „Jakie inne diagnozy również można tu zastosować i dlaczego?” 

 „Czy potrafisz podać inne przyczyny początku swoich objawów?” 

Jeśli jesteś zadowolony ze specjalisty i procesu oceny, możesz przejść do kolejnych etapów. Jeśli 

uważasz ,że porady lub usługi świadczone przez specjalistę są nieodpowiednie lub niezadawalające, 

możesz poprosić o ponowne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (jeśli czujesz się komfortowo, 

możesz poprosić o podanie nazwiska lekarza specjalisty do lekarza pierwszego kontaktu) lub  złożyć 

odwołanie do swojej firmy ubezpieczeniowej. 

Diagnozowanie powiązanych warunków 

Specjaliści przede wszystkim diagnozują zaburzenia ze spektrum autyzmu za pomocą podręcznika 

DSM, opublikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.. W rezultacie lekarze i inni 

specjaliści posiadający kwalifikacje do postawienia diagnoz określają czy dziecko cierpi na autyzm 

poprzez cechy behawioralne . W rzeczywistości żaden test medyczny istniejący w tym czasie nie może 

wiarygodnie zidentyfikować autyzm. Dlatego więc rozmawiasz o problemach medycznych z osobami z 

autyzmem? Ponieważ wiele osób z autyzmem często ma towarzyszące schorzenia , które zasługują na 

diagnozę samą w sobie. Poniższa lista przedstawia niektóre z tych schorzeń: 

 Choroba afektywna dwubiegunowa 

 Niepokój 

 Padaczka 

 Celiakia (zaburzenie trawienne związane z nietolerancją glutenu) 



 Zespół stresu pourazowego 

 AD/HD 

John Ratey uważa ,że zaburzenia uwagi jest w ogóle częścią autyzmu 

 Alergie lub wrażliwości na pokarmy 

 Alergie lub wrażliwości na leki 

 Specyficzne fobie 

 Dysfunkcje układu immunologicznego 

 Niski poziom metalotioneiny (białka, które pomaga organizmowi w metabolizmie i regulacji 

metali) 

 Integracja sensoryczna (wpływa na sposób w jaki osoba przetwarza informacje zmysłowe ,takie 

jak dźwięki, obrazy i smak) 

 Dyspraksja (upośledzenie organizacji ruchu) 

Termin dla dwóch lub więcej diagnoz istniejących w tym samym czasie jest współistniejący. Może być 

to strasznie brzmiące słowo,  ale jeśli ty lub ktoś bliski ma autyzm, prawdopodobnie go usłyszysz, więc 

przyzwyczajaj się do niego! Lekarze muszą przeprowadzać testy aby wykluczyć te zaburzenia medyczne 

lub zidentyfikować współistniejący stan chorobowy, który pomaga ustalić właściwą diagnozę. Testy te 

mogą być kosztownej, więc należy się upewnić, czy ubezpieczyciel je pokrywa. Zwrócenie się do lekarza 

o sprawdzenie potrzeby medycznej w przypadku tego rodzaju testów zwiększa prawdopodobieństwo, 

że ubezpieczyciel je pokryje. Na przykład , całkiem rozsądne jest aby lekarz zlecił elektroencefalograf 

(EEG) dziecku, które ma napady padaczkowe. Ponieważ lista zawiera opis niektórych badań lekarskich, 

które dziecko może wykonać , wraz z krótkim wyjaśnieniem , dlaczego mogą być one pomocne: 

 Testy słuchowe. Ze względu na różnice sensoryczne wiele dzieci z autyzmem początkowo 

uważane jest za głuche. Audiogram (test mierzący zdolność twojego ciała do wykrywania 

dźwięków przy zwiększaniu i zmniejszaniu poziomów) lun tympanogram (test mierzący reakcję 

twojego ciała na zmiany dźwięku i ciśnienia w uchu) prawdopodobnie wykluczy uszkodzenie 

słuchu – lub w rzadkich przypadkach, udowadnia ,że takie istnieje. 

 Badania genetyczne. Badania krwi mogą wykluczyć zespół łamliwego chromosomu X (różnica 

chromosomalna związana z autyzmem u niektórych pacjentów) lub inne różnie 

chromosomalne, które skutkują charakterystycznymi cechami fizycznymi i zrachowaniami 

autystycznymi 

 Badania metaboliczne. Badania krwi, moczu i stolca mogą określić w jaki sposób sobą 

metabolizuje jedzenie. Testy mogą również ujawnić alergie i inne nietolerancyjne, które można 

leczyć za pomocą leków i zmian w diecie 

 Oceny mózgu. Nieinwazyjny (co oznacza ,że technik ocenia ciało z zewnątrz) test mózgu 

szukający możliwych różnic w strukturze i aktywności mózgu. Niektóre procedury obejmują: 

 - Elektroencefalogram (EEG): mierzy fale mózgowe w poszukiwaniu napadów, guzów i innych 

 różnic. Ponieważ musisz wykonać pomiary m gdy wystąpi napad lub inne nieprawidłowości, 

 być może będziesz musiał rozszerzyć EEG. 

 - Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) : używa bardzo silnego magnesu 

 ,lekarze uzyskują obraz mózgu w wysokiej rozdzielczości, aby szukać różnic fizycznych 

 - Tomografia komputerowa (powszechnie znana jako CAT Scan).: lampa rentgenowska obraca 

 się wokół  pacjenta, zapewniając obraz o wysokiej rozdzielczości struktury mózgu (a także 

 innych części ciała, jeśli to konieczne) w wyszukiwaniu przypadków nieprawidłowości 



Z możliwym wyjątkiem  EEG, testy medyczne nie wskazują konkretnie  zabiegów lub usług, które będą 

skuteczne; zamiast tego pomagają zidentyfikować lub rządzić niektórymi z głównych przyczyn 

medycznych i (ewentualnie) problemów behawioralnych. 

Radzenie sobie z wpływem diagnozy 

Dowiedzenie się ,że twoje dziecko ma zaburzenia spektrum autyzmu, jest bardzo trudne. Nie powiemy 

ci ,że droga przed nami będzie łatwa. Być może będziesz musiał przepisać scenariusz życia swojego 

dziecka (i swojego własnego). Masz teraz szereg całkiem nowych problemów, nacisków i decyzji, 

którymi musisz się teraz zająć. Ludzie wokół ciebie mogą nie rozumieć i nie doceniać głębi tego , przez 

co przechodzisz. Ważne pierwsze kroki to umożliwienie sobie przetworzenia diagnozy, a następnie 

zmotywować się do działania. Wczesna interwencja jest niezbędna, ponieważ mózg ma największą 

plastyczność podczas  wczesnych etapów rozwoju zaburzenia. 

Pogodzenie się emocjonalnie 

Pod pewnymi względami rodzice opisują diagnozę autyzmu jako rodzaj śmierci, ale diagnoza autyzmu 

zmienia życie twoje rodziny. Wymaga okresu żałoby i uznania ,że życie nigdy nie będzie takie samo. 

Dowiedzenie się ,że masz niepełnosprawność lub ,że musisz być rodzicem takiego dziecka, zmienia 

życie i musisz to przejść. Nie jesteś słaby, jeśli szukasz pomocy w radzeniu sobie z wpływem 

emocjonalnym, ani nie powinieneś czuć się winy z powodu różnych negatywnych  emocji, których 

doświadczasz w trakcie procesu. To normalne ,ze początkowo czujesz złość, smutek lub beznadzieję. 

Jednak nie chcesz pozwolić aby to sparaliżowało ciebie. Jeśli twoje emocje przeszkadzają ci w 

funkcjonowaniu lub pomocy dziecku, potrzebujesz więcej wsparcia. Nie powinieneś być sam. Grupy 

wsparcia dla rodziców to dar niebios dla ludzi którzy do nich należą. Twoi rówieśnicy w grupie mogą 

nie mieć  odpowiedzi na twoją sytuację, ale przechodzą przez podobne sprawy ale mogą słuchać i 

wyrażać opinie. Nie możesz uważać się za „stolarza”, ale spotkanie takie może cię przekonać ,że grupa 

wsparcia jest wartościową inwestycją. 

Podjęcie działania 

Nie znamy lekarstwa na autyzm, ale podejście lub zbiór podejść może zmniejszyć cięższe skutki choroby 

umożliwiając osobie z autyzmem i jej rodzinie prowadzenie satysfakcjonującego i produktywnego 

życia. Ze względu na dużą różnorodność spektrum autyzmu, każde dziecko ma inne potrzeby. Musisz 

natychmiast podjąć kroki aby ustalić , która interwencja(-e) działają najlepiej dla twojego dziecka i 

zlokalizuj osoby, które mogą taką interwencję zapewnić, takie jak alergolog, immunolog, 

gastroentrolog lub dietetyk. A ponieważ potrzeby twojego dziecka zmieniają się  biegiem czasu, musisz 

stale monitorować jego postępy i ściśle współpracować  lekarzami 

Unikanie oszustw 

Po rozpoznaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu, rodzice i inni członkowie rodziny często są w szoku i 

zaprzeczają temu. Ten sposób myślenia stawia cię ,w wyjątkowo trudnej sytuacji. Możesz uciec do 

jakiegoś fantastycznego świata i uwierzyć ,że możesz znaleźć „magiczną kulę”, która rozprawi się z 

autyzmem dziecka … zniknie. W tym stanie jesteś gotów zrobić wszystko aby „wyleczyć” autyzm 

twojego dziecka. Szaleńczo szukasz pomocy , co oznacza że możesz zaakceptować ją od  ludzi, którzy 

twierdzą ,że mają „cudowne lekarstwo”. Niestety tak się nie dzieje. Musisz być świadom fałszerstw; 

fałszywe , oszukańcze i/lub wprowadzające w błąd reklamy; obiecujące ,że określone lekarstwo jest 

„cudowne”. Wobec braku jakiejkolwiek ortodoksyjnej, szeroko akceptowanej interwencji 

biomedycznej, która ma znaczące, całkowicie udowodnione korzyści w leczeniu autyzmu, rodzice 

naturalnie chcą zbadać wszystkie możliwości. Ale musisz się chronić. Jeśli leczenie wydaje się zbyt 



piękne  aby było prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. Jeśli leczenie wydaje się zbyt odległe, 

prawdopodobnie tak jest. Jeśli lekarz wydaje się zbyt drogi, prawdopodobnie tak jest. Oto kilka 

pomocnych podpowiedzi jak unikać oszustów: 

 Nie wydawaj wszystkiego. To ,że jesteś gotów wydawać pieniądze, nie oznacza ,że twoje 

dziecko będzie lepsze. Nie bierz drugiej hipoteki na dom, ani nie zaciągaj pożyczek, na które 

nie możesz sobie pozwolić. Przygotuj się na wydawanie pieniędzy, ale mądrze je wydatkuj. 

Bankructwo nie pomoże twojemu dziecku. Ta rada odnosi się również pomocy medycznej. 

Płacenie wygórowanych opłat za usługi jest normą wśród szanowanych praktyk pracowników 

służby zdrowia. Trzymaj się od tych, którzy podwajają lub potrajają opłatę za wizyty. 

 Sklep z lekarzami. Rozejrzyj się po lekarzach; nie musisz iść do pierwszego ,którego spotykasz. 

Poproś swojego lekarza pierwszego kontaktu o wielokrotne skierowania lub zalecenia podczas 

procesu diagnostycznego. Przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami służby zdrowia jest 

doskonałym sposobem na poznanie sposobu w jaki prowadzą swoje praktyki 

 Poważnie rozważ konsekwencje uzyskanie profesjonalnej pomocy w innym mieście lub 

województwie. Niektóre zabiegi wymagają podróży  ale jeśli jest to możliwe, staraj się znaleźć 

porównywalne leczenie w pobliżu domu 

 Nie pozwól aby ktoś wplątał cię w leczenie. Nikt nie powinien sprawić ,ze poczujesz ,że bez 

względu na to co robisz, nie jest to wystarczająco dobre, lub ,że nie możesz wydać 

wystarczająco dużo czasu, pieniędzy lun wysiłku, próbując „naprawić” autyzm twojego dziecka 

 Nie czuj się upokorzony lub zawstydzony, myśląc ,że jesteś winien swojemu dziecku specjalne 

traktowanie . Dzięki pomocy i opiniom lekarzy i dziecka, zależy od Ciebie aby wiedzieć co jest 

najlepsze dla jego leczenia. Powinieneś walczyć z autyzmem a nie z ludźmi, którzy chcą wtrącić 

swoje trzy grosze.   

Uważaj na każdego kto twierdzi ,że jest „ekspertem w dziedzinie biologii autyzmu”, każdego kto 

pobiera wygórowane opłaty i/lub błędnie przestawia swoją osobowość, i każdego kto twierdzi ,że ma 

lekarstwo na autyzm. Do chwili obecnej nie ma znanego lekarstwa. Musisz polegać na terapiach , które 

mogą prowadzić do zmniejszenia zachować autystycznych i powrotu do zdrowia 



Zespół Aspergera a autyzm 

Zespół Aspergera jest klasyfikowany jako jeden z Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Podręczniku 

diagnostycznych i statystycznych zaburzeń psychicznych. Chociaż Asperger jest uznawany za „odrobinę 

autyzmu”, ludzie którzy są zaznajomieni z tą chorobą, wiedzą , że dzieci (i dorośli) z tym zaburzeniem , 

stają w obliczu wielu znaczących wyzwań.  Pięcioletnie dziecko ekscytujące się swoją pasją do 

eksploatacji kosmosu, może być urocze, ale może to nie być tak urocze zachowanie u osoby dorosłej . 

Jedynym z wielu wyzwań, przed jakimi staje, jest wykorzystanie  motywującej mocy, która kryje się  za 

jej zainteresowaniami gdy wchodzi w dorosłość. Ponadto osoby z Zespołem Aspergera często pozostają 

niezdiagnozowane lub błędnie zdiagnozowane, ze względu na często znaczną siłę werbalną i umysłowo 

jaką mogą mieć aby zrekompensować swój słabości.  W wielu sytuacjach ludzie z funkcją Aspergera 

działają na typowych lub powyżej typowych poziomów. Ten wysoki poziom funkcjonowania w 

niektórych obszarach często zaślepia rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych specjalistów na 

niektóre z prawdziwych wyzwań, z jakimi spotykają się ludzie z twarzą Aspergera, sprawiając, że 

potrzeba obrony jest jeszcze większa. Zidentyfikujemy cechy typowej osoby z zespołem Aspergera. Aby 

przynieść korzyści osobie z zespołem Aspergera, jej rodzinie i przyjaciołom, przyjrzymy się strategiom, 

które mają pomóc osobom cierpiącym na Aspergera ,jak radzić sobie z presją społeczną, emocjami i 

stresami, które dotykają ich codziennie. Wreszcie, szukamy sposobów na ułatwienie przejścia z wieku 

szkolnego w dorosłość dla osób z zespołem Aspergera. 

Odkrywanie Gdzie Zespół Aspergera Znajduje Się W Spektrum Autyzmu 

Osoby z Zespołem Aspergera wydają się być wyjątkowe. Ich zdolność komunikowania się, pamięci 

masowej i wizualnych oraz innych mocnych stron jest często przyczyną ślepoty nauczycieli, lekarzy, 

członków rodziny i innych osób , którym towarzyszą prawdziwe wyzwania w zakresie socjalizacji, 

pragmatyki i innych obszarów.  W rezultacie dzieci i dorośli z zespołem Aspergera często nie dostają 

prawidłowych diagnoz lub nie otrzymują odpowiednie leczenie i wsparcie aż do późniejszego życia (w 

porównaniu do tych, którzy są bardziej dotknięci autyzmem i są bardziej zauważalni). Specjaliści 

czasami odwołują się do Zespołu Aspergera jako "nowego dziecka w rodzinie", ponieważ diagnoza nie 

pojawiła się nawet w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych z 1994 r. 

(DSM został opublikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i służy do diagnozy 

psychicznej zaburzenia). Aby lepiej poznać Aspergera, co prowadzi do dokładniejszych diagnoz i 

lepszych warunków edukacyjnych i społecznych, musisz (wraz z lekarzami i nauczycielami) lepiej 

poznać cechy tego zaburzenia. Poniższe sekcje pokazują, gdzie warunek pasuje do spektrum autyzmu. 

Badanie Wspólnych Cech Aspergera 

Osoby z Zespołem Aspergerem często wykazują niektóre z następujących cech: 

 Średnie ponadprzeciętne IQ. Nie każdy z Zespołem Aspergera jest geniuszem, jednak wiele 

osób z tym schorzeniem ma znaczące dary intelektualne. Osoby poza autyzmem mają zwykle 

niższy wymierny iloraz inteligencji (chociaż jest to duże uogólnienie, a każdy przypadek jest 

unikalny) 

 Konkretne myślenie „czarno-białe”. Wiele osób z Zespołem Aspergera nie rozumie niepisanych 

zasad, z powodu trudności w interpretowaniu postaci mowy i komunikacji niewerbalnej. 

Zwykle polegają wyłącznie na samych słowach. Trudności z postrzeganiem komunikacji 

niewerbalnej powodują istotne wyzwania podczas interakcji społecznych. Ta sama cecha 

dotyczy osób z bardziej klasycznym autyzmem. Jednak cecha ta wydaje się bardziej zaskakująca 

u osób z zespołem Aspergera ze względu na ich często lepsze umiejętności werbalne. 



 Brak znaczącego opóźnienia klinicznego w komunikacji werbalnej.  Jednak werbalna 

komunikacja ludzi z zespołem Aspergera często charakteryzuje się różnicami w melodii, rytmie, 

tempie i skoku mowy - inaczej zwanej prozą głosową. Osoby z Zespołem Aspergera często 

mogą wypowiadać pełne, poprawne gramatycznie zdania, nie wiedząc, co właściwie mają na 

myśli. Kontrastuje to z ludźmi, którzy są bardziej dotknięci autyzmem. Ludzie na tym końcu 

spektrum mogą być niewerbalne, co oznacza, że komunikują się za pomocą środków takich jak 

język migowy i grafika. 

 Pragnienie posiadania przyjaciół , nie wiedząc jak to wykonać i ich zatrzymać. Ten konflikt 

społeczny może prowadzić do samotności, a czasem prowadzi do tego, że osoba używa 

niezwykłych sposobów na przyciągnięcie przyjaciół, a gdy wkracza w dorosłość - znaczące inne 

osoby. Na przykład osoba z zespołem Aspergera może monologować o osobistej namiętności, 

nie dostrzegając niewerbalnych sygnałów, które nudzą słuchacza i musi mieć szansę 

porozmawiania - lub zmienić temat. 

 Uczulenie na wzrok, dotyk, słuch , smak i zapach. Wprowadzenie do jednego lub więcej 

zmysłów często przytłacza ludzi ze spektrum autyzmu. 

Diagnozowanie Zespołu Aspergera 

Podstawowym celem diagnozy jest dostarczenie skrótowego podsumowania cech danej osoby, która 

stanowi podstawę do opracowania dopasowania dla potrzeb danej osoby. Podobnie jak „zaburzenia 

autystyczne”, podręcznik DSM klasyfikuje Zespół Aspergera jak Całościowe Zaburzenia Rozwojowe. 

Podobnie jak w klasycznym autyzmie, DSM dzieli kryteria diagnostyczne dla Aspergera na dwie 

kategorie w poniższych sekcjach. Zakładamy ,że dana osoba potrzebuje w sumie sześciu cech aby 

uzyskać diagnozę autyzmu, jednak osoba potrzebuje tylko dwóch cech z Kategorii 1 i jednej  z Kategorii 

2 aby uzyskać diagnozę Zespołu Aspergera. A odrzucając kategorie na bok, eksperci wymagają , aby 

osoba posiadała cztery dodatkowe cechy, które uzasadniają diagnozę Zespołu Aspergera. 

Kategoria 1 

Pierwszą kategorią diagnostyczną jest pogorszenie jakości w interakcji społecznej objawiające się co 

najmniej dwoma  poniższymi  

 Oznaczono upośledzenie w stosowaniu wielu niewerbalnych zachowań, takich jak spojrzenie 

oko w oko, wyraz twarzy, postawy ciała i gesty regulujące interakcje społeczne. Mówiąc 

najprościej, osoba ma trudności z interpretacją i wyrażaniem języka ciała. 

 Nieprzestrzeganie relacji rówieśniczych właściwych dla poziomu rozwoju. Często pojawia się 

to w przypadku przyjaciół i znajomych, którzy są starsi, młodsi, pochodzą z innych kultur lub 

mają inne różnice. 

 Brak spontanicznego dążenia do dzielenia się radością, osiągnięciami i zainteresowaniami z 

innymi ludźmi (innymi słowy, jednostka nie pokazuje, nie przynosi ani nie wskazuje 

przedmiotów zainteresowania innym osobom). 

 Brak empatii społecznej lub emocjonalnej. Osoba może mieć trudności z dopasowaniem 

emocji innej osoby podczas interakcji. 

Kategoria 2 

Drugą kategorią diagnostyczną są ograniczone , powtarzalne  i stereotypowe wzorce zachowania , 

zainteresowań i działań, co objawia się co najmniej jednym z poniższych: 

 Obejmuje zaabsorbowanie jednym lub większą liczbą stereotypowych i ograniczonych 

wzorców zainteresowania, które są nienormalne pod względem intensywności lub ostrości 



 Pozornie nieelastyczne przestrzeganie określonych, niefunkcjonalnych rutyn lub rytuałów 

 Stereotypowe i powtarzające się maniery motoryczne (takie jak ruchy ręką lub palcem, ruchy 

skrętne lub złożone ruchy całego ciała) 

 Trwałe zaabsorbowanie częściami przedmiotów 

Ostatnie potrzeby związane z Aspergerem 

Osoba musi również spełniać cztery następujące kryteria aby uzasadniać rozpoznanie Zespołu 

Aspergera 

 Zachowania i skłonności danej osoby powodują klinicznie istotne upośledzenie w społecznych, 

zawodowych lub innych ważnych obszarach funkcjonowania. 

 Osoba nie doświadcza znaczącego opóźnienia klinicznego w języku (innymi słowy, osoba używa 

pojedynczych słów w wieku 2 lat i zwrotów komunikacyjnych w wieku 3 lat). Wielu diagnostów 

stosuje kryteria "braku istotnego opóźnienia klinicznego" jako główny czynnik różnicujący 

autyzm i zespół Aspergera. 

 Osoba nie doświadcza znaczącego opóźnienia klinicznego w rozwoju poznawczym 

 lub w rozwoju odpowiednich do wieku umiejętności samopomocy, zachowań adaptacyjnych 

(innych niż w interakcji społecznych) i ciekawości środowiska. 

 Osoba ta nie może spełniać kryteriów diagnostycznych innego specyficznego Całościowego 

Zaburzenia Rozwojowego lub schizofrenii. 

Czy Twoje Dziecka Ma Zespół Aspergera? 

Jeśli uważasz , że Twoje dziecko jest bliskie spełnienia kryteriów diagnostycznych dla Zespołu Aspergera 

po przeczytaniu poprzednich części lub opiekun lub nauczyciel wyrazi obawy, możesz poprosić o 

rozmowę z pediatrą lub innym lekarzem. 

Badanie Typowych Nie Diagnostycznych Cech Osobowości Zespołu Aspergera 

To czego nie zauważa DSM, to fakt ,że chociaż osoby z Zespołem Aspergera często nie doświadczają 

znaczącego opóźnienia klinicznego w języku, użycie języka oraz rytmu wokalnego i melodii wydaje się 

być dość wyjątkowe u tych osób. Co można z tego wyciągnąć?  Istnieje wiele  dodatkowych wspólnych 

cech poza tym co przechwytuje DSM. Na poniższej liście zamieszczamy wspólne cechy które składają 

się na osobowość kogoś z zespołem Aspergera 

 Zdolności dosłowne a nie symboliczne. Ludzie z Zespołem Aspergera mają trudności z 

precyzyjnym odkodowaniem komunikacji niewerbalnej (ton głosu , język ciała, mimika twarzy) 

 Przeżywanie nadmiaru emocji. Jednym z powszechnych mitów jest to, że ludzie z Zespołem 

Aspergera nie odczuwają emocji lub współodczuwania z innymi ludźmi. W rzeczywistości wielu 

twierdzi ,że odczuwa zbyt wiele emocji, ale ma trudności z rozpoznaniem emocji i sposobem 

wyrażania ich w sposób jakiego nie rozumieją ludzie. Często ludzie z zespołem Aspergera 

wydają się wpadać we wściekłość bez uprzedzenia. Możesz jednak starać się uczyć ludzi z 

zespołem Aspergera i tych, którzy wspierają ich w rozpoznawaniu zachowań i innych 

wskazówek, które sygnalizują nadchodzące załamania i wynikające z nich zachowania 

wybuchy. 

  Ma problemy z socjalziacją Eksperci w dziedzinie komunikacji sugerują ,że język ciała i inne 

niewerbalne interakcje stanowią aż 70 procent całego pakietu komunikacyjnego danej osoby 

w większość osób z zespołem Aspergera ma problemy z rozpoznaniem tych niewerbalnych 

sygnałów Niektóre osoby z Zespołem Aspergera wydają się nieśmiałe - boleśnie zdają sobie 

sprawę z tego, że brakuje im odpowiedniej wiedzy do udanej interakcji społecznej. Inni mogą 



być społecznymi odpowiednikami, gdzie popełniają wiele błędów społecznych w ich chęci 

interakcji z innymi. Jednak osoby z Zespołem Aspergera mogą uczyć się ważnych składników 

socjalizacji z bezpośrednią instrukcją. 

 Wyróżnia się w środowisku akademickim (przy odpowiedniej interwencji). Osoby z zespołem 

Aspergera wydają się mieć średnie lub większe iloraz inteligencji i są zdolne do pracy na 

poziomie zaawansowanym i wyższe, ale często są narażone na ekstremalne style uczenia się. 

Chociaż umiejętności pamięciowe danej osoby mogą być dobre, może on mieć konkretny i 

dosłowny styl myślenia powodujący trudności; może także wykazywać sztywność, mieć 

problemy z organizacją materiału i sprawnie organizować swój czas. Jednak, możesz skorzystać 

z dostosowania aby sprostać jego wyzwaniom. wykorzystując jego inteligencję. Wiele osób 

nazywa dzieci z Zespołem Aspergera „małymi profesorami” ponieważ na przykład mogą 

angażować swoje wysoko rozwinięte umiejętności z wykorzystaniem zaawansowanego 

słownictwa, przy jednoczesnym utrzymaniu dorosłych tonów głosu w celu omówienia 

tematów o szczególnym znaczeniu. Jednak może być im trudno uogólnić użycie 

specjalistycznych terminów , takich jak „wektor” , w innych obszarach, takich jak matematyka 

lub „wbicie” widelca w kawałek mięsa. Wydają się bardziej dojrzali niż z powodu sposobu w 

jaki mówią , ale nie daj się zwieść – często mają bardzo prawdziwe wyzwania w zakresie 

elastyczności poznawczej, uogólniania i organizacji materiałów akademickich 

 Doświadczenia przeładowania sensorycznego. . Podobnie jak w przypadku innych form 

autyzmu, osoby z zespołem Aspergera mają niektóre zmysły okazane "zbyt wysokie", podczas 

gdy inne zmysły nie rejestrują wystarczającej ilości informacji. Dane środowiskowe otrzymane 

przez osobę z zespołem Aspergera mają większe zniekształcenie niż w przypadku osób spoza 

zakresu autyzmu. Niektóre badania wskazują, że osoby z zespołem Aspergera mają większą 

tendencję do bardziej negatywnej reakcji na przeciążenie sensoryczne niż osoby z innymi 

formami autyzmu. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj uczą się na podstawie wizualnej, ale 

mogą faworyzować słuchowy, kinestetyczny lub inny sensoryczny tryb uczenia się. Problem 

polega na tym, że podczas gdy większość ludzi może uczyć się poprzez nie-ulubiony zmysł, 

ludzie z zespołem Aspergera mogą uznać to za niemożliwe. Dlatego tak ważne jest nauczanie 

multimodalne (więcej niż jeden zmysł) 

 Wykazywanie słabych zdolności motorycznych. Tendencja do słabych zdolności motorycznych, 

równowagi i koordynacji często stwarza problemy w niezliczonych sytuacjach, od 

pseudonimów i sztuki do gier, wychowania fizycznego i innych sytuacji społecznych. W 

rezultacie zadania takie jak pisanie ręczne trwają znacznie dłużej dla dzieci z zespołem 

Aspergera niż dla typowych dzieci. 

Jednak ważne jest aby nie zniechęcać dziecka. Możesz dużo zrobić z terapeutami zajęciowymi aby 

pomóc w złych umiejętnościach motorycznych. Ponadto zapisanie dziecka z Zespołem Aspergera do 

klasy zorientowanej na ruch, takiej jak sztuki walki, może pomóc w koordynacji i poczuciu własnej 

wartości. Interwencje takie jak integracja sensoryczna  lub hipoterapia  

Pomaganie Ludziom Z  Zespołem Aspergera. Socjalizacja 

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś trudności w nauce obyczajów kultury podczas podróżny do  obcego 

kraju, masz małe pojęcie o tym jak można żyć z Zespołem Aspergera na co dzień. Specjaliści  opracowali 

liczne  rozwiązania ułatwiające życie osobom z zespołem Aspergera, zarówno w szkole, jak i w 

społeczeństwie. Wiele z tych rozwiązań zostało zaadoptowanych z innych interwencji na klasyczny 

autyzm lub stworzonych od nowa specjalnie dla Aspergera. W tej sekcji przedstawiamy niektóre z tych 

unikatowych strategii. Istotne jest, aby opiekunowie, wychowawcy i lekarze dostosowywali program 

opracowany dla osób z zespołem Aspergera w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka. 



Pomocne może być wyświetlenie dostępnych rozwiązań w ramach listy zakupów, gdzie można wybrać 

to, czego potrzebujesz, i pozostawić resztę w sklepie. 

Znalezienie Ukrytego  Programu Nauczania 

Ponieważ interakcja społeczna jest jednym z bardziej uderzających upośledzeń osób z Zespołem 

Aspergera, wiele rozwiązań socjalizacyjnych opiera się na tym, co Brenda Smith Myles, profesor 

specjalnej edukacji i badacz zespołu Aspergera na Kansas State University, określa jako ukryty program 

nauczania. Ukryty program nauczania to zestaw niepisanych reguł, których nikt się bezpośrednio nie 

uczy, ale wszyscy wiedzą. Książka Mylesa, The Hidden Curriculum: Praktyczne rozwiązania dotyczące 

zrozumienia niepublikowanych zasad w sytuacjach społecznych, napisana wraz z Melissą L. Trautman 

i Rondą L. Schelvan, pokazuje, w jaki sposób łamanie tych zasad może uczynić jednostkę społecznym 

wyrzutkiem w szkole, w swojej społeczności i innych miejscach. Możesz opowiadać historie społeczne 

lub odgrywać role, aby poradzić sobie z wieloma sytuacjami stworzonymi przez problemy z ukrytym 

programem nauczania. Podczas odgrywania ról pomocne może być odgrywanie "niewłaściwego" i 

"właściwego" sposobu robienia rzeczy. Oto kilka przykładów ukrytego programu nauczania: 

 Przedyskutuj i okaż miejsce przy stole (jeśli masz określony porządek w domu) 

 Zaangażuj się w interaktywną rozmowę 

 Znajdź odpowiedni czas i miejsce aby przeklinać i omówić przekleństwa których często używają 

koledzy w klasie 

 Przećwicz usadzanie osoby w podeszłym wieku lub osoby z niepełnosprawnością fizyczną 

 Przejrzyj odpowiednie zachowania kiedy kontaktujesz się z funkcjonariuszem policji lub 

ratownikiem  .Podkreśl , że wyniki popełnienia błędu mogą być dość poważne 

 Burza mózgów sugeruje aby zaproponować przełożonemu lepszy sposób wykonania zadania 

Obsługa Idiomów I Figury Reoryczne 

Idiomy są wyrażeniami w których intencja  lub znaczenie różnią się od dosłownego przedstawienia lub 

wartości nominalnej słów. Na przykład, powszechne wyrażenie „poczekaj sekundę”, zwykle pociąga za 

sobą czekanie o wiele dłużej niż sekundę, co może być trudne, jeśli ktoś interpretuje  mówiony język  

dosłownie (jak robią to ludzie z Aspergerem). A oto kilka przykładów idiomów, które mogą być mylące 

dla osób z Aspergerem 

 Masz czas? (Możliwa odpowiedź : Jak mogę mieć czas?) 

 Złaź z moich pleców! (Możliwa odpowiedź : Nie jestem na nich) 

 Połóż na nim pokrywkę! (Możliwa odpowiedź : Położyć pokrywkę na czym? Jaką pokrywkę?) 

 Nie wstrzymuj oddechu! (Możliwa odpowiedź : Dlaczego miałbym to robić? 

Możesz uczyć idiomów i figur retorycznych poprzez strategie takie jak rysowanie, jak sugerują 

konwersacje w komiksie, które używają patykowych postaci i innych prostych symboli, wraz z 

bąbelkami konwersacji i myśli. Rozwiązania takie najlepiej działają w oparciu o wizualny , konkretny 

sekwencyjny styl uczenia się – wspólną cechę, charakterystyczną dla osób  Zespołem Aspergera. A oto 

kilka sposobów na nauczanie idiomów i figur retorycznych 

 Omów potencjalne wyjaśnienia idiomów a następnie odegraj rolę. Przejdź przez sytuację , w 

której poważnie podchodzisz do tego idiomu i postępuj zgodnie z nim robiąc to , co powinieneś 

zrobić, gdy pojawią się takie fazy. 

 Kontynuuj „polowanie na idiom”. Obejrzyj krótki sitcom lub inny fragment telewizyjny i wskaż 

kiedy „widzisz” idiom Kiedy zauważysz jedne,  poproś o dyskusje na temat jego znaczenia 

(możesz wtedy odegrać rolę, jak omawialiśmy to poprzednio) 



 Wprowadź interwencje ,takie jak historie społeczne czy Karty Mocy , które opiszemy później. 

Radzenie Sobie Z Emocjami Wyzwalanymi Przez Zespół Aspergera 

Osoby z Zespołem Aspergera odczuwają emocje równie ostro jak inni z dwoma zasadniczymi różnicami: 

 Mają tendencje do wyrażania emocji inaczej niż typowe oczekiwania 

 Mogą nie rozpoznać nagromadzenia się silnych mocji, takich jak gniew – zwłaszcza po okresie 

frustracji 

Druga różnica często prowadzi do pierwszej – a mianowicie, nagromadzenie emocji może  rozlewać się 

w sposób, który ludzie mogą uznać za nierozsądny. Czasami wybuchy mogą być nieuniknione, ale 

opiekunowie mają do dyspozycji kilka strategii, aby zminimalizować epizody w jak największym 

stopniu. W poniższych sekcjach pokażemy, jak rozpoznać każdy etap cyklu wściekłości oraz jak 

planować i reagować, aby skrócić lub zmniejszyć intensywność tego, co może rywalizować z eksplozją 

wulkanu. Podajemy również kilka wskazówek, jak walczyć z zastraszaniem, powszechnym problemem 

wśród dzieci, który może wpłynąć na niestabilny stan emocjonalny dziecka. 

Unikanie Cyklu Wściekłości 

Brenda Smith Myles i Jack Southwick, autorzy książki i Zespole Aspergera, użyli termin cykl wściekłości 

aby odnieść się do trzech rzeczy do jakich osoby z Zespołem Aspergera lub osoby towarzyszące tęsknią 

za ty co może wydawać się wybuchem wulkanu. Te trzy etapy cyklu wściekłości to dudnienie, 

wściekłość, wychodzenie z kryzysu 

1. Dudnienie. Prekursor zbliżającej się eksplozji wulkanicznej człowieka Możesz w przenośni 

poczuć poruszającą się ziemie, i wiesz ,że wkrótce stanie się  coś złego 

2. Wściekłość. Kiedy wulkan działa. Dziecko traci kontrolę nad swoją emocjonalną i fizyczną 

istotą, i podobnie jak w przypadku wulkanu, może wystąpić wiele hałasu i zniszczenia. 

3. Wychodzenie z kryzysu. Następstwa erupcji. Tak jak społeczność na zboczu górskim musi 

odbudować się po wybuchu wulkanu, dziecko i ludzie wokół niego potrzebują czasu, aby się 

pozbierać 

Teraz, gdy masz już tło emocjonalnych wybuchów, można ruszać do przodu, aby podjąć kroki w celu 

ich ograniczenia 

Interwencja Na Etapie Dudnienia 

Może się wydawać ,ze ludzie z Zespołem Aspergera  wpadają w furię be ostrzeżenia ale niekoniecznie 

tak jest. Mając na uwadze cykl wściekłości, osoby wspierające dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera 

mogą nauczyć się czytać wskazówki wskazujące, że "wulkan" ma wkrótce wybuchnąć. Na szczęście 

masz kilka interwencji (pierwotnie opracowanych przez Myles i Southwick), które możesz wykorzystać, 

aby pomóc dziecku w obchodzeniu się z epizodem wściekłości podczas dudnienia. Poniższa lista 

przedstawia niektóre z tych interwencji: 

 Usunięcie bez nieoceniania. Usuń dziecko z sytuacji w pozytywny sposób. Na przykład , jeśli 

dziecko zaczyna odczuwać niepokój w związku z aktywnością występującą w kuchni, możesz 

zachęcić go do wzięcia pudełka z bibułką do innego rodzica lub rodzeństwa w salonie. Chodzi 

o to aby odwrócić uwagę dziecka aby przerwać wzbierającą wściekłość. Musisz upewnić się ,że 

te przerwy nie staną się rutynowe, pozwalając dziecku na unikanie pracy lub innych zadań 

 Wsparcie dla rutyny. Posiadanie wykresu lub graficznego harmonogramu wydarzeń dnia w 

pogotowiu może pomóc osobie z Zespołem Aspergera poczuć się bezpieczniej. Osoba może 

upewnić się, co będzie dalej lub przygotować się na coś, co w przeciwnym razie byłoby 



nieoczekiwaną zmianą. Osoby z autyzmem funkcjonują znacznie lepiej, jeśli mogą cieszyć się 

przewidywalnością. Jednym ze sposobów na zbudowanie większej przewidywalności polega 

na upewnianiu się, że dziecko ma codziennie świadomość swojego harmonogramu - zwłaszcza, 

jeśli musi odejść od swojej zwykłej rutyny. W rzeczywistości większość ludzi robi lepiej, gdy ich 

harmonogramy są planowane. 

 Podnoszenie zainteresowania. Wykazanie zainteresowania pasją osoby pokazuje, że cenisz tę 

osobę, a twoje działania często zakłócają dudnienie. Ta interwencja jest również znana jako 

przekierowanie. Kilka minut rozmawiania o pasji dziecka lub w inny sposób angażowania się w 

nią może zająć jeszcze kilka minut na trudną sytuację, 

 takie jak czekanie w kasie w supermarkecie. Może się wydawać, że nagradzasz złe zachowanie 

dziecka, pozwalając jej uniknąć sytuacji lub zrobić coś przyjemniejszego. Jeśli jednak zdolność 

dziecka do zwrócenia uwagi lub opanowania nie osiągnęła jeszcze poziomu zero w czasie 

dudnienia, wkrótce stanie się, gdy ona wpadnie w szał. Również wchodzenie w szał jest 

wyczerpujące emocjonalnie i fizycznie, a także żenujące; nie jest to coś, co dziecko chce robić. 

 Uznanie trudności.  Tak jak w przypadku każdej osoby, uznanie trudności zadania pomaga 

potwierdzić uczucia dziecka. Na przykład, jeśli twoje dziecko mówi  poza kolejnością podczas 

rozmowy, możesz powiedzieć: "Wiem, że to trudne, Weronika, ale zasada rodzinna polega na 

tym, że wszyscy czekają, aż jeden mówca skończy, zanim coś powiesz". 

 Chłodna strefa. Wyznacz pomieszczenie o niskiej stymulacji czuciowej, w którym dziecko może 

podjąć pracę lub myśli, gdy wystąpi dudnienie. Zmniejszy to stres. Spodziewanie się, że dziecko 

ukończy pracę w tym pokoju, nie pozwoli, aby strefa chłodzenia stała się sposobem na 

uniknięcie pracy. 

 Chodź – nie mów. Pozwól osobie z Zespołem Aspergera chodzić, aby się ochłodzić. Upewnij się, 

że towarzyszy jej osoba ubezpieczająca. Dopóki osoba z Zespołem Aspergera nie ucieknie, 

osoba ubezpieczająca powinna po prostu iść, aby uspokoić dziecko. Zasada jest taka, że dziecko 

może powiedzieć cokolwiek lub nic, a osoba bezpieczna pozostaje cicho. Cokolwiek 

powiedziało "może i będzie użyte przeciwko tobie" 

Przetrwanie Fazy Wściekłości 

Etap wściekłości może być przerażający i wydawać się wieczny, szczególnie dlatego ,że chcesz aby się 

skończył. Najlepszą radą jakiej można udzielić to taka, aby podczas cyklu wściekłości , dorosły powinien 

zachować spokój, mówić cicho, głęboko oddychać, unikać walki o władzę i być elastycznym w czasie 

gdy dziecko nie jest w stanie. Poniższa lista zawiera więcej wskazówek na temat przetrwania okresu 

wściekłości dla Ciebie i Twojego otoczenia, i co ważniejsze, Twojego dziecka w jednym kawałku 

 Bezpieczeństwo przede wszystkim. Osoba w fazie wściekłości nie ma kontroli nad  sobą i musi 

być bezpieczna. Spróbuj usunąć delikatne i niebezpieczne przedmioty z tego obszaru. Stan 

wściekłości nie jest sportem widowiskowym. Wszyscy, oprócz jednej lub dwóch  osób 

wspierających osobę z Zespołem Aspergera, powinni opuścić to miejsce. W sytuacji szkolnej, 

nauczycie może poprosić doradcę lub inną osobę o usunięcie innych uczniów z klasy lub 

przynajmniej z dala od dziecka w stanie wściekłości. 

 Pozostań nisko i wolno. Wrzeszcząc, grożąc i górując nad kimś w stanie gniewu, tylko 

przedłużasz i pogarszasz sytuacje. Oddychaj głęboko, postaraj się zrelaksować i minimalnie 

rozmawiać- możesz nawet próbować nie mówić 

 Wyłączenie emocjonalne. Wściekłość dotyczy sytuacji – nie osoby. Słowa które dziecko może 

wypowiadać i zachowania jakie prezentuje, nie znajdują się pod jego kontrolą. Spróbuj 

odłączyć się i pomyśleć o czymś innym, na przykład o planowanej kolacji. 



Pomocne może być wykrycie zachowań wściekłości dziecka, aby można było zaplanować reakcje na 

jego działanie. Szybko dowiesz się co działa, a co nie , na podstawie naszych  sugestii. Jeśli Twoje 

dziecko często doświadcza cyklu wściekłości lub angażuje się  w niebezpieczne zachowania, powinieneś 

skonsultować się z pracownikiem, który ma wiedzę na temat Zespołu Aspergera, takim jak psychiatra. 

Dramatyczne zmiany częstotliwości cykli wściekłości mogą również uzasadniać  uzyskanie dodatkowej 

pomocy. 

Przechodzenie Przez Proces Wychodzenia  Z Kryzysu 

Po wybuchu „wulkanu” , „góra” staje się bardzo zmęczona. Dziecko w fazie wychodzenia z kryzysu 

może przepraszać za swoje działania, a potem wydaje się bardzo zmęczone, często idąc spać. Daj mu 

tyle czasu ile potrzebuje, i poświęć ten czas , aby  naładować baterie i przejść di trybu kontroli 

uszkodzeń. Jeśli Twoje dziecko nie zasypia, możesz użyć technik relaksacyjnych, aby pomóc mu 

uspokoić się lub przekierować do aktywności o niskim poziomie energii. Musisz jednak uświadomić 

sobie ,że dziecko wciąż jest bardzo delikatne na tym etapie i możesz wywołać kolejną erupcję,  jeśli 

będziesz miał zbyt wiele żądań. Jeśli Twoje dziecko jest na etapie powrotu do zdrowia, należy odłożyć 

na bok wszelkie pomysły na to aby mógł się uczyć lub współdziałać  innymi. Etap powrotu do zdrowia 

, odwoływanie się , przeglądanie lub próba analizy zachowań dziecka podczas stanu wściekłości może 

z powrotem przekształcić go w ludzki wulkan. Po tym , jak dziecko dostatecznie, rozważ delikatną 

reintegrację z  rutyną, przegląd rzeczy których już się nauczyła. Prowadzi to do punktu  , w którym praca 

dzienna musi być jeszcze wykonana , a zły poranek nie musi zepsuć całego dnia. 

Praca Przez Frustrację 

Uczenie innych, jak dokładnie odszyfrować preludium emocjonalnej eksplozji, jest jak dawanie 

głodnemu człowiekowi ryby na obiad. Człowiek  jest zadowolony z posiłku, ale co się dzieje, kiedy 

znowu jest głodny? O wiele lepiej jest nauczyć człowieka łowić ryby. Nauczanie dziecka z Zespołem 

Aspergera, aby rozpoznawał własne stany emocjonalne a ich intensywność jest o wiele potężniejsze i 

przypomina nauczanie człowieka, jak łowić ryby. Zarówno rybak, który wie, jak łowić ryby, jak i dziecko 

z zespołem Aspergera, uczą się żyć w świecie bez stałej pomocy. Jednak wyzwania dotyczące 

zrozumienia zasad interakcji społecznych utrudniają osobom z zespołem Aspergera planowanie i 

ocenianie ich reakcji. Tak jak można studiować, a nawet nosić przewodnik po podróży służbowej w 

obcym kraju, pomoce wizualne, takie jak karty mocy, mogą służyć jako źródło informacji dla osób z 

zespołem Aspergera. Na przykład, możesz nauczyć dziecko z Zespołem Aspergera, że kiedy czuje się 

sfrustrowany, może zastosować szereg taktyk, aby się uspokoić. Dwa główne czynniki motywujące za 

kartami mocy wykorzystują dziecięcą pasję i zawierają postać bohatera. Na przykład, możesz pomóc 

dziecku o szczególnym zainteresowaniu eksploracją kosmosu poradzić sobie z frustracją, pokazując mu 

Kartę Mocy ze zdjęciem Neila Armstronga, pierwszego człowieka, który chodzi po Księżycu i 

udzielającego instrukcji na temat technik relaksacyjnych. 

Używanie termometrów emocji do mierzenia stanów emocjonalnych 

Pełne wykorzystanie wizualnych zalet dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może być bardzo 

pomocne. W tym celu możesz pomóc swojemu ukochanemu ocenić jego stan emocjonalny, wykonując 

termometr, który pozwala mu na wizualizację odpowiedniej intensywności jego reakcji emocjonalnych 

w danej sytuacji. Na poniższym rysunku 



 

widzisz termometr ze skalą 100 punktową. Na szcycie, punkt 100 pokazuje szczęście. 50 po środku, to 

stan neutralny. Na dole lodowe 0  wskazuje stan smutku. Pracując z dzieckiem , możesz narysować 

podobny termometr i wpisać niektóre fizjologiczne objawy wskazujące na jego różne stany 

emocjonalne. Na przykład, uczucie zimna, powolność i senność może wskazywać na stan smutny bliski 

0. Kiedy Twoje dziecko wykazuje pewne objawy, Ty lub inny opiekun możesz skierować dziecko do tego 

termometru, aby pomóc mu określić jego stan emocjonalny, gdy zobaczysz te zachowania i co 

powinien zrobić, aby podjąć działanie. "Ojej, widzę, że się krzywisz i dużo chodzisz. Sprawdźmy twój 

termometr emocjonalny, aby zobaczyć, gdzie są twoje emocje i co może pomóc ci się uspokoić. 

Termometr szczęścia/smutku pomaga określić poziom stresy jaki ma dana osoba. 

Rozpoznanie Znęcania Się I  Jego Emocjonalne Reperkusje 

Niestety, zastraszanie w szkole, na placu zabaw i poza nią jest faktem dla ludzi którzy się różnią. 

Większość osób ze spektrum autyzmu zgłasza doświadczenia związane ze znęcaniem się w szkole. 

Niektóre badania wskazują, że 94 procent dzieci z Zespołem Aspergera jest prześladowanych w szkole. 

Zastraszanie charakteryzuje się czterema kluczowymi elementami: 

 Brak równowagi sił. Łobuz może być silniejszy, mieć lepszą świadomoś społeczną lub status 

społeczny i mieć inne zalety fizyczne lub psychologiczne 

 Zamierzone szkody. Łobuz podejmuje negatywne działania z zamiarem zredukowania pozycji 

niewinnej osoby w społeczności i generalnie wywołuje, fizyczne i emocjonalne cierpienia lub 

obrażania 

 Zmartwiony cel. Łobuz często koncentruje się na osobie, która jest inna niż większość innych 

w grupie. Dziecko z zespołem Aspergera często pasuje do roli ofary 

 Powtarzające się negatywnie działania. Zastraszanie nie jest prostym, jednorazowym 

wydarzeniem; to seria ataków, które mają tendencję do eskalacji w przyrodzie. Czasami 

nauczyciel używa sarkazmu, aby kontrolować zachowanie uczniów lub wywoływać określone 



wyniki, często bez złośliwych intencji. To działanie jest często określane jako nękanie 

edukacyjne. Jeśli podejrzewasz nękanie edukacyjne, możesz umówić się na spotkanie z 

dyrektorem Twojego dziecka, aby omówić swoje obawy. Upewnij się, że adresujesz swoje 

obawy za pomocą stylu nauczania obwiniania nauczyciela, który prawdopodobnie nie jest 

szkodliwy. 

Zastraszanie może mieć znaczny negatywny wpływ na osoby z zespołem Aspergera. Niektóre osoby 

zgłaszają cierpienie na zespół stresu pourazowego w wyniku złego traktowania przez rówieśników. 

Inne efekty długotrwałe sięgają od niskiego poczucia własnej wartości i depresji do tych z autyzmem, 

jeszcze większa niechęć do interakcji społecznych z obawy przed odwetem. Interwencja jest ważna, 

gdy tylko wykryjesz oznaki znęcania się. Poniższe sekcje przedstawiają znaki i dają wskazówki, jak 

powstrzymać zastraszanie. 

Oznaki Zastraszania 

Trudności w czytaniu niewerbalnych sygnałów społecznych mogą być jednym z powodów, dla których 

dzieci z Zespołem Aspergera mają tak wysoki odsetek zastraszania. Jeśli Twoje dziecko z zespołem 

Aspergera wykazuje jeden lub więcej z następujących warunków lub zachowań, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że jest on prześladowany w szkole: 

 Więcej zadrapań i siniaków niż zwykle. Inne dzieci w wieku szkolnym  może naciskać, uderzać 

pięścią lub w inny sposób nadmiernie traktować  dziecko 

 Unikanie szkoły. Twoje dziecko może próbować pozostawać w domu, narzekając na bóle 

brzucha  lub inną chorobę. Czasami szkoła może być tak stresująca ,że dziecko częściej choruje 

 Zmiany w charakterze. Dziecko może wydawać się smutne lub przygnębione. Czasami dziecko 

, które jest zastraszane, reaguje na wydarzenia, które przeżywa, stając się niemiły wobec 

rodzeństwa lub zwierząt 

Oswajanie Łobuzów 

Na szczęście coraz większa liczba nauczycieli, rodziców i innych osób zdaje sobie sprawę z trwającego 

całe życie szkodliwego wpływu na samoocenę, jaki może mieć nękanie. Coraz więcej szkół zaczyna 

edukować swoich wykładowców i studentów na temat wykrywania i zapobiegania tyranizowaniu, a 

kolejne szkoły przyjęły politykę zera tolerancji  w przypadku prześladowania.  Pierwszym krokiem do 

powstrzymania zastraszania jest świadomość. Ze względu na często ukrytą naturę zastraszania 

uczniowie zgłaszają wskaźnik interwencji nauczyciela na poziomie 25 procent, mimo że nauczyciele 

zgłaszają interwencję w prawie 75 procentach przypadków podczas zastraszania. Możesz zwiększyć 

świadomość poprzez zbieranie informacji od wykładowców, pracowników, studentów i rodziców 

poprzez anonimowe ankiety lub dyskusje w małych grupach. Ważne jest, aby zgromadzić osoby, które 

najprawdopodobniej mają różne definicje zastraszania, aby uzyskać consensus w sprawie wykrywania 

i zapobiegania 

Przejście Do Dorosłości 

Interwencje, jakie opisaliśmy w tym rozdziale, dostarczają szablonu do radzenia sobie z wyzwaniami 

osób z zespołem Aspergera - wyzwań, które pozostają przy przejściu do dorosłości i w jej trakcie. 

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów autyzmu, dzieci z zespołem Aspergera dorastają, aby stać 

się dorosłymi z zespołem Aspergera. Niektóre z głównych wyzwań związanych z dorosłością dla 

każdego ze spektrum autyzmu to zatrudnienie, współzależne życie, kształcenie ustawiczne, 

upominanie się o swoje prawa , ujawnianie oraz relacje. Większość ludzi spędza od 75 do 80 procent 

swojego życia jako dorośli. Aspergera nie znika, gdy dziecko wychodzi ze szkoły. Chociaż nie można 



wyleczyć Aspergera, życie po ukończeniu szkoły średniej staje się lepsze, gdy osoba przechodzi w 

dorosłe światy społeczności, pracy i studiów. Wiele osób z zespołem Aspergera i dobrze 

funkcjonującym autyzmem nie uczęszcza do szkoły średniej lub nie wykorzystuje swojego potencjału, 

ponieważ nie nauczyły się umiejętności potrzebnych do pomyślnego współzależnego życia. Jednak przy 

niewielkim wsparciu ludzie na tym końcu spektrum autyzmu mogą prowadzić satysfakcjonujące i 

produktywne życie. 



Zaszczepienie Wiedzy O Leczeniu Autyzmu 

W tej części przyjrzymy się niektórym bardziej powszechnym lekom i ich skutkom, określimy, na jakie 

skutki uboczne należy zwracać uwagę, i podkreślamy szczegóły, które należy zachować podczas 

opiekowania się osobami z autyzmem. 

Biorąc pod uwagę leczenie farmakologiczne 

Przyjmowanie leków, jak prawie wszystko, co robią ludzie, ma swoje zalety i ryzyko. Na przykład, jeśli 

jeździsz rowerem do pracy, musisz zrównoważyć korzyść z ćwiczeń, większą wygodę i oszczędność 

pieniędzy z możliwością kontuzji kolana lub uderzenia samochodu. Najważniejszą pracą jako rodzica 

lub opiekuna jest świadomość zarówno korzyści, jak i ryzyka, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, 

rozważając terapię lekową dla dziecka. Przyjrzyjmy się tym czynnikom poniżej. 

Patrząc na to, w jaki sposób leczenie może realistycznie pomóc 

Zanim przejdziesz do reżimu terapii lekowej dla swojego dziecka, musisz zrozumieć swoje motywacje i 

leki, których możesz i nie możesz zrobić. W szczególności, jakie są cele dotyczące przyjmowania leku? 

Czy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko? Jak długo trzeba czekać, aby sprawdzić, czy 

lek osiąga pożądany efekt? Upewnij się, że wykonałeś wystarczające badania, korzystając z Internetu, 

książek, osób, które zażywały leki i, oczywiście, lekarzy. Lekarz, który może jasno wyjaśnić zarówno 

korzyści, jak i skutki uboczne leków, jest wart swojej wagi w złocie. Oto podstawowe informacje na 

temat tego, co mogą i czego nie mogą zrobić leki: 

Leki mogą: 

 Zająć się niektórymi objawami, które często pojawiają się w przypadku autyzmu (takimi jak lęk 

czy depresja) 

 Zmniejszyć niektóre fizyczne i psychiczne przyczyny niektórych zachowań często związanych z 

autyzmem (takich jak drgawki, słabe trawienie i niektóre wrażliwości) 

 Pomóc niektórym osobom z autyzmem zacząć radzić sobie ze środowiskiem 

Leki nie mogą: 

 Wyleczyć autyzmu 

 Sprawić, aby osoba zaczęła mówić. 

 Uczynić osobę bardziej inteligentną. 

 Sprawić, aby osoba nauczyła się nowych umiejętności 

Kształcenie i prowadzenie terapii lekowej 

Nowe leki i nowe informacje na temat istniejących leków są stale dodawane do zestawu możliwych 

interwencji, więc najlepszym sposobem postępowania z najwyższą starannością jest pozostawanie 

aktualnym. Kiedy zdecydujesz, że jesteś zainteresowany prowadzeniem terapii lekowej, powinieneś 

udać się do następujących zasobów: 

 Rozpocznij od umówienia się, aby omówić zalety i wady niektórych z bardziej powszechnych 

leków dla dzieci z autyzmem u lekarza. Nigdy nie bój się omawiać jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości, które masz z lekarzem. W ten sposób możesz być przygotowany na potencjalne 

problemy, takie jak efekty uboczne, które omówimy w następnej sekcji. Przyprowadź inną 

osobę na spotkanie, jeśli to możliwe, aby porównać notatki. Powinieneś także rozważyć 

uzyskanie zgody od lekarza, aby nagrać rozmowę dla twoich zapisów. 



 Zapoznaj się dokładnie z lekami, w tym z ich zastosowaniem na i poza nim oraz z jego efektami 

ubocznymi. Możesz również zapoznać się z literaturą na stronach internetowych firm 

farmaceutycznych, a także z innymi zaufanymi materiałami internetowymi i pisemnymi. 

 Sprawdź, co ludzie mają do powiedzenia na temat lekarstw,  używając wyszukiwarki. Pamiętaj 

tylko, że często czytasz opinie z osobistych doświadczeń, które mogą wpływać na 

wiarygodność i aktualność tego, co jest obecne 

Mądre stosowanie leków 

Leczenie osoby z autyzmem może być sytuacją typu błędne koło. Osoba z autyzmem może 

potrzebować leków, aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie, ale ciało osoby autystycznej stara się 

odrzucić leki. Badania medyczne wykazały, że osoby z autyzmem są bardziej podatne na reakcje na leki 

i rzadkie działania niepożądane, na które lekarze często się nie martwią. Osoby ze spektrum autyzmu 

częściej wykazują paradoksalne reakcje, które występują, gdy lek działa w jedną stronę, ale działa 

odwrotnie. I, ogólnie rzecz biorąc, autystyczna populacja jest bardziej narażona na działanie toksyczne 

leku lub toksyczne działanie leku niezależnie od podjętej dawki. Ciało osoby autystycznej nie zawsze 

pozbawia się leków tak szybko, jak robi to przeciętny człowiek. W rezultacie osoba w spektrum może 

potrzebować rozpocząć leczenie przy znacznie niższej dawce niż normalnie i prawdopodobnie 

pozostanie przy tej niskiej dawce. Uważne monitorowanie przez osobę z autyzmem, opiekunów i 

lekarzy jest wymagana. Podawanie leków zmienia funkcję chemiczną dowolnego organizmu, jednak 

czyni to bardzo poważną kwestią, więc zanim zmienisz swoje autystyczne dziecko, musisz przestrzegać 

kilku prostych zasad: 

 Rozpoczynaj lub zatrzymuj leki tylko pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza. Innymi słowy, 

nie rozpoczynaj ani nie kończ swojego programu leczenia na własną rękę. 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami dokładnie. Lek należy podawać w zalecanych porach i dawkach 

i postępować zgodnie ze wskazówkami. 

 Uważaj na mieszanie leków z pewnymi substancjami, takimi jak następujący: 

 - Żywność : na przykład ludzie nie powinni pić alkoholu i soku grejpfrutowego z pewnymi l

 lekami. Przedyskutuj wpływ leków i napojów na lek podawany przez lekarza Twojego dziecka. 

 - Inne leki: Poinformuj lekarza (i farmaceutę o zapasach) o wszelkich innych lekach, z których 

 korzystasz, poczynając od prostych leków dostępnych bez recepty (takich jak aspiryna, lek na 

 kaszel lub pigułki antyalergiczne), aż po najbardziej ściśle kontrolowane substancje . 

 Niebezpieczne interakcje mogą występować między lekami. 

 - Ziołowe, uzupełniające lub inne suplementy bez recepty : Poinformuj swojego lekarza o 

 wszelkich terapiach, które możesz stosować, ponieważ mogą wchodzić w interakcje z lekami 

 już używanymi - nawet jeśli oznacza to, że musisz pomóc w dostarczeniu badań, przekazując 

 lekarzowi odpowiednie artykuły. Na przykład dziurawiec jest tak podobny do dziurawego 

 inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), że dana osoba może doświadczyć złego 

 działania niepożądanego, jeśli już zażywa Zoloft. 

 

 Zidentyfikuj wszelkie możliwe działania niepożądane związane z lekiem. Typowe działania 

niepożądane mogą obejmować: 

 - Letarg 

 - Bezsenność 



 - Zaparcia 

 -Zmiany w apetycie lub wadze 

 - Suchość w jamie ustnej 

 - Nudności 

 Jeśli jesteś autystyczną osobą dorosłą rozważającą terapię farmakologiczną, zapytaj swojego 

 lekarza o możliwe efekty, jakie lek może mieć na liczbę plemników i funkcje seksualne, jeśli 

 jesteś mężczyzną i wpływ na płodność, ciążę i karmienie, jeśli jesteś kobietą. Dowiedz się także, 

 czy członek rodziny wypróbował lek, który rozważasz. Biorąc pod uwagę wpływ genetyczny na 

 tolerancję na leki, możesz rozważyć rezygnację z narkotyków, które spowodowały stosunki 

 krwi, z powodu złych skutków ubocznych. 

 

 Zwróć szczególną uwagę na ostrzeżenia o czarnych skrzynkach. Znajdziesz ostrzeżenia o 

czarnych skrzynkach, które mogą pojawić się we wszystkich wielkich literach lub otoczone 

pogrubionymi czarnymi skrzynkami (stąd nazwa), na antydepresantach. Pudełka ostrzegają 

rodziców o zwiększonym ryzyku myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży leczonych 

tymi lekami. Pomyśl o tych ostrzeżeniach jako wezwaniu do dodatkowej czujności podczas 

podawania takich leków. Dobrą wiadomością jest to, że działania niepożądane związane z tymi 

lekami dotyczą pełnych dawek. Leki przepisane pacjentom z autyzmem mają tendencję do 

przyjmowania znacznie niższych dawek, co często zmniejsza częstotliwość i nasilenie 

negatywnych skutków ubocznych. 

 Bądź świadomy możliwych błędów. Lekarze i farmaceuci popełniają błędy, więc jeśli 

podejrzewasz, że lek lub dawka jest niewłaściwa, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą 

 Jeśli lek lub inna interwencja działa, pomyśl dokładnie zanim coś zmienisz. Nawet przełączanie 

się na lub z generycznych wersji leków może być obarczone problemami z powodu niewielkich 

różnic w produkcji. Jeśli jednak dziecko, na którym ci zależy, cierpi z powodu silnego działania 

niepożądanego leku, możesz rozważyć zmianę pomimo ryzyka. 

Identyfikacja pomocnych leków 

Leki nie leczą autyzmu, ale może pomóc zmniejszyć niektóre z bardziej wyniszczających efektów. W 

medycynie wykorzystuje się cztery główne grupy leków, aby pomóc we współwystępowaniu cech 

autyzmu: 

 Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 

 Nietypowe leki przeciwpsychotyczne 

 Lekarstwa trójcykliczne 

 Leki przeciwpadaczkowe 

Możesz przyjrzeć się bliżej każdej kategorii w poniższych sekcjach. Jednak zaczynamy od informacji o 

rozpoczęciu procesu poszukiwania leku u odpowiedniego lekarza, ponieważ niewłaściwy lekarz może 

wysłać twoje dziecko w medyczny ogon. Omawiamy również leki, które radzą sobie z wściekłością i 

innymi trudnymi zrachowaniami u osób poważnie dotkniętych autyzmem na końcu tej sekcji. Leki poza 

tymi czterema grupami mogą być pomocne dla osób także z autyzmem. Upewnij się, że skonsultowałeś 

się z lekarzem na temat wszystkich dostępnych opcje, jeśli nie lubisz żadnej z wielkich czwórki. 

Rozpoczynamy proces od wykwalifikowanego lekarza 



Podczas podejmowania decyzji dotyczących leczenia masz wiele kwestii, a kompetentny lekarz może 

sprawić, że proces stanie się o wiele łatwiejszy. Lekarz, który może pomóc w podejmowaniu decyzji 

dotyczących leczenia Twojego autystycznego dziecka, ma następujące cechy: 

 Lekarz rozumie konsekwencje zaburzeń ze spektrum autyzmu w metabolizowaniu leków na 

podstawie doświadczeń. 

 Lekarz rozumie koncepcję konieczności rozpoczęcia niskiego poziomu i powolnego z 

początkowymi i ciągłymi dawkami leków. 

 Lekarz pomaga zrozumieć ryzyko i korzyści leków, aby pomóc w utrzymaniu perspektywy na 

możliwość wystąpienia działań niepożądanych. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, musisz ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym, 

gdy otrzymuje leki autyzmu dla swojego dziecka - szczególnie, jeśli nie zaobserwujesz żadnych zmian 

w niepożądanych zachowaniach lub objawach, lub zaobserwujesz niechcianą zmianę. Z pewnością 

powinieneś również pamiętać swojego lekarza, kiedy wszystko idzie dobrze. Czas, w którym dziecko 

przyjmuje określone leki, zależy od następujących czynników: 

 Czy skuteczność leku zmieniła się w czasie jego stosowania? 

 Czy nowy lek, który wprowadza twój lekarz, ma złe interakcje z lekami, które dziecko obecnie 

przyjmuje? 

 Czy możesz otrzymać lek generyczny dostępny po niższych kosztach? Należy jednak pamiętać, 

że nawet najdrobniejsza zmiana w składzie chemicznym między podobnymi lekami różnych 

producentów może mieć duży wpływ na osobę wrażliwą na choroby z autyzmem. 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 

SSRI to rodzaje leków przeciwdepresyjnych często stosowanych w celu zmniejszenia lęku u osób z 

autyzmem. Twoje dziecko może zostać osłabione z lęku, co może poważnie zmniejszyć 

funkcjonowanie. Zastosowanie SSRI może umożliwić mu skuteczniejsze współdziałanie z jego 

środowiskiem. Leki z grupy SSRI mogą być drogie, a firmy ubezpieczeniowe zwykle nie pokrywają 

kosztów leczenia związanych z autyzmem. Jednak możesz mieć większy sukces z pokryciem, jeśli twój 

lekarz zakwalifikuje lek "nadmiernego niepokoju" w tym przypadku. 

Różnice chemiczne u osób z autyzmem mogą powodować nietypowe reakcje na leki. Często osoby z 

autyzmem są nadwrażliwe na antydepresanty, a lekarze powinni zdecydowanie rozważyć rozpoczęcie 

od jednej trzeciej do połowy normalnej dawki początkowej. Dla wielu osób leki przeciwdepresyjne 

nadal pozostają skuteczne w niskich dawkach. Wyższe dawki mogą powodować pobudzenie lub 

bezsenność. Upewnij się, że twój lekarz jest świadomy tych potencjalnych problemów z dawkowaniem. 

SSRI promują przekazywanie informacji między neuronami poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego 

serotoniny, neuroprzekaźnika, który odgrywa rolę w nastroju, śnie i apetycie, żeby wymienić tylko 

kilka. Dodatkowy czas pozostawania serotoniny pomiędzy komórkami zwiększa prawdopodobieństwo 

rozpoznania serotoniny przez komórkę biorcy. 

Typowe SSRI 

Obecne dostępne SSRI (nazwa ogólna wymieniona przed nazwą handlową) obejmują następujące 

pozycje: 

 fluoksetyna → Prozac, Fontex, Seromex, Seronil, Sarafem 

sertraline → Zoloft, Lustral 

paroksetyna → Paxil, Seroxat, Aropax, Deroxat 



fluwoksamina → Luvox 

citalopram → Celexa, Cipramil, Emocal, Sepram 

escitalopram → Lexapro 

Im dłużej lek jest dostępny na rynku, tym więcej lekarzy i użytkowników wie o jego zastosowaniu i 

efektach ubocznych. Od czasów prasy, tylko Prozac i Zoloft są w pełni zatwierdzone przez Amerykańską 

Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) dla osób poniżej 18 roku życia. Chociaż nie są one ściśle 

uzależniające, SSRI mogą powodować objawy odstawienia. Lekarze kojarzą wycofanie z lękiem, 

niezwykłymi wrażeniami cielesnymi i zawrotami głowy. Wycofanie się z SSRI powinno odbywać się 

wyłącznie pod opieką kompetentnego specjalisty. 

Możliwe skutki uboczne SSRI 

W 2004 r. Naukowcy sugerowali korelację między SSRI a zwiększonym ryzykiem młodocianych myśli 

samobójczych (nie faktycznym samobójstwem) u pacjentów z ostrą depresją, mierzących dwukrotnie 

więcej niż placebo. Należy jednak zauważyć, że naukowcy nie widzieli żadnego ukończonego 

samobójstwa w grupie SSRI i jednego w grupie placebo. W rezultacie wszystkie leki przeciwdepresyjne 

(zarówno SSRI, jak i leki trójpierścieniowe) ostrzegają o zwiększonym ryzyku samobójstwa u dzieci i 

młodzieży. Kolejną kwestią jest możliwe osłabienie umysłowe związane z przyjmowaniem tej klasy 

leków. Niektóre badania donoszą o zmniejszonej czynności seksualnej u aż 41 do 83 procent osób 

przyjmujących leki z grupy SSRI. 

Nietypowe leki przeciwpsychotyczne 

Nietypowe leki przeciwpsychotyczne 

Nietypowe leki przeciwpsychotyczne są stosowane w leczeniu chorób psychicznych i są zatwierdzone 

przez FDA do leczenia schizofrenii. Lekarze coraz częściej stosują je w miejsce tak zwanych leków 

typowych lub pierwszego pokolenia leków przeciwpsychotycznych. W mniejszych dawkach leki te służą 

do kontrolowania lęku, gniewu i gniewu. Na przykład lekarz może przepisać od 6 do 8 miligramów 

rysperydonu dziennie osobie ze schizofrenią, jeśli jest taka potrzeba, podczas gdy osoba w spektrum 

autyzmu może otrzymać dawkę od 0,5 do 1,0 miligrama. Termin "nietypowy" odnosi się do faktu, że 

ta klasa leków ma znacznie mniejszą skłonność do wywoływania późnych dyskinez (TD) i objawów 

pozapiramidowych (EPS) - oba z nich są zaburzeniami ruchu. TD jest przewlekły i może być 

nieodwracalny, a EPS jest zwykle krótkotrwały i zanika w miarę upływu czasu lub po odstawieniu leku. 

Nie wszyscy wiedzą, jak działają atypowe leki przeciwpsychotyczne. Niektórzy badacze uważają, że 

pracują zarówno nad układem serotoniny, jak i dopaminy. Co wiadomo, przedstawiamy w następnych 

sekcjach. Często występujące atypowe leki przeciwpsychotyczne Poniżej znajduje się lista typowych 

atypowych leków przeciwpsychotycznych: 

aripiprazol → Abilify 

klozapina → Klozaril 

olanzapina → Zyprexa 

kwetiapina → Seroquel 

risperidon → Risperyd 

ziprasidon → Geodon 



Niektóre badania wykazują, że rysperyd jest wysoce skuteczny w zmniejszaniu ciężkiej wściekłości i 

agresji u dzieci i dorosłych z autyzmem. Podobnie jak w przypadku SSRI (patrz poprzedni rozdział), 

należy zdecydowanie rozważyć zastosowanie mniejszej niż zwykle dawki początkowej u osób z 

autyzmem. Rozważ podjęcie problemu z dozowaniem u lekarza, jeśli leki są przepisywane. Możliwe 

nietypowe działania niepożądane ze strony leków przeciwpsychotycznych Nietypowe leki 

przeciwpsychotyczne mają bardziej nasilone działania niepożądane niż leki z grupy SSRI i inne leki 

przeciw autyzmowi. W dużych dawkach większość atypowych leków przeciwpsychotycznych może 

wywoływać uspokojenie (ogólnie odwracalne) zwiększenie masy ciała (nawet o 30 funtów lub więcej), 

późną dyskinezę (TD), objawy pozapiramidowe (EPS), cukrzycę typu II i niedociśnienie. Substancje 

atypowe, szczególnie w dawkach przeciwpsychotycznych, mogą również powodować wzrost poziomu 

cholesterolu, cukru we krwi i kwasów tłuszczowych we krwi. Ryzyko zaburzeń ruchowych wzrasta wraz 

z czasem przyjmowania leku. Nietypowe leki przeciwpsychotyczne mogą w bardzo rzadkich 

przypadkach wywoływać zagrażający życiu problem układu nerwowego zwany złośliwym zespołem 

neuroleptycznym (NMS). Dobrą wiadomością jest to, że osoby z autyzmem zwykle nie wymagają 

wyższych dawek leków przeciwpsychotycznych, gdzie większe skutki uboczne są znacznie bardziej 

prawdopodobne. Oto kilka konkretnych działań niepożądanych związanych z niektórymi atypowymi 

lekami przeciwpsychotycznymi: 

 Abilify może powodować mdłości, bóle głowy, bezsenność i minimalny przyrost masy ciała (ale 

ogólnie mniej EPS). 

 Klozaril ma mniejsze szanse na spowodowanie EPS niż w niektórych innych atypowych leków 

przeciwpsychotycznych, a to może zmniejszyć TD z poprzednich leków, ale to powoduje 

zwiększone wydzielanie śliny, zawroty głowy, przyrost masy ciała, niedociśnienie i 

agranulocytoza (poważny stan, który wymaga częstych badań krwi). Jednak ten lek jest rzadko 

stosowany w autyzmie. 

 Użytkownicy Geodona doświadczają minimalnego przyrostu masy ciała, ale nie wykazują 

objawów EPS ani niedociśnienia. 

 Osoby korzystające z grypopodobnej doświadczyły zwiększenia masy ciała i są narażone na 

nieco wyższe ryzyko wystąpienia TD. 

 Seroquel nie wykazuje objawów EPS ani minimalnego przyrostu masy ciała, ale lek wiąże się z 

pewnym niedociśnieniem uspokojenia i postawy. 

 Zyprexa wyraźnie pobudza apetyt, powodując otyłość 

Leki Trójcykliczne 

Trójcykliczne leki były pierwszym wyborem lekarza w leczeniu depresji, ale lekarze zastępują je coraz 

częściej lekami SSRI i innymi lekami. Ponieważ jednak trójcykliczne są bardzo silne, często ich 

stosowanie jest kontynuowane gdy pacjent doświadcza ciężkiej depresji. Badania wykazały, że osoby z 

autyzmem mają tendencję do częstszego występowania depresji niż populacja ogólna. W niektórych 

przypadkach depresja jest współwystępująca (występująca wraz z pierwotną chorobą lub 

zaburzeniem). W innych przypadkach osoby z autyzmem mogą zacząć odczuwać depresję, gdy 

zaczynają rozumieć ich różnice w stosunku do większości populacji. Stan staje się barierą w budowaniu 

relacji z innymi i utrudnia ich zdolność do prowadzenia satysfakcjonującego i produktywnego życia. W 

obu przypadkach lek może pomóc podnieść ciemną chmurę depresji i postawić osobę z autyzmem na 

drodze do prowadzenia satysfakcjonującego i produktywnego życia. 

Typowe tricyklety 

amitryptylina → Elavil, Endep, Tryptanol 



amoksapina → Asendin 

clomipramine → Anafranil 

dezypramina → Norpramin, Pertofrane 

doxepin → Adapin, Sinequan 

imipramina → Tofranil 

nortriptyline → Pamelor 

protriptyline → Vivactil 

Możliwe trójcykliczne działania niepożądane 

Poważne skutki uboczne stosowania tricyklin są stosunkowo rzadkie. Jednak może obejmować ryzyko 

sercowe, które może wystąpić w przypadku wszystkich leków trójpierścieniowych. Upewnij się 

dowiadując czy Twoje dziecko ma jakiekolwiek nieprawidłowości w swoim EKG przed tobą zaakceptuj 

receptę na leki trójglicerydowe. Tricykliki mogą być bardzo niebezpieczne i potencjalnie śmiertelne w 

przypadku przedawkowania. Uciążliwe, ale częste, skutki uboczne są bardziej prawdopodobne. 

Następujące efekty zmniejszają się po około dwóch tygodniach: 

 Suche usta 

  Rozmazany obraz 

 Zaparcia spowodowane spowolnieniem procesów trawiennych 

Inne efekty uboczne mogą obejmować 

 Senność 

  Nadmiar lęku 

 Trudności z oddawaniem moczu 

 Problemy z poznaniem i pamięcią 

 Zmniejszenie libido seksualnego 

 Skręcenie mięśni 

 Nudności 

 Zwiększone nieregularności rytmu serca i rytmu serca 

Leki przeciwpadaczkowe (znane również jako leki przeciwdrgawkowe) 

Wiele osób z autyzmem ma również epilepsję, zaburzenie mózgu, które powoduje nawracające, 

niesprowokowane drgawki. Określenie "leki przeciwpadaczkowe" odnosi się do klasy leków ogólnie 

stosowanych w zapobieganiu napadom padaczkowym. Popularność tych leków polega na tym, że są 

nie tylko pomocne dla osób z autyzmem z padaczką, ale także mają zdolność stabilizacji aktywności 

mózgu, co może pomóc w kontrolowaniu agresywnych wybuchów, zachowań wybuchowych, 

zachowań samookaleczających i inne trudne zachowania. 

Typowe leki przeciwpadaczkowe 

karbamazapina → Tegretol 

gabapentyna → Neurontin 

lamotrygina → Lamictal 

leviteracetam → Keppra 



valproate → Depakote 

Możliwe działania niepożądane o działaniu przeciwpadaczkowym 

Jednym z możliwych ciężkich działań niepożądanych leków przeciwpadaczkowych, szczególnie w 

przypadku Depakote i Tegretolu, jest uszkodzenie wątroby lub szpiku kostnego; leki te wymagają 

regularnych badań krwi, aby upewnić się, że nic złego się nie dzieje w wątrobie i kościach. Oto kilka 

innych szczególnych zagrożeń i korzyścu, często związanych z niektórymi lekami: 

  Walproinian: oprócz właściwości przeciwdrgawkowych, lek ten często pomaga zmniejszyć 

agresję i inne zachowania wybuchowe, ale ma również działanie uspokajające i może 

powodować rozstrój żołądka i zwiększenie masy ciała. 

 karbamazapina: Ten lek ma podobne działanie, jak walproinian i może powodować wysypkę. 

  gabapentyna i lamotrygina: oba leki wydają się mieć takie same efekty jak walproinian, w tym 

negatywne skutki uboczne. Jednak lekarze znaleźli niewystarczające informacje na temat tego, 

jak dzieci tolerują leki. Wiedzą jednak, że lamotrygina może powodować ciężką wysypkę. 

Jak widać z poprzedniej listy, niektóre leki mają wiele zastosowań w spektrum autyzmu. Czasami 

lekarze przepisują lek do stosowania poza wskazaniami, co oznacza, że ludzie biorą lek do celów innych 

niż te opisane na etykiecie. Na przykład Nardil, inhibitor inhibitorów MAO, którego nie używano często, 

początkowo opracowano jako lek przeciwdepresyjny. Jednak na początku lat 70. jeden z lekarzy 

zauważył, że lek zmniejszał intensywność agorafobii u pacjentów, więc zaczął przepisywać Nardilowi 

również ten lek. Clonidine, inny lek, jest oznaczony jako lek na nadciśnienie, ale lekarze przepisują go 

również osobom z autyzmem, aby poradzić sobie z lękiem. 

Leki na trudne zachowania u poważnie dotkniętych osób z autyzmem 

Ustalenie właściwego leczenia i innych interwencji w przypadku osób dotkniętych autyzmem może być 

trudnym zadaniem, jeśli brakuje im formy funkcjonalnej. komunikacji, aby zgłosić, jak się czują. Co 

gorsza, ludzie, których to dotknęło, doświadczają gniewu z powodu braku funkcjonalności. Poniższa 

lista zawiera niektóre leki, które mogą być pomocne w zmniejszeniu gniewu spowodowanego 

niezdolnością do rozwinięcia umiejętności komunikacji funkcjonalnej: 

  Kwas walproinowy: znany również jako depaken, kwas walproinowy może być pomocny w 

kontrolowaniu ekstremalnych wściekłości, które nie wydają się być związane z konkretnymi 

sytuacjami lub osobami. Lek pomaga również w zmniejszaniu napadów subklinicznych, które 

mogą być przyczyną niektórych ataków szału. Dlatego należy monitorować ewentualne 

uszkodzenia wątroby i krwi - szczególnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. 

  risperidon: produkt Risperidone znany jest pod nazwą Risperidium, dlatego należy wziąć pod 

uwagę, kiedy ty lub lekarze jesteście w stanie określić skupienie wściekłości. Przykłady 

obejmują sytuację, w której dana osoba szaleje w określonych ludziach lub sytuacjach. 

Maksymalizacja bezpieczeństwa podczas szczepień Twojego dziecka 

Szczepionki to martwe lub osłabione komórki toksycznej bakterii lub wirusa chorób które specjaliści 

medyczni uznali za godne eliminacji. Dzieci są rutynowo szczepione w celu eliminacji chorób takich jak 

polio, świnka i odra. Niektórzy badacze uważają, że autyzm można powiązać z tymi szczepieniami, a 

dokładniej z thimerosalem, opartym na rtęci środkiem konserwującym w niektórych szczepionkach. 

Naukowcy uważają, że jest to prawdziwe w przypadku pewnej grupy dzieci, które są podatne na stres 

immunologiczny wywołany szczepieniami. Czy thimerosal powoduje autyzm, czy nie, po prostu nie 

wydaje się dobrym pomysłem, aby wprowadzić rtęć do kogokolwiek. Zastanów się, czy zastrzyk nie 

zawiera tiomersalu, zanim lekarz poda go dziecku, bez względu na to, czy cierpi na autyzm, czy nie, lub 



tobie. Biorąc pod uwagę wywiad chorobowy dziecka przed szczepieniem dziecka, weź pod uwagę jego 

historię medyczną: 

  Czy dziecko kiedykolwiek miało jakieś reakcje na szczepionkę? 

  Czy dziecko cierpi na drgawki lub zaburzenia neurologiczne? 

  Czy dziecko miało ciężkie alergie lub nietolerancję do jedzenia, leków, lub inne substancje? 

 Czy dziecko cierpi na zaburzenia układu odpornościowego? 

  Czy dziecko jest obecnie chore? 

Na koniec musisz upewnić się, że masz pełną informację o wszelkich lekach przyjmowanych przez twoje 

dziecko, w tym szczepienia. 

Zadaj sobie następujące pytania: 

  Czy mam pełną informację o efektach ubocznych? 

  Czy wiem, jak zidentyfikować i zgłosić reakcję na szczepionkę? 

 Czy znam nazwę producenta i numer partii (lub partii numer) do badania, czy szczepienia z tej 

partii powodują niezwykle duża liczba niepożądanych reakcji? 



Poprawianie odporności i zwiększanie biochemii 

Chociaż lekarze długo uważali autyzm za zaburzenie tylko mózgu, w ciągu ostatniej dekady stało się 

jasne, że wiele dotkniętych nimi dzieci ma inne problemy medyczne oprócz problemów mózgu. Układ 

odpornościowy nie radzi sobie z bólem u wielu dzieci z autyzmem, a związki między układem 

odpornościowym, nerwowym i żołądkowo-jelitowym stają się coraz jaśniejsze. Medycyna także 

umieszcza inne symptomy w ich właściwych miejscach. Na przykład, ból pochodzący z przewodu 

pokarmowego może spowodować, że niektóre dzieci na widmie skaleczą się, więc samookaleczenie 

może mieć przyczynę biologiczną, a nie behawioralną. Poprzez zrozumienie nieprawidłowości 

biochemicznych i ich poprawianie, lekarze i opiekunowie mogą poprawić poziom funkcjonowania w 

autystycznym dziecku i podziwiać postęp, jaki zachodzi, gdy dziecko staje się zdrowsze. W tej części 

przyjrzymy się, jak układ odpornościowy może "pójść źle" u niektórych dzieci, dlaczego ich biochemia 

może nie być optymalna, i dlaczego badania metali ciężkich w ich systemach mogą być pomocne. 

Uzbrojony w informacje zawarte w tym rozdziale, powinieneś być w stanie poprosić lekarza pierwszego 

kontaktu o kilka podstawowych testów, a będziesz lepiej przygotowany na opcje oferowane przez 

lekarza, który przyjmuje bardziej naturopatyczne podejście. Tak jak tradycyjna medycyna chciała je 

dzielić, mózg i ciało są ze sobą połączone. Wiele z tego, co omówimy w tym rozdziale, nadal budzi 

kontrowersje w tradycyjnej medycynie, ponieważ niewiele z tych terapii okazało się skutecznych w 

dużych badaniach klinicznych. Jednak rodzice (pod kierunkiem personelu medycznego) regularnie 

stosują wiele z tych podejść, oprócz konwencjonalnych metod leczenia. Celem wszystkich dzieci na 

spektrum autyzmu jest maksymalizacja ich potencjału. Uważne rozważenie połączenia odpowiednich 

podejść edukacyjnych (które omawiamy w części III) z odpowiednimi terapiami biomedycznymi jest 

najlepszym sposobem, aby pomóc im stać się zdrowymi, szczęśliwymi i tak skutecznymi jak oni mogą 

być. 

Przyjrzenie się działaniu równoważenia układu odpornościowego 

Co układ odpornościowy ma wspólnego z zaburzeniem neuropsychiatrycznym, takim jak autyzm, gdzie 

nieprawidłowe zachowanie jest jednym z elementów definiujących? Układy nerwowe i odpornościowe 

mają wiele wspólnych cech. Oba systemy przechowują informacje w formie pamięci i (miejmy 

nadzieję!) przywołują informacje w razie potrzeby, a dwa systemy oddziałują na poziomie 

komórkowym i biochemicznym, dzieląc wiele sygnałów. Nie powinno dziwić, że odpowiedzi 

immunologiczne mogą wpływać na funkcję ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ale tradycyjna 

medycyna powoli to zaakceptowała. Układ odpornościowy jest Departamentem Obrony ciała. Jego 

zadaniem jest rozgryźć, co powinno znajdować się w ciele, czasami nazywane "ja", i spróbować pozbyć 

się wszelkich intruzów, takich jak wirusy, bakterie lub inne obce rzeczy. Kluczem do normalnego układu 

odpornościowego jest utrzymywanie równowagi. Zdrowy układ odpornościowy powinien : 

  Chronić się przed wszystkimi obcymi najeźdźcami, szybko rozpoznając infekcję i pozbywając 

się jej. 

  Być sprytniejszy z biegiem czasu, pamiętając, że walczył z tą samą infekcją w przeszłości, jeśli 

ponownie napotka błąd. 

  Odpowiada na sygnał "stop", gdy bitwa powinna się zakończyć, zamiast kontynuować 

niepotrzebną walkę. 

  Nigdy nie wywołuj żadnych obrażeń. 

Jeśli infekcja lub zaburzenie zakłóca równowagę, kilka rzeczy może pójść nie tak z układem 

odpornościowym, w tym następujące wyniki: 



  Niedobór odporności / dysfunkcja: Nieskuteczna lub wadliwa odpowiedź, często prowadząca 

do nawracających infekcji. 

  Nadwrażliwość: nadmierna reakcja układu odpornościowego, nieproporcjonalna do 

potencjalnego niebezpieczeństwa. Najbardziej znanym przykładem nadwrażliwości jest 

alergia, w której organizm reaguje na nieszkodliwe bodźce (takie jak pyłki drzew) poprzez 

wytwarzanie przeciwciał z uwalnianiem histaminy. 

  Autoimmunologia : Nieprawidłowa reakcja na siebie, błędnie powodująca uszkodzenie ciała. 

Układ odpornościowy atakuje własne tkanki i komórki. Toczeń i reumatoidalne zapalenie 

stawów są dobrze znanymi przykładami zaburzeń autoimmunologicznych. 

   Zapalenie: Nadmierna aktywność układu odpornościowego, powodująca "przypadkowe" 

uszkodzenie normalnej tkanki podczas próby naprawy urazu lub pozbycia się infekcji. Na 

przykład, kiedy drzazga dostaje się pod twoją skórę, zaczerwienienie, obrzęk, tkliwość i ciepło 

pojawiają się z powodu zapalenia, gdy twoje komórki atakują kawałek drewna i naprawiają 

otaczającą skórę. Jeśli stan zapalny nie wyłącza się, gdy organizm nie potrzebuje go już do 

gojenia, staje się przewlekły i może uszkodzić pobliską zdrową tkankę. 

 

Ponieważ autyzm jest sklasyfikowany jako zaburzenie neuropsychiatryczne, pomocne może być 

badanie, w jaki sposób układ odpornościowy odgrywa rolę w nieco podobnym stanie medycznym. 

Dobrze scharakteryzowanym przykładem zaburzenia neuropsychiatrycznego spowodowanego 

nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną jest pediatryczne autoimmunologiczne zaburzenie 

neuropsychiatryczne powiązane ze Streptococcus lub PANDAS. PANDAS jest stanem 

autoimmunologicznym, który pojawia się, gdy wcześniej zdrowe dzieci w wieku szkolnym nagle 

rozwijają się jako zespół obsesyjno-kompulsywny lub zespół Tourette'a (tiki) po ataku strept gardła. 

Układ odpornościowy dziecka pozbywa się bakterii Strep poprzez wytwarzanie przeciwciał 

skierowanych przeciwko drobnoustrojom. Jednak przez pomyłkę przeciwciała te atakują również część 

mózgu, co prowadzi do zmian w zachowaniu. Traktując infekcję paciorkowcami antybiotykami, a jeśli 

to nie wystarczy, układ odpornościowy z dożylną immunoglobuliną, lekarze mogą modulować 

nadmierną reakcję, zmniejszając objawy psychiatryczne. 

Ujawnianie związku między autyzmem a nieprawidłowościami immunologicznymi 

Chociaż związek między autyzmem a układem odpornościowym jest złożony i nie został jeszcze w pełni 

poznany, eksperci odkryli ważne wskazówki oparte na badaniach krwi, jelit i mózgu, które pewnego 

dnia mogą pomóc w ustaleniu pochodzenia tego zaburzenia. Cytokiny, komórki komunikacyjne układu 

odpornościowego, odgrywają kluczową rolę w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływając na 

nastrój, sen i apetyt, a w niektórych przypadkach działają jako czynniki wzrostu dla nerwów. Trzy układy 

cielesne - jelito, mózg i układ odpornościowy - "interpretują" wiele tych samych sygnałów, które łączą 

się ze światem zewnętrznym, a rozwiązywanie problemów w jednym obszarze może poprawić 

funkcjonowanie wszystkich trzech systemów. Wszyscy powinniśmy mieć nadzieję na lepsze 

zrozumienie autyzmu w przyszłości, ale na razie leczenie problemów immunologicznych, które 

powodują częste infekcje lub alergie, może sprawić, że dziecko poczuje się lepiej i będzie mogło uczyć 

się więcej podczas terapii lub w szkole. Wszystkie cztery kategorie w niefortunnej grze "System 

immunologiczny pogarsza się źle" - niedobór, nadwrażliwość, autoimmunizacja i stan zapalny (patrz 

poprzedni rozdział) - często pojawiają się u dzieci na spektrum autyzmu. Badamy te kategorie i inne 

obszary w obrębie krwi, jelit i mózgu w poniższych sekcjach. 

Analizowanie pomiarów immunologicznych we krwi 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wytwarzanie+przeciwcia%C5%82+przeciw+w%C5%82asnym+antygenom


U dzieci z autyzmem więcej badań bada wyniki immunologiczne we krwi niż w przewodzie 

pokarmowym lub mózgu. Eksperci odkryli wiele rodzajów nieprawidłowości immunologicznych u dzieci 

autystycznych, analizując próbki krwi, takie jak 

  Wady powodujące zwiększone infekcje 

  Alergie 

  Autoimmunologia 

  Nadmierna aktywacja 

Jednak lekarze widzieli wiele indywidualnych różnic, jeśli chodzi o autyzm i układ odpornościowy. 

Poniższe rozdziały opisują najczęstsze odkrycia u dzieci autystycznych. 

Infekcje 

Znaczna liczba dzieci z autyzmem ma nawracające infekcje - zwłaszcza infekcje ucha - które 

rozpoczynają się w młodym wieku. Najczęściej podawaną przez rodziców historią medyczną jest to, że 

dziecko było leczone wieloma cyklami antybiotyków jako niemowlę i małe dziecko. Częściej niż u 

typowych dzieci z podobną historią, dzieci z autyzmem mają niedobór immunologiczny o niskim 

poziomie immunoglobulin. Najczęstszym odkryciem jest niski poziom IgA (mierzony we krwi, ale 

działający we łzach, ślinie, śluzie i wyściółce jelita), predysponujący dziecko do infekcji układu 

oddechowego i przewodu pokarmowego; niektóre dzieci mają również niskie poziomy IgG i / lub IgM. 

Numery i funkcje komórek odpornościowych są często niskie, co sprawia, że dzieci są bardziej podatne 

na infekcje wirusami lub drożdżakami. 

Alergie 

Niektóre osoby ze spektrum autyzmu - szczególnie te z wypryskiem (lub atopowym zapaleniem skóry, 

niezakażonym stanem skóry), astmą lub stałym katarem - mają wysoki poziom immunoglobulin IgE i 

wiele alergii. Wiele alergii jest powodowanych przez pokarmy lub alergeny wewnątrz i na zewnątrz 

(takie jak sierść zwierząt domowych, roztocza i pyłki). 

Autoimmunologia 

Kilku badaczy odkryło, że dzieci z autyzmem wytwarzają autoprzeciwciała na składniki mózgu (białka 

mózgu, neuroprzekaźniki lub receptory, otoczka mielinowa wokół komórek nerwowych i inne), ale 

znaczenie tego połączenia pozostaje niepewne. Badacze nie znaleźli do tej pory jasnych dowodów na 

to, że przeciwciała atakują bezpośrednio mózg lub powodują objawy; jednak wiedzą, że nie jest 

normalne, aby przeciwciała były obecne w krwioobiegu. Dodatkowo, lekarze zaobserwowali 

zwiększoną częstość występowania chorób autoimmunologicznych, takich jak Hashimoto 

(autoimmunologiczne) zapalenie tarczycy lub reumatoidalne zapalenie stawów w rodzinach dzieci ze 

spektrum autyzmu w porównaniu do rodzin bez dotkniętych chorobą dzieci. Opierając się zarówno na 

tych badaniach, jak i badaniach dotyczących genów układu odpornościowego, wydaje się, że 

genetyczna predyspozycja do autoimmunizacji występuje w rodzinach dzieci z autyzmem. 

Aktywacja odpornościowa 

Ostatnie badania potwierdziły, że szczególnie oznaki zapalenia i aktywacji wrodzonej gałęzi układu 

odpornościowego, są bardzo często spotykane. Jeden z naukowców, dr Jyonouchi, odkrył, że składniki 

mleka (lub pszenica) powodują uwalnianie cytokin zapalnych (wiadomości immunologicznych) z 

komórek krwi u wielu dzieci z autyzmem. Niestety, badanie to jest jedynie wstępne i nie ma żadnego 

testu, który wykrywa każde dziecko ze spektrum autyzmu z wrażliwością na jedzenie lub w pełni 

prognozuje, które dziecko skorzysta z diety bezmlecznej, bez pszenicy lub innego rodzaju. 



Badanie problemów z jelitami 

Objawy żołądkowo-jelitowe (GI) różnych typów występują u wielu dzieci z autyzmem. Naukowcy 

zaobserwowali wzdęcia, gaz, bóle brzucha, przewlekłą biegunkę, przewlekłe zaparcia lub kombinację 

problemów u maksymalnie połowy badanych dzieci z autyzmem. Refluks żołądkowo-przełykowy 

(zgaga) jest również powszechny i może powodować owrzodzenie, prowadząc do przebudzenia w nocy 

z bólu. Nieprawidłowe ruchy jelit - stolce, które mają konsystencję puddingu czekoladowego zamiast 

utrzymywania formy, jak ciasto lub zawierają widoczne niestrawione jedzenie - również występują w 

wielu przypadkach. Wyściółka jelitowa stanowi barierę pomiędzy zawartością jelit a krwioobiegiem, 

który filtruje składniki odżywcze do krwi. W zdrowym jelicie, komórki w wyściółce są blisko siebie, tak 

że przestrzenie między nimi są małe, jak durszlak herbaty, a nie durszlak. Uszkodzenie wyściółki 

jelitowej (z infekcji, alergii lub stanu zapalnego) może powodować zwiększoną przepuszczalność jelit 

lub nieszczelne jelita, tak że niecałkowicie strawione białka przenikają do krwioobiegu, gdzie układ 

odpornościowy może je "widzieć" i reagować na nie. Zwiększona przepuszczalność jelit, opisana po raz 

pierwszy u dzieci z autyzmem w 1996 r., Ale później potwierdzona przez kilku badaczy, jest częstsza u 

dzieci autystycznych niż w populacji ogólnej. Nie jest jasne, co uruchamia proces, ale jest 

prawdopodobne, że próba "uspokojenia" układu odpornościowego w jelitach pomoże zatrzymać 

nieszczelność, co dodatkowo osłabiłoby nadmiernie stymulowany układ odpornościowy, ponieważ 

mniej obcych białek dostałoby się do krwioobiegu. Jednak nie każde dziecko z autyzmem z objawami 

żołądkowo-jelitowymi ma reaktywność immunologiczną na pokarm, a nie każde dziecko z autyzmem z 

reaktywnością immunologiczną na pokarm ma objawy żołądkowo-jelitowe, więc to, które dzieci 

skorzystałyby z interwencji dietetycznych pozostaje bardzo trudne do przewidzenia, ale nawet główny 

dziennik pediatrii (Maj 2005) opublikował artykuł wstępny z wynikami badań naukowych "w celu 

wsparcia raczej" szarej "[niż czarno-białej] literatury na temat nietypowych reakcji dietetycznych w 

autyzmie." Przynajmniej dzieci z częstymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi lub które mają częsty 

bóle brzucha - nieoczekiwanie podwojenie, naciskanie ich brzucha na meble lub podłogę, płacz z 

wypróżnieniami lub budzenie się w środku nocy płaczu - wymagają oceny przez gastroenterologa 

dziecięcego. Jeśli Twoje dziecko ma objawy żołądkowo-jelitowe, poproś swojego lekarza pierwszego 

kontaktu o skierowanie do gastroenterologa dziecięcego. Jeśli nie jest to możliwe, poproś o 

kompleksowy test analizy stolca, który może być bardzo pomocny w określeniu, czy trawienie Twojego 

dziecka jest normalne, co (jeśli wszelkie) patogeny są obecne i jakie terapie mogą pomóc. Zapytaj 

swojego lekarza o więcej informacji na temat tego testu (chociaż tradycyjni lekarze mogą nie być tak 

obeznani, jak mogą być alternatywni lekarze). Dr Andrew Wakefield opisał (a inni zweryfikowali swoje 

badania) obecność rozrostu limfo-guzkowego (LNH) w przewodzie pokarmowym grupy dzieci z 

autyzmem, które miały historię regresji. Gruczoły (lub węzły chłonne) w wyściółce jelita stają się 

obrzęknięte z obecnością nieprawidłowych populacji limfocytów i cytokin zapalnych (układ 

immunologiczny komórki), takie jak TNF (czynnik martwicy nowotworu) w dużych ilościach. Zapalenie 

jelita cienkiego i grubego (zapalenie jelit) jest podobne, ale nie takie, jak to, co można zobaczyć w 

chorobie zapalnej jelit. Najbardziej kontrowersyjnym odkryciem jest odkrycie wirusa odry obecnego w 

spuchniętych węzłach jelit. Do czasu, gdy naukowcy powtórzą badania dr Wakefielda i potwierdzą lub 

zaprzeczyli jego odkryciom, debata nad rolą wirusa odry i szczepionki MMR w autyzmie będzie szaleć. 

Badanie tkanki mózgowej 

W 2005 r. Naukowcy z Johns Hopkins University, używając próbek tkanek pobranych podczas autopsji, 

zaobserwowali zmiany immunologiczne w mózgach pacjentów z autyzmem. Naukowcy odkryli, że 

komórki, które działają jako wrodzone komórki odpornościowe i wspierające neurony - zwane 

mikroglejem i astrocytami - wykazywały aktywację immunologiczną i stan zapalny Chociaż naukowcy 

odkryli autoprzeciwciała w krwioobiegu dzieci autystycznych w innych badaniach badacze Hopkinsa 



nie znaleźli żadnych mózgów w swoich badaniach. Możliwe, że gdy pacjenci Hopkinsa byli młodsi, 

mogły również brać udział adaptacyjne części ich układów odpornościowych. Jednak naukowcy nie 

znaleźli żadnych specyficznych "markerów" (które można znaleźć, jeśli zaangażowana była część 

adaptacyjna układu odpornościowego), aby wskazać, co wywołało odpowiedź immunologiczną w 

mózgu. Naukowcy uważają, że toksyna, infekcja lub infekcja u matki podczas ciąży mogły zainicjować 

procesy. Nie wiadomo, czy aktywacja immunologiczna zaczyna się w mózgu, czy występuje w 

odpowiedzi na bodziec z innych źródeł, takich jak jelito. Znalezienie stanu zapalnego otwiera 

możliwości potencjalnych terapii medycznych w pewnym momencie w przyszłości i poszerza myślenie 

badaczy o przyczynach autyzmu. Jednak badacze Hopkinsa wskazują, że żadna konkretna terapia nie 

może "cofnąć" odkrycia mózgu w tym czasie. Inni badacze również opisali intrygujące wyniki. W jednym 

małym badaniu opublikowanym w 2004 roku udowodniono, że dzieci autystyczne, które wcześniej 

wykazywały obecność wirusa odry w swoich przewodach GI, również miały wirus odry w płynie 

mózgowo-rdzeniowym. Inna grupa badawcza znalazła autoprzeciwciała w samym mózgu, obecne w 

wyściółce mózgowych naczyń krwionośnych. Demonstrowanie specyficznego układu 

odpornościowego nieprawidłowości dają naukowcom wskazówki dotyczące potencjalnych terapii 

biomedycznych, które może być pomocne dla tych dzieci. Obecnie badania stworzyły znacznie więcej 

pytań niż odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że te odpowiedzi są nieuchronne i na dobre kolei 

doprowadzi do opracowania konkretnych nowych terapii.  

Poprawa odporności 

Jeśli dziecko z autyzmem jest chore i czuje się źle - szczególnie jeśli cierpi na chroniczne zaparcia, 

zapalenie jelit lub zakażenie ucha - jego zachowanie może się pogorszyć, ponieważ czuje się okropnie 

i nie może się skoncentrować. "Podwójny whammy" jest tym, że dziecko nie może komunikować, co 

jest nie tak z powodu autyzmu, co prowadzi do jeszcze większej frustracji i negatywnych zachowań. 

Leczenie tych objawów układu odpornościowego może pomóc dziecku w ogólnym poziomie 

funkcjonowania i zachowania. W tej części zajmiemy się strategiami pierwszego rzutu, drugiej linii i 

trzeciej linii leczenia zaburzeń układu odpornościowego u dzieci autystycznych. Niektóre z omawianych 

tutaj kwestii dotyczą głównego nurtu i dotyczą każdego dziecka z podobnymi objawami. Inne opcje 

mają jedynie niepotwierdzony dowód na to, że pomagają dzieciom w spektrum autyzmu, ale mogą one 

być lub nie być warte rozważenia na podstawie objawów twojego dziecka i twojej sytuacji w kieszeni 

(innymi słowy, wiele z tych metod może być kosztownych). Mamy nadzieję, że znajdziesz 

sympatycznego specjalistę medycznego, który pomoże ci przejść przez to te potencjalne terapie. Każde 

dziecko z autyzmem jest inne, co oznacza, że specjaliści muszą ocenić każde dziecko pod kątem jego 

określonej grupy objawów i nieprawidłowości laboratoryjnych. Medycyna nie może dać ci "jednej 

uniwersalnej terapii", ale może dać ci wiele terapii i strategii, które mogą poprawić sytuację twojego 

dziecka i pomóc mu osiągnąć jego optymalny poziom funkcjonowania. Niektóre terapie pierwszego 

rzutu są korzystne dla większości dzieci i są dość łatwe do wdrożenia, a inne interwencje drugiej i 

trzeciej linii wymagają przepisanych leków i ścisłego nadzoru ze strony lekarzy. 

Koncentrując się na podstawach pierwszorzędnych 

Ty, opiekun autystycznego dziecka (lub autystyczny dorosły), jesteś pierwszą linią obrony, jeśli chodzi 

o poprawę układu odpornościowego. Zrównoważona dieta "naturalnie", jak to możliwe, jest dobrym 

początkiem, ale masz do dyspozycji wiele taktyk. Poniższa lista przedstawia strategie pierwszego rzutu, 

które można rozważyć we własnym zakresie. Strategie są ogólnie bezpieczne i nie są strasznie drogie i 

(poza zmianami dietetycznymi) udowodniono, że wspierają i regulują układ odpornościowy w innych 

podobnych zaburzeniach (nie przeprowadzono dużych badań nad autyzmem). Powinieneś omówić te 

strategie z lekarzem. Większość lekarzy jest przynajmniej trochę obeznana z nimi, ale profesjonaliści, 



którzy stosują podejście naturopatyczne (nawet jeśli nigdy nie traktowali dzieci z autyzmem) są 

najbardziej kompetentnymi opcjami. 

  Podejmowanie decyzji o diecie: chociaż zaangażowanie w konkretną dietę jest zniechęcające, 

a nie masz doskonałego sposobu na określenie, w jaki sposób Twoja rodzina skorzysta, dając 

ukochanej zdrową dietę zawierającą niewiele dodatków lub przetworzonej żywności jest 

dobrym krokiem w kierunku zwiększenia jego układu odpornościowego . Jeśli jedzenie 

pobudza układ odpornościowy twojego dziecka, unikanie go może tylko poprawić jego stan. 

Przynajmniej powinieneś rozważyć próbę całkowitego uniknięcia mleka, ponieważ wydaje się, 

że jest on najczęstszym winowajcą; należy jednak zdecydowanie rozważyć wyeliminowanie 

jakiegokolwiek innego podejrzanego jedzenia. Uwaga: dziecko unikające mleka powinno 

otrzymywać 500 do 600 miligramów wapnia dwa razy dziennie, albo za pomocą wzbogaconego 

wapniem soku pomarańczowego lub suplementu. Enzymy trawienne, takie jak EnZym-

Complete / DPPIV / Isogest, mogą być korzystne, ale nie są substytutami do całkowitego 

usuwania obrażających pokarmów. 

  Ochrona probiotykami: "dobre" bakterie w jelitach są bardzo ważne w regulacji przewodu 

pokarmowego. Częste stosowanie antybiotyków (wspólne dla dzieci autystycznych) zabija te 

pomocne bakterie, ale można je zastąpić suplementami dostępnymi bez recepty (poszukaj 

Lactobacillus lub Bifidobacterium wymienionych jako składniki) lub jogurtem z żywej kultury 

(znajdującym się w sklepach ze zdrową żywnością; jogurt nie jest przeznaczony dla osób 

unikających mleka). Takie produkty, znane jako probiotyki, są szeroko stosowane w zwalczaniu 

zapalnych chorób jelit i zakaźnej biegunki. Probiotyki zwiększają IgA poziomy w jelitach i 

regulują sygnały immunologiczne, zmniejszając przepuszczalność jelit i stan zapalny. Spróbuj 

żyć na żywo zamiast liofilizowanych marek probiotyków w twoim lokalnym sklepie ze zdrową 

żywnością (znaleziony z suplementami chłodzonymi) lub zamawiać marki takie jak Pro-Bio Gold 

lub Culturelle online od dostawców specjalizujących się w produktach dla dzieci z autyzmem. 

Celuj w co najmniej 1 miliard bakterii dziennie. Wypróbuj suplementy wolne od kazeiny 

zawierające pojedynczy szczep bakterii lub szczepy mieszane - w zależności od tego, która z 

nich jest lepsza dla Twojego dziecka. Często obracające się marki mogą pomóc, więc po prostu 

kup jednomiesięczne zapasy, dopóki nie przejdziesz kontroli nad objawami jelit. 

  Stosując NNKT: Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (EFA), zwłaszcza omega 3s, obniżają 

uwalnianie cytokin prozapalnych i pomagają w uszczelnianiu wycieków jelit. Olej z ryb jest 

dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, ale musisz mieć pewność, że nie zawiera rtęci 

(powinien powiedzieć na opakowaniu). Zacznij od 1000 do 2000 miligramów dziennie dwóch 

połączonych kwasów tłuszczowych omega-3 łącznie - kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 

kwasu dokozaheksanowego (DHA). 

  Dodawanie przeciwutleniaczy: zwalczanie stanu zapalnego za pomocą witamin 

antyoksydacyjnych, takich jak A, C i E, oraz stosowanie suplementów antyoksydacyjnych, 

takich jak Co-Q10 (koenzym o strukturze podobnej do witaminy K i działający jako katalizator 

do produkcji energii; 25 mg na dobę), może pomóc w regulacji układu odpornościowego i 

zmniejszyć stan zapalny. Niektórzy lekarze naturopatyczni z powodzeniem stosowali krótki 

"podmuch" wysokiej dawki witaminy A, ale powinniście próbować tego tylko pod nadzorem, 

ponieważ witamina A może być toksyczna w dużych dawkach; zobacz kolejne sekcje dla 

bardziej skomplikowanych terapii 

Poszukiwanie strategii drugiej linii 

Nawet jeśli zauważysz poprawę dzięki pierwszorzędnym mechanizmom obronnym, które wprowadzisz 

w celu poprawy układu odpornościowego dziecka, twoje dziecko może wymagać dodatkowych 



strategii, aby złagodzić ból lub doświadczyć większej poprawy. Oto kilka opcji drugiej linii, które mogą 

być trudniejsze do wykonania na własną rękę lub wymagają recepty, skierowania do specjalisty lub 

specjalistycznego testu: dysbakterioza 

  Pokonanie dysbakteriozy : Dysbakterioza występuje, gdy normalnie nieszkodliwe bakterie i 

drożdże wywołują choroby, zmieniając odżywianie lub reakcje immunologiczne gospodarza. 

Pozbycie się patogenów w jelitach uspokaja układ odpornościowy i pomaga objawom 

przewodu pokarmowego. Wykazano, że odpowiednie antybiotyki stosowane rozważnie 

zmniejszają objawy autystyczne. Jednak efekty nie są trwałe, więc powinieneś użyć innych 

środków, aby powstrzymać nienormalne bakterie po tym, jak Twoje dziecko zakończy kurs 

antybiotyków. Lekarstwa przeciwgrzybicze na receptę, zwłaszcza krótkie kursy i suplementy, 

takie jak pochodne czosnku lub "przyjazne" drożdże (saccharomyces boulardii), mogą pomóc, 

jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie po zastosowaniu terapii pierwszego rzutu. 

  Suplementacja siary: Dzieci z niskimi poziomami IgA lub z cięższą przewlekłą biegunką mogą 

potrzebować dodatkowej pomocy w rozwiązywaniu problemów z jelitami. Mamy nadzieję, że 

możesz uzyskać skierowanie do gastroenterologa, ale jeśli nie możesz lub chcesz poprawić 

sytuację podczas oczekiwania na wizytę u specjalisty mogą pomóc inne terapie. Siara, 

suplement zawierający skoncentrowaną pochodną mleka krowiego, która zawiera wysokie 

poziomy pomocniczych przeciwciał, może pomóc w chronicznych dolegliwościach żołądkowo-

jelitowych lub dysbakteriozie, jeśli inne metody nie pomagają, chociaż powinna być ona wolna 

od kazeiny, jeśli dziecko unika mleka. Inne podejście polega na przyjęciu dożylnej 

immunoglobuliny (IVIG), tego samego produktu stosowanego w leczeniu niedoboru 

odporności i umieszczeniu go w kapsułkach stosowanie doustne tak, że zwalcza patogeny w 

jelitach. Obecnie trwa próbny produkt komercyjny (więcej informacji na temat IVIG można 

znaleźć w następnej części). 

  Atakowanie alergii: Wykazano, że alergie na nos wpływają na koncentrację i pamięć, dwie 

ważne kwestie dla dzieci autystycznych. Lekarze powinni przetestować dzieci z chronicznymi 

wyciekami nosa, astmą, egzemą lub nawracającymi infekcjami ucha i zapaleniem zatok w 

przypadku tradycyjnej alergii podczas testów skórnych lub z testem radioalergosomatycznym 

we krwi (RAST). Jeśli wybierzesz, możesz uniknąć alergenów i spróbować leczenia 

nonhistaminianami przeciwhistaminowymi lub lekami przeciwzapalnymi (np. Singulair). 

  Badanie infekcji: Lekarze powinni oceniać dzieci ze spektrum autyzmu, które mają 

nawracające infekcje, tak jak typowe dzieci - mierząc poziomy immunoglobulin i 

przeprowadzając testy alergiczne. 

  Modyfikowanie metali: Jeśli odkryłeś, że metale ciężkie wpływają na układ odpornościowy 

Twojego dziecka, warto je usunąć. 

Terapie trzeciej linii 

Niektóre agresywne terapie mogą okazać się konieczne, gdy prostsze, bardziej kontrolowane terapie 

nie działają. Zazwyczaj takie terapie trzeciej linii obrony są odpowiednie lub dostępne tylko dla 

niektórych dzieci, zgodnie z ustaleniami lekarza. Oto lista agresywnych terapii, które możesz omówić z 

lekarzem: 

  Leczenie zapalenia jelita grubego: u dzieci z ciężkim zapaleniem jelit (zwanym zapaleniem 

okrężnicy), diagnozowanym przez gastroenterologa, lekarz może przepisać leki przeciwzapalne 

zwykle stosowane w zwalczaniu chorób zapalnych jelit. 

  Środki antywirusowe: W czasie tej książki nie jest możliwe pełne zdefiniowanie znaczenia 

wirusów w autyzmie. Rola przewlekłych infekcji wirusowych i skuteczność środków 
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https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=dysbakterioza
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=dysbakterioza
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=dysbakterioza


antywirusowych nadal pozostaje kwestią sporną. Jednak możesz rozważyć próbę leku 

przeciwwirusowego, jeśli twoje autystyczne dziecko zdaje się tracić umiejętności w czasie 

infekcji wirusowej. Anegdotycznie leki antywirusowe przynoszą korzyści niektórym dzieciom, 

ale wiele z tych leków ma skutki uboczne dla neuroprzekaźników i mózgu, więc jak działają lub 

dla kogo nie jest jasne. Dopóki lekarze nie rozwiążą debaty, dzieci ze spektrum autyzmu mogą 

uzyskać badania krwi, aby sprawdzić, czy mają wystarczającą odpowiedź na ich pierwsze MMR 

(połączona szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce) w celu ustalenia, czy potrzebują 

dopalaczy w wieku 4 lub 5 lat, zamiast otrzymywać go automatycznie. 

  IVIG: Dożylna immunoglobulina (IVIG), produkt krwi zawierający przeciwciała zebrane od 

wielu dawców, jest bardzo pomocna w zwalczaniu zakażeń u dzieci, których poziom własnych 

immunoglobulin jest niski. Nawet jeśli nie poprawia bezpośrednio objawów autyzmu, powinno 

radykalnie zmniejszyć nasilenie i częstotliwość infekcji u dzieci z niskim poziomem IgG i pomóc 

dzieciom czuć się znacznie lepiej. Lekarze powinni podawać IVIG dzieciom z niedoborem 

immunologicznym z autyzmem, tak samo jak dzieciom o tym samym niskim poziomie 

immunoglobulin, które nie mają autyzmu. Dr Gupta z University of California zauważył 

poprawę w funkcjonowaniu niektórych autystycznych dzieci, które otrzymały IVIG zastępczą 

(niską dawkę). Lekarze mogą również stosować IVIG w dużych dawkach w zaburzeniach 

autoimmunologicznych (w tym PANDAS) w celu modulowania układu odpornościowego; takie 

leczenie również przynosi korzyści niektórym dzieciom z autyzmem, szczególnie tym z wysokim 

poziomem autoprzeciwciał mózgu, chociaż naukowcy mają tylko anegdotyczne dowody w tym 

czasie. Terapia IVIG jest bardzo, bardzo droga i rzadko jest objęta ubezpieczeniem. Również 

doświadczony lekarz powinien nadzorować to leczenie, ponieważ zbyt duża dawka może 

powodować niską liczbę białych krwinek i inne niekorzystne działania. 

 Inne agresywne opcje: Teraz, kiedy naukowcy odkryli pewne objawy zapalenia i aktywacji 

immunologicznej w wielu mózgach autystycznych dzieci, badane są specyficzne terapie, które 

okazały się przydatne w leczeniu innych zaburzeń neurologicznych o podobnych odkryciach. 

Obserwuj nowe osiągnięcia. 

Biochemia rodzi zachowania: nowy sposób myślenia 

Tradycyjnie uważa się, że autyzm to grupa zachowań spowodowanych przez wadliwy gen lub geny, 

które wprowadziły zmiany strukturalne w mózgu przed narodzinami dziecka. Tradycyjne myślenie 

mówi, że ponieważ lekarze nie są w stanie naprawić strukturalnych nieprawidłowości mózgu, nie mogą 

zrobić nic, aby poprawić poziom funkcjonowania dziecka, poza zapewnieniem terapii behawioralnych. 

Podejście biomedyczne do autyzmu opiera się na innym pomyśle - że autystyczne dzieci mają problemy 

metaboliczne, które lekarze mogą zdiagnozować i leczyć. Naprawianie uszkodzonych szlaków 

biochemicznych poprawia układ odpornościowy i pomaga leczyć jelito, dzięki czemu dziecko czuje się 

lepiej fizycznie. Biomedyczne myślenie podkreśla, że zwracając uwagę na kwestie medyczne (w 

przeciwieństwie do psychiatrycznych) dzieci, wraz z aspektami psychiatrycznymi i edukacyjnymi, 

opiekunowie i lekarze mogą znacznie poprawić jakość życia dzieci i ich poziom funkcjonowania. 

Ponieważ pomysł przyjęcia biochemii może wydawać się jeszcze bardziej zniechęcający niż 

rozwiązywanie immunologii, pomaga on zwizualizować szlaki biochemiczne jako drogi przyjmujące 

cząsteczkę z punktu A do punktu B w celu interakcji z inną cząsteczką. Ciało może zapewnić trzy różne 

możliwe ścieżki lub tylko jeden sposób, aby się tam dostać. Wariacje genetyczne przyczyniają się do 

tego, jak skutecznie cząsteczki przechodzą od A do B - droga przeciętnego człowieka może być 

odpowiednikiem posiadania dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, a osoba o "super" efektywności 

może reprezentować drogę ekspresową. W przypadku wielu krytycznych ścieżek dzieci z autyzmem 

wydają się mieć jednopasmowe drogi, więc metabolizm nie jest bardzo wydajny. Co więcej, dzieci 

autystyczne doświadczają problemów środowiskowych, które jeszcze bardziej zmniejszają 



efektywność, zmieniając warunki drogowe lub blokując części ścieżki, powodując biochemiczną 

implikację. Poniższe sekcje dotyczą problemów z drogami, z którymi borykają się dzieci z autyzmem i 

jak działa ich metabolizm.  

Rzucanie światła na złamane ścieżki  

Zablokowane szlaki biochemiczne wpływają na autystyczne dziecko na wiele sposobów - na przykład 

zmniejszenie normalnej produkcji energii komórkowej lub zmniejszenie zdolności organizmu do 

skutecznego pozbycia się substancji toksycznych. To, w jakim stopniu blok wpływa na ciało dziecka, 

zależy od tego, jak ważna jest ścieżka. Jeśli spóźnisz się z przyjściem do fryzjera, konsekwencja, że twoje 

włosy rosną w innym dniu, to nie to samo, co konsekwencja nie dotarcia na lotnisko na czas i brak lotu. 

Badania wskazują, że dwie najbardziej dotknięte ścieżki u dzieci z autyzmem to metylacja i zasiarczenie: 

 Metylacja to proces wydłużania cząsteczki przez dodanie węgla. Ten krok jest niezbędny do 

regulacji syntezy DNA i enzymów, budowy neuroprzekaźników, synchronizacji wypalania 

neuronów i tworzenia energii komórkowej. Metylacja jest nietypowa u większości dzieci z 

autyzmem. 

  Sulfation jest częścią szlaku biochemicznego niezbędnego do usuwania toksyn z organizmu. 

Pomaga "podnosić" cząsteczki odpadów w celu ich pozbycia się. 

 

Innym sprawdzonym problemem u dzieci z autyzmem jest stres oksydacyjny, równoważny rdzewieć w 

mechanizmach metabolizmu. Napięcie jest wynikiem stanu chemicznego od zapalenia, które 

utrzymuje cząsteczki "zablokowane" zamiast łatwo łączenie ze sobą. 

Maksymalizacja metabolizmu 

Nie jest łatwo wyprodukować neuroprzekaźniki lub jakiekolwiek inne cząsteczki, jeśli układ 

biochemiczny jest zablokowany i nieefektywny, więc wiemy, że biochemia wpływa bezpośrednio na 

zachowanie. Poprzez pomiar określonych cząsteczek i uzupełnianie niedoborów składników szlaków 

lekarze mogą optymalizować metabolizm, aby poprawić zachowanie. U niektórych dzieci niedobory 

metaboliczne mogą być genetyczne. W innych przypadkach problemem jest wybiórcza dieta lub słabe 

wchłanianie substancji odżywczych przez jelita. Próba normalizacji ścieżek biochemicznych może 

poprawić ogólne funkcjonowanie - nie znajdziesz listy konkretnych korzyści dla każdego suplementu. 

Powinieneś omówić podejścia, które przedstawiamy z twoim dostawcą opieki zdrowotnej, ale lekarz z 

podejściem naturopatycznym może być konieczny, aby zapewnić niektóre z opcji. Obecnie badania są 

niewielkie, a dostępne wyniki są głównie anegdotyczne, ale naukowcy tacy jak Jill James, Richard Deth, 

James Adams i inni szybko rozszerzają wiedzę kryjącą się za anegdotami. Oto kilka rzeczy, które możesz 

dać dziecku, aby poprawić metabolizm i odblokować ścieżki powodujące problemy: 

  Witaminy: Poziomy witamin są nieprawidłowe u wielu dzieci z autyzmem; nie jest nierozsądne 

rozważanie uzupełniania, szczególnie dla dzieci z ubogimi dietami, ponieważ wiele witamin jest 

niezbędnymi czynnikami w wielu szlakach biochemicznych. Takie witaminy obejmują 

 • Witaminy A, C i E przeciwutleniające 

 • Witaminy z grupy B do naprawy metylacji, szczególnie B6 (pirydoksyna) lub jego aktywna 

 forma P5P (pirydoksal 5-fosforan) 

 • B12 (kobalamina w postaci metylko-kobalaminy) 

 • Kwas foliowy lub jego postać aktywna, kwas folinowy 



Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że twoje dziecko ma wszystkie te witaminy, jest podanie 

multiwitaminy opracowanej specjalnie dla dzieci w spektrum, chociaż metyl-B12 musi być podawany 

przez wstrzyknięcie lub aerozol do nosa. Doskonałym źródłem informacji na temat dawek zarówno dla 

witamin i minerałów (w tym odpowiednich multiwitamin) jest www.eas.asu.edu/~autism (przejdź do 

linku Porada). Możesz również zapoznać się z dodatkiem w tej książce, aby uzyskać więcej doskonałych 

zasobów. 

  Minerały: Poziom cynku i selenu jest niski u większości autystycznych dzieci, więc powinieneś 

poprosić lekarza o ich uzupełnianie unikając miedzi. Magnez pomaga w funkcjonowaniu 

witaminy B6, a suplementacja wapnia jest ważna dla dzieci na diecie bezmlecznej. 

  Aminokwasy: Pomiar profilu aminokwasów dziecka i uzupełnianie go w razie potrzeby może 

pomóc jego ciału w optymalnym wytwarzaniu białek, co poprawia metabolizm. Cysteina, 

budulec dla glutationu, jest często niska u dzieci autystycznych, ale można ją wzmocnić 

pośrednio przy pomocy doświadczonego lekarza (może nie być dobrze tolerowany przez 

siebie). 

  Przeciwutleniacze: Kwasy tłuszczowe omega 3 są często niskimi dziećmi z autyzmem. 

  Glutation: składa się z ciągu trzech aminokwasów - cysteiny, glicyny i kwasu glutaminowego - 

glutation jest najważniejszym przeciwutleniaczem w komórkach organizmu. Glutation jest 

krytyczny dla detoksyfikacji i wytwarzania energii, ale jest niski u większości dzieci ze spektrum 

autyzmu. Lekarz medycyny naturalnej może przedyskutować, czy bezpośrednie dawanie 

glutationu lub zwiększanie poziomu pośrednio jest najlepszym rozwiązaniem dla twojego 

dziecka. 

  DMG / TMG (dimetyloglicyna i trimetyloglicyna): oba te suplementy, które są dostępne w 

sklepach ze zdrową żywnością lub przez firmy specjalizujące się w suplementach dla dzieci z 

autyzmem, pomagają w metylacji, najczęściej "zablokowanej" ścieżce biochemicznej. Rozważ 

rozpoczęcie od podania DMG, dając 125 mg raz lub dwa razy dziennie. 

  Melatonina: Melatonina jest hormonem snu organizmu i może pomóc w podnoszeniu 

poziomu metylacji. Zacznij od 1 do 3 mg melatoniny (dostępnej w sklepach ze zdrową 

żywnością) doustnie 30 minut przed snem. Możesz go podawać codziennie lub sporadycznie, 

w zależności od reakcji dziecka, szczególnie u dzieci, które mają problemy z zasypianiem. 

 

Każde dziecko z autyzmem jest osobą, a większość dzieci jest bardzo wrażliwa do jakichkolwiek zmian 

w ich systemach, więc musisz iść "nisko i wolno", kiedy to przychodzi do suplementów lub leków. Nie 

zaczynaj wszystkiego od razu; odczekaj co najmniej dwa tygodnie, zanim dodasz kolejny dodatek do 

miksu, i zachowaj pisemne zapisy swoich wrażeń z każdego suplementu. Możesz nie chcieć mówić 

terapeutom lub nauczycielom twojego dziecka o konkretnych terapiach, które dajesz, ponieważ ich 

wrażenia dotyczące jakichkolwiek ulepszeń lub niepowodzeń w zachowaniu lub nastroju mogą być 

bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji, czy terapia ma jakąkolwiek korzyść. Śledź obserwacje 

poczynione przez ludzi, którzy są "ślepi" na jakiekolwiek terapie medyczne w twoich pisemnych 

zapisach. Powinieneś jednak trzymać lekarza dziecka w kontakcie ze względów bezpieczeństwa. 

Ołów (i rtęć) 

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów autyzmu jest rola metali ciężkich w zaburzeniu, przy 

czym rtęć jest najbardziej nagłośniona i upolityczniona. Oprócz szczepionek ekspozycja na rtęć może 

pochodzić pośrednio od ciężarnej matki z połkniętych ryb, wypełnień stomatologicznych lub szczepień 

podczas ciąży - takich jak grypa lub rhogam, podawanych matkom z niezgodnością Rh. Inne metale 

ciężkie również wydają się problemem dla niektórych dzieci. Ołów - występujący w glebie w wielu 



częściach kraju z ołowiu i benzyny ołowiowej - oraz arsenu (środek konserwujący w drewnie stosowany 

na placach zabaw) są szczególnie powszechne. Warto zauważyć, że ekspozycja na metale ciężkie 

(najlepiej z badaną rtęcią) powoduje o wiele więcej anomalii u zwierząt z genetyczną predyspozycją do 

autoimmunizacji niż u tych bez tego (jak w przypadku dzieci z autyzmem). Ponadto zwierzęta i ludzie 

narażeni na działanie metali ciężkich często tworzą autoprzeciwciała przeciwpłytkowe, szczególnie z 

odpowiednim (lub błędnym, naprawdę) podłożem genetycznym. Infekcje, wirusowe lub bakteryjne, 

mogą również wywoływać autoimmunizację w niektórych zaburzeniach. Metale ciężkie mogą 

powodować bardziej zakaźną infekcję wirusową i stać się przewlekłą. Nie można zignorować paraleli 

między dysfunkcją układu odpornościowego u dzieci w spektrum autyzmu a tymi obserwowanymi u 

zwierząt narażonych na małe dawki rtęci. 

Dlaczego autystyczne dziecko? 

Preparat zawierający tiomersal zawierający rtęć był stosowany w rutynowych szczepionkach 

dziecięcych od dziesięcioleci, ale podana ilość wzrosła na początku lat dziewięćdziesiątych. Ale jeśli 

wszystkie niemowlęta na początku lat 1990 otrzymały te same szczepionki, dlaczego nie każde dziecko 

zostało otrute? Czy dzieci z autyzmem "kanarki w kopalni", gdy świat staje się bardziej toksyczny? Być 

może tak. Wielu badaczy wykazało na początku XXI wieku, że przynajmniej niektóre dzieci z autyzmem 

mają więcej metali ciężkich przechowywanych w swoich ciałach, najprawdopodobniej dlatego, że mają 

minimalną zdolność do pozbycia się ich poprzez system detoksykacji organizmu. Ich nieprawidłowości 

biochemiczne i metaboliczne – takie jako niski glutation - zakłócają normalny proces eliminowania 

toksyn i metali ciężkich, więc bez naprawienia "zepsutej" biochemii, są bardziej podatni na krzywdę niż 

inne dzieci, niezależnie od tego, jak zostały wystawione. Możliwe jest podawanie leków, które 

"wyciągają" z organizmu metale ciężkie, stosując leki zwane chelatorami, w celu zmierzenia, czy 

obecne są niezwykłe ilości metali. Chociaż nadal jest to obszar wysoce kontrowersyjny, chelatacja jest 

potencjalną opcją do zbadania dla Twojego dziecka z autyzmem. 

Testowanie pod względem toksyczności 

Test prowokacji, w którym lekarze podają dziecku dawkę lub kilka dawek środka (zwanego 

chelatorem), który wyciąga metale z ciała - z moczem zebranym przed i po - jest najczęstszym 

sposobem wykazania nienormalnie wysokiego obciążenia organizmu metale ciężkie. Nie każde dziecko 

o wysokim poziomie metali lub ostatecznie korzystające z usuwania metali ma pozytywny test 

prowokacyjny, a wiele dzieci wydalają inne metale, takie jak ołów lub arsen, przed testem "wyciąga" 

wszelkie rtęć. W rezultacie tego typu testy nie są dobrze akceptowane przez lekarzy głównego nurtu; 

rodziny, które są zainteresowane, muszą znaleźć doświadczonego praktyka medycyny naturalnej, aby 

zbadać tę opcję. Tradycyjne metody testowania metali ciężkich w organizmie obejmują analizy krew, 

włosy lub mocz. Testy te stają się pozytywne, jeśli osoba jest ciągle narażona na działanie metalu, na 

przykład w przypadku dzieci, które bawią się brudem zanieczyszczonym przez ołowiane cząstki farby. 

Testy nie są jednak pomocne, jeśli ekspozycja wystąpiła w przeszłości (ponieważ metale przeniosły się 

do tkanek, zamiast pozostać w krwioobiegu) lub jeśli dziecko ma zasadniczy problem z wydalaniem 

metalu - obie są prawdopodobnie prawdziwe dla dzieci z autyzmem. Metale przechowywane w ciele 

są notorycznie trudne do wykrycia, ponieważ są sekwestrowane (lub ukryte). Pomiar 

przechowywanych metali wymaga najpierw podania "prowokującego" środka. 

Chelatacja 

Chelatacja (wymawiane kee-lay-shun) jest procesem usuwania ciężkiego metalu z organizmu poprzez 

krwiobieg za pomocą leku, który wiąże się z metalem, pozwalając ciału wydalać go przez mocz lub kał. 

Wiele anegdotycznych doniesień od rodziców i klinicystów wskazuje, że usunięcie toksycznych metali 

ciężkich przyniosło korzyści znacznej liczbie dzieci z autyzmem, chociaż pozostaje wiele kontrowersji. 



Ponieważ lek nie jest specjalnie zatwierdzony do usuwania rtęci, lekarze naturopatyczni używają 

obecnie wielu środków lub chelatatorów, różnymi drogami - doustnie, dożylnie, czopkiem lub kremem 

stosowanym do skóra. Oto lista najpopularniejszych chelatorów: 

  DMSA (kwas dimerkaptosukcynowy lub Chemet): zatwierdzony przez FDA do usuwania ołowiu 

u dzieci o wysokim stężeniu ołowiu i stosowany do zatrucia rtęcią w Stanach Zjednoczonych. 

Opublikowane dane potwierdzają jego zdolność do wyciągania rtęci z autystycznych dzieci. 

Wiele anegdotycznych danych wskazuje obecnie, że DMSA pomaga również w poprawie 

objawów autyzmu, zwłaszcza jeśli podaje się je przed okresem dojrzewania. Kontrolowane 

badanie - w przypadku porównywania leczenia metodą bezpośrednią z "obojętnym" lub 

placebo - w celu udowodnienia skuteczności leczenia - jest w toku od tego czasu. 

  DMPS (dimerkaptopropanosulfonian sodu): nie jest zatwierdzony przez FDA do stosowania w 

Stanach Zjednoczonych, ale lekarze stosują go w Europie do leczenia toksyczności rtęci. DMPS 

może być lepszy w usuwaniu rtęci z organizmu niż DMSA, ale profil bezpieczeństwa nie jest tak 

dobrze ustalony. DMPS może być złożony na zamówienie przez aptekę składającą (aptekę, 

która ma licencję na indywidualne przygotowywanie zindywidualizowanych recept, zamiast 

wydawania "gotowych" produkowanych leków, jak robi to tradycyjna apteka) w Stanach 

Zjednoczonych z poleceniem lekarza. 

  TTFD (disiarczek tiaminy tetrahydrofurfurylowy lub alithiamine): Pochodna witaminy B1 

(tiaminy), TTFD nie jest zatwierdzona przez FDA, z wyjątkiem jako lek badawczy do stosowania 

w autyzmie, ale możesz być w stanie uzyskać go z apteki składającej, jeśli zamówiony przez 

lekarza. TTFD najczęściej stosuje się na skórze, a farmaceuta może łączyć go z glutationem. Ten 

chelator jest bardzo bezpieczny, ale wielu pacjentów będzie miało śmierdzący zapach, jeśli 

wydalą metale związane z TTFD, więc większość ludzi stosuje je w nocy i pod prysznicem rano. 

  EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy): Ten chelator jest szczególnie skuteczny w usuwaniu 

ołowiu, ale tylko lekarz, który jest bardzo obeznany z tym, jak bezpiecznie podawać EDTA, 

powinien podawać go, ponieważ błędy mogą zagrażać życiu. 

  Spraje: Kilka preparatów w sprayu do chelatacji jest dostępnych na rynku, ale skuteczność nie 

jest tak dobrze udokumentowana za pomocą oprysków, jak w przypadku innych środków 

chelatujących. 

Dobrze jest podejść do chelatacji, wiedząc jak najwięcej. Doskonałym zasobem jest 

www.autismwebsite.com/ARI/vaccine/heavymetals.pdf, który dostarcza szczegółowych informacji. 

Przede wszystkim, aby uzyskać test prowokacji prowokacyjnej lub kontynuować chelatację jako 

leczenie ciągłe, musisz znaleźć doświadczonego lekarza, który poprowadzi Cię przez proces i 

zindywidualizuje plan leczenia. Nie bój się pytać! 

Przed rozpoczęciem chelatacji. . . 

Aby chelatacja była bezpieczna i skuteczna, należy wykonać te czynności najpierw przed podaniem 

agenta chelatującego i po spotkaniu z lekarzem, który poprowadzi cię przez ten proces (skonsultuj się 

z lekarzem, jeśli już dajesz chelatory i nie podjąłeś tych kroków): 

 Zacznij od suplementów witaminowych i mineralnych, ponieważ chelatory usuwają cynk i 

niezbędne minerały oprócz metali ciężkich. 

  Wyczyść jelito dziecka tak bardzo, jak to możliwe, szczególnie łagodząc zaparcia, jeśli chelator 

zostanie podany doustnie. 

  Zwiększ poziom antyoksydantów i glutationu 

  Upewnij się, że Twoje dziecko ma minimalny ciągły kontakt z toksynami. Na przykład dziecko 

nie powinno jeść dużych ryb, takich jak tuńczyk. Jeśli dziecko musi mieć wypełniony ząb w 



trakcie leczenia, poproś o amalgamaty porcelanowe lub niesiłowe. I upewnij się, że szczepienia 

podane dziecku mają ślad lub brak tiomersalu. 

 

Chociaż szczepionki w latach 90. i wcześniej stosowały tiomersal (rtęć) jako środek konserwujący, 

rutynowe szczepionki dla dzieci w Stanach Zjednoczonych nie zawierają już więcej niż śladowej ilości 

rtęci (z wyjątkiem szczepionki przeciw grypie, która jest dostępna zi bez). Szczepienie jest ważne i ratuje 

życie, ale musisz wiedzieć, co otrzymuje dziecko. 

Zrozumienie ograniczeń chelatowania 

Chociaż wiele dzieci z autyzmem wydala znaczne ilości metali ciężkich podczas chelatacji i dostrzega 

korzyści, naukowcy mają niewiele dowodów na to, że jakikolwiek czynnik chelatujący może usunąć rtęć 

z mózgu. Ponieważ wiele chelatujących leków jest również silnymi przeciwutleniaczami i pomaga 

przywrócić chemizm siarczanowania, może zachodzić więcej niż jeden sposób działania. Chelatory mają 

potencjalne skutki uboczne, takie jak wysypki skórne lub zmiany w chemii wątroby. Podczas chelatacji 

dzieci powinny zawsze znajdować się pod nadzorem lekarza. Powinny być monitorowane za pomocą 

regularnych badań krwi i testów czynności wątroby, a lekarze powinni je sprawdzać, aby upewnić się, 

że potrzebne minerały, takie jak cynk, są zastępowane. 

 

 



Optymalizacja żywienia 

Jesteś tym co jesz. Ile razy słyszałeś to wyrażenie? Zgadujemy tonę. Ludzie lubią je wyrzucać, ponieważ 

to, co jemy, ma tak głęboki wpływ na nasze samopoczucie i zachowanie. A dieta może być w stanie 

pomóc wyleczyć to, co nam dolega. W co się pakujemy? Cóż, jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o roli 

odżywiania w autyzmie. Rodzice dzieci z autyzmem i dorośli z autyzmem zauważyli, że interwencje 

dietetyczne - takie jak eliminacja pszenicy i przetworów mlecznych (powszechne alergeny 

pokarmowe), dodawanie suplementów lub jedno i drugie - może posunąć się nawet do zmniejszenia 

objawów autystycznych u niektórych osób. Trawienie osoby autystycznej może się poprawić, a dieta 

może mieć pozytywny wpływ na zachowanie, nastrój i ogólne funkcjonowanie. W tym rozdziale 

przyjrzymy się niektórym z dietetycznych podejść, które pracowały dla ludzi i jak można je wdrożyć. 

Mówimy o zmianie diety dziecka, ale możesz zastosować dowolną radę, którą przedstawiamy 

autystycznym dorosłym. Podejścia, które wprowadzamy są bezpieczne - jeśli zapewnisz, że lekarz, 

dietetyk lub inna wykwalifikowana osoba nadzoruje ich stosowanie. Nie potrzebujesz recept na 

jakąkolwiek interwencję, którą proponujemy. W rzeczywistości czasami najtrudniejszą częścią tej 

podróży może nie być sama dieta, ale radzenie sobie z nadziejami i oczekiwaniami, szczególnie w 

sceptycznym środowisku. Dowody na to, że dieta może mieć pozytywny wpływ, mogą prowadzić do 

interesujących nowych odkryć w dziedzinie teorii autyzmu (więcej informacji w rozdziałach 2 i 3), ale 

w chwili pisania tego artykułu eksperci nie dysponują zbyt dużą ilością danych interakcja diety i 

autyzmu. W artykule opublikowanym w październiku 2005 r. W czasopiśmie The Journal of Pediatrics 

zauważono, że interwencja dietetyczna GF / CF (którą wyjaśniamy w tej części) wydaje się być pomocna 

w niektórych przypadkach autyzmu osoby prywatne. Chociaż nie znajdziesz żadnych recenzowanych 

badań wspierających każdą rekomendację, którą przedstawiamy w tym rozdziale, redakcja czasopisma 

The Journal of Pediatrics wyjaśniła, że nauka wspiera raporty rodziców i studia przypadków, które 

pokazują, że zmiana diety ma wpływ na wiele osób. Nie pozwól, aby brak dowodów Cię zatrzymał. 

Poprawa diety i trawienia jest zawsze pożądanym celem.  

Hartowanie twoich oczekiwań 

Zmiana diety osoby z autyzmem może znacznie pomóc kobiecie w radzeniu sobie, ale musisz pamiętać, 

że to, że leczenie działa dla jednej osoby, nie oznacza, że pomoże ona Twojej ukochanej. Każda osoba 

z autyzmem jest wyjątkowa w swoich objawach, a zatem w leczeniu. Po wypróbowaniu różnych 

dietetycznych podejść, wielu rodziców zgłasza pewne korzyści dla trawienia i ogólnego funkcjonowania 

ich dziecka. Niektórzy zgłaszają ogromne korzyści, a inni rodzice nie widzą żadnych korzyści. Jeśli nie 

zauważysz wyraźnej różnicy w swoim dziecku po zmianie diety, wrażliwość na pokarmy lub dieta mogą 

nie odgrywać roli w jego autyzmie. Ale musisz także zdać sobie sprawę, że niektóre zmiany mogą 

nastąpić natychmiast, a inne zajmują miesiące. Niektóre z porad, które przedstawiamy w tym rozdziale, 

takie jak unikanie rafinowanych cukrów i sztucznych słodzików, są zdroworozsądkowymi 

zachowaniami, którymi każdy powinien podążać. Inne działania są bardziej skomplikowane i trudne lub 

mogą wymagać od ciebie zawieszenia lub zignorowania konwencjonalnej mądrości, którą masz na 

temat tego, co jest zdrowe lub pożywne dla Twojego dziecka. Na przykład mleko krowie nie jest 

niezbędne dla zdrowia u osób nietolerujących mleka - przeszkadza w zdrowiu. Możesz dostarczyć 

dziecku składników odżywczych, które są w szklance mleka, takich jak wapń i witaminy D, przez inne 

źródła, które nie siać spustoszenia w jego delikatny system. Ale bez względu na interwencje, które 

wypróbujesz, zalecamy ich wdrażanie powoli, pojedynczo, tak abyś mógł określić, co dokładnie ma 

wpływ. 

Biorąc pod uwagę Twoje opcje interwencji dietetycznych 



Jeśli chodzi o dietę, jak jestem pewien, że możesz zbierać informacje z niezliczonych reklam, które 

przekraczają ekran telewizora, masz opcje. Jeśli chodzi o diety, które powinna rozważyć osoba 

autystyczna, opcje obejmują suplementację żywieniową, eliminację pokarmów, które mogą 

powodować problemy trawienne i stosowanie specjalnych diet. Rodzice próbowali wielu z tych opcji 

w połączeniu z interwencjami behawioralnymi i innymi, i nie będziesz sam, jeśli je spróbujesz. Jednak 

w przypadku większości z nich należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym dietetykiem. 

Nie pokładaj całej swojej wiary w radykalnym podejściu, szczególnie w przypadku Internetu, którego 

pseudonauka nieustannie podszywa się pod nowinę. Dobre podejście powinno być wspierane przez 

więcej niż jedno źródło. Bądź szczególnie ostrożny wobec firm, które wymagają, abyś używał tylko 

swoich produktów lub skorzystaj tylko z ich porad. Ludzie wykorzystają rodzica, który wydaje się 

rozpaczliwie potrzebujący pomocy, a wielu rodziców autystycznych dzieci wydało tysiące na "cudowne 

lekarstwa", które były cudowne tylko w ich zdolności do wzbogacania swoich sprzedawców. 

Czyszczenie diety Twojego dziecka 

Często zdarza się, że rodzice autystycznego dziecka mówią, że jedyne co je dziecko będzie jeść, to frytki, 

pizza, chipsy ziemniaczane i nuggetsy z kurczaka! Jeśli twoje dziecko zaczyna żądać tylko fast foodów, 

syreny ostrzegawcze powinny zacząć dzwonić - to nie jest zdrowa dieta! Żywność (y), które osoba je 

wyłącznie lub je w nadmiarze, nie jest zdrowa. Dobrym sposobem na posprzątanie diety Twojego 

dziecka jest zmniejszenie ilości spożywanych fast foodów. Eliminacja rafinowanych cukrów i innych 

przetworzonych produktów może pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia. Niezależnie od tego, 

czy Twoje dziecko jest autystyczne, czy nie, musi jeść zdrowo. A jeśli jest autystyczny, jedzenie zdrowej 

żywności jest jeszcze ważniejsze, ponieważ jego układ odpornościowy i układ trawienny potrzebują 

wszelkiej pomocy, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Musisz upewnić się, że szkoła Twojego 

dziecka w pełni współpracuje, a także z opiekunami, przyjaciółmi i krewnymi. Wiele szkół staje się coraz 

bardziej pożywna, szczególnie w związku z rosnącą otyłością i cukrzycą u dzieci. Jeśli szkoła Twojego 

dziecka koncentruje się na dzieciach o specjalnych potrzebach, powinna zapewnić, że Twoje dziecko 

nie jest jedyną osobą na specjalnej diecie; szkoła powinna być wykorzystywana do przyjmowania takich 

diet. Postaraj się, aby Twoje dziecko angażowało się w zajęcia na świeżym powietrzu i sport, jeśli jest 

w stanie. Jego radość i społeczna interakcja utrzymają ostrość z dala od jedzenia. 

Eliminacja rafinowanych cukrów i innych przetworzonych produktów spożywczych 

Czyszczenie diety dziecka poprzez eliminację rafinowanych cukrów i innych przetworzonych 

produktów może radykalnie poprawić jego funkcjonowanie. Unikaj żywności i dodatków, takich jak 

  Komercyjne wypieki i słodycze 

  Napoje bezalkoholowe i soki wysokosłodzone 

  Azotyny / azotany 

  MSG (glutaminian monosodowy [znany również jako hydrolizowane białka]) 

  Sztuczne barwniki (takie jak czerwone lub niebieskie barwniki) 

  Sztuczne słodziki (takie jak sacharyna lub aspartam) 

Skoncentruj się na pełnych, ekologicznych produktach, takich jak świeże owoce i warzywa, które nie 

zawierają cukru i nie są przetwarzane. Chcesz wiedzieć, co znajduje się w karmie, którą karmisz swoje 

dziecko, dlatego ważne jest czytanie etykiet na artykuły spożywcze. Odszyfrowanie etykiet żywności 

(wykaz składników w kolejności malejącej) może być trudne. Zasadniczo im dłuższa lista, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że znajdziesz składnik, którego nie chcesz, aby Twoje dziecko je spożyło. A jeśli 

nie możesz wymówić nazwy składnika, prawdopodobnie nie powinieneś go jeść! Naturalne pokarmy 

są tym, co Twoje dziecko zrobi najlepiej. Dieta Twojego dziecka nie musi być tak zróżnicowana, jak 



typowa amerykańska dieta, aby być dobrze zrównoważoną. Wiele kultur na całym świecie spożywa 

głównie te same produkty, bez negatywnych skutków. Jeśli podajesz produkty mięsne lub jajka, 

upewnij się, że nie pochodzą od zwierząt leczonych hormonami lub antybiotykami. 

Biorąc pod uwagę wrażliwość na pokarmy 

Wiele produktów spożywczych może wywoływać reakcje układu odpornościowego u wrażliwej osoby. 

Niektóre typowe wrażliwości na pokarm dla osób z autyzmem obejmują: 

  Pszenica, cała pszenica, owies, jęczmień, kukurydza 

  Jajka, kurczak, skorupiaki 

  Orzeszki ziemne 

  Mleko krowie, jogurt, lody, ser, czekolada 

  Rafinowany cukier, aspartam i sacharyna oraz kofeina 

  Dodatki chemiczne, takie jak dwutlenek siarki i MSG 

 Warzywa cytrusowe i psiankowate (pomidory, bakłażan, ziemniaki) 

  Drożdże i alkohol 

Soja, którą ludzie często używają do zastąpienia innych białek w swoich dietach, może nie być 

najlepszym wyborem dla Twojego dziecka. Wiele osób, które nie tolerują pokarmów takich jak nabiał 

czy pszenica, ma nietolerancję do soi, ponieważ struktura białka soi jest bardzo podobna do struktury 

mleka. Jeśli okaże się, że tak jest w przypadku Twojego dziecka, rozważ mleko ziemniaczane lub ryżowe 

zamiast mleka sojowego. A ponieważ białko sojowe jest podobne do glutenu i kazeiny, niektórzy 

zwolennicy diety zalecają jego usunięcie. Poza glutenem i kazeiną niektórzy rodzice twierdzą, że 

usunięcie kukurydzy lub soi prowadzi do zauważalnej poprawy u ich dzieci. Uważaj również na słodziki. 

Nie ryzykuj, jeśli Twoje dziecko jest nadwrażliwy. Trzymaj się naturalnych słodzików, które zawierają 

syrop klonowy, miód i stewię (naturalna alternatywa dla cukru lub aspartamu). 

Pszenica i produkty wolne od mleka 

Eliminacja pszenicy i produktów mlecznych z diety jest jednym z pierwszych kroków, które powinieneś 

podjąć po postawieniu diagnozy (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 18). Zazwyczaj 

lekarze zalecają dietę bezglutenową (pszenica, owies, żyto i niektóre inne zboża) i bez kazeiny (mleko 

i wszystkie produkty uboczne mleka) - dietę GF / CF - dla osób z autyzmem. Dlaczego ta dieta działa? 

Jedna szkoła myśli mówi, że gluten i kazeina są odpowiedzialne za niewłaściwie rozpadające się 

peptydy dietetyczne - część teorii autyzmu opioidów - lub że dysregulacja układu immunologicznego 

powoduje nienormalną odpowiedź immunologiczną, w której organizm reaguje na te substancje przez 

atakowanie siebie. "Ale chleb i ser są podstawą amerykańskiej diety!" Rozumiemy twoją frustrację. 

Aby uczynić twoją robotę trudniejszą, dzieci autystyczne mogą być z natury wybrednymi 

konsumentami. Pamiętaj tylko, że Twoje dziecko poczuje się lepiej po usunięciu tych produktów ze 

swojej diety, więc kłopot jest tego wart. Niektórzy pacjenci z autyzmem zgłaszali łagodną lub 

dramatyczną poprawę mowy i / lub zachowania po usunięciu glutenu i kazeiny. Niektórzy zgłosili 

również mniej napadów biegunki i luźnych stolców. Nie ma jeszcze dużych badań klinicznych na 

poparcie diety GF / CF - takie badanie jest drogie i trudne do wykonania - i żaden niezawodny test nie 

może określić, kto będzie reagował. Jednak dla każdego rodzica dziecka złapanego w błędne koło 

autyzmu, jest to leczenie warte spróbowania. Rozpoczęcie diety GF / CF może wydawać się trudne. 

Podejmowanie decyzji, aby rzeczywiście to zrobić, może być trudne. Heck, dowiedzenie się, jakie 

produkty zawierają gluten i kazeinę, może być trudne (po pomoc, zobacz pasek boczny "Przesiewanie 

glutenu i kazeiny z codziennych pokarmów"). Ale kiedy już to zrozumiesz, jak każda dieta, utrzymanie 

jej jest względnie łatwe. Tylko pamiętaj: próbowanie diety i walka z nią, aby skończyć się szczęśliwszym, 



zdrowszym, lepiej funkcjonującym dzieckiem z autyzmem brzmi znacznie lepiej niż życie ze źle 

funkcjonującym dzieckiem. Bądź systematyczny w swoim podejściu, biorąc do serca następujące 

sugestie: 

1. Spróbuj najpierw usunąć nabiał. Lekarze często sugerują, że najpierw usuwa się mleko, ponieważ 

organizm najszybciej oczyszcza się z mleka / kazeiny, a mleczarstwo jest najbardziej problematyczne, 

jeśli chodzi o układ odpornościowy dzieci autystycznych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nastąpi poprawa, 

będziesz obserwować je w ciągu kilku pierwszych dni lub tygodni, ale może to być stopniowe. 

2. Staraj się, aby Twoje dziecko było wolne od mleka przez co najmniej dwa tygodnie. Jeśli nie jesteś 

pewien, czy Twoje dziecko czerpie korzyści, możesz zwrócić niewielką ilość mleka do diety i zobaczyć, 

co się stanie. Jeśli zachowanie dziecka pogarsza się po powrocie do zdrowia, powinieneś zwrócić 

dziecko na dietę bezmleczną. Jeśli zaobserwujesz wyraźne pogorszenie zachowania, kiedy "rzucasz 

wyzwanie" swojemu dziecku z jedzeniem po przynajmniej sześcio-ośmiotygodniowym okresie 

"eliminacji", wiesz, że dziecko jest wrażliwe na ten pokarm. Jeśli jednak po dwóch miesiącach "rzucasz 

wyzwanie" dziecku i nie zauważasz żadnych reakcji niepożądanych, to w rzeczywistości jest tak, że to 

dziecko najprawdopodobniej nie ma wrażliwości na tę żywność. 

3. Spróbuj usunąć gluten / pszenicę. Podaj tę taktykę co najmniej trzy miesiące i do sześciu, aby ocenić; 

może to potrwać do sześciu miesięcy na diecie bezglutenowej, aby organizm pozbył się całego glutenu. 

Osoba wrażliwa odczuje skutki po spożyciu nawet bardzo małej ilości białka, więc upewnij się, że 

całkowicie usuwasz z diety wszystkie produkty zawierające gluten i kazeinę. Jest to szczególnie ważne, 

gdy unika się jedzenia w kategoriach pszenicy i nabiału, aby upewnić się, że dziecko je dobrze przez 

większość czasu i że uzupełniasz rzeczy, które zabierasz, kiedy wydobywasz gluten i kazeinę z diety. 

 

Uzupełnianie diety Twojego dziecka 

Suplementy diety promują leczenie układu odpornościowego, które jest upośledzone u wielu osób z 

autyzmem. Mogą również złagodzić rozluźnienie po wyeliminowaniu części wcześniej niezdrowej diety 

Twojego dziecka (patrz poprzednie rozdziały). Omówimy wiele z tych suplementów szczegółowo w 

części 7, więc powinieneś udać się tam, aby uzyskać więcej informacji na temat układu 

odpornościowego i dlaczego zalecamy niektóre suplementy.  

Równoważenie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 

 Czasami nazywane "pokarmami mózgowymi", niezbędne kwasy tłuszczowe wydają się być 

niezrównoważone w amerykańskiej diecie (spróbuj obejrzeć telewizję w rzeczywistości dla dowodów). 

Powinieneś zachować równowagę kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 w swojej diecie; jednak 

Amerykanie zazwyczaj spożywają o wiele więcej kwasów omega-6, co prowadzi do niedoboru kwasów 

tłuszczowych omega-3. W Tabeli przedstawiono objawy niedoboru kwasów tłuszczowych, jeśli chodzi 

o omega 3 i omega 6. 

Objawy niedoboru Omega 3 i Omega 6 

Omega3 Omega6 

Sucha skóra  Nadmierne pragnienie i pocenie się 

Mrowienie rąk i nóg  Częste oddawanie moczu 

Dysfunkcja immunologiczna  Szorstka, sucha skóra 

Przyklejone płytki krwi Słabe gojenie ran 

 



Po 9 do 11 miesiącach suplementacji niezbędnego kwasu tłuszczowego, dr Audhya (patrz tabela 

powyżej) zgłasza, że możesz zaobserwować zmiany w ciśnieniu krwi i częstości akcji serca. W większości 

przypadków układ trawienny i sen wydają się poprawiać po 6 do 9 miesięcy, a nieprawidłowe ruchy 

jelit zmniejszają się o 80 procent. Wycofanie społeczne i powtarzające się ruchy również mogą się 

zmniejszyć, umożliwiając dziecku z autyzmem bardziej efektywną interakcję z innymi. Nie potrzebujesz 

nadzoru lekarskiego, aby podjąć próbę usunięcia niedoboru kwasu tłuszczowego, ponieważ możesz to 

zrobić samodzielnie, a jest to bardzo powszechne i łatwe do naprawienia. Suplementy pomagają 

wzmocnić układ odpornościowy i zwiększyć ogólny stan zdrowia. Niektóre badania pokazują, że na 

przykład olej z wątroby dorsza ma pozytywny wpływ na podnoszenie poziomu uwagi. Niektórzy 

uważają, że olej z wątroby dorsza, który ma omega 3 i naturalne formy witamin A i D, ma zły smak. Nie 

prawda! Powinien smakować jak olej sałatkowy; jeśli nie, jest zjełczały. Możesz kupować 

aromatyzowane, nadające się do żucia formy oleju z wątroby dorsza, jeśli nadal nie możesz znieść tego 

smaku. Olej z wątroby dorsza zawiera omega 3 i naturalne formy witaminy A i witaminy D. Należy 

jednak unikać bardzo dużych dawek witamin A i D, ponieważ przedawkowanie może być 

niebezpieczne. Upewnij się, że używane oleje rybne są wysokiej jakości i że producent poświadcza je 

za niską zawartość metali ciężkich. Nie chcesz stworzyć problemu toksyczności metalu, gdy próbujesz 

wyleczyć! Ponadto nie zalecamy pobierania wszystkich olejów z ryb ze względu na wysoki poziom rtęci 

w wielu rybach. Dodawanie pomocnych witamin i minerałów Autystyczni ludzie często wydają się mieć 

niedobory żywieniowe, co prawdopodobnie powoduje, że jesteś w samym środku tego rozdziału. 

Badacze nie są pewni, co było pierwsze: niedobory lub autyzm. Jednak wiedzą, że witaminy i minerały 

mogą pomóc złagodzić stres systemu. W tej części podajemy niektóre suplementy, które powinieneś 

rozważyć przy pomocy dietetyka i lekarza. (Zobacz także Rozdział 7, aby zapoznać się z rozszerzoną 

wersją tego materiału). Dr Bernard Rimland, dyrektor Instytutu Badawczego Autyzmu (ARI) 

(www.autismwebsite.com/ari/index.htm) i założyciel ruchu Pokonaj Autyzm Teraz! (DAN!), Donosi, że 

witamina B-6, podawana z magnezem, pomaga około 50 procent ludzi, którzy go próbują, zgodnie z 

jego studiami. Więcej informacji na temat tych badań i innych interwencji można uzyskać na stronie 

internetowej ARI, która gromadzi dane na temat doświadczeń rodziców z narkotykami i suplementami 

żywieniowymi. ARI dysponuje bazą danych ponad 1000 dzieci, które według Rimland zostały 

"odzyskane" za pomocą biomedycznych środków. Prawie każde badanie dotyczące wpływu dużych 

dawek witaminy B-6 wykazuje pozytywne wyniki bez żadnych skutków ubocznych. Zawierasz magnez, 

środek uspokajający, aby zrównoważyć B-6, ponieważ pracują razem w ciele. Powinieneś również 

włączyć inne witaminy z grupy B, takie jak kwas foliowy, z suplementacją magnezu. Inne często 

zalecane suplementy to: 

 DMG, czyli dimetyloglicyna, jest bezpiecznym pokarmem, który pomaga połowę wszystkich 

autystycznych dorośli i dzieci dzięki poprawie wzorców mowy i zachowania. DMG to naturalnie 

występująca substancja pobrana przez biegaczy maratońskich w celu wzmocnienia ich układ 

odpornościowy. Możesz go kupić w sklepach ze zdrową żywnością;FDA uważa nawet, że to 

jedzenie. 

  Enzymy trzustkowe lub trawienne mogą pomóc w zaburzeniach trawienia, takie jak zaparcie 

lub przewlekła biegunka, z którymi często można się spotkać autyzm. 

  Suplementacja probiotyczna (dobra bakteria) koncentruje się na nieszczelnych jelitach, który 

zakłóca wchłanianie składników odżywczych do ciała, a wraz z nadmiernym wzrostem bakterii, 

który powoduje brak "dobrych" bakterii , które często doświadczają osoby autystyczne. 

  Buforowana witamina C wzmacnia układ odpornościowy. Mamy wysokie stężenia witaminy C 

w mózgu, a witamina C pomaga układowi odpornościowemu. 

  Wapń jest pomocny, szczególnie jeśli unikasz produktów mlecznych. Możesz znaleźć wapń w 

zielonych warzywach takie jak szpinak i brokuły, w orzechach i nasionach. 



Wdrażanie twojego planu 

Czasami jedzenie może mieć oczywiste złe efekty, takie jak biegunka lub ból brzucha, ale czasami trzeba 

trochę czasu i zastanowienia, aby dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje - na przykład, gdy wzorce snu 

Twojego dziecka są wyłączone lub wydaje się nieuważna i nie wiesz czemu. Potrzebny jest więc sposób, 

aby skatalogować podaną żywność w porównaniu z objawami, które widzisz. Prowadzi to - niestety - 

do więcej papierkowej roboty. Śledzenie tego, co Twoje dziecko je i jak zachowuje się przez kilka 

tygodni, może ci powiedzieć wiele o potencjalnych alergiach lub nietolerancjach. Możesz podzielić się 

swoimi odkryciami z lekarzem i poprosić go o zalecenie interwencji dietetycznej, która może pomóc 

Twojemu dziecku. Prowadzenie dzienniczka jedzenia i symptomów Skutecznym sposobem, aby 

dowiedzieć się, jakie pokarmy zakłócają system twojego dziecka, zanim zgłosisz swoje obawy i sugestie 

do lekarza, aby rozpocząć swój plan, jest śledzenie tego, co Twoje dziecko je i jak wpływa na jej 

zachowanie przez co najmniej kilka tygodni. Najprostszy rodzaj jedzenia i dziennik objawów działa w 

następujący sposób: 

1. Weź arkusz papieru i podziel go na cztery kolumny. 

2. Oznacz kolumny od lewej do prawej w następujący sposób: Data, godzina, jedzenie i reakcja. 

3. Wykorzystuj dziennik do rejestrowania jakichkolwiek fizycznych lub behawioralnych objawów, 

takich jak napady złości, drażliwość, senność, ból brzucha, schemat snu, funkcja jelit, w tym przybliżony 

czas wystąpienia. 

Im więcej szczegółów, tym lepiej, ale nie bądźcie nadgorliwi! Na początku będziesz chciał wszystko 

oznaczyć, ale nowość z czasem zniknie. Prowadzenie dziennika, między innymi, może pomóc w 

identyfikacji problemów, które nie wynikają z autyzmu twojego dziecka. Agresja na przykład nie jest 

częścią definicji autyzmu, więc jeśli zauważysz agresję, gdy twoje dziecko spożywa określone pokarmy, 

jedzenie jest prawdopodobnie sprawcą, a nie autyzmem. Problemy medyczne, takie jak zaburzenia 

jelitowe, są uleczalne, a lekarze powinni leczyć te objawy, a nie odrzucać je jako związane z autyzmem. 

Najtrudniejsze jest to, że możesz nie zauważyć, że jakikolwiek wzorzec rozwija się natychmiast. Ludzie 

mają tendencję do spożywania różnych pokarmów razem, a nie osobno, więc możesz nie być w stanie 

łatwo oddzielić objawów. Jeśli masz problemy, możesz rozpocząć proste testy. Powiedz, na przykład, 

że podejrzewasz, że jajka powodują u Twojego dziecka problemy z trawieniem. Zaczynasz od 

przechowywania wszystkiego, co zawiera jaja lub ma ślady jaj (etykiety żywności w Stanach 

Zjednoczonych są zobowiązane do podania tych informacji) z diety dziecka przez co najmniej tydzień, 

a następnie próbujesz podać jej trochę podejrzanego alergenu i uważnie monitorować wyniki. Teraz 

odpowiedz na te pytania: 

 Czy przebywanie z dala od jedzenia zmniejsza jakiekolwiek jej objawy? 

 Czy coś się stało, gdy wróciłeś do alergenu, który nie zdarzył się w poprzednim tygodniu? 

  Czy Twoje dziecko stało się szczególnie wycofane lub szczególnie agresywne w ciągu kilku 

godzin po zjedzeniu jedzenia? 

Odpowiedzi na te pytania mówią, które pokarmy zdecydowanie unikać i które należy mieć na oku. 

Ponownie sprawdź wątpliwe elementy, aby upewnić się, że widzisz połączenie, zanim je całkowicie 

usuniesz. Niektóre zachowania Twojego dziecka mogą być wywołane innymi wrażeniami, które ona 

może mieć, takimi jak temperatura, hałas lub jasne światło. Możesz wziąć to, co znalazłeś, do swojego 

lekarza lub eksperta od żywienia, aby wyposażyć swoje dziecko w konkretną dietę, która ma na celu 

poprawę jego funkcjonowania. Możesz wykorzystać swój dziennik do śledzenia postępów dziecka za 

pomocą innych interwencji, więc upewnij się, suplementy, które zaczynasz i kiedy je wprowadziłeś, 

abyś mógł je również monitorować. 



Zaangażowanie specjalistów 

Podejmujesz działania w swoim planie dietetycznym poprzez znalezienie doświadczonego 

profesjonalisty, który doradzi Ci, jak bezpiecznie znaleźć zdrową dietę dla Twojego dziecka. Ponieważ 

interwencja dietetyczna nie jest powszechnie akceptowana, musisz znaleźć lekarza lub dietetyka, który 

jest otwarty na współpracę z tobą, inaczej uzyskasz niewielkie wsparcie w twoich wysiłkach. Niektóre 

interwencje, takie jak reżim GF / CF i niezbędne suplementy kwasów tłuszczowych, są tak bezpieczne, 

że można je zrobić samodzielnie bez ryzyka. Jednak wykwalifikowany dietetyk może pomóc ogromnie 

- szczególnie ten, kto ma doświadczenie z wrażliwością na jedzenie. Po co konkretnie angażujesz 

swojego lekarza lub dietetyka? Nie uważamy tego za opcjonalne w przypadku większości interwencji, 

o których tutaj mówimy, a oto powód: Musisz upewnić się, że nie pozbawiasz dziecka niezbędnych 

składników odżywczych, gdy zmieniasz dietę. Chociaż może on teraz jeść tylko pizzę, nie chcesz 

powodować lub pogarszać żadnych niedoborów żywieniowych. Pokaż dzienniczek jedzenia (zobacz 

poprzednią sekcję) swojemu lekarzowi lub dietetykowi i zapytaj, jakie interwencje dietetyczne on 

zaleca. Lekarz powinien kontynuować monitorowanie stanu zdrowia dziecka podczas każdej 

interwencji żywieniowej, aby mógł zalecić wszelkie niezbędne suplementy, aby wspomóc składniki 

odżywcze, które mogą chwilowo nie być dostępne w codziennej diecie. Twój lekarz lub dietetyk 

również powinien przeprowadzić odpowiednie testy. Potrzebne są badania, aby monitorować twoje 

dziecko, jeśli bierze na przykład bardzo wysokie dawki pewnego suplementu. Nie można znaleźć 

absolutnie wiarygodnego testu, który pozwoli ustalić, kto będzie reagował na jakąkolwiek dietę. Jednak 

testowanie w laboratorium może pomóc w podjęciu decyzji, czy rozważyć wypróbowanie diety GF / 

CF, czy też przekonać innych członków rodziny, że warto spróbować. Poniższa lista wymienia testy, 

które możesz chcieć zapytać swojego lekarza prowadzącego o: 

 Test na alergię pokarmową IgG może dostarczyć wskazówek dotyczących nietolerancji 

pokarmowych. Większość standardowych laboratoriów (takich jak LabCorp lub Quest) 

wykonuje ten test z laboratorium przesiewowym próbki krwi pobranej od pacjenta. Większość 

firm ubezpieczeniowych pokrywa te testy. 

  W teście alergii pokarmowej IgE, w którym również przeprowadza się badanie laboratoryjne 

próbki krwi, wyszukuje się immunoglobulinę E, rodzaj białka wytwarzanego przeciwko 

określonej żywności - przeciwciało specyficzne dla pokarmu, które krąży w krwioobiegu. Osoba 

musi doświadczyć kontaktu z rodzajem pokarmu, zanim organizm wytworzy tego typu reakcję. 

Innym sposobem na sprawdzenie jest nakłuwanie skóry testowaniem żywności. 

Na początku interwencji nie zalecamy mówienia innym - nauczycielom, krewnym, znajomym, 

terapeutom - o jakichkolwiek konkretnych interwencjach dietetycznych, które próbujesz. W ten 

sposób, jeśli ktoś zgłosi jakiekolwiek zmiany w twoim dziecku, żadne z góry przyjęte myśli lub uczucia 

dotyczące interwencji nie wpływają na to, co mówią inni. Jednakże, jeśli uważasz, że osoby postronne 

będą narażać twoje wysiłki, dając dziecku pokarmy, które chcesz wyeliminować, musisz rozważyć ich 

poinformowanie. Jeśli Twoje dziecko bierze leki podczas interwencji dietetycznej, nie przestawaj 

dawać lekarstwom bez rozmowy z lekarzem. Jeśli zauważysz poprawę w wyniku suplementów, możesz 

chcieć zmniejszyć dawkę leku, aby zobaczyć, co się stanie, ale nie bez nadzoru lekarza. 

Łagodzenie przejścia 

Zmiana nawyków żywieniowych może być trudna, a nawet trudniejsza do zmiany czyjejś. Jest to 

szczególnie prawdziwe w przypadku dzieci autystycznych, które mogą odmówić wypróbowania nowej 

żywności na rzecz trzymania się żywności, którą lubią. Akceptacja zmiany jest łatwiejsza, gdy jest 

stopniowa i towarzyszą jej przyjemne substytuty. Powinieneś spróbować zastąpić obrażającą żywność 

nowymi produktami, które dziecko lubi zamiast eliminować całe kategorie, które mogą być podstawą 



diety dziecka. Poszukaj sposobów, dzięki którym ulubione produkty Twojego dziecka będą znajome 

bez obrażania składników. Na przykład można zrobić pizzę bez mąki pszennej, zwieńczoną serem bez 

kazeiny. Możesz także pomóc dziecku odkryć nowe ulubione potrawy. Eksperymentuj z nowymi 

potrawami i kuchniami etnicznymi. Należy pamiętać, że producenci żywności są świadomi zmiany 

składników bez ostrzeżenia. Niektóre z ich produktów mogą być nadal zamieszczane na listach 

internetowych lub składniki mogą się zmienić bez Twojej wiedzy. Nie możemy podkreślić ważność 

czytania etykiet na wszystkich zakupach żywności wystarczy! Uważaj też na bezcukrowe roszczenia 

dotyczące pakowanych produktów spożywczych. Te pokarmy mogą być bogate w inne rodzaje cukru, 

takie jak cukry alkoholowe, lub mogą zawierać sztuczne słodziki. Przeczytaj uważnie etykiety i nie kupuj 

niczego, co reklamuje słodzik jako pierwszy lub drugi składnik na liście. Może być trudno stworzyć 

substytuty żywności, którą dziecko lubił w przeszłości, ale być cierpliwym i wytrwałym. Dobrą 

wiadomością jest to, że wiele osób wkroczyło, aby ułatwić opiekuńczemu i przytłoczonemu rodzicowi. 

Możesz znaleźć książki kucharskie, strony internetowe, katalogi zamówień pocztowych i całe linie 

produktów specjalnej diety. Wraz ze wzrostem świadomości alergii i nietolerancji pokarmowych 

rozwijają się firmy produkujące bezglutenowy chleb, makarony i produkty bezmleczne. Specjalne diety 

dla specjalnych dzieci, autorstwa Lisa Lewis (Future Horizons), to świetne źródło informacji dla dzieci 

autystycznych. Matka dzieci autystycznych, Lewis wyjaśnia, jak i dlaczego wdrożyć dietetyczną 

strategię interwencji dla dzieci i dorosłych z autyzmem. Bardzo pomocna jest także Autism Network 

for Dietary Intervention, www.autismndi.com, założona przez Lisa Lewis i Karyn Seroussi. 

Eksperymentowanie ze specjalistycznymi dietami 

W przypadku dzieci, które mają wiele wrażliwości na jedzenie, może się wydawać, że wszystko, co 

jedzą, wywołuje reakcję. Dla takiego dziecka najlepszą metodą może być dieta eliminująca alergię. W 

tej diecie zaczynasz od zera, dostarczając łagodnych pokarmów, takich jak brązowy ryż i zielone 

warzywa na parze, które wrażliwe osobniki mogą tolerować. Te pokarmy stabilizują trawienie Twojego 

dziecka. Po trzymaniu się tego przez kilka dni - oczywiście przy suplementacji witaminami i minerałami 

(patrz rozdział "Uzupełnianie diety Twojego dziecka") - zaczynasz ponownie wprowadzać pożywienie 

innego rodzaju i obserwować, co się dzieje. Na przykład, w pierwszym tygodniu możesz zrobić jajka, w 

drugim tygodniu dodać orzechy i rośliny strączkowe, trzeci tydzień przynosi mięso i drób, i tak dalej. 

(Podobnie jak w przypadku wszystkich diet, potrzebujesz lekarza lub klinicznego dietetyka, aby pomóc 

ci w bezpiecznym wdrożeniu tej diety, patrz punkt "Włączanie specjalistów"). Dieta rotacyjna jest inną 

opcją, która może być warta spróbowania. Dzięki tej diecie Twoje dziecko spożywa jedzenie przez kilka 

dni, a następnie zatrzymuje się; te pokarmy wchodzą i znikają z diety. Ten proces pomaga dziecku 

obchodzić się z pokarmami, na które jest wrażliwy, zmniejszając narażenie na nie. Jeśli ponownie 

wprowadzisz jedzenie będące winowajcą, a zobaczysz reakcję, usunięcie go może potrwać kilka dni. 

Niezależnie od tego, jakie interwencje próbujesz, powinieneś je wdrażać powoli, pojedynczo, abyś 

mógł spróbować określić, co dokładnie ma pozytywny lub negatywny wpływ. Jedzenie tej samej lub 

podobnej żywności wielokrotnie pogarsza wrażliwość na jedzenie. Na przykład, kiedy spożywasz płatki 

zbożowe na bazie pszenicy z mlekiem rano, pizzę na lunch i alfredo fettuccine na obiad, jesz te same 

podstawowe produkty spożywcze - nabiał i pszenicę, tylko w różnych formach. 

Jedzenie w drodze 

Jedzenie poza domem na specjalnej diecie może być trudne, ale czasy się zmieniają. Nawet fast foody 

reagują na skargi rodziców na gluten w frytkach (restauracje czasami używają małych ilości mąki 

pszennej podczas smażenia). Podczas podróży należy zabrać ze sobą tyle jedzenia, aby dziecko nie 

głodowało, jeśli nie znajdzie odpowiednich posiłków. Dobrą wiadomością jest to, że wiele restauracji 

staje się coraz bardziej proaktywna i zna się na ograniczeniach żywieniowych, a wiele serwerów z 

przyjemnością pomaga w spełnieniu specjalnych życzeń. Niektóre menu zawierają nawet sekcje 



oznaczone jako bezglutenowe lub bezmleczne. Zabierz ze sobą jedzenie dla dzieci do restauracji, jeśli 

nie masz pewności, że znajdziesz coś akceptowalnego. Jeśli twój kelner lub kierownik pyta lub 

komentuje jedzenie, wyjaśnij, że twoje dziecko ma wrażliwość na jedzenie; personel powinien być 

szczęśliwy, aby ci pomóc. Nie wstydź się! Kiedy Twoje dziecko jest wystarczająco duże, może 

przeprowadzić własną seans, ale na razie porozmawiaj ze wszystkimi ludźmi, którzy mogą dostarczać 

jedzenie, aby upewnić się, że przestrzegają planu, którym podążacie. Prześlij akceptowalne przekąski 

nauczycielom, aby mieć je pod ręką i zaoferuj im zastępczą żywność na przyjęcia szkolne / urodzinowe. 

Początkowo możesz nie chcieć wyjaśniać szczegółów tego, co robisz, ale możesz chcieć poprosić osoby 

z zewnątrz, aby nie dawały dziecku żadnych pokarmów bez twojej zgody. W ten sposób możesz 

kontrolować to, co je z dala od domu. 

 

 



Wybór odpowiedniej interwencji behawioralnej, rozwojowej lub edukacyjnej 

Chociaż dzieci z autyzmem mogą mieć inteligencję do stracenia, często mają problemy z komunikacją. 

Sensowna, spontaniczna komunikacja nie występuje naturalnie, tak jak ma to miejsce w przypadku 

dzieci neurotypowych. Większość małych dzieci uczy się naśladując, obserwując i współdziałając z 

innymi, ale w autystycznym mózgu zdolności te nie rozwijają się zgodnie z harmonogramem. Dziecko, 

które ma trudności z przetwarzaniem i odpowiadaniem na słowne prośby - takie jak "Jak masz na 

imię?" - nie jest w stanie wziąć udziału w środowisku społecznym i naukowym bez pomocy. Szkolenia 

behawioralne, rozwojowe i edukacyjne mogą być formą tej pomocy. Ale jeden rozmiar absolutnie nie 

pasuje do wszystkich dzieci autystycznych i niepełnosprawnych. Niektóre uogólnienia są jednak 

prawdziwe, takie jak: Wczesna interwencja behawioralna, rozwojowa i edukacyjna daje osobom 

autystycznym szansę na osiągnięcie znacznego postępu w kierunku zdobycia umiejętności potrzebnych 

do sukcesu akademickiego i społecznego, zanim wkroczą one na szkolną arenę. 

TU wyjaśniamy, jak działają bardziej znane podejścia szkoleniowe, czego należy szukać w dobrym 

programie domowym lub szkolnym, jak zdecydować, która interwencja jest najlepsza dla potrzeb 

dziecka, jak oceniać terapeutów i nauczycieli. Zbadamy inne typy interwencji medycznych w Części II, 

a także interwencje niemedyczne w sekcjach późniejszych, które mogą działać w połączeniu z 

terapiami, o których wspominamy w tym rozdziale. Powinieneś stale oceniać i monitorować swoje 

dziecko, aby ustalić, czy wdrażane przez ciebie programy pomagają, czy też po co zawracać sobie głowę 

nimi? Jeśli twoje dziecko nie reaguje na technicznie doskonałą, droższą interwencję popartą 

najlepszymi teoriami, masz Rolls Royce'a bez kół - drogie i imponujące, być może, ale bezużyteczne, by 

dostać się gdziekolwiek. 

Zrozumienie, czego szukać w zupie alfabetycznej 

Owocem przeszłych badań nad autyzmem są niezliczone interwencje, podejścia i techniki pracy z 

dziećmi na spektrum autyzmu. Wielu rodziców i innych opiekunów wspierających osoby z autyzmem 

często zastanawia się, które podejścia i techniki są najlepsze. Niestety, podjęcie decyzji o właściwym 

przebiegu leczenia może być trudne. Trudność w wyborze metodologii potęguje brak badań opartych 

na dowodach dotyczących różnych podejść. Z jednej strony, wiele badań wskazuje na znaczące korzyści 

zdrowotne wynikające z ćwiczeń - jak podkreślono w metodologii Daily Life Therapy, którą opisujemy 

w dalszej części tego rozdziału. Jednak badania oparte na dowodach dotyczących poszczególnych 

metod - o wiele mniejszą porównywalność metod - w ogóle nie występują, prawdopodobnie z powodu 

trudności w zarządzaniu wieloma zmiennymi, takimi jak kompetencje nauczyciela, życie domowe, 

godziny spędzone w interwencji, kwestie medyczne i wkrótce. Przeformułowanie pytania "Jaka jest 

najlepsza metodologia?" Na temat "Która metodologia jest najlepsza dla tej osoby w tym czasie?" Jest 

znacznie bardziej pomocnym podejściem. Najważniejszą rzeczą dla poprawy twojego dziecka jest to, 

że wybierasz a program indywidualnie dopasowany do potrzeb Twojego dziecka. Ale najpierw, przy 

pomocy kompetentnego specjalisty, musisz wybrać podstawowe podejście, lub być może kombinację 

podejść. Jak wybrać podstawowe podejście, gdy 1) żadne pojedyncze podejście konsekwentnie nie 

działało lepiej niż inne, a 2) niektóre dzieci odnoszą większe korzyści z jednego podejścia niż drugiego? 

Kluczem jest określenie podejścia, które najlepiej pasuje do potrzeb dziecka w chwili obecnej. 

Zapoznanie się z obiecującymi podejściami, które opiszemy w tym rozdziale, pomoże ci określić 

najlepsze dopasowanie do wyzwań dziecka, jego osobowości i potrzeb rodziny. Działania i zachowania, 

które prowadzą do sukcesu we wszystkich interwencjach Badania edukacyjne nad autyzmem 

eksplodują, a eksperci i rodziny mogą teraz powiedzieć wiele rzeczy z przekonaniem o tym, co działa, 

a co nie. Badania wykazały następujące działania i zachowania, które są aspektami udanego programu 

dla dzieci autystycznych: 



* Co najmniej 25 godzin tygodniowo systematycznych, zaplanowanych instrukcji opartych na danych, 

które aktywnie skupiają się na zaangażowaniu umysłu dziecka, a nie tylko utrzymaniu go w ruchu 

* Nauczanie, które podkreśla funkcjonalne, znaczące i spontaniczne zachowania, takie jak prośba o 

szklankę wody, zamiast izolowanych umiejętności, które nie mają celu w prawdziwym życiu, takich jak 

dotykanie nosa 

* Ustalenie rodzaju celów odpowiednich dla każdego dziecka, takich jak rozwijanie niezależności i 

odpowiedzialności społecznej, które zbyt mocno kładą nacisk na podejście oparte na dyskretnych 

próbach, może zabraknąć. Próby dyskretne obejmują rozdzielanie zadań na maleńkie komponenty, 

które dziecko uczy się osobno. Ta metoda może być pomocna w nauczaniu umiejętności, a nie w 

nauczaniu interakcji społecznych. 

*Przewidywalność i rutyna na co dzień, w dynamicznych ramach, które ewoluują wraz z postępem 

dziecka 

* Bieżąca ocena wyników 

* Narzędzia dla uczniów i nauczycieli do komunikowania się ze sobą. Często widzisz zachowania 

problematyczne, takie jak uderzanie głową i szczypanie, u najmądrzejszych dzieci, ponieważ czują się 

sfrustrowani brakiem komunikacji. Możesz wyeliminować problematyczne zachowania, pomagając 

dziecku komunikować proste wiadomości, takie jak "Jestem zdezorientowany i potrzebuję przerwy", 

nawet jeśli dziecko musi komunikować się za pomocą języka migowego lub na klawiaturze. 

* Uogólnianie umiejętności w wielu środowiskach. Czy dziecko rozumie na przykład niebezpieczeństwo 

dotykania gorącego pieca w innych domach, nie tylko własnego? 

Klucz do sukcesu w interwencjach edukacyjnych 

W środowisku szkolnym poszukaj następujących kluczy do udanego programu leczenia: 

* Małe proporcje nauczycieli do dzieci 

* Czas spędzany w obecności nieautystycznych rówieśników, aby dzieci mogły zobaczyć odpowiednie 

zachowanie modelowane. Konieczna jest intensywna nauka z innymi niepełnosprawnymi dziećmi, ale 

zbyt dużo czasu spędzanego z innymi osobami, które mają podobne upośledzenie, może być 

ograniczone. Niektóre dzieci mogą przez pewien czas znajdować się w oddzielnym środowisku, zanim 

zostaną włączone do regularnego planu edukacyjnego. W takich sytuacjach nauczyciele muszą mieć 

plan stopniowego i znaczącego włączenia dzieci. 

* Plany przejścia z klasy przedszkolnej do gimnazjum. Ważne jest również zaplanowanie przejścia do 

gimnazjum i liceum w odpowiednim czasie. Starsze dzieci żyjące z autyzmem muszą również planować 

życie co wiąże się z zatrudnieniem, odpowiednim współzależnym życiem, interakcją społeczną i 

relacjami międzyludzkimi. 

* Nauczanie społeczne odbywa się przez cały dzień - na przykład nauczanie właściwej interakcji z 

rówieśnikami, na przykład na zmianę, właściwą komunikację, a także uczenie się przyjmowania 

perspektywy innej osoby. 

 

Badania pokazują, że osobom cierpiącym na autyzm brakuje zazwyczaj funkcji o nazwie Teoria umysłu, 

która pomaga w wyobrażaniu sobie sytuacji z innych perspektyw. W jednym z badań Uty Frith, 

profesora rozwoju poznawczego w Londynie, dzieciom pokazano pudełko zawierające obiekt, który 



został usunięty po tym, jak inny badacz opuścił pomieszczenie. Kiedy badacz wrócił, dzieci założyły, że 

badacz wiedział, że pudełko jest teraz puste, chociaż osoba ta nie mogła o tym wiedzieć. Dzieci nie 

mogły zrozumieć, że doświadczenie drugiej osoby różniło się od ich własnych. Teoria umysłu, która 

rozwija się u dzieci nie autystycznych w wieku około 3 lub 4 lat, ułatwia obcowanie z innymi ludźmi i 

brak tej zdolności powoduje trudności dla wielu osób z autyzmem. Jednak, gdy grupy osób z autyzmem 

zbierają się na konferencjach z autyzmem, wydają się dobrze rozumieć. Być może to, na co naprawdę 

patrzymy, to wyzwania dla ludzi autystycznych, którzy rozumieją umysł nie autystyczny - i ludzi spoza 

spektrum autyzmu pojmujących autystyczne schematy myślowe. 

Poznawanie popularnych metod interwencji 

W tej części omawiamy niektóre popularne metody nauczania dzieci na temat podstawowych 

umiejętności związanych z autyzmem, takich jak komunikacja, interakcje społeczne, pracownicy 

akademiccy i odpowiednie zachowania; Umiejętności te pozwalają im prowadzić pełne i produktywne 

życie, najlepiej jak potrafią. W szczególności zwracamy uwagę na siedem podejść: najpierw pięć 

metodologii / interwencji / terapii (w tym Applied Behavioural Analysis, Daily Life Therapy, rozwojowa 

indywidualna interakcja oparta na relacjach, metoda Millera i interwencja w rozwoju relacji), a 

następnie dwie filozofie (w tym leczenie i leczenie). Edukacja dzieci z zaburzeniami autyzmem i 

komunikacją społeczną oraz komunikacja społeczna Zarządzanie emocjami Transakcyjny model 

wsparcia), których można użyć do połączenia określonych metod zgodnie z potrzebami dziecka Mamy 

nadzieję, że uznasz, że jedna lub więcej z nich jest odpowiednia dla Ciebie i Twojego dziecka, a także 

dla jego życia. Patrząc na istotne elementy tych metod, staramy się określić, w którym miejscu można 

znaleźć każde podejście, kto stosuje każdą z metod, a także niektóre z unikatowych wkładów 

poszczególnych metod, biorąc pod uwagę program dla swojego dziecka. Złe wiadomości? Koszt tych 

podejść jest drogi. Wiele z nich kosztuje od 30 000 USD do około 100 000 USD rocznie na wdrożenie. 

Oto pytanie, które musisz zadać sobie i swojej rodzinie: O ile bardziej drogi jest koszt nie zastosowania 

interwencji, której potrzebuje Twoje dziecko - interwencji, która może oznaczać różnicę pomiędzy 

opieką na całe życie a życiem współzależnym, spełniającym i produktywnym (więcej informacji na ten 

temat można znaleźć w części IV). Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywistość ma tendencję do wychylania 

jej brzydkiej głowy. Większość ludzi nie jest w stanie wymyślić takich zasobów. 

Applied Behavioral Analysis (ABA) 

Applied Behavioural Analysis, czyli ABA, jest sposobem nauczania i wzmacniania odpowiednich 

zachowań. Psycholog Ivar Lovaas z Instytutu Wczesnej Interwencji Lovaas w UCLA opracował tę 

technikę. Specjaliści często wykorzystują techniki ABA jako podstawę do projektowania 

behawioralnych interwencji dla osób z autyzmem. Lovaas opracował swoje techniki modyfikacji 

zachowań, aby uczyć dzieci reagować na prośby i komunikować się, a jego metody stały się jednym ze 

standardów behawioralnego leczenia autyzmu. Możesz znaleźć Applied Behavioural Analysis w wielu 

szkołach publicznych i prywatnych, w których dzieci pracują z nauczycielami edukacji specjalnej i 

niektórymi specjalnymi pomocnikami szkolnymi, a praktykują je prywatni terapeuci specjalizujący się 

w pracy z dziećmi na spektrum autyzmu. Uwaga: dostawcy ABA powinni mieć certyfikat zarządu. 

Upewnij się, że lekarz stosujący metodę Applied Behavioural Analysis bierze pod uwagę poziom 

poznawczo-rozwojowy dziecka, jak również wszelkie możliwe wyzwania neurologiczne, takie jak 

napady subkliniczne, które mogą wpływać na zachowanie dziecka. (W przeciwieństwie do upadających 

i drobnych napadów drgawkowych, napady subkliniczne nie wykazują żadnej zewnętrznej manifestacji, 

z wyjątkiem możliwych okresów "odstępów".) 

Zrozumienie działania ABA 



Obecnie metoda ABA kładzie większy nacisk na zaangażowanie dziecka na własnych warunkach, 

uczenie się w naturalnych warunkach i wykorzystywanie dziecięcej ciekawości na temat przedmiotu, 

na którym można zbudować lekcję. Krótko mówiąc, podejście ABA dąży do tego, aby bardziej 

przypominać, w jaki sposób dzieci uczą się w naturalny sposób, a mniej jak ćwiczenia w klasie czy 

trening umiejętności. Nacisk kładziony jest na ciągłe angażowanie dziecka i zniechęcanie go do 

błądzenia się po takich czynnościach, jak powtarzanie gry lub samostymulacja. ABA nie ma być 

nieprzyjemne dla dziecka; powinieneś zapewnić mnóstwo przerw, nagród i szans na grę. 

Dotarcie do źródła zachowania 

Pojęcie analizy zachowania poprzedzającego, zachowania, konsekwencji może być jednym z 

najbardziej wartościowych wkładów ABA. Analiza źródła zachowania i przyczyny jego powstawania jest 

przydatna bez względu na zastosowaną metodologię lub podejście. Wyzwanie, jakim jest ustalenie 

znaczenia zachowania, zaczyna się od zbadania możliwych zdarzeń poprzedzających. Załóżmy na 

przykład, że Twoje dziecko ma furię podczas włączania telewizora. Chcesz przeanalizować, co 

powoduje to zachowanie. Być może Twoje dziecko odczuwa przeciążenie sensoryczne z wysokiej 

wysokości lampy obrazowej (której większość ludzi nawet nie słyszy), lub może dostrzega częstotliwość 

migotania ekranu, tak jak większość ludzi widzi światło stroboskopowe. Rzadką możliwością jest to, że 

twoje dziecko szuka pomocy. Konsekwencja odnosi się do warunków utrzymania zachowania. Działając 

na zewnątrz, Twoje dziecko motywuje Cię do wyłączenia telewizora. W przypadku niektórych 

eksperymentów, takich jak użycie ekranu LCD zamiast tuby obrazowej w celu wyeliminowania 

możliwego przeciążenia sensorycznego, można dążyć do znalezienia rozwiązania trudnego 

zachowania. 

Dzielenie akcji na małe kroki 

Możesz również usłyszeć termin dyskretna próba podczas badania podejścia ABA. Dyskretne podejście 

próbne było oryginalnym rodzajem ABA. Korzystając z idei "analizy zadań", rozkładasz umiejętność lub 

rutynę na małe części i uczysz każdą część osobno i łączysz razem jako całą procedurę. Dyskretne 

treningi próbne odbywają się w pojedynczej sytuacji dydaktycznej i kładą nacisk na budowanie 

umiejętności gry na dystans dzięki bardzo systematycznemu i spójnemu podejściu praktyka. Na 

przykład dziecko może spędzać godziny ćwicząc wiązanie butów lub masło kawałka chleba po 

podzieleniu zadania na osobne składniki. Oto kilka przykładowych kroków w procesie upiększania 

chleba: 

1. Otwórz szafkę. 

2. Usuń małą płytkę i połóż ją na blacie. 

3. Otwórz chlebak. 

4. Wyjmij kawałek chleba i umieść go na talerzu. 

5. Otwórz lodówkę. 

6. Wyjmij masło i połóż na blacie. 

7. Zdejmij górę z maselniczki i umieść ją na blacie. 

8. Otwórz szufladę ze srebra. 

9. Podnieś nóż do masła i przytrzymaj go w swojej dominującej ręce. 

10. Użyj noża do masła, aby pokroić niewielką porcję masła. 



11. Trzymaj chleb na talerzu za krawędzie z nieodłączną ręką. 

12. Mając masło skierowane w dół, wytrzyj nóż na powierzchni chleba, używając długich pociągnięć i 

lekko naciskając. 

13. W razie potrzeby weź inny mały kawałek masła (patrz krok 10). 

14. Kontynuuj kroki od 10 do 12, aż pokryjesz powierzchnię chleba masłem. 

Jeśli dziecko prawidłowo wykona zadanie, nagradzasz go. Nie wzmacniasz nieprawidłowych 

odpowiedzi; systematycznie usuwacie je przez powtarzalne próby. Niektóre dzieci mogą łączyć kroki, 

a inne mogą potrzebować jednego lub więcej pojedynczych kroków z podziałem. Oto nadzieja, że 

masło nie jest zbyt zimne i łatwo się rozprzestrzenia! 

Formułowanie wniosków ABA 

Czy podejście ABA działa? Lowaas - przełomowe badanie z 1987 roku pokazało, że 40 godzin 

tygodniowo prowadzi do znacznego zwiększenia funkcjonowania. Jednak krytycy wskazują, że 

przeprowadził badanie na niewielkiej liczbie wybranych wysoko funkcjonujących dzieci autystycznych, 

a nie na próbce losowej. Wiele osób przyjęło wnioski Lovaasa, że mniej niż 40 godzin tygodniowo jest 

bezużyteczne, co niekoniecznie jest prawdą. Badania pokazują, że dzieci, które otrzymują 

ukierunkowaną, intensywną terapię - bez względu na to, która interwencja - mogą uzyskać pomoc już 

za 25 godzin tygodniowo. Również typ uporządkowanej rutyny dostarczanej przez programy 

behawioralne działa dobrze dla wielu osób z autyzmem. Podobnie jak niektórzy neurotypiczni ludzie, 

wiele osób z autyzmem nie reaguje dobrze na częste zmiany i potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z 

nowymi sytuacjami. Niektóre osoby ze spektrum autyzmu potrzebują więcej struktury niż inne, a ABA 

może być jednym ze sposobów osiągnięcia tego. 

Stosowane zachowanie werbalne (AVB) 

Applied Verbal Behavior (AVB) to podejście do ABA, które podkreśla język rozwój. Programy AVB, są 

oparte na psychologii behawioralnej B.F. Skinnera. Teorie o pochodzeniu zachowań werbalnych zyskały 

popularność w ostatniej dekada. Skinner złamał język w następujących kategoriach: 

* Upraszanie 

* Imitacja 

*Ekspresyjne etykiety 

* Postępując zgodnie z instrukcjami 

*Odpowiadanie na zachowania werbalne 

AVB uczy dzieci naśladować, przestrzegać instrukcji, dopasowywania i tego, co Skinner nazywał 

mandingiem - składać wnioski za pomocą wokalizacji, znaków lub systemu Picture Exchange 

Communication System (PECS). (Więcej informacji na temat PECS można znaleźć w rozdziale 10). 

Przesłanką dla AVB jest to, że język ma być podstawą wielu innych umiejętności; dlatego, kiedy 

najpierw uczysz języka, możesz łatwiej zdobyć inne umiejętności. AVB różni się od tradycyjnych praktyk 

ABA tym, że jest mniej formalny i uporządkowany, a proces zachodzi bardziej w środowisku 

naturalnym. Podejście to próbuje również minimalizować błędy poprzez systematyczne 

podpowiadanie i zanikanie. Podejście to ma mniej badań dostępnych niż dyskretne szkolenie próbne, 

ale zasady, na których się opiera, są podobne. 

Terapia życia codziennego (DLT) 



Nieżyjąca doktor Kiyo Kitahara z Tokio opracował Terapię Życia Codziennego (DLT) w latach 

sześćdziesiątych. Początkowo nauczycielka przedszkolna, Dr. Kitahara zaczęła kształtować swoje 

zasady DLT od pracy z jednym z jej dzieci, które było na spektrum autyzmu. Oprócz intensywnych 

ćwiczeń i programu artystycznego, Terapia Życia Codziennego odzwierciedla japońską filozofię, kładąc 

duży nacisk na interakcje grupowe, a nie intensywne nauczanie indywidualne, które można znaleźć w 

innych interwencjach. Instrukcja odbywa się w klasie z wieloma innymi dziećmi; praktycy zapewniają 

wsparcie umożliwiające autystycznemu dziecku korzystanie z nauczania grupowego. Chociaż DLT jest 

przede wszystkim szkołą dzienną, istnieją opcje mieszkaniowe dla ograniczonej liczby dzieci, w których 

założenia DLT są uogólnione do ich sytuacji życiowych. Przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 13 lat, 

które mogą pozostać do czasu "zestarzenia się" o 21 w razie potrzeby. Od czasu prasy nie ma 

certyfikowanych praktyków DLT, a podejście jest dostępne tylko w Tokio, Japonii oraz w Bostonie w 

stanie Massachusetts. Jednak szkoły w Korei Południowej, Urugwaju i Wielkiej Brytanii opracowują 

programy DLT przy wsparciu szkół Musashino (Japonia) i Boston Higashi. 

Zrozumienie działania DLT 

Niektórzy eksperci, w tym nieżyjąca już doktor Kitahara, uważają, że dzieci uczą się więcej, gdy są 

wystawione na interakcje z innymi uczniami. DLT kładzie nacisk na dynamikę grupy, a nie na 

indywidualne instrukcje skoncentrowane na innych podejściach. DLT koncentruje się również na 

wychowaniu fizycznym i regulacji emocjonalnej poprzez sztukę, muzykę i nauczycieli akademickich - 

tematy stanowiące rdzeń programu. Program kładzie również nacisk na nabywanie i rozwój 

umiejętności komunikacji i codziennego życia. 

Kondycjonowanie fizyczne 

Praktycy DLT wierzą, że regularne i rygorystyczne ćwiczenie stanowi podstawę dobrego zdrowia. Dzieci 

uczęszczające do szkół Higashi (w Tokio lub w Bostonie, patrz rozdział "Uzyskiwanie dodatkowych 

informacji o DLT") rozpoczynają jogging w ciągu dnia lub uczą się jeździć na monocyklu, chodzą na 

szczudłach, robią skoki i wykonują inne gimnastyki prezentowane regularnie na szkolnych festiwalach 

. Nauczyciele obu szkół w Bostonie i Tokio odkrywają, że regularne ćwiczenia pomagają zredukować 

nadmierne stimming i agresywne zachowania, sprzyjają lepszym nawykom snu i torują drogę do 

stabilności emocjonalnej i sukcesów akademickich. Dodatkowo, wraz z endorfinami, które regularnie 

wydobywają ćwiczenia, uczniowie (aw rezultacie wydział) czują się znacznie lepiej. Rysunek 9-1 

pokazuje uczniów rywalizujących w wyścigu samochodowym, na który codziennie trenują przez jogging 

i inne aktywności fizyczne. 

Regulacja emocjonalna 

Uważa się, że opanowanie umiejętności samodzielnej opieki przyczynia się do rozwoju poczucia 

własnej wartości i przyczynia się do stabilności emocjonalnej, która jest niezbędna do tego, by 

współpracować z innymi i z samym sobą. Programy Higashi w dziedzinie sztuk pięknych i muzyki 

przejmują tam, gdzie wychowuje się wychowanie fizyczne. Każde dziecko uczy się grać na nagrywarce 

- nie tylko w aspekcie muzycznym, ale także w ćwiczeniu umiejętności życiowych w komunikacji i pracy 

z innymi. Współpraca z innymi dla wspólnego celu została przedstawiona na przykład w 

oszałamiającym Jazz Band Higashi Schools, który regularnie występuje zarówno w kampusie szkoły w 

Bostonie, jak i poza nim. Oprócz muzyki, bogaty program artystyczny DLT umożliwia pracę w różnych 

miejscach. 

Naukowcy 



Edukacja jest głównym powodem, dla którego większość uczniów uczęszcza do szkoły. Podobnie jak w 

przypadku innych aspektów codziennego życia w szkołach DLT, nauczyciele kształcą się w formacie 

grupowym. Jednak szkoły zapewniają dużo wsparcia dla studentów na spektrum autyzmu z wysokim 

wskaźnikiem nauczyciela do studentów. W miarę możliwości instruktorzy w szkołach starają się uczyć 

swoich uczniów jak najbliżej poziomu klasy. 

Rozwojowa interakcja oparta na różnicach indywidualnych (DIR) 

Praktycy Rozwojowej Interwencji Opartej na Różnościach Indywidualnych (DIR), opracowanej przez 

Stanleya Greenspana i Serenę Wieder, traktują autyzm z punktu widzenia rozwoju, a nie jako problem 

behawioralny. DIR jest mniej uporządkowanym modelem interwencji behawioralnych, skupiającym się 

na wzmacnianiu, a następnie budowaniu więzi emocjonalnej dziecka z jego opiekunem. Ta metoda jest 

często nazywana Floortime; jednak składnik Floortime jest tylko częścią podejścia. W odejściu od 

deskryptorów DSM z autyzmem, Greenspan i Wieder zdają sobie sprawę, że dzieci z autyzmem mają 

zazwyczaj problemy biologiczne, które zakłócają przetwarzanie danych zmysłowych oraz że mają 

trudności z planowaniem i sekwencjonowaniem silnika. 

Zrozumienie działania DIR-a 

Podobnie jak w przypadku TEACCH i SCERTS (omówionych w dalszej części tego rozdziału), DIR skupia 

się na stosowaniu istniejących terapii, jak również na opracowywaniu nowych podejść, aby zachęcić 

dzieci do przejścia przez sześć hierarchicznych funkcjonalnych kamieni milowych. Jednym z 

wyjątkowych wkładów DIR jest to, że praktycy biorą pod uwagę indywidualność każdego dziecka, gdy 

wprowadzają go w świat pokrewieństwa. Dodatkowo kładziesz nacisk na pracę z całą rodziną, a nie 

tylko na dziecko. W książce The Child With Special Needs (Perseus Books) Greenspan i Wieder 

identyfikują swoje sześć etapów rozwoju, które dziecko z autyzmem musi opanować, aby rozwinąć 

umiejętności niezbędne w komunikacji, myśleniu i radzeniu sobie ze światem na poziomie 

emocjonalnym. Ze względu na rozwojowy charakter etapów dziecko musi opanować każdy kamień 

milowy, zanim osiągnie kolejny poziom. Poniższa lista przedstawia sześć kamieni milowych, które 

wykwalifikowany specjalista DIR pomaga w prowadzeniu dziecka przez: 

1. Samoregulacja i zainteresowanie światem. Sukces na pierwszym etapie oznacza, że dziecko może 

korzystać z pięciu zewnętrznych zmysłów wzroku, dotyku, smaku, węchu i słuchu, a także z dwóch 

wewnętrznych zmysłów - przedsionkowej (dla równowagi) i propriocepcji (dla świadomości ciała) - 

zbierać informacje ze środowiska. W tym samym czasie dziecko uczy się samoregulacji, umożliwiając 

udaną interakcję ze środowiskiem. Dziecko zaczyna tworzyć wątki połączenia z przedmiotami i ludźmi 

wokół niego. Dziecko, które nie opanowało tego etapu, zostaje przytłoczone zmysłowym wkładem, co 

powoduje drażliwe zachowanie, takie jak jęczenie lub napad złości. Inne dzieci mogą nie interesować 

się swoim otoczeniem i wydawać się obojętne. Większość interakcji z dzieckiem w tym momencie 

powinna być związana z zmysłami ruchowymi, takimi jak kołysanie, łaskotanie i podskakiwanie. Musisz 

być świadomy stanu prawnego dziecka, aby nie nadwyrężać go. 

2. Intymność. Dziecko na drugim etapie szuka interakcji z rówieśnikami i innymi w ciepły, radosny i 

pełen miłości sposób. Dziecko bierze cienkie nitki Stage-1, które odnoszą się do przedmiotów i ludzi i 

zachęca ich do przyjemności i przyjemności. Jeśli dziecko nie osiąga tego etapu, interpretuje swoje 

otoczenie jako zagmatwane, przerażające i bolesne miejsce, które często powoduje pragnienie 

szukania towarzystwa dorosłych, którzy generalnie mają więcej cierpliwości niż rówieśnicy dziecka. 

3. Dwukierunkowa komunikacja. Na trzecim etapie dziecko rozumie wpływ swoich interakcji z innymi, 

co powoduje większe bezpieczeństwo w odniesieniu do ludzi. Dziecko wyświetla dwukierunkową 

komunikację z gestami, aby zainicjować interakcję i odpowiedzieć na komunikację od innych. Dziecko 



może teraz wplatać wątki interakcji ze środowiskiem w przędzę, aby uzyskać silniejszy związek z nią 

środowisko. Może się wydawać, że dziecko, które nie osiąga tego poziomu, może być trudne do 

zaangażowania niepomny i może wydawać się zadowolony z obserwacji z boku, jakby chciała się 

zaangażować, ale nie wie, jak to zrobić. Dziecko ma trudności z czytaniem informacji niewerbalnych i 

pragmatycznych i wymaga pomocy z zewnątrz, aby ułatwić interakcję i podjąć inicjatywę. Praktycy DIR 

odnoszą się do inicjacji komunikacji jako otwarcia i odpowiadania na komunikację innej osoby jako 

zamknięcia, koła komunikacji. 

4. Kompleksowa komunikacja. Gdy dziecko opanuje podstawy komunikacji, może teraz połączyć serię 

gestów, aby przekazać życzenia i intencje, a także może odczytać te gesty w innych. Nici połączenia, 

które teraz utkała w przędzy, stają się silniejsze, gdy dziecko uświadamia sobie moc swoich 

komunikacyjnych prób. Kwestie integracji sensorycznej mogą być przyczyną niepowodzenia w pracy 

na tym etapie. Nieosiągnięcie tego poziomu powoduje, że dziecko staje się przytłoczone, gdy wzrasta 

złożoność komunikacji dwukierunkowej. 

5. Pomysły emocjonalne. Dziecko, które opanowuje piąty etap, może zaangażować się w grę 

reprezentacyjną. Na przykład może użyć samochodu zabawkowego do udawania wyścigów, podróży, 

wypadków i napraw zamiast odwracania go do góry nogami, aby zakręcić kołami. Dziewczyna może 

karmić swoją lalkę i powiedzieć jej "nocy w nocy", kiedy nadszedł czas spać. Dziecko zaczyna także 

opowiadać o tych czynnościach. Jej słowa mają teraz znaczenie; nie symbolizują przedmiotów, zdarzeń, 

ludzi i idei. Dziecko może używać słów do wyjaśniania myśli i uczuć oraz tworzenia opowieści o 

konkretnych przedmiotach, takich jak samochód czy lalka. Dziecko, które nie może opanować tego 

poziomu, może nadal wykazywać zainteresowanie zabawkami i zachowaj spokój, ale komunikuje się 

tylko wtedy, gdy jest zmotywowana potrzebą. Na przykład dziecko może spędzać większość czasu na 

obracaniu kołami swojego samochodu-zabawki, zamiast używać go jako obiektu do jazdy do miejsca. 

6. Myślenie emocjonalne. Dziecko, które opanowuje ten etap, może łączyć w sobie łaty ekspresji 

emocjonalnej i osobne reprezentacyjne sceny udawania, by uformować kołdrę emocjonalnego 

połączenia. Na przykład, zamiast bawić się samochodzikami i lalkami jako osobnymi wydarzeniami, 

dziecko łączy te dwie aktywności. Gdy lalka zasypia, mama i lalka tatusia mogą włożyć ją do 

samochodu, by pojechać do sklepu z lodami lub zagrać w domu przyjaciela. Dziecko rozwija większe 

zrozumienie siebie i jak jej działania wpływają na drugą osobę i na odwrót. Dziecko może wchodzić w 

interakcje na wyższych poziomach emocji, gdy zwiększają się jej umiejętności werbalne i przestrzenne. 

Na przykład dziecko może teraz powiedzieć: "Cieszę się, że dałeś mi ciasteczka i mleko". Dziecko, które 

nie może opanować tego etapu, nadal nie jest w stanie połączyć emocjonalnych łat, tworząc kompletną 

kołdrę. Chociaż może się wydawać, że dziecko opanowało poprzednie emocjonalne kamienie milowe, 

czasami osiągnięcia rozpadają się pod wpływem stresu, a dziecko nie może zamknąć kręgów 

komunikacji. Ponieważ zarówno DIR i podejścia ABA nadal się rozwijać, niektórzy eksperci autyzm 

pamiętać, że DIR jest komplementarna z ABA, jak oboje pożyczyć co działa od siebie. Dyskretny składnik 

treningu próbnego ABA jest często preferowany dla dziecka któremu brakuje podstawowych 

umiejętności poznawczych i interaktywnych. Jednak krytycy ABA twierdzą, że koncentruje się on tak 

bardzo na uczeniu się na pamięć, że ogranicza dzieci; wykonują zadania bez zrozumienia tego, co robią. 

Obrońcy ABA twierdzą, że wraz z ewolucją ABA, wiele z krytyki już nie obowiązuje. Na przykład działania 

takie jak rozpylanie wody lub octu na dziecko w celu zniechęcenia do zachowania nie są już 

praktykowane. 

Metoda Millera 

Arnold Miller stoi na czele metody Millera z języka i kognitywistyki  Centrum Rozwoju (LCDC) w 

Massachusetts. Metoda Millera ma na celu wyeliminowanie luk w postrzeganiu i postrzeganiu przez 



dziecko świata i dziecka  postęp rozwojowy za pomocą koncepcji systemów - innymi słowy, 

wykorzystanie chęci uzupełnienia jednostek zachowań jako punktu wyjścia do nauki nowych rzeczy. 

Pojazd do nauki to elewacja na specjalnie zbudowanych konstrukcjach około 21/2 stóp nad ziemią. 

Aspekt rozwojowy metody Millera dotyczy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako całkowicie 

lub częściowo zablokowanych na wcześniejszych etapach rozwoju; w związku z tym podejście 

strukturuje swoje interwencje, aby pobudzać rozwój. Aspekt poznawczy metody Millera promuje 

kognitywny rozwój poprzez ustrukturyzowanie środowiska, aby sprzyjać wzrostowi rozwoju 

poznawczego. Nacisk na procesy myślowe kontrastuje z innymi, bardziej zorientowanymi na 

zachowanie podejściami, które poświęcają większość swojego skupienia na bodźce i reakcje. Metoda 

Millera opiera się na LCDC, zlokalizowanym w Massachusetts. Możesz również znaleźć certyfikowanych 

praktyków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Unikalną metodą Millera jest jego wideokonferencja 

(VCO), w której Arnold Miller i inni pracownicy wyższego szczebla nadzorują sesje za pomocą kamer, 

telewizji monitory i linie ISDN lub Internet. 

Zrozumienie, w jaki sposób działa metoda Millera 

Zdefiniowany przez Arnolda Millera, założyciela metody Millera, jako zorganizowana jednostka 

zachowań wokół obiektu, osoby lub zdarzenia, koncepcja systemu służy jako motor za siłą metody 

Millera. System to spójna organizacja (funkcjonalna lub niefunkcjonalna) zachowań obejmujących 

obiekt, zdarzenie lub osobę. Systemy mogą być dość małe, takie jak otwieranie i zamykanie drzwi, lub 

dość rozbudowane, takie jak sortowanie filmów na półce w porządku alfabetycznym. Cechą 

charakterystyczną pomyślnie uformowanego systemu jest pragnienie widoczne w dziecku, aby 

kontynuować aktywność po wystąpieniu przerwy. Koncepcja systemu odgrywa rolę w przywracaniu 

normalnego rozwoju w Metodzie Millera na dwa sposoby: 

* Opierając się na powtarzalnych zachowaniach (systemach), które dzieci potrafią osiągnąć, np. 

Układanie bloków. 

* Nauczanie dzieci pewnych zachowań, których nie były w stanie spontanicznie rozwijać poprzez 

wprowadzanie powtarzalnych czynności, takich jak uczenie dziecka, jak nalewać wodę z kubka. 

Praktycy metody Millera wykorzystują moc przerywanego systemu do nauczania komunikacji 

funkcjonalnej i ogólnej ekspansji świadomości dziecka na temat otaczającego go świata. Jeśli 

kiedykolwiek opuściłeś ostatnie słowo utworu, takie jak "Twinkle Twinkle Little Star", w oczekiwaniu 

na odpowiedź dziecka na zakończenie utworu, zakłóciłeś system muzycznej frazy, mając nadzieję, że 

dziecko wypełni w ostatnim słowie. Aby typowy rozwój nastąpił, praktykujący metodą Millera uważają, 

że dziecko musi przejść przez pięć etapów wskazanych na poniższej liście. Dziecko doświadcza 

pierwszych czterech etapów przed "repertuarem" na poziomie funkcjonowania przed-wykonawczego. 

Innymi słowy, dziecko jest zmuszane do działania poprzez wydarzenia w jego otoczeniu bez poznania: 

1. Pierwsza faza to orientacja, w której dziecko nawiązuje pierwszy kontakt z bodźcem w swoim 

otoczeniu. Na przykład orientacja w niemowlęciu może mieć miejsce, gdy patrzy w kierunku grzechotki, 

którą trzęsą się dorośli w pobliżu. 

2. Po zorientowaniu dziecko angażuje się w bodziec poprzez interakcję z nim. W przypadku grzechotki, 

zaangażowanie następuje, gdy dziecko sięga w kierunku grzechotki i nawiązuje z nią kontakt. Arnold 

Miller uważa, że ukierunkowanie i zaangażowanie są warunkami wstępnymi do stworzenia systemu. 

3. System powstaje, gdy dziecko zaczyna działać na bodźcu lub rozwija kolejną powtarzalną, 

przewidywalną, zorganizowaną jednostkę zachowania wokół niego. Dziecko tworzy system, kiedy 



zaczyna wstrząsać grzechotką po dotknięciu lub rozwija kolejne powtarzalne, przewidywalne 

zachowanie. 

Dziecko "jest właścicielem" systemu, jeśli wystąpią obie następujące akcje: 

• Zachowanie trwa samoistnie. 

• Dziecko wykonuje kompensacyjną próbę kontynuowania zachowania po usunięciu grzechotki przez 

potrząsanie dłonią, jakby nadal trzymała grzechotkę. Zobaczysz działania kompensacyjne, jeśli na 

przykład zostanie odtworzony utwór, a wykonawca zatrzyma się na przedostatniej notatce. Członkowie 

publiczności często reagują, aby zakończyć przerwaną piosenkę (system), śpiewając ostatnią nutę. 

Określany jako zakłócenie systemu, usunięcie grzechotki często wywołuje funkcjonalną, 

komunikatywną próbę kontynuowania zachwiania, co zwykle prowadzi do napadu złości. Zanim jednak 

nastąpi napad złości, powinna nastąpić próba komunikacji funkcjonalnej, na przykład wokalizacja 

nastawiona na pobieranie grzechotki lub języka migowego. Kiedy pojawia się komunikacja 

funkcjonalna, lekarz powinien natychmiast zwrócić grzechotkę dziecku. Jeśli sesja rozpuści się na napad 

złości, praktykujący powinni zwrócić grzechotkę lub podjąć kolejną próbę zmniejszenia lub 

wyeliminowania napadu złości. Koncepcja wykorzystania zakłóceń systemu jest główną koncepcją 

metody Millera. 

4. Rytuał formuje się, gdy znaczące sensoryczne wejście z aspektu systemu aktywuje całe zachowanie. 

Na przykład widok, dotknięcie lub dźwięk grzechotki powoduje, że dziecko potrząsa ręką, jakby 

rzeczywiście trzymała zabawkę. Jeśli umieścisz inne zabawki w pokoju, dziecko nadal będzie zmuszone 

do interakcji tylko z grzechotką. W tym momencie, znaczące bodźce ze środowiska zewnętrznie 

napędzają zachowania. Dziecko, które może stworzyć system, jest zdominowane przez ten system; nie 

ma możliwości wyboru, czy zaangażować się w system. 

5. Ostatnim etapem, w którym praktycy metody Millera starają się sprowadzić wszystkie dzieci, jest 

repertuar. Na tym etapie rozwoju dziecko ma element wyboru. Dziecko może zdecydować się na 

interakcję z grzechotką lub inną zabawką. Funkcja postprodukcyjna rozwija się stopniowo w czasie, od 

kiedy napęd do angażowania się z istotnymi bodźcami powstaje z zewnętrznych zdarzeń do tego 

zaangażowania sterowanych przez wewnętrzne zdarzenia lub wybór. 

Podwyższone struktury są wykorzystywane w metodzie Millera, aby podnieść świadomość dziecka 

otaczającego go świata. Podobnie jak zwracasz większą uwagę na to, gdzie znajdują się twoje stopy, 

jeśli są na podniesionej desce, dzieci z autyzmem mogą lepiej się skupić, gdy są umieszczone na 

podwyższonych przedmiotach. Koncepcje zastosowane podczas pracy z podwyższoną strukturą są 

następnie uogólniane na ziemię. Oprócz promowania zwiększonego zainteresowania, podniesiona 

struktura ogranicza skłonność dzieci do spektrum autyzmu do "spin off" w kosmos. Wreszcie, struktura 

poprawia to, co Arnold Miller określa jako "architekturę", co oznacza, że twarz dziecka jest teraz na 

tym samym poziomie, co twarze dorosłych. Jedną z najbardziej unikalnych form podniesionych struktur 

jest podniesiony plac. To urządzenie składa się z czterech 18-calowych desek ustawionych 21/2 stóp 

nad ziemią na czterech dużych drewnianych skrzyniach i jest pomalowane na żółto z niebieskimi 

wykończeniami. W każdym z czterech rogów znajdują się stacje, w których dziecko może pracować nad 

takimi pojęciami jak "otwarty", "zamknięty", "podnieś", "daj", i tak dalej. Powinno być obecnych wielu 

praktykujących, aby upewnić się, że uczeń nie odpadnie. 

Interwencja rozwoju relacji (RDI) 

Począwszy od 1996 r. Steven Gutstein i Rachel Sheely opracowali metodę Relief Development 

Intervention (RDI), opartą na koncepcjach opracowanych na podstawie wcześniejszych interwencji 



autyzmu, takich jak Applied Behavioural Analysis (ABA), metoda Millera (MM) i rozwojowa 

indywidualna relacja różnic. Interwencja (DIR). Podobnie jak w przypadku ostatnich dwóch metod, 

praktycy RDI koncentrują się na remediacji opóźnień i różnic w poznaniu, emocjach, komunikacji i 

interakcjach społecznych, które powodują trudności dla osób z autyzmem. Sukces metody RDI wymaga 

dużego zaangażowania rodziny. Rodzice i inni członkowie rodziny muszą pomagać dziecku lub 

krewnemu w dążeniu do większej elastyczności i rozważności, przedstawiając nowatorskie i coraz 

bardziej nieprzewidywalne ustawienia, aby rzucić wyzwanie rozwojowi dziecka. Oprócz członków 

rodziny, terapeuta dziecka, personel szkolny i inne osoby wspierające muszą zobowiązać dziecko z 

autyzmem do metody osiągnięcia sukcesu. 

Zrozumienie działania usług RDI 

Interwencja w rozwoju relacji kładzie nacisk na umożliwienie osobom z autyzmem wysokiej jakości 

życia. Praktycy osiągają ten cel, rozwijając inteligencję dynamiczną u swoich dzieci, którą wydaje się 

mieć większość osób, które nie mieszkają w widmie. Praktycy próbują stworzyć zabawne i przyjemne 

sesje edukacyjne dla wszystkich zaangażowanych, aby ułatwić przejście na dynamiczną inteligencję 

wszystkim dotkniętym uczestnikom. Ci z nas, którzy angażują się w spontaniczne rozmowy i żartują, 

mogą przyjmować dynamiczną inteligencję za pewnik. Dynamiczna inteligencja stwarza również 

emocjonalną więź dzielenia się znającym spojrzeniem, współpracowaniem z innymi, czerpaniem 

satysfakcji z bliskich przyjaciół i znaczących innych oraz prowadzenia odpowiednio współzależnego 

życia. 

Sześć obszarów inteligencji emocjonalnej 

Praktycy RDI starają się uczyć dzieci z autyzmem, jak dołączyć do przyjemności życia, rozwijając sześć 

obszarów inteligencji emocjonalnej, jak wskazano na stronie internetowej RDI (www.rdiconnect.com): 

* Odniesienie emocjonalne pozwala osobie zrozumieć, jak inna osoba czuje się poprzez werbalne, 

niewerbalne i inne ścieżki komunikacji. Możesz na przykład podzielić się radością, którą doświadcza 

inna osoba, lub spojrzeć na dezaprobatę nauczyciela, zanim ktoś rzuci piłkę w spitball. 

* Koordynacja społeczna to to, czego ludzie używają, aby dopasować lub uzupełnić emocje innych. Na 

przykład możesz wyrazić smutek za przyjaciela, gdy opisuje utraconą okazję lub świadomie założyć 

szczęśliwą twarz, aby przekonać go, że "wcale nie jest tak źle". Koordynacja społeczna obejmuje także 

umiejętność naprawy awarii lub nieporozumień w komunikacji. 

* Język deklaratywny pozwala wypowiadać się na temat świata za pomocą słów lub komunikacji 

niewerbalnej. Ta umiejętność pozwala osobie z autyzmem wyrażać i zapraszać ciekawość, uczestniczyć 

w interakcjach, dzielić się spostrzeżeniami i uczuciami oraz koordynować działania z innymi. Na 

przykład możesz powiedzieć: "Słońce jest dziś jasne!" Lub "Możesz to zrobić". 

* Elastyczne myślenie, znane również jako przesunięcie kognitywne, umożliwia ciągły rozwój 

wydarzeń, nawet gdy są nieprzewidywalne. Możesz powiedzieć: "Chociaż lekcja matematyki na 

godzinie drugiej została odwołana ze względu na zgromadzenie szkolne, pozostanę spokojny i zapytam 

nauczyciela o pytania matematyczne, które mam podczas obiadu". 

* Relacyjne przetwarzanie informacji oznacza możliwość dostosowania głośności głosu do otoczenia. 

Na przykład głośny wewnętrzny głos różni się od głośnego głosu z zewnątrz. Stosujesz umiejętność 

przetwarzania danych relacyjnych, ponieważ współregulujesz szybkość chodzenia, aby dopasować 

prędkość innej osoby. W tym przypadku nie ma jednego prawidłowego tempa; szybkość jest oparta na 

czynnikach zewnętrznych. 



* Foresight i foresight odnoszą się do formy przewidywania i oceny. Na przykład możesz przewidzieć 

wynik uprzejmości i powiedzieć "Dziękuję". Perspektywy pozwalają osobie przypomnieć czas, kiedy 

rodzic lub przyjaciel się zdenerwował, gdy nie udało jej się dziękować za dodatkowe wysiłki. 

Osiem przewodnich zasad RDI 

Wychowanie dzieci z autyzmem w sześciu obszarach kompetencji (wymienionych w poprzedniej 

części) stanowi podporę umożliwiającą praktykującemu RDI skoncentrowanie się na ośmiu wytycznych 

dla umożliwienia dzieciom z autyzmem skuteczniejszej interakcji z ludźmi i ich środowiskiem. Mój 

nauczyciel szkoły podstawowej często powtarzał: "Im szybciej pójdziesz, tym dalej za mną". To samo 

odnosi się do RDI. Musisz poświęcić niezbędną ilość czasu, aby osiągnąć sukces, ponieważ musisz dać 

dzieciom czas na odpowiednie opanowanie wcześniejszych umiejętności, które służą jako podstawa do 

późniejszego rozwoju. 

1. . Budowanie mocnego fundamentu. 

Praktycy opracowują systematyczne i wymierne wyniki dla programu dziecka. Dobrym przykładem 

może być umożliwienie dziecku elastycznego wyboru spośród wielu zabawek do zabawy. 

2. Opracowanie przyjaznego środowiska. 

Modyfikacje i tempo są oparte na dokładnej ocenie możliwości dziecka. W ten sposób dziecko ma 

bezpieczne środowisko, w którym można odkrywać nowe sposoby interakcji. Innymi słowy, tempo 

przeprowadzania działań jest często spowolnione w punktach, w których dziecko musi dokonać 

wyboru i kiedy zachęca się do różnych wyborów. 

3. Wdrażanie udziału kierowanego przez "mistrza" i "staż" 

Zazwyczaj spełnione przez rodziców, gdy pracują ramię w ramię z dzieckiem odkrywać i rozwijać nowe 

sposoby rozumienia otoczenia dziecka. Czasami możesz chcieć, aby inna osoba ważna w życiu dziecka 

służyła jako "mistrz". Początkowo mistrz prowadzi, gdy dziecko przyjmuje określone role. Gdy dziecko 

rozwija więcej zdolności do współregulowania, mistrz zaczyna służyć bardziej jako punkt odniesienia 

do radzenia sobie z nowymi i mylącymi sytuacjami. Ostatecznym celem tej zasady jest, aby dziecko 

stało się "młodszym partnerem", angażując się wraz z mistrzem jako równy. 

4. Poprawa osobistej pamięci epizodycznej. 

Osoby z autyzmem często mają bardzo dobre wspomnienia proceduralne. Przykłady pamięci 

proceduralnej obejmują arytmetyczne i faktyczne opisy zdarzeń. Z drugiej strony pamięć epizodyczna 

angażuje emocjonalne aspekty interakcji. Poprzez "zamrożenie" działania w kluczowych punktach, 

tworzysz figuratywne reflektory, które oświetlają ważne emocjonalne doświadczenia. Następnie 

znajdziesz sposoby na zachowanie tej pamięci poprzez regularną weryfikację. Opowiadanie historii, z 

potrzebnymi rekwizytami, a także codzienna refleksja są zachęcane. 

5. Budowanie motywacji dla systemów dynamicznych. 

Możesz motywować dzieci, używając zasady pamięci epizodycznej, aby zapamiętać emocjonalną treść 

zajęć. Dzieci będą chciały ponownie doświadczyć tych emocji, co jest silnym motywatorem do 

powtórzenia czynności. 

6. Zmiana komunikacji. 

Praktycy RDI zachęcają dzieci autystyczne do używania bardziej deklaratywnych niż imperatywnych 

stwierdzeń. Deklaracje, takie jak "Jedziemy szybciej", "Och, och" i "Możemy to zrobić" koncentrują się 



na stanach emocjonalnych, a nie na pytaniach lub żądaniach modyfikacji działania. Przykłady zdań 

imperatywnych to "Odłóż zabawkę", "Popatrz na mnie" lub "Powiedz proszę." W modelu RDI 

deklaracje deklaratywne są używane do przewidywania, odzwierciedlania i regulowania interakcji oraz 

do demonstrowania ciekawości 

7. Tworzenie możliwości dla praktyki. 

Incydentalna nauka sprawia, że możliwe do nauczenia momenty są nietypowe i nieplanowane. Na 

przykład, zamiast po prostu zrezygnować z miejsca dla osoby potrzebującej w środkach transportu 

publicznego, możesz wyjaśnić, dlaczego to robisz. Praktycy RDI podejmują koncepcję uczenia się 

przypadkowego o krok dalej. Pomagają one rodzicom w dostosowywaniu ich harmonogramów w celu 

zwiększenia liczby przypadkowych wydarzeń edukacyjnych. Na przykład działanie tak proste jak 

chodzenie po bloku może być obciążone dodatkowymi możliwościami do ćwiczenia. Możesz chodzić 

jak bohaterowie kreskówek, nagle zatrzymać się i zacząć, udawać, że chodzisz po księżycu, lub udawać, 

że chodzący partner jest ślepy i potrzebuje pomocy ze strony dziecka. 

8. Postępujące uogólnianie. 

Sukcesy dziecka we wcześniejszych systemach stanowią podstawę do angażowania się w bardziej 

złożone działania w późniejszym czasie. W tym momencie należy zastosować różne osoby i ustawienia. 

Zanim usunęliście potencjalne zakłócenia, teraz celowo wprowadzajcie je do środowiska dziecka, aby 

rozwijać umiejętności koncentrowania się na tym, co ważne. 

 

Na przykład możesz wprowadzić dziecko w sytuacje, w których struktury komunikacyjne ulegają awarii 

i nie można ich naprawić. Możesz wprowadzić coraz więcej zakłóceń i zaburzeń z telewizora w innym 

pokoju, albo "nagle" zabraknie mleka i musisz zdecydować, co zrobić, aby poprawić sytuację. W całym 

procesie RDI dzieci są zachęcane do angażowania się w interakcje dzielenia się doświadczeniami; nie 

ograniczasz ich do instrumentalnej interakcji społecznej. Instrumentalna interakcja społeczna opiera 

się na skryptach rote i jest prowadzona w celu uzyskania określonego punktu końcowego. Innymi 

słowy, ludzie służą jako "instrumenty" lub środki do osiągnięcia celu, aby uzyskać coś, czego chcemy 

(np. Informacje, pieniądze, jedzenie lub jakikolwiek inny towar). Jednym z takich przykładów jest 

zamówienie hamburgera od kasjera. Twoim wyzwaniem jest doprowadzenie dziecka do interakcji 

dzielenia się doświadczeniem, w którym ludzie są związani z samymi sobie celami w celu stworzenia 

wspólnych doświadczeń. Interakcje dzielenia się doświadczeniami wprowadzają do naszego życia 

nowość i różnorodność. Przykładem takiego doświadczenia są dwaj przyjaciele decydujący się na 

spacer po lesie, by zobaczyć piękno drzewa. 

Leczenie i edukacja niepełnosprawnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (TEACCH) 

Rozwój TEACCH rozpoczął się we wczesnych latach siedemdziesiątych w reakcji na dominującą myśl, 

że autyzm jest zaburzeniem emocjonalnym. Wyśrodkowany na University of North Carolina w Chapel 

Hill, TEACCH skupia się na dostosowywanie programów zindywidualizowanych, w oparciu o istniejące 

umiejętności i zainteresowań, oraz z poszanowaniem „kulturę autyzmu”. Podkreślając, opierając się na 

mocnych ponad słabości rekultywację, praktycy adres TEACCH wspólnego krytyka wielu programów 

leczenia. Wraz z modelem SCERTS (komunikacja społeczna, emocjonalna rozporządzenie, a 

transakcyjna Support), TEACCH jest bardziej filozofią zamiast interwencji - filozofii opartej na ocenie 

dzieci z autyzmem do ich potrzeb i korzystania z istniejących już podejść do pomagania ludziom z 

autyzmem ołowiu satysfakcjonujące i produktywne życie. Zrozumienie, jak działa TEACCH Nie całkiem 

"metoda" w ścisłym znaczeniu, TEACCH jest tak naprawdę programem zdrowia publicznego dla osób z 



autyzmem. Początkowo program był dostępny tylko w Północnej Karolinie, ale teraz można go znaleźć 

w wybranych lokalizacjach na całym świecie. Ponieważ TEACCH jest raczej filozofią leczenia, niż 

konkretną metodą, praktykujący TEACCH wykorzystują kilka technik i metod - takich jak wysoce 

ustrukturyzowane środowisko uczenia się Applied Behavioural Analysis (ABA) i skoncentrowane na 

osobie podejście jednostki rozwojowej Różnica, model oparty na relacjach (DIR) - w różnych 

kombinacjach w zależności od indywidualnych potrzeb i pojawiających się możliwości. 

Specjaliści TEACCH podkreślają zrozumienie charakterystyki osób z autyzmem jako podstawy aranżacji 

środowiska w celu zmaksymalizowania sukcesu. Nie znajdziesz żadnych certyfikowanych terapeutów 

TEACCH ani konsultantów per se. Mimo że program TEACCH oferuje szereg konferencji, seminariów i 

warsztatów dla uczenia się podejście, brak formalny program przygotowuje ludzi jako „oficjalnych” lub 

„kwalifikowany” praktyków TEACCH w tym czasie. Jednak nauczyciele z całego świata uczęszczają na 

sesje szkoleniowe TEACCH i wykorzystują materiał do nauczania dzieci z autyzmem - czasami w klasie 

zorientowanej na TEACCH. Jednym z głównych przykładów wysiłków praktykujących TEACCH w pracy 

z autyzmem, a nie przeciw, jest podejście oparte na strukturze. W oparciu o zrozumienie, w jaki sposób 

osoby z autyzmem myślą i funkcjonują, podejście structuredteaching wymaga starannej organizacji 

środowiska i przewidywalnego porządkowania zadań i zdarzeń. Zgodnie z podejściem TEACCH do 

zaburzeń spektrum autyzmu, autorstwa Gary'ego B. Mesibowa, Victorii Shea i Eric Shoplera, praktycy 

stosują następujące elementy, aby zapewnić, że podejście oparte na ustrukturyzowanej nauce działa z 

cechami osób z widma autyzmu: 

* Organizacja środowiska fizycznego: praktykujący TEACCH uważają, że dzieci z autystycznego 

spektrum nie zawsze rozumieją, gdzie powinny być, a praktykujący uważają, że wyraźne fizyczne 

granice mogą pomóc. Czy to w szkole, w domu, w miejscu pracy, czy w społeczności, granice są 

tworzone wszędzie tam, gdzie odbywają się zajęcia. Granice są jasne dzięki umieszczeniu mebli i 

wizualnym wskazówkom, takim jak słowa dla uczniów, którzy mogą czytać i obrazkowe przypomnienia 

dla dzieci, które nie potrafią. Na przykład małe dziecko może potrzebować obszarów wyznaczonych do 

gry, prace domowe, jedzenie i łazienka. Starsze dziecko może mieć miejsca do pracy, spędzania 

wolnego czasu i ćwiczenia umiejętności sprzątania. 

* Przewidywalna sekwencja zdarzeń: Przewidywalność jest ważna w zmniejszaniu lęku i pomaganiu 

osobom z autyzmem w osiągnięciu sukcesu. Możesz zwiększyć przewidywalność dla osób 

autystycznych (i innych), wprowadzając dzienny harmonogram lub zaplanowaną serię kroków dla 

takich działań, jak projekty pracy, sesje terapeutyczne, prace domowe i rekreacja. Uczniowie w 

ustawieniu TEACCH mają zarówno regularny rozkład zajęć, jak i indywidualne harmonogram lub 

czynności osobiste, które bardzo przypomina listę "spraw do załatwienia", z której korzysta wiele osób. 

* Rutyny z elastycznością: Procedury mogą pomóc w zrozumieniu mylącego świata, tworząc poczucie 

porządku i przewidywalności. Przepisywanie zdrowych schematów pomaga również osobom z 

autyzmem w opracowywaniu niefunkcjonalnych rutynowych czynności, takich jak wyczuwanie 

wszystkich komputerów w pracowni komputerowej przed rozpoczęciem pracy. Aby osoba cierpiąca na 

autyzm była przygotowana na świat ciągłych zmian, musisz jednak dostosować elastyczność do rutyny. 

Na przykład, możesz utrzymać rutynową strukturę obiadu w sposób zasadniczo taki sam, ale możesz 

dodać pewne odmiany jedzenia, płytek, których używasz, twoich przyborów do jedzenia, twojego 

miejsca na stole i tak dalej. 

*? Harmonogramy wizualne: Osoby z autyzmem mają raczej charakter wizualny niż językowy. W 

związku z tym podanie obrazu lub spisanego harmonogramu referencyjnego ogranicza możliwość 

zapomnienia przez osobę tego, co wcześniej przekazano ustnie. Harmonogram wizualny może również 

pomóc w przejściu przez przejścia, takie jak wsiadanie do autobusu, aby rozpocząć dzień szkolny, 



przejście z jednej lokalizacji do drugiej, a nawet przygotowanie się do łóżka. Wreszcie, a może przede 

wszystkim, sprzyjają harmonogramy wizualne niezależność od wsparcia dorosłych w późniejszym życiu, 

oprócz promowania poczucia bezpieczeństwa i kompetencji. Harmonogramy wizualne mogą być 

oparte na tekście dla osób, które potrafią czytać lub bazować na zdjęciach dla osób, które jeszcze nie 

rozwinęły umiejętności czytania. Podczas tworzenia harmonogramu można używać obiektów, takich 

jak mysz komputerowa do reprezentowania czasu komputera. Specjaliści TEACCH podkreślają 

znaczenie upewnienia się, że codzienny harmonogram różni się od poprzedniego dnia do pewnego 

stopnia, aby uniemożliwić dzieciom zbytnie przywiązanie do rutyny (co jest zbyt łatwe do zrobienia!). 

* Ustrukturyzowane wizualnie czynności: Osoby z autyzmem mają zwykle znaczną siłę wizualną w 

połączeniu z potrzebą konkretnej reprezentacji zadań lub działań. W rezultacie możesz skuteczniej 

zainteresować osobę z autyzmem, jeśli dasz mu coś do zobaczenia, przytrzymania lub dotknięcia. 

Praktycy TEACCH dokładają wszelkich starań, aby zapewnić osobom z autyzmem: 

* Instrukcja: Jedna metoda wizualnego instruktażu obejmuje dostarczenie próbki ukończonego 

zadania, takiej jak broszura już złożona na tercje z pieczątką na niej w ramach przygotowań do wysyłki. 

Możesz również dostarczyć pisemne instrukcje, jak również użycie przyrządu lub sylwetki, aby wskazać 

dokładnie, gdzie dana osoba powinna umieścić obiekt - na przykład sylwetkę talerza do ustawiania 

stołu. 

* Organizacja: Wiele osób z autyzmem jest przytłoczonych, gdy materiały są w rozsypce. Być może 

masz jakieś przedmioty obejmujące innych, więc nie można ich zobaczyć; powinieneś zorganizować te 

materiały, zanim osoba zacznie z nimi pracować. 

* Klarowność: dostarczenie zbyt wielu materiałów do wykonania zadania może wprowadzić ludzi w 

spektrum autystyczne. Można jednak sprawić, że armia materiałów będzie wyglądać jak mała milicja, 

jeśli skategoryzujesz komponenty wymagane do wykonania zadania, używając różnych kształtów, 

kolorów i tekstur, aby podkreślić różnice. Na przykład, jeśli podasz dwa różne broszury, aby 

przygotować się do wysyłki, możesz użyć dwóch kontrastujących kolorów, takich jak niebieski i żółty, 

aby pomóc rozróżnić broszury. 

* Systemy pracy / aktywności: systemy pracy / aktywności stanowią znaczący sposób dla osób z 

autyzmem do podejścia do zadań i sytuacji oraz wskazują upływ czasu pomiędzy środkiem a końcem 

działania. W skrócie, systemy te zbliżają się do organizacji zadania z uwzględnieniem następujących 

czterech elementów: 

• Co? Praktycy powinni opisać zadanie lub zadania. Dla niektórych zadanie może być tak proste, jak 

złożenie kawałka papieru na trzecie. W przypadku innych osób to pojedyncze zadanie może być jednym 

z wielu zadań związanych z wypychaniem, stemplowaniem i umieszczaniem kopert w koszu na 

potrzeby wysyłki. 

• Ile? Jednym słowem, ilość. Ile kartek złożyć będzie dziecko, czy ile kopert przygotuje do wysyłki? 

• Jakie postępy poczyniłem i kiedy skończyłem? Pomiar postępu odbywa się zwykle wizualnie. Praktyk 

może korzystać z zegara wyraźnie pokazującego upływ czasu dla zadań zorientowanych na czas. W 

przypadku składania kawałków papieru lub przygotowywania kopert, rosnąca liczba gotowych 

produktów lub zmniejszająca się ilość pracy może służyć jako wizualny wskaźnik stanu. Na końcu można 

oznaczyć ukończone zadanie dzwonkiem lub zegarem. Zadanie jest zakończone po zakończeniu 

wszystkich prac. 

• Co się potem dzieje? W przypadku zadania wypełniania kopert, lekarz może oznaczać ukończenie z 

grafiką na stole pod kopertami wskazującymi następny krok. Przykłady "kolejnych kroków" obejmują 



pójście do nauczyciela lub pójście na półkę w pokoju, aby uzupełnić stół. Instrukcje te mogą być również 

częścią graficznej tablicy planowej dla osób niewerbalnych. Podobnie jak w przypadku 

harmonogramów, możesz reprezentować systemy pracy / aktywności w sposób zrozumiały dla danej 

osoby - czy to za pomocą obrazów, słów lub obiektów symbolizujących zdarzenia. 

Komunikat Społeczny Regulacja Emocjonalna Transakcyjny Model Wsparcia (SCERTS) 

Komunikacja społeczna, regulacja emocjonalna i transakcyjny model wsparcia (SCERTS) to wspólne 

dzieło Barry'ego Prizanta, Amy Wetherby, Emily Rubin, Amy Laurent i Patricka Rydella. Podobnie jak w 

przypadku metody TEACCH (którą analizujemy wcześniej w tym rozdziale), jedną z kluczowych cech 

tego modelu jest wykorzystanie tego, co istnieje, aby najlepiej dopasować się do potrzeb dziecka, 

czyniąc go bardziej filozofią niż interwencją. Zdając sobie sprawę, że żadne podejście nie pasuje do 

wszystkich dzieci ze spektrum autyzmu, współpracownicy, którzy są ekspertami w dziedzinie autyzmu, 

dążyli do opracowania modelu, który rozpoczynałby się od oceny potrzeb dzieci z autyzmem. Zamiast 

na nowo odkrywać koło, wykorzystaliby istniejące interwencje na podstawie dokonanych ocen. W 

przeciwieństwie do niektórych innych podejść, które opisujemy w tym rozdziale, SCERTS nie zapewnia 

certyfikowanych praktyków. Twórcy SCERTS oferują ten model w postaci łatwego do przeczytania 

podręcznika, który zapewnia strukturę i wskazówki dla wychowawców, terapeutów, członków rodziny 

i innych osób, które wspierają potrzeby osób ze spektrum autyzmu. Dziecko jest postrzegane jako 

aktywny uczestnik procesu uczenia się, a nie jako wiadro, które trzeba wypełniać wiedzą i 

umiejętnościami w sposób dyskretny. Podejście SCERTS kładzie również duży nacisk na koordynację 

wszystkich osób zaangażowanych w pomoc dziecku z autyzmem. 

Zrozumienie, jak działa SCERTS 

Model SCERTS opiera się na trzech następujących komponentach: 

* Komunikacja społeczna 

* Regulacja emocjonalna 

* Obsługa transakcyjna 

Praktykujący SCERTS zdają sobie sprawę, że większość wzrostu i rozwoju dzieci ma miejsce w 

środowisku społecznym codzienne rutyny i doświadczenia, a nie w izolacji. Instrukcja wskazuje także 

na znaczenie właściwego wychowania rodziców, opiekunów i innych osób pomagających dziecku z 

autyzmem. Dzięki temu mogą pomóc dziecku rozwijać umiejętności komunikacyjne i regulować jego 

stany emocjonalne w świecie społecznym. Umiejętności te są niezbędne do osiągnięcia większego 

sukcesu w szkole, domu i społeczności. Praktycy modelu SCERTS rozpoczynają od oceny zdolności 

dziecka w zakresie komunikacji społecznej, regulacji emocjonalnej i wsparcia transakcyjnego. Praktycy 

następnie zatrudniają, z częstą ponowną oceną w celu uwzględnienia zmian w potrzebach dziecka, 

najlepsze podejścia i terapie dopasowując się do potrzeb dziecka. 

Komunikacja społeczna 

Przywiązując dużą wagę do zdolności komunikacyjnych, twórcy SCERTS uważają, że poziom społecznej 

kompetencji komunikacyjnej osoby bezpośrednio wpływa na jej sukces w relacjach i satysfakcji ze 

społeczności, w której żyje, niezależnie od tego, czy dana osoba jest na spektrum autyzmu. Dlatego 

nauczanie dziecka z autyzmem w komunikacji jest uważane za istotną część każdego programu. 

Praktycy zajmują się dwoma głównymi obszarami funkcjonowania, konstruując program SCERTS: 

* Wspólna uwaga: odwołuje się do idei dzielenia punktu odniesienia z drugą osobą. Przykładem 

wspólnej uwagi jest możliwość śledzenia, gdzie partner wskazuje lub podąża wzrokiem do obiektu lub 



innej osoby. Praktykujący mogą uczyć wspólnej uwagi, stosując przesadne reakcje twarzy i werbalne 

na nieoczekiwane lub oczekiwane wydarzenie. Możesz nauczać podążania za punktem, wskazując, 

obracając głowę i patrząc na zabawki lub inne przedmioty, które dziecko lubi (na początku) częściowo 

ukryte. Najlepiej byłoby, gdyby obiekty te były blisko i potrzebne do wykonania określonego zadania. 

Po tym, jak dziecko jest w stanie podążać za tą niewerbalną komunikacją, możesz spróbować 

zmniejszyć punkt, a następnie obrót głowy, pozostawiając tylko oczy, aby wskazać kierunek obiektu 

(ów). 

* Używanie symbolu: Odnosi się do sposobu komunikowania się. Niektóre dzieci, które są bardziej 

dotknięte autyzmem, mogą znajdować się na etapie sprzed symboliki, używając gestów lub 

przedmiotów do komunikacji. Na przykład dziecko na etapie sprzed symboliki może unieść ramiona, 

jeśli chce, aby tata ją podniósł. Symboliczny etap oznacza użycie znaków, symboli obrazowych, takich 

jak System Komunikacji Obrazkowej i / lub funkcjonalna komunikacja werbalna. Idealnie byłoby, gdyby 

dziecko mogło zmienić modalność komunikacji w razie potrzeby, tak aby gdy tata nie mógł usłyszeć jej 

prośby o odebranie, ponieważ nosi słuchawki, może powrócić do wskazania obrazu PECS lub nawet 

wykonać symboliczny gest unosząc ramiona. Możliwość zarówno wspólnego korzystania z symboli, jak 

i używania symboli skutkuje tym, że dziecko z powodzeniem zaspokaja swoje potrzeby i zmniejsza 

zależność od nieakceptowalnych lub stanowiących wyzwanie zachowań jako sposobu komunikacji. 

Ponieważ SCERTS jest filozofią, a nie interwencją, rozwijanie umiejętności w różnych aspektach SCERTS 

będzie nauczane na różne sposoby dla każdego dziecka. Na przykład jedno dziecko może nauczyć się, 

że symbol lepiej korzysta z dyskretnego podejścia do treningu próbnego typu Applied Behavioral 

Analysis przy użyciu grafiki PECS. Jeszcze inne dziecko może być lepiej korzystające z programu Symbol 

Accentuation opracowanego w ramach metody Millera. 

Regulacja emocjonalna 

Wszyscy uczymy się lepiej, gdy nie mamy rozpraszających myśli i zakłóceń otoczenia, takich jak młot 

pneumatyczny uderzający w ulicę. Jednak większość ludzi może zignorować ten nieistniejący sygnał 

wejściowy ze środowiska. Osoby z autyzmem mają o wiele trudniej regulować wewnętrzne stany 

emocjonalne lub ignorować bodźce ze środowiska. Nacisk, który kładzie się na regulację emocjonalną, 

jest bardzo pomocny dla osób z zakresu autyzmu, umożliwiając im właściwe podejście do środowiska. 

Regulacja emocjonalna skupia się na znajdowaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu podniecenia 

emocjonalnego. Dzięki temu dziecko (lub dorosły) będzie dostępne do nauki i ogólnie 

satysfakcjonujące interakcje z otoczeniem. Program SCERTS uczy dzieci, jak szukać i odpowiadać na 

wsparcie ze strony dorosłych w następujących trzech obszarach regulacji: 

* Wzajemne regulacje: gdy doświadczasz nadmiernego stresu, nadmiernej stymulacji, lub sytuacja 

destabilizująca emocjonalnie, dziecko z autyzmem będzie uczone, jak poprosić lub przyjąć pomoc od 

innej osoby, aby pomóc odzyskać spokój, korzystając z dowolnego systemu komunikacji działającego 

dla niej. Na przykład, jeśli dziecko z autyzmem zaczyna odczuwać nadmierną pobudliwość z głośnego 

przyjęcia urodzinowego, poprosi matkę, aby zabrała ją do domu. 

* Samoregulacja: Samoregulacja odnosi się do edukacji dziecka, jak zachować optymalny poziom 

pobudzenia w sytuacji potencjalnie stresującej. Na przykład, osoba z autyzmem może nosić zatyczki do 

uszu w przygotowywanych filmach, jeśli dźwięk jest zbyt głośny, lub osoba może nauczyć się 

wskazywania grafiki "Jestem w porządku" po upadku jako rodzaj uspokajającej samo-rozmowy . 

* Odzyskiwanie od skrajnej dysregulacji: Odzyskiwanie może być najtrudniejszą regulacją do 

osiągnięcia, ponieważ wiąże się z tym, co zrobić, gdy osoba z autyzmem jest tak nadmiernie 

pobudzona, że albo ma napad złości, albo przestaje działać. Ktoś nauczy się, jak wyrwać się ze stanu 



skrajnej dysregulacji, na przykład, gdy wie, jak szukać cichej ciszy w kaplicy modlitewnej na lotnisku, 

gdy zostanie pobudzony przez tłumy i hałas. 

Obsługa transakcyjna 

Poprzednie dwa komponenty SCERTS dotyczące komunikacji społecznej i regulacji emocjonalnej 

zapewniają umiejętności radzenia sobie z autyzmem dziecka - przydatne do interakcji z innymi i 

utrzymywania optymalnego poziomu pobudzenia. Trzeci składnik  SCERTY, podpory transakcyjne, służą 

jako rodzaj kleju, który łączy dwie pierwsze części razem, instruując rodziców, nauczycieli, terapeutów, 

a nawet inne dzieci, jak najlepiej ruszać wsparcie dla osób z autyzmem. Ludzie mogą zapewnić obsługę 

transakcyjną w czterech głównych obszarach: 

* Międzyludzkie lub między ludźmi 

*Zarówno formalne, jak i przypadkowe sposoby wychowania we wszystkich dziedzinach życia 

* Rodzinom zapewniającym bezproblemową generalizację między edukacją, społecznością i domem 

* Dla profesjonalistów i innych usługodawców 

Określanie, która metoda jest najlepsza dla Twojego dziecka 

Proces wyboru najlepszej metody interwencji dla Twojego dziecka to bezbłędne uczenie się - nie ma 

jednej słusznej odpowiedzi. Twoim głównym zmartwieniem powinien być wybór podejścia, które 

wydaje się najlepiej dopasowane. Które z podejść opisanych w tym rozdziale "przemawia" do ciebie i 

sprawia, że chcesz dalej badać? Mamy nadzieję, że wielu z nich! Aby uzyskać najlepszy efekt, cała 

rodzina powinna wziąć udział w procesie interwencji. Niektóre style życia mogą lepiej pasować do 

bardziej normatywnego podejścia opartego na regułach, takiego jak model oparty na Applied 

Behavioral Analysis. Inna rodzina może lepiej skupić się na poziomach rozwoju i interakcjach opartych 

na zainteresowaniach dziecka, poprzez interwencje takie jak metoda Millera lub RDI. Teraz, gdy jesteś 

umocniony podstawami najbardziej znanych podejść do pomocy osobom na spektrum autyzmu, 

możesz zacząć zawężać swój wybór. Wiadomość ustna od innych rodziców może być bardzo pomocna. 

Wystarczy pamiętać, że propozycje są oparte na innych, jak również ich terapeuci i wybrane metody 

pracował dla osób z autyzmem, które obsługują. Potrzeby tych osób mogą różnić się od potrzeb 

Twojego dziecka. Wybór między tobą, osobą z autyzmem, którą się opiekujesz, a innymi osobami - 

takimi jak członkowie rodziny, terapeuci, przyjaciele, a często także system szkolny - którzy mogą 

wspierać tę osobę. (Niektóre systemy szkolne określają, jaka metoda lub metody są stosowane, a 

niektóre mają większą elastyczność.) Zawsze masz możliwość poznania innych opcji szkolnych, jeśli 

szkoła publiczna w Twojej społeczności nie oferuje tego, czego potrzebujesz. 

Finansowanie programu At-Home Twojego wyboru 

Każdy program domowy, który wybierzesz dla swojego dziecka, będzie kosztowny. W końcu 

zatrudniacie osobę lub grupę do pracy z dzieckiem i prawdopodobnie będziecie prawnie zobowiązani 

do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń, jeżeli osoba lub grupa pracuje dłużej 

niż pewna liczba godzin w tygodniu. Zanim zrezygnujesz z programów domowych z powodu kosztów, 

zastanów się nad opcjami. Wielu rodziców ze średnim lub poniżej przeciętnego dochodu znalazło 

sposoby na sfinansowanie leczenia swojego dziecka poprzez przekonanie, że długofalowa korzyść 

wynikająca z posiadania takiego programu przewyższa krótkoterminowy stres finansowy. Wybór 

postępowania jest jednak decyzją osądzającą, że tylko Ty możesz zrobić dla swojej rodziny. 

Poznawanie opcji w domu 



Masz do wyboru wiele opcji - opcji, które zadziałały dla innych rodzin. Obejmują one od poważnych 

zmian życia do małych skrótów. Oto kilka możliwości: 

* Zwróć się do krewnych za gotówkę, uzyskaj dodatkowe zlecenia lub zmniejsz rozmiar do mniejszego 

domu. Nie wstydź się pożyczać pieniędzy, jeśli tego potrzebujesz. Zastanów się nad ofiarami, które 

chętnie podejmujesz dla przyszłości Twojego dziecka. W niektórych przypadkach możesz negocjować 

usługi takie jak opieka medyczna. 

* Zorganizuj akcję charytatywną, taką jak turniej golfowy, ze wszystkimi zyskami przeznaczonymi na 

sfinansowanie programu. 

* Szkolić studentów szkół średnich do pracy z dzieckiem autystycznym (braki terapeutów w niektórych 

miejscach utrudniają znalezienie wykwalifikowanych osób). Porozmawiaj z innymi rodzicami lub 

zapytaj w swojej lokalnej grupie wsparcia o referencje. Zwróć uwagę, że wiele rządowych źródeł 

finansowych oczekuje, że rodzic lub opiekun zapewnią większość interwencji i opieki. Źródła te 

postrzegają usługodawców (specjalistów) jako trenerów dla rodziny. 

* Przenieś się do stanu lub hrabstwa w Twoim stanie, który ma więcej usług dla niepełnosprawnych 

studentów. jednocześnie utrzymując zatrudnienie dla małżonka. 

* Składanie petycji do systemu szkolnego, aby rozszerzyć swoje usługi i w razie potrzeby udać się do 

sądu. 

Coraz większa liczba prawników specjalizuje się w prawie specjalnym i chętnie podejmuje się takich 

spraw. Nie zalecamy samodzielnej interwencji, przynajmniej przez kilka godzin w tygodniu, ponieważ 

masz już dość na talerzu. W niektórych przypadkach ubezpieczenie zdrowotne obejmuje leczenie 

domowe. Autyzm jest w końcu problemem medycznym. Koniecznie sprawdź u swojego 

ubezpieczyciela. Niektórzy ubezpieczyciele mogą starać się unikać płacenia za autyzm, więc wielu 

dostawców usług medycznych staje się coraz bardziej ukierunkowanych na ich recepty. Zamiast 

autyzmu, mogą zgłaszać bardziej szczegółowe diagnozy, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przy 

zgłaszaniu roszczeń. Morał to: poznaj swoją politykę 

Uzyskanie pomocy rządowej 

W przypadku całych Stanów Zjednoczonych federalny program Medicaid zarządza programem EPSDT 

lub Early Periodic Screening, Diagnosis, Treatment dla dzieci zapisanych do Medicaid. Dzieci do wieku 

21 lat mogą otrzymywać profilaktyczne usługi opieki zdrowotnej (w wielu przypadkach rząd uważa 

programy behawioralne za opiekę profilaktyczną). Program EPSDT wymaga od państw pokrycia usług, 

które są medycznie konieczne poprawić lub zapobiec chorobie. Wymaga również od państw aktywnej 

organizacji zabiegów, za pośrednictwem skierowań lub bezpośredniego kontaktu. Lista medycznie 

niezbędnych usług obejmuje: 

* Ocena i interwencja diagnostyczna 

* Usługi szpitalne szpitalne i ambulatoryjne oraz usługi kliniki wiejskiej 

* Usługi laboratoryjne i rentgenowskie 

* Domowa opieka zdrowotna 

* Fizjoterapia i powiązane usługi 

* Wspierane przez społeczność usługi mieszkaniowe 

* Usługi zarządzania sprawami 



? Inne usługi medyczne przepisane przez lekarza lub innego licencjonowanego dostawcę opieki 

zdrowotnej 



Radzenie sobie z uczeniem się i różnicami sensorycznymi 

Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wygląda kot. Czy wyobrażasz sobie generyczną kotkę z dwoma 

uszami, czterema łapami i ogonem? Większość ludzi tak robi, ale Temple Grandin, najlepiej sprzedający 

się autor Thinking in Pictures (Vintage) i osoba żyjąca z autyzmem, nie może sobie wyobrazić ogólnego 

wizerunku kota lub jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Pamięta, jak wygląda kot, tylko przeglądając 

pokaz zdjęć w głowie kotów, które widziała wcześniej. Uczenie się sekwencyjnych, niewidzialnych 

informacji jest również wyzwaniem dla Grandina i innych osób takich jak ona. Algebra to jedna z 

koncepcji, których nigdy nie mogłaby pojąć, na przykład, ponieważ nie potrafi tworzyć obrazów tego, 

co się dzieje; Z drugiej strony potrafi zrozumieć geometrię. Chociaż wszystkie osoby z autyzmem mogą 

nie widzieć świata w wymagającej szczegółowości fotograficznej, większość autystycznych osób 

doświadcza świata inaczej. Ich zmysły nie przetwarzają informacji w ten sam sposób, więc 

doświadczają widzenia, słyszenia, wąchania, smaku i dotykania w wyjątkowy sposób. W tej części 

wyjaśniamy niezwykłe sposoby, w jakie osoby z autyzmem doświadczają swoich światów, dają sposoby 

radzenia sobie z ich unikalnym zachowaniem i wprowadzają pewne interwencje, które mogą im pomóc 

w ustawieniach edukacyjnych i społecznych, aby mogły komunikować się i przetwarzać informacje 

sensoryczne. Interwencja to system, terapia lub narzędzie pomagające osobom z autyzmem 

przezwyciężyć wyzwania związane z tym schorzeniem. Oto trzy podstawowe kategorie interwencji, 

które tu  omawiamy: 

* Systemy komunikacji interakcyjnej i społecznej: narzędzia zaprojektowane, aby pomóc osobom z 

autyzmem w komunikowaniu ich potrzeb w sposób zrozumiały dla osób spoza widma. 

* Integracja sensoryczna: Interwencje dostosowane do pomocy mózgowi w organizowaniu informacji, 

które otrzymuje od zmysłów. 

*Neuroterapia: terapia mająca na celu przekwalifikowanie mózgu, aby mógł się uspokoić i 

zmaksymalizować korzyści i / lub zmniejszyć zależność od leków. 

Nie wszystkie pomysły w tym rozdziale dotyczą każdej osoby z autyzmem. Autyzm to szerokie 

spektrum, które obejmuje osoby z łagodnymi do ciężkich objawów, a te objawy są różne. Dlatego 

nieustannie zwracamy szczególną uwagę na twoją sytuację. Nie możemy dać ci uniwersalnej formuły, 

która działa dla wszystkich. 

 

Autistic Learning: Przenoszenie umiejętności i zapewnianie struktury 

Wszystkie dzieci mogą się uczyć, ale każde dziecko uczy się w inny sposób. Zrozumienie unikalnego 

sposobu, w jaki twoje dziecko uczy się i wykorzystania tej wiedzy na swoją korzyść, może zmienić 

frustrację pomiędzy niepowodzeniem a sukcesem. A z tym ostatnim wiąże się ciągła motywacja do 

nauki. Mózg - zwłaszcza mózg małego dziecka - jest otwarty na zmiany, nieustannie budując nowe 

połączenia oparte na stymulacji z własnego otoczenia. Autystyczny mózg nie różni się pod tym 

względem. Nowo utworzone połączenia występują w całym spektrum autyzmu, od najmniej do 

najbardziej dotkniętych osób. Nie wszystkie osoby z autyzmem myślą na zdjęciach, ale wiele osób ma 

problemy z uogólnianiem - coś, co przychodzi naturalnie do typowego mózgu. Kiedy generalizujesz, 

formułujesz ogólne zasady z konkretów. Kiedy pytany o coś, co lubi, osoba z autyzmem może 

wymieniać wszystkie rodzaje zwierząt, które zna, zamiast wypowiadać ogólne stwierdzenie, takie jak 

"Lubię zwierzęta". Autystyczny umysł skupia się na konkretnych, konkretnych przykładach, a nie na 

wielkim obrazie. . Osoby z autyzmem mogą zilustrować przysłowiową "utratę lasu dla drzew". Na 

kolejnych stronach dowiesz się, jak pomóc dziecku z autyzmem uchwycić wielki obraz, skupiając się na 



koncepcjach i pomysłach, i widzisz, jak zorganizowana rutyna może sprawić, że świat się zmieni, jeśli 

chodzi o zdolność uczenia się dziecka. 

Myślenie koncepcyjnie i przenoszenie koncepcji 

Możesz pomóc większości autystycznym dzieciom myśleć koncepcyjnie, prowadząc je do łączenia 

szczegółów w celu tworzenia pomysłów - najlepiej z wizualnymi symbolami. Możesz demonstrować 

abstrakcyjne pojęcia, takie jak "więcej" lub "mniej", za pomocą obiektów, zamiast wyjaśniać je 

słowami. Aby uczyć dzieci frakcji, na przykład możesz użyć kawałka papieru lub kawałka owoców, które 

możesz pokroić, aby pokazać ćwiartki, tercje i połówki. Aby nauczyć słowo "frakcja", pokazujesz słowo 

z ilustracyjnym przykładem, aby dziecko mogło stworzyć związek między tymi dwoma. Sprawdź 

przykład zwierząt, który przedstawiamy we wprowadzeniu do tej sekcji. Powiedzmy, że chcesz nauczyć 

dziecko z autyzmem kategorii psów. Gdy jedziesz na przejażdżkę lub spacer, zwróć uwagę na różne 

rodzaje psów, gdy je zobaczysz. Zidentyfikuj psa jako psa i powiedz, jakiego to psa (buldog, 

dalmatyńczyk itd.). Powiedz, co czyni go psem, a nie kotem czy ptakiem. Pomocne mogą być książeczki 

obrazkowe przedstawiające wiele rodzajów psów. Osoba z autyzmem działa najlepiej z dosłownymi, 

konkretnymi terminami, a nie abstrakcyjnie. Wyjaśnienie pojęcia ze szczegółowymi opisami nie jest tak 

skuteczne, jak pokazanie obrazu lub samego obiektu.  "Obraz jest wart tysiąca słów" jest całkiem 

prawdziwe dla osoby z autyzmem. I aby komplikować sprawy, autystyczna osoba będzie przyjmowała 

wyrazy idiomatyczne, takie jak poprzedni cytat, tak dosłownie, że może zapytać: "Jakie są tysiące 

słów?" Ciężko autystyczne dzieci mogą potrzebować użycia dotyku jako najbardziej niezawodnej 

metody nauki. Możesz przejść dziecko z ciężkimi autystycznymi objawami poprzez nowe zadanie, 

biorąc rękę i zachęcając do dotknięcia przedmiotowych przedmiotów, ponieważ może on nie rozumieć 

kształtu przez wzrok, jeśli jego wizualne przetwarzanie jest osłabione. Dziecko z autyzmem może 

również mieć problemy z przeniesieniem świeżo nabytej umiejętności, na przykład związaniem 

sznurówek, do nowego zadania, jeśli w ogóle zmienisz sytuację. Na przykład, jeśli dasz mu inną parę 

butów, które mają, powiedzmy, kolorowe sznurowadła wykonane z innego materiału, może nie być w 

stanie wykorzystać umiejętności, których nauczył się niedawno, aby je związać. Chociaż te dwie 

sytuacje mogą wydawać się identyczne z tobą, autystyczne dziecko nie zdaje sobie sprawy, że 

sznurowadła wciąż są sznurowadłami i że może je związać w ten sam sposób, ponieważ wyglądają 

inaczej niż te, do których przywykł. Powinieneś także zachować spójność w dotyku, ucząc takich zadań, 

jak sznurowanie butów dziecku poważnie autystycznemu. Jeśli wprowadzisz nowe elementy, musisz 

poświęcić trochę czasu, aby zaaklimatyzować ciężko autystyczne dziecko do zmiany. Wprowadzając 

dziecko z autyzmem w nową sytuację, nawet jeśli tylko jeden lub dwa szczegóły uległy zmianie, należy 

zadbać o zapoznanie go z nowymi aspektami, które mogą powodować zamieszanie. Jeśli na przykład 

wybiera się do nowej szkoły, możesz pomóc, zabierając go tam przed pierwszym dniem, w celu 

wyjaśnienia, co się stanie i pokazania mu, gdzie znajdują się różne przedmioty i jak z nich korzystać. 

Być może uda ci się nawet zorganizować mu spotkanie z nowymi nauczycielami. I zawsze pamiętajcie 

o zrozumieniu i współczuciu. Normalne lęki, z którymi dziecko boryka się w nowej sytuacji, podobnie 

jak pierwszy dzień w szkole, są zwiększone przez trudności w przenoszeniu zachowań na nowe 

ustawienia - ustawienia, które wydają się podobne pod względem koncepcyjnym, ale wydają mu się 

inne. 

Włączanie rutyny do codziennego życia 

Jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrozumienia w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest 

ogromna waga, jaką wiele osób z autyzmem kładzie na strukturę i rutynę. Susie krzyczy, jeśli nie może 

oglądać jej ulubionego filmu przez cały czas, mimo że widziała to niezliczoną ilość razy. Bobby nalega, 

aby ustawić swoje samochody i ciężarówki według wielkości, a jeśli inne dziecko "zepsuje" jego 

zamówienie, nie może się zrelaksować, dopóki nie zwróci każdej zabawki na swoje miejsce. Will musi 



założyć buty po skarpetkach, a jeśli jego rodzice nie mogą zlokalizować butów, które najbardziej mu się 

podobają, prosi o nie wielokrotnie, brzmiąc jak zepsuta płyta, i nie wkłada niczego innego ani nie pyta 

do on je dostaje. Radzenie sobie z objawami autyzmu nie jest łatwe, a radzenie sobie z negatywnymi 

reakcjami innych po prostu dodaje się do walki. Osoba z autyzmem może walczyć uczucie chaosu i 

niepokoju. Jego świat może być mylącym zbiorem niezwiązanych ze sobą zdarzeń, głośnych i bolesnych 

dźwięków lub zbyt jasnych świateł, takich jak przebywanie w domku, w którym całe środowisko jest 

zniekształcone. W takiej sytuacji osoba odczuwa potrzebę narzucenia światu nakazu przetrwania i 

poczucia bezpieczeństwa. Nie rozumiejąc ani nie przetwarzając informacji z jego zmysłów i mózgu w 

sposób, w jaki robią to inni, osoba tworzy własne bezpieczeństwo. Nikt nie chce oderwać się od 

poczucia bezpieczeństwa - szczególnie, jeśli nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Możesz nie rozumieć 

takiego zachowania (i nie musisz tego robić), ale możesz pomóc, utrzymując rutyny i pomagając dziecku 

radzić sobie z nowymi i nieznanymi procedurami. Zwolennicy autyzmu uważają, że ludzie 

nieautystyczni wyrządzili wiele szkód, arbitralnie narzucając swoje osądy dotyczące logicznych i 

akceptowalnych zachowań u osób z autyzmem. Dla osoby z autyzmem jego zachowanie służy potrzebie 

i wydaje mu się logiczne i logiczne - to, co robi, nie jest irracjonalne. Z tego powodu, kiedy wdrażasz 

interwencję (opisaną w dalszych częściach tego rozdziału), analizujesz zachowanie dziecka z 

funkcjonalnego punktu widzenia. Aby przekierować zachowanie osoby, musisz najpierw zrozumieć 

motywację do zachowania i nagrody, jakie osoba czerpie z niego. Musisz założyć, że zachowanie to ma 

sens dla osoby z autyzmem, nawet jeśli to nie dotyczy ciebie. Pisarka i artystka, Donna Williams, osoba 

żyjąca z autyzmem, podkreśla, że ważne jest, aby znać różnicę między mimowolnymi reakcjami i 

zachowaniami osoby autystycznej, a działaniami będącymi autentycznymi odbiciami tego, kim jest 

dana osoba. Chcesz pomóc tej osobie przejść obok pierwszej; chcesz zachęcić to ostatnie. Zachowania 

automatyczne mogą się różnić w spektrum autyzmu. Osoby o wysokich funkcjach mogą wykazywać 

ogromną potrzebę uporządkowania lub poznania skomplikowanych szczegółów dotyczących 

przedmiotów codziennego użytku, podczas gdy osoby o niskim poziomie funkcjonowania mogą być 

odporne na zmiany fizyczne wokół nich, takie jak przemieszczanie krzeseł po pokojach. Jedna globalna 

mantra, którą możesz zachować, aby zmniejszyć ryzyko przeciążenia sensorycznego kiedy próbujesz 

wprowadzić różne procedury, musisz zachować prostotę. Zwolnij tempo swoich instrukcji i uprość 

przekazane informacje. Twoje dziecko może mieć problemy z przypisaniem znaczenia słowom, które 

wypowiadasz, więc daj mu czas na nawiązywanie kontaktów i nigdy nie podnosisz głosu. Poniższa lista 

zawiera więcej wskazówek dotyczących różnych sytuacji: 

* Osoby z autyzmem mogą naprawiać określone działania, słowa, utwory lub przedmioty. Fiksacja nie 

jest przypadkowym, bezsensownym aktem, ale próbą zrekompensowania lub przystosowania się do 

niezdolności do skutecznego połączenia znaczenia słów i działań innych osób. Powinieneś 

konstruktywnie ukierunkować te fiksacje (dajemy ci sugestie w sekcji "Praca w kierunku komunikacji 

funkcjonalnej"), ale przede wszystkim powinieneś spotkać te konstrukcje z próbą zrozumienia, a nie 

wstydu i krytyki. 

* Staraj się stopniowo wprowadzać nowe rzeczy, osoby lub miejsca, najpierw rozmawiając o nich. Na 

przykład możesz "przejść" wizytę u dentysty, zanim zdążysz zidentyfikować osoby i przedmioty lub 

"obejrzeć" egzamin innej osoby (mama, rodzeństwo). Możesz również użyć zdjęć lub innej grafiki do 

przedstawienia nowego wrażenia. Rób rzeczy, które normalnie robisz, by pocieszyć typowe dziecko, 

ale rób ich więcej. Znajomy jest pocieszający, a osoby z autyzmem potrzebują większego komfortu dla 

swoich nerwowych nerwów. 

* Pamiętaj, aby powtarzać proste pytania, które poznajesz i pozostać cierpliwym. Wiele osób z 

autyzmem spowolniło szybkość przetwarzania (tak długo, jak 8 do 10 sekund od usłyszenia żądania na 

początku odpowiedzi), więc nie należy oczekiwać natychmiastowych odpowiedzi. Wiele osób z 



autyzmem ma również problemy z dostępem do swoich długotrwałych wspomnień; mogą 

przechowywać informacje, których się uczą, ale w razie potrzeby nie mogą przywoływać faktów w 

nowych sytuacjach. Używaj prostego, konkretnego, obnażonego języka wskazówki bez wprowadzania 

dodatkowych informacji, które mogą spowolnić przetwarzanie osoby z autyzmem. 

* Spróbuj uczyć dziecko nowych informacji - nawet umiejętności społecznych, z którymi dzieci 

Aspergera potrzebują pomocy - poprzez skrypty lub "historie społeczne", które przerywają proces na 

łatwe do zapamiętania kroki. Możesz na przykład przerwać proces przygotowania rano na serię 

kroków, zaczynając od mycia zębów i mycia twarzy, a skończywszy na zakładaniu płaszcza. dla 

szczegółowego opisu historii społecznych.) Osoba z autyzmem może nauczyć się kroków znacznie 

łatwiej, jeśli widzi je na zdjęciach. Książki są dostępne dla wielu z ilustrowanymi skryptami wspólne 

działania lub możesz tworzyć własne historie społeczne w domu. 

Niwelowanie luki komunikacyjnej 

Badania przeprowadzone na rodzinach pokazują, że deficyty językowe i komunikacyjne są 

najpoważniejszym i najbardziej stresującym aspektem autyzmu. Skuteczna komunikacja jest dużym 

wyzwaniem dla osób z autyzmem. Ich zdolność do komunikowania się dramatycznie wpływa na to, jak 

dobrze oddziałują społecznie w nieautystycznym świecie. Wiele osób z autyzmem nie ma umiejętności, 

aby nawet poprosić o szklankę wody lub poprosić o zmniejszenie głośności telewizora. Bez możliwości 

skutecznego porozumiewania się życie staje się ćwiczeniem frustracji, napięcia i niepokoju. Ponieważ 

większość osób z autyzmem ma zazwyczaj silne umiejętności wizualne, opracowano szereg narzędzi 

pomagających w komunikacji i interakcji społecznych. Na kolejnych stronach wyjaśnimy, w jaki sposób 

można pracować na rzecz znaczącej komunikacji, wdrażać technologie, które mogą pomóc w 

komunikacji i wykorzystywać muzykę jako narzędzie do komunikowania się. 

Opracowanie języka migowego jako mostu komunikacyjnego 

Dla dzieci ze spektrum autyzmu o znacznie opóźnionych umiejętnościach werbalnych, wczesne 

wprowadzenie szkolenia w języku migowym może być ważne w rozwijaniu umiejętności komunikacji 

funkcjonalnej. Rozwój umiejętności podpisywania może być w niektórych przypadkach skutecznym 

pomostem do rozwijania umiejętności werbalnych. W przypadku dzieci słabo funkcjonujących język 

migowy może być podstawą komunikacji funkcjonalnej. Jednym z powszechnych mitów jest to, że 

nauczanie języka migowego dziecka z autyzmem lub zachęcanie do korzystania z obrazów opóźni 

rozwój ekspresywnej komunikacji werbalnej. Jednak wielu czołowych ekspertów uważa, że 

wprowadzenie tych sposobów komunikacji w rzeczywistości przyspieszy rozwój mowy dla dzieci. 

Przynajmniej, jeśli dziecko nie może uzyskać płynności słownej, będzie miało jakąś formę komunikacji 

funkcjonalnej. Aby określić stosowność wprowadzenia języka migowego w młodym wieku, należy 

skonsultować się z terapeutą mowy i języka, który zapoznał się ze szkoleniem dzieci na spektrum. 

Praca w kierunku komunikacji funkcjonalnej 

Osoby autystyczne mogą celować w gromadzeniu danych - gromadząc fakty i dane liczbowe jak małe 

komputery. Jednak w programie edukacyjnym chcesz uwzględnić budowanie umiejętności życiowych, 

które wykracza poza gromadzenie danych. Dziecko powinno mieć możliwość korzystania z danych, 

które gromadzi, a umiejętności życiowe, które budujesz, powinny mieć sens i mieć cel w prawdziwym 

świecie. Innymi słowy, chcesz ćwiczyć komunikację funkcjonalną. Na przykład dziecko powinno być w 

stanie zrobić matematykę, ale musi także zastosować matematykę, której uczy się na świecie, aby 

wiedział, jak używać matematyki do wprowadzania zmian, na przykład podczas robienia zakupów w 

sklepie. Często nawet dzieci na najniższym końcu spektrum autyzmu mają potencjał rozwinięcia 

podstawowych umiejętności komunikacyjnych, które pozwalają 



im przekazywać swoje najbardziej podstawowe potrzeby innym. Błędem, który rodzice popełniają zbyt 

często dzięki zaprogramowanym instrukcjom, jest skupienie się na zyskach akademickich; tracą 

sensowną, funkcjonalną komunikację. Powoduje to, że dzieci mogą strzelać przez wszystkie ćwiczenia 

w swoich programach w locie, ale nie mogą prosić o to, co chcą jeść. Dzieci, które mogą godzinami grać 

w gry wideo lub oglądać telewizję w nieskończoność, odejdą od prawdziwego świata, ponieważ ich 

mózgi nie są wystarczająco stymulujące. Ten kłopotliwy fakt dotyczy dzieci neurotypowych i podwójnie 

prawdziwe w przypadku dzieci autystycznych. Tak więc powinieneś spakować dzień swojego dziecka 

pełnego znaczących interakcji, które utrzymują jego umysł zaangażowany w świat, a nie strzygają lub 

nie regulują przez dłuższy czas. Oto kilka sposobów na promowanie zaangażowania i połączenia (w 

innych słowach, komunikacja funkcjonalna): 

* Wyłącz telewizor po jednym filmie lub programie i ogranicz gry wideo do jednej godziny dziennie. 

* Często rozmawiaj z dzieckiem, nawet jeśli wydaje się, że nie odpowiada. Wiele osób z autyzmem 

opóźnia przetwarzanie sensoryczne, co oznacza, że mogą nie reagować natychmiast, a nawet być w 

stanie odpowiedzieć, ale mogą zrozumieć, co się dzieje. Jak każdy, autystyczne osoby nie lubią być 

ignorowane. 

* Zachęcaj obszary talentu, takie jak rysowanie lub programowanie komputerowe. Częstym błędem 

jest skupienie się na słabościach, z wyłączeniem silnych stron. 

* Staraj się ukierunkowywać swoje pasje lub utrwalenia dziecka, takie jak miłość do pociągów czy 

kolekcjonowanie, na coś konstruktywnego. Kathy Grant, dobrze funkcjonująca osoba z autyzmem, 

zainteresowała się mapami (zbiera mapy, flagi i przedmioty z zagranicznym tekstem) w powołaniu 

podróżowania i pisania o swoich doświadczeniach. Ma wykształcenie polityczne i odwiedziła między 

innymi Australię i Portugalię. 

Korzystanie z technologii komunikacji wspomagającej 

Technologia wspomagająca to każde urządzenie służące do zwiększania, utrzymywania lub ulepszania 

w inny sposób możliwości danej osoby - bez względu na to, czy dana osoba cierpi na autyzm, czy nie. 

Eksperci opracowali technologie wspomagające, takie jak interaktywne tablice językowe, 

harmonogramy wizualne i skomputeryzowane systemy komunikacji, aby pomóc osobom z autyzmem 

- w szczególności osobom poddawanym terapii logopedycznej - w szybszej komunikacji, podczas gdy 

pracują nad poprawą swoich zdolności mowy. Większość ludzi korzysta z technologii asystującej; po 

prostu zwykle nie nazywacie narzędzi o tej nazwie. Planiści dni, urządzenia PDA i listy zakupów są 

przede wszystkim tekstowymi odpowiednikami wizualnych harmonogramów. (Osoby o spektrum 

autyzmu i inne osoby, które mają trudności z przetwarzaniem tekstu, zwykle pomagają graficznie 

oparte harmonogramy z wykorzystaniem niskiej, średniej lub wysokiej technologii, aby pomóc 

pamiętam rutyny, oczekiwane zachowania i organizujemy ich życie.) E-maile, wiadomości tekstowe i 

komunikatory to skomputeryzowane systemy komunikacyjne. Menu restauracji to interaktywne 

tablice językowe. Nie wszystkie urządzenia technologii wspomagającej odnoszą się do komunikacji; 

urządzenia komunikacyjne po prostu się wyróżniają. Inne popularne typy urządzeń pomocniczych 

obejmują okulary i aparaty słuchowe. Wiele urządzeń pomocniczych używanych przez ludzi z 

wyzwaniami jest powszechnie stosowanych przez większość społeczeństwa i nie należy koniecznie 

traktować ich jako "specjalnych". Technologia asystująca dostarczyła wielu nowych narzędzi dla osób 

z autyzmem do wizualnej komunikacji, co może być ich najsilniejszym sensem. Niektórzy rodzice 

obawiają się tych metod może utrudniać dzieciom używanie języka mówionego, ale naukowcy nie mają 

dowodów na poparcie tego. Jeśli cokolwiek, pomaganie dzieciom w budowaniu umiejętności 

komunikacyjnych stanowi podstawę dla języka mówionego. W jaki sposób korzystanie z systemu 

wizualnego pomaga dziecku w nauce języka? Zrozumienie i wykonywanie komunikacji niewerbalnej, 



takiej jak gestykulacja i wskazywanie, jest pierwszym krokiem do zrozumienia języka werbalnego dla 

wszystkich ludzie. Używanie klawiatury do komunikacji nie stoi na przeszkodzie rozmowie; pomaga 

tworzyć i rozwijać koncepcje językowe, aby dziecko mogło mówić później, kiedy będzie gotowe. 

Badania sugerują, że technologia wspomagająca pozytywnie wpływa na czytanie i umiejętności 

językowe. Niektórzy uczniowie wykazali większą częstotliwość spontanicznych wypowiedzi ustnych, 

gdy komputer wytwarzał syntezę mowy podczas zadań edukacyjnych. Osoby niewerbalne z autyzmem 

również wykazywały redukcję trudnych zachowań, gdy zwiększyły się zdolności ekspresji 

komunikacyjnej. W poniższych sekcjach sprawdzamy, w jaki sposób można wprowadzić technologię 

asystującą do klasy dla Twojego dziecka, i przyglądamy się kategoriom technologii asystującej. Często 

masz wiele sposobów na przyswojenie przysłowiowej kotki z technologią asystującą. Na przykład osoba 

z drobnymi problemami związanymi z kontrolą silnika może być wspomagana przez proste 

wskazywanie i przenoszenie zdjęć Mayera Johnsona umieszczonych na kawałku sztywnego kartonu. 

Inni mogą znaleźć pomoc w korzystaniu z kart magnetycznych, które zawierają nagrany tekst z 

modułem językowym. Dla innej osoby łatwiej jest nosić ze sobą DynaVox lub laptop z ekranem 

dotykowym, aby wskazać powiększone zdjęcia, które maszyna werbalizuje. To zależy od wymagań 

danej osoby. Co więcej, technologia wspomagająca nie jest odpowiedzią na lekarstwo. Aby mieć jak 

największe korzyści dla dziecka, niezbędne jest odpowiednie szkolenie i wsparcie w celu zintegrowania 

technologii wspomagającej z programem nauczania. Badania sugerują, że strategie nauczania dla 

wychowawców działają najlepiej, gdy zawierają połączenie warsztatów, modelowania, praktyki w 

symulowanych i rzeczywistych ustawieniach, informacje zwrotne na temat wyników i coaching podczas 

rzeczywistej praktyki 

Dostarczanie pomocy technicznej do klasy 

Najlepszym sposobem na zapewnienie, że szkoła Twojego dziecka zapewnia potrzebną technologię 

asystującą jest napisanie tego, czego wymaga twoje dziecko w swojej zindywidualizowanej 

edukacji.  Program. Jeśli masz szczęście, twoje dziecko jedzie do myślącej przyszłościowo szkoły, która 

już zapewnia sprzęt do użytku dla studentów. Inne szkoły mogą być zmuszone do zakupu sprzętu, jeśli 

rodzice zademonstrują potrzebę w IEPs. Choć może się to wydawać niewłaściwe, niektóre szkoły mogą 

wprost zaprzeczyć potrzebie takiego sprzętu, odmawiając napisania go w IEP. W tym momencie warto 

zastanowić się, czy warto odwołać się do IEP, czy też chcesz wydać własne fundusze na zakup 

niezbędnego sprzętu. Należy pamiętać, że sprzęt o niskiej technologii (patrz poniższa sekcja) jest tańszy 

niż sprzęt high-tech. Dobrą wiadomością jest to, że w wielu przypadkach sprzęt o niskiej technologii 

może być wszystkim, czego wymaga twoje dziecko. Gdy zapoznasz się z technologią wspomagającą, 

przekonasz się, że urządzenia low-tech są najbardziej elastyczne. Na przykład możesz użyć jednego 

zestawu zdjęć do wielu aplikacji, na przykład do tworzenia harmonogramów, list zakupów, kalendarzy 

i narracji społecznych. 

Pomoc niskiej technologii 

Niska technologia odnosi się do strategii wizualnych, które nie obejmują urządzeń elektronicznych i 

które są łatwe w użyciu. Niektóre przykłady sprzętu o niskim stopniu zaawansowania technologicznego 

obejmują deski do czyszczenia na sucho, schowki, segregatory z trzema pierścieniami, foldery z plikami 

manila, albumy ze zdjęciami, laminowane elementy graficzne (takie jak te z Picture Exchange 

Communication System [PECS]), fotografie i kasety z podświetleniem. Niektóre zastosowania urządzeń 

low-tech obejmują: 

* Kalendarze wspomagające deficyty pamięci i rutyny 

* Harmonogramy pomagające w rutynach i zmianach w procedurach 



* Listy zakupów wspomagające pamięć 

* Zdjęcia ułatwiające porównywanie, identyfikację lub ekspresyjną komunikację 

Harmonogramy budowania mogą pomóc w ekspresyjnej komunikacji, gdy dziecko ma możliwość 

pomocy w ustaleniu harmonogramu. Praca z harmonogramem może również pomóc w receptywnej 

komunikacji (kiedy na przykład przychodzi czas na zmianę z jednego działania na drugie). Opracowany 

przez Pyramid Educational Consultants system Picture Exchange Communication System (PECS, patrz 

Rysunek 10-1) jest bazą ponad 3000 grafik, które mogą pomóc osobie niewerbalnej w jej otwartej i 

ekspresyjnej komunikacji. PECS współpracuje z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi, którzy mają 

trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne. PECS to nie tylko wizualne wsparcie; wymaga to użycia 

określonego protokołu (wyjaśnionego w Podręczniku szkoleniowym PECS, wydanie drugie, napisanym 

przez Lori Frost, MS, CCC / SLP i Andrew Bondy'ego). W pierwszej fazie PECS osoba uczy się inicjować 

komunikację, żądając elementu. Późniejsze fazy obejmują składanie zdań i odpowiadanie na pytania. 

Chociaż język nie jest konieczny w PECS, często rozwija się dzięki wykorzystaniu komunikacji opartej na 

PECS i tekstowej. Grafika z symboli Mayer-Johnson i Widgit Rebus pojawia się razem ze słowami, aby 

osoba, która rozumie tylko grafikę, mogła wybrać, co chce się komunikować ze słowami pojawiającymi 

się pod grafiką. Osoby tekstowe mogą pisać tekst, a program będzie zawierał dołączoną grafikę. 

Pomoc w średniej technologii 

Średnia technologia obejmuje proste urządzenia elektroniczne, takie jak magnetofony, rzutniki, timery, 

kalkulatory i maszyny do przesyłania głosu. Jedno takie urządzenie, Language Master, używa 3 x 8-

calowych kart z zapisywalnymi pasami magnetycznymi dla krótkich wiadomości słownych; możesz 

umieszczać zdjęcia i inne wskazówki na kartach. Inne urządzenie, Talk Pad, ma cztery duże przyciski, 

do których można dołączyć obrazy, symbole lub inne wskazówki, które reprezentują komunikat słowny 

generowany po naciśnięciu przycisku. Inne urządzenia wyjściowe, takie jak Voice in the Box i 

komunikator "krok po kroku" działają w podobny sposób. W przeciwieństwie do urządzeń low-tech, 

elementy o średniej technice są często mniej adaptowalne i bardziej uciążliwe. Mogą one jednak być 

bardziej skuteczne w zaspokajaniu konkretnych potrzeb danej osoby w ograniczonej liczbie ustawień 

lub sytuacji. Niektóre zastosowania urządzeń średnio zaawansowanych technologicznie obejmują: 

* Ulepszanie ekspresyjnej komunikacji głosowej dzięki VOCA (Voice Output Communication Aids), 

które generują syntetyczne lub cyfrowe wyjście mowy po aktywacji przez osoby 

* Uczestnictwo (skupienie się na zadaniu) i organizacja 

* Sekwencjonowanie (porządkowanie) i fonika 

Boardmaker, program dostępny dla komputerów Mac i Windows, wykorzystuje PECS (patrz poprzedni 

rozdział) i inną grafikę do tworzenia pasków komunikacyjnych, harmonogramów, kalendarzy i innych 

materiałów do komunikacji. Możesz używać grafiki w połączeniu z pomocniczymi urządzeniami 

komunikacyjnymi, takimi jak DynaVox i Language Master. DynaVox to urządzenie elektroniczne 

wyświetlające serię grafik, które maszyna werbalizuje, gdy użytkownik wskazuje na nie. Jedna forma 

Mistrza Językowego, autorstwa Franklina, jest dostępna w sklepach z artykułami biurowymi i służy 

przede wszystkim do wymowy słów i definicji. Inna forma Drake wykorzystuje karty z paskiem 

magnetycznym do nagrywania i odtwarzania słów i fraz oraz jest przeznaczona do nauczania dzieciom. 

Pomoc o wysokiej technologii 

Urządzenia o wysokiej technologii są bardziej skomplikowane, ale mogą być bardzo wydajne. 

Zaawansowane technologicznie urządzenia obejmują kamery wideo, komputery i urządzenia PDA 



(Personal Digital Assistants), które są dostępne u większości dostawców elektronicznych. Być może 

trzeba będzie nabyć inne zaawansowane technologicznie urządzenia od firm specjalizujących się w 

sprzedaży produktów dla osób o specjalnych potrzebach. Takie urządzenia obejmują adaptacyjny 

sprzęt oraz wyspecjalizowane i złożone urządzenia głosowe. Na przykład możesz zajrzeć do programu 

Cyrano Communicator firmy One Wright Company, która korzysta ze zmodyfikowanego Personal 

Assistant Hewlett Packard. Więcej informacji można znaleźć w komunikatorze Cyrano na stronie 

www.cyranocommunicator.com. Elementy high-tech mogą być prawie tak samo łatwe w adaptacji, jak 

elementy o niskim poziomie zaawansowania technologicznego i bardziej specyficzne w użyciu niż 

elementy o średniej technice, ale ich adaptacyjność lub specyfika może przynieść dużą cenę. Niektóre 

zastosowania urządzeń high-tech obejmują prace nad doskonaleniem następujących umiejętności: 

* Umiejętności posługiwania się językiem obcym, takie jak nazywanie przedmiotów i osób, a także 

następujące czynności, takie jak ubieranie się lub spożywanie śniadania 

* Wyraziste umiejętności językowe, takie jak kategoryzacja (organizowanie przedmiotów lub koncepcji 

w grupy) i pragmatyka (używanie języka w odpowiednim kontekście społecznym) 

* Umiejętności społeczne, takie jak identyfikacja właściwego zachowania, prośba o pomoc, utrzymanie 

tematów i ograniczenie perseweracji (niekontrolowane powtarzanie gestów, dźwięków lub fraz) 

* Komunikacja niewerbalna, na przykład mowa ciała i mimika 

* Utrzymywanie osobistej przestrzeni i objętości mowy 

* Codzienne czynności, takie jak mycie zębów, higiena i mycie rąk 

*Naukowcy, tacy jak pismo, rysunek i eseje 

Komunikacja werbalna odnosi się do tego, jaką komunikację osoba może zrozumieć poprzez słuchanie, 

widzenie lub w inny sposób. Ekspresyjna komunikacja oznacza przekazywanie swoich myśli innym 

ustnie, za pośrednictwem języka migowego, obrazów lub innych środków. Osoby z autyzmem mają 

zwykle silniejsze zdolności komunikacyjne, ale tylko dlatego, że zdolności receptywne są silniejsze niż 

umiejętności ekspresywne, nie oznacza, że umiejętności receptywne są doskonałe, a nawet 

adekwatne. Po drugiej stronie medalu dobre umiejętności ekspresyjne mogą maskować (lub ukryć) 

chłonne niedobory umiejętności. Osoby z autyzmem są zwykle przyciągane do zaawansowanych 

urządzeń, takich jak komputery, ze względu na ich przewidywalność i konsekwencję, w porównaniu do 

stosunkowo nieprzewidywalnej natury ludzkich reakcji. Komputery nie wysyłają mylących 

komunikatów społecznościowych i sprawiają, że osoba ta kontroluje, co pozwala jej stać się 

niezależnym uczniem. Komputery mogą pomóc osobom z autyzmem, które mają problemy z 

komunikacją. Nawet jeśli dana osoba nie może utrzymać ołówka, nadal może pisać. Wiele osób z 

autyzmem ma również problemy z charakterem pisma. Używanie klawiatur może uwolnić ich od 

trudnego zadania posiadania długopisu na papierze, co ułatwia komunikowanie myśli. 

Korzystając z muzykoterapii 

Muzykoterapia to proces wykorzystywania muzyki do zaspokajania fizycznych, emocjonalnych i 

społecznych potrzeb jednostki. Innymi słowy, koncentruje się na osiągnięciu celów niemuzycznych, 

takich jak świadomość ciała i środowiska, kontrola motoryczna, interakcja społeczna i komunikacja, 

przy użyciu muzyki jako medium. Chociaż autyzm wpływa na struktury neurologiczne związane z mową, 

badania pokazują, że komunikacja za pośrednictwem muzyki często pozostaje nienaruszona. Ta siła, w 

niektórych przypadkach, umożliwia muzykoterapię, aby pomóc osobom z widma w lepszym wyrażaniu 

swoich uczuć i poprawie ich umiejętności komunikacyjnych. Muzykoterapia może wyglądać jak 



terapeuta, a dziecko po prostu "bawić się razem". W rzeczywistości muzykoterapeuta potrzebuje 

szerokiej edukacji i szkoleń, aby uzyskać odpowiednie certyfikaty. Po uzyskaniu certyfikatu terapeuta 

ma kwalifikacje do wykorzystywania muzyki jako środka do poprawy społecznej, komunikacyjnej i 

fizycznej umiejętności. Terapeuta zwraca baczną uwagę na sygnały od uczestnika, gdy reaguje na 

muzykę i próbuje skierować pozytywne reakcje pozytywnie w bardziej znaczącą ekspresję społeczną i 

emocjonalną. Muzyka może przynieść korzyści ludziom, którzy mają autyzm na wiele sposobów. 

Sprawdź następujące korzyści: 

* Zapewnia inną (niewerbalną) formę komunikacji 

* Daje dzieciom potencjał do zrobienia czegoś, w czym mogą być dobrzy 

* Zapewnia przyjemne forum do interakcji 

Muzyka komunikuje się z inną częścią mózgu niż z językiem. Badania sugerują, że zaangażowanie w 

muzykę w młodym wieku zachęca do połączeń nerwowych w mózgach dzieci w okresach krytycznego 

rozwoju. Muzyka może zawierać nawet słabo funkcjonujące osoby z autyzmem, które nie potrafią 

dobrze postępować zgodnie ze wskazówkami. Daje możliwość łączenia się z innymi bez znajomości 

języka i dobrej zabawy. Stephen Shore) uczą dzieci z autyzmem, jak grać na instrumentach muzycznych. 

Skupiam się na instrumentach nauczania, takich jak fortepian lub nagrywarka, w zależności od 

zainteresowań ucznia. W przeciwieństwie do relacji stworzonych na zajęciach z muzykoterapii, gdzie 

nauczyciel kładzie nacisk na wykorzystywanie muzyki do osiągania pozamuzycznych celów, lekcje 

muzyki dla osób z autyzmem umożliwiają im nawiązywanie przyjaźni i angażowanie się w społeczność, 

być może jako członek lokalnego zespołu. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że muzyka może być 

zwykłą zabawą. Upewnij się, że masz muzykę w domu. Niezależnie od tego, czy używasz klasyki, jazzu, 

czy rock and rolla, osoba z autyzmem może odpowiedzieć. Jeśli odpowiedź jest negatywna, ten rodzaj 

muzyki prawdopodobnie nie jest ulubioną osobą. Dla osób z autyzmem, tak jak u wszystkich ludzi, 

muzyka pozwala im dotknąć  myśli i uczuć, których świadomie mogą nie być świadomi. Ludzie używają 

muzyki do rozrywki, do relaksu lub jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę. Ludzie z autyzmem nie 

różnią się. Moi rodzice grali głównie muzykę klasyczną tak długo, jak długo pamiętam. Czuję, że moja 

intensywna ekspozycja na muzykę odegrała kluczową rolę w moim prowadzeniu satysfakcjonującego i 

produktywnego życia, i to doprowadziło mnie do roli nauczania dzieci z autyzmem, jak grać na 

instrumentach muzycznych. Inne sztuki, takie jak rysunek, malarstwo i pisanie, są podobne. Niektóre 

osoby z autyzmem mają wyjątkowe wspomnienia wizualne i mogą odtwarzać sceny z pamięci, które 

wyglądają jak fotografie z dokładnością. Postaraj się, aby sztuka znalazła się w życiu Twojej rodziny. 

"Przeszkolenie" mózgu poprzez neuroterapię 

Neuroterapia (zwana także neurofeedbackiem) jest nieinwazyjną formą treningu umysłowego, 

podobnie jak w przypadku biofeedbacku, aby osiągnąć lepszą wydajność fizyczną. Neuroterapia jednak 

szkoli nie ciało, ale sam mózg. W rzeczywistości możesz wytrenować swój mózg, aby był spokojniejszy 

dzięki tej technice, a wiele osób z autyzmem, które korzystają z tej interwencji, osiąga doskonałe 

wyniki. (Wysoko funkcjonujące osoby z bardziej nienaruszonymi umiejętnościami komunikacyjnymi z 

większym prawdopodobieństwem skorzystają z tej terapii). Jeden z najlepszych wyników? Terapia 

często zmniejsza zapotrzebowanie na leki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa terapia, jak ją 

wdrożyć, i dla niektórych referencji opartych na badaniach! Neuroterapia nie jest leczeniem; jest 

edukacyjna, która działa, by wyleczyć mózg, aby ponownie się uregulować. Aby uzyskać najlepsze 

wyniki, należy stosować neuroterapię w połączeniu z programem, który adresuje inne potrzeby osoby 

z autyzmem w systemie rodzinnym. Musisz zarządzać innymi stresorami środowiskowymi, innymi 

słowy, aby neuroterapia przyniosła trwałe i znaczące korzyści. Możesz poinformować swojego lekarza 



pierwszego kontaktu, że Twoje dziecko uczestniczy w neuroterapii, aby ułatwić komunikację z lekarzem 

na temat ogólnego planu leczenia dziecka. 

Badanie i wdrażanie neuroterapii 

Dlaczego działa neuroterapia? W pewnym momencie naukowcy uważali, że twój mózg pozostał taki 

sam przez całe życie. Dzisiejsi neuronaukowcy odkrywają, że mózg jest niezwykle elastycznym i łatwym 

w adaptacji narządem (często określanym jako plastyczność), szczególnie gdy jesteś młody. To czyni go 

głównym kandydatem do transformacji. Jak działa neuroterapia? Neuroterapia wykorzystuje zapisy 

elektroencefalograficzne (EEG), które wykazują aktywność elektryczną lub fale mózgowe (dlatego 

terapia jest również znana jako biofeedback EEG). Lekarze zajmujący się neuroterapią uważają, że 

osoby z autyzmem wykazują zdecydowanie zbyt dużą aktywność delta i teta (ponad 50 procent ich 

całkowitej ilości fal mózgowych), więc szukają tego podczas badań. Powolne fale delta i teta - zwykle 

wyświetlane na EEG osoby neurotypowej, gdy śpi, a nie na jawie - wywołują senność. Osoba z 

autyzmem próbuje sobie poradzić poprzez podniesienie mózgu, co może spowodować, że "utknie" z 

niewłaściwymi poziomami, prowadząc do nadpobudliwość i problemy ze snem. Celem neuroterapii 

jest re-regulacja tych fal mózgowych. Podczas sesji neuroterapii neuroterapeuta podłącza czujnik 

elektromagnetyczny do głowy klienta w określonych lokalizacjach, podczas gdy klient obserwuje prostą 

grę wideo lub serię obrazów. Czujnik nagradza mózg klienta za osiągnięcie pożądanego stanu podczas 

gry za pomocą sygnałów dźwiękowych i punktowania punktowego. Podając tę nagrodę, terapia 

pociąga klientów do uspokojenia ich umysłów, łagodzenia ich bólu lub leczenia ich urazów. Proces jest 

bezbolesny, bezpieczny i nie ma skutków ubocznych. A zamierzone efekty leczenia są mimowolne - to 

znaczy, że klient nie musi rozumieć, co robi się, aby skorzystać z leczenia. 

Przegląd badania neuroterapii 

Jedno badanie pilotażowe przeprowadzone w 2000 r. Porównywało grupę kontrolną z grupami 

poddawanymi neuroterapii przez średnio 36 sesji w ciągu 41/2 miesięcy. Badanie, które zostało 

opublikowane w Journal of Neurotherapy, wykazało 26-procentową redukcję objawów autyzmu u 

osób poddawanych neuroterapii, w porównaniu z 3% w grupie kontrolnej. Podczas badania rodzice 

zauważyli znaczną poprawę w zakresie socjalizacji, wokalizacji, snu i pracy w szkole, i zauważyli mniej 

lęków i napadów złości. Badani przewodnicy przetestowali także dzieci poddawane neuroterapii za 

pomocą listy kontrolnej oceny leczenia autyzmu (dostęp do internetowego programu punktowania dla 

listy kontrolnej można znaleźć na stronie www.autismeval.com/ariatat). Dzieci wykazały 33-

procentową poprawę towarzyskości, 29-procentową poprawę w mowie / języku / komunikacji, 26-

procentową poprawę ogólnego stanu zdrowia i 17-procentową poprawę w świadomości sensorycznej 

/ poznawczej. 

Wytwarzanie zmysłów w dezorientacji 

Wyobraź sobie, że nie wiesz, gdzie kończy się twoje ciało i zaczynają się inne przedmioty. Wyobraź 

sobie, że czujesz ból, gdy słyszysz wysokie dźwięki lub głośne dźwięki (i tak, mówimy, że ból jest gorszy 

niż słyszenie ukochanej osoby). Wyobraź sobie, że możesz używać tylko jednego zmysłu naraz - nie 

wąchając i nie smakując pizzy w tym samym czasie, na przykład. Oto niektóre z opisów autystycznych 

ludzi, którzy mówili o swoich światach zmysłowych. Na kolejnych stronach zamieszczono wskazówki 

dotyczące radzenia sobie z zmysłowymi wyzwaniami, z którymi może się zetknąć twoja ukochana 

osoba, a także przedstawimy Ci kilka technik i terapii, aby pomóc twojemu ukochanemu. 

Obserwowanie wyzwań integracji sensorycznej.  Terapeuci zajęciowi praktykujący terapię 

sensoryczno-integracyjną dzielą zmysły na kategorie wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne zmysły to 

pięć, których uczysz się w szkole podstawowej: wzrok, dotyk, słuch, smak i zapach. Dwa ważne 

wewnętrzne zmysły to przedsionek i propriocepcja. Sens równowagi przedsionkowej pomaga utrzymać 



równowagę, a zmysł proprioceptywny mówi ci, gdzie są twoje części ciała w przestrzeni i ile siły 

potrzebujesz, aby wykonać zadanie. Terapeuci określają wszystko, co przytłacza jeden lub więcej 

zmysłów jako sensoryczny gwałciciel. Wewnętrzne i zewnętrzne zmysły osób z autyzmem nie zawsze 

są wiarygodnymi wskaźnikami otaczającego ich świata. Zmysły mogą być albo niewrażliwe, albo 

nadwrażliwe na stymulację, a jeden zmysł może być bardzo ostry, podczas gdy inny jest nudny. W jaki 

sposób dana osoba może uczyć się w środowisku edukacyjnym w sposób typowy, kiedy informacje, 

które otrzymuje z jej zmysłów, często są błędne lub powolne? Cóż, ta osoba nie może. Dlaczego osoby 

z autyzmem przetwarzają informacje sensoryczne w tak różny sposób? Różne teorie naukowe 

próbowały wyjaśnić, co się dzieje. Jednym z wyjaśnień jest to, że autystyczne mózgi mają zbyt wiele 

połączeń sensorycznych i rozwijają się tak szybko, że ich "obwody" są łatwo przeładowane 

informacjami pochodzącymi z ich zmysłów. Badania wykazały, że dzieci (w wieku poniżej 12 lat) z 

autyzmem mają większe mózgi niż przeciętne dzieci; jednak dorosłe mózgi mają normalny rozmiar ze 

względu na wolniejszy niż przeciętny wzrost mózgu po 12 roku życia. Jedną z możliwych przyczyn tego 

wczesnego wzrostu mózgu jest to, że defekt lewej półkuli może spowodować, że prawa strona mózgu 

będzie nadmiernie kompensowała się, zwiększając rozmiar . Inną teorią różnicy w przetwarzaniu 

sensorycznym jest obecność toksyn środowiskowych zakłóca neutralne przetwarzanie. Jeśli interesuje 

Cię terapia sensoryczna, powinieneś znaleźć terapeuty zajęciowego, który ma doświadczenie w 

przeprowadzaniu ocen integracji sensorycznej i zapewnieniu potrzebnej terapii. Będziesz czerpać 

korzyści z posiadania dziecka, które jest bardziej zrównoważone i szczęśliwe, a dzięki takim 

aktywnościom jak kołysanie, zwijanie w maty, ciągnięcie i pchanie, terapia staje się również 

przyjemnością dla dziecka i terapeuty. Ponadto, twój lekarz, szpital i lokalna grupa wsparcia dla 

autyzmu lub centrum zasobów może być dobrym źródłem. Łatwe do administrowania i oceniania 

Profile sensoryczne dla różnych grup wiekowych, stworzone przez dr. Winnie Dunna, są bardzo 

pomocne w określaniu potrzeb zmysłowych ukochanej osoby - bez względu na to, czy jest on na 

spektrum autyzmu. Ponieważ integracja sensoryczna jest tak nowa, wiele dowodów na jej istnienie ma 

charakter anegdotyczny. Badania pokazują, że dzieci mogą korzystać z kilku aspektów tych terapii, 

nawet jeśli nie wykazują konkretnych wzmocnień sensorycznych. Dzieci mogą czerpać korzyści z 

zaangażowania społecznego, skupiania uwagi i używania zabawek w znaczących kontekstach, jakie daje 

terapia. 

Korzystanie z hipoterapii 

Podobnie jak w przypadku terapii integracji sensorycznej (patrz poprzedni rozdział), hipoterapia 

koncentruje się na organizowaniu zmysłów wewnętrznych i zewnętrznych. Jednak dzięki tej 

wyjątkowej modalności dziecko jeździ na grzbiecie konia! Terapeuta zapoznał się z hipoterapią i 

specjalnie wyszkolonymi sesjami hipoterapii koni. Dziecko zwiększa swoją świadomość, rozwijając 

swoje przedsionkowe i proprioceptywne zmysły, które osiąga poprzez wykorzystanie mięśni tułowia 

do utrzymania równowagi na koniu. Dodatkowo dziecko korzysta psychicznie, ucząc się 

komunikowania się i rozwoju relacji z koniem. Innym podobieństwem do terapii integracji sensorycznej 

jest to, że sesje są zwykle zabawne. Ogólnie rzecz biorąc, terapeuci mogą dostosować hipoterapię, aby 

pomóc dzieciom w całym spektrum autyzmu. 

Praca z patologami języka mowy 

Patolodzy mowy pracują nad poprawą mowy i komunikacji i mogą być częścią usług szkolnych. Kiedy 

szkoły zatrudniają logopedów, są zobowiązani do zapewnienia takiej liczby godzin, jaka jest 

przewidziana w indywidualnym programie edukacyjnym, ale czasami rodzice potrzebują więcej 

pomocy i zatrudniają innych teoretyków - zarówno pracujących dla szkoły, jak i wykonawców 

zewnętrznych - do pracy w dodatkowych godzinach z ich dziecko. Zanim Twoje dziecko stanie się 

częścią terapii logopedycznej, upewnij się, że zaangażowany terapeuta rozumie, jak pracować z 



osobami z autyzmem. Niektórzy patologowie mowy w mowie są tradycyjnie szkoleni, aby skupić się 

raczej na mowie i języku niż na komunikacji. Dlatego musisz znaleźć osobę, która rozumie, że 

komunikowanie się w znaczącym kontekście, a nie tylko tworzenie mowy, jest celem szkolenia osoby z 

autyzmem. Zwłaszcza w przypadku dzieci z zespołem Aspergera, które nie mają opóźnień językowych, 

należy skupić się na pragmatyzmie lub umiejętnościach konwersacyjnych i czytaniu wskazówek 

wzrokowych wokół języka. Jeśli terapeuta jest niedoświadczony z autyzmem, możesz chcieć 

przypomnieć, że osoby z autyzmem potrzebują więcej pomocy wizualnych. Nisko funkcjonujące dzieci 

ze spektrum autyzmu mogą również skorzystać z treningu mowy. Trening mowy z dziećmi, które są 

niewerbalne, polega na zmuszeniu ich do wokalizacji, nawet jeśli po prostu bełkoczą, a następnie 

nagradzają to zachowanie, aż stanie się nawykiem. Innym rodzajem terapii, zazwyczaj wykonywanym 

przez patologów mowy, jest terapia żywieniowa, która zachęca dzieci do jedzenia nowych pokarmów 

i pomaga im w ewentualnych problemach z połykaniem. Wiele dzieci z autyzmem je bardzo 

ograniczoną dietę, ponieważ są one niechętne pokarmom, które mają tekstury i zapachy, które im się 

nie podobają. Terapia żywieniowa może pomóc im jeść zdrowszą, zróżnicowaną dietę. Patolodzy z 

doświadczeniem w terapii żywieniowej często pomagają dzieciom z autyzmem za pomocą 

integracyjnych technik sensorycznych. Oglądanie soczewek marki Irlen Helen Irlen, była psycholog 

szkolna i obecna adiunktka w Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym / Long Beach, szacuje, że prawie 

50% osób z autyzmem ma wrażliwość skotopową lub niezwykłą wrażliwość na światło, blask, wzory, 

kolory i kontrasty. Opierając się na badaniach federalnych z początku lat 80., Irlen opracował soczewki 

Irlen, które odfiltrowują kolory widma w podczerwieni, które zakłócają percepcję wzrokową u osób ze 

spektrum autyzmu. Jeśli Ty (lub osoby, na których Ci zależy) mają problemy z widzeniem, soczewki Irlen 

mogą pomóc. Przykłady trudności obejmują wrażliwość na natężenie światła i odblaski, widzenie w 

tunelu, problemy z czytaniem, ponieważ litery na stronie wydają się poruszać i kłopoty z widzeniem 

kontrastów. Jeśli masz trudności, możesz rozważyć przejście na wyświetlacz, który ma okulary 

przeciwsłoneczne w różnych kolorach. Wypróbowanie różnych okularów podczas czytania krótkiego 

fragmentu może ujawnić, że niektóre kolory są łatwiejsze do odczytania niż inne. Jeśli tak, to 

nieoficjalnie sprawdziłeś się jako potencjalny kandydat na soczewki Irlen. (Często słyszysz sugestie 

dotyczące tego ćwiczenia w prezentacjach soczewek Irlena, mówimy "nieoficjalnie", ponieważ nie jest 

to standardowa praktyka sprzedawanie soczewek). Podobnie jak w przypadku wszystkich interwencji 

soczewki Irlen pomagają niektórym osobom z autyzmem, a nie innym. 

Obsługa problemów sensorycznych Twojego dziecka 

Jeśli twoje dziecko z autyzmem jest nadwrażliwe na hałas lub ledwie dostrzega głośne dźwięki, możesz 

powiedzieć, że ma niezwykłe przetwarzanie słuchowe. Ale co możesz z tym zrobić? A skąd wiadomo, 

czy ma problemy wizualne? Nie martw się, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Ta sekcja zawiera wskazówki 

dotyczące odkrywania i radzenia sobie z problemami wizualnymi, słuchowymi i innymi problemami 

sensorycznymi oraz radzenia sobie z niedopuszczalnym społecznie stimmingiem. Dla ogólnych celów, 

oto kilka sugestii, zaproponowanych przez dr Temple Grandin, aby poradzić sobie z problemami 

sensorycznymi Twojego dziecka: 

* Możesz leczyć nadpobudliwość za pomocą wyściełanej, obciążonej kamizelki, która uspokaja system 

nerwowy podczas noszenia przez krótki czas. Kamizelkę należy zdjąć po 20 minutach, aby system 

nerwowy się do niej nie przystosował. 

* Nie zawsze oczekuj osoby, która nie słyszy i jednocześnie patrzy na ciebie podczas przyjmowania 

instrukcji. Niektóre osoby z autyzmem, takie jak Donna Williams, uznana autorka książki Somebody 

Somewhere: Breaking Free from the World of Autism (Three Rivers Press), może przetwarzać 

informacje tylko z jednego źródła naraz, na przykład widzenia lub słyszenia. 



* Starszym, niewerbalnym dzieciom i dorosłym, które polegają na dotykaniu ich najbardziej 

niezawodnego sensu, nadaj im fizyczny symbol czegoś do dotknięcia, jak łyżka, aby przypomnieć im o 

wydarzeniach takich jak czas posiłku. 

Test supermarketu 

Miejsca publiczne, takie jak supermarkety lub duże domy towarowe - z głośnikami, dzwoneczkami, 

oświetleniem fluorescencyjnym, tłumami, silnymi zapachami i innymi rozrywkami - mogą być 

przytłaczającymi źródłami stymulacji. Jeśli twoje dziecko ma napady złości i nie radzi sobie w takich 

miejscach, ale możesz zabrać go do takiego miejsca jak park i zachowuje spokój, możesz być prawie 

pewien, że coś się dzieje. Dzieci, które są monokanałowe (przetwarzają tylko jeden zmysł na raz) lub 

które są zmęczone, są prawdopodobnie kandydatami do rzucania napadów złości w supermarketach. 

Jeśli Twoje dziecko ma furię w miejscu publicznym, takim jak supermarket, a twoje próby uspokojenia 

dziecka nie spowodują szybkiego wybuchu, sugerujemy usunięcie dziecka ze środowiska 

prowokującego. To usunięcie pomoże ograniczyć stres, jaki dziecko doświadcza w stanie paniki. 

Sugerujemy również skontaktowanie się z lekarzem, terapeutą lub innym kuratorem Twojego dziecka, 

aby uzyskać sugestie dotyczące elementów modyfikujących zachowanie, które mogą zaadresować 

zachowanie typu "napad złości". 

Oczy mają to 

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy Twoje dziecko ma problemy z przetwarzaniem wizualnym, jest 

obserwowanie, jak radzi sobie z nierównymi krokami. Jeśli reaguje lękiem lub niepewnością, 

prawdopodobnie ma problemy z percepcją głębi. Niektóre dzieci z autyzmem również mają problemy 

z rozjaśnianiem jasnych, kontrastujących kolorów. Po zbadaniu wzroku dziecka przez okulistę 

powinieneś umówić się na spotkanie z optykiem rozwijającym - specjalistą, który specjalizuje się w 

testowaniu sposobu, w jaki osoba przetwarza wzrok. Oto kilka innych oznak, że Twoje dziecko może 

mieć problemy z przetwarzaniem wizualnym: 

* Wygląda na kąciki oczu, a nie na wprost. 

* Kręci palcami po jej oczach. 

* Unika podłóg wyłożonych szachownicą. 

* Ona nie jeździ po ruchomych schodach. 

Świetlówki są bardzo rozpraszające dla wielu osób z autyzmem, ponieważ migoczą, zwłaszcza gdy 

światła stają się starsze. Jeśli to możliwe, używaj żarówek wokół domu. Nawet jeśli obecne są lampy 

fluorescencyjne, pomaga lampka ze staromodną żarówką obok miejsca pracy dziecka. Podobnie, 

płaskoekranowe wyświetlacze i laptopy są mniej rozpraszające niż standardowe monitory 

komputerowe. Okulary w kolorze Irlen (patrz rozdział "Oglądanie przez soczewki Irlen") mogą również 

pomóc w problemach z wizualnym przetwarzaniem, podobnie jak czarny wydruk na kolorowym 

papierze do czytania. Nigdy nie używaj jasnożółtego! 

Blues przetwarzania słuchowego 

Uważa się, że wielu autystycznych ludzi "słyszy w samogłoskach". Innymi słowy, osoby te tracą spójne 

dźwięki, takie jak "c" u kota. Mówione głośno, takie twarde konsonansowe dźwięki są faktycznie 

krótsze niż samogłoski, co sprawia, że łatwiej je przegapić i trudniej je przetwarzać. Ten typ problemu 

z przetwarzaniem słuchowym nie pojawia się w konwencjonalnym badaniu słuchu, ponieważ wielu 

autystycznych ludzi kompensowało problem. Czasami ludzie z autyzmem nawet mówią w 

samogłoskach. Jednym ze sposobów, w jaki możesz pomóc, jest mówienie powoli i wyraźne słowa. 



Śpiewanie może być łatwiejsze niż mówienie ludziom z autyzmem. Możesz im zaśpiewać i zachęcić do 

śpiewania. Wyobraź sobie zabawę, którą możesz stworzyć! Nie śpiewaj zbyt głośno, jeśli osoba jest 

wyjątkowo wrażliwa na dźwięki. Szept może być wystarczająco głośny. Osoby z autyzmem nie tylko 

odczuwają ból z powodu głośnych dźwięków, ale także mogą być rozproszone lub zirytowane 

dźwiękami, których większość ludzi nie słyszy. Na przykład migotanie świetlówek towarzyszy szumowi 

lub szumowi, który niektórzy ludzie mogą usłyszeć. Ten szum lub szum może być rozpraszający lub 

irytujący jak migotanie. Inne osoby mogą być rozproszone przez drapanie ołówkiem na papierze lub 

rozmowę w pokoju obok. Możesz chronić dziecko z autyzmem od dźwięków, które ranią jego uszy, 

nagrywając dźwięki na magnetofonie, pozwalając dziecku na naśladowanie dźwięków i stopniowo 

zwiększając głośność do znośnego poziomu. 

Niedopuszczalna społecznie autostymulacja 

Osoby z autyzmem mogą nalegać na powtarzanie pewnych zachowań, takich jak trzepotanie rękoma, 

kołysanie, wirowanie, rżenie palców lub recytowanie tych samych piosenek lub zdań z kilku różnych 

powodów: 

* Aby poradzić sobie z nadaktywnymi układami nerwowymi 

* Aby bronić się przed sytuacjami, napotykają niepokój 

* Aby przywrócić świadomość ich ciał w przestrzeni kosmicznej (niektórzy z autystycznych osób zgłosili, 

że nie mogą odczuwać swojego ciała, dopóki się nie poruszą, co prowadzi do dezorientacji) 

To samo-regulacyjne zachowanie nazywa się stimmingiem [autostymulacja]. Przeciętny mózg nie jest 

odporny na takie zachowanie; większość ludzi robi to, aby podregulować swoje mózgi, aby zwracać 

uwagę lub regulować w dół, gdy odczuwają zbyt duży niepokój. Pomyśl o możliwych ruchach 

regulacyjnych w górę lub w dół, które możesz wykonać siedząc w klasie lub na spotkaniu: 

* Dźwiganie nogi 

* Gryząc koniec pióra lub paznokci 

* Kręcić włosy 

*Doodling 

* Lekko kołysząc się w przód iw tył 

Jaka jest różnica między twoimi ruchami a osobą z autyzmem? Większość dorosłych opanowała 

"społecznie akceptowalne" zachowania polegające na stymowaniu. Gdy stłuczenie przeszkadza w 

uczeniu się lub sytuacjach społecznych, zachowania mogą powodować problemy dla osoby z 

autyzmem. Powinieneś próbować powstrzymać stymowanie zachowań, gdy stanowią one zagrożenie 

dla osoby lub innych osób wokół niego. Na przykład powinieneś natychmiast odciąć powtarzające się 

wybieranie skóry lub uderzenie głową. Jeśli stimming uniemożliwia dziecku skuteczne uczestnictwo w 

terapiach - np. Gdy dziecko ćwiczy ciągłe trzepotanie rąk, które zabrania używania narzędzi do pisania 

- powinieneś przerwać to zachowanie, jeśli to możliwe. Jednym ze sposobów na przerwanie stimmingu 

jest odwrócenie uwagi dziecka od tego, co robi, z prośbą o zrobienie czegoś innego. Przekierowanie 

pośrednie działa najlepiej. Jednak lepszym rozwiązaniem może być umożliwienie osobie z autyzmem 

pewnego czasu "wydostania się z jej systemu". Stymowanie, które nie stanowi potencjalnego 

zagrożenia fizycznego lub nie daje możliwości uczenia się, można ogólnie pozostawić w spokoju. W 

niektórych programach edukacyjnych dzieci z autyzmem są nagradzane za ukończenie zadania z 

krótkim okresem stimmingu. Inne programy instruktażowe uczą akceptowalnego społecznie 



stimmingu lub uczą akceptowanych przez społeczność metod usprawiedliwiania się, abyś mógł 

stymulować się prywatnie, a następnie powrócić. Dopóki człowiek nie znajduje się w bezpośrednim 

niebezpieczeństwie, nie ograniczaj go fizycznie do stłuczenia, co może prowadzić tylko do agitacji i 

agresji. Ponadto, nie powinieneś sprawiać, że dziecko czuje się winne lub niewygodne w swoim 

zachowaniu - spełnia ono potrzeby, których dziecko doświadcza. Twoim zadaniem nie jest pozwolić 

dziecku stymulować przez długi czas i oderwać się od innych do skrajności. Chcesz, że swobodnie być 

sobą, ale ty też chcesz, aby był w stanie uczyć się i reagować na otoczenie, gdy jest to właściwe. 

Radzenie sobie z najostrzejszymi zachowaniami 

Rodzice muszą najpierw zwrócić uwagę na bezpieczeństwo swoich dzieci. Niezależnie od tego, czy 

Twoje dziecięce napady złości, stymulują, uciekają, czy nalegają na inne zachowania, musisz zapewnić 

bezpieczeństwo przede wszystkim poprzez reagowanie na wszelkie zachowania, które bezpośrednio 

zagrażają jego indywidualnemu bezpieczeństwu. Największa zachorowalność i śmiertelność związana 

z diagnozą widma wiąże się z wypadkami (upadkami, utonięciem, uderzeniem samochodu itp.). 

Podczas gdy praktyczne metody terapii mogą w znacznym stopniu przyczynić się do uczenia się i 

rozwoju dla osób w spektrum, leki często są niezbędne, aby pomóc w radzeniu sobie z zachowaniami, 

które stanowią zagrożenie dla osoby w spektrum. Potencjalne korzyści związane z lekami to 

zmniejszona agresywność, samookaleczenia i ekstremalne, powtarzające się zachowania. Gdy zajmiesz 

się ostrym zachowaniem dziecka, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem dziecka, aby ocenić jego 

odpowiedniość. 



Znalezienie środowiska edukacyjnego, które pasuje do potrzeb Twojego dziecka 

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykazują dużą różnorodność stylów i cech uczenia się. 

Możesz jednak skupić się na kilku ogólnikach, które mogą sprawić, że klasa będzie skutecznym 

miejscem do nauki dla osób z autyzmem. Nie możesz jednak zatrzymać się w klasie; Fizyczna klasa to 

tylko jeden z elementów wysokiej jakości edukacji. Musisz także polegać na wykładowcach, 

pomocnikach i innych pracownikach, którzy rozumieją (lub przynajmniej rozumieją) i mogą uczyć dzieci 

z autyzmem. W tej części przyjrzymy się, jak wygląda efektywna klasa, brzmi, czuje, wącha, a może 

nawet smakuje. Uwzględniamy ważne cechy, których należy szukać u edukatorów. Omówimy kilka 

sposobów podejścia do edukacji dzieci z autyzmem i pokażemy, jak rozwijać zakwaterowanie i 

promować pomyślne włączenie. Na koniec przyjrzymy się strategiom radzenia sobie z nieuchronnymi 

trudnymi zachowaniami, które od początku do końca wykazują uczniowie z autyzmem  . Mamy 

nadzieję, że dzięki informacjom podanym w tym rozdziale, możesz pracować z dzieckiem, jego 

systemem szkolnym, innymi rodzicami i rówieśnikami Twojego dziecka, aby proces edukacyjny był tak 

płynny, wzbogacający i przyjemny, jak to tylko możliwe. 

Włączenie: być albo nie być? 

Włączenie to strategia polegająca na umieszczeniu ucznia o specjalnych potrzebach w klasie, w której 

uczą się studenci. Pomyślne włączenie ma miejsce wtedy, gdy dzięki odpowiedniemu wsparciu i 

planowaniu zarówno dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak i studenci kształcący się regularnie 

korzystają z obecności drugiej osoby. W najlepszym przypadku włączenie zapewnia bogate lekcje na 

temat pozytywnych aspektów różnorodności rodzaju ludzkiego. W najgorszym wypadku umieszczenie 

dziecka w środowisku, które nie spełnia jego specjalnych potrzeb, a które może być zastraszające i 

niewygodne. Pomyślne włączenie do szkolnej placówki stanowi podstawę do zaangażowania osób 

niepełnosprawnych i innych różnic w domu, miejscu pracy, społeczności i całym społeczeństwie. 

Chociaż szkoły mogą sprawiać wrażenie, że integracja jest propozycją typu "wszystko albo nic", w 

rzeczywistości można wybierać spośród wielu różnych scenariuszy. W rzeczywistości można myśleć o 

włączeniu jako spektrum od 0 do 100 procent. Poniższa lista przedstawia sposoby sprawdzenia, w jaki 

sposób zakres integracji może działać dla studentów, którzy mają specjalne potrzeby (od włączenia 

100% do włączenia 0%): 

* Student spędza cały swój czas w klasie regularnej edukacji. Studenci na 100-procentowym końcu 

potrzebują bezpośredniego lub pośredniego wsparcia od doradcy lub innej części lub całego czasu 

pracownika szkoły. 

* Uczeń spędza większość swojego czasu w ustawicznej edukacji, z lub bez wsparcia. Resztę swojego 

doświadczenia edukacyjnego spędza w pokoju z zasobami lub w samodzielnym pokoju wychowania 

specjalnego. 

* Uczeń dzieli swój czas na równe części pomiędzy salą szkolno-oświatową a salą z zasobami lub 

samodzielną salą lekcyjną. 

* Uczeń spędza większość czasu w specjalnym środowisku edukacyjnym, ale je obiad, ma przerwę w 

nauce i uczestniczy w zajęciach ze sztuki, muzyki lub zajęć z wychowania fizycznego z rówieśnikami. 

* Student spędza cały swój czas w specjalnym środowisku edukacyjnym w publicznej szkole. 

Dobrze funkcjonujące dzieci w spektrum mogą spędzać więcej czasu w zwykłej klasie. W szczególności 

osoby z Zespołem Aspergera, które posiadają płynne umiejętności językowe, mogą być w stanie 

zintegrować się w zwykłą klasę przez większość dnia szkolnego. Kiedy weźmiesz pod uwagę, że miejsce, 

w którym dziecko spoczywa na spektrum, wpływa na planowanie włączenia, staje się jasne, jak ważne 



jest określenie miejsca, w którym dziecko spada na widmo. Lekarz dziecka i inni członkowie zespołu 

terapeutycznego powinni współpracować z personelem szkolnym, aby wyjaśnić, gdzie dziecko 

spoczywa na spektrum i gdzie powinien spędzać czas w szkole. Zindywidualizowany program 

edukacyjny dziecka (IEP) powinien wskazywać, gdzie dana osoba jest na spektrum i dyskutować, jakie 

dostosowania edukacyjne mogą najlepiej zaspokoić potrzeby osoby znajdującej się w tym konkretnym 

miejscu spektrum. Rodzice i nauczyciele powinni angażować się w konsekwentny dialog po diagnozie. 

Dialog ten powinien obejmować dyskusje na temat tego, w jaki sposób szkoła może najlepiej zaspokoić 

potrzeby edukacyjne dziecka, biorąc pod uwagę upośledzenie związane z byciem na tym samym 

poziomie widma. 

Rozpoznawanie skutecznej klasy 

Kiedy wchodzisz do klasy, bez względu na to, czy jest to pomieszczenie o zwykłej potrzebie, czy sala 

specjalna, możesz wyczuć, kiedy nauczyciel pasuje do klasy dla edukacji studentów. Na przykład 

skuteczna sala lekcyjna może zawierać tematy dnia podkreślone na ścianach pokoju w sposób zwięzły 

i angażujący. Takie praktyki są oznakami dobrego nauczania i powinny mieć miejsce w każdej klasie. W 

tej części omawiamy ważne elementy, których powinieneś szukać w środowisku edukacyjnym Twojego 

dziecka. Powinieneś często odwiedzać klasę swojego dziecka, aby zrozumieć, co nauczyciel obecnie 

podkreśla w klasie, co pozwala wzmocnić naukę w klasie w domu. Na przykład rodzice mogą 

nawiązywać połączenia typu "Ten znak stopu jest czerwony. Twój nauczyciel ma obraz czerwonych liter 

w klasie. "Jeśli klasa nie wydaje się sprzyjać stylowi uczenia się Twojego dziecka, zrób kilka sugestii. Na 

przykład, jeśli lekcja jest surowa i pozbawiona wciągających wskazówek wizualnych, możesz delikatnie 

zasugerować nauczycielowi, że ponieważ twoje dziecko jest wzrokowcem, wizualne wskazówki i 

punkty nacisku kładzione na ściany w klasie byłyby pomocne dla zdolności Twojego dziecka do uczyć 

się. 

Utrzymywanie rutyny i przewidywalność 

Procedury są ważne dla wszystkich. Większość ludzi może z powodzeniem pracować nad zmianami, 

takimi jak zmiana harmonogramu zajęć ze względu na zgromadzenie szkolne lub objazd z codziennych 

dojazdów do pracy, z nie więcej niż irytacją nieoczekiwanych zmian. Osoba na spektrum autyzmu może 

jednak reagować na takie zmiany na skutek topnień lub napadów złości, jeśli występują one bez 

ostrzeżenia. Nauczyciele upierali się, aby nie wprowadzać zmian w życiu ludzi z autyzmem. Ta presja 

okazała się jednak trochę nierealistyczna - w końcu życie jest pełne zmian. Wszystko sprowadza się do 

przygotowania. Zapewnienie odpowiedniego powiadomienia o zmianach może znacznie ułatwić życie 

osobom z autyzmem i osobom w ich otoczeniu Jeśli Twoje dziecko jest już zapisane na zajęcia, poproś 

nauczyciela swojego dziecka, aby opublikował plan zajęć i zwrócił uwagę na wszelkie zmiany, zanim to 

nastąpi. poprzez zaznaczenie go na planszy, na przykład - aby modyfikacja była łatwiejsza w obsłudze. 

Jeśli szukasz satysfakcjonującej klasy dla Twojego dziecka, upewnij się, że nauczyciel wyraźnie pokazuje 

codzienne, a nawet tygodniowe oczekiwania na ścianach. Pomocne jest również uporządkowanie 

działań dnia w kolejności występowania w przejrzystym widoku. Możesz próbować zasugerować 

przyszłemu nauczycielowi, że utrzymywanie klasy w regularnych rutynach byłoby pomocne dla 

Twojego dziecka. 

Uczyć się przez wszystkie zmysły 

Podobnie jak obserwujesz różnorodność w stylach uczenia się ludzi w populacji ogólnej, widzisz wielką 

różnorodność w stylach uczenia się osób z autyzmem. Jednak te dwie populacje wykazują wyraźną 

różnicę w jednym obszarze: 



Chociaż większość ludzi może uczyć się, używając słabszych zmysłów, osoby z autyzmem mogą nie być 

w stanie kształcić się poprzez słabsze zmysły. W rezultacie, im bardziej zróżnicowana może być klasa, 

jeśli chodzi o nauczanie sensoryczne, tym bogatsze doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych 

dzieci. Twoim zadaniem jest zachęcanie dziecka do uczenia się na wiele różnych sposobów. Kiedy 

znajdziesz ustawienie, które wydaje się pasować do potrzeb twojego dziecka, możesz zacząć 

opowiadać się za jego zmysłowymi potrzebami podczas dyskusji na temat jego IEP, ponieważ ten plan 

może skierować twoje dziecko do otrzymywania usług prezentowanych na różne sposoby, aby 

zmaksymalizować potencjał uczenia się. Po wystąpieniu w sprawie IEP wrażliwej na problemy 

sensoryczne, możesz nadal zachęcać nauczyciela swojego dziecka do utrzymania zasad IEP w 

codziennych zajęciach w klasie. Wreszcie, jeśli uważasz, że nauczyciel nie stosuje się do IEP w klasie, 

możesz odwołać się do członków administracji szkoły, aby upewnić się, że IEP jest egzekwowany. 

Poniższa lista przedstawia niektóre podejścia, które możesz zastosować, aby nauczyciel Twojego 

dziecka użył go do stworzenia środowiska wielozmysłowego w celu zmaksymalizowania zdolności 

uczenia się swoich uczniów. 

* Wizualnie: większość osób ze spektrum autyzmu jest wizualnie zorientowana. Klasa może skorzystać 

z tego faktu, włączając wizualne rekwizyty do pomocy w nauce. Zamieszczony harmonogram dziennych 

zajęć jest jednym z przykładów wizualnego wsparcia. Posiadanie przez studenta zdjęć 

przedstawiających pory roku na kawałku tektury to kolejny przykład. 

* Dotknij: Nauczyciele mogą zachęcać do kontaktów, prosząc dzieci, aby opisywały, w jaki sposób czują 

się określone obiekty. Na przykład, pracując nad literami lub dźwiękami, nauczyciele mogą wymyślić 

przykłady z wyraźnymi "dotknięciami", aby pomóc dzieciom lepiej zrozumieć omawiany temat. Jedna 

taktyka może polegać na użyciu rozmytego fragmentu materiału podczas sprawdzania pisowni słowa 

"rozmyte". Poproszenie dzieci o opisanie, jak "rozmyte" odczuwa nie tylko promowanie rozwoju 

języka, ale także wzmacnia pamięć słowa. 

* Dźwięk: Dźwięk może być ważnym sygnałem dla każdego dziecka ze spektrum autyzmu. Tak jak z 

dotknięciem, nauczyciele mogą włączać użycie pewnych dźwięków do klasy, aby wzmocnić tematy 

dyskusji. Nauczyciele mogą poprosić dzieci o opisanie określonych dźwięków, a następnie użyć ich 

opisów jako punktów wyjścia do konstruktywnych dyskusji wśród kolegów z klasy. Jedną z technik 

poprawy uczenia się słuchowego jest technika narracyjna. Opracowany przez Arnolda Millera, technika 

narracji zastępuje oftenheard „dobrej pracy” wypowiadane przez ludzi pracujących z dziećmi 

autystycznymi z podekscytowany, dobitny opis tego, co dziecko robi, takich jak „Billy jest chodzenie po 

schodach!” Jak opisano w Dr . pisma Millera, jedna korzyść z narracji jest to, że zamiast wymawiając 

„dobrą pracę” komplement osiągnięte cele, ludzie mogą pomóc dzieciom uczyć się dołączyć słowa do 

swoich działań. Dźwięk może również rozpraszać dzieci z widma. Obiekty w klasie, które promują 

dźwięk dysonansowy, mogą zawierać podłogi z płytek lub fluorescencyjne oświetlenie. Oświetlenie 

rozproszone i stosowanie dywanów może pomóc w zmniejszeniu tych rozpraszających hałasów w tle. 

* Zapach i smak: Jeśli dziecko może zapach lub smak konkretnego obiektu, jego lub jej zdolność do 

utrzymania trwałej pamięci obiektu jest zwiększone. Nauczyciele mogą używać jadalnych / pachnących 

obiektów, takich jak owoce, aby wzmocnić pamięć niektórych dźwięków lub liter. 

* Kinestetycznych: Dziecko z zespołem Aspergera, który recytuje nazwy państw, ich stolic i ich 

populacji, gdy wskazuje je na mapie używa kinestetycznych sens. Inni uczniowie, którzy obserwują te 

działania, wykorzystują swoje zmysły wzrokowe i słuchowe. Siła ruchu może również wzmocnić uczenie 

się i rozwój pamięci w wielu scenariuszach klasowych. Na przykład, prosząc dziecko korzystać z jego 

rąk / ciała naśladować kształty mogą wzmacniać jeden dzień lekcji geometrii. 

Ocenianie samego pokoju 



Pomyśl o swojej przestrzeni roboczej lub obszarach roboczych, które widzisz w telewizji lub w sklepach 

/ restauracjach, do których się wybierasz. Czy każdy przedmiot w przestrzeni ma swoje miejsce i czy 

każdy przedmiot jest na swoim miejscu? Jeśli pracujesz w biurze, czy widzisz swoje biurko, czy jest ono 

pokryte papierami? Czy narzędzia Twojej pracy - komputer, długopisy, papier itd. Są zorganizowane 

tak, aby zapewnić maksymalną wydajność? Czy zawierasz zdjęcia rodzinne, bibeloty i inne przedmioty 

niedziałające w pracy, aby nadać swojej osobowości kosmicznej? Ludzie organizują miejsca pracy, aby 

promować efektywność, a klasa nie powinna się różnić. Klasa Twojego dziecka powinna być 

zorganizowana tak, aby stworzyć ciepłe, zachęcające miejsce do nauki i rozwoju. Poniższa lista 

przedstawia niektóre aspekty dobrze przygotowanego pokoju dla dzieci z autyzmem (i bez). Upewnij 

się, że pracujesz z nauczycielem dziecka, aby pomóc w tworzeniu tego środowiska. Nie bój się pokazać 

jej tej listy! Jeśli nauczyciel Twojego dziecka stawia opór Rozjaśniając swój pokój zapraszając wizualne 

wskazówki, na przykład, rozważ poinformowanie administracji szkolnej, że Twoje dziecko i inne osoby 

w klasie skorzystają z pozytywnych wizualnych pokazów w klasie. Inną opcją jest rozważenie 

znalezienia kolejnej sytuacji edukacyjnej, najlepiej w ramach obecnej szkoły dziecka, jeśli napotkasz 

ciągły opór ze strony nauczycieli lub administracji 

* Osobisty dotyk: Pokój powinien odzwierciedlać osobowość nauczyciela i jego styl nauczania. Na 

przykład nauczyciel o artystycznym zacięciu może narysować proste murale opisujące aktualny 

materiał szkolny. Nauczyciel z otwartą, szczęśliwą osobowością może składać pozytywne oświadczenia 

w całym pokoju, aby zachęcić dzieci do ciężkiej pracy. 

*Układ: geografia pokoju jest bardzo ważna. Układ powinien być logiczny i łatwy w obsłudze dla dzieci 

i nauczycieli. Na przykład pomieszczenie powinno zapewniać wystarczającą przestrzeń między 

biurkami, aby ludzie mogli chodzić. Jednak wszystkie biurka powinny mieć łatwą widoczność między 

uczniami, nauczycielem, tablicą i innymi rekwizytami, których nauczyciel używa dla całej klasy. 

Skrępowanie dzieci razem zwiększa szansę, że dziecko w spektrum zostanie łatwo rozproszone. 

* Dobra wentylacja: Badania wykazały, że ludzie są bardziej wydajni, gdy pracują w pomieszczeniach o 

dobrej cyrkulacji powietrza i komfortowej temperaturze. Pomyśl o tym, jak zmniejszy się Twoja 

produkcja, jeśli siedzisz w sekcji ekonomicznej samolotu podczas długiego lotu! Dzieci w widmie mogą 

zauważyć słabszą wentylację i szkodliwe zapachy łatwiej niż inne, co zwiększa poziom rozproszenia w 

klasie. 

* Odpowiedni poziom hałasu: Aktywne uczenie się wydaje się nieco hałaśliwe i może wydawać się 

nieco chaotyczne. Jednakże, jeśli poziom hałasu jest tak wysoki, że nauczyciel lub dzieci nie słyszą się 

myśleć, pokój jest zbyt głośno. Ponieważ dzieci w spektrum często mają ostry, a nawet nadwrażliwy 

słuch, rozpraszające hałasy mogą znacznie zmniejszyć ich zdolność koncentracji na pracy w klasie. 

* Wygodne oświetlenie: badania pokazują, że ludzie są bardziej wydajni w oświetleniu 

niefluorescencyjnym. Naturalne oświetlenie powinno być wykorzystywane w największym możliwym 

stopniu. Wiele dzieci z tego zakresu jest bardzo wrażliwych na oświetlenie, które inne dzieci mogą 

zaakceptować 

* Odpowiednie meble: meble powinny pasować do uczniów i być w dobrym stanie. Clunky meble mogą 

powodować wypadki w klasie i obrażenia, szczególnie dla dzieci w spektrum z opóźnieniami z 

umiejętności motorycznych. 

* Czystość i porządek: uporządkowane sale lekcyjne są bardziej sprzyjające nauczaniu i uczeniu się. 

Dezorganizacja zajęć przedstawia dzieciom spektrum zamieszanie, które zmniejsza ich zdolność 

koncentracji na pracy w klasie. 



* Dodatkowe wyposażenie i przestrzeń do wspierania rutynowych czynności: Na przykład, w pobliżu 

wejścia do pokoju, powinieneś znaleźć miejsce, w którym studenci mogą wyjść i odzyskać swoje 

zewnętrzne ubranie, plecaki i inne rzeczy, które wchodzą i wychodzą. W zależności od poziomu rozwoju 

dzieci (i Twojego dziecka), możesz zobaczyć dodatkowe schowki lub inne obszary, aby odzyskać lub 

zdeponować naukę. Dzieci w spektrum mogą w dużym stopniu skorzystać z obszarów szkolnych 

zarezerwowanych dla promowania codziennych zajęć. 

* Reguły i kodeks postępowania: Czasami szkoła zapewnia zasady lub rozwija je przy pomocy danych 

uczniów / rodziców. Dzieci z autyzmem powinny przestrzegać tych samych zasad w klasie w odniesieniu 

do granic bezpieczeństwa (bez uderzania, kopania itd.), Ale nauczyciel może wymagać pewnych 

ustępstw, jeśli dziecko z widma nie może przestrzegać zasad obowiązujących w klasie (na przykład brak 

poruszania się w fotelu dla dziecka wykazującego automatyczne zachowania, takie jak powtarzające 

się ruchy). Zapytaj nauczyciela dziecka (lub potencjalnego nauczyciela), jak czuje się na temat reguł lub 

kodeksu postępowania wiszącego w jej klasie. Entuzjazm, który wyraża, może powiedzieć wiele o jej 

filozofii i podejściu do nauczania. 

* Wyświetlanie pracy studenta: W pokoju powinno być miejsce lub miejsce pracy studenta - 

matematyka, sztuka lub inne projekty - wyświetlane dla wszystkich uczniów i gości. Sprawdź, czy 

wyświetlacze wyglądają na nowe, a nie stare, wyblakłe i postrzępione. Świeża przestrzeń wystawowa 

jest dobrą wskazówką, że nauczyciel troszczy się o uczniów i ich edukację. 

* Stacje szkoleniowe: Idealnie, pokój powinien mieć obszary poświęcone pewnym czynnościom. 

Przykłady różnych obszarów pracy obejmują: 

• Obszar komputera: obszar z jednym lub większą liczbą komputerów dedykowanych do nauki, 

wydłużający czas przerwy i służący jako wynagrodzenie za ukończenie pracy. 

• Okrąg otwarty, okrąg zamykający lub obszar narracji: w zależności od poziomu uczniów, 

zaangażowanie się w te działania przejściowe w określonym czasie może być pomocne w przejściu do 

szkoły i poza nią. 

• Strefa spokoju: obszar o niskiej stymulacji czuciowej, który dzieci mogą wykorzystać do odpocznienia 

od przeciążenia sensorycznego lub do cichej lektury. Nauczyciel powinien oczekiwać, że dziecko siedzi 

w tej strefie, by odstąpić od nadmiernej stymulacji, aby wykonywać tam pracę, a nie przy biurku. 

Oczekiwania te zapobiegają temu, by strefa czasowa stała się sposobem ucieczki od pracy. Przerwa 

pomaga także dziecku w skupieniu się na następnym zadaniu. 

• Inne obszary: W zależności od wielkości pomieszczenia i celów nauczyciela, możesz znaleźć 

dodatkowe obszary do czytania, pisania, twórczości i słuchania. 

Obserwowanie dobrego nauczyciela 

Wyzwania związane z edukacją dzieci autystycznych dotyczą zarówno osób o specjalnych potrzebach, 

jak i regularnych pedagogów, a także różnych doradców, terapeutów i innych pracowników szkoły, 

którzy udzielają pomocy. I nie można zapomnieć o bardzo ważnej roli rodziców. Ale kiedy dziecko jest 

daleko od rodziców, największy ciężar spada na nauczyciela. Dlatego musisz upewnić się, że ta osoba 

poradzi sobie z ciężarem i zapewnić Twojemu dziecku najlepszą możliwą edukację w najlepszym 

możliwym miejscu. W tej części dokonujemy przeglądu cech nauczycieli, którzy promują silne 

środowisko uczenia się dla dzieci na spektrum autyzmu, i badamy cechy, które mogą utrudniać dziecku 

zdolność uczenia się. Bez względu na status dzieci, które nadzoruje, dobry nauczyciel może być 

prawdziwym atutem dla jej uczniów, aby zmaksymalizować swoje doświadczenie w szkole. 



Cechy, których należy szukać u edukatora 

Kiedy obserwujesz klasę nauczyciela (zobacz poprzednią sekcję "Rozpoznawanie skutecznej klasy") i 

rozmawiaj z nauczycielem Twojego dziecka lub potencjalnym nauczycielem, pamiętaj o następującej 

liście słów. Te słowa reprezentują cechy lub zachowania, których powinieneś szukać u instruktora, 

zaczynając od najważniejszego pozytywnego nastawienia - koniecznością dla wychowawcy dziecka na 

spektrum: 

* Pozytywne nastawienie. Nauczyciel powinien wydawać się bardzo zadowolony z tego, co robi, i 

powinieneś to widzieć w jej interakcjach z dziećmi i innymi osobami w klasie. Pozytywne nastawienie 

idzie daleko w kierunku promowania szczęśliwego, angażującego środowiska w klasie i jest podstawą 

wielu innych pozytywnych cech, które promują dobre środowisko w klasie. 

* Kreatywność. Czy nauczyciel sprawia, że środowisko uczenia się jest stymulujące i przyjemne, a 

jednocześnie zaspokaja potrzeby swoich uczniów? Czy Twoje dziecko będzie podekscytowane 

uczęszczaniem na zajęcia? Może klasa Twojego dziecka lub potencjalna klasa to pierwsze miejsce, w 

którym widziałeś piaskownicę namalowaną jak tropikalny raj. 

* Entuzjazm. Nauczyciel powinien wydawać się pełen energii i entuzjazmu, zarówno w klasie, jak i 

podczas rozmów z tobą. 

* Uczciwość. Czy klasa nauczyciela uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, dając im równe szanse na 

sukces? Uwaga: Uczciwość niekoniecznie oznacza udzielanie tego samego wsparcia każdemu dziecku. 

Dziecko autystyczne potrzebuje w wielu przypadkach większego wsparcia niż inne dzieci, a dziecko 

słabo funkcjonujące może potrzebować więcej wsparcia (i różnego rodzaju) niż dziecko z zespołem 

Aspergera. 

* Błąd. Mam nadzieję, że nie zauważysz, że nauczyciel popełnia błędy podczas nauczania, ale jeśli 

zauważysz błędy, masz nadzieję, że ona natychmiast przyjmuje błędy i przeprasza swoich uczniów. 

* Elastyczność. Czy nauczyciel rozumie, że indywidualne potrzeby wszystkich jej dzieci powinny 

dyktować jej plany lekcji? Czy codziennie dostosowuje swoje plany do tych potrzeb? Od potrzeb 

zmysłowych po dotykanie, nauczyciel powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować swój styl 

nauczania do wszystkich swoich dzieci, dając każdemu dziecku równe szanse na sukces. 

* Ma wysokie oczekiwania. Czy większość uczniów nauczyciela stara się sprostać jej wysokim 

oczekiwaniom? Dobrze funkcjonujące dzieci w spektrum mogą lepiej zrozumieć motywację do 

spełnienia oczekiwań. W jednym z dobrze znanych badań dyrygenci przekazali nauczycielowi szkoły 

podstawowej grupę dzieci, która historycznie występowała poniżej poziomu klasowego i powiedzieli 

nauczycielowi, że ci uczniowie osiągają dobre wyniki. W rezultacie nauczyciel miał wysokie oczekiwania 

wobec uczniów i ciężko pracował, aby wzbogacić swój program nauczania, a uczniowie starali się 

poznać nauczyciela. wysokie oczekiwania. 

* Humorystyczny. Możesz znaleźć humor w nieoczekiwanych miejscach, jeśli chodzi o autyzm, a klasa 

nie jest wyjątkiem. Nauczyciel powinien wybierać wysoki poziom śmiechu, a nie gniewną opcję, gdy 

pojawiają się nieszkodliwe wpadki lub studenci podejmują twórcze projekty w szalonych kierunkach. 

* Przygotowany. Czy nauczyciel projektuje mistrzostwo nad materiałem, którego uczy? Czy ma do 

czynienia z tym, jak najlepiej nauczyć materiał do poziomu zrozumienia swoich uczniów? 

* Zapewnia emocjonalne bezpieczeństwo i współczucie. Czy wszyscy uczniowie wydają się należeć do 

klasy? Czy uczniowie zwracają się do nauczyciela z problemami lub wątpliwościami i czują się 



bezpiecznie? Możesz również zapytać nauczyciela, jak radzi sobie ze znęcaniem się, niefortunnym 

towarzyszem autyzmu w środowisku szkolnym 

* Pełen szacunku. Czy nauczyciel wydaje się wrażliwy na uczucia swoich uczniów i stara się zmniejszyć 

kłopotliwe sytuacje? Czy szanuje wszystkich uczniów, bez względu na ich zdolność i poziom 

funkcjonowania, jak wszystkie osoby, którymi są? 

Flagi ostrzegawcze, których należy unikać w szkoleniu 

Pewne cechy osobowości, które obserwujesz u przyszłych nauczycieli dla twojego dziecka, powinny 

wywoływać duże zaniepokojenie - tyle obaw, że powinieneś dalej patrzeć (i zastanawiać się, w jaki 

sposób dostali się do nauczania w pierwszej kolejności). Rodzice powinni angażować się w ciągły dialog 

w oczekiwaniu na negatywne środowisko w klasie, zanim położą swoje dziecko w klasie. Jeśli twoje 

dziecko donosi, że jego niegdyś szczęśliwe środowisko nauki staje się wrogim klasą, powinieneś podjąć 

wysiłek, aby zalecać zmiany w klasie przed usunięciem dziecka, ponieważ usunięcie z klasy często 

przynosi własny stres przejściowy, który może zahamować zdolność dziecka do uczenia się. Oto kilka 

zachowań, które sprawiają, że środowisko nauki Twojego dziecka jest niezdrowe i szkodliwe: 

* Negatywne. Tak jak pozytywne nastawienie powinno prowadzić do cech nauczyciela promujących 

uczenie się (patrz poprzednia sekcja), negatywność może prowadzić do cech, które tworzą wrogą klasę. 

Dobrzy nauczyciele koncentrują się na tym, w jaki sposób mogą ułatwić sukcesy uczniom, zamiast 

koncentrować się na ich ograniczeniach. Rodzice dzieci na spektrum muszą dowiedzieć się, czy u 

nauczyciela dziecka rozwijają się negatywne cechy. Jeśli tak, rodzice mogą wymagać zgłoszenia tego, 

co zauważą przełożonemu nauczyciela. 

* Brak pokory. Najlepsi wychowawcy pracują dla swoich uczniów, zdając sobie sprawę, że nikt nie ma 

wszystkich odpowiedzi. Nauczyciel powinien być skłonny przyznać się, gdy popełni błąd. 

* Wrzeszczy. Jedynym dobrym powodem, aby krzyczeć na ucznia, jest unikanie niebezpieczeństwa, 

które może zagrażać życiu (a nawet wtedy wrzask może tylko wywołać panikę). Oczywiście każdy dobry 

nauczyciel musi mieć "dzień wolny" i krzyczeć na ucznia. Jednak powinno to być niezwykle rzadkie 

zjawisko. 

Często rodzice nie mają wyboru nauczycieli dla swojego dziecka. W takich przypadkach rodzice powinni 

starać się być aktywni wobec nauczycieli wyznaczonych przez ich dziecko. Bycie proaktywnym 

obejmuje sugestie, które nie brzmią tak, jakbyś przekazywał negatywne opinie nauczycielom. Sugestie 

dotyczące poprawy często idą dalej niż bezpośrednie potępienie. Jeśli podejście proaktywne nie działa, 

możesz zareagować, rozmawiając z administratorami szkół o swoich obawach. 

Opracowanie skutecznego zakwaterowania 

Jedna z największych różnic między nauczaniem dzieci z autyzmem lub innymi specjalnymi potrzebami 

a uczniami szkoły podstawowej skupia się na stopniu zakwaterowania, jaki dzieci ze specjalnymi 

potrzebami muszą mieć, aby mieć równe szanse osiągnięcia sukcesu w świecie edukacji. Noclegi. 

Przerażające brzmiące słowo? Może, ale tylko dla nauczycieli. Zakwaterowanie jest kluczowe dla 

edukacji autystycznego dziecka, więc powinieneś czuć się komfortowo z tym terminem. Ustawa o 

kształceniu osób niepełnosprawnych (IDEA) to prawo, które wymaga od wielu nauczycieli przeczytania 

Indywidualnego Programu Edukacyjnego ucznia (IEP) i opracowania zakwaterowania lub zmian w 

metodach nauczania i oceniania ucznia, który daje uczniowi równe szanse powodzenia w edukacji jako 

studenci. Łał! To jest kęs i wystarczy, by odstraszyć większość nauczycieli. 



Wielu nauczycieli jest przerażonych ideą konieczności zakwaterowania. Strach wynika ze zmian w stylu 

nauczania, kwestii uczciwości, która może się pojawić, oraz radzenia sobie z reakcjami innych 

studentów na zakwaterowanie. Twoim zadaniem jest znaleźć nauczyciela, który sprosta wyzwaniu 

(patrz poprzednia sekcja, aby uzyskać więcej informacji na temat znalezienia odpowiedniego 

nauczyciela) i pracować z nią, aby opracować odpowiednie zakwaterowanie, wraz z zespołem dziecka 

IEP. Ta sekcja wyznacza drogę do rozwoju. Tutaj widzisz zakwaterowanie w akcji, badasz kwestię 

uczciwości i znajdujesz techniki, które promują włączenie do środowiska uczenia się. Chociaż 

nauczyciele odgrywają podstawową rolę w tworzeniu zakwaterowania opartego na IEP, najlepiej znasz 

swoje dziecko, więc powinieneś pracować z nauczycielami, jeśli masz sugestie, w jaki sposób Twoje 

dziecko może najlepiej nauczyć się materiału w klasie. 

Noclegi w akcji 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób obiekty faktycznie działają w praktyce, należy wziąć pod uwagę 

następujące wspólne strategie nauczania: 

* Zapisz zarys dzisiejszej klasy na tablicy. 

* Przekaż ulotkę podsumowującą cykl Krebsa w biologii. 

* Pozwól dzieciom na napisanie testu na papierze lub ustnie. 

Zobacz teraz, jak działają te same strategie, gdy nauczyciel przygotowuje zakwaterowanie dla 

konkretnych uczniów w klasie: 

* Zapisz organizatora z wyprzedzeniem dla Sama, który ma zespół Aspergera, aby mógł śledzić 

kolejność zdarzeń na zajęciach. Sam mógł dostać kopię harmonogramu w formie pisemnej oprócz 

zarysu na tablicy. 

* Przekaż ulotkę, która podsumuje cykl Krebsa w biologii dla Rebecki, która ma wszechobecne 

zaburzenie rozwoju - nie określone inaczej. Nauczyciel może zdecydować o rozdawaniu materiałów 

informacyjnych wszystkim uczniom, ponieważ mogą one być pomocne dla uczniów z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu. 

* Pozwól na alternatywną ocenę uczenia się za pomocą różnych metod wyjściowych dla Aarona, u 

którego zdiagnozowano autyzm. 

Jaka jest różnica w celach edukacyjnych między pierwszym a drugim zbiorem zakwaterowania? Żaden! 

Jedyna różnica polega na tym, że to, co pierwotnie było typowymi przykładami dobrej praktyki 

pedagogicznej, zostało napisane jako miejsca zakwaterowania w mowie IEP. Zakwaterowanie, wierzcie 

lub nie, to nie jest wielka sprawa. Są na ogół tylko rozszerzenia dobrej praktyki pedagogicznej. Ze 

względu na dużą różnorodność osób ze spektrum autyzmu nauczyciele nie mogą zapewnić jednego 

zestawu zakwaterowania, który będzie odpowiedni dla każdego ucznia. Opracowanie odpowiedniego 

zakwaterowania jest kombinacją zrozumienia stylu uczenia się ucznia i poznania edukacyjnych (i 

innych) dostosowań, które może wprowadzić nauczyciel. Czasami rozwój wymaga wylęgu nowych 

technik na własną rękę. Cel tej listy jest dwojaki: 

Cel 1: Zastanów się, które zakwaterowanie lub zakwaterowanie są odpowiednie. Jeśli wychowawcy i 

rodzice wcześniej korzystali z zakwaterowania, mogą ocenić go w skali od 1 do 5 ze względu na jego 

skuteczność. Niski wynik oznacza, że zakwaterowanie nie było skuteczne i możesz chcieć ponownie 

rozważyć jego użycie. Wysoki wynik oznacza, że powinieneś zdecydowanie rozważyć skorzystanie z 

tego noclegu. 



Cel 2: Zwiększenie świadomości istnienia różnych rodzajów zakwaterowania, z myślą o opracowaniu 

jeszcze większej liczby możliwości, jeśli nie są odpowiednie żadne aktualne zakwaterowanie. 

Rozwiązywanie kwestii sprawiedliwości 

Temat uczciwości często pojawia się, gdy nauczyciele i rodzice omawiają zakwaterowanie dla 

studentów z autyzmem. Czy można dać komuś dwie godziny na zaliczenie egzaminu, gdy tylko studenci 

mają tylko jedną? A co powiesz na to, aby dziecko z trudem w pisaniu odpowiadało na nią werbalnie, 

a nie na piśmie? Dlaczego nauczyciel powinien dostarczać notatki dla jednego dziecka, ale nie dla reszty 

klasy? Czy to jest sprawiedliwe? Załóżmy, że jesz obiad z przyjaciółmi w restauracji, a kawałek jedzenia 

utknie w twoich drogach oddechowych, uniemożliwiając ci oddychanie. Podchodzi kelner i przeprasza, 

mówiąc, że choć jest wyszkolony, by wykonywać manewr Heimlicha, aby przywrócić zdolność 

oddychania, nie może, ponieważ nie będzie miał czasu, by służyć wszystkim innym swoim patronom. 

Tak samo jak sprawiedliwie jest zapewnić ci Heimlicha w czasie, gdy potrzebujesz wyrównać swoją 

szansę na przetrwanie, uczciwe jest dostarczenie uczniom tego, czego potrzebują mieć równe szanse 

na sukces w ich edukacji. Pozostali klienci nie dławią się, więc nie potrzebują tej samej pomocy, tak jak 

uczniowie regulareducation nie mają problemów z twoim dzieckiem. Innym rodzicom byłoby ciężko 

spierać się o ten fakt. Jaką pozycję mieliby raczej być? Jeśli lub kiedy uczciwość stanie się problemem 

dla nauczyciela lub przyszłego nauczyciela Twojego dziecka, innych uczniów lub innych rodziców, 

upewnij się, że wzmacniasz tych, którzy kwestionują zakwaterowanie, że zmiany, jakich dokonało twoje 

dziecko, tylko starają się zapewnić mu równe szanse - nie daj mu nogę w klasie. Rodzice, którzy 

napotykają pytania o sprawiedliwość, powinni wyraźnie zaznaczyć, że ich dziecko cierpi na zaburzenie, 

które w znacznym stopniu wpływa na jego zdolność uczenia się w standardowy sposób. Traktowanie 

wszystkich dzieci w dokładnie taki sam sposób spowodowałoby, że dzieci ze specjalnymi potrzebami 

znajdowałyby się w niekorzystnej sytuacji. Problemy z uczciwością mają tendencję do częstszego 

wpływania na dzieci o wysokim funkcjonowaniu, ponieważ coraz więcej ludzi wierzy, że dobrze 

funkcjonujące dzieci w spektrum mają przewagę, podczas gdy dzieci o niskich funkcjach mogą być 

bardziej skłonne do przyjmowania "litości", ponieważ inni uważają, że są one znacząco różne i zasługują 

na zakwaterowanie. Jeśli chcesz walczyć z bitwą, postaraj się bronić swojego dziecka, ucząc ignorantów 

o problemach związanych z Aspergerem i innymi formami dobrze funkcjonującego autyzmu. 

Rozważenie technik edukacyjnych na rzecz promowania integracji 

Pomyślne włączenie (dzieci ze specjalnymi potrzebami do klasy) może być bardzo trudne dla zwykłych 

i specjalnych nauczycieli. W tej części przedstawiamy dziewięć sposobów promowania integracji,. 

Techniki wykorzystują miejsca noclegowe, które pomagają zapewnić znaczącą edukację zarówno 

uczniom specjalizującym się w kształceniu specjalnym, jak i regularnym. Nauczyciele Twojego dziecka 

powinni przyjrzeć się tym technikom i próbować włączyć jak najwięcej osób do ich planowania 

zakwaterowania. Zachęcamy również rodziców, aby wzięli tę listę na spotkania zespołu IEP. 

* Wymagania uczestnictwa. Dostosuj stopień, w jakim uczący się uczestniczy w zadaniu. Przykład: w 

muzyce niech uczeń trzyma flagę kraju, z którego pochodzi utwór. Lub w geografii, niech uczeń trzyma 

mapę, a inni wskazują lokalizacje. 

* Alternatywne oczekiwania. Dostosuj cele ucznia lub jego oczekiwania dotyczące wyników, 

jednocześnie umożliwiając uczniowi korzystanie z tych samych materiałów, co inne dzieci. Przykład: w 

badaniach społecznych spodziewaj się, że uczeń znajdzie tylko stany, podczas gdy inni uczą się również 

lokalizować stolicę. 

* Zastępczy program nauczania. Zapewnij różne instrukcje i materiały, aby osiągnąć indywidualne cele 

ucznia, a jednocześnie dostosować je do programu zajęć. Przykład: Podczas testu językowego student 



może uczyć się obsługi komputera, na przykład pisania na klawiaturze w pracowni komputerowej, 

umożliwiając ukończenie zadań pisania. 

Zadbaj o to, aby technika zastępowania programu nauczania nie powodowała włączenia 

geograficznego. Sprawdź pasek boczny "Włączenie geograficzne", aby uzyskać szczegółowe informacje 

na ten temat. Wspólnym celem tych i innych obiektów jest znaczące zaangażowanie osoby 

niepełnosprawnej w szkole, a także w domu i we wspólnocie. Ten cel dotyczy osób z całego spektrum 

autyzmu. Dzieci słabo funkcjonujące mogą potrzebować więcej i różnych udogodnień niż osoby z 

zespołem Aspergera lub innymi wysokofunkcjonującymi autyzmami, ale cel pozostaje ten sam. 

Ważenie twoich opcji, gdy system szkół publicznych upada 

Ponieważ uczniowie, rodzice i społeczeństwo stawiają coraz więcej wymagań wobec nauczycieli, mają 

mniej czasu, aby właściwie zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby studentów na temat spektrum 

autyzmu. Czasami system szkół publicznych jako całość nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb 

dziecka - szczególnie, gdy potrzeby te są wyjątkowe. W takich przypadkach społeczność jest 

zobowiązana do sfinansowania edukacji studenta w specjalnym programie szkolnym lub stacjonarnym. 

Czasami uczniowie mogą potrzebować (lub rodzice mogą tego chcieć) otrzymywać edukację w domu, 

a nawet w szpitalu. Kosztem umieszczenia poza okręgiem, często przekraczającym sześciocyfrowe 

oznaczenie, wiele szkół nie chce pójść tą drogą. Jednakże, jeśli naprawdę czujesz, że umieszczenie w 

innej dzielnicy jest w najlepszym interesie osoby w spektrum, nad którym pracujesz, możesz chcieć 

mocno rozważyć angażowanie się w usługi adwokata lub prawnika specjalizującego się w edukacji 

specjalnej. Problemy z umieszczeniem poza danym systemem szkolnym często występują u dzieci słabo 

funkcjonujących i innych, których zachowania i potrzeby czasami uniemożliwiają im zamieszkanie w 

wyznaczonych okręgach szkolnych. 

Odkrywanie świata domowej edukacji 

Decyzja o szkole domowej jest bardzo poważna. Niektóre stany opracowują standardy dla uczniów 

uczących się w domu, co sprawia, że proces jest trudniejszy. Wszyscy studenci mają prawo do 

bezpłatnej i odpowiedniej edukacji w publicznej szkole. Nie powinieneś odczuwać obowiązku 

uczęszczania do domu swojego dziecka tylko dlatego, że system szkolny nie może go przyjąć. Zanim 

osiądziesz w domu, powinieneś pozwolić sobie na wyczerpanie wszelkich środków, w tym prawnych, 

aby spróbować uzyskać lokalny system szkolnictwa publicznego w celu zaspokojenia potrzeb Twojego 

dziecka. Dobrym pytaniem, które należy sobie zadać, jest: "Czy moje dziecko będzie miało lepsze 

warunki w domowej szkole, które mogę mu zapewnić, niż gdzie teraz jest, biorąc pod uwagę to, co 

zapewni system szkolny?" Odpowiedź dla każdego dziecka jest różna. Musisz zważyć dostępne zasoby 

w społeczności przeciwko zasobom, które ty, rodzice lub opiekunowie możecie przynieść. Często 

rodzina żyjąca w jednej społeczności lepiej radzi sobie ze swoim dzieckiem z autyzmu, podczas gdy 

dziecko z autyzmem w sąsiednim mieście może uzyskać lepszą edukację w szkole. Powinieneś rozważyć 

wyczerpanie wielu opcji przed rozpoczęciem nauki w domu - szczególnie, jeśli nie czujesz się 

komfortowo w domu, szkoląc swoje dziecko. Wybór szkoły domowej oznacza, że edukacja publiczna 

nie jest odpowiednia dla dziecka w tym miejscu iw tym czasie. To niekoniecznie odzwierciedla jakość 

instytucji edukacyjnej i nie oznacza to, że twoja decyzja jest stała. Oto kilka obszarów do rozważenia 

przy podejmowaniu decyzji, w jakim stopniu środowisko szkół publicznych odpowiada potrzebom 

Twojego dziecka: 

* Naukowcy. Nauczyciele akademiccy obejmują to, co i jak uczy się dziecko. Czy wymagany program 

nauczania jest nauczony w sposób, który może zrozumieć? Czy nauczyciele i inni pracownicy są 

dostępni? Czy zdają się rozumieć i szanować twoje dziecko? Czy powstają racjonalne zakwaterowanie? 



* Społeczny. Czy personel szkolny i inne osoby z klasy współdziałają z szacunkiem w stosunku do 

dziecka, czy też jest on celem prześladowania? 

Wybór kształcenie dziecka w domu to poważna odpowiedzialność, która wymaga dużo czasu, 

pieniędzy, cierpliwości, organizacji i uczenia się z twojej strony. Oto kilka aspektów związanych z 

nauczaniem w domu, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o nauczeniu dziecka w domu 

(lista ta ma na celu przedstawienie tego, co się dzieje, a nie wszystkich problemów): 

* Oboje rodzice muszą się zgodzić. 

* Musisz mieć wystarczająco dużo czasu na nauczanie dziecka. Spodziewaj się, że nauczanie Twojego 

dziecka będzie równoznaczne z pracą w pełnym wymiarze godzin. Najprawdopodobniej spędzisz tyle 

czasu w domu, ile nauczyciele w szkole. 

* Musisz zrozumieć istotne zaangażowanie finansowe. Spodziewaj się, że koszty nauki w domu mogą 

zbliżyć się do kosztów nauki dziecka w prywatnym systemie szkolnym; jednak musisz ponieść koszty w 

wysokości około 10 000 $ lub więcej, w zależności od tego, ile pomocy na zewnątrz możesz wynająć. 

* Powinieneś mieć chęć do nauki o nauczaniu. Nauczyciele-rodzice muszą nadążać za nowymi i 

innowacyjnymi technikami edukacyjnymi, tak jak nauczyciele w klasie. Wyszukiwarka internetowa 

dotycząca Home Schooling Autism ujawni wiele stron internetowych i innych zasobów edukacyjnych 

dla Twojego dziecka w domu. 

* Musisz mieć plan uzupełnienia socjalizacji dziecka. Nauczyciele-rodzice muszą planować integrację 

swojego dziecka z otoczeniem z otoczeniem, aby promować efektywny rozwój społeczny. 

* Musisz ustalić, czy nauka w domu jest odpowiednia dla Ciebie, opiekuna. Jeśli masz obawy lub obawy 

dotyczące spełnienia wymagań dotyczących nauczania w domu, ten podstawowy stres może się 

pogarszać dopiero, gdy staniesz się odpowiedzialny za edukację dziecka w zakresie edukacji specjalnej. 

Dobrym początkiem tej decyzji jest skontaktowanie się z innymi rodzicami, którzy mają doświadczenie 

w nauczaniu w domu. Możesz również poprosić terapeutów i innych specjalistów pracujących z dziećmi 

z autyzmem, a także skontaktować się z lokalną organizacją wspierającą autyzm, aby pomóc Ci 

zlokalizować rodziców, z którymi możesz porozmawiać. 

Biorąc pod uwagę inne opcje edukacyjne 

Inne możliwości nauki poza szkołą publiczną, prywatną szkołą i nauczaniem w domu obejmują 

możliwości edukacyjne w ośrodkach leczenia dla osób niepełnosprawnych oraz w szkołach specjalnych 

dla osób z niepełnosprawnością rozwojową. Chociaż decyzja o wysłaniu dziecka na miejsce 

zamieszkania jest trudnym krokiem, czasami może to stanowić najbezpieczniejszą i najbardziej 

odpowiednią opcję dla dziecka ze spektrum autyzmu. W szczególności dzieci o niskim funkcjonowaniu, 

wykazujące intensywne zachowania nieadaptacyjne (agresję, samookaleczenia itp.), Mogą 

potrzebować uczenia się w kontrolowanym środowisku mieszkalnym. Jeśli uważasz, że powinieneś 

rozważyć tę trudną decyzję, powinieneś porozmawiać z doświadczonym psychiatrą, psychologiem lub 

inny odpowiednim profesjonalistą. Możesz martwić się, że posiadanie dziecka w placówce, w której 

odbywa się edukacja, osłabi więź między tobą a twoim dzieckiem. Musisz zrozumieć, że przede 

wszystkim bezpieczeństwo dziecka musi być najważniejsze. Jeśli Twoje dziecko stanowi wielkie ryzyko 

dla siebie lub innych osób, będąc w środowisku szkolnym lub w klasie, leczenie w domu z powiązaną 

edukacją specjalną może być najlepszą i najbezpieczniejszą opcją dostępną do nauki. 

Zrozumienie i ograniczenie trudnych zachowań 



Dziecko protestuje i upada na podłogę, gdy poproszono go o pracę z innymi uczniami w klasie lub 

odrabianie lekcji po szkole. Inne dziecko rzuca furię bez jakiejkolwiek możliwej przyczyny (znanej wam, 

patrz rozdział 10). Studentka z Zespołem Aspergera nagle postanawia zjeść lunch poza stołówką. To 

tylko kilka przykładów tego, co nazywa się wymagającymi zachowaniami lub zachowaniami 

sprzecznymi z oczekiwaniami, z którymi trudno sobie poradzić. Po rozpoczęciu zachowania może być 

trudno przywrócić dziecko na właściwe tory. Rodzice, wychowawcy i inni opiekunowie mają trudności 

z ustaleniem przyczyn takich działań. 

Dotarcie do sedna zachowania 

Zrozumienie przyczyny lub przyczyn trudnych zachowań, a nie tylko skupienie się na działaniach, jest 

kluczem do osiągnięcia znaczącego sukcesu (innymi słowy, ograniczenie trudnych zachowań). Musisz 

rozważyć kilka rzeczy, które otaczają zachowania, aby zrozumieć zachowania. Dla autystycznych dzieci, 

bardziej niż dla dzieci neurotypowych, czynniki środowiskowe często odgrywają dużą rolę w 

zachowaniu. Oto kilka okolicznych wydarzeń do sprawdzenia: 

* Ustawienie wydarzenia: pora dnia, pogoda, alergie pokarmowe lub inne czynniki, które mogą być 

istotne 

*Okoliczność poprzedzająca : Co się stało tuż przed incydentem 

* Konsekwencje: jakie konsekwencje wystąpiły w wyniku zachowania 

Wykonywanie funkcjonalnej oceny behawioralnej (FBA) 

Funkcjonalna ocena behawioralna (FBA) to potężny klucz do rozwiązywania trudnych zachowań. 

Klinicysta, który ma doświadczenie w ocenie zachowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, powinien przeprowadzić ocenę. Stanowisko "klinicysty" może być wypełnione 

przez lekarza, psychologa lub pracownika socjalnego. Możesz skonsultować się z lokalnymi przepisami 

edukacyjnymi, aby sprawdzić, czy FBA są wymaganiem, jeśli zażąda tego rodzic. 

Niektóre zastosowania FBA obejmują: 

* Identyfikacja celów określonych zachowań 

* Wybór interwencji w przypadku problemów behawioralnych 

* Integrację interwencji na wszystkich etapach Indywidualnego Programu Edukacyjnego 

Jednym z kluczy do sukcesu FBA jest to, że wykracza poza specyficzne zachowanie, identyfikując 

czynniki społeczne, afektywne, poznawcze i środowiskowe związane z występowaniem zachowania. 

Według Centrum Efektywnej Współpracy i Praktyki, przeprowadzenie FBA wymaga wykonania sześciu 

kroków, które przedstawiamy na poniższej liście: 

1. Opisz i sprawdź powagę problemu. 

Innymi słowy, konkretnie zdefiniuj trudne zachowanie i wskaż, jak poważne jest to zachowanie. 

Poważność ma związek z efektem. Czy sytuacja ogranicza się tylko do ucznia, czy też zachowanie 

wpływa na innych lub może zagrażać im? Innymi słowy, czy zachowanie jest wystarczająco częste lub 

na tyle poważne, że przeszkadza w uczeniu się ucznia lub jego rówieśników? Oto przykład stwierdzenia 

problemu i uczynienia go konkretnym 

• Problem: Alicja wyświetla zachowanie poza siedzeniem w klasie matematycznej. 



• Beton: po tym, jak nauczyciel wprowadza temat zajęć z matematyki na dany dzień, Alice zaczyna 

biegać po pokoju i gasi światła. 

2. Uściślij definicję problemu. 

Wykonaj ten krok zarówno z bezpośrednią oceną (poszukiwanie przyczyny, identyfikując zachowanie i 

wzmacniając konsekwencje, które utrzymują działanie poprzez faktyczną obserwację), jak i pośrednią 

oceną (rozmawiając z innymi w życiu dziecka o ich obserwacjach dotyczących zachowania). Oto 

przykład zastosowania formularza oceny bezpośredniej: 

Bezpośrednia ocena: 

• Okoliczność poprzedzająca: Alice udaje się pozostać na swoim miejscu przez kilka minut, a następnie 

zaczyna kołysać się i wokalizować przed wyskoczeniem ze swojego miejsca. 

• Zachowanie: Alice biegnie po pokoju i często przestaje wyglądać przez okna. Wydaje się mniej 

klapnąć, gdy jest blisko okien. Kiedy dociera do wyłączników światła, wyłącza światła. Zwykle Alice 

wraca na swoje miejsce po wyłączeniu świateł. 

• Konsekwencja: nauczyciel Alice wysyła ją do pokoju na czas. Czy Alice została nieumyślnie 

wzmocniona, aby wyłączyć światła? 

 Jeśli Alice zostanie nieumyślnie wzmocniona, aby wyłączyć światła, musisz wziąć pod uwagę jak 

najwięcej powodów. Jedną z motywacji Alice może być to, że światła przytłaczają jej wrażliwe oczy. 

Pośrednia ocena: Inne osoby powinny pisać swoje spostrzeżenia na temat trudnych zachowań dziecka 

w tym formularzu. 

3. Zbierz informacje o możliwej funkcji problemu. 

Każde zachowanie służy celowi dla osoby z autyzmem (do komunikowania się, do łagodzenia 

niepokoju, do samostymulacji, do sprawowania kontroli nad swoim otoczeniem, do ucieczki, unikania 

i tak dalej). Masz trzy ogólne kategorie, o których należy pamiętać podczas określania funkcji 

behawioralnej: 

• Zachowanie to komunikacja. Osoby z autyzmem mogą nie mieć innego sposobu na przekazanie 

informacji o tym, że doświadczają przeciążenia sensorycznego, mają problemy z przejściami lub nie są 

w stanie komunikować się z potrzebami lub pragnieniami, niż z wymagającym zachowaniem. 

• Wsparcie społeczne lub namacalne. Ta kategoria jest mniej powszechna niż myśli wielu ludzi. 

Jednakże, jeśli dziecko wydaje się "zwracać uwagę" od dorosłych lub rówieśników, należy pokazać, że 

dziecko może otrzymywać uwagę w inny, bardziej pozytywny sposób. 

• Ucieczka lub unikanie. Postaraj się ustalić, co może być trudne lub nudne w danej sytuacji. Dlaczego 

dziecko może chcieć uniknąć interakcji z konkretną osobą? 

4. Przeanalizuj informacje. Masz trzy sposoby analizy behawioralnej 

informacje, które, mam nadzieję, przyniosą plan rozwiązania trudnych problemów zachowanie: 

• Triangulacja danych. Ta metoda jest po prostu fantazyjnym sposobem określania jeśli twoje 

obserwacje zgadzają się z tym, co inni widzieli. Na przykład przekonanie się, że Alice zachowuje się 

inaczej w, powiedzmy, klasie sztuki, która ma miejsce przed lunchem, może dostarczyć cennych 

informacji na temat ustalenia przyczyny i ostatecznie modyfikacji zachowania. Możliwe przyczyny jej 

zachowania mogą obejmować alergie pokarmowe i brak zrozumienia, czego się od niej oczekuje. 



• Analiza ścieżki problemu. Określasz sekwencję zdarzeń, zapisując zdarzenia, zdarzenia 

poprzedzające, zachowania problemowe i konsekwencje utrzymywania (co sprawia, że zachowanie 

dzieje się raz za razem). Z materiałów, które opracowałeś do tej pory, prześledzisz zachowanie, które 

może mieć wpływ na Alice przed szkołą lub klasą przez cały czas, co może zachęcać sytuację do 

kontynuowania. 

• Porównywanie analizy ścieżki problemu. Ten krok dodaje materiał, który piszesz do arkusza analizy 

ścieżki problemu. Wypełniając ten formularz, dołączasz rozwiązania (lub zakwaterowanie), które mogą 

tworzyć nowe zachowania i nowe konsekwencje dla dziecka. Do tej analizy zaliczasz konkurencyjne 

wydarzenia (co koliduje z niewłaściwym zachowaniem), zachowania zastępcze (zachowania, które 

dziecko może wykonywać w miejsce trudnego zachowania) i pożądane zachowanie (które chciałbyś 

zobaczyć w miejsce zachowanie problemu). 

5. Stwórz twierdzenie hipotezy dotyczące prawdopodobnej funkcji trudnego zachowania. W oparciu o 

przyczynę (przyczyny) znalezione w trakcie badania sytuacji, opracowujesz wyedukowane domysły 

dotyczące przyczyny lub przyczyn tego zachowania. 

6. Sprawdź hipotezę. Sprawdź, czy zachowanie powtarza się w podobnych sytuacjach. Dowiedz się, czy 

zachowanie zostało wygaszone, gdy powstają kwatery lub czy inne pozytywne zachowania są 

wymodelowane w celu zastąpienia trudnego zachowania. Obserwowana sytuacja wymaga ciągłego 

monitorowania. Jeśli trudne zachowanie powróci lub pojawi się inna niezadowalająca sytuacja, musisz 

dowiedzieć się, co zmieniło się w dziecku, zarówno w szkole, jak i poza nią. Ponadto, gdy dziecko 

dojrzewa, będzie doświadczał różnych wydarzeń związanych z ustawianiem, wyprzedzeniem i 

zachowaniem konsekwencji związanych z zachowaniem. 



Wspieranie zdrowych relacji 

Formowanie i utrzymywanie relacji społecznych to jedne z najtrudniejszych wyzwań napotykane przez 

osoby z autyzmem i osoby im najbliższe, ponieważ relacje zależą od skutecznej komunikacji. Osoby z 

autyzmem mają problemy z porozumiewaniem się i rozumieniem innych, co może powodować częste 

nieporozumienia z nieautystycznymi rówieśnikami i rodzeństwem, co może prowadzić do ich izolacji i 

frustracji. Niefortunny łańcuch wydarzeń jest bardzo bolesny dla rodziców i bliskich, którzy mogą je 

oglądać i radzić sobie z nimi. Problem nie polega na tym, że autystyczne dzieci są antyspołeczne lub nie 

troszczą się o innych. Twoje dziecko może napotkać problemy z przetwarzaniem sensorycznym lub 

inne wyzwania, które utrudniają prowadzenie rozmowy. Nawet dzieci z zespołem Aspergera, o 

doskonałych umiejętnościach językowych, mogą źle zrozumieć wskazówki społeczne i nieświadomie 

tracą arogancję lub skłonność do samozatrudnienia ze względu na ich szczękanie. Bardziej 

prawdopodobne jest, że twoje dziecko chce się połączyć, ale nie wie, jak to zrobić. Dzieci autystyczne 

nie różnią się tak bardzo od dzieci neurotypowych, jeśli chodzi o komunikację; potrzebują tylko 

znacznie więcej pomocy i zrozumienia. Ich problemy są bardziej dotkliwe i wymagają więcej 

cierpliwości. Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić ukochany, jest rezygnacja z pomocy dziecku w 

komunikowaniu się. Najlepszym sposobem działania jest delikatna wytrwałość. (Aby uzyskać inne 

wskazówki na temat wypełniania luki komunikacyjnej, sprawdź w tej części: pomagamy rozpoznać 

społeczne wyzwania, przed którymi stoi Twoje dziecko, pokazujemy, jak włączyć całą rodzinę, aby 

otworzyć linie komunikacji, i podasz wskazówki, które pomogą Ci Twoje dziecko buduje i utrzymuje 

relacje poza rodziną Uwaga: osoby z autyzmem różnią się od siebie i potrzebują zindywidualizowanych 

strategii, które pomogą im odnosić sukcesy w związku. Weź to, co odkryjesz w tym rozdziale i dostosuj 

je do ukochanej osoby, aby zobaczyć, co działa najlepiej . 

Rozpoznanie wyzwań społecznych Autystyczne twarze dzieci 

Możesz zaobserwować szereg zachowań społecznych na spektrum autyzmu. Niektóre dzieci z 

autyzmem mogą być wycofane i całkowicie unikać innych osób; inni mogą odpowiedzieć, jeśli ludzie 

podchodzą do nich pierwszy. Niektóre dzieci mogą nawet wydawać się nadgorliwe, aby zbliżyć się do 

innych, a w ich podekscytowaniu robią to niewłaściwie. Dzieci z tą ostatnią tendencją mogą mieć dobre 

umiejętności językowe i chęć łączenia się z innymi, ale ich brak społecznego zrozumienia je potknie. Na 

kolejnych stronach przedstawiamy niezliczone wyzwania, z jakimi zmagają się dzieci autystyczne i jak 

rozpoznać potrzeby bliskiej osoby. Dzieci z autyzmem potrzebują prostoty, aby funkcjonować najlepiej, 

co oznacza, że musisz ograniczyć ich interakcje społeczne do poziomów, na których im wygodnie. 

Musisz także zdać sobie sprawę, że bycie społecznym jest o wiele bardziej męczące, gdy masz pracować 

ciężej, aby zrozumieć innych. Autystyczne dzieci potrzebują odpoczynku po interakcji społecznej; nie 

próbuj zmusić ich do interakcji jak typowe dzieci. Bądź wrażliwy na zachowanie, które może 

wskazywać, że ma dość na cały dzień. Napady złości i drażliwość, podobnie jak u wszystkich dzieci, 

mogą być oznakami wyczerpania. 

Zrozumienie norm społecznych 

Osoby z autyzmem mają problem ze zrozumieniem norm społecznych, które są niepisanymi 

zachowaniami, które większość dzieci wychwytuje w sposób naturalny. Nawet łagodnie autystyczne 

osoby zgłaszają trwające całe życie kłopoty z normami społecznymi. Często, gdy typowe dziecko łamie 

zasady społeczne, on lub ona wie lepiej. Rodzic musi przypomnieć dziecku, ale wtedy będzie świadomy 

zasad, które łamie. Ludzie z autyzmem nie przyjmują jednak reguł społecznych w naturalnym przebiegu 

wydarzeń. Oto kilka błędów społecznych, które autystyczni ludzie mogą popełniać nieświadomie: 

* Zacinanie zawstydzających prawd (czujesz się śmiesznie!) 



* Mówienie o sobie bez zatrzymywania się, aby pozwolić innym mówić 

* Dostarczanie jednostronnych monologów o ich pasjach 

* Robienie rzeczy dosłownie, gdy mówi się żart 

Jak możesz pomóc swojej ukochanej interakcji w ustawieniach społecznościowych, nie obrażając 

nikogo? Z coachingiem, wsparciem i zrozumieniem. Na początku trzeba będzie uczyć na pamięć, co 

wydaje się instynktownie dla innych dzieci. Autystyczne dziecko musi uczyć się z formalnymi zasadami 

i rytuałami. Na przykład, muszą ćwiczyć interakcje społeczne za pomocą technik, takich jak historie 

społeczne (wyjaśnione w tym rozdziale). Proces może wydawać się dziwny i nienaturalny, ale działa. 

Jazda na rowerze prawdopodobnie wydawała się dziwna i nienaturalna za pierwszym razem, gdy ją 

wypróbowałeś. Instrukcja powinna również zawierać informacje o sposobie odczytywania środowiska. 

Różne środowiska mają różne zestawy oczekiwań behawioralnych. Sposób, w jaki człowiek zachowuje 

się w szkole, jest inny niż ten, który zachowuje się w grze w koszykówkę, który różni się od tego, jak się 

zachowuje podczas oficjalnego uczty. Bez wczesnego ostrzegania i coachingu wiele osób z autyzmem 

miałoby trudności z określeniem, powiedzmy, jakie zachowanie byłoby odpowiednie, gdyby bankiet 

zorganizowano w sali gimnastycznej, w której wcześniej grał w koszykówkę. Ten typ zachowania jest 

nie tylko związany z niezdolnością do odbioru sygnałów społecznych, ale także z potrzebą struktury i 

porządku. Może się wydawać, że twoje dziecko nigdy nie wejdzie w spontaniczną i naturalną interakcję 

na początku, ale z praktyką i czasem wszystkie sytuacje, które będziesz ćwiczyć, będą bardziej naturalne 

dla dziecka, gdy integruje zachowania społeczne z jej repertuarem. Ale jeśli dziecko jest poważnie 

autystyczne, może się to nigdy nie zdarzyć. Ludzie uczą się umiejętności społecznych, jak każdy inny 

zestaw umiejętności; tylko dlatego, że twoje dziecko potrzebuje więcej wsparcia i może trwać dłużej, 

nie oznacza, że nie jest w stanie uczyć się i rozwijać. Większość dzieci autystycznych jest zdolnych do 

postępu. Kiedy Twoje dziecko jest młode, możesz chcieć nagrać ją na kasety wideo w sytuacjach 

towarzyskich, aby mieć punkt odniesienia do postępu w tej dziedzinie. Możesz być bardzo mile 

zaskoczony później, gdy obejrzysz taśmę. Możesz także uzyskać proces poruszanie się poprzez 

zachęcanie wszystkich członków rodziny do wychowania dziecka i nagradzanie jej za pochlebne 

uznanie za wszelkie próby komunikacji, które podejmuje. 

Rozmowa i współpraca 

O ile twoja rodzina nie mieszka na bezludnej wyspie (w takim przypadku masz inne problemy, o które 

musisz się martwić), musisz radzić sobie z innymi ludźmi, a każde dziecko, niezależnie od swojego 

poziomu funkcjonowania, musi komunikować się i współpracować z innymi. Ale tylko dlatego, że osoba 

może mówić, nie oznacza, że może się komunikować. I tylko dlatego, że ktoś nie może mówić, nie 

oznacza, że nie mogą się komunikować. Osoba ze spektrum autyzmu może mówić bardzo dobrze i 

mówić o tym, czego można się spodziewać podczas rozmowy, ale ta osoba nadal tęskni za wieloma 

wskazówkami głosowymi i językowymi, o ile nie została nauczona. Bardzo dobra ekspresyjna 

umiejętność komunikacji może maskować słabą komunikację recepcyjną i słabe umiejętności 

społeczne. Warunki te wyjaśniono w następnym rozdziale. 

Bariery komunikacyjne 

Dwa z warunków komunikacji, które możesz usłyszeć od nauczycieli lub innych specjalistów są językiem 

receptywnym i językiem ekspresyjnym. Odnosi się do umiejętności rozumienia komunikacji 

skierowanej do ciebie, podczas gdy ekspresja dotyczy zdolności do tego, aby inni zrozumieli to, co 

komunikujesz. Aktywiści nie często inicjują rozmowy, ale reagują na inicjacje innych. Innymi słowy, ich 

język receptywny jest silniejszy niż ich ekspresyjny język. Jednak z czasem i przy pomocy programów 

behawioralnych, terapeutów i członków najbliższej rodziny, autystyczne dzieci mogą rozwinąć 



ekspresyjny język, aby nie powtarzać słów (znanych jako echolalia) - używają języka do wyrażania 

siebie. Na przykład w metodzie Millera rodzice mogą opowiedzieć o działaniach dziecka, takich jak 

podekscytowany sportowiec, aby pomóc im przyłączyć się do ich słów. 

Komunikacja Aspergera 

Ludzie o wysokich funkcjach lub ludzie, których twarz Aspergera napotyka na okrutny dylemat: im 

lepiej dostosowują się do szkoły i pracy, tym bardziej stawiają społeczne piętno, gdy nieuchronnie 

napotykają na swoje największe słabości - a mianowicie, nie wiedząc, co robić w sytuacjach 

społecznych , nawet jeśli środowisko jest takie samo. (Aby uzyskać informacje na temat pomocy dla 

osób o słabym działaniu, zobacz następującą sekcję). Osoby z autyzmem mogą błędnie założyć, że to, 

co mówią, ma sens dla innych ludzi lub że jest istotne, kiedy żadna z nich nie jest prawdą. Ludzie po 

drugiej stronie rozmów mogą być kompletnie zdezorientowani, ponieważ tęsknią za tym, co uważają 

dotknięci ludzie za oczywiste. Czasami osoba z zespołem Aspergera będzie się starała zrozumieć, 

wyrzucając wiele słów ,że stanie się agresywny lub arogancki. W rzeczywistości osoba stara się wyłapać 

te słowa i dać jasno do zrozumienia. Może podać wiele niepotrzebnych szczegółów, aby spróbować 

wyjaśnić coś, czego druga osoba nie wydaje się otrzymywać. Jako osoby dorosłe, osoby z autyzmem 

mogą spotkać się z odrzuceniem i smutnym faktem, że niewiele osób jest skłonnych poświęcić czas, 

aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób mogą one źle interpretować sytuacje. W pracy, na przykład, 

dotknięta osoba może mieć problem z higieną. Współpracownicy będą ją unikać, a ona nie będzie 

wiedziała dlaczego, ponieważ nikt nic do niej nie powie. Wielu specjalistów pracujących z dobrze 

funkcjonującymi osobami z autyzmem może zapomnieć o tym rozdźwięku między językiem a 

umiejętnościami społecznymi i nie radzić sobie z deficytami umiejętności społecznych. Osoby z 

autyzmem potrzebują pomocy, gdy są jeszcze w wieku rozwojowym. Jako dzieci muszą być wspierane 

i trenowane przez rodziców i specjalistów, aby dbać o takie drobiazgi jak higiena osobista, na przykład, 

nawet jeśli nie rozumieją potrzeby ich wszystkich.  

Wspieranie dziecka, gdy komunikacja werbalna jest minimalna lub nieistniejąca 

Dziecko w cięższej części spektrum autyzmu prawdopodobnie nie wie, jak współpracować i tworzyć 

przyjaźnie lub związki z innymi. Ale nie pomyl się: tak jak każde dziecko, on także chce się czuć 

włączony. Może po prostu wziąć o wiele dłużej i potrzebuje okresu obserwacji i pracy komunikacji przez 

głowę, zanim będzie gotowy, aby samemu spróbować. Na przykład powiedz, że zabierasz swoją rodzinę 

na łódkę. Twój autystyczny syn może się sprzeciwić noszeniem kamizelki ratunkowej. Możesz 

rozwiązać ten problem, zakładając, że jego rodzeństwo i dorośli członkowie rodziny zakładają 

marynarki, podczas gdy on obserwuje cały proces. Po tym, jak zauważy, może być gotowy, aby go 

założyć, aby poczuć się w nim włączony. Dziecko potrzebuje dodatkowego czasu, aby się dopasować, 

a także zrozumieć, czego się od niego oczekuje. Możesz wesprzeć dostosowanie społeczne dziecka, 

postępując zgodnie z tymi wskazówkami (niektóre z tych porad mogą również dotyczyć dzieci lepiej 

funkcjonujących): 

* Poznaj innych rodziców w szkole Twojego dziecka (nie tylko rodziców innych uczniów klasy 

specjalnej). Rozmieść daty zabawy, gdy dzieci są młode. Nawet jeśli dzieci nie wydają się 

zainteresowane, połącz je. Niech ćwiczą swoje umiejętności społeczne w prawdziwym otoczeniu. 

* Zachęcaj dziecko do zabawy z innymi dziećmi. Staraj się skierować swoje zainteresowanie w 

wyizolowanym działaniu na aktywność z inną osobą i poszerzyć zakres działania. Na przykład, jeśli 

Twoje dziecko lubi konie, zabierz go na przejażdżkę konną razem z innymi dziećmi. 

* Po wykazaniu aktywności lub sprawieniu, by dziecko patrzyło, jak inne dzieci to robią, daj mu szansę, 

aby ją wchłonąć i przetworzyć, zanim sam podejmie próbę. To może zająć trochę czasu - dzień, tydzień 



lub więcej - aby informacja dotarła. Autystyczne dzieci lubią obserwować nowe zachowania z 

bezpiecznej odległości; później mogą być gotowi na wypróbowanie. Nie należy też rezygnować z 

działania zbyt szybko. Może minąć trochę czasu, zanim pojawi się poczucie bezpieczeństwa i 

znajomości, a co za tym idzie - radości z budowania. 

* Mów powoli i wyraźnie i poczekaj chwilę, zanim się powtórzysz. Nie podawaj zbyt wielu informacji 

naraz i nie zakładaj, że jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, Twoje dziecko cię nie usłyszyło. Może 

przetwarzać to, co powiedziałeś, a rozmowa z nim przed przetworzeniem wszystkiego może 

spowodować konieczność ponownego uruchomienia całej sekwencji myśli od początku. Jeśli po 

dłuższej chwili nie odpowiada, porozmawiaj z nim, ale zdaj sobie sprawę, że może mieć wolniejszą 

prędkość przetwarzania. Prawdopodobnie rozumie więcej, niż myślisz. Zachęcaj i nagradzaj wszelkie 

próby komunikacji, które podejmuje z uśmiechem i pochwałami, a nie z cukierkami. 

* Zachęcaj do udziału w zajęciach sportowych. Sporty zespołowe są trudne dla dzieci z autyzmem, ale 

potrafią doskonale radzić sobie w sportach indywidualnych, takich jak pływanie, skakanie na 

trampolinie, koziołkowanie, jazda konna i tak dalej. Jeśli w pobliżu są inne osoby, Twoje dziecko może 

pośrednio uczestniczyć w grupie bez bezpośredniej interakcji z innymi. 

* Poproś nauczyciela dziecka o interakcję wspierającą, podpowiadając jej, aby sparowała dzieci w 

celach lub zajęła się opieką nad dzieckiem, lub aby były prowadzone przez inne dzieci. Czasami małe 

grupy działają dobrze; w innych sytuacjach dzieci muszą być jednością. 

* Nie wymuszaj kontaktu wzrokowego. Dla dziecka z problemami z przetwarzaniem sensorycznym 

bardzo trudne może być utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego. A co, jeśli twoje dziecko po 

prostu chce grać w gry wideo lub stymulować? Nie pozwól swojemu dziecku - nawet dziecku z 

problemami sensorycznymi - całkowicie odstroić świat. Bądź wrażliwy na problemy sensoryczne, które 

mogą powodować, że niektóre interakcje, które wymagają dotykania, głośnych dźwięków lub 

błyskających świateł, są bolesne, ale nie izoluj swojego dziecka. Musi być wokół ludzi przez 

przynajmniej część dnia. 

Wszystko w rodzinie 

Autystyczne potrzeby dziecka często komplikują rodzinne związki, zwłaszcza z rodzeństwem (w 

pierwszej kolejności niełatwe relacje). Na przykład, rodzeństwo chce towarzysza zabaw, ale dziecko z 

autyzmem może nie być skłonne do miłosiernego współżycia z rodzeństwem lub z kimkolwiek innym. 

Ta odmowa powoduje frustrację i zamieszanie dla rodzeństwa, które, szczególnie gdy jest bardzo 

młode, usiłuje zrozumieć, dlaczego jej brat nie może być "jak inne dzieci". Możesz pomóc swojej 

rodzinie, informując swoje dzieci o autyzmie i komplikacjach, które on wprowadza, zrozumienie 

wyzwań, z jakimi spotyka się rodzeństwo i pomaganie im w radzeniu sobie, a także zaangażowanie 

członków waszej dalszej rodziny w stworzenie sieci pomocy i zrozumienia. Pokażemy ci, jak w 

następnych sekcjach.  

Mówiąc o autyzmie z dziećmi 

Jak wyjaśnisz autyzm swoim dzieciom nie autystycznym i autystycznemu dziecku? W przypadku 

rodzeństwa różne poziomy ujawniania działają w różnym wieku: 

* Możesz mówić o zaburzeniu, gdy dzieci są młode, nie nazywając tego autyzmem. Na przykład możesz 

powiedzieć: "Musimy pomóc twojemu bratu, ponieważ jest inny." Nie musisz na początku szczegółowo 

wchodzić w szczegóły. Rodzeństwo ma świadomość, że coś jest inaczej, zwłaszcza gdy ich brat krzyczy 

lub wymiotuje pociskami. 



* Gdy dzieci się starzeją, a dla dorosłych, które chcesz wprowadzić do swojego kręgu zaufania, możesz 

zastosować czteroetapową metodę opisaną w dalszej części. 

Nie musisz wyjaśniać sytuacji i zachowań, których nie rozumiesz. Dzieci zawsze pytają "dlaczego", a 

czasami nie mają dobrej odpowiedzi. Możesz zmienić temat lub, jeszcze lepiej, po prostu powiedzieć: 

"Jeszcze nie wiemy". Twoje dziecko z autyzmem musi czuć, że jego różnice są w porządku. On nie jest 

wadliwy, wadliwy ani nie ma żadnej ludzkości. Jego mózg jest po prostu inaczej podłączony i ma 

umiejętności, których inni nie mogą dzielić. Musi usłyszeć, że nie jest ani lepszy, ani gorszy - po prostu 

inaczej się uspokoił. Ja (współautor Stephen Shore) opracowali czteroetapową metodę informowania 

dzieci i dorosłych, że są na spektrum autyzmu. Dzieci i dorośli prawie zawsze wiedzą na pewnym 

poziomie, że różnią się od innych ludzi i musisz potwierdzić swoje uczucia. Proces ten może trwać 

zaledwie 10 minut lub nawet kilka dni, tygodni lub miesięcy. Poniższa lista przedstawia kroki. Lubię 

używać słowa "siła" zamiast "słabości", aby uniknąć negatywnej konotacji do zachowania lub działania, 

w którym dziecko doświadcza trudności. 

1. Budowanie świadomości mocnych stron. 

Ten krok jest ważny, ponieważ samopoznanie się z mocnych i późniejszych wyzwań jest prekursorem 

budowania samostanowienia. 

2. "Podkręć" mocne strony dziecka i wyzwania. 

Innymi słowy, opracuj listę. Jeśli możesz zapisać listę, będziesz miał zapis, do którego dziecko będzie 

się odwoływać. Staraj się znaleźć siłę, aby sprostać wyzwaniu. 

3. Nie osądzaj porównania mocnych stron dziecka z mocnymi stronami innych potencjalnych wzorców, 

przyjaciół i członków rodziny. Porównania pomogą dziecku zrozumieć, że różni ludzie mają różne 

mocne strony i wyzwania. 

4. Przedstaw etykietę autyzmu lub zespół Aspergera, aby podsumować stan dziecka. Staranne 

przemyślenie tych czterech kroków zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu. 

Zazwyczaj poprzedzam etykietę stwierdzeniem "Są naukowcy, nauczyciele i inni, którzy badają różne 

cechy ludzi. Tak się składa, że twój zestaw cech pasuje do tego, co nazywa się autyzmem. " Dla dzieci, 

które mają Aspergera i są niezdiagnozowane, odkrycie prawdy może być wielką ulgą. Mogą zastąpić 

poczucie różnicy i izolacji poprzez zrozumienie i strategie radzenia sobie. Wiedza pozwala im poznać, 

że inni są do nich podobni, a ich trudności mają swoją nazwę. Cała rodzina odkrywa, z czym ma do 

czynienia, co upraszcza życie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie ujawnienia idą dobrze. Dla 

niektórych oznaczenie "syndromem" lub "zaburzeniem" może być przerażające. Niektóre dzieci mogą 

się zastanawiać, dlaczego zostały oznaczone jako "inne" niż dzieci neurotypowe. Jeśli twoje dziecko ma 

takie uczucia, musisz go uspokoić i zapewnić, że nadal jest specjalną osobą zdolną do życia bardzo 

satysfakcjonującym życiem. 

Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi rodzeństwo 

Rodzeństwo często uczy się trudnych lekcji, jak radzić sobie z różnicami na wczesnym etapie życia, a te 

lekcje mogą prowadzić do większego współczucia, dojrzałości i umiejętności społecznych jako osoby 

dorosłe. Te lekcje są jeszcze ważniejsze i często trudniejsze, gdy zaangażowany jest autyzm. 

Autystyczne rodzeństwo może być słabo funkcjonujące, a pozostałe rodzeństwo musi nauczyć się 

odczytywać swoje sygnały niewerbalne. Z bratem lub siostrą, która ma Aspergera, rodzeństwo uczy 

się, że nie wszyscy myślą tak, jak oni. W poniższych sekcjach wyjaśniono, w jaki sposób możesz pomóc 

nieautystycznym rodzeństwu dostosować się do ich unikalnego brata lub siostry i jak uzyskać typowe 



dzieci zaangażowane w autystyczne dziecko.  Nieautystyczne rodzeństwo może stać się nadmiernie 

odpowiedzialne lub po prostu wycofać się i stać się przygnębionym. Niektóre dzieci z nadwyżką 

rekompensują starania, aby ich rodzice czuli się lepiej lub aby zwrócili uwagę, że mogą czuć, że ich 

brakuje, co może wiązać się z wysokimi kosztami emocjonalnymi dla dzieci. Nie pozwól, aby to 

zachowanie się zdarzyło. Niech każde dziecko wie, że jest cennym członkiem rodziny tylko dlatego, że 

jest sobą, a nie dla jakichkolwiek osiągnięć. Każde dziecko musi czuć się docenione. 

Pomagamy braciom i siostrom dostosować się 

Musisz poświęcić sporo swojego czasu i energii swojemu autystycznemu dziecku, oczywiście, ale nie 

możesz zapomnieć o reszcie rodziny. Nie można jednak uniknąć spędzania większej ilości czasu na 

opiece nad dzieckiem z autyzmem lub dziećmi, ale nie musisz pozwolić, by rozbieżności były źródłem 

dysharmonii. Oto kilka ogólnych nakazów i zakazów dla zachowania spokoju: 

* Zastanów się nad terapią rodzinną. Rodzeństwo może czuć, że potrzebuje forum, aby wyrazić swoje 

obawy i negocjować. 

* Gra strukturalna i interakcje między rodzeństwem. Pomóż im grać razem, instruując dziecko z 

autyzmem, co powinien zrobić w sytuacji gry. Modeluj zachowanie lub rozmawiaj z nim przez to. 

Wybierz zorganizowane gry i zajęcia, które każdy może cieszyć się. 

* Być uczciwym. Może się wydawać, że rodzeństwo stosuje podwójny standard - że masz inny zestaw 

zasad dla każdego dziecka w gospodarstwie domowym. Może to być prawda, ale nie bez powodu. 

Musisz to wyjaśnić szczerze. Specjalne rodzeństwo Twojego dziecka ma specjalne potrzeby, a czasami 

łamie zasady nieświadomie, co nie jest zamierzonym niewłaściwym zachowaniem. Uczciwość oznacza 

zapewnienie potrzeb każdej osobie, a nie traktowanie wszystkich tak samo. 

* Bądź otwarty i komunikuj się. Twoje neurotypowe dzieci mogą potrzebować od czasu do czasu 

wentylować stresy, które czują w rodzinie z autyzmem. Autyzm może być trudny także dla innych dzieci 

i normalne, że mogą czuć się urażeni lub zazdrośni wszelkiej uwagi, jaką otrzymuje autystyczne 

rodzeństwo. Wyjaśnij, że posiadanie takich uczuć jest w porządku, ale zranienie lub złe traktowanie 

rodzeństwa nie jest. Także niech rodzeństwo wie, że może być dumni ze swojego brata lub siostry z 

autyzmem. 

* Nie chroń rodzeństwa i innych członków rodziny przed emocjami ani prawdą o tym, co dzieje się z 

autystycznym dzieckiem. Dzieci zazwyczaj i tak wykrywają rzeczy, i lepiej, żeby to usłyszeli od ciebie. 

Jeśli nie komunikujesz się otwarcie, mogą pomyśleć, że zaburzenie jest zakaźne lub że to ich wina. 

* Pomóż rodzeństwu być dumnym z osiągnięć autystycznego rodzeństwa. Czasami mogą być 

zawstydzeni lub wstydzić się posiadania "specjalnej" siostry lub brata - to normalne zachowanie, 

szczególnie dla nastolatków. Pomóż im spojrzeć na rodzeństwo w pozytywnym świetle i spróbuj 

modelować cierpliwość i tolerancję dla nich. 

* Pozwól rodzeństwu ustawić własne granice. Nie muszą akceptować bycia trafionym lub nazywanym 

imieniem, posiadania zabawek zabranych lub zepsutych, lub ich inwazji. Zachowują te prawa, nawet z 

autystycznym rodzeństwem. Większość parków rozrywki zapewni ci specjalną przepustkę, która 

oznacza, że nie musisz stać w kolejce. Wszystkie dzieci to polubią! 

* Weź rodzeństwo na posiłek lub inną specjalną aktywność osobno, aby poczuli się wyjątkowo. Czasami 

muszą być w centrum uwagi. 

* Uczyń życie zabawą i bądź rodziną. Zamień działania w gry i nie ignoruj swojego autystycznego 

dziecka, które może zranić. Daj wszystkim dużo uderzeń i pozytywnego wzmocnienia. Ponadto nie 



próbuj robić zbyt wiele. Na przykład czwórka dzieci i dziecko z autyzmem, który nie jest gotowy na 

tłumy, na mecz baseballowy to chyba za dużo.  

Niektóre porady dotyczą wyłącznie młodszego rodzeństwa lub starszego rodzeństwa. Postępuj zgodnie 

z tymi wskazówkami tak ściśle, jak to możliwe w odniesieniu do twojej sytuacji: 

* Jeśli masz małe dzieci, podaj im drobne informacje, kiedy będą gotowe. Dostosuj informacje do ich 

poziomu wiekowego i nie oczekuj od nich zrozumienia samego autyzmu - skup się na obserwowalnych 

zachowaniach i symptomach. 

* Nie pozwól starszym rodzeństwu zostać dodatkowymi rodzicami dla autystycznego dziecka. Chociaż 

czasami doceniasz ich pomoc i musisz informować ich o niebezpieczeństwach, jakie może napotkać ich 

rodzeństwo, nie chcesz dawać im dodatkowych obowiązków. Muszą być w stanie być dziećmi, a zbyt 

duża odpowiedzialność może stać na przeszkodzie. Mogą próbować wziąć od ciebie emocjonalną lub 

finansową odpowiedzialność. Daj im znać, że to nie jest ich zadanie. Niektóre rodzeństwo osób 

niepełnosprawnych uważa, że muszą ograniczyć własne marzenia ze względu na rodzeństwo; wyjaśnij, 

że tego nie chcesz. Rodzeństwo może bardzo denerwować się krzykiem lub innym zachowaniem. Mogą 

odczuwać niechęć do bycia publicznie, gdy twoje autystyczne dziecko wywoła scenę. Rodzice powinni 

ograniczać sceny w najlepszy możliwy sposób. Niektóre sposoby uspokojenia autystycznego dziecka 

obejmują gry ręczne, koce i ważone wypchane zwierzęta. 

Zaangażowanie rodzeństwa 

Dzieciom trudno jest być w rodzinie, w której jedna osoba zwraca na siebie tak wiele uwagi. Termin 

"rywalizacja między rodzeństwem" może nabrać nowego znaczenia, jeśli rodzeństwo czuje, że jej 

autystyczny brat lub siostra otrzymuje opiekę i czas jej rodziców. Możesz złagodzić ból swoich 

nieautystycznych dzieci, angażując ich w zajęcia rodzinne i obowiązki oraz upewniając się, że mają one 

jak najwięcej informacji o autyzmie i zachowaniu autystycznym. Poniższa lista zawiera kilka pomysłów, 

w jaki sposób możesz edukować swoje dzieci i jak rodzeństwo może pomóc: 

* Upewnij się, że twoje dzieci wiedzą, że życie jest trudniejsze pod wieloma względami dla autystycznej 

siostry. Wszyscy powinni zaakceptować ją taką, jaka jest. Może się zmienić, ale może nie na wszystkie 

sposoby, których chce rodzeństwo. 

* Zachęcaj rodzeństwo do propagowania osób z autyzmem poza domem. Niektóre dzieci mogą - tylko 

jeśli czują się komfortowo - działać jako ambasadorowie dzieci o specjalnych potrzebach, rozmawiając 

z innymi klasami w szkole lub nieformalnie wyjaśniając swoim rówieśnikom znaczenie autyzmu. 

* Znajdź czynności, które Twoje autystyczne dziecko i jego rodzeństwo mogą cieszyć się razem. 

* Zachęcaj rodzeństwo, aby pozwolił swojemu autystycznemu rodzeństwu przyjąć rolę, w której jest 

dobry. Jeśli na przykład jest dobrym nawigatorem, członkowie rodziny mogą pozwolić mu zadzwonić, 

aby poczuł się kompetentny. 

* Niech twoje dzieci wiedzą, że tylko dlatego, że ich autystyczne rodzeństwo nie nawiązuje kontaktu, 

nie oznacza, że nie chce z nimi grać. Zachęć ich, aby zaczęli grać w prosty sposób. Dziecko z autyzmem 

może nie reagować od razu, ale to jest w porządku. Zachęć dzieci, aby były cierpliwe i próbowały dalej. 

Twoje nie autystyczne dzieci mogą uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia dla rodzeństwa. 

Towarzystwo Autyzmu Ameryki lub inne organizacje wspierające autyzm mają informacje na temat 

takich spotkań ,w tym rodzina wielopokoleniowa .Nie wszyscy członkowie dalszej rodziny muszą 

wiedzieć o autyzmie w rodzinie. Jeśli nie mają zbyt dużego kontaktu z rodziną lub jeśli nie sądzisz, że 

będą w stanie zrozumieć ten stan lub być pomocni, lepiej nie mówić w ogóle. Twoja dalsza rodzina 



może być pomocna w stopniu, w jakim rozumie i akceptuje diagnozę autyzmu. Niektóre rodziny są 

konkurencyjne i mogą nie być pomocne. Dziadkowie, ciotki i wujowie mogą nie zaakceptować twoich 

zasad, a nawet mogą próbować podkopać cię, oferując dziecku autystycznemu zakazaną żywność lub 

"dyscyplinę". Diagnoza autyzmu to konieczność poznania sytuacji. Jeśli uważasz, że diagnoza ma 

znaczący wpływ na relację, jaką twoje dziecko i Twoja rodzina ma z członkiem dalszej rodziny, musisz 

ujawnić ten stan. Jeśli zdecydujesz się na ujawnienie, zacznij od mówienia o pewnych cechach, które 

dziecko mogło przyciągnąć twoją uwagę. Oznaczenie sytuacji może nie być konieczne. Możesz 

powiedzieć coś w rodzaju: "Johnny ma problemy z komunikowaniem się lub nie radzi sobie dobrze z 

tłumami", bez użycia terminu "autyzm", jeśli uważasz, że spowoduje to niepokój lub zamieszanie. 

Wykorzystaj swój osąd. Poproś, aby twoi krewni byli wrażliwi na indywidualne potrzeby dziecka, 

cokolwiek mogą być. Na przykład może nie życzyć sobie jeść wszystkiego na talerzu, może też 

potrzebować spędzić trochę czasu sam na sam z grupą. Członkowie rodziny nie powinni go krytykować 

ani ośmieszać za to. Ułóż zasady podstawowe, nawet jeśli członkowie dalszej rodziny nie zgadzają się z 

tym, co robisz. Jeśli ktokolwiek odmawia uszanowania twojego osądu, nie musisz źle czuć się 

ograniczając kontakt do wakacji lub kiedy możesz być w pobliżu, aby nadzorować. Nie musisz 

poświęcać swojego dziecka dla reszty rodziny. 

Zachęcanie Twojego dziecka do nawiązywania przyjaźni 

Możesz myśleć, że twoje autystyczne dziecko nie jest zainteresowane nawiązywaniem znajomości. 

Bardziej prawdopodobnym przypadkiem jest to, że chce się zaprzyjaźnić, ale jego brak umiejętności 

społecznych czyni go dowcipem lub dokuczaniem. W szczególności w przypadku zespołu Aspergera, 

zaawansowany słownictwo dziecka i jego tajemna wiedza mogą go rozdzielić. Dzieci z zespołem 

Aspergera mogą wydawać się aroganckie lub protekcjonalne wobec innych, którzy nie podzielają ich 

intelektualnych zainteresowań. Jeśli chodzi o dzieci w innych miejscach na spektrum autyzmu, często 

nie mają środków aby przekazać swoje potrzeby lub odpowiednio się z nimi skontaktować. Dzieciom z 

autyzmem może być trudno się dopasować. Jednak kilka pozytywnych przyjaźni może być wszystkim, 

czego dziecko potrzebuje lub chce - on lub ona niekoniecznie potrzebuje dużej grupy przyjaciół, aby 

być szczęśliwym. Wiele osób woli mieć kilka dobrych relacji, w których czują się zrozumiani i 

akceptowani niż wiele powierzchownych kontaktów. W tej części omawiamy rozwijanie przyjaźni 

między dziećmi z autyzmem o różnym poziomie komunikacji i rówieśnikami. Zachęcaj dzieci 

autystyczne do poznawania innych dzieci takich jak one i do spędzania czasu z bezpiecznymi dorosłymi. 

Mogą być bardziej wygodne z dziećmi takimi jak oni i dorośli niż z innymi dziećmi, chociaż emocjonalnie 

nadal są bardzo dziećmi i potrzebują interakcji z dziećmi w ich wieku. Szanuj także, jeśli Twoje dziecko 

często potrzebuje samotności, nawet jeśli nie jest to coś, co dla niego wybierzesz. 

Inscenizacja emocjonalnego ratunku 

Dzieci z autyzmem mają trudności z rozpoznaniem lub zdolnością do wyrażania emocji. Brak 

widocznych emocji nie oznacza koniecznie dojrzałości emocjonalnej lub niewrażliwości, chociaż ludzie 

mogą pomylić nieobecność tych rzeczy w starszym dziecku. Niedojrzałość emocjonalna dzieci 

autystycznych wykazuje się na różne sposoby. Mogą nie być w kontakcie z tym, co czują, i mogą wyrazić 

swoją frustrację i ból poprzez napady złości, depresję lub drażliwość. Musisz pomóc dziecku z 

autyzmem nauczyć się odpowiednio rozpoznawać i komunikować uczucia. Naucz ją emocjonalnego 

słownictwa, którego potrzebuje, nawet jeśli wydaje ci się to oczywiste. Nie jest dla niej oczywiste. 

Dodatkowym wyzwaniem jest to, że dzieci z autyzmem mogą być niewłaściwe pod względem 

społecznym i emocjonalnym w swoich komentarzach - nie z powodu podłości, ale po prostu dlatego, 

że nie wiedzą nic lepszego. Już od najmłodszych lat autystyczne dzieci potrzebują dużego wsparcia 

społecznego i wsparcia w zakresie komunikacji. Ta lista sugeruje, w jaki sposób pomóc dziecku w 

dostosowaniu się do sytuacji społecznej i emocjonalnej: 



* Poruszaj go przez sytuacje społeczne, takie jak chodzenie do restauracji lub pójście do lekarza i 

zademonstrowanie, jakich społecznych oczekiwań i norm musi przestrzegać. Odgrywanie ról i historie 

społeczne są również przydatne do modelowania zachowań. Szczególnie dzieci z grupy Aspergerów 

lubią dramaty i mogą być utalentowanymi aktorami i mimikami. "Historie społeczne", 

spopularyzowana przez Carol Grey, dostarcza wielu bardzo pomocnych przykładów tego typu rzeczy. 

Jeśli twoje dziecko lubi dramaty, rozważ podpisanie go na zajęcia z dramy. Wielu dorosłych z zespołem 

Aspergera twierdzi, że zapisanie się na kurs dramatyczny było niezwykle pomocne. Czemu? Ponieważ 

zajęcia z dramy pozwalają na zbadanie w najdrobniejszych szczegółach wielu typowych interakcji 

społecznych i przećwiczenie ich, dopóki ich nie poprawisz. Następnie możesz uogólnić te umiejętności 

na inne sytuacje 

* Rozróżnić normy społeczne, które musi przestrzegać (np. Nie rozmawiać podczas filmu) i te, które są 

opcjonalne (takie jak robienie małych rozmów). Wyjaśnij, że zachowujesz określone zachowania poza 

konwencją społeczną, a jeśli łamie konwencje społeczne, może sprawiać, że inni czują się 

niekomfortowo, chociaż zasada może nie mieć żadnego widocznego celu. 

* Wykonuj czynności, które dziecko lubi robić samemu, takie jak granie w gry wideo, i poproś go, aby 

zrobił to z rodzicem, innym dzieckiem lub rodzeństwem. Zachęć go do założenia klubu lub przyłączenia 

się do niego dla osób o podobnych zainteresowaniach. 

* Zapewnij dziecku spokojne miejsce do odosobnienia, gdy hałas i zamieszanie staną się przytłaczające. 

Wakacje i inne zajęcia grupowe mogą być bardziej stresujące dla autystycznego dziecka. Może być 

ciężko odfiltrować rozmowy innych, gdy ton hałasu przenika pomieszczenie. Zabierz odtwarzacz CD lub 

iPoda, jeśli dziecko lubi muzykę, aby odfiltrować hałas. 

* Wyjaśnij krewnym i innym osobom w kontakcie z dzieckiem, że dotknięcie jej bez ostrzeżenia może 

ją przestraszyć lub sprawić, że poczuje ból. Nie powinni się obrazić. To kwestia fizyczna, a nie 

emocjonalna. 

* Twoje autystyczne dziecko może mieć problemy z empatią lub zrozumieniem, dlaczego inni czują się 

tak, jak oni. Musisz podkreślić, że tak jak ona pragnie szacunku dla własnych uczuć i pragnień, inni chcą 

tego samego szacunku, nawet jeśli nie sądzi, że ich uczucia są "logiczne". 

* Bądź wrażliwy na możliwe wrażliwości Twojego dziecka. Sytuacje społeczne związane z posiłkami 

oznaczają, że dziecko ma skomplikowane zadanie brania udziału w wielu bodźcach: rozmowie, smaku, 

zapachu, dotyku i tak dalej. Twoje dziecko nie jest celowo wybredne, jeśli nie je wszystkiego - może 

mieć nieprzyjemne reakcje na niektóre pokarmy. Wiele dzieci z autyzmem musi stosować specjalne 

diety - nie dlatego, że są wybredne, ale dlatego, że są wrażliwe na pewne pokarmy. 

Tworzenie historii społecznych i wzywanie kart mocy 

Opracowane przez Carol Grey historie społeczne są winietami opracowanymi w celu wyjaśnienia, jak 

działają interakcje społeczne. Jak wyjaśnia Gray w swojej książce The New Social Story Book (Future 

Horizons), proces rozwijania opowieści zwiększa także społeczne zrozumienie zarówno osoby z 

autyzmem, jak i osób wspierających autyzm. Historia społeczna zawiera zdania o charakterze 

dyrektywnym, opisowym i afirmatywnym. Używasz zdań dyrektywnych do sugerowania odpowiednich 

działań i instruowania, jak odkodować rozpoznawanie. Używasz zdań afirmatywnych do wyrażania 

powszechnie podzielanych wartości lub opinii ludzi w danej sytuacji. Zdania opisowe są logicznymi i 

dokładnymi oświadczeniami stanu faktycznego, podsumowującymi sytuację. Załóżmy na przykład, że 

dziecko wyrzuca odpowiedzi w klasie bez czekania na wybór przez nauczyciela, a ona denerwuje się, 

gdy nauczyciel mówi jej, że powinna poczekać na swoją kolej. Opiekun może opracować historię 



społeczną opisującą perspektywy, doświadczenia i interakcje ucznia w klasie. Oto przykładowa historia 

społeczna z określonymi typami zdań: Kiedy nauczyciel zadaje pytanie, wielu uczniów chciałoby udzielić 

odpowiedzi. Opisowy Trudno nauczycielowi usłyszeć, kiedy kilku uczniów próbuje odpowiedzieć naraz. 

Opisowy Uczniowie w klasie muszą na zmianę rozmawiać. Twierdzenie Kiedy chcę odpowiedzieć na 

pytanie, które nauczyciel prosi na lekcji, spróbuję usiąść cicho i podnieść rękę. Dyrektywa Nauczyciel 

może poprosić mnie o udzielenie odpowiedzi, a nauczyciel może udzielić kolejnej osobie odpowiedzi 

na pytanie. Opisowa Carol Gray zaleca stosunek 0 do 1 zdań dyrektywnych do 2 do 5 opisowych i / lub 

pozytywnych zdań do historii społecznej. Używanie kart mocy to kolejne podejście do ulepszania 

interakcji społecznych. Karty mocy mają szczególne znaczenie lub pasję, którą ma dziecko z autyzmem, 

a także postać "bohatera". Podobnie jak w przypadku historii społecznych, osoba wspierająca lub 

nauczająca opracowuje winietę dotyczącą trudnego obszaru dla dziecka. Pomocnik opisuje historię 

dziecka i podsumowuje ją na małej karcie, na przykład na karcie indeksu. Powiedzmy, że trzymasz się 

przykładu dziecka czekającego na wybór przez nauczyciela. Możesz powiązać zachowanie ze 

szczególnym zainteresowaniem dziecka z ulubioną lalką Sally, na przykład. Celem jest, aby osoba na 

widmie autyzmu samodzielnie wiedziała, kiedy i gdzie odnieść się do tych kart, jeśli jest to właściwe. 

Nawiązywanie konwersacji 

Funkcjonowanie wykonawcze to termin opisujący samokontrolę mózgu, który przyjmuje informacje, 

przetwarza je i reaguje na nie. Autyzm ingeruje w funkcjonowanie wykonawcze, co oznacza, że dzieci 

autystyczne mogą z łatwością ominąć sygnały społeczne i błędnie odczytać wyraz twarzy innych. Na 

przykład dziecko może zauważyć, że ktoś płacze, ale nie rozumie, co to oznacza i reaguje niewłaściwie, 

śmiejąc się lub odchodząc. Dzieci autystyczne również nie są świadome tego, jak brzmią dla innych; w 

ten sposób ich mowa może być zbyt głośna lub mieć intonacje lub rytmy, które wydają się wyłączone, 

ponieważ nie wiedzą, jak modulować swój głos. Z tych powodów terapia logopedyczna może być 

bardzo pomocna - zarówno profesjonalna, jak i improwizowana, a ta ostatnia jest omawiana w tej 

sekcji. Autystyczne dzieci biorą udział w dosłownie w rozmowie i mogą mieć problemy ze 

zrozumieniem sarkazmu, udawania lub gdy ktoś kłamie lub próbuje je pokonać. Ta naiwność oznacza, 

że mogą nie rozumieć potrzeby posiadania rzeczy z powrotem, czyniąc je łatwym łupem dla łobuzów 

lub gorzej, drapieżników. Naucz ich wcześnie, co stanowi odpowiednią rozmowę i zachowanie z 

nieznajomymi. Oto kilka innych sugestii dotyczących ułatwienia rozmów: 

* Wyjaśnij, że ludzie czasami mówią rzeczy, których nie rozumieją dosłownie. To niekoniecznie kłamie, 

ale może być. Naucz swoje dziecko różnicę między kłamstwem a żartem. Ton głosu i wyraz twarzy mogą 

być wskazówkami, ale Twoje dziecko może mieć problemy z dekodowaniem takich subtelności. Zachęć 

ją do zadawania pytań w celu wyjaśnienia, na przykład "Czy żartujesz?" Lub "Co masz na myśli?" 

* Pomóż dziecku przygotować się do nowych wydarzeń społecznych, rozmawiając o tym, co się stanie 

i jakie rzeczy powinieneś powiedzieć w takich sytuacjach. Praktyka uspokoi ją i da jej pewne narzędzia. 

* Wyraźnie rozróżnij między uczciwością a chamstwem. Na przykład może powiedzieć ciotce Marthy: 

"To boli, kiedy tak mnie przytulisz". Powinien jednak unikać mówienia "wyglądasz grubiej za każdym 

razem, kiedy cię widzę!" 

* Pomóż dziecku nauczyć się "dawać i brać" w rozmowie. Czasami dzieci z zespołem Aspergera mogą 

zrazić innych poprzez wykładanie lub monologowanie własnych zainteresowań, zamiast słuchać ich w 

trakcie konwersacji. Naucz ją odrzucać piłkę, mówiąc: "Co o tym myślisz?" Lub "A co z tobą?" 

*Rozmowa między dwojgiem ludzi jest nieskończenie łatwiejsza niż rozmowa pomiędzy trzema lub 

więcej osobami. Niektóre umiejętności, które działają w dwuosobowej rozmowie, nie działają w 

większej rozmowie. Wskazówki (na przykład kiedy można rozmawiać) są znacznie subtelniejsze. (Wielu 



neurotypowych ludzi nie opanowało tych umiejętności.) Na przykład, nie jest niczym niezwykłym, że 

dwie lub więcej osób zaczyna mówić w tym samym czasie. Osoba autystyczna będzie wymagał 

coachingu, aby nauczyć się rozpoznawać i radzić sobie z takimi sytuacjami. Pomaga to w wypracowaniu 

dyskretnego sygnału, z którego możesz korzystać z dzieckiem, gdy jest w grupie, aby wskazać, że 

powinien oddać głos komuś innemu, obniżyć jego głos lub skierować swoją uwagę. Sygnał powinien 

być delikatny i niekrytyczny - coś, co nie sprawi, że poczuje się gorzej z powodu swoich problemów 

społecznych. Jakikolwiek sygnał, który dziecko będzie znało, będzie działał, ale nie chcesz, aby inni 

wiedzieli, że komunikujesz. Sugerujemy coś naturalnego i niepozornego, takiego jak szarpanie płatka 

ucha, drapanie nosa czy zdejmowanie lub czyszczenie okularów. 

Iskrzenie interaktywnej gry 

Rozpoczęcie przyjaznej gry pomiędzy typowymi ludźmi i dzieckiem, które jest bardziej dotknięte 

autyzmem, może zająć trochę czasu, ale jest to możliwe. Takie interakcje wymagają rusztowania przez 

osobę wspierającą, taką jak dorosły lub starsze dziecko, które ma wiedzę na temat autyzmu. Często 

czas zabawy rozpoczyna się od gry równoległej, w której druga osoba bawi się razem z dzieckiem, 

pozwalając dziecku czuć się wygodnie z zewnętrzną obecnością. Oto możliwy ciąg wydarzeń dla 

dziecka, które uwielbia układać klocki w rzędach na dywanie: 

1. Schodzisz obok dziecka i zaczynasz ustawiać w rzędzie swój własny rząd - obok jego, ale nie tak blisko, 

aby się zaniepokoił. 

2. Spróbuj spychać jeden z jego bloków z linii, lekko, po kilku minutach, tylko po to, by trochę zwrócić 

na siebie jego uwagę. Kiedy ją odkłada, wiesz, że jest świadomy twojej obecności. 

3. Kiedy masz pewność, że czuje się bezpiecznie, możesz stopniowo zachęcić go do interakcji trochę 

bardziej, wykonując takie czynności, jak przekręcenie swojego rzędu bokiem w kierunku jego lub 

zbudowanie mostu do jego rzędu. Mam nadzieję, że spotka się z tobą po drodze z własnymi blokami. 

4. Możesz spróbować przyciągnąć jego uwagę, umieszczając klocek blisko twarzy, aby nawiązać kontakt 

wzrokowy, jednak krótko. 

Jakikolwiek sposób, aby zachęcić go do dobrowolnego wejścia do twojego świata, jest krokiem w 

kierunku wzajemnej interakcji. W tej grze budujesz most, który jest nie tylko dosłowny, ale także 

przenośny. (Kroki te pochodzą z poznawczo-rozwojowej metody znanej jako metoda Millera. 

 

 



Dla dorosłych z autyzmem: dobrze żyć po K-12 

Życie po ukończeniu szkoły publicznej stwarza wiele możliwości i wyzwań dla ludzi zarówno w 

spektrum autyzmu, jak i poza nim. Musisz zarządzać swoim życiem, podejmując ważne decyzje 

dotyczące poszukiwania pracy, doskonalenia edukacji, wyboru sytuacji życiowej i angażowania się w 

życie społeczności. Podejmowanie dużych decyzji może być szczególnie trudne dla osób ze spektrum 

autyzmu. Często osoba na widmie potrzebuje pomocy w jednym lub więcej z tych obszarów. W tej 

części rozmawiamy z wami, dobrze funkcjonującym dorosłym na widmie autyzmu, który chce wytyczyć 

ścieżkę w nowym życiu. Badamy, w jaki sposób poradzisz sobie ze wszystkimi nieuniknionymi decyzjami 

i stresorami, które napotkasz na swój sposób. Pomagamy Ci dowiedzieć się, kiedy (i gdzie), aby 

kontynuować dodatkową edukację. Dajemy ci wskazówki, jak znaleźć właściwą sytuację życiową. 

Pomagamy Ci wybrać, kiedy i jak zaangażować się w swoją społeczność. Wreszcie, jeśli jesteś 

opiekunem dla kogoś ze spektrum autyzmu, wiesz, że opieka nad twoim dzieckiem nie kończy się, gdy 

kończy 18 lat (czy ma autyzm, czy nie). Przez resztę życia będziesz zainteresowany i zaangażowany w 

wiele wyborów i decyzji, które podejmuje. Jeśli twoje dziecko ma autyzm, twój poziom zaangażowania 

może być szeroki. Ten rozdział jest po to, aby pomóc tobie pomóc dziecku osiągnąć sukces w życiu po 

ukończeniu szkoły średniej. Poświęcamy oddzielne sekcje "Dla opiekunów", które pomogą Ci w pełni 

wykorzystać dorosłe życie Twojego dziecka. Niskofunkcjonujące dzieci z autyzmem mogą mieć mniej 

możliwości niż dzieci z wysokimi wynikami po ukończeniu szkoły średniej. Nisko funkcjonujące dzieciaki 

mogą wyznaczać cele które obejmują znalezienie pracy, ale znalezione przez nich prace mogą 

obejmować pracę w nadzorowanych warsztatach lub innych obszarach wspieranego zatrudnienia. 

Jednak wszystkie osoby ze spektrum autyzmu powinny próbować zmaksymalizować swoje 

umiejętności, niezależnie od ich zdolności funkcjonalnej. 

Odkrywanie, jak żyć współzależnie 

Większość dzieci w liceum chce tego samego: niezależności. Osiągają to, wyprowadzając się z domu i 

zdobywając pracę lub idąc na studia. Jednak nikt nie jest naprawdę niezależny, a osoba na spektrum 

autyzmu może nigdy nie zbliżyć się do niepodległości. Współzależne, a nie niezależne, życie jest 

bardziej odpowiednim celem, ponieważ większość ludzi odpowiednio zależy od innych, aby się 

dogadać. Na przykład małżonek może polegać na swoim partnerze, aby utrzymać dom w czystości lub 

dbać o opłacanie rachunków, podczas gdy on gotuje i troszczy się o pranie. Nawet osoba na bezludnej 

wyspie zależy od pogody, roślin i innych zwierząt, aby przetrwać. Kluczem do sukcesu - a jest to 

szczególnie ważne dla kogoś ze spektrum autyzmu - jest znalezienie odpowiedniej współzależności. 

Zarządzanie codziennym życiem 

Życie współzależnie zaczyna się od kompetencji w zakresie zwykłych umiejętności życiowych jak 

następuje: 

* Utrzymanie swojego salonu w czystości. Czyszczenie i porządkowanie może sprawić, że Twoja 

przestrzeń życiowa będzie prezentować się przyjaciołom i członkom rodziny, którzy mogą cię 

odwiedzić, a zaoszczędzisz dużo czasu, gdy musisz znaleźć coś ważnego. 

* Współpraca z innymi, takimi jak współlokatorzy i sąsiedzi. Powinieneś spróbować poznać ludzi wokół 

ciebie. Osoby mieszkające z Tobą lub w pobliżu Ciebie mogą być osobami, które mogą Ci pomóc i 

wesprzeć, kiedy ich potrzebujesz. Dyskutowanie z sąsiadami i współlokatorami może wywoływać stres 

i oburzać zarówno Ciebie, jak i ludzi, z którymi jesteś zdenerwowany. 

* Zarządzanie czasem, zarówno bezpłatnym, jak i zorganizowanym. Musisz śledzić, co musisz zrobić. 

Możesz łatwo przytłoczony, jeśli nie śledzisz swojego czasu. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby ukończyć 

ważne zadania, takie jak opłacanie rachunków lub zapisywanie się do pracy w klasie. 



* Nawiązywanie kontaktów z innymi, zarówno zawodowo, jak i osobiście. Poświęć czas, aby pokazać, 

że interesujesz się ludźmi wokół ciebie. Ludzie doceniają to, kiedy pytają, jak sobie radzą, a nawet 

mówią "cześć". Zastanów się nad interakcją w rozwoju relacji stworzoną przez Steven Gutstein. Ta 

interwencja umożliwia ci dalsze rozwijanie umiejętności dzielenia się doświadczeniami. 

* Budżetowanie swoich pieniędzy. Musisz śledzić swoje pieniądze. Jeśli nie możesz utrzymać prostego 

budżetu, możesz mieć kłopoty finansowe i nie być w stanie zapłacić za podstawowe przedmioty, takie 

jak żywność i mieszkanie. Musisz wiedzieć, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na podstawowe elementy 

życia (żywność, odzież, mieszkanie itp.), A także ile pieniędzy możesz wydać na wydatki związane z 

zabawą. 

* Przygotowywanie i spożywanie pożywnych posiłków. Zdrowa dieta przyczynia się do zdrowego ciała 

i umysłu. Regularne pożywne posiłki dają energię, by móc robić to, czego potrzebujesz, aby każdego 

dnia robić. 

* Upominanie się o swoje prawa i ujawnianie. Upominanie się o swoje prawa staje się konieczna, gdy 

twoja choroba znacząco wpływa na sytuację lub związek, a wszystkie strony potrzebują lepszego 

wzajemnego zrozumienia. I z upominaniem się o swoje prawa ujawnia się; w końcu musisz powiedzieć 

innym, dlaczego jesteś zwolennikiem. Na przykład, może zaistnieć potrzeba poproszenia pracodawcy 

o użycie określonego rodzaju oświetlenia, jeśli masz wrażliwość wizualną, lub możesz poprosić o 

podanie wskazówek w formie pisemnej, jeśli masz problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym 

(innymi słowy, twój słuch otrzymuje jajecznica). W takich sytuacjach opowiadasz się za sobą, a jeśli 

inne strony chcą powodów, być może będziesz musiał to ujawnić. Jeśli nadal jesteś w K-12, skonsultuj 

się ze swoim Zespołem Programu Indywidualnej Edukacji, aby zacząć uczyć się niezbędnych 

umiejętności, aby porozmawiać o swoim stylu przetwarzania informacji i pomocnych miejscach, 

których potrzebujesz. 

Decyzja o tym, gdzie mieszkać 

Wybór miejsca zamieszkania to jedna z najważniejszych decyzji, które podejmiesz. Wiele rozważań 

podejmuje Twoja decyzja, gdzie mieszkać. Musisz wziąć pod uwagę rodzaj sytuacji życiowej, której 

pragniesz. Na przykład możesz zdecydować się na mieszkanie z rodzicami w domu lub możesz chcieć 

żyć samemu lub współlokatorom w domu, kondominium lub mieszkaniu. Możesz także wybrać jedną 

z wielu obsługiwanych sytuacji życiowych, takich jak dom rodzinny, a nawet instytucja. Musisz 

zdecydować, która sytuacja jest odpowiednia do twoich potrzeb, pragnień i sytuacji finansowej. Życie 

w domu / mieszkaniu ma tendencję do rangowania najwyższego w skali współzależności. Jednak ty i ci, 

którzy cię wspierają, możesz w razie potrzeby wnieść pomoc w te żywe sytuacje. Na poniższej liście 

opisujemy niektóre z ważniejszych cech różnych sytuacji życiowych, wraz z pewnymi korzyściami i 

wadami każdego z nich: 

* Dom twojego rodzica / opiekuna: Życie w domu często wydaje się być najłatwiejszym wyborem ze 

względu na twoją znajomość otoczenia i / lub ludzi, którzy już tam mieszkają. Musisz jednak pomyśleć 

o tym, jak sobie poradzisz, gdy rodzice lub inni nie będą już w stanie pomóc w zarządzaniu aspektami 

prowadzenia domu. Życie w domu jest często najtańszą opcją. 

* Mieszkanie / dom: Mieszkanie / życie w domu może wymagać współlokatorów lub samotnego życia, 

w zależności od twojej sytuacji. Potrzebujesz większego samowystarczalności, ponieważ członkowie 

rodziny nie są obecni, aby w razie potrzeby pomóc natychmiast. Chociaż życie samotnie jest często 

droższe niż mieszkanie w domu, możesz zmniejszyć koszty, wynajmując współlokatorów. Jednak ważne 

jest, aby znaleźć współlokatorów, z którymi możesz się dogadać i kto zrozumie swoje potrzeby. 



* Grupy domowe: Domy grupowe specjalizują się w udzielaniu wsparcia osobom z autyzmem i innymi 

dolegliwościami. Biorąc pod uwagę dodatkowe wsparcie związane z tymi życiowymi sytuacjami, domy 

grupowe mogą być droższe niż dwie pierwsze opcje. 

* Instytucja: możesz zdecydować się na wizytę w instytucji, jeśli uznasz, że inne opcje nie są w stanie 

zaspokoić Twoich potrzeb. Chociaż większość ludzi myśli o instytucjach w ostateczności, mogą być dla 

ciebie odpowiedzią. Właśnie ledwo podrapaliśmy powierzchnie, jakie wybory masz dla swojego 

mieszkania. 

Dla opiekunów: Przygotowanie uzależnionego od sukcesu od pierwszego dnia 

Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć przygotowywać dziecko do życia tak współzależnego, jak to tylko 

możliwe. Chcesz, aby Twoje dziecko miało kompetencje w zakresie regularnych umiejętności 

życiowych, aby przygotować go do życia w współzależności (zobacz poprzednią sekcję), abyś mógł 

pomóc, stosując się do sugestii z poniższej listy: 

* Czystość: Nawet małe dzieci mogą pomóc w utrzymaniu czystości w sypialniach i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych. Dla osoby z Zespołem Aspergera, która nie może utrzymać swojego pokoju w 

czystości, możesz przynajmniej domagać się jej pomocy w utrzymaniu porządku w domu. Dobrze 

funkcjonujące dzieci na spektrum mogą zacząć uczyć się umiejętności utrzymania czystości w 

pomieszczeniach mieszkalnych po tym, jak rozwiną zrozumienie tego, co nieczyste w porównaniu do 

czystości. 

* Porozumiewanie się z innymi: Powinieneś zachęcać dobrze funkcjonujące dziecko z umiejętnościami 

werbalnymi do próby interakcji z innymi, gdy tylko rozwinie sensowną mowę. Interwencje, takie jak 

historie społeczne (stworzone przez Carol Grey), karty mocy (stworzone przez Elisę Gagnon) i inne 

techniki mogą być bardzo pomocne w nauczaniu osób z zespołem Aspergera, jak skutecznie dogadać 

się z innymi. 

* Zarządzanie czasem: Musisz nauczyć dziecko, jak śledzić, ile czasu ma na wykonanie zadań. Gdy tylko 

dobrze funkcjonujące dzieci z widma będą w stanie określić czas, możesz zacząć omawiać z nimi 

znaczenie bycia na czasie i śledzenia, jak długo muszą one wykonywać swoje zadania. 

* Budżetowanie pieniędzy: Jeśli twoje dziecko jest dobrze funkcjonujące i może docenić pojęcie 

pieniądza, musisz wzmocnić ze swoim dzieckiem, że wiele przedmiotów ma swoją cenę, a wartość 

pieniężna jest umieszczana na obiektach i usługach we wszystkich aspektach społeczności. 

* Odżywianie: Naucz swoje dziecko jeść zdrową dietę, zapewniając jej zdrowe opcje żywieniowe przez 

całe życie. Wszyscy opiekunowie dzieci w widmie powinni być modelami do odżywiania. 

? Upominanie się o swoje prawa: Upominanie się o swoje prawa jest ważną umiejętnością, którą należy 

bezpośrednio nauczać ludzi na spektrum autyzmu. Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz 

uczyć tego, jest promowanie zaangażowania twojego dziecka w jej własny Zindywidualizowany 

Program Edukacyjny (IEP) w zakresie jej umiejętności 

Nawet jeśli twoje dziecko prawdopodobnie nie będzie mogło żyć tak współzależnie, jak można mieć 

nadzieję, nadal możesz pracować nad podstawowymi umiejętnościami życia, takimi jak czystość i 

socjalizacja, aby ułatwić życie w domu. 

Po ukończeniu szkoły średniej : wyższa edukacja 

Szkolnictwo wyższe odnosi się do edukacji po ukończeniu szkoły średniej. W przypadku osób ze 

spektrum autyzmu lub osób z wykształceniem autyzmu wyższe wykształcenie może obejmować dalsze 



kształcenie zawodowe, technikum, dwuletnie lub czteroletnie. Niektóre osoby mogą zdecydować się 

na studia wyższe, uczęszczając na zajęcia lub biorąc udział w kursach korespondencyjnych lub na 

odległość z domu. Wy, dobrze funkcjonująca osoba na spektrum autyzmu, masz tyle samo opcji, co 

większość ludzi Jak każda neurotypowa osoba dorosła, która rozważa kształcenie policealne, program 

powinien spełniać Twoje potrzeby. Jednak w odróżnieniu od każdego neurotypowego dorosłego, masz 

pewne szczególne względy przy wyborze na wyższe wykształcenie. W tej części omówimy te uwagi, aby 

pomóc Ci przygotować się do drogi, która nas czeka i wyciągnąć Cię z liceum! 

Ocena twoich opcji edukacyjnych 

Wybierając odpowiednie miejsce do kontynuowania swojej edukacyjnej podróży, musisz spojrzeć na 

cechy, plusy i minusy różnych dostępnych opcji. Celem jest wybór opcji, która jest dla Ciebie najlepsza, 

zamiast utknąć w instytucji zapewniającej edukację. Musisz wziąć pod uwagę swoje cele i dowiedzieć 

się, jakie ustawienia edukacyjne najlepiej pomogą Ci osiągnąć te cele. Jeśli chcesz być na przykład 

stolarzem, warto prowadzić szkolenia zawodowe w lokalnej szkole, która koncentruje się na 

stolarstwie, a nie na uzyskaniu tytułu licencjata na czteroletniej uczelni, a następnie na szkoleniu 

ciesielskim. 

Wybór nauki twarzą w twarz lub nauki na odległość 

Wraz ze wzrostem technologii, zajęcia mogą być teraz przechowywane w formacie twarzą w twarz, 

która jest bardziej tradycyjny sposób, a drogą korespondencyjną lub kształcenia na odległość. Nauka 

twarzą w twarz odbywa się, gdy nauczyciel, prowadzący lub wychowawca udziela instrukcji uczniom w 

otoczeniu grupowym. Odległość learning występuje wtedy, gdy uczeń i nauczyciel są rozdzielone 

geograficznie (powyżej pewnej odległości), a nauka i ocena odbywa się zdalnie, zwykle za 

pośrednictwem Internetu. Nauczyciel może publikować wykłady i zadania na stronie internetowej, a 

student może na przykład przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty e-mail. Jako osoba dorosła 

żyjąca z autyzmem, musisz rozważyć zalety każdego rodzaju uczenia się w oparciu o przeciw, aby 

zdecydować, które metody najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i celom. Poniższe sekcje 

pomagają uporządkować myśli. 

Zalety i wady uczenia się twarzą w twarz 

Jeśli szukasz osobistych możliwości edukacyjnych, powinieneś skonsultować się z doradcą zawodowym 

w swojej szkole, aby porozmawiać o tym, jak ubiegać się o takie instytucje. Proces aplikacji dla osoby 

spektrum powinien być na ogół taki sam jak proces dla dzieci neurotypowych. Możesz uzyskać 

dodatkowe porady na temat składania wniosków, konsultując się z zespołem IEP. Korzyści z edukacji 

twarzą w twarz dla osób z autyzmem obejmują 

* Bezpośrednia interakcja z instruktorem i innymi uczniami, która może pomóc w motywacji 

* Ustawiony czas, który przynosi korzyści osobom z autyzmem lubiącym trzymać się rutyny 

* Łatwy dostęp do zasobów instytucji edukacyjnej 

* Społeczne możliwości uczestnictwa w grupach badawczych i nawiązywaniu przyjaźni 

Ustrukturyzowany charakter edukacji twarzą w twarz często ułatwia osobom z autyzmem interakcję z 

innymi, ponieważ wszyscy są obecni we wspólnym celu. Bezpośrednie kształcenie nie daje jednak 

wszystkich punktów A. Oto niektóre z wad do tego typu instrukcji dla osoby autystycznej: 

* Wymagania dotyczące transportu. Transport może być szczególnie trudny, jeśli nie prowadzisz 

samochodu lub nie masz dostępu do transportu publicznego lub dostępnych znajomych. Możesz 



uniknąć tej wady, jeśli zajmiesz się nią z wyprzedzeniem. Pamiętaj, aby zapytać potencjalną szkołę, jeśli 

ma dostęp do transportu po przybyciu na kampus. Następnie możesz wykorzystać dostępność 

transportu jako czynnik w procesie podejmowania decyzji. 

* Konieczność przestrzegania ustalonego harmonogramu. Zazwyczaj ustawione, przewidywalne 

harmonogramy są zgodne z osobami z autyzmem. Jednak ta metoda instrukcji wymaga, abyś był 

dostępny w czasie zajęć w sposób ciągły. Poproś uczniów o zapoznanie się z planami lekcji przed 

wyborem szkoły. W ten sposób możesz spróbować dowiedzieć się z wyprzedzeniem, czy 

harmonogramy zajęć prawdopodobnie Ci się powiodą. 

* Kwestie ochrony środowiska. Niektórzy uczniowie z autyzmem mogą doświadczyć ataków 

czuciowych spowodowanych oświetleniem, hałasem i bliskością innych uczniów, które mogą 

przeszkadzać w udanej nauce. Poświęć czas, aby odwiedzić sale szkolne i budynki przed zapisaniem się. 

Sprawdź, czy ustawienie wydaje się sprzyjać twojej umiejętności uczenia się. W ten sposób możesz 

sprawdzić, jak rzeczy będą wyglądać, gdy będziesz w tej samej klasie co inni uczniowie. Chociaż z 

bezpośrednim uczeniem się może pojawić się większy stres, potencjalne korzyści z tego stylu uczenia 

się są często większe niż w przypadku nauczania na odległość. Uczenie się przez Face-to-face może 

potencjalnie poprawić twoje umiejętności społeczne, a sytuacje lepiej naśladują "prawdziwy świat" 

pracy, w którym ludzie bezpośrednio wchodzą w interakcje przez cały dzień. 

Zalety i wady nauczania na odległość 

Kształcenie na odległość obejmuje interakcję z instruktorem za pośrednictwem kanału komunikacji, 

takiego jak komputer, telefon lub korespondencja wysyłana pocztą. Wiele uniwersytetów oferuje 

programy nauczania na odległość. Możesz skonsultować się ze swoim szkolnym doradcą lub członkami 

zespołu IEP, aby uzyskać porady dotyczące znalezienia możliwości nauki na odległość. Niektóre korzyści 

dla kształcenia na odległość dla osoby z autyzmem obejmują: 

* Łatwiejszy dostęp. Możesz pracować z materiałami w domu i gdziekolwiek jesteś, jeśli potrzebujesz 

komputera. 

* Planowanie elastyczności. Poza zwykłymi dyskusjami na komputerowym czacie, wspólnym 

elementem nauczania na odległość, zazwyczaj można pracować zgodnie z harmonogramem. 

* Preferowane środowisko. Ponieważ jesteś w znajomym środowisku - najprawdopodobniej w twoim 

domu - powinieneś mieć niewiele, jeśli w ogóle, problemów z problemami sensorycznymi. 

Jednak kształcenie na odległość to nie tylko "piwo i kręgle" dla osoby z autyzmem. Możesz znaleźć kilka 

istotnych wad kształcenia na odległość: 

* Motywacja. Musisz mieć silną wewnętrzną motywację, aby wykonać swoją pracę, ponieważ nie masz 

instruktora, który zachęci cię i rówieśników do pomocy. 

* Pomijając czas nauki. Musisz upewnić się, że odłożyłeś czas i miejsce na naukę i pracę domową. 

* Mniej czasu na interakcję z innymi. Kształcenie na odległość nie narazi Cię na codzienne interakcje 

społeczne. Osoby biorące udział w kształceniu na odległość muszą znaleźć czas na aktywności 

towarzyskie w czasie wolnym i dołożyć dodatkowego wysiłku. 

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z uczęszczania do college'u społeczności 

Przejście na dorosłość i wyższe wykształcenie jest dużym wyzwaniem. Spędzanie czasu w college'u 

społecznościowym może ułatwić to przejście i może mieć sens z wielu praktycznych powodów: 



* Większa świadomość różnorodności uczniów: ja (współautor Stephen Shore) zauważyłem większą 

liczbę osób z różnicami w nauce na poziomie społeczności lokalnej niż w czteroletnich instytucjach. W 

rezultacie kolegia środowiskowe mogą mieć większe doświadczenie i doświadczenie w pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi. Wraz z tą różnorodnością pojawiają się różne poziomy akademickiego 

zaangażowania czasowego. W college'u społecznościowym równie dobrym rozwiązaniem może być 

zajęcie jednej klasy, tak jak w przypadku pełnego obciążenia w danym semestrze. W czteroletniej 

instytucji może ci się trudniej podjąć mniejszy kurs. Jedną z najlepszych zalet college'u 

społecznościowego jest to, że z uwagi na większą różnorodność studentów, osoby z autyzmem są 

bardziej skłonne do tego by być uznanym. 

* Miejsce do zwiedzania z mniejszą presją akademicką i wydatkami: Wiele osób przyjeżdża do college'u 

społecznościowego na edukacyjną eksplorację, a nie po to, by wyżywić się na drodze do ukończenia 

studiów. Wiele osób z wyższym wykształceniem korzysta z college'u społecznościowego jako swego 

rodzaju programu "absolwentów" w celu zbadania innych obszarów zainteresowania. Wielu 

studentów korzysta również z doświadczeń społeczności jako przejścia na czteroletnią uczelnię lub 

uniwersytet. W wielu stanach obowiązują umowy o wymianie z czteroletnimi college'ami, dzięki czemu 

wszystkie kredyty, które zdobywasz w pierwszych dwóch latach, są przekazywane bezpośrednio do 

college'u stanowego lub uniwersytetu, a przynosi duże oszczędności w czesnym i opłatach dla 

studenta. 

* Kształcenie praktyczne z nauczycielami-nauczycielami: członkowie kolegium z wyższej uczelni są 

bardziej zbliżeni do swoich obszarów nauczania niż instruktorzy na uczelniach. Większość instruktorów 

ma stopnie magisterskie w swoich przedmiotach, co pomaga im bardziej skupić się na sztuce nauczania 

i obsłudze studentów, a mniej na badaniach. Dodatkową korzyścią jest to, że instruktorzy community-

college mają zazwyczaj więcej czasu na udzielanie dodatkowej pomocy i doradzanie uczniom. Oto 

krótka lista wad, które towarzyszą edukacji w społeczności: 

* Być może nie będziesz w stanie osiągnąć niektórych swoich wzniosłych celów dzięki edukacji w 

społeczności. Osoby, które chcą wykonywać prace wymagające czteroletnich dyplomów, nie będą w 

stanie odpowiednio przygotować się do pracy, uczęszczając na dwuletni program dla społeczności 

lokalnej. 

*  Piętno. Niektórzy ludzie nie uważają, że uczelnia lub dwuletni college jest "prawdziwym" miejscem 

wyższego wykształcenia, chociaż może to być bardziej rzeczywiste niż wiele czteroletnich instytucji 

Poznawanie opcji czteroletniego uniwersytetu 

Oto kilka dobrych powodów, aby rozważyć ubieganie się o czteroletnią instytucję dla wyższego 

wykształcenia: 

* Różnorodność tematów. Czteroletnia uczelnia może mieć więcej zajęć i obszarów do wyboru. 

* Orientacja badawcza. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i przeprowadzić badania, czteroletni 

uniwersytet może być dla Ciebie. 

* Stabilność. Zwykle trwają cztery lata pracy w pełnym wymiarze godzin, aby uzyskać tytuł licencjata, 

a studenci mogą zostać dłużej na studia magisterskie i doktoranckie, jeśli instytucja je zapewnia. 

Dodatkowo, masz tendencję do znalezienia większej liczby etatów i wydziałów w tych instytucjach. W 

rezultacie zmiana zwykle przychodzi wolniej (co może być dobrze, w zależności od potrzeb).  

Kolegia wspólnotowe mają zazwyczaj otwarte oferty, natomiast instytucje czteroletnie skłania się ku 

konkurencyjnym przyjęciom. Jedna metoda niekoniecznie jest lepsza od drugiej; wszystko zależy od 



twoich potrzeb i potrzeb. Podobnie jak w przypadku innych opcji wyższego wykształcenia, czteroletnia 

instytucja ma wady, które należy rozważyć przed wysłaniem listu motywacyjnego: 

* Czteroletnia instytucja może mieć więcej opcji, jeśli chodzi o zajęcia i kierunki, ale główne kierunki 

mogą być ogólne i nie skupiać się na umiejętnościach związanych z konkretnymi stanowiskami. Jeśli 

chcesz na przykład zostać księgowym, możesz wziąć udział w zajęciach z ekonomii, ale czy instytucja 

oferuje klasy księgowe, które przygotowują Cię do prawdziwego świata? 

* Czteroletnia instytucja może nie mieć porównywalnych usług dla osób niepełnosprawnych, które 

zapewniają potrzebne zakwaterowanie. Możesz być w ogromnej mniejszości, jeśli chodzi o życie w 

kampusie uniwersyteckim, więc instytucja może nie zaspokoić twoich potrzeb tak bardzo. 

*Wydatki związane z czteroletnią instytucją są na ogół znacznie większe niż na uczelniach lokalnych. 

* Jeśli mieszkasz w kampusie, być może będziesz musiał dzielić pokój z innymi studentami. Życie w hali 

rezydenckiej, z jej hałasem i wieloma innymi rozrywkami, może być trudne dla kogoś z zmysłowymi 

wyzwaniami i wysoką potrzebą samotności i / lub osobistej przestrzeni. Zastanów się, czy jest to 

optymalne dla Ciebie. Z drugiej strony, utrzymywanie bliskiego kontaktu z innymi uczniami pozwala na 

powolne nawiązywanie znajomości przez cały rok, poprzez poznanie ludzi i ich bliskości. 

Uzyskanie zakwaterowania, którego potrzebujesz na studia wyższe 

Oprócz upewnienia się, że program studiów wyższych, którym jesteś zainteresowany, jest dobrze 

dopasowany akademicko, społecznie i inaczej, musisz upewnić się, że biuro niepełnosprawności jest 

powiązane z programem (czasami nazywane "biurem wsparcia dla studentów" lub " biuro sukcesu 

studenta ") może zapewnić potrzebne zakwaterowanie. Po ukończeniu szkoły średniej, ochrona w 

ramach Ustawy o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA, patrz rozdział 12) kończy się i przejmuje 

Ustawa o Niepełnosprawnych Amerykanów (ADA). Główna różnica polega na tym, że: IDEA upoważnia 

wszystkie szkoły publiczne (K-12) do znalezienia, oceny i zapewnienia zakwaterowania w celu 

spełnienia zasad prawnych "bezpłatnej i właściwej" edukacji publicznej. ADA wymaga jedynie, aby 

uczelnie wyższe zapewniały równy dostęp do edukacji. Jako student college'u musisz spotkać się z 

doradcą ds. Osób niepełnosprawnych i zwolennikiem tych miejsc zakwaterowania (dotyczy to zarówno 

programów nauczania na odległość, jak i bezpośrednich). Ważna jest praca z biurem 

niepełnosprawności w instytucji, z którą współpracujesz. Umów się na wizytę w biurze ds. 

Niepełnosprawności w ramach wycieczki po kampusie, aby dowiedzieć się, co może zapewnić biuro, 

wraz z wymaganiami dotyczącymi zakwaterowania. Powinieneś znaleźć odpowiedzi na następujące 

pytania z biura niepełnosprawności szkolnej przed podjęciem decyzji o uczęszczaniu do szkoły: 

* Czy szkoła może zapewnić potrzebne zakwaterowanie? Negatywna odpowiedź powinna 

zmotywować cię do zdecydowanego ponownego rozważenia zastosowania się do tej szkoły. 

* Jaką dokumentację należy dostarczyć, aby uzyskać zakwaterowanie? Wielu studentów traci na 

zakwaterowanie przez okres dłuższy niż semestr lub dłużej, ponieważ nie zapewniają odpowiedniej 

dokumentacji, takiej jak dokumentacja medyczna od lekarzy opisujących ich upośledzenia. 

* Jaka powinna być ostatnia dokumentacja? Wiele szkół ma rok do trzech lat. Jeśli brakuje Ci ostatniego 

kluczowego dokumentu, takiego jak ostatnie badanie neuropsychologiczne, może minąć nawet 18 

miesięcy, aby uzyskać kolejny test. 

Jako osoba niepełnosprawna, musisz bronić swoich potrzeb i ujawnić swój stan na własną rękę (patrz 

następna sekcja). Możesz jednak uzyskać pomoc od przyjaciela, rodziny lub innej osoby. Możesz zabrać 



tę osobę ze sobą na spotkania z doradcami osób niepełnosprawnych, a ta osoba może upewnić się, że 

omawiasz wszystkie ważne szczegóły podczas swoich spotkań. 

Uprawianie samoobowiązek i ujawnianie 

Przychodzi taki czas, kiedy każda osoba z autyzmem musi uświadomić innym ludziom ich potrzeby, a 

następnie wyjaśnić je w sposób, który inni ludzie mogą łatwo zrozumieć. Dla osoby z autyzmem 

uczęszczającej do instytucji szkolnictwa wyższego czas ten jest nieunikniony i często ma miejsce. Na 

przykład nauczyciele i inni studenci mogą zapytać Cię, dlaczego otrzymujesz określone zakwaterowanie 

od instytucji. Musisz zdecydować, czy konieczne jest pełne czy częściowe ujawnienie. Podczas 

ujawniania należy trzymać się faktów. Na przykład, jeśli dana osoba zapyta Cię, dlaczego siedzisz przy 

swoim stole w klasie, po prostu powiedz, że łatwo się rozpraszasz i cierpisz na autyzm, zaburzenie 

naznaczone opóźnieniami w komunikacji i upośledzeniem umiejętności społecznych. Jeśli nie chcesz 

ujawniać żadnych niepełnosprawności innym uczniom, nauczanie na odległość może być dla ciebie 

lepszym rozwiązaniem, ponieważ będziesz musiał ujawnić tylko tym, którzy Cię uczą. Ludzie na 

spektrum autyzmu robią wszystko w tekście . 

Ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego 

Jeśli zaangażowanie i socjalizacja, które towarzyszą szkolnictwu wyższemu, wydają się przytłaczające, 

należy rozważyć stopniowe wprowadzanie poszczególnych elementów szkolnictwa wyższego 

pojedynczo. Na przykład zamiast rozpocząć naukę w pełnym wymiarze czasu w studenckim college'u, 

możesz zacząć od następujących opcji i ułatwić przejście do edukacji w pełnym wymiarze godzin: 

* Zająć mniej (lub nawet tylko jedną) zajęć w semestrze. Oczywiście, zmniejszenie obciążenia kursu 

może oznaczać, że przejście przez szkołę zajmie więcej czasu, ale wydłużenie dnia szkolnego jest 

znacznie lepsze niż "upuszczenie i spalenie" w wyniku pełnego obciążenia klasowego. Uwaga: może 

być trudno przyjąć bardzo ograniczony harmonogram w uczelniach stacjonarnych. 

* Jeśli planujesz mieszkać w kampusie, rozważ jeden pokój w akademiku. Niektóre szkoły pozwalają 

uczniom mieszkać we własnych pokojach, bez współlokatorów, jeśli mogą dostarczyć potrzebną 

dokumentację (np. List od twojego lekarza potwierdzający twoje upośledzenie i zauważający, że 

skorzystasz z jednego pokoju). Zapytaj w szkolnym biurze ds. Niepełnosprawności, aby uzyskać więcej 

informacji 

* Zastanów się, uczęszczając do lokalnej szkoły i mieszkając w domu. Dojeżdżanie z domu (i ewentualne 

zajęcia w domu, patrz rozdział "Wybór nauki twarzą w twarz lub uczenia się na odległość") może 

złagodzić stres związany z chodzeniem do nowej szkoły i koniecznością przeprowadzki. 

Najprawdopodobniej znajdziesz wsparcie dla współzależnego życia w domu. 

* Zastanów się nad zatrudnieniem osobistego asystenta. Ty (lub Twój opiekun) musisz zorganizować i 

zapłacić za tę usługę. Pomoc w niepełnym wymiarze godzin jest znacznie tańsza niż zatrudnianie kogoś 

na pełny etat. Zapytaj biuro swojej instytucji ds. Niepełnosprawności, czy może polecić każdemu 

(nawet innym studentom) pomoc w zachowaniu porządku i zadaniu podczas nauki w szkole. 

 

Jeśli pomysł szkolnictwa wyższego wydaje się obecnie zbyt trudny, możesz odłożyć dalszą edukację na 

później, kiedy będziesz bardziej gotowy. W międzyczasie spędzaj dużo czasu badając różne aspekty 

szkolnictwa wyższego, które opisujemy w tym rozdziale. Możesz przejść przez strategie, które 

polecamy w tej książce, aby ocenić potencjalne stresory w szkolnictwie wyższym i opracować plan 

radzenia sobie z każdym stresem przed pójściem do szkoły. 



Dla opiekunów: Pomóż swojemu podwładnemu zrealizować swoje marzenia o wyższym 

wykształceniu 

Rodzice i opiekunowie mogą zapewnić ogromną pomoc w życiu danej osoby proces decyzyjny w 

szkolnictwie wyższym. Możesz pomóc swojemu dziecku w spektrum zorganizować poszukiwania 

możliwości wyższego wykształcenia, tworząc listy potencjalnych stresorów edukacyjnych oraz 

mocnych i słabych stron tego, jak różne możliwości edukacyjne mogą rozwiązać te stresory. Po tym, 

jak Ty i Twój podwładny podejmiecie decyzję o szkolnictwie wyższym, rozważcie pomoc w stworzeniu 

przez dziecko planu strukturyzacji procesu uczenia się. Możesz stworzyć harmonogram badań, który 

motywuje i utrzymuje ukochaną osobę na dobrej drodze. Nawet jeśli potrzebujesz pewnej 

elastyczności, czas potrzebny do pracy pomaga większości ludzi. 

Czas na pielęgnowanie konta bankowego: znajdowanie (i utrzymywanie) zatrudnienia 

Po ukończeniu szkoły kolejnym etapem współzależnego życia jest znalezienie zatrudnienia. Większość 

ludzi pragnie zatrudnienia zarobkowego w obszarze, który im się podoba i który wykorzystuje ich 

mocne strony. To samo dotyczy osób ze spektrum autyzmu. (Utrzymywanie zatrudnienia w ramach 

programu szkolnictwa wyższego może czasami wywoływać przytłaczający stres u kogoś z widma.) 

Poziomy zatrudnienia sięgają od zatrudnienia w chronionym warsztacie (wysoce zorganizowane 

środowisko, które oferuje znaczną pomoc), do wspierania niekonkurencyjnego zatrudnienia, do w 

pełni konkurencyjne zatrudnienie. Ta sekcja skupia się na pomocy w znalezieniu właściwej pozycji dla 

Twoich potrzeb i potrzeb, ubiegania się o stanowisko i uzyskania jego pozycji, utrzymania pozycji i 

wdzięczności, gdy nadejdzie pora na przejście. Prezentujemy także opcję samozatrudnienia, jeśli ta 

trasa wydaje się bardziej odpowiadać Twoim preferencjom. Szczęśliwe poszukiwanie pracy! Zanim 

zaakceptujesz pracę, musisz ustalić, co się stanie po otrzymaniu pracy, jeśli otrzymujesz pomoc 

rządową na ubezpieczenie na życie i / lub ubezpieczenie zdrowotne. Chociaż bycie produktywnym i 

zarabianie jest lepsze niż otrzymywanie finansowania z powodu niepełnosprawności, musisz mieć 

świadomość, że większość rządowych programów ma ścisłe zasady określające, ile pieniędzy możesz 

zarobić, zanim zmniejszą lub odniosą korzyści. Jeśli stwierdzisz, że podjęcie pracy jest zbyt kosztowne, 

jeśli chodzi o utraconą pomoc lub ubezpieczenie zdrowotne, możesz nadal wnosić wkład do 

społeczeństwa na zasadzie wolontariatu. Prowadzenie satysfakcjonującego i produktywnego życia przy 

jednoczesnym przywracaniu społeczeństwu nie zależy od tego, czy zarabiasz pieniądze na tradycyjnym 

zatrudnieniu. Zdobywanie umiejętności i pragnień dzięki możliwościom zatrudnienia 

Jako osoba autystyczna musisz wziąć pod uwagę wiele czynników w  poszukiwaniu pracy, w tym: 

* Twój zestaw umiejętności: Powinieneś szukać pozycji, która wiąże się ze szczególnym 

zainteresowaniem lub umiejętnościami. 

* Problemy unikalne dla twojego stanu: Musisz wziąć pod uwagę wszelkie problemy zmysłowe lub 

rozpraszanie, które masz, gdy szukasz pozycji. Na przykład, jeśli masz umiejętności i chęć do pracy na 

kasę, ale trzeba słuchowych problemy sensoryczne, może nie być skuteczne jako kasjerka w ruchliwej 

restauracji fast-food. Zamiast tego może zajść potrzeba znalezienia zatrudnienia w sytuacji 

wolniejszego, spokojniejszego tempa. 

* Twoje wymagania społeczne: wymagania społeczne są ważnymi aspektami większości miejsc pracy, 

ponieważ większość zadań wymaga bezpośredniej interakcji ze współpracownikami lub klientami. 

Dopasowując dostępne oferty pracy do twoich cech i zainteresowań, możesz odnieść sukces w 

zatrudnieniu. 

Praca z trenerem pracy 



Ze względu na dużą różnorodność spektrum autyzmu, wiele cech autyzmu wyraża się różnie, w różnym 

stopniu, u różnych ludzi. Często pomocnik jest pomocny w zapewnianiu wsparcia i szkoleń w obszarach, 

które mogą być dla Ciebie trudne. Możesz ubiegać się o wsparcie z wielu różnych źródeł i możesz użyć 

dowolnej kombinacji wsparcia, które uznasz za stosowne. Niektóre z tych źródeł obejmują: 

* Trener pracy. Możesz szukać dostawców rehabilitacji zawodowej, którzy prawdopodobnie będą mieli 

trenerów pracy w ramach ich usług - trenerów pomagających ci w miejscu pracy. Trenerzy pracy mogą 

sprawdzać postępy pracy i pomagać w rozwiązywaniu konfliktów, jeśli rozwiną się w miejscu pracy. 

Jako Twój adwokat w miejscu pracy, trener pracy jest w stanie "wyrzeźbić" dla ciebie pozycję. Innymi 

słowy, on lub ona może wziąć kawałki z kilku zadań, które jesteś w stanie wykonać dobrze i które ci się 

podobają, co uwalnia innych pracowników wykonywać obowiązki służbowe, które dobrze się lubią. 

Czasami może to oznaczać rozmowę z pracodawcą o przerobieniu istniejących opisów stanowisk. 

* Pracownik socjalny. Pracownik socjalny może pomóc w znalezieniu potencjalnych zasobów 

społeczności, które mogą wspierać twoje zatrudnienie, na przykład trenera pracy. 

* Mentor. Mentor może być wzorem postępowania w pracy. Postaraj się znaleźć mentora o podobnej 

niepełnosprawności, ponieważ ta osoba prawdopodobnie przeszła już niektóre z tych samych 

problemów, z jakimi spotykasz się w miejscu pracy. 

Składanie wniosku i uzyskiwanie stanowiska 

Możesz ubiegać się o pracę i uzyskać jej zatrudnienie na kilka różnych sposobów: przedłożenie 

portfolio, skorzystanie z okazji do nawiązania kontaktów lub przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu 

to tylko kilka. W niektórych przypadkach możesz użyć kombinacji więcej niż jednej metody. Niezależnie 

od wybranej metody, jedna rzecz pozostaje niezmienna: pracodawcy skupiają się na zatrudnianiu 

niezawodnych pracowników, którzy mogą samodzielnie ukończyć pracę po szkoleniu. Niektóre cechy 

związane z autyzmem sprzyjają osiągnięciu tych celów pracodawcy. Twoja praca (lub praca specjalisty 

ds. Zatrudnienia lub trenera pracy) ma na celu podkreślenie, w jaki sposób profil osoby z autyzmem 

jest korzystny dla pracodawcy - zwłaszcza, jeśli osoba ta nie zatrudniała wcześniej osób z autyzmem. 

Oto niektóre obszary korzyści, które możesz przedstawić pracodawcom (które pokazują, jak 

zatrudnianie osób z autyzmem może pomóc firmie): 

* Umiejętność pracy. Ponieważ osoby z autyzmem często mają silne zdolności motoryczne, mogą 

cieszyć się wymagającymi zadaniami, w których pracodawcy często doświadczają wysokich obrotów. 

* Powinowactwo do rutyny. Preferowana rutyna powoduje, że pracownicy z autyzmem są na czas do 

pracy i biorą tylko zaplanowane przerwy i określone czasy lunchu. Absencja z powodu choroby jest 

rzadkością wśród osób ze spektrum autyzmu. 

* Mniejsze zainteresowanie socjalizacją. Możesz nawet zmienić słabości w języku i interakcji 

społecznych jako pozytywy, ponieważ większość osób z autyzmem nie potrzebuje czasu na pracę, aby 

się z nimi spotkać. 

Oczywiście są to tylko ogólne przykłady w każdej kategorii. Masz dobrą znajomość swojego zestawu 

umiejętności, więc każdy punkt należy do twoich mocnych stron. Teraz, gdy masz pojęcie, co możesz 

wykorzystać na swoją korzyść, aby zdobyć pracę, możesz zastosować te informacje podczas tworzenia 

swojego portfolio lub życiorysu oraz podczas udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Poniższe sekcje 

pokazują liny. Niektórzy pracodawcy mogą mieć obawy dotyczące szkolenia osoby z autyzmem; o 

interferencji z innymi ludźmi wykonującymi swoją pracę; o robieniu zakwaterowania; oraz o radzeniu 

sobie z potencjalnymi trudnymi zachowaniami. W tym miejscu może się przydać specjalista ds. 

Zatrudnienia lub specjalista ds. Zatrudnienia. Trener pracy lub specjalista ds. Zatrudnienia powinni 



zapewnić pracodawcę, że będzie on zapewniał pomoc w załatwieniu tych spraw i, przynajmniej 

początkowo, będzie stanowił pomost między tobą a twoim pracodawcą. Trener pracy musi być w stanie 

zapewnić wsparcie potrzebne, aby odnieść sukces w pracy. 

Tworzenie portfolio 

Korzystasz z portfolio lub zbioru projektów demonstrujących twoje możliwości pracy, jako początkowa 

"karta telefoniczna" podczas ubiegania się o stanowisko. Przesłanie portfolio koncentruje się na pracy, 

którą możesz wykonać, a nie na społecznych aspektach rozmowy kwalifikacyjnej. Portfolio to 

prawdopodobnie najpotężniejszy sposób, abyś dostał swoją przysłowiową stopę w drzwiach, aby 

spotkać się z osobą odpowiedzialną za zatrudnianie. Celem jest skupienie się na jakości pracy, a nie na 

ewentualnych wyzwaniach społecznych, z jakimi możesz się zmagać z powodu autyzmu. Portfolio może 

zawierać wiele różnych elementów, takich jak szczegółowe rysunki, raporty techniczne lub inne 

produkty pracy, które wcześniej utworzyłeś, które mówią o twojej zdolności rozumienia i 

przetwarzania informacji. Jeśli chcesz zdobądź pozycję mechaniczną, na przykład możesz przynieść 

zdjęcia lub albumy ze skrawków samochodów, które zebrałeś, na przykład. Jeśli masz określone 

zainteresowania lub umiejętności, możesz wyróżnić tę umiejętność w swoim portfolio. 

Networking 

Wiele osób otrzymuje pracę za pośrednictwem osobistych kontaktów przez przyjaciół, znajomych lub 

kolegów. Daj znać innym, że szukasz pracy i że będziesz wdzięczny, że dadzą ci znać, jeśli usłyszą o 

możliwych okazjach. Jeśli nie czujesz się komfortowo w kontaktach twarzą w twarz z otrzymywaniem 

pracy, możesz użyć innych środków niż kontakt twarzą w twarz. Pamiętaj, aby często wysyłać swoje 

CV, a nawet zamieścić swoje CV w Internecie na stronach internetowych poświęconych poszukiwaniu 

pracy. 

Tworzenie listu motywacyjnego i życiorysu 

W większości przypadków, aby przejść do etapu rozmowy kwalifikacyjnej w procesie poszukiwania 

pracy, musisz przedstawić list motywacyjny i życiorys swojemu potencjalnemu pracodawcy. 

Powinieneś zasięgnąć porady od poprzednich nauczycieli lub opiekunów na temat tego, jak tworzyć 

proste, skuteczne CV i listy motywacyjne. Nie musisz ujawniać swojej niepełnosprawności w swoim 

liście motywacyjnym; po prostu staraj się wyraźnie pokazać swoje zainteresowanie pozycją i dobrze 

zorganizowane życiorys, który wspiera twoją zdolność do wykonywania pracy. Pamiętaj, aby podać 

referencje osób dobrze znających i tych, które Twoim zdaniem rozumieją Twoją niepełnosprawność i 

wierzyć, że Twoja niepełnosprawność nie przeszkodzi Ci odnieść sukces w miejscu pracy. Powinieneś 

mieć co najmniej jedną osobę, której powierzycie korektę i ewentualnie pomóc w opracowaniu listu 

motywacyjnego i życiorysu. Gdy firma otrzyma list motywacyjny i życiorys, wiele osób, takich jak 

przedstawiciel działu kadr i kierownik ds. Zatrudnienia, dokona przeglądu. Ostatecznie celem listu 

motywacyjnego i życiorysu jest zwerbowanie rekruterów na tyle zainteresowanych, aby mogli złożyć 

wywiad. 

Ukończenie wywiadu 

Wywiad może być najtrudniejszą częścią poszukiwania pracy dla osób z autyzmem. Fakt ten może być 

trudny do przełknięcia, ponieważ większość pracodawców zgadza się, że najsilniejszą zmienną w tym, 

kto zatrudnia na stanowiska, nie są kwalifikacje, ale jak potencjalni pracownicy przeprowadzają 

wywiady w sprawie miejsc pracy. Jeśli masz trudności z umiejętnościami społecznymi, musisz bardzo 

się starać, aby utrzymać odpowiednie interakcje społeczne, w tym za pomocą kontaktu wzrokowego i 

odpowiedniej komunikacji niewerbalnej, aby pokazać odpowiednie zainteresowanie rozmową. 



Powinieneś również porozmawiać z potencjalnym pracodawcą, czy Twój trener pracy może przyjść na 

rozmowę kwalifikacyjną; to powinna być wspólna decyzja między tobą a twoim trenerem. Trener pracy 

może być w stanie odpowiedzieć na pytania, na które nie możesz odpowiedzieć, na przykład, w jaki 

sposób trener pracy może pomóc potencjalnemu pracodawcy w zapewnieniu sukcesu w miejscu pracy. 

Utrzymanie swojej pracy 

Po tym, jak pracodawca przyzna ci pozycję, której szukałeś (gratulacje!), Twoja praca właśnie się 

zaczęła - gra słów nie jest zamierzona. Utrzymanie pracy zależy od dwóch wymagań: 

8 Wykonanie pracy w sposób satysfakcjonujący twojego przełożonego zarządzającego. Wszyscy 

pracownicy powinni spełniać oczekiwania swoich pracodawców. Upewnij się, że rozumiesz, co jest 

zaangażowane w pracę, jak wykonać pracę i jak uzyskać pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Zarządzanie tym 

wymaganiem jest zazwyczaj dość łatwe dla osoby z autyzmem. Jeśli napotkasz jakiekolwiek kłopoty, 

możesz poprosić / wykorzystać wszelkie zakwaterowanie niezbędne do przekazania pytań, które 

możesz mieć swojemu przełożonemu, osobie wspierającej lub trenerowi pracy, aby upewnić się, że 

możesz wykonać najlepszą możliwą pracę. Jeśli masz trenera pracy, może być przydatne, aby 

skontaktował się z pracodawcą w sprawie zakwaterowania. Ta taktyka ratuje Cię przed początkowym 

stresem związanym z prośbą o zakwaterowanie. Z biegiem czasu, gdy będziesz bardziej komfortowy ze 

swoimi pracodawcami, możesz być bardziej skłonny do proszenia o zakwaterowanie na własną rękę. 

* Spełnianie społecznych oczekiwań związanych z pracą. Ten wymóg może być trudniejszy dla 

niektórych osób z autyzmem. Duża część wielu miejsc pracy to utrzymywanie dobrych stosunków 

społecznych ze współpracownikami i przełożonymi. Subtelna dynamika społeczna w miejscu pracy 

może być bardzo trudna dla wielu osób z autyzmem do odkodowania i udzielenia odpowiedzi. Jeśli go 

posiadasz, możesz poprosić swojego trenera pracy o poradę, w jaki sposób nawiązać odpowiednie 

kontakty towarzyskie ze współpracownikami. Możesz także spróbować obserwować, jak współpracują 

twoi współpracownicy, a następnie próbować uczyć się na podstawie tych obserwacji, próbując 

zintegrować się ze społeczną sceną miejsca pracy. 

Z wdzięcznością opuszczam twoją pozycję 

Badania pokazują, że większość ludzi zmienia pracę kilka razy w ciągu swojego życia zawodowego. Być 

może będziesz musiał opuścić pracę z powodu okoliczności życiowych, zmiany zainteresowań lub po 

prostu nie lubisz swojej pracy lub osób, z którymi pracujesz. Niezależnie od powodów odejścia z pracy, 

powinieneś podziękować osobom, z którymi pracowałeś, za ich pomoc w wykonywaniu dobrej pracy. 

Innymi słowy, powinieneś wyjść z wdziękiem. Takie postępowanie pozwoli zachować dobre relacje i 

pozwoli ci poprosić o dobre rekomendacje w przyszłości. Bardzo możliwe jest również, że poprzedni 

współpracownicy i przełożeni pojawią się w przyszłych pozycjach, którymi będziesz zainteresowany. Ci 

ludzie stają się częścią twojej sieci, na dobre i na złe. Nawet jeśli czujesz, że zostałeś zwolniony z 

niesprawiedliwych powodów związanych z autyzmem, warto opuścić pracę na dobrych warunkach, 

ponieważ ten rodzaj rozstania może ci pomóc tylko w przyszłości. Po odejściu z pracy musisz 

dowiedzieć się, w jaki sposób bezrobotni mogą mieć wpływ na pomoc społeczną (rządową), którą 

możesz otrzymać. Być może będziesz musiał poprosić opiekunów lub inne osoby, którym ufasz, o 

pomoc w ustaleniu, w jaki sposób opuszczenie pracy wpłynie na twoją sytuację finansową. 

Biorąc pod uwagę samozatrudnienie 

Samozatrudnienie może być realną opcją dla wielu osób na spektrum autyzmu. Niektórzy ludzie lubią 

pracować jako konsultanci (komputery, podatki itp.), Ponieważ mogą wchodzić w sytuacje, 

rozwiązywać problemy, pracować na własnych warunkach i być poza polityką biura, a problemy 



socjalizacyjne zaczynają niszczyć. Ja (współautor Stephen Shore) stworzyłem karierę, ucząc na 

uczelniach w zakresie autyzmu i edukacji specjalnej, pracując na stanowiskach konsultingowych na 

całym świecie, wypowiadając się na tematy związane z autyzmem, pisząc i ucząc ludzi z autyzmem, jak 

grać muzykę. Osoba pracująca na własny rachunek nadal musi szukać pracy, jak ktoś zatrudniony w 

firmie zewnętrznej. W przypadku samozatrudnienia szukanie pracy obejmuje poszukiwanie nabywców 

Twojego produktu lub usługi. Taktyki, takie jak sieciowanie, wciąż wchodzą w grę z 

samozatrudnieniem, ponieważ chcesz zbudować sieć osób, które mogą być zainteresowane zakupem 

Twojego produktu lub usługi. Wspólne cechy osób, którym udaje się prowadzić działalność na własny 

rachunek, to niezależny duch i silna etyka pracy. Jeśli chcesz odnieść sukces, pracując samodzielnie, 

musisz być gotów poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby praca na własny rachunek była opłacalna. Ludzie, 

którzy dobrze sobie radzą, nie są ludźmi, którzy zawsze polegają na pozytywnych opiniach innych. 

Musisz być nieco niezależny i skłonny podjąć pewne ryzyko, jeśli masz zamiar pracować na własny 

rachunek. Większość wady samozatrudnienia wskazują na dochody, które mogą być niewiarygodne. 

Osoby pracujące na własny rachunek muszą dowiedzieć się, jak płacić podatki i ukrywać podatki od 

zysków bez pomocy pracodawcy. Stawiasz także dodatkowe wyzwania organizacyjne, potrzeby 

marketingowe i inne wymagania, które mogą być trudne dla ludzi zarówno na spektrum autyzmu, jak 

i poza nim. 

Dla opiekunów: Pomoc dla osoby pozostającej na utrzymaniu znalezienia zatrudnienia 

Jako opiekun, musisz wziąć pod uwagę wyzwania, przed którymi staje twój ukochany, z powodu 

autyzmu i cech autyzmu, które on wykazuje, kiedy rozważa możliwe wybory zawodowe i ścieżki kariery 

dla niego. Badanie cech, które prezentuje (na przykład silna potrzeba porządku i siły wizualnej) jest w 

rzeczywistości tylko rozszerzeniem rozważania czyjegokolwiek profilu mocnych stron i wyzwań przy 

określaniu zdolności danej osoby do utrzymania pozycji. Innymi słowy, chcesz przeprowadzić mini-

wywiad ze swoim autystycznym ukochanym, aby dowiedzieć się, która ścieżka najlepiej mu odpowiada. 

Oczywiście ta ścieżka zależy od tego, gdzie mieszka ukochana osoba na spektrum autyzmu. Pomaganie 

dobrze funkcjonującej osobie znaleźć (i utrzymać) zatrudnienie Jako opiekun możesz pomóc osobie w 

swoim życiu z dobrze funkcjonującym autyzmem w poszukiwaniu pracy, angażując się w następujące 

działania: 

* Zobacz, jak lubi spędzać większość swojego czasu i zasugeruj, z jakim rodzajem pracy może być 

zadowolony. (Zobacz sekcję "Dopasowywanie swoich umiejętności i pragnień do możliwości pracy".) 

* Zaoferuj opracowanie, korektę, a nawet wpisanie CV i listów motywacyjnych, których potrzebuje, po 

tym, gdy zdecyduje, jakiego rodzaju pracę chce realizować. Jeśli komunikacja telefoniczna stanowi dla 

niego wyzwanie, zaproponuj połączenia. 

* Pomóż w tworzeniu sieci, kontaktując się z lokalnymi agencjami pomocy społecznej. Możesz 

odwiedzić agencję rehabilitacji zawodowej, nauczycieli szkół specjalnych i grupy wsparcia społeczności, 

aby wymienić tylko kilka. Możesz również poprosić firmy z danego obszaru, jeśli mają one wolne 

miejsca pracy, które wymagają umiejętności, które posiada Twój ukochany. 

* Znajdź doradcę zawodowego lub doradcę ds. Rehabilitacji zawodowej, aby pomóc w poszukiwaniu 

pracy. Wspieranie osoby z autyzmem jest złożonym i trudnym zadaniem, więc nie obawiaj się 

skorzystać z pomocy osoby z odpowiednim doświadczeniem, która może dostarczyć potrzebną pomoc 

w uzyskaniu i utrzymaniu pracy. Kiedy osoba pod twoją opieką zapewnia ci zatrudnienie, twoja misja 

pomocy nie kończy się. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na tej liście, aby upewnić się, że 

doświadczenie zatrudnienia jest pozytywne dla ukochanej osoby: 



* Wykorzystaj historie społeczne, karty mocy, dyskusję, a nawet odgrywanie ról, aby poradzić sobie z 

wyzwaniami związanymi z interakcją społeczną, które mogą pojawić się podczas dnia pracy Twojej 

ukochanej. 

* Zająć się wszystkimi kwestiami dotyczącymi potrzebnego wsparcia przy niewielkim wysiłku lub bez 

wysiłku ze strony pracodawcy. Na przykład osoba pod Twoją opieką może mieć najlepsze umiejętności 

sortowania każdego, kogo znasz. Jednakże, jeśli dana osoba zmaga się z wyzwaniami w zakresie 

komunikacji werbalnej, radzenia sobie z frustracją itd., Należy zaplanować wsparcie, aby 

zminimalizować te wyzwania przed rozpoczęciem pracy. Nieporozumienie lub napad złego zachowania 

z jakiegokolwiek powodu nie sprzyja powodzeniu zatrudnienia. 

* Upewnij się, że wszyscy właściwi koledzy przekazują obowiązki swojej ukochanej pracy za pomocą 

środków komunikacji, których używa. Metoda może być werbalna lub poprzez język migowy, obrazy 

lub kombinację metod. Wiele osób odsyła do podręczników, gdy zaczynają pracę na stanowiskach. 

Upewnij się, że osoba pod Twoją opieką (a także osoba wspierająca) ma i rozumie materiał 

referencyjny. 

* Jeśli osoba rozumie wymagania swojej pozycji, ale nadal nie może postępować zgodnie ze 

wskazówkami, powinieneś przeprowadzić funkcjonalną ocenę behawioralną (FBA) w celu ustalenia 

przyczyny. FBA analizuje wszystkie przyczyny i konsekwencje trudnych zachowań i pomaga opracować 

systemy do rozwiązania problemu 

Niektóre przyczyny niezastosowania się do wskazówek mogą obejmować niewystarczające lub 

nieskuteczne wzmocnienie, szkodliwy wkład sensoryczny lub, w rzadkich przypadkach, sabotaż ze 

strony współpracowników, którzy nie chcą pracować z osobą na spektrum autyzmu. Zbadanie 

możliwości zatrudnienia dla osób bardziej dotkniętych autyzmem . Jeśli osoba pod Twoją opieką jest 

bardziej dotknięta autyzmem, musisz rozważyć bardziej formalne i nieoficjalne wsparcie, aby osiągnąć 

sukces w zatrudnieniu . Dzięki odpowiednim podporom nawet osoby poważnie dotknięte autyzmem 

mogą znaleźć jakąś formę zatrudnienia. Twoim zadaniem jest dokładnie ocenić poziom funkcjonowania 

danej osoby i pomóc mu w podjęciu szkolenia zawodowego, które przygotuje go do określonych 

obowiązków w miejscu pracy. Możesz połączyć osobę o słabym działaniu z obsługiwanymi 

warsztatami, które zaspokajają potrzeby osób z dużym upośledzeniem rozwoju. Innym wspierającym 

środowiskiem pracy, które może działać dla ukochanej osoby, jest zakład pracy chronionej - jeśli chcesz 

się przeprowadzić 

 Zaangażowanie się w swoją społeczność 

Zaangażowanie społeczne jest częścią prowadzenia produktywnego i satysfakcjonującego życia. W 

rzeczywistości niektóre badania wskazują, że zaangażowanie społeczności jest ważną zmienną w 

prowadzeniu długiego i zdrowego życia. Zaangażowanie w społeczność odbywa się na wielu 

poziomach, od globalnego do regionalnego, po sąsiedztwo. Wychodzenie do społeczności może być 

tak proste, jak wycieczka terenowa do lokalnej pizzerii lub tak skomplikowana, jak spędzenie kilku dni 

w podróży do interesującego miejsca. Zaangażowanie w społeczność prowadzi również do tworzenia 

dodatkowych wspólnot, pozytywnych dla każdego dorosłego z autyzmem, który chce większej 

socjalizacji. Zarówno dla osób autystycznych, jak i nieautystycznych, zaangażowanie społeczności daje 

ci poczucie, że jesteś częścią czegoś większego i wartościowego niż twoja indywidualna istota. 

Dodatkowo zaangażowanie społeczności pozwala ci rozwinąć szerszy i silniejszy potencjalny system 

wsparcia, na którym możesz polegać w trudnych czasach. Społeczności kształtują się wokół interesów, 

takich jak taniec towarzyski, komputery i takie czynniki jak świadomość autyzmu i rak piersi. W tej 

części przyjrzymy się niektórym korzyściom płynącym z zaangażowania społeczności i jak można 

dołączyć do ogromnej liczby społeczności, które są tak różnorodne, jak samo widmo autyzmu. Nie 



sądzisz, że społeczność jest tak duża lub tak ważna, jak my to robimy? Musisz poszerzyć swój zakres 

myślenia o swojej społeczności. Osoby danej rasy, narodowości lub kultury mogą dzielić się wspólnymi 

doświadczeniami pochodzącymi z określonej lokalizacji geograficznej lub dzielić się językiem, myślą, 

przekonaniami, religią lub innymi wiążącymi czynnikami. Niektóre osoby z autyzmem lubią chodzić do 

domów modlitwy, które zwykle oferują usługi o wysokiej strukturze i inne wydarzenia. Twoja 

społeczność geograficzna (lub sąsiedztwo) może mieć interesujące działania i możliwości 

zaangażowania. Możliwości są wszędzie! 

Stawanie się częścią twojej społeczności 

Zaangażowanie w społeczności zazwyczaj rozpoczyna się od aktywności. Na przykład, jeśli jesteś 

muzykiem lub interesujesz się muzyką, możesz dołączyć do zespołu społecznościowego lub spotkać się 

z podobnie myślącymi melomanami, a uczestniczyć w koncertach uczyć ludzi z autyzmem, jak grać na 

instrumentach muzycznych, aby stworzyć bramę do dołączenia do społeczności zespół lub orkiestra. 

Spędziłem wiele przyjemnych wieczorów grając w zespole społecznościowym. Jeśli masz sportowe 

zainteresowania i umiejętności, możesz dołączyć do klubu lub drużyny w swojej społeczności. Jeśli 

zorientowane na zespół, sporty typu piłka są dla ciebie trudne, możesz poszukać bardziej 

indywidualnych działań, które nadal mogą być realizowane w grupach. Możesz jeździć na rowerze z 

lokalną organizacją, dołączyć do grupy joggingowej prowadzonej przez sklep sportowy lub spotkać się 

z grupą ludzi i wziąć udział w lokalnym wydarzeniu sportowym. Inne typy wydarzeń społecznościowych 

mogą obejmować chodzenie do kina ze współlokatorami, współpracownikami lub przyjaciółmi; pikniki 

w parku; dołączenie do klubu książki; i uczestnictwo w zbieraniu funduszy lub spacerach po 

świadomości. Wydarzenia oparte na aktywności są o wiele bardziej skuteczne w przypadku osób z 

autyzmem niż w wydarzeniach społecznych. Działanie stanowi powód zgromadzenia i zapewnia 

strukturę, której zwykle potrzebują ludzie z autyzmem. Działania zorientowane społecznie (takie jak 

impreza galowa lub taniec singli) są mniej ustrukturyzowane. Jeśli musisz uczestniczyć w mniej 

zorganizowanej, społecznej aktywności, możesz zrobić wszystko, aby stworzyć strukturę. Spójrz na 

pasek boczny w tej sekcji, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Jeśli chcesz zwiększyć swoje zaangażowanie 

społeczne, możesz zacząć od prostych spotkań towarzyskich z rówieśnikami, które znasz. Być może 

warto poświęcić czas na budowanie dużych wydarzeń, takich jak tańce, z udziałem wielu nieznajomych. 

Pomocne może być także rozwinięcie kilku pozytywnych relacji z rówieśnikami z innymi ludźmi na 

spektrum autyzmu, a następnie praca z tymi ludźmi w celu zwiększenia społecznego zaangażowania.  

Patrząc w społeczności autystycznej 

Wiele osób uważa osoby z autyzmem za społeczność. W tej dużej, nadrzędnej społeczności można 

znaleźć wiele mniejszych społeczności, które zapewniają możliwość komunikacji i wymiany pomysłów. 

Do takich społeczności należą konferencje z autyzmem, społeczności internetowe i organizacje 

prowadzone przez osoby autystyczne. W poniższych sekcjach przedstawiono bardziej szczegółowo te 

społeczności. 

Udział w konferencjach autyzmu 

Konferencje z autyzmem to miejsca, w których można spotykać się z ludźmi i budować przyjaźnie na 

całe życie. Duże konferencje poświęcone autyzmowi, takie jak doroczna konferencja krajowa 

organizacji Autism Society of America (www.autism-society.org), mogą obejmować od 1500 do 2000 

osób oraz od dwóch do trzech tuzinów autystycznych osób. Oprócz udzielania prezentacji i pomocy w 

planowaniu konferencji, osoby autystyczne szybko tworzą własne społeczności - na konferencji ASA 

znajduje się Miasteczko Autyzmu i przestrzeń określana jako "Osoby z pokojem autyzmu". Osoby spoza 

zakresu autyzmu są dozwolone wejść tylko na zaproszenie i gdy jest eskortowany przez osobę 

autystyczną. Innym szczególnie przyjaznym wydarzeniem dla osób z autyzmem jest doroczna 



konferencja MAAP Services (MAAP oznacza bardziej zaawansowane osoby z autyzmem, zespołem 

Aspergera i wszechobecnym zaburzeniem rozwojowym). Podobnie jak w przypadku ASA, MAAP 

dokłada szczególnych starań, aby szanować i dostosowywać się do potrzeb osób ze spektrum autyzmu 

Biorąc pod uwagę interakcję internetową 

Komputerowa komunikacja wydaje się szczególnie odpowiednia dla wielu osób z autyzmem. Ponieważ 

interakcje są oparte na słowach, a nie twarzą w twarz, nie masz rozproszenia próby odkodowania 

sygnałów niewerbalnych. Ponadto konwersacje twarzą w twarz są tymczasowe, co oznacza, że 

wypowiadane są słowa i trzeba je rozszyfrować i zapamiętać podczas rozmowy. Ten proces może być 

bardzo trudny, a nawet niemożliwy dla autystycznych osób, które mają przetwarzanie słuchowe lub 

problemy uwagi. Słowa na ekranie komputera nie muszą być wymawiane i możesz je czytać tyle razy, 

ile potrzebujesz. Chociaż cyberprzestrzeń może być świetnym miejscem do poznawania ludzi, musisz 

zdać sobie sprawę, że ludzie, których spotykasz w Internecie, są obcy. Aby zachować bezpieczeństwo, 

pamiętaj o następujących wskazówkach: 

* Przechowuj prywatne dane osobowe. Jeśli nie dasz nieznajomemu na ulicy swojego numeru telefonu 

i adresu, nie dawaj go komuś, kogo "poznałeś" online. Ponadto nie udostępniaj swoich danych 

osobowych znajomych (w tym numerów telefonów i adresów) nowym znajomym online. 

* Upewnij się, że podana tożsamość osoby jest dokładna. Bardzo łatwo jest stworzyć cały fikcyjny 

osobisty profil online, podobnie jak trudno jest udowodnić, kim jest inna osoba, nie widząc osoby. 

Jednak powinieneś postarać się jak najlepiej. 

* Powiedz zaufanej osobie dorosłej, jeśli ktoś denerwuje Cię w Internecie. Nie bój się poinformować 

kogoś, że czujesz się niekomfortowo z powodu czegoś, co ktoś Ci powiedział lub powiedział. 

* Rozważ sprawdzanie z zaufanym przyjacielem, zanim prześlesz zdjęcia do znajomego online. 

Wysłanie swojego zdjęcia przez sieć może wydawać się nieszkodliwe, ale powinieneś dwukrotnie 

sprawdzić u kogoś, aby upewnić się, że osoba zgadza się, że jest bezpieczny. 

* Zachowaj swoje hasło w tajemnicy. Utwórz unikalne hasło, które możesz zapamiętać. W miarę 

możliwości używaj liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i różnych przypadków, aby hasło było 

nieprzewidywalne. 

* Poznaj znajomego online tylko w miejscu publicznym. Jeśli zdecydujesz się spotkać z osobą po raz 

pierwszy twarzą w twarz, zrób to w miejscu publicznym, które zawiera wiele osób. Ponadto spraw, by 

początkowe spotkanie - i ewentualnie kilka późniejszych spotkań - było krótkie i nieformalne. Na 

przykład możesz spotkać się z osobą, która wypije kawę w kawiarni. 

Zastanów się, czy nie spotkasz znajomego lub innej zaufanej osoby przy pierwszym spotkaniu online 

przez dwa lub trzy razy. 

Wypróbowanie autystycznych organizacji 

Jedną z bardziej znanych autystycznych organizacji jest Autism Network International 

(ani.autistics.org). Oprócz prowadzenia listserve  dla osób z autyzmem, ANI organizuje doroczną 

konferencję pod nazwą Autreat. Wydarzenie skupia się na pozytywnych aspektach życia z autyzmem, 

a nie na leczeniu, interwencjach czy dążeniu do "normalności". Znalezienie firm i innych organizacji, 

które wykazują zainteresowanie udziałem osób z autyzmem na co dzień, może być bardzo pomocne. 

Zaangażowanie się w takie organizacje może prowadzić do pracy, możliwości wolontariatu i innych 

działań, niż może zwiększyć twoje zaangażowanie w społeczność. 



Dla opiekunów: zachęcanie osoby dorosłej z autyzmem do zaangażowania się 

Różnorodność (obfitująca w autyzm) przynosi bogactwo społeczności. Podobnie jak w przypadku 

edukacji i zatrudnienia, osoba z autyzmem może potrzebować zakwaterowania i wsparcia ze strony 

doradcy lub trenera, aby poczuć motywację do zaangażowania się w społeczność. Opiekunowie osób 

na wszystkich poziomach funkcjonowania powinni zachęcać do zaangażowania społeczności. Nawet 

słabo funkcjonujące osoby z autyzmem mogą znaleźć aspekty zaangażowania społecznego, które 

sprzyjają poczuciu przynależności i poprawiają samoocenę Poziom potrzebnego zakwaterowania i 

wsparcia może wahać się od prawie zerowego do intensywnego. Decydując o poziomie niezbędnej 

pomocy, należy pamiętać, że celem włączenia do społeczności jest umożliwienie zarówno osobie z 

autyzmem, jak i społeczności czerpania korzyści z zaangażowania danej osoby. Niektóre społeczności 

mają centra typu drop-in, w których odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Jednak te opcje 

mają zarówno plusy i minusy. Pozytywnym aspektem jest to, że zapewniają wsparcie osobom z 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Wadą jest to, że te wydarzenia oddzielają ludzi od tych 

różnic od większej społeczności. Zachęcanie do angażowania społeczności może przybierać różne 

formy, w tym działania wskazujące, że zaangażowanie społeczności jest ważne. Poza działaniami, 

życzliwe słowa, które promują zaangażowanie społeczności, mogą również pomóc ludziom w 

zmartwieniach związanych z aktywnością. Oto kilka obszarów, które należy rozważyć, gdy chcesz 

wesprzeć zaangażowanie ukochanej osoby w społeczności: 

* Transport: dla niektórych osób transport może oznaczać zarówno jazdę na imprezie, jak i towarzyskie, 

behawioralne lub inne wsparcie podczas imprezy. Inni mogą podróżować jedynie autobusem 

publicznym zamiast jechać, a nawet chodzić. 

* Komunikacja: Być może trzeba będzie zapewnić osobom nie posiadającym lub ograniczonym 

zdolnościami słownymi inne środki komunikacji, takie jak język migowy lub narzędzia graficzne, oprócz 

asystenta lub innej osoby wspierającej. Możesz zachęcić do pewnych sytuacji, takich jak bieganie z 

kijem lub gra w piłkę, które wymagają jedynie minimalnej komunikacji. 

* Społeczne: ponieważ osoby z autyzmem mają problemy z niewerbalnym sygnałem i językiem 

figuratywnym, społeczny aspekt zaangażowania społeczności może być trudny. Możesz zachęcać do 

zaangażowania, pomagając osobie pod Twoją opieką lepiej zaznajomić się z tymi rodzajami 

komunikacji. 

* Behawioralny: Trudne zachowania są często jednym z największych problemów ludzi w społeczności. 

Trzeba dobrze znać zachowania, aby skutecznie poruszać się po działaniach i wydarzeniach 

zawierających antecedencje w trudnych zachowaniach. 

Podobnie jak w przypadku sytuacji związanych z zatrudnieniem, osoby neurotypowe zaangażowane w 

działania społecznościowe muszą wiedzieć, że zapewnisz wsparcie w celu radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami i nie spodziewasz się, że będą one interakcyjne lub interweniują w trudnych sytuacjach. 



Dla dorosłych z autyzmem: wspieranie przyjaźni i romantycznych związków 

Ogólnie rzecz biorąc, nasza kultura ma trzy poziomy ścisłej znajomości: przyjaźnie, romantyczne relacje 

i relacje seksualne. Wszystkie trzy poziomy są wyzwaniem dla wszystkich, ale mogą być jeszcze 

większym wyzwaniem dla ciebie, osoby z autyzmem. Trzeba pracować o wiele ciężej, aby tworzyć i 

utrzymywać prawdziwe przyjaźnie z powodu różnic (zarówno ze względu na twoje potrzeby, jak i 

innych). Ale nie zniechęcaj się. Przekonasz się, że cała twoja praca się opłaci, kiedy nawiążesz przyjaźnie 

i (miejmy nadzieję) znajdziesz miłość. W tej części omawiamy kilka pomysłów, jak pomóc Ci odnieść 

sukces w obszarach, które są niezwykle ważne w nawiązywaniu relacji. Pomagamy Ci dowiedzieć się, 

jak nawiązać przyjaźń, a my identyfikujemy warunki utrzymania przyjaźni z możliwością jej pogłębienia 

w intymną relację. Pokażemy Ci, jak zacząć randki. Na koniec omawiamy przejście do związku 

seksualnego, kiedy ty i twoja miłość jesteście gotowi i chętni. Jako bonus w tym rozdziale, dostarczamy 

informacji w każdej sekcji, aby pomóc opiekunom w kształceniu ich osób na tematy przyjaźni i 

intymności. Niektóre osoby ze spektrum autyzmu nie są w stanie utrzymywać relacji bez pomocy, a my 

chcemy, abyś był jak najlepiej przygotowany, aby im pomóc. Zapewniamy również informacje o 

randkach i edukacji seksualnej, dzięki czemu możesz pomóc osobie z autyzmem w twoim życiu znaleźć 

miłość. 

Rozwijanie przyjaznych relacji 

Ludzie w przyjaznej relacji mają wspólny lub wspólny interes jako więź. W przypadku większości ludzi 

przyjaźń ta rozwija się poprzez społecznie zorientowane spotkania, które początkowo kładą nacisk na 

niezwiązane ze sobą rozmowy o pogodzie, szefach, współpracownikach i tak dalej. Te powierzchowne 

rozmowy mogą przekształcić się w sensowne dyskusje na temat wspólnych interesów po tym, jak 

zaangażowane osoby ustanowiły pewien stopień wzajemnego komfortu. Ale dla ciebie, osoby na 

spektrum autyzmu, rozwijanie przyjaźni może być trudne, gdy walczysz ze zrozumieniem delikatnych 

punktów komunikacji społecznej. Wiele osób na spektrum autyzmu ma trudności z pragmatyką 

(używanie języka w odpowiednim kontekście społecznym), komunikację niewerbalną (np. Język ciała) 

i subtelne interakcje społeczne. Jednakże, stosując taktyki, takie jak obserwowanie, modeluje 

odpowiednią komunikację społeczną i studiując konkretne wskazówki społeczne, które inni chętnie 

podejmują bez intensywnego studiowania, można zaznajomić się z oczekiwaniami przyjaznych 

związków i zdobyć zaufanie, aby aktywnie realizować przyjaźnie. Pokażemy Ci drogę w tej sekcji. Choć 

osobom z autyzmem może być trudniej zaprzyjaźnić się, przyjaźń osób z autyzmem jest silnym 

związkiem opartym na szczerości i zaufaniu. Osoba, która zaprzyjaźnia się z osobą z autyzmem musi 

być osoba rozumiejąca, która nie boi się odnosić do osób, których inni płytcy ludzie mogą uniknąć. 

Zrozumienie kręgu relacji Świadomość różnych typów relacji jest ważna dla ludzi zarówno w spektrum 

autyzmu, jak i poza nim, ponieważ niezrozumienie natury relacji z drugą osobą może prowadzić do 

niewygodnych sytuacji i zranić uczucia. Większość osób spoza tego spektrum uczy się zasad interakcji 

społecznych poprzez obserwację, ale jako osoba w spektrum może nie być w stanie zebrać reguł przez 

obserwację samą w sobie z powodu możliwego upośledzenia interpretacji nieautystycznych 

umiejętności społecznych widma - cechą charakterystyczną autyzmu. Potrzebujesz bezpośredniej 

instrukcji: 

* Obcy: ta grupa składa się z osób, z którymi nigdy nie rozmawiałeś i których bardzo rzadko widzisz. 

Przykłady: kelnerka w restauracji, osoba siedząca w parku, dojeżdżająca do miejsca pracy. 

* Znajomość: Widzisz tych ludzi bardziej regularnie, ale masz możliwość przeprowadzania małych 

rozmów na ściśle nieregularnych zasadach. Przykłady: sąsiedzi, niektórzy koledzy z klasy, niektórzy 

współpracownicy. 



* Przyjaciel: Znasz tych ludzi od jakiegoś czasu. Mówisz o rzeczach osobistych, a ty jedziesz na 

wydarzenia, które wiążą się ze wspólnymi interesami. Niektóre przyjaźnie mogą stać się bardzo 

głębokie. Ty i twoi przyjaciele możecie się nawzajem zirytować, ale nie wyśmiejecie się nawzajem ani 

nie wyrządzacie krzywdy. Przykłady: sąsiedzi, koledzy z klasy lub współpracownicy, z którymi 

nawiązałeś relacje i ludzie, których spotykasz dzięki wspólnym zainteresowaniom. 

* Rodzina i inne znaczące osoby: masz najściślejszą więź z tymi ludźmi i zazwyczaj spędzasz z nimi 

najwięcej czasu podczas dorastania. Przykłady: mama, tata, rodzeństwo, chłopak, dziewczyna, 

narzeczony, małżonek (większość ludzi przesuwa się w kierunku tej ostatniej czwórki jako dorośli; 

Nawiązanie pierwszego kontaktu 

Im więcej osób spotkasz, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz się przyjaźnić. Ale nie zawsze 

możesz poczekać, aż inna osoba zainicjuje związek. Nie należy obawiać się nawiązania pierwszego 

kontaktu, gdy czujesz się komfortowo z sytuacją. Poniższe sekcje zawierają porady dotyczące 

nawiązywania pierwszego kontaktu i generowania krótkich pogawędek oraz od tego, dokąd się udać.  

Angażowanie w małą rozmowę 

Nawiązując pierwszy kontakt z osobą, którą chcesz przybliżyć, staraj się rozmawiać tak mało, jak to 

tylko możliwe. Zawsze możesz zapytać osobę, jak ona się czuje. Innymi popularnymi tematami małych 

rozmów mogą być dyskusje o pogodzie lub o tym, jak przebiega praca / szkoła. Podczas prowadzenia 

krótkich pogawędek postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby zainteresować drugą stronę: 

* Zawsze staraj się nawiązać kontakt wzrokowy i zainteresuj się tym, co mówi osoba. 

* Uśmiechnij się, gdy ktoś inny się do ciebie uśmiecha. 

* Nie denerwuj się, jeśli mała rozmowa się kończy i dana osoba odchodzi; nie chcesz zmusić kogoś, aby 

kontynuował rozmowę, kiedy chce iść dalej i zrobić coś innego. 

Jeśli twoja przyjaźń ma być, druga osoba okaże zainteresowanie rozmową z tobą. Kluczową częścią 

każdego związku jest to, co znaczy "przyjaciel". Przyjaciel to ktoś, kto okazuje autentyczne 

zainteresowanie Tobą i to, co masz do powiedzenia. Wszystko, co możesz zrobić, to podjąć próbę 

rozpoczęcia rozmowy z kimś i zobaczyć, co się z tego dzieje. Możesz mieć problem z rozmową z kimś 

nowym po raz pierwszy, ponieważ ludzie na spektrum autyzmu zwykle mają duże trudności z etapem 

smalltalk i zwykle skaczą wprost do dyskusji na temat zainteresowań. Kluczem jest dowiedzieć się, 

kiedy ten rodzaj rozmowy jest odpowiedni. Możesz czuć się bardziej komfortowo skacząc prosto we 

wspólne zainteresowania w klubach i innych spotkaniach opartych na zainteresowaniach lub pasji. W 

pracy lub szkole możesz zdecydować się na omawianie wspólnych zainteresowań dopiero po tym, jak 

ktoś inny przedstawi temat, który Cię interesuje. W ten sposób upewniasz się, że nie tylko wstrzykujesz 

własne zainteresowania w rozmowy, gdy inni nie chcą tego robić. mówić o tym, co lubisz. Uważaj 

jednak, aby nie zdominować dyskusji o wspólnych interesach. Daj szansę tym, którzy są w pobliżu, na 

dotarcie do Ciebie. Gdy spotykają się z nowymi ludźmi, wielu biznesmenów rejestruje kilka faktów na 

temat tych osób, aby uzyskać materiał do dalszej rozmowy. Wypróbuj tę wskazówkę, gdy poznasz 

nowych ludzi. Początkowy etap rozmowy z innymi w celu nawiązania przyjaźni może nie być najlepszym 

momentem na ujawnienie autyzmu. Możesz po prostu chcieć działać tak, jak robisz to naturalnie, a 

jeśli odejdziesz jako "inny" od innych, inni muszą zdecydować, czy akceptują tego, kim naprawdę jesteś, 

niezależnie od diagnozy.  

Ustawienia przygotowania (lub przejścia od) pierwszego kontaktu  



Poniższa lista zawiera sugestie dotyczące zwiększenia obiegu w Twojej społeczności. Możesz skorzystać 

z tych wskazówek po pierwszym kontakcie ze znajomym lub możesz nawiązać pierwszy kontakt 

podczas jednej z tych czynności. 

* Zaangażuj się w kluby i grupy oparte na aktywności. Ludzie na spektrum autyzmu raczej lepiej radzą 

sobie w wydarzeniach opartych na aktywności (np. Na spotkaniu w klubie rowerowym, grupie 

użytkowników komputerów lub na spacerze przyrodniczej) niż na spotkaniach towarzyskich (imprezy 

biurowe, zjazdy rodzinne, bary, i tak dalej). Wydarzenia oparte na aktywności zapewniają strukturę, w 

której można ćwiczyć interakcje społeczne i tworzyć przyjaźnie. Możesz poczuć się komfortowo w 

otoczeniu grupowym, uczestnicząc w zorganizowanej aktywności, zanim zajdzie potrzeba interakcji. 

Zapytaj sąsiadów, kolegów z klasy lub współpracowników, z jakimi grupowymi zajęciami się angażują. 

Możesz być w stanie dołączyć do grupy z kimś, kogo znasz, co ogranicza początkowy stres związany z 

byciem nową osobą w grupie. Pytanie osób, które zapoznałeś się z tym, co lubią robić poza pracą lub 

w klasie, pomaga budować dobre relacje i może prowadzić do wzbogacenia działań grupowych, w które 

możesz wziąć udział. 

* Zaproś innych, aby przyłączyli Cię do konkretnych, uporządkowanych działań. Dowiedz się, czy 

sąsiedzi lub koledzy z klasy korzystają z zajęć, w których czujesz się komfortowo, na przykład grając w 

grę komputerową, jazdę na rowerze lub inne pasje. Interakcja będzie bardziej skuteczna niż posiadanie 

kogoś, kto będzie po prostu "kręcił się". Unikaj działań, które mogą cię zmotywować. Jeśli masz 

problemy z głośnymi hałasami i tłumami, powinieneś unikać spotkań z potencjalnymi przyjaciółmi na 

głośnych, zatłoczonych koncertach. 

* Wolontariusz do pracy ze starszymi lub młodszymi grupami ludzi. Osoby z autyzmem często lepiej 

dogadują się z osobami z innych grup wiekowych. Młodsi ludzie mają mniej wyrafinowane wymagania 

dotyczące swoich interakcji, a starsi ludzie często mają cierpliwość, aby pomóc w tworzeniu (lub 

budowaniu) interakcji. 

Dla opiekunów: Pomaganie Twojemu uzależnionemu nawiązywać przyjaźnie  

Pomaganie osobie na spektrum autyzmu w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaźni może być trudne, 

ale nie jest niemożliwe. A jeśli osoba, którą się opiekuje, chce wyjść i spotkać się z ludźmi, powinna być 

gotowa zrobić wszystko, aby pomóc (i skłonić do motywacji, jeśli dana osoba jest nieco 

niezdecydowana). Jeśli osoba, na której Ci zależy, ma słabe działanie i ma problemy z wydostaniem się 

i poznawaniem ludzi, możesz nadal wspierać go w próbach społecznej interakcji z osobami, które widzi 

regularnie. Oto kilka sposobów na rozpoczęcie uzależnienia: 

* Znajdź wydarzenia, w których możesz wziąć udział. Pomóż dziecku znaleźć grupy, do których może 

dołączyć, w oparciu o jego specjalne zainteresowania, takie jak klub naukowy lub klub joggingowy. 

Możesz również zorganizować czas towarzyski z sąsiadami lub kolegami z klasy, którzy mają podobne 

zainteresowania. Spróbuj użyć połączeń z lokalnymi grupami wsparcia dla autyzmu, aby uzyskać 

informacje o innych rodzicach / opiekunach zainteresowanych znalezieniem grup społecznych dla 

osoby z autyzmem, którym się opiekują. 

* Pomóż mu być dobrym przyjacielem. Możesz pomóc mu zrozumieć subtelne niuanse komunikacji, 

które ludzie spoza zakresu autyzmu przyjmują za pewnik. Oto kilka uwag dla opiekunów (zobacz sekcję 

"Najważniejszą częścią chłopaka lub dziewczyny jest" przyjaciel ", aby uzyskać więcej wskazówek): 

• Ustal harmonogram higieny. Niektóre osoby z autyzmem mogą nie rozpoznać ich "dojrzałych" 

zapachów i potrzeby prysznica. Inne mogą być zbyt wrażliwe na używanie myjki i niektórych mydeł - 

szczególnie odmiany pachnącej. Konfigurowanie wizualnego lub tekstowego harmonogramu czynności 



higienicznych jest pomocne. Powinieneś również znaleźć środki czyszczące, które nie przytłaczają 

zmysłów osoby autystycznej. 

• Pokaż mu, jak uzyskać przyjemne spory. Niezgoda nie musi być sportem krwi. Pomocne może być 

opracowanie historii społecznej lub karty mocy, która opisuje, co należy zrobić, gdy dojdzie do 

niezgody. 

* Wyjaśnij pojęcie "właściwego dotykania". Na przykład 4-letnie dziecko obejmujące wszystkich, 

których widzi, jest urocze. Kiedy jednak 24-latek przytula się, ma różne znaczenia. Nauczanie osoby 

zastępowania uścisków dłoni przy przytulaniu posłuży mu później w życiu. 

Rozpoznawanie (i pokonywanie) wyzwań związanych z randkami 

Drugi poziom przyjaźni wprowadza czasami niezręczny, ale zdecydowanie przyjemny poziom 

intymności w związek. Sama liczba książek na temat randek wskazuje, że intymność może stanowić 

wyzwanie dla wielu osób, w tym dla Ciebie. Niektóre z waszych głównych wyzwań wynikają 

prawdopodobnie z waszej zdolności (lub niemożności) do wyrażenia subtelnych słownych i 

niewerbalnych rodzajów komunikacji, które wskazują na chęć posiadania związku z inną osobą. Możesz 

również mieć problem z określeniem poziomu związku, którego pragnie druga osoba. Nie martw się, 

to nie tylko ty; większość osób ze spektrum autyzmu ma trudności z postrzeganiem i dokładnym 

dekodowaniem tych sygnałów. Dla osób ze spektrum autyzmu największym sukcesem w randkach jest 

najpierw szukanie przyjaciela (patrz poprzednia sekcja). Jeśli odkryjesz wystarczającą kompatybilność 

z osobą, być może możesz przejść do intymnej relacji, która wynika z twojej przyjaźni. Ta sekcja pomoże 

ci wykonać kolejny krok, jeśli sobie tego życzysz. Wyzwania związane z brakiem umiejętności 

interpersonalnych u osób z autyzmem sprawiają, że jeszcze ważniejsza jest dobra przyjaźń przed każdą 

próbą dotarcia na randkę. Pogłębianie relacji z inną osobą poprzez angażowanie się w więcej działań o 

wspólnych zainteresowaniach, aktywne słuchanie drugiej osoby oraz dzielenie się potrzebami i 

pragnieniami ułatwia, gdy przychodzi czas, aby druga osoba dowiedziała się o twoim zainteresowaniu 

datowaniem. 

Poprosić o randkę 

Możesz mieć problemy, z którymi ludzie neurotypowi nie mają do czynienia, takie jak trudności w 

zrozumieniu mowy ciała i innych niewerbalnych wskazówek, ale dzielisz się czymś wspólnym z każdym 

dorosłym, który jest zainteresowany randkami: denerwujesz się. Możesz zminimalizować wiele 

problemów związanych z pytaniem osoby o randkę, nie używając w rzeczywistości naładowanego 

emocjonalnie słowa "data". Pomyśl o randkowaniu jako przedłużeniu zaangażowania się w działanie z 

przyjacielem lub osobą, której chcesz aby lepiej poznać się jako przyjaciel (zadanie łatwiejsze, jeśli 

poznasz osobę, zanim zapytasz go o randkę). Żądanie może być tak proste, jak zapytanie drugiej osoby, 

czy chciałoby pójść na film, zjeść przekąskę lub posiłek, spotkać się przy kawie lub zaangażować się w 

inną działalność. Możesz poprosić drugą osobę o randkę twarzą w twarz lub przez telefon, e-mail lub 

inną formę komunikacji. Zachowaj krótką komunikację i do rzeczy. Korzystanie z poczty e-mail lub 

wiadomości błyskawicznych może być łatwiejsze, ponieważ nie można oderwać się od próby 

odkodowania komunikacji niewerbalnej. Zadawanie osobiście lub przez telefon jest jednak zwykle 

szybsze. Rozsądne może być unikanie korzystania z czatów w celu zapraszania ludzi na randki, 

ponieważ osoby, z którymi rozmawiasz, mogą nie być osobami, które znasz bardzo dobrze. Staraj się 

unikać losowego wypytywania ludzi na randki, jeśli ich nie znasz i prawie ich nie znasz . Wiele próśb o 

randkę zostaje odrzuconych, więc jeśli zdarzy ci się, że jesteś w dobrym towarzystwie. Ta druga osoba 

może naprawdę być zajęta lub może po prostu nie chcieć zranić swoich uczuć, odrzucając twoją ofertę. 

Nie przejmuj się tym. Pamiętaj, że druga osoba nie ma czasu na spędzenie czasu z tobą! Powinieneś 

postępować zgodnie z zasadą trzech ostrzeżeń, która mówi, że możesz poprosić drugą osobę o randkę 



(ładnie) w sumie trzy razy. Jeśli "ostrzeżenia” sumują się do trzech, należy założyć, że dana osoba nie 

chce się z tobą umawiać i musisz ją zostawić samą. W przeciwnym razie zachęca do oskarżenia o 

prześladowanie lub nękanie. 

Zachowanie się odpowiednio podczas dnia 

Gratulacje z okazji przyjęcia oferty! Kiedy pójdziesz na randkę, upewnij się, że dobrze się bawisz i idź 

powoli. Prawdopodobnie jesteś zdenerwowany. Ta druga osoba jest prawdopodobnie równie 

nerwowa jak ty. Postaraj się rozpocząć randkę, rozpoczynając rozmowę na tematy, którymi oboje 

jesteście zainteresowani, aby obniżyć nieunikniony poziom stresu. Jeśli wszystko idzie dobrze, możesz 

delikatnie wziąć rękę swojego towarzysza podczas rozmowy lub cieszyć się filmem, aby pokazać swoje 

uczucia. Obserwuj, jak reaguje druga osoba. Jeśli on też trzyma się ręki, wiesz, że wszystko idzie w 

parze. Jeśli twój towarzysz odjeżdża, nie jest gotowy na bliższy związek. To może być tak daleko, jak 

chcesz iść na pierwszą randkę. Z drugiej strony (gra słów nie jest przeznaczona) osoba, z którą się 

spotykasz, może wyciągnąć do ciebie rękę. Jeśli czujesz się komfortowo, chwytając za rękę, możesz to 

zrobić. Jeśli nie jesteś gotowy na trzymanie się za ręce w tym czasie lub trzymanie za ręce powoduje 

nieznośne problemy sensoryczne, możesz to powiedzieć w prosty sposób. "Wolałbym nie trzymać się 

za ręce w tej chwili." Możesz użyć takiego zdania dla dowolnej aktywności, takiej jak całowanie, 

przytulanie lub seks, jeśli tylko nie czujesz się gotowy. Jeśli wszystko idzie dobrze na randce i oboje 

zgodzicie się na inną randkę, powtarzanie instrukcji może być dobrym pomysłem. Jeśli trzymanie się 

dobrze za drugim razem, możesz chcieć pójść dalej. Zdecydowanie rozważ prośbę o pozwolenie, zanim 

przejdziesz do całowania, pieszczoty i seksu. To może nie wydawać się bardzo romantyczne, ale biorąc 

pod uwagę wyzwania, które możesz napotkać w komunikacji niewerbalnej, lepiej być bezpiecznym niż 

żałować. Jeśli planujesz wyjść sam na randkę, upewnij się, że czujesz się komfortowo będąc sam na 

sam z tą osobą. Jeśli spotykasz się z kimś, możesz nie czuć się swobodnie w samotności, pomyśl o tym, 

aby mieć kogoś, kogo znasz i zaufać, przyjść razem z tobą na pierwszej randce lub spróbuj ustalić 

podwójną randkę, gdzie pójdziesz na randkę z inną parą. Podwójne daty mogą złagodzić stres związany 

z byciem z kimś sam na sam. 

Wybór pełnego lub żadnego ujawnienia 

Podjęcie decyzji o ujawnieniu autyzmu na randkę jest ważne. Uważamy, że należy zachować zaburzenie 

ze spektrum autyzmu na zasadzie "niezbędnej wiedzy". A kiedy jest ten czas? Kiedy skutki autyzmu 

mają znaczący wpływ na związek i odczuwasz potrzebę lepszego wzajemnego zrozumienia i zaufania 

(zwykle po wielu datach, kiedy twoja więź rośnie w siłę), powinieneś ujawnić swój stan według 

własnego uznania. Jednym dobrym sposobem na ujawnienie swojego stanu jest zastosowanie 

następujących czterech kroków: 

1. Opowiedz o swoich mocnych stronach i wyzwaniach. Poświęć czas na omówienie możliwych 

problemów, na przykład z rozmowami towarzyskimi, problemami sensorycznymi lub powtarzającymi 

się zachowaniami. Połącz to z dyskusją o twoich mocnych stronach, które mogą obejmować posiadanie 

dobrej pamięci, bycie dobrym pracownikiem lub bycie dobrym człowiekiem. 

2. Posortuj swoje mocne strony i wyzwania pod kątem tego, w jaki sposób wykorzystujesz swoje mocne 

strony, aby sprostać pewnym wyzwaniom. Wyjaśnij, jak starasz się zrekompensować swoje zmagania, 

podkreślając swoje mocne strony. Możesz na przykład mówić o tym, w jaki sposób wykorzystujesz 

swoją siłę pamięci, aby śledzić, co ludzi interesuje,  możeszą mieć wstępne tematy do omówienia. Ta 

aktywność rekompensuje twoje kłopoty z rozpoczynaniem nowej rozmowy 

3. Przekaż rozmowę innym osobom odnoszącym sukcesy, korzystając z zestawu cech. Możesz także 

wymienić osoby o różnych cechach. Na przykład można wspomnieć Temple Grandin, autystyczną 



kobietę, która podkreśliła swoje mocne strony i była w stanie uzyskać tytuł doktora, znaleźć dobrą 

pracę, a nawet napisać książki o tym, co pokonała. Możesz nawet wyrzucić imię Thomasa Jeffersona - 

ojciec założyciela jest teoretycznie sądzony, że miał syndrom Aspergera 

4. Wytnij etykietę. Na wstępie warto wspomnieć, że naukowcy, nauczyciele i inni studiują osoby o 

różnych cechach, a tak się składa, że twoje cechy są zgodne (wstaw etykietę tutaj). 

Każda sytuacja ujawnienia jest inna. Możliwe jest przejście przez 4 etapy w ciągu 10 do 15 minut lub 

może to potrwać kilka dni lub być może dłużej. Możesz również dokonać częściowego ujawnienia, jeśli 

nie jesteś gotowy na pełne ujawnienie. W tym przypadku można wymienić konkretny obszar, w którym 

charakterystyka autyzmu może wpływać na sytuację. Na przykład możesz poprosić o opuszczenie 

pokoju oświetlonego lampami fluorescencyjnymi, ponieważ "mam wrażliwe oczy". Staraj się być 

pewny siebie, gdy próbujesz ujawnić. Pamiętaj, że opisujesz komuś, kim jesteś. Jeśli dana osoba 

denerwuje się tym, kim jesteś, nie jest osobą, z którą chcesz być blisko.  

Dla opiekunów: przechodzenie na randki 

Wejście w świat randek jest procesem wywołującym niepokój, a osoby z autyzmem nie są wyjątkiem. 

Osoba w twoim życiu z autyzmem może odczuwać odrzucenie, czuć się outsiderem lub po prostu czuć 

się odmiennie od swoich rówieśników, a sytuacje w okresie dojrzewania i randek często jeszcze 

bardziej uwydatniają te uczucia. Kiedy osoba w twoim życiu jest gotowa na przejście z przyjaźni na 

romantyczny związek, możesz pomóc jej osiągnąć sukces, odpowiadając na pytania, inicjując dyskusje 

i ogólnie wspierając. Niektóre słabo funkcjonujące dzieci w spektrum mogą nie być w stanie zrozumieć 

randek czy romantycznych związków. Jeśli zależy ci na mało funkcjonującej osobie, musisz zdać sobie 

sprawę, że przyjaźnie wciąż mogą się zdarzać, ale znajomy niekoniecznie musi być chłopakiem lub 

dziewczyną. Dla wysoko funkcjonujących osób, które wykazują zrozumienie randek i chęć randki, oto 

kilka z naszych ulubionych porad dla opiekunów: 

* Bądź płytą brzmiącą. Daj jej szansę wypróbowania pierwszego zaproszenia telefonicznego 

* Omów odpowiednie zachowanie dla daty. 

* Odgrywaj role w określonych sytuacjach randkowych, takich jak rozmowy podczas kolacji lub 

oglądania filmów, i omawiaj wszelkie niejasne sytuacje. Upewnij się, że osoba z autyzmem nie myli 

twojej wspierającej tożsamości w roli z faktyczną randką. Ponadto powinieneś omówić fizyczne aspekty 

sytuacji, a nie faktyczny kontakt fizyczny. Kontakt fizyczny w sytuacji fabularnej jest bardzo mylące dla 

osób z autyzmem (i tych bez) i może być szkodliwe (i nielegalne). 

* Prowadzenie "wzruszających" dyskusji o odpowiednich działaniach i otrzymywaniu dotyku od innych. 

Niektóre punkty dyskusji obejmują: 

• Jeśli nie chcesz, aby ktoś Cię dotykał w określonym miejscu, nie powinieneś dotykać innej osoby w 

tym miejscu. 

• Osoba z autyzmem powinna mieć "bezpieczną osobę", z którą może omawiać wszelkie wątpliwości. 

Powinna zobaczyć "bezpiecznego człowieka" jako kogoś, kto chce jej pomóc, a nie ukarać. 

• Zachęcaj do samoobrony, zanim twoja umiłowana się umawia. Świadomość poziomu komfortu i 

poznanie innych osób w zrozumiały dla nich sposób wymaga umiejętności właściwego 

samopotwierdzenia. 



Osoba z autyzmem powinna wiedzieć, że niektóre osoby, takie jak lekarze lub pielęgniarki, mogą 

musieć dotknąć części ciała bez pozwolenia. Upewnij się, że nie myli tego zachowania z zachowaniami 

seksualnymi. 

Zabranie go na następny poziom dzięki zachowaniom seksualnym 

Relacje intymne mogą być dla ciebie wyzwaniem, osobą na spektrum autyzmu, ponieważ napotykasz 

wiele niewypowiedzianych oczekiwań, które większość ludzi wydaje się rozumieć bez dyskusji. 

Zamieszanie z niewerbalnymi wskazówkami może być komiczne, na przykład gdy ktoś ziewa i myślisz, 

że osoba dławi się i uderza ją w plecy, aby pomóc jej w oddychaniu, lub może być szkodliwa, na przykład 

gdy dana osoba nie rozumie potrzeby zatrzymania zachowanie. Aby sprostać temu wyzwaniu, 

zalecamy zapoznanie się z kilkoma ważnymi aspektami ukrytego programu nauczania w celu rozwijania 

intymnych relacji. Ukryty program jest terminem używanym do opisu informacji społecznych, które 

wszyscy znają, ale nikt nie jest nauczany. Na razie przejrzyj kolejne sekcje, aby dowiedzieć się więcej o 

ukrytym programie nauczania poprzez zakres angażowania się w zachowania seksualne jako 

autystyczny dorosły. 

Najważniejszą częścią chłopaka lub dziewczyny jest "przyjaciel" 

Żaden zestaw reguł nie określa, jak długo musisz znać osobę, zanim spróbujesz uprawiać związek 

chłopca z dziewczyną. Zdobycie chłopca / dziewczyny może nastąpić po tym, jak przez pewien czas 

znasz go jako przyjaciela. Jako osoba z autyzmem może ci łatwiej budować relacje chłopiec / 

dziewczyna z ludźmi, z którymi już czujesz się komfortowo jako przyjaciele. Z drugiej strony możesz 

spotkać kogoś po raz pierwszy i wiedzieć od razu, że chcesz, aby był on twoim chłopcem / dziewczyną. 

W obu przypadkach najważniejszą częścią związku chłopaka lub dziewczyny jest bycie przyjacielem. 

Teresa Bolick, psycholog specjalizujący się w pomocy dzieciom i młodym dorosłym na spektrum 

autyzmu, ma pewne wskazówki do opracowania i utrzymania najistotniejszej przesłanki intymne 

relacje - przyjaźń. Te wskazówki opisują niektóre z najważniejszych elementów bycia dobrym 

przyjacielem, a z kolei chłopakiem / dziewczyną. Oto wskazówki: 

* Słuchaj tak uważnie, jak tylko potrafisz. Ludzie lubią słuchać, a słuchanie jest istotną umiejętnością 

nawiązywania relacji z innymi. Dwa z kluczowych wskaźników, których możesz użyć, aby upewnić się, 

że twój znaczący inny wie, że słuchasz, to kontakt wzrokowy i obracanie twojego ciała w kierunku osoby 

mówiącej. Możesz potrzebować bezpośrednich instrukcji w tym zakresie, aby pokazać, że zwracasz 

uwagę. Może się okazać, że kontakt wzrokowy jest trudny lub niemożliwy. Wiele osób na spektrum 

autyzmu, które mogą nawiązać kontakt wzrokowy, informuje, że nie otrzymuje żadnych przydatnych 

informacji dla ich wysiłków. Z tego powodu zalecamy, aby w przypadku trudnego kontaktu z oczami, 

patrzeć w pobliżu oczu drugiej osoby. Na przykład możesz skupić się na obszarach nosa, ust lub czoła 

danej osoby. 

* Ćwicz odpowiednią higienę. Ustal harmonogram, aby dbać o podstawowe potrzeby higieny osobistej 

i trzymaj się go. Nawet jeśli nie zauważysz swojego oddechu lub zapachu ciała, inni mogą, w tym 

zainteresowanie miłością. Jeśli jesteś wyłączony przez zapachy pochodzące od twojego znaczącego 

innego, musisz najpierw zaklasyfikować zapachy. Nie powinieneś nic mówić, jeśli myślisz, że ona nie 

ma zamiaru wąchać w ten sposób (jeśli ma na przykład zapach ciała). Jeśli myślisz, że ona tak pachnie, 

a ci to przeszkadza (na przykład nosi silne perfumy), powinieneś mi wyjaśnić, że zapach ci przeszkadza. 

Problemy sensoryczne często odgrywają dużą rolę w życiu osób z autyzmem. Jeśli jesteś zbyt wrażliwy 

na zapachy, powinieneś znaleźć łagodne, bezwonne mydło, które działa dla Ciebie. Jeśli jesteś 

szczególnie wrażliwy na luffa lub myjki, eksperymentuj z różnymi materiałami, w tym miękkimi 

leniwcami znajdującymi się w dziale dziecięcym sklepów, aby znaleźć coś co działa dla ciebie. Można 

również myć się samodzielnie, używając tylko rąk.  



* Dziel się przeżyciami życiowymi i uczuciami. Ten krok jest niezbędny, aby przejść od etapu znajomości 

i przyjaźni do etapu istotnego - innego. Krótko mówiąc, rozwijasz i gromadzisz interakcje dzielenia się 

doświadczeniami, spędzając razem czas. 

* Strzelaj do przyjemnych nieporozumień. Od czasu do czasu wszyscy się nie zgadzają, ale musisz 

znaleźć sposób, by z szacunkiem się z tym nie zgodzić. Szukaj sposobów, aby szanować osobę i 

traktować ją życzliwie, nawet jeśli nie zgadzasz się z jej punktem widzenia. 

* Liczy się przyjaźń. Badania pokazują, że najbardziej udane długoterminowe, intymne relacje są 

między ludźmi, którzy są pierwszymi przyjaciółmi. Postaw premię na przyjaźni, zamiast spieszyć się z 

fizycznymi aspektami relacji. 

* Pokaż zainteresowanie. Ludzie są zachwyceni, gdy zadajesz im pytania o to, jak lubią spędzać czas, 

jakie hobby lubią i jakie mają myśli na temat bieżących wydarzeń. Staraj się, aby druga osoba mówiła 

więcej niż ty. 

* Pozostań na równi. Przebudzenie lub "bieganie na pustym" przeszkadza w twoich wysiłkach 

nawiązywania przyjaźni i rozwijania intymnych relacji. 

* Stop oznacza stop / Nie znaczy nie. W tym przypadku dosłowna interpretacja języka przez ludzi na 

spektrum autyzmu jest atutem. Wiele problemów pojawia się, gdy dana osoba próbuje odgadnąć "nie" 

drugiego człowieka jako drażniącego lub naprawdę znaczącego "tak" podczas dyskusji na temat 

intymności. Musisz założyć, że jeśli ktoś mówi "nie", oznacza to "nie". 

Angażowanie się w aktywność seksualną Jeśli ty i twoi znaczący inni czujecie się komfortowo z tym 

pomysłem, seks może być wspaniałym sposobem wyrażania miłości i uznania. Seks z definicji to 

zmysłowe przeżycie. Nadwrażliwość i nadwrażliwość osób z autyzmem może wpływać na ich czynności 

seksualne. Na przykład nadwrażliwość może powodować problemy w uzyskaniu niezbędnej stymulacji 

do osiągnięcia orgazmu. Inni mogą doświadczać nadmiernego stymulowania seksu. Dotykowe 

wrażliwości mogą wymagać noszenia ubrań na niektórych częściach ciała podczas angażowania się w 

czynności seksualne. Jeśli druga osoba nie chce uprawiać seksu, musisz natychmiast przestać. Chociaż 

może nie wydawać się to uczciwe, w każdej chwili, gdy druga osoba chce przestać trzymać się za ręce, 

całować, pieścić się, rozgryzać lub uprawiać seks, musisz natychmiast przestać. W przeciwnym razie 

zachęca do ataku na tle seksualnym! Musisz również znać odpowiednie urządzenia antykoncepcyjne, 

których możesz użyć, aby uniknąć skutków niezamierzonej ciąży. Doświadczenie seksualne nie 

ogranicza się do aktywności seksualnej z inną osobą. Możesz również seksualnie zaspokoić się 

samokontrolą, często nazywaną masturbacją Masturbacja jest działaniem, które powinieneś zachować 

w tajemnicy, tak jak zachowujesz aktywność seksualną z inną osobą prywatną. Dotykanie się w 

seksualnie stymulujących sposobach wokół innych ludzi może sprawić, że poczują się bardzo nieswojo, 

a co ważniejsze, będą to sprzeczne z prawem. Jeśli chcesz doświadczyć aktywności seksualnej poprzez 

dotknięcie siebie, znajdź  prywatne miejsce, w którym inni nie mogą cię zobaczyć. 

Dla opiekunów: Odkrywanie edukacji seksualnej dla osób z autyzmem 

Być może słyszałeś mit, że ludzie na spektrum autyzmu nie są zainteresowani intymnymi związkami i 

seksem. Zwiedzanie grupy wsparcia Aspergera (która zazwyczaj jest głównie męska) i obserwowanie, 

co się dzieje, gdy kobieta z zespołem Aspergera wchodzi, może szybko rozwiać ten mit. Być może ludzie 

po prostu nie chcą przyznać, ze względu na społeczne tabu, że ludzie na spektrum autyzmu - 

szczególnie ci, którzy nie potrafią samodzielnie zgłaszać się - mają funkcje seksualne. Ale seks jest 

podstawową potrzebą integralną dla wszystkich osób. Seksualność wpływa na myśli, uczucia, działania 

i interakcje. Wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. A współżycie jest tylko niewielką częścią 



seksualności. Podobnie jak w przypadku całej populacji ludzkiej, osoby z autyzmem są w różnym 

stopniu zainteresowane związkami intymnymi i seksem. Niektóre badania wskazują, że 81 procent 

dorosłych z autyzmem w wieku 16-40 lat wykazuje pewne oznaki zainteresowania seksualnego. 

Niestety, być może z powodu braku lub niewłaściwej edukacji na ten temat, trzeci angażuje się w 

masturbację w miejscach publicznych i prawie połowicznie korzysta z przedmiotów w związku z tą 

działalnością. Masturbacja jest szczególnie rozpowszechniona (i problematyczna) w słabo 

funkcjonujących osobach w spektrum, które mogą wyrazić swoje seksualne pragnienia poprzez 

masturbację. Osoby na tym końcu spektrum często mają najmniejsze zrozumienie społecznie 

akceptowalnego zachowania, w tym miejsca i kiedy masturbacja może być odpowiednia. Niektórzy 

eksperci zauważają, że większość osób z niepełnosprawnością rozwojową otrzymuje wykształcenie 

seksualne tylko po zaistnieniu pewnych zachowań uznanych za nieodpowiednie, obraźliwe lub 

potencjalnie niebezpieczne. Oczekiwanie na kwestię edukacji seksualnej dla osób z autyzmem jest 

trochę podobne do zamknięcia drzwi stodoły po uruchomieniu konia. Jednym z czynników 

komplikujących edukację seksualną osób na spektrum autyzmu jest to, że różnice społeczne między 

tymi i poza nim eliminują podstawowe źródło informacji w tym obszarze - inni rówieśnicy nie są na 

spektrum autyzmu. Dlatego ludzie w spektrum często nie otrzymują normalnych informacji (lub w 

niektórych przypadkach otrzymują błędne informacje) na temat płci od rówieśników spoza zakresu 

widma. W związku z tym to Ty, osoba sprawująca opiekę, musisz nauczyć się uzależniać od spraw 

związanych z seksem. Zapewnienie edukacji na temat seksu prawdopodobnie nie zmieni ilości 

aktywności seksualnej osoby z autyzmem. Jednak to, co zrobi, pozwoli mu odpowiednio kierować 

popędami seksualnymi. Skorzystaj z porad na następnych stronach, aby skierować energię seksualną 

dziecka, aby mógł on żyć pełnią i szczęśliwym życiem seksualnym. Jeśli osoba pod twoją opieką ma 

trudności z powodzeniem wchodzącą w interakcje z otoczeniem (czasami określane jako słabo 

funkcjonujące), może być jeszcze bardziej korzystne oferowanie edukacji seksualnej. Nawet jeśli ma 

trudności w komunikowaniu się i innym udanym interakcjom z otoczeniem, ma popęd seksualny. Jeśli 

nie zapewnisz odpowiedniego wykształcenia, zaspokoi on w pewien sposób jego potrzeby, które mogą 

być mniej pożądane lub może stać się bardzo sfrustrowany. Nie pomijaj tego ważnego tematu dla osób 

na tym końcu spektrum. Nauczanie na temat seksu i zarządzania zachowaniami Ponieważ edukacja, 

którą ludzie spoza widma uzyskują od rówieśników, mediów i innych osób, których brakuje na widmie 

autyzmu, bezpośrednie nauczanie jest bardzo ważne. Nauczanie osoby z autyzmem na temat seksu 

jest jak nauczanie każdego innego przedmiotu: Musisz stworzyć zakwaterowanie dla umiejętności i 

stylu uczenia się osoby na spektrum autyzmu. Możesz zarządzać nieodpowiednimi działaniami, takimi 

jak masturbacja w miejscach publicznych, jak każde inne wymagające zachowanie. Lynn Mitchell z Cody 

Centre identyfikuje te ważne rozważania i koncepcje podczas nauczania ludzi na temat płci: 

* Myśl z wyprzedzeniem i bądź aktywny. Zajmij się seksualnie związanymi wyzwaniami, przed którymi 

stanie twoje dziecko, gdy wejdzie w dorosłość - najlepiej, zanim się pojawią. Niektóre z tych kwestii 

obejmują masturbację, wykorzystywanie seksualne, bezpieczeństwo osobiste i choroby przenoszone 

drogą płciową. Powinieneś również rozważyć kwestie reprodukcyjne, takie jak ciąża, poród i 

rodzicielstwo. Kiedy dobrze funkcjonująca kobieta z autyzmem zaczyna miesiączkować i wykazywać 

pewne zainteresowania seksualne, musi wiedzieć, że seks może prowadzić do ciąży. Musisz 

porozmawiać ze swoim autystycznym nastolatkiem lub dorosłym o środkach antykoncepcyjnych, jeśli 

sądzisz, że może być zainteresowany seksualnym zaangażowaniem się w inną osobę. Możesz także 

omówić orientację seksualną w sposób informacyjny. Nie powinieneś prezentować tematu tak, jak 

chcesz, aby osoba z autyzmem dokonała wyboru. Twoim celem jest poinformowanie osoby, że niektóre 

osoby są przyciągane do osób przeciwnej płci, niektóre są przyciągane do obu płci, a inne są 

przyciągane do tej samej płci. 



* Dostosuj swój styl nauczania. Większość osób z autyzmem czerpie korzyści z konkretnego, 

spokojnego, wspierającego i poważnego sposobu. Podobnie jak w przypadku innych dziedzin edukacji, 

konieczne może być kształcenie w małych, łatwych do zarządzania informacjach. Większość osób z 

autyzmem jest zorientowana wizualnie. W rezultacie pomocne mogą być proste schematy i 

ewentualnie trójwymiarowe modele męskich i żeńskich narządów rozrodczych. Lokalne społeczności 

autystyczne lub inne organizacje obsługujące osoby mogą być w stanie cię powiązać materiały 

przydatne w nauczaniu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnością rozwojową. 

* Tematy do omówienia. Peter Gerhardt, prezes Organizacji ds. Badań nad Autyzmem, określa dziesięć 

głównych pojęć, które należy uwzględnić w edukacji seksualnej: 

• Zachowanie publiczne a prywatne 

• Dobry dotyk kontra zły dotyk 

• Prawidłowe nazwy części ciała 

• Slangowe nazwy dla części ciała 

• Granice osobiste 

• Masturbacja 

• Umiejętności społeczne i budowanie relacji 

• Unikanie zagrożeń i zapobiegania nadużyciom 

• Umiejętności randkowe 

• Osobiste obowiązki i wartości 

Przekierowywanie masturbacji 

Prawie wszyscy ludzie angażują się w masturbację, a ludzie z autyzmem nie są wyjątkiem. Tam, gdzie 

pojawia się wyjątek, jest odpowiedniość aktu. Większość ludzi uczy się (od rówieśników, rodziny, 

mediów i własnych obserwacji), kiedy masturbacja jest odpowiednia (a kiedy nie jest to właściwe), ale 

osoby z autyzmem i innymi schorzeniami mogą potrzebować bardziej bezpośrednich instrukcji. 

Nieodpowiednia masturbacja jest jednym z najtrudniejszych zachowań niektórych osób z autyzmem. 

Społeczne tabu dotyczące nauczania jak i kiedy się masturbować dodają tym trudnościom. Na szczęście 

po przejściu przez tabu, możesz zarządzać masturbacją, tak jak każde inne zachowanie. Oto kilka 

wskazówek Peter Gerhardt, Prezes Organizacji Badań nad Autyzmem (www.researchautism.org), 

sugeruje przekierowanie tego zachowania w bardziej odpowiednich sytuacjach: 

* Przerwij zachowanie jak najwcześniej w łańcuchu. 

* Przypomnij osobie o odpowiednich parametrach czasu i miejsca. 

*Przekieruj osobę na 

• Czynność wymagająca użycia obu rąk. Wzmocnij osobę w celu odpowiedniej dyskryminacji lub użycia 

rąk. 

• Działanie wymagające preferowanych poziomów uwagi, skupienia lub aktywności fizycznej - innymi 

słowy, inne wzajemnie wykluczające się zachowanie. 



• Odpowiednie miejsce dla działalności. Rozważ zaplanowanie "czasu samotnego" w pokoju osoby, 

jeśli to właściwe, i unikaj przekierowania do miejsc innych niż sypialnia osoby. Chociaż łazienka może 

być kuszącym celem, co by się stało, gdyby osoba zamieniała zachowanie na łazienki w domach innych 

ludzi i innych miejscach publicznych? 

Te wskazówki stanowią dobre praktyki w przekierowywaniu niepożądanych zachowań. Wypróbuj 

strategie z innymi trudnymi zachowaniami. 



Specjalistyczne planowanie na przyszłość 

Nienawidzimy być nosicielami złych wiadomości, ale oto one: Pewnego dnia umrzesz. Ty, podobnie jak 

wszyscy rodzice lub opiekunowie, musicie zaplanować prawdopodobieństwo, że dziecko was przeżyje. 

Wielu rodziców uważa, że planowanie specjalnych potrzeb dziecka z autyzmem - zarówno w 

teraźniejszości, jak i w przyszłości - jest przytłaczające lub zastraszające. Nie wiesz, co się wydarzy, więc 

postanawiasz poczekać i zobaczyć. Zanim się zorientujesz, tygodnie zamieniają się w miesiące, a 

miesiące zmieniają się w lata. Pewnego dnia możesz uświadomić sobie, że czas się kończy i nic nie 

zrobiłeś. Dzieci szybko dorastają. Wiele, wiele sytuacji staje się przeszkodą w planowaniu specjalnych 

usług w krótkim czasie, a idealny czas na planowanie nie istnieje. Najlepiej jest zacząć i dostosować 

szczegóły planu w miarę upływu czasu. Nie będziesz żałować, jeśli będziesz przesadzać, ale będzie ci 

przykro, jeśli zbyt długo zwlekasz. Jeśli nie planujesz z wyprzedzeniem, Twoje dziecko może otrzymać 

minimalny dochód lub zostać całkowicie zdyskwalifikowane z usług rządowych. Rozpocznij wkrótce, a 

będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. W tej części omawiamy decyzje, które musisz podjąć, na przykład, 

co zostawić swoje dziecko w testamencie, który będzie opiekunem twojego dziecka po twoim odejściu 

, jak wybierać osoby, które pomogą ci podejmować decyzje i zastanowić się nad przyszłością opieki nad 

dzieckiem, nadzorem, bezpieczeństwem i jakością życia.  

Unikanie typowych błędów finansowych 

Nie chcemy, abyś został złapany na krótko, nie robiąc wszystkiego, co możesz zrobić finansowo dla 

swojego dziecka, więc poprosiliśmy Nadine Vogel, matkę dwóch niepełnosprawnych dzieci i założyciela 

MetDesk, działu MetLife Insurance, który pomaga rodzicom specjalne planowanie potrzeb, aby pomóc 

uniknąć najczęściej popełnianych przez rodziców błędów finansowych. Oto co nam powiedziała: 

* Niepoprawne sporządzanie dokumentów. Wielu rodziców używa w inny sposób kompetentnych 

specjalistów finansowych, którzy nie znają praw specjalnych. Specjaliści bez tej wiedzy mogą popełniać 

błędy, które mogą zaszkodzić finansowej przyszłości dziecka, takie jak niewłaściwe sporządzenie 

testamentu lub polisy ubezpieczeniowej na życie. Potrzebujesz adwokata, który specjalizuje się w 

planowaniu specjalnych potrzeb, aby sporządzić testament dla twojego majątku. 

* Brak koordynacji życia finansowego. Rodzice lub krewni mający dobre intencje mogą nieświadomie 

sprawić, że Twoje dziecko będzie beneficjentem inwestycji, na przykład, które negatywnie wpłynie na 

kwalifikowalność twojego dziecka. Zobacz sekcję "Utrzymanie uprawnień do świadczenia usług 

publicznych" w tej części 

* Brak wystarczających informacji na temat przepisów prawnych wpływających na Twoje dziecko. Na 

przykład rodzice mogą zakładać, że są automatycznie opiekunami ich 18- lub 21-letniego dziecka (twój 

stan określa prawny limit wiekowy), kiedy nie przeszli procedury prawnej niezbędnej do uzyskania 

prawnej opieki. Nie chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób nie możesz zobaczyć wyników medycznych 

swojego dorosłego dziecka w ramach obowiązującego prawa federalnego bez pisemnej zgody dziecka. 

Twoja prawniczka lub grupa osób niepełnosprawnych powinna być w stanie ci pomóc w przestrzeganiu 

przepisów w twoim stanie i hrabstwie. 

I, oczywiście, największym błędem nie jest planowanie, dlatego czytasz ten rozdział. MetLife 

przeprowadziło ankietę, która wykazała, że 60 procent rodziców nie spodziewa się, że dzieci o 

specjalnych potrzebach staną się niezależne finansowo, ale większość rodziców nie napisała 

testamentu. Nie czekaj, aż będzie za późno! 

Umieszczenie planu na papierze: Pierwsze kroki 



Aby podejmować decyzje dotyczące przyszłości twojego dziecka, musisz pomyśleć o kilku kwestiach, 

które omawiamy w tej sekcji, w tym o jego zdolnościach zarabiania i Twojej sytuacji finansowej. Jeśli 

poświęcisz trochę czasu na wcześniejsze rozważenie tych problemów, będziesz w stanie lepiej 

skoncentrować swoje planowanie. Zadaj sobie następujące cztery pytania: 

* Jaka jest prognoza mojego dziecka, aby móc utrzymać się i zarządzać swoimi sprawami finansowymi? 

Jaki jest jego potencjał zarobkowy? 

* Jakie świadczenia rządowe otrzymuje teraz i jakie są uprawnienia do otrzymania? 

* Jak ja działam finansowo? 

* Jakie jest najlepsze środowisko życia dla mojego dziecka? 

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci ustalić, co będzie w Twojej woli lub zaufaniu rodzinnym, czy twoje 

dziecko będzie korzystało z pomocy rządowej, i kto zajmie się nim po tym, jak nie będziesz już mógł. 

Biorąc pod uwagę prognozy twojego dziecka 

Aby zaplanować finansową przyszłość swojej rodziny, musisz pomyśleć o prognozie swojego dziecka. 

To zadanie jest trudne, szczególnie jeśli twoje dziecko jest młode. Może twoje dziecko będzie o wiele 

bardziej niezależne, niż możesz sobie wyobrazić, w takim przypadku z przyjemnością wyrzucisz te 

plany. W takim przypadku możesz zacząć planować studia. Z drugiej strony spektrum, twoje dziecko 

może potrzebować ciągłej opieki i uwagi, w takim przypadku twoje planowanie może mieć znaczenie. 

Najlepszym sposobem działania jest zachowanie ostrożności i zaplanowanie najgorszego scenariusza. 

Profesjonalna wycena może być konieczna dla młodszych dzieci, ponieważ nie masz obiektywizmu. W 

przypadku dorosłych dzieci prawdopodobnie wiesz, co może zrobić. Teraz rozważ swój potencjał 

zarobkowy. Czy Twoje dziecko może wnieść wkład finansowy, a jeśli tak, to ile? Czy on sam się wspiera 

w obecnym czasie, czy możesz sobie wyobrazić taki scenariusz? Nawet jeśli twój syn lub córka jest 

zatrudniony, jego praca może nie pokryć wszystkich niezbędnych kosztów utrzymania. Ponadto, 

chociaż dana osoba może być samowystarczalna w zakresie opieki osobistej oraz zdolności do pracy i 

uzyskania dochodu, wiele osób o specjalnych potrzebach łatwo podlega wpływom i manipulacjom. 

Mogą mieć trudności z prostymi pieniędzmi i kwestiami budżetowymi wymagającymi pomocy. Nie 

zapomnij o college'u. Twoje dziecko może skończyć szkołę, nawet jeśli nie spodziewasz się, że tak się 

stanie. W takim przypadku chcesz się upewnić, że zasoby przydzielone do planowania można przenieść. 

Nie odrzucaj automatycznie opcji uczelni. Kwestia ta będzie się ciągle pojawiać w trakcie całej kariery 

szkolnej dziecka, więc musisz być na nią przygotowany. 

Zachowanie uprawnień do korzystania z usług rządowych 

Zasiłki stanowe i federalne są dostępne, nawet jeśli twoje dziecko pracuje, ale wiele rodzice 

autystycznych dzieci i dorośli z autyzmem nie są świadomi tych kwalifikacji. Zasiłki rządowe mogą 

pomóc Twojemu dziecku, gdy będziesz żył, jak i po tym, jak odejdziesz. Rodzice powinni pamiętać o 

wymogach kwalifikowalności podczas planowania finansowego, ponieważ osoba z autyzmem może 

stracić swoją kwalifikację, dziedzicząc zbyt wiele. (Takie świadczenia są sprawdzane pod względem 

finansowym, co oznacza, że rząd bierze pod uwagę dochód lub majątek twojego dziecka.) Na przykład 

federalny program dodatkowego ubezpieczenia społecznego (SSI) i Medicaid pomagają w pokryciu 

podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, odzież i opieka medyczna, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 

2000 $ w aktywach. Innym ważnym świadczeniem rządowym jest Ubezpieczenie Społeczne (SSA) 

Ubezpieczonego, który przeżył ubezpieczenie społeczne / zasiłek emerytalny. Jeśli rodzic umiera, lub 

staje się niepełnosprawny i / lub przechodzi na emeryturę, osoba z autyzmem może kwalifikować się 

do świadczeń pieniężnych i Medicare. Nie ma żadnych testów na te korzyści, a niektóre osoby 



jednocześnie kwalifikują się do SSI, SSA, Medicaid i Medicare. Są zarobione i niezrealizowane pułapy 

dochodów, które różnią się w poszczególnych państwach dla różnych programów rządowych. Osoba 

musi kwalifikować się medycznie na podstawie jego stanu. IQ i poprzednie zatrudnienie są również 

brane pod uwagę w przypadku niektórych programów rządowych. Zasiłek na dzieci i adopcje 

przekraczający dozwolony limit może skutkować brakiem prawa do wypłaty lub rozwiązaniem 

stosunku pracy. Upewnij się, że otrzymałeś dane z urzędu stanu w Twoim stanie. Inne świadczenia 

rządowe, takie jak Social Security Disability Insurance (SSDI), nie mają finansowych kryteriów 

kwalifikowalności - niezależnie od tego, co pozostawiasz swojemu synowi lub córce. Po 

zakwalifikowaniu twojego dziecka płatności z Ubezpieczeń Społecznych będą kontynuowane. Pomocną 

organizacją rządową jest NICHCY, czyli Krajowe Centrum Rozpowszechniania Dzieci 

Niepełnosprawnych (na wypadek, gdybyś się zastanawiał, nazwa zmieniła się, ale akronim tak się nie 

stało). Organizacja ta dostarcza informacji na temat rodzajów niepełnosprawności, badań i przepisów 

prawnych dotyczących autyzmu i innych rodzajów niepełnosprawności. 

Określanie wielkości posiadłości 

Musisz wiedzieć, co musisz później zapewnić swojemu dziecku. Być może uważasz, że "majątek" jest 

zbyt wielkim słowem dla twoich marnych aktywów, ale to jest prawny termin, który słyszysz podczas 

rozmowy z prawnikami. Aby zmaksymalizować posiadłość, zapisz wszystkie aktywa, które posiadasz; 

możesz być mile zaskoczony! Wymieniając swoje zasoby, pamiętaj o następujących kwestiach: 

* Kapitał własny w domu i każdej innej nieruchomości 

* Inwestycje, takie jak akcje i obligacje 

* Emerytury, renty, IRA, 401 (k) i inne pojazdy emerytalne 

* Znacząca sztuka i antyki 

* Polisy na życie, które mają wartość gotówkową 

Biorąc pod uwagę warunki życia i opiekę 

Gdzie twoje dziecko będzie żyło po twoim odejściu i kto będzie jej opiekunem? Trudne, jak ta 

perspektywa może być, trzeba pomyśleć o tym, kto podejmie najlepsze decyzje dla niej. Powinieneś 

nazwać tę osobę (lub osoby) w swojej woli. Ta kluczowa decyzja musi zostać podjęta natychmiast, 

ponieważ ma ona znaczny wpływ na przyszłość Twojego dziecka. Decyzja opiekuńcza oznacza, że należy 

wziąć pod uwagę następujące kwestie: Kto zapewni codzienną opiekę i nadzór? Kto będzie 

monitorował wizyty lekarzy, dietę, leki i terapię? Jakie doświadczenie mają przyszli opiekunowie w 

opiece nad osobą z autyzmem? I kto jest kwalifikowany do udziału w spotkaniu Indywidualnych 

Programów Edukacyjnych (IEP)? Sekcja "Wyznaczanie opieki" później dostarcza więcej informacji na 

temat opieki. 

Angażowanie prokuratora i / lub planisty finansowego 

Jeśli chcesz zatrudnić specjalistę, który pomoże w planowaniu specjalnych potrzeb rodziny, najlepszym 

miejscem na rozpoczęcie jest upewnienie się, że wybrana osoba ma pewne doświadczenie w tej 

dziedzinie. Prawo dotyczące specjalnych potrzeb jest obszarem specjalnym, o którym może nawet nie 

wiedzieć doświadczony prawnik lub doświadczony doradca finansowy. Co najważniejsze, twoi doradcy 

nie powinni nigdy mówić ci, co masz robić. Muszą słuchać tego, co chcesz dla swojej ukochanej osoby 

teraz iw przyszłości. Ich zadaniem jest spełnić Twoje życzenia poprzez planowanie i przygotowanie 

dokumentów. Jeśli ktoś zacznie mówić ci, żeby to zrobić i zrobić to, najmądrzejszą rzeczą, jaką możesz 

zrobić, to odejść. Jednak coraz większa liczba specjalistów wkracza w dziedzinę specjalnej troski - 



niektórzy mają nawet osobiste doświadczenia z niepełnosprawnością w swoich rodzinach. Najlepszym 

sposobem skontaktowania się z profesjonalistą z doświadczeniem w danej dziedzinie może być 

uzyskanie rekomendacji. Należy jednak pamiętać, że planowanie jest projektem zespołowym. Nikt nie 

może zrobić wszystkiego sam. Oto kilka sposobów, aby uzyskać rekomendacje dla profesjonalistów: 

* Skontaktuj się z lokalną grupą osób niepełnosprawnych, aby znaleźć kogoś zaznajomionego ze 

specjalnymi potrzebami. 

* Zadzwoń do lokalnego stowarzyszenia prawników lub innej grupy handlowej. 

* Zapytaj innych lokalnych rodziców o polecenia. 

* Zapytaj swoją firmę ubezpieczeniową, doradcę inwestycyjnego lub inne usługi finansowe o firmę, 

jeśli ma usługi skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami. MetLife, na przykład, ma MetDesk, 

który ma bezpłatny numer na swojej stronie internetowej (www.MetLife.com, wybierz link dla osób 

fizycznych, a następnie kliknij Planowanie Specjalnych Potrzeb). Ta organizacja zapewnia bezpłatne 

skierowania do specjalnych prawników, grup wsparcia i lokalnych zwolenników niepełnosprawności.  

Kiedy kontaktujesz się z profesjonalistą, zadawaj pytania dotyczące jego / jej doświadczenia i filozofii, 

i nie myśl, że jesteś zobowiązany do zatrudniania kogokolwiek, z kim rozmawiasz. Ponadto nie pomiń 

niefinansowych aspektów przyszłego związku. Tego typu relacje biznesowe, w które zaangażowani są 

członkowie rodziny, mogą przedstawiać emocjonalne decyzje, które wymagają czegoś więcej niż 

technicznej wiedzy. Jeśli dana osoba jest tania, ale nieczuła, możesz uznać, że radzenie sobie z nim jest 

zbyt stresujące, aby być warte oszczędności. Oto, na co możesz zwrócić się podczas rozmowy z 

potencjalnymi specjalistami od planowania: 

* Doświadczenie w pracy z rodzinami o specjalnych potrzebach. Jeśli znajdziesz profesjonalistę poprzez 

rekomendację, możesz już mieć te informacje. Być może uda Ci się znaleźć kogoś nowego w tym 

obszarze, który mógłby dobrze się uczyć, ale po co ryzykować? 

* Ekspertyza. Aby wykonać planowanie finansowe zgodnie z prawem, nie jest wymagane żadne 

konkretne poświadczenie papieru. Nazwy, które możesz zobaczyć, to CPA, JD, MBA, CFP (Certified 

Financial Planner), ale najważniejszą wiedzą jest znajomość federalnych, stanowych i hrabstw 

dotyczących niepełnosprawności. Przepisy często się zmieniają i potrzebujesz kogoś, kto się dogoni. 

Istnieje jedno profesjonalne oznaczenie, które oznacza rozległą wiedzę specjalistyczną w szczególności 

w planowaniu specjalnych potrzeb. Oznaczenie to Chartered Lifetime Assistance Planner (ChLAP) 

przyznawane absolwentom National Center on Life Planning (NCLP), organizacji non-profit z 

Northridge w Kalifornii, która zapewnia usługi planowania i ustanowiła krajowy program szkoleniowy 

i centrum zasobów dla adwokaci i inni profesjonalni doradcy w zakresie planowania specjalnych 

potrzeb. 

* Umiejętności komunikacyjne. Twój prawnik / planista powinien być w stanie wyjaśnić prawa i 

terminologię finansową w terminach laika, z szacunkiem i nie protekcjonalnie, abyś dokładnie wiedział, 

co robi. To twoje pieniądze! Jeśli nie możesz się dobrze komunikować z tą osobą, powinieneś iść dalej. 

* Osobista wrażliwość i takt. Decyzje, które podejmujesz na temat swojego dziecka, są pełne 

emocjonalnych problemów i potrzebujesz kogoś, kto to zrozumie i poradzi sobie z tym. 

* Dostępność. Kogo chcesz robić w rzeczywistej pracy: osobę, z którą rozmawiasz lub stażysta? Czy 

dana osoba ma zasady dotyczące zwracania połączeń telefonicznych? A co z pocztą e-mail? 

Jeszcze jedna uwaga to cena. Poproś adwokata / planistę o oszacowanie jej opłaty na piśmie. Jeśli 

uważasz, że opłata jest zgodna z ilością pracy, jaką wykona i co chcesz zapłacić, dobrze. Jeśli opłata 



brzmi bardziej, niż możesz sobie pozwolić, dowiedz się, jak rozsądna jest w rzeczywistości. Ale nie czas 

na zakupy. Wybierz swój planer na podstawie zdolności, a nie opłaty. Opłaty są często negocjowane 

lub możesz poprosić o opracowanie planu płatności. Większość profesjonalistów pracujących z 

rodzinami o specjalnych potrzebach wie, że napotykają trudności finansowe i są bardziej niż chętni do 

współpracy. Zastanów się także, w jaki sposób rekompensowany jest doradca. Czy usługa jest 

świadczona na podstawie opłaty, sprzedaży produktu lub obu? Musisz wiedzieć z góry, jak to będzie 

działać. Podczas pracy z zespołem doradców (prawnikiem, doradcą podatkowym, doradcą 

finansowym) należy sporządzić umowę planistyczną przygotowaną przez każdego członka zespołu, 

który szczegółowo określa usługi, które mają zostać dostarczone, oraz koszt przed zatwierdzeniem. 

Niektórzy planiści mogą przyjmować karty kredytowe jako wygodną opcję. Jeśli Twoje dziecko korzysta 

z programów SSI lub SSA, możesz wykorzystać te fundusze, aby uiścić opłaty. 

Spisanie swojej woli 

Jeśli masz dziecko lub bliskiego krewnego z autyzmem, potrzebujesz testamentu. . . to takie proste. 

Dlaczego pytasz? Jeśli umrzesz w intestacji (lub bez testamentu), przepisy twojego państwa określają, 

gdzie znajdują się Twoje aktywa, i nie chcesz, aby rząd podejmował tak ważne decyzje dla ciebie! 

Chociaż przepisy różnią się w poszczególnych stanach, generalnie nakazują, aby wszystkie twoje 

aktywa trafiały do żyjącego małżonka. Jeśli nie ma żyjącego małżonka, to trafia on do wszystkich 

pozostałych przy życiu dzieci w równych częściach. Tworzenie testamentu (lub żywego zaufania) 

przydzielanie zasobów jest jedynym sposobem na upewnienie się, że wszyscy członkowie Twojej 

rodziny rozpowszechniać swoje aktywa w wybrany sposób. Zawsze możesz zmienić lub odwołać swoją 

wolę przed śmiercią, jeśli zmieni się sytuacja. Podejmij najlepszą decyzję dzięki informacjom, które 

posiadasz. Bycie bezpiecznym jest lepsze niż robienie niczego. Ponadto, jak przypomina twój prawnik, 

pamiętaj, że twoja wola nie kontroluje wszystkich twoich aktywów. Przedmioty takie jak ubezpieczenie 

na życie (ze współmałżonkiem jako beneficjentem) i majątek wspólny idą do twojego współmałżonka 

po twojej śmierci, bez względu na to, co mówi twoja wola. Ponadto, pojazdy inwestycyjne, takie jak 

IRA, 401 (k) i renty, mijają oznaczenie beneficjenta i muszą zostać zmienione. Nie chcesz, aby Twoje 

dziecko otrzymywało bezpośrednią zasiłek pośmiertny po śmierci jego rodziców. Upewnij się również, 

że testamenty dziadków nie są tworzone w taki sposób, aby wnuki z autyzmem mogły otrzymać 

spadek. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy rodzic umrze przed rodzicami (dziadkami autystycznego 

dziecka). Zalecamy zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika do przygotowania testamentu. 

Testamenty są tematem technicznym, a tworzenie woli nie jest propozycją zrób to sam. Porady, które 

dajemy w tej sekcji, to ogólne porady, a nie porady prawne, ale powinny pomóc ci we właściwym 

kierunku. 

Konfigurowanie zaufania o specjalnych potrzebach 

Wielu rodziców tworzy specjalne zaufanie do ich woli, aby upewnić się, że ich dziecko ma pieniądze na 

rekreację, podróże i edukację, zachowując przy tym prawo do federalnej pomocy, jeśli cokolwiek stanie 

się tobie. Jeśli dzielenie majątku pomiędzy twoje dzieci wpływa na zdolność Twojego dziecka 

autystycznego do otrzymywania zasiłków, zostawiasz swoje dziecko na mrozie po twoim odejściu. 

Informacje, które podajemy w tej sekcji, są dla Ciebie, jeśli zdecydujesz się nie przekazywać pieniędzy 

na niepełnosprawne dziecko. Zaufanie o specjalnych potrzebach ma na celu zabezpieczenie jego 

aktywów. Aby sporządzić to zaufanie, potrzebujesz prawnika, wykwalifikowanego prawnika lub 

specjalisty ds. Dokumentów prawnych. Osoba, która przygotowuje twoją wolę, powinna wiedzieć jak 

to zrobić. Podejmowanie decyzji, czy zaufanie do specjalnych potrzeb jest odpowiednie dla Twojego 

dziecka. Jeśli twoje dziecko z autyzmem może zarządzać własnymi finansami, musisz ustalić, czy ona 

może kiedyś potrzebować świadczeń rządowych, takich jak Uzupełniające Ubezpieczenie 

Bezpieczeństwa (SSI), subsydiowane zakwaterowanie, opiekę osobistą lub Medicaid. Musisz myśleć 



długoterminowo. Jeśli uważasz, że może potrzebować tego typu usług, zaufaniem może być droga. 

Fundusze specjalnego przeznaczenia mają różne formy. Oceń, czy otrzymujesz poprawny dokument, 

omawiając następujące pytania z profesjonalistą: 

* Kiedy planujesz sfinansować zaufanie? 

* Czy inni członkowie rodziny oświadczyli, że chcą zostawić część swoich aktywów na rzecz zaufania 

specjalnego? 

* Czy trust jest finansowany z ugody sądowej? 

* Czy chcesz teraz korzystać z funduszy powierniczych? 

* Czy chcesz przenieść aktywa dziecka do funduszu powierniczego? 

Przy złym typie zaufania ryzykujesz utratę rządu i innych korzyści. Niektóre trusty są zależne od stanu. 

Odczekaj chwilę zanim zaczniesz cokolwiek podpisywać. Oczywiście, jeśli twoje dziecko jest dobrze 

funkcjonujące i nie kwalifikuje się do świadczeń zależnych od dochodów, możesz chcieć opuścić swoją 

część majątku. Zaplanuj na podstawie umiejętności Twojego dziecka dzisiaj, a nie tego, na co masz 

nadzieję. Zawsze możesz zmienić swój plan. 

Biorąc pod uwagę sposoby finansowania trustu 

Rodzice często fundują specjalne potrzeby poprzez ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie na życie jest 

wspólnym pojazdem, ponieważ pomaga ludziom o skromnych środkach "tworzyć osiedle". Ważne jest 

również, aby znać rodzaj polisy ubezpieczeniowej na życie, którą kupujesz. Upewnij się, że sfinansuje 

zaufanie po twojej śmierci. Jeśli ty i twój małżonek jesteś na emeryturze lub jesteś na emeryturze, a 

twoje dzieci są dorosłe, możesz mieć emeryturę, dom z wysokim kapitałem, a także nie ponosić 

odpowiedzialności finansowej wobec innych dzieci. W takim przypadku nie potrzebujesz 

ubezpieczenia. Nieruchomości na wynajem, fundusze inwestycyjne, akcje, spadki i prezenty od innych 

- wszelkie aktywa generujące dochód - wystarczą. 

Wdrażanie planu na specjalne potrzeby 

Ustanowienie trustu o specjalnych potrzebach wymaga wielu rozważań z twojej strony, w tym 

wydziedziczenia dziecka, napisania listu intencyjnego i mianowania kuratora. 

Deaktywowanie Twojego dziecka 

Dziwne, jak może się wydawać, wydziedziczenie autystycznego syna lub córki może być najmilszym 

krokiem, który możesz podjąć, jeśli twoje aktywa nie są ogromne (jak większość z nas!), A twoje dziecko 

nie jest całkowicie samowystarczalne. W takich przypadkach rządy federalne i stanowe są zobowiązane 

do wspierania twojego dziecka. Wydzierasz dziecko, nie pozostawiając mu aktywów finansowych w 

testamencie, lub zostawiasz mu symboliczną kwotę, na przykład 1 $, aby pokazać, że nie zapomniałeś 

go. Jako Jaime Parent, ojciec autystycznego dorosłego, który często mówi o planowaniu finansowym 

na temat niepełnosprawności, mówi: "Twoje dziecko nie posiada niczego." Rodzic, który mieszka w 

Maryland, również bardzo zaleca zakup polisy ubezpieczeniowej na życie dla własnego spokoju ducha. 

Inni adwokaci sugerują, że zbędne jest posiadanie innych środków na finansowanie zaufania dziecka. 

Kiedy wydziedziczasz swoje dziecko, musisz upewnić się, że Babcia, kuzyn George w Toronto i najlepszy 

przyjaciel Twojego dziecka nie sprawiają, że jest on beneficjentem ich testamentów lub jakichkolwiek 

polis ubezpieczeniowych. Musisz wyjaśnić, że ich hojne i dobrze zaplanowane prezenty mogą zranić 

twoje dziecko, dyskwalifikując go z zasiłków, od których zależy. Lepiej sprawdź także własne zasady, 

gdy jesteś na tym! Powiedzmy, że Babcia zostawia Twoje dziecko 5000 $ za życia. Nie może po prostu 



napisać czeku, gdy otrzyma świadczenia rządowe, ponieważ władze będą zadawać pytania dotyczące 

wszelkich wątpliwości transakcje. Mogą chcieć zmniejszyć jego świadczenia o kwotę prezentu, coś, 

czego prawdopodobnie chciałbyś uniknąć. W najgorszym przypadku pieniądze otrzymane przez 

dziecko z autyzmem mogą zostać przeniesione z jego nazwiska bez wpływu na świadczenia, jeśli masz 

odpowiedni rodzaj zaufania. Jeśli kwota jest niewielka (powiedzmy poniżej 10 000 USD), zwrot lub 

przedpłata czynszu (jeśli dziecko ma ukończone 18 lat) jest jednym ze sposobów. Jeśli kwota przekracza 

10 000 USD z tytułu dziedziczenia lub ugody prawnej, może być właściwe OBRA93 Special Needs Trust 

(OBRA93 oznacza Budżet Omnibus i Ustawa o pojednaniu, która powstała w 1993 roku). Ten rodzaj 

zaufania o specjalnych potrzebach jest finansowany przez osobę z autyzmem. Jest to najbardziej 

restrykcyjny rodzaj zaufania i ma rezerwę na wypłatę dla rządu po śmierci beneficjenta. Fakt, że 

pozwala dziecku pozostać na zasiłku SSI i Medicaid, zastępuje którekolwiek z jego postanowień. 

Wypełniając formularze rządowe, możesz chcieć powiedzieć, że Twoje dziecko nie ma żadnych 

aktywów, a nie konto czekowe zawierające na przykład 2000 USD. Jeśli go posiada, urzędnicy agencji 

będą monitorować konto, aby upewnić się, że jego kwota nie przekracza 2000 USD. Najlepszym 

sposobem działania jest całkowite wyczyszczenie zasobów, co może się wydawać trudne. 

Pisanie listu intencyjnego 

Inną częścią procesu zaufania do specjalnych potrzeb jest napisanie listu intencyjnego - oświadczenia, 

które określa życzenia dotyczące opieki nad dzieckiem przyszłego opiekuna (który może być inną osobą 

niż powiernik). Nie należy go nawet wymieniać w żadnym dokumencie prawnym, więc nie należy go 

interpretować jako jego część, co umożliwia pisanie czegokolwiek i nie martwienie się o język 

prawniczy. Nikt poza opiekunami nie może przygotować tego listu, ponieważ doradcy nie mają bliskiej 

wiedzy o osobie. List intencyjny jest dokumentem, który ciągle się zmienia, gdy osoba dorasta i 

dojrzewa. Możesz wprowadzać zmiany bez konieczności korzystania z adwokata, notarialnych 

podpisów i mieć świadków za każdym razem. Twój planista specjalnej troski może mieć szablon, który 

możesz śledzić podczas pisania listu. W piśmie tym należy uwzględnić następujące elementy: 

* Informacja o stanie fizycznym i psychicznym twojego dziecka - to najważniejsza część twojego listu 

* Leki, lekarze, alergie pokarmowe i historia medyczna 

* Twoje aspiracje dotyczące przyszłości Twojego dziecka 

* Twoje przekonania dotyczące takich kwestii, jak randki i małżeństwa, religia, sytuacja życiowa, praca 

i plany akademickie dla Twojego dziecka 

* Twoje zainteresowania, nadzieje i marzenia dziecka, hobby, nawyki społeczne, upodobania i 

antypatie 

Informacje te pomagają przyszłym opiekunom w zarządzaniu codziennymi czynnościami dziecka po 

jego odejściu. Ale nie czekaj, aby przekazać list intencyjny ludziom - teraz jest to nieocenione dla innych 

członków rodziny, przyjaciół, nauczycieli, szkolnej pielęgniarki, terapeutów i koordynatorów wsparcia 

rządowego. Mówi im wszystko, co powinni wiedzieć teraz o swoim dziecku. Czasami możesz uzyskać 

szablony tych listów od planistów o specjalnych potrzebach. 

Mianowanie powiernika 

Musisz także powołać kuratora. Naliczasz powiernika, którego nazywasz w testamencie, zarządzając 

funduszami w zaufaniu o specjalnych potrzebach. Osoba ta może być krewną, przyjacielem rodziny lub 

ewentualnie profesjonalnym kuratorem. Możesz uzyskać profesjonalne referencje z takich miejsc, jak 

MetLife lub Merrill Lynch. Zaufane firmy to Wells Fargo, Chase Manhattan, Harris Trust, Mass Mutual 



Trust Company, Heartland Financial i Northern Trust. Przed nazwaniem instytucji jako powiernika 

musisz spotkać się z przedstawicielem i poznać jego opłaty, usługi i minimalną kwotę, którą będzie 

zarządzać. Często jest minimum, które musisz spełnić, aby się zakwalifikować. Rodziny mają możliwość 

nazwania zaufanego przyjaciela lub członka rodziny jako cotrustee w instytucji finansowej. Lub możesz 

wybrać nazwę rodziny lub przyjaciół bez instytucji. Powiernicy mogą zatrudniać profesjonalistów w 

zakresie doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i zarządzania. Musisz dokładnie zaprojektować 

zaufanie, aby powiernik (który ma pełną władzę nad swoimi funduszami) nie pozwolił beneficjentowi 

(twojemu dziecku) na zbyt duży dochód, aby jego korzyści były zagrożone. Jest to doskonały przykład 

tego, dlaczego potrzebujesz prawnika, który rozumie planowanie na specjalne potrzeby i jest 

zaznajomiony z prawami zaufania twojego państwa  

Zaufanie musi również zastrzec następujące: 

* Co dzieje się z funduszami powierniczymi po śmierci beneficjenta, wraz z umowami pogrzebowymi 

dla beneficjenta 

* Kto staje się powiernikiem, jeśli zmarł pierwotny powiernik 

* Że fundusze uzupełniają, a nie zastępują inne świadczenia (Pozycje, które nie zmniejszają płatności 

federalnych, obejmują opiekę medyczną, rachunki telefoniczne, edukację i rozrywkę.) 

* Że zaufanie nie będzie wykorzystywane do spłacania rodzinnych długów 

Inne decyzje, które musisz podjąć w związku ze specjalnym zaufaniem i wolą, z pomocą prawnika, są 

następujące: 

* Wybór odwołalnego lub nieodwołalnego zaufania. To oznacza, czy możesz usunąć fundusze z trustu, 

gdy jeszcze żyjesz, w razie niebezpieczeństwa. Odwołalne zabezpieczenie o specjalnej wartości z 

aktywami przekraczającymi 2 000 USD spowoduje utratę lub brak uprawnień do otrzymywania 

świadczeń państwowych. Zaufanie musi być nieodwołalne, aby aktywa nie mogły być uważane za 

należące do osoby z autyzmem. Nie wkładaj pieniędzy do specjalnego zabezpieczenia, jeśli uważasz, że 

możesz go potrzebować! Nie możesz tego odzyskać ani używać go dla nikogo innego w nieodwołalnym 

zaufaniu. 

* Wybór żywego lub testamentowego zaufania. Życie oznacza, że Ty i inni możecie go teraz 

sfinansować i wykorzystać; testament oznacza, że wchodzi w życie po śmierci rodziców. Problem z 

testamentem polega na tym, że nikt (na przykład dziadkowie twojego dziecka) nie może nazwać 

testamentowego zaufania jako beneficjenta, jeśli nie wie, kiedy to będzie obowiązywać. 

* Określanie, jak dbać o autystyczne dziecko bez wykluczania jej rodzeństwa w testamencie. 

Podarowanie moralnie obowiązkowego prezentu 

Jeśli twoje dziecko potrzebuje dużej pomocy, a wydziedziczenie go wydaje się zbyt trudne (zobacz 

sekcję "Umieszczanie swojego planu specjalnych potrzeb w grze", aby uzyskać więcej informacji na 

temat wydziedziczania), rozważ tę opcję dla swojej woli: Możesz podarować jedną z rodzeństwo 

dziecka z tak zwanym moralnie obowiązkowym darem. Ten prezent oznacza, że przekazujesz pieniądze 

jednemu z rodzeństwa i ufasz, że podzieli się nim z autystycznym dzieckiem w sposób, w jaki piszesz 

przed śmiercią. Oczywiście, musisz ufać, że twoje dziecko spełni twoje życzenia, jeśli to zrobisz. 

Moralnie zobowiązany prezent nie jest prawnie egzekwowalny, a to jest pocieranie. Używaj tego tylko 

w ostateczności. Jeśli pójdziesz tą drogą, nadal możesz zostawić przedmioty autystycznemu dziecku, 

które mogą mieć dla niego osobistą wartość, o ile nie przekraczają wartości 2000 $. Twój syn lub córka, 

jeśli jest kompetentny psychicznie, może zatrudnić każdą pomoc, jakiej potrzebuje, aby pomóc w 



zarządzaniu prezentem. Nawet jeśli rodzeństwo Twojego autystycznego dziecka jest odpowiedzialne, 

może mieć trudności w spełnieniu twoich życzeń. Może zachorować lub stać się inwalidą lub może 

zbankrutować. Być może będzie musiał dokonać trudnych wyborów. Może umrzeć lub się rozwieść, 

oddając pieniądze w inne ręce. Z powodu tych zagrożeń, jeśli twoje autystyczne dziecko potrzebuje 

dożywotniej opieki, moralnie obowiązkowe prezenty mogą sprawić, że rodzeństwo będzie pod zbyt 

dużą presją. Na początku może to zająć trochę więcej pracy, ale zalecamy opcję zaufania jako 

najsilniejszą opcję, niezależnie od tego, jak wiarygodne jest twoje dziecko. 

Wyznaczanie opieki 

Temat jest trudny do pomyślenia, ale musisz zdecydować, kogo chcesz zaopiekować się dzieckiem, jeśli 

coś ci się stanie, zanim osiągnie pełnoletność lub jeśli nie jest w stanie podejmować własnych decyzji, 

gdy kończy 18 lub 21 lat ( Jeśli jesteś w pobliżu, gdy osiągnie wiek dojrzałości, a ona nie jest w stanie 

podejmować własnych decyzji, możesz rozważyć zadeklarowanie jej prawnego opiekuna .Jeśli może 

podejmować własne decyzje w przeważającej części, masz dylemat .) Wybierając opiekuna, zrób listę 

wszystkich, których znasz, wyeliminuj tych, których znasz, których nie chcesz, umieść pozostałych w 

kolejności, w jakiej chcesz, aby ci służyli, a następnie poproś ich kolejno. Możesz użyć tej samej metody 

przy wyborze powierników. Jeśli twoje dziecko nie jest w stanie czytać i rozumieć na poziomie 

dorosłym, nie może prowadzić pojazdu mechanicznego i nie może zarządzać swoimi sprawami, 

pomagasz jej, stając się jej opiekunem. Nie powinieneś się o tym bić. Nie uwolnisz się od niej. Niektóre 

państwa zaczynają nawet wprowadzać ustawodawstwo, które pozwala dorosłym ze strażnikami na 

prawo do głosowania i prowadzenia pojazdów. Poprosiliśmy o pomoc Bartka Stevensa, właściciela 

firmy Bart Stevens Special Needs Planning, LLC - dostawcy usług planowania opartego na opłatach - 

oraz autora "ABC's Special Needs Planning Made Easy" (The Stevens Group, LLC, Scottsdale, Arizona). 

w sprawie opieki. Oto co powiedział: 

* Pierwszym krokiem jest ocena, z pomocą profesjonalistów, umiejętności Twojego dziecka. Zwracaj 

na nią szczególną uwagę, gdy wykonuje typowe czynności, takie jak ubieranie się, kąpanie, toalety, 

przygotowywanie posiłków i tak dalej. Oceń swoje dziecko i podejmij decyzję, która leży w najlepszym 

interesie Twojego dziecka. Zawsze możesz zrezygnować z opieki w późniejszym terminie lub ubiegać 

się o nią również. Jeśli wszystkie strony zgadzają się, że dziecko nie jest w stanie wykonywać tych 

czynności, odpowiednie może być zapewnienie pełnej opieki prawnej. Wiele stanów oferuje opcję 

ograniczonej opieki nad konkretnymi opiekami zdrowotnymi, finansami, edukacją i tak dalej. 

*  Inną opcją jest to, że osoba z autyzmem może wykonywać wolę życiową i pełnomocnictwo do opieki 

zdrowotnej, finansów i kwestii prawnych. To nie zabrania żadnych praw. Jeżeli osoba z autyzmem nie 

posiada żadnych aktywów, sądy mogą wyznaczyć pełnomocnika bez żadnych opłat, a koszty sądowe 

mogą zostać uchylone. Osoba może zmienić i / lub zakończyć testament w dowolnym momencie. 

Osoba może również uchylić wszelkie decyzje podjęte przez osobę, która ma władzę, chyba że podano 

inaczej. 

Przyjaciele i / lub rodzina mogą wypełnić dowolne stanowisko opiekuńcze. Niektóre stany oferują 

publiczne i prywatne usługi powiernicze, gdy nie możesz znaleźć nikogo do obsłużenia. Możesz wybrać 

jednego lub więcej opiekunów do wspólnej służby. Ponadto, jeśli osoba z autyzmem przenosi się do 

innego państwa zamieszkania, opiekun musi powtórzyć, aby utrzymać status opiekuna. Opiekunowie 

następcy również muszą przejść proces składania petycji. Państwa różnią się procedurami 

opiekuńczymi 



Dziesięć taktycznych odpowiedzi na trudne pytania lub komentarze 

Niestety, osoby z autyzmem często spotykają się z dezaprobatą społeczną - nie dlatego, że wyglądają 

inaczej, ale dlatego, że wyglądają tak "normalnie". W przeciwieństwie do innych niepełnosprawności 

autyzm nie wyłącza wyraźnie osoby na zewnątrz. Osoby z autyzmem powinny zachowywać się 

"normalnie", co może utrudnić życie ich i ich rodzicom. Rodzice stają przed niechcianymi, niezręcznymi 

wyborami: czy wyjaśniasz innym, że twoje dziecko jest wyjątkowe, czy masz nadzieję, że nie osądzą cię 

lub nie naruszą twojej prywatności, jeśli twoje dziecko zrobi coś destrukcyjnego? Jesteśmy tu po to, 

aby złagodzić twój dyskomfort, choćby chwilowo. Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące radzenia 

sobie z niektórymi typowymi nieprzyjemnymi sytuacjami, które możesz napotkać, niezależnie od tego, 

czy jesteś osobą z autyzmem, czy opiekunem jednego z nich. 

"Jakiego specjalnego talentu posiada?" 

Myślisz, że w końcu znalazłeś kogoś, z kim można współczuć i nie oceniać. Z przyjemnością rozmawiasz, 

a potem znikąd pojawia się przerażające pytanie "Jaki ma specjalny talent". Ludzie zwykle zadają to 

pytanie w przyjazny sposób, ale nagle twoje dziecko zostaje zredukowane do statusu wykonawcy 

cyrkowego i utworu konwersacyjnego. Jeśli twoje dziecko ma "specjalny talent", nie ma to znaczenia. 

Chodzi o to, że nie chcesz go zredukować do zdolności tylko do tej zdolności. Czy Twój towarzysz 

poprosi cię o twoje pozostałe dzieci? Czy byłby w stanie udzielić ci tego samego zapytania? Implikacja 

jest denerwująca i denerwująca. Czy motywem tej osoby była niegrzeczność? Nie, to była prosta 

ignorancja. Przyjazność osoby świadczy o jej dobrej woli. Więc możesz chcieć dać korzyść wątpliwości. 

Oto kilka łagodnych sposobów edukowania kogoś, kto o to prosi pytanie: 

* "Niektóre dzieci z autyzmem mają specjalne talenty, a niektóre nie, tak jak reszta z nas. Jaki masz 

talent? 

* "Nie wiem, ale mogę zawiązać język w węzeł." 

* "Nie myślimy o nim w ten sposób. Uważamy, że wszystko, co robi, pokazuje talent, biorąc pod uwagę, 

jak ciężko musi pracować, aby pokonać swoją niepełnosprawność. " 

* "Podsuwa głupie pytania od nieznajomych." (Po prostu żartuję! Przestań! Powinieneś uruchomić to 

przez głowę, aby się uśmiechnąć, zanim przejdziesz do jednej z poprzednich sugestii.) 

"Dlaczego nie możesz kontrolować swojego dziecka?" 

Wariacje na temat motywu "kontroluj swoje dziecko" są liczne: "Jaki rodzic pozwala swojemu dziecku 

źle się zachowywać?" "Czy nie nauczyłeś jej żadnych manier?" "Pozwól mi mieć twoje dziecko na 

weekend. . . Wyprostuję ją! "Albo zwykły, osądzający zły wygląd. Osoby z autyzmem często postrzegają 

świat bardzo różnie od innych, co powoduje nieoczekiwane różnice w zachowaniu. Chociaż oświetlenie 

w domu towarowym może po prostu wydawać się krzykliwe dla niektórych, może być całkowicie 

przytłaczające dla osoby, która widzi światło fluorescencyjne jak światło stroboskopowe. Rezultatem 

jest przeładowanie sensoryczne. Czy możesz winić tę osobę? Większość ludzi będzie niewygodne 

zakupy w sklepie oświetlonym światłem stroboskopowym. Ponadto większość ludzi może filtrować i 

nadawać priorytet przychodzącym sensorycznym danym, co pozwala ignorować dźwięki, światła i inne 

informacje, które nie są ważne w danej sytuacji. Wielu osobom z autyzmem brakuje tej zdolności. Mają 

doświadczenie porównywalne z oglądaniem telewizji, która odbiera wszystkie 500 lub więcej kanałów 

jednocześnie z głośnością w pełnym zakresie. Kiedy ktoś pyta: "Dlaczego nie możesz kontrolować 

swojego dziecka", oznacza to, że jesteś nieudanym, słabym, niedbałym rodzicem, dlatego twoje 

dziecko nie zachowuje się. Proszę nie ulec pokusie, aby w to uwierzyć, jeśli otrzymacie tego rodzaju 

opinie. Kiedy inni ludzie źle Cię rozumieją lub źle oceniają, może to być bolesne i frustrujące. Jednakże, 



jeśli wiesz, że wykonujesz najlepszą pracę, jaką możesz dla swojego dziecka, nie musisz pozwolić, aby 

te emocje trafiły do ciebie. 

"Asperger Snausperger. On wygląda dobrze. On po prostu potrzebuje lepszej postawy " 

Wysłuchanie krytyki innych osób na temat twojego rodzicielstwa jest bardziej prawdopodobne, jeśli 

masz dziecko z Zespołem Aspergera niż z dziećmi, które mają cięższe formy autyzmu. Dzieci z zespołem 

Aspergera wydają się być jak wszyscy inni, co oznacza, że nie tracą zbyt wiele na niezwykłe zachowanie. 

Więc co możesz zrobić z innymi rodzicami, którzy krytykują twoje rodzicielstwo? A co z ludźmi, którzy 

odmawiają uznania diagnozy twojego dziecka? Możesz wskazać, że większość ludzi zwykła myśleć, że 

ziemia jest płaska, a złe duchy wywoływały epilepsję. Lepiej jednak dać im coś do czytania na temat 

autyzmu. Edukacja może być najlepszą zemstą. Niektórzy rodzice i osoby z autyzmem noszą karty lub 

broszury wielkości portfela, które możesz kupić od Autyzmu Society of America i innych organizacji, 

aby przekazać je ignoranckim nieznajomym. Jeśli ludzie nie chcą słuchać, spokojnie idźcie dalej. 

Dokonali swojego wyboru. Możesz pomóc w kształceniu tylko tych, którzy mają otwarte umysły. 

"Kto to odziedziczył?" 

Osoba, która pyta "Kto go odziedziczył?" Ujawnia niewiedzę bardziej niż cokolwiek innego. To pytanie 

sprawia, że czujesz się defensywnie, tak jakbyś musiał wyjaśnić coś, czego nawet nie rozumiesz w pełni. 

Chciałbyś, żeby inni pomyśleli o implikacjach tego, co powiedzą, zanim otworzą usta. Możesz 

powiedzieć: "Tak, obecne badania wskazują, że autyzm ma silny czynnik genetyczny, który następnie 

zostaje wywołany przez coś innego." Ale nie jesteś odpowiedzialny za wyjaśnianie przyczyn autyzmu 

na świecie, szczególnie dlatego, że badania nie ustaliły przyczyna w każdym razie. Masz dość na swoim 

talerzu. Po prostu powiedz: "Nie wiem" i zostaw to. Możesz także uzyskać humorystyczną odpowiedź, 

jeśli chcesz. Oboje rodzice mogą z upodobaniem domagać się odpowiedzialności genetycznej. Lub jeśli 

obecny jest tylko jeden małżonek, możesz stwierdzić - z uśmiechem - "Chociaż mój współmałżonek 

domaga się odpowiedzialności, wiem, że geny pochodzą z MOJEJ strony". 

"Dlaczego Twoje dziecko powinno uzyskać specjalne leczenie?" 

Ludzie zwykle nie zastanawiają się, dlaczego Twoje dziecko jest traktowane w specjalny sposób, ale 

można to zakładać, gdy rodzice próbują zorganizować specjalne usługi dla swoich dzieci, takie jak 

zakwaterowanie w szkole lub programy behawioralne, edukacyjne lub rozwojowe (patrz Rozdziały 9 i 

10) . Najlepszą obroną jest znać swoje prawa. Zgodnie z prawem Twoje dziecko ma prawo do nauki, a 

jeśli jego wykształcenie jest wyższe niż inne, nie ma to znaczenia. Najważniejsze, że otrzymuje pomoc, 

której potrzebuje. Podobnie, dzieci niepełnosprawne nie podlegają tym samym prawom dotyczącym 

szkolnych procedur dyscyplinarnych, ani nie powinny. Jeśli nie rozumieją po pierwsze, że zachowanie 

jest niezgodne z zasadami, autystyczne dzieci nie mogą być utrzymywane w tym samym standardzie. 

Ich zachowanie różni się od świadomego niewłaściwego zachowania. Szkoła nie traktuje specjalnego 

traktowania, używa zdrowego rozsądku. Prezentujemy dobrą funkcjonalną ocenę behawioralną, która 

zazwyczaj ujawnia wrażenia zmysłowe, pragmatyczne lub inne fundamenty trudnych zachowań. 

Podobnie jak w przypadku wielu innych pytań, edukacja może być najlepszą odpowiedzią. Daj z siebie 

wszystko, aby edukować innych o przeszkodach autyzmu, a także o wkładzie do społeczeństwa przez 

ludzi z różnicami, takich jak Albert Einstein i Thomas Edison. Nie musisz usprawiedliwiać leczenia 

swojego dziecka. Dziecko z autyzmem powinno dostać to, czego potrzebuje, ponieważ tego potrzebuje 

"Czy porywasz to dziecko?" 

Kiedy dziecko z autyzmem działa publicznie, może wyglądać tak, jakby jej rodzice nadużywają lub 

nawet porywają je. Ochrona może nawet zbliżyć się do rodziców w imieniu dziecka. Zachowaj spokój i 



zastanów się nad swoim celem, reagując na oskarżenia nieznajomych. Jeśli się zdenerwujesz, 

utwierdzasz czyjąś negatywną ocenę od ciebie. Miękka odpowiedź może rozbroić najbardziej 

zawężonego intruza. Osoba, która naprawdę się niepokoi, prawdopodobnie się wycofa. Sytuacja taka 

zdarzyła się Dennisowi Debbaudtowi, prywatnemu śledczemu, kiedy jego autystyczne dziecko było w 

środku pełnego furii, kiedy przeprowadzał go przez parking centrum handlowego. Dennis poświęcił 

życie pomagając policjantom, strażakom i innym osobom udzielającym pierwszej pomocy w swojej 

książce  

Wygląd "Zły – Rodzic" 

Wygląd na złego rodzica może być jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić, 

ponieważ jest to tylko spojrzenie (a czasem tylko język ciała), ale oznacza to, że jesteś niższy od polityka 

z aktem oskarżenia o wymuszenie kary i zasługujesz na zero szacunku. A twoje opcje odpowiedzi są 

ograniczone, ponieważ osąd jest pośredni. Jak możesz zareagować, gdy nic nie powiesz? Może nie 

chcesz odpowiadać, ale czujesz, że powinieneś ustawić rekord. Zadaj sobie pytanie, co masz nadzieję 

osiągnąć. Czy odpowiadasz na siebie lub na swoje dziecko? Czy jesteś zbyt zaniepokojony tym, co inni 

pomyślą, jeśli coś powiesz lub jeśli nic nie powiesz? Czy brakuje ci możliwości edukowania innych na 

temat autyzmu, jeśli tego nie robisz? Nie możemy dać ci prawidłowej lub błędnej odpowiedzi. Problem 

polegający na spokojnym reagowaniu w takich sytuacjach polega na tym, że masz dodatkowy dramat 

radzenia sobie z dzieckiem podczas próby pojawienia się pod kontrolą. Dzięki temu trudno jest 

przekazać neutralny, nieszkodliwy ton. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest pytanie: 

"Wybacz mi?" Lub "Czy mogę ci pomóc?" Tak słodko, jak to tylko możliwe. Osoba osądzająca będzie 

tak zawstydzona, że będzie po prostu mruczała coś niezrozumiałego i odskakiwała. 

"Czy ona wciąż jest w swoim własnym świecie?" 

Pytanie "Czy wciąż jest w swoim własnym świecie?" Jest wszechstronnym kandydatem na 

niewrażliwość. W rzeczywistości, z powodu nadwrażliwości sensorycznej, wiele osób z autyzmem jest 

o wiele bardziej świadomych otaczającego świata, że jest to bolesne. Wyobraź sobie, że możesz 

usłyszeć tykanie każdego elektrycznego zegara w domu lub być doprowadzonym do odwrócenia uwagi 

od marszczenia plastikowej torby, którą ktoś wlewa pod zlew kuchenny. Nasz przyjaciel Kassiane 

Sibley, osoba na spektrum autyzmu, zaleca kilka tras do podjęcia reakcji, każdy z nieco innym tonem. 

Oto pierwszy, więcej. . . ahem. . . odważna odpowiedź: (patrzy bezmyślnie) "W jakim innym świecie 

byłaby? To znaczy, naprawdę. To nie tak, że nas wszystkich wysyłają na planetę w wieku 22 lat. Czy 

oni? Jeśli tak, to przegapiłem mój lot. Darn. "Podejmuje bardziej edukacyjne podejście:" Albo, 

alternatywnie, możesz wyjaśnić, jak autystyczni ludzie się strzegą, ponieważ są przytłoczeni światem, 

który jest zbyt głośny, zbyt jasny, mówi zbyt szybko z dziwnymi postaciami . . . a więc jako mechanizm 

ochronny, ludzie w spektrum często się strzegą. Autystyczni ludzie lubią precyzyjny język. Pytanie, czy 

osoba z autyzmem jest w swoim własnym świecie, ma całkiem spore szanse na to, że zacznie się kręcić. 

Właśnie dlatego on lub ona patrzy na ciebie bezgłośnie, zamiast odpowiadać, chociaż może być 

doskonale słowny. "Masz wiele sposobów, aby odpowiedzieć na to samo pytanie, więc baw się dobrze! 

"Wyrastają z niego, prawda?" 

Osoba, która mówi: "Wyrastają z tego, nieprawdaż?", Mówi z niewinności lub z ignorancji. Chociaż nie 

jest twoim osobistym obowiązkiem kształcenie każdego, kogo spotykasz na temat autyzmu, możesz 

zwalczyć jawne nieporozumienia. W tej sytuacji zalecamy neutralną odpowiedź, że autyzm pozostaje 

wyzwaniem przez całe życie dla tych, którzy go mają. 

"Ale ona nie wygląda autystycznie. . . " 



Osoby ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera lub wszechobecnym zaburzeniem 

rozwojowym - niewykazane inaczej nie wyglądają inaczej niż ktokolwiek inny. Mogą wykazywać różnice 

w zachowaniu lub ruchu, ale poza możliwością, że dzieci z zespołem Aspergera mają nieco większe 

głowy, osoby postronne nie widzą żadnych cech definiujących. Brak fizycznych różnic powoduje 

zamieszanie wśród osób, które nie znają. Oczekują więcej od twojego dziecka niż on lub ona może dać. 

Autyzm to różnica w sposobie połączenia mózgu, a nie ciała. Możliwe reakcje mogą sięgać od krótkiej 

edukacji na temat tego, że mózg jest inaczej podłączony do mówienia o innych chorobach, takich jak 

choroby serca i cukrzyca, które nie powodują żadnych różnic fizycznych. 



Dziesięć rzeczy do zrobienia po diagnozie 

Kiedy po raz pierwszy otrzymasz diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla Twojego dziecka, 

niezależnie od tego, czy podejrzewasz, czy nie, wiadomości mogą być poważnym szokiem. W tej części 

znajdziesz dziesięć wskazówek, jak zacząć od diagnozy, zrobione na jednej z naszych ulubionych stron 

internetowych, www.autisminfo.com. Chociaż każdy krok może logicznie przechodzić od jednego do 

drugiego, możesz chcieć zrobić więcej niż jeden jednocześnie. 

Ucz się i czytaj tak dużo, jak to możliwe 

Po rozpoczęciu badań nadmiar dostępnych informacji i porad może być przytłaczający. Może się 

okazać, że informacja wydaje się bardzo skomplikowana, ale naciśnij. Im więcej czytasz i odkrywasz, 

tym łatwiej będzie zrozumieć nowe informacje. Nawet skomplikowane informacje medyczne zaczną 

mieć sens. Pomyśl o zadaniu badania jako złożenia ogromnej układanki. Zawsze jednak pamiętaj, aby 

rozważyć źródło każdej znalezionej informacji. Staraj się też zachować otwarty umysł, nie skupiając się 

wyłącznie na jednej interwencji lub terapii. Żadne leczenie nie działa dla wszystkich. Szukaj, aż 

znajdziesz właściwą kombinację dla swojego dziecka. Za mało pieniędzy możesz być na bieżąco, 

czytając i subskrybując biuletyny oferowane przez duże organizacje autystyczne, takie jak Autyzm 

Society of America (ASA), Unlocking Autism (UA), Autism Research Institute (ARI) i Cure Autism Now ! 

(MOGĄ!). Wymieniamy organizacje i publikacje w dodatku wraz z innymi pomocnymi zasobami, 

których możesz użyć do rozszerzenia swoich badań. Możesz także poprosić swoją lokalną bibliotekę, 

aby kupić więcej książek o autyzmie. Jeśli wydaje Ci się, że lepiej poznałeś komputer niż rodzinę, możesz 

spędzić zbyt wiele czasu online. Trzeba znaleźć równowagę między badaniami a tworzeniem sieci 

kontaktów i spędzaniem czasu z rodziną. 

Sieć z innymi rodzinami 

Wielu rodziców dzieci z autyzmem głosi, że inne rodziny w podobnych sytuacjach zapewnić 

najważniejszy system wsparcia dla wszystkich. Jeśli jesteś aktywny w społeczności autystycznej, którą 

polecamy, spotkasz wielu rodziców w grupach wsparcia i konferencjach, którzy przeżywają te same 

trudności i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Ta koleżeństwo może znacznie zmniejszyć 

poczucie izolacji, które możesz odczuwać. Można znaleźć kontakty do grup wsparcia poprzez dodatek 

w tej książce, a także przez rodziców innych dzieci, u których zdiagnozowano autyzm i terapeutów i 

innych specjalistów. Jeśli nie możesz wziąć udziału w konferencjach lub spotkaniach grupy wsparcia, 

możesz kupować nagrania audio lub oglądać transmisje internetowe z wielu konferencji. Ale dołożenie 

wszelkich starań, aby uczestniczyć w tych sesjach. Osoby, które spotkasz, mogą być jeszcze bardziej 

pomocne niż prezentacje, w których uczestniczysz. 

Testuj, testuj, testuj 

Przetestuj swoje dziecko wcześnie, aby uzyskać podstawowy obraz tego, gdzie on jest. Wyraźny obraz 

stanu biologicznego Twojego dziecka zapewnia mapę drogową dla terapii i terapii, które należy 

wykonać. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wszystkie testy, które potrzebujesz z góry, nadaj im 

priorytet - z pomocą twoich lekarzy. 

Zbadaj źródła pomocy finansowej 

Musisz nieustannie poszukiwać dróg pomocy finansowej. Autyzm może szybko wyczerpać zasoby, ale 

na szczęście istnieją fundusze i pomoc. Pomoc finansowa jest ogólnie dostępna na poziomie hrabstwa 

dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Musisz złożyć wniosek o zwolnienie Medicaid, znane w niektórych 

państwach jako Katy Beckett uznające zrzeczenie się. Jeśli nie zapytasz, nie otrzymasz. Zachowaj dobrą 

dokumentację finansową. Każda organizacja, która zapewnia finansowanie, może potrzebować 



rozsądnej rachunkowości od czasu do czasu. I unikaj używania słów "autyzm" lub "PDD-NOS" z firmami 

ubezpieczeniowymi. Jeśli leczysz nieprawidłowości biologiczne, takie jak przerost drożdży, 

nieprawidłowe markery immunologiczne lub biegunka, poproś lekarza o leczenie jako takie. Wiele 

HMO wyraźnie wyklucza autyzm w swoich politykach, ale twoje dziecko zasługuje na leczenie ze 

względu na swoje problemy zdrowotne, tak jak każde inne neurotypowe dziecko. 

Zastanów się nad poważnymi zmianami w stylu życia 

Leczenie autyzmu może poważnie zmniejszyć zasoby finansowe. W zależności od sytuacji może zajść 

konieczność wprowadzenia poważnych zmian (takich jak zmiana pracy lub redukcja zatrudnienia w 

domu). Oczywiście powinieneś rozważyć wszystkie opcje zanim zrobisz coś drastycznego; być może 

trzeba będzie poświęcić tylko krótką ofiarę, aby uzyskać fundusze, które będą potrzebne na leczenie 

Twojego dziecka. Dobrą wiadomością jest to, że twoje koszty często nie są stałe; są to koszty 

początkowe, które mogą nie trwać dłużej niż kilka lat. Jeśli masz współmałżonka lub znaczącą osobę, 

musisz wspierać się nawzajem i ustalić podział obowiązków. Musisz zrozumieć zobowiązanie czasu 

związane z opieką nad osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poświęć czas na przemyślenie, w 

jaki sposób ta dodatkowa odpowiedzialność wpłynie na twoje życie i ewentualnie na twoje relacje z 

innymi. Być może będziesz musiał podjąć kroki w celu reorganizacji w miejscu, w którym poświęcasz 

swój czas, aby zwiększyć zasiłki na leczenie osoby z autyzmem. Leczenie autyzmu wymaga poświęcenia, 

ale ciężka praca się opłaca. Wielu rodziców powie ci, że emocjonalne nagrody, jakich doświadczasz - 

niezależnie od postępów twojego dziecka - są znacznie trwalsze niż hobby lub dom. 

Ustanów program edukacyjny / behawioralny w swoim domu 

Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zorganizowany jeden na jeden program, który koncentruje się na 

edukacji i zachowaniu, działa na wiele dzieci z autyzmem. Tylko upewnij się, że program jest godny 

zaufania i bądź pewien, że wszyscy zaangażowani w program podzielają twoje oczekiwania i cele. 

Poproś nauczycieli i konsultantów, aby przeczytali i podpisali umowę, którą przygotowujecie, a która 

konkretnie określa, co zrobią i co zrobicie. Umowa umieszcza wszystkich na tej samej stronie, 

dosłownie. 

Rozpocznij terapie 

Lekarz medyczny, który diagnozuje twoje dziecko, może skierować go do innych specjalistów na 

terapię, w tym terapię mowy, zajęcia zawodowe i fizykalne. Te terapie pomagają dziecku uzyskać 

komunikację, umiejętności społeczne i fizyczne. Instytucje ubezpieczeniowe, w tym Medicaid, często 

pokrywają koszty. 

Zaadresuj dietę i żywienie Twojego dziecka 

Uczulenia dietetyczne dotykają wielu osób z autyzmem. Rozważ próbowanie diet (takich jak 

beztłuszczowe i bezmleczne diety wyjaśnione w rozdziale 8), które pomogły wielu dzieciom w lepszym 

zachowaniu w ciągu około 3-4 tygodni. Na podstawie badań lekarskich i zaleceń lekarza, należy również 

rozpocząć dziecko na suplementacji witaminami i minerałami dostosowanymi do jego potrzeb. 

Prawdopodobnie twoje dziecko nie zaspokaja potrzeb żywieniowych swojego organizmu (wiele osób z 

autyzmem ma niedobory żywieniowe). Pamiętaj, aby skonsultować się z dietetykiem i pediatrą, którzy 

mają doświadczenie w autyzmie. Znajdź dobrych, z którymi czujesz się komfortowo i zaufaj, nawet jeśli 

nie mieszkają w Twojej okolicy. Podczas czyszczenia i ewentualnie ograniczenia diety dziecka, spróbuj 

zrobić to samo dla siebie. Autyzm wyczerpuje cię fizycznie, zwłaszcza jeśli nie jesteś w środku dobre 

zdrowie. Znajdź czas na ćwiczenia i jedzenie, aby poprawić swoje zdrowie - z korzyścią dla Ciebie i 

Twojego dziecka. 



Nie poddawaj się 

Najważniejsze jest podejście! Od początku staraj się być mistrzem morale dla swojego lekarze, 

terapeuci, nauczyciele i rodzina. Pamiętaj, że autyzm nie powinien wykluczać od śmiechu i wspólnej 

zabawy w rodzinie. Edukuj swoje lekarzy, którzy nie znają pacjentów z autyzmem i zachęcają ich do 

tego przeczytaj o autyzmie. Przekaż aktualne informacje tym, którzy mogą ci pomóc. Wiele zabiegów i 

interwencji wymaga czasu, aby uzyskać wyniki. Być cierpliwy. Pracuj ciężko każdego dnia po diagnozie 

i żądaj innych również ciężko pracuj. To się opłaci. 

Wyjdź i zrelaksuj się 

Po znalezieniu wszystkiego, co musisz zrobić dla swojego dziecka, możesz być kusiło, aby porzucić 

wszystko, co robisz dla siebie i skupić się wyłącznie na tym Twoje dziecko. Ale potrzeba czasu na relaks 

i odpoczynek. Musisz zadbaj o siebie, aby być dobrym dla twojego dziecka. Zachęcaj współmałżonka 

aby również trochę naładować. 
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