Да разберем Аутизма
От Melinda Smith, M.A|Jeanne Segal, Ph.D., Helpguide
Аутизма е сложно психично нарушение, което афектира много аспекти от
развитието и функционирането на детето, включително как говори, как
играе и как общува. Въпреки че причините за аутизма все още не са
напълно изяснени, експертите са съгласни, че колкото по-рано децата
получат терапия, толкова по-добре. Ранната интервенция води до големи
разлики в протичането на това нарушение, така че като родители, е важно
да знаете предупредителните знаци за аутизма и как и къде да потърсите
помощ, ако ги забележите у вашето дете.
Да разберем аутизма
Аутизма е нарушение, което се появява в ранното детство, и причинява
изоставане в много базови области от развитието като езика и общуването
с другите. Симптомите на аутизма варират широко: някои деца имат само
леки особености, докато други имат по-изявена и тежка симптоматика. Но
въпреки че специфичната комбинация от симптоми и степента на тяхната
тежест варират от човек на човек, децата с аутизъм основно имат
трудности в следните три области:
Социално взаимодействие – Особеностите в тази облас са ключов маркер
за аутизма. Те може да се проявяват в липса или ограничен интерес към
другите хора и заобикалящата среда. Децата често изглеждат като в свой
собствен свят. Трудно се включват в игри с редуване, в споделяне на
емоции, в създаване на приятелства, трудно разбират мислите и чувствата
на другите.
Комуникация – Аутизма включва и проблеми с вербалната и невербалната
комуникация. Говоримия език обикновено изостава или може напълно да
липсва. Дори когато говорят, децата се затрудняват в споделянето и
изразяването на идеи, мисли, желания, чувства. Може да се наблюдават и
повтарящи се речеви модели, неподходяща лицева експресия и жестове, и
трудности в разбирането на другите.
Поведение – Аутистичните деца често имат повтарящо се и стереотипно
поведение и ограничени, обсесивни интереси. Те може да показват
изключителен стремеж към ред и устойчивост към промяна, натрапчиво
привързване към обекти, следване на определени рутина и режим.
Повтарящите се движения на тялото и самостимулацията са също много
чести.
Има различни спорове за това колко хора имат аутизъм и дали
нарушението е станало по-широко разпространено или не. Все повече
деца се диагностицират сега в сравнение с миналото, но много
специалисти вярват, че това може да се обясни и с нарастващия обществен
интерес към това нарушение, както и с по-прецизната и по-точна

диагностика в сравнение с преди години.
От друга страна, последните проучвания сочат, че аутизма наистина е
по-често срещан (поне в Америка) от това, което се смятало преди. Според
доклад от 2007г. на Centers for Disease Control and Prevention (CDC) в
Америка, 1 на всеки 150 деца има аутизъм.
Аутизма се среща еднакво често при всички раси, етнически групи,
социални класи, и е три до четири пъти по-често срещан при момчетата
отколкото при момичетата. Братята и сестрите на аутистични деца също са
поставяни в рискова група.

