
Симптоми на нарушенията от аутистичния спектър

И при децата и при възрастните симптомите на нарушенията от спектъра 
включват особености в социалните умения, речта и езика, поведението и 
интересите. Но има огромни разлики в тежестта на симптомите, в тяхната 
комбинация и в проявите им.
Помнете, че само защото детето ви има няколко сиптома, характерни за 
аутизма, това не означава, че то има нарушение от аутистичния спектър. 
Тези нарушения се диагностицират при наличието на множество симптоми, 
които пречат на способността на детето да комуникира, да формира 
отношения с другите, да изследва света, да играе и да учи. 

Сипмтоми при нарушенията от аутистичния спектър: Социални умения
Социалното взаимодействие може да бъде трудно за децата с аутизъм. 
Особеностите в социалните интеракции са ключов маркер за нарушенията 
от спектъра. Симптомите в тази област включват:
Необичаен или неподходящ език на тялото, жестове и лицева експресия 
(напр. избягване на очен контакт, използване на лицева експресия, която не 
съотвества на това, което детето казва)
Липса на интерес към другите хора, към споделянето на интереси или 
привързаност (напр. да дойде и да покаже рисунка или да посоки към 
обект)
Нежелание да общува с другите и да участва в социални интеракции (напр. 
стои настрана, предпочита да бъде само)
Трудно разбиране на чувствата, реакциите и невербалните сигнали на 
другите хора
Нежелание да бъде докосвано
Трудности или невъзможност да създава приятелства с деца на същата 
възраст

Сипмтоми при нарушенията от аутистичния спектър: Език и реч
Проблемите с езиковите и речевите способности са издайнически знак при 
нарушенията от спектъра. Симптомите в тази област включват:
Изоставане в проговарянето (понякога проговарят след 2 години) или не 
говорят въобще
Говорене с нетипичен тон на гласа, със странен ритъм или нетипично
Повтаряне на думи или фрази отново и отново без комуникативна цел
Трудности със започването и поддържането на разговор
Трудности с изразяването на нужди и желания
Трудности с разбирането на прости инструкции, твърдения и въпроси
Буквално приемане на казаното, липса на разбиране на хумор, шега, 
ирония, сърказъм

Симптоми при нарушенията от аутистичния спектър: Поведение и игра
Децата с аутизъм често са повтарящи се, сковани и натрапчиви в своето 
поведение, дейности и интереси. Симптомите в тази област включват:
Повтарящи се движения на тялото (напр. пощляпване с ръце, въртене, 



ходене на пръсти), постоянно движение
Натрапчиво привързване към необичайни обекти (напр. ключове, светещи 
предмети, връзки)
Засилен интерес към определени теми, често включващи числа и букви 
(напр. карти, спортни статистики, превозни средства, животни, графици)
Силна нужда от ред, еднотипност, рутина (напр. подреждане на играчки в 
редичка, следване на едни и същи маршрути, графици, дневни режими)
Непохватност, нетипична поза на тялото, странен начин на ходене и 
движение
Привличане от въртящи се обекти, движещи се неща, части от играчки 
(напр. въртене колела на колички, вместо игра с цялата количка)


