
W 2008 roku ONZ ogłosiła, że autyzm stał się
jednym z najpoważniejszych problemów
zdrowotnych na świecie obok raka, cukrzycy
i HIV. W Polsce nie ma badań na ten temat,
ale szacuje się, że liczba osób z autyzmem
przekracza 30 000.
Przy czy na au tyz mu nie jest zna na. Mó wi się o gru pie ry zy ka,
w któ rej znaj du ją się dzie ci ma ją ce bli skich krew nych z roz poz -
na niem au tyz mu lub in nych ca ło ścio wych za bu rzeń roz wo ju,
dzie ci z opóź nie niem roz wo ju sen so mo to rycz ne go, dzie ci z ob -
cią żo nym wy wia dem z okre su pło do we go i oko ło po ro do we go,
wcześ nia ki zwłasz cza po ni żej 1500g wa gi uro dze nio wej. Au tyzm
dia gno zu je się w co raz młod szym wie ku. Do 2 r.ż. obraz ob ja -
wów kli nicz nych sta je się co raz bar dziej wy raź ny. 

Kry tycz nym mo men tem roz wo ju jest wiek 3 lat. Pier wsze sym -
pto my za bu rze nia za u wa ża ją na ogół ro dzi ce. Nie po ko ją ce są
in for ma cje od ro dzi ców, że już daw no przed dia gno zą za u wa -
ża li nie ty po we za cho wa nia u swo ich dzie ci, jed nak le karz
– głow nie pe dia tra us po ka jał ich, że wszyst ko jest w po rząd -
ku. – mó wi Ka ta rzy na Mar ci niak, dy rek tor pla có wek PRO MI TIS
w War sza wie – Pier wszym le ka rzem, któ ry po wi nien za re a go -
wać jest le karz pe dia tra. Ja na to miast ra dzi ła bym do dat ko wo

zgła szać się do psy cho lo ga. Fun da cja PRO MI TIS, pro wa dzi bez -
płat ne kon sul ta cje dla ro dzi ców, gdzie spe cja li ści mó wią, co
da lej ro bić i czy fak tycz nie war to pod dać dziec ko dia gno zie. Je -
śli tak, to ta ka dia gno za prze pro wa dza na jest przez ca ły zes -
pół dia gno stycz ny.

Jak do tąd nie zna le zio no le kar stwa na au tyzm, na to miast wcześ -
nie pod ję ta te ra pia skut ku je znacz ną po pra wą w fun kcjo no wa -
niu dziec ka. Wie le za cho wań osób z au tyz mem
spo wo do wa nych jest bra kiem po czu cia bez pie czeń stwa oraz
niez ro zu mie niem sy tu a cji, te go cze go się od nich ocze ku je. Cza -
sa mi stwo rze nie od po wied nich wa run ków np. przez da nie oso -
bie na rzę dzi do ko mu ni ka cji, pla no wa nie z nią roż nych
czyn no ści, or ga ni zo wa nie prze strze ni, w ja kiej prze by wa, pla -
nu dnia, po wo du je, że ta ka oso ba jest spo koj niej sza, ła twiej się
uczy, ma wię kszą mo ty wa cję do dzia łań. Kie dy za pew ni my kom -
fort, po czu cie kon tro li i wpły wu na oto cze nie, mo że my sku pić
się na edu ka cji czy te ra pii— mó wi Ka ta rzy na Mar ci niak. – Two -
rząc pla ców ki PRO MI TIS, wy cho dzi liś my właś nie z ta kie go za ło -
że nia i na co dzień ob ser wu je my ko lej ne suk ce sy na szych
po do piecz nych. Co istot ne, dba my, aby dzie ci mia ły jak naj częst -
szy kon takt z zwy kłym ży ciem – or ga ni zu je my wyj ścia do ki na,
re sta u ra cji czy skle pów.

Każ da oso ba z au tyz mem jest in na, czę sto pow ta rza ją się za in -
te re so wa nia zwią za ne z tran spor tem pub licz nym, uzdol nie nia
mu zycz ne, jed nak nie ma żad nej re gu ły. Oso by z au tyz mem my -
ślą bar dziej obra za mi, to też ma ją ła twość do za pa mię ty wa nia
np. cyfr, li ter, jed nak nie za wsze oz na cza to ro zu mie nie wy ko rzy -
sta nia tych zna ków. Bar dziej jest to pro ces pa mię cio wy niż fak -
tycz na zdol ność wy ko ny wa nia skom pli ko wa nych ope ra cji. Ale
są wy jąt ki – w jed nym z przed szko li PRO MI TIS ma my chłop ca,
któ ry w wie ku 6 lat po tra fi wy ko ny wać trud ne ob li cze nia, na to -
miast ma prob le my w in nych sfe rach roz wo ju – nie po tra fi ba -
wić się z in ny mi dzieć mi, pod po rząd ko wać się pa nu ją cym
w przed szko lu za sa dom. – wspo mi na Ka ta rzy na Mar ci niak – Dia -
gno za zdol no ści in te lek tu al nych osób z au tyz mem jest trud na
– na le ży wziąć pod uwa gę, iż oso by te nie ma ją mo ty wa cji, aby
wy ko nać pro po no wa ne przez dia gno stę za da nia, czę sto są pier -
wszy raz w ga bi ne cie, nie zna ją oso by ba da ją cej. To mo że nie -
ko rzyst nie wpły wać na uzy ska ne w te stach wy ni ki. 

W PRO MI TIS dia gno zę pod ką tem ca ło ścio wych za bu rzeń roz wo -
ju prze pro wa dza psy chia tra, psy cho log, pe da gog i w ra zie po -
trze by in ni spe cja li ści. Zes po ło wa dia gno za da je moż li wość
szer sze go spoj rze nia na da ne dziec ko, skon sul to wa nia wąt pli -

wo ści i peł niej szej dia gno zy oraz lep szych za le ceń te ra pe u tycz -
nych. Na le ży też pa mię tać, że im wcześ niej sza dia gno za, a tym
sa mym te ra pia, dziec ko ma wię ksze szan se na nor mal ne ży cie
w przy szło ści.

Pro wa dzi my bar dzo sze ro kie od dzia ły wa nia te ra pe u tycz ne. – mó -
wi Ka ta rzy na Mar ci niak – Dzie ci ma ją za ję cia gru po we, gdzie uczą
się za cho wań spo łecz nych, przy go to wu je my je do przej ścia do
pla có wek ma so wych lub in te gra cyj nych. Co dzien nie też od by wa -
ją się za ję cia in dy wi du al ne z psy cho lo giem czy pe da go giem spe -
cjal nym. W te ra pii au tyz mu niez będ na jest też opie ka
lo go pe dycz na oraz z za kre su in te gra cji sen so rycz nej, któ rą za pew -
nia my. PRO MI TIS współ pra cu je też z do go te ra pe u ta mi – ma my
bar dzo po zy tyw ne do świad cze nia do ty czą ce kon tak tu dzie ci z au -
tyz mem ze zwie rzę ta mi. Mo że my zro bić na praw dę wie le, ale to
ro dzic mu si się do nas zgło sić. – za pew nia Ka ta rzy na Mar ci niak
– Je że li tyl ko coś w za cho wa niu dziec ka nie po koi, je go roz wój
prze bie ga ina czej niż u in nych dzie ci, war to to spraw dzić. Dia gno -
za mo że być trud na dla ro dzi ców, na pew no jest szo kiem, zam -
knię ciem jed ne go ro zdzia łu i otwar ciem no we go zu peł nie in ne go.
Po ja wia się lęk, nie pew ność i szu ka nie win ne go, ale ca ły czas jest
to to sa mo ko cha ne przez ro dzi ców dziec ko, któ re nie zmie ni ło
się pod wpły wem dia gno zy. Trze ba na to miast zmie nić pla ny
i ocze ki wa nia wo bec nie go, żyć tro chę z dnia na dzień i cie szyć się
każ dym ma łym suk ce sem. Im wcześ niej po dej mie się od dzia ły -
wa nia te ra pe u tycz ne, tym wię ksza moż li wość wspar cia roz wo ju
dziec ka.

CZY MO JE 
DZIEC KO 
MA AU TYZM?

PRZED SZKO LA TE RA PE U TYCZ NE PRO MI TIS
www.au tyzm -przed szko le.pl

TE RA PE U TYCZ NA 
SZKO ŁA POD STA WO WA PRO MI TIS
www.au tyzm -szko la.pl
tel. 796 090 762

BEZ PŁAT NE KON SUL TA CJE PSY CHO LO GICZ NE
tel. 690 982 011

Co powinno zaniepokoić rodzica?

· brak lub osłabiony kontakt wzrokowy

· brak reakcji na imię

· dziecko nie wskazuje interesujących je przedmiotów
i zjawisk

· brak zabawy „na niby” (np. nie udaje, że robi herbatkę, 
sprząta itp.)

· dziecko nie interesuje się innymi dziećmi i osobami
w otoczeniu

· opóźniony rozwój mowy lub jej brak

· powtarzalne nietypowe zachowania (kiwanie, machanie
rączkami, kręcenie się w kółko itp)

· gwałtowna reakcja na zmiany w codziennym otoczeniu
i rutynie

· nadwrażliwość lub nadmierna potrzeba na dotyk,
zapach, dźwięk, smak, ruch


