
AUTYZM



Autyzm -to bardzo złożone 

zaburzenie zachowania, które 
charakteryzuje się wieloma  
objawami. 

Większość z nich ujawnia się przed 
trzecim  rokiem życia dziecka.
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Częstość występowania autyzmu

Według danych Autism Europe 0,6 % 
populacji Unii Europejskiej 
dotkniętych jest autyzmem, co 
stanowi około 5 milionów osób 
(szacunki z 2009r.).
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W Polsce nie prowadzi się dokładnych 
badań dotyczących liczby osób 
dotkniętych autyzmem - wg różnych 
szacunków może to być od 30 tys. 
nawet do 200 tys. osób.
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Autyzm i jego pochodne występują cztery 
razy częściej u chłopców niż dziewczynek.

Jednak u dziewcząt problemy w rozwoju 
są głębsze. Jest to prawidłowość typowa 

dla zaburzeń neurobiologicznych.

Autyzm a płeć
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Przyczyny autyzmu
Wciąż nie wiemy dokładnie, jak dochodzi 

do powstania autyzmu. 

• W tym procesie fundamentalne znaczenie 
mają dysfunkcje mózgowe, jednak nie udało 
się jednoznacznie określić mechanizmów 
leżących u ich podłoża.  

• Autyzm dość często występuje z zaburzeniami 
uwarunkowanymi genetycznie. 

• Jak dotąd nie udało się odnaleźć genu 
autyzmu 
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Diagnoza autyzmu 
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Wczesne oznaki autyzmu

1/2 rok życia:

brak reakcji na własne imię,

brak wskazywania,

brak empatycznego reagowania,

nie wyciąganie rąk do ludzi, 

brak kontaktu wzrokowego,

brak adekwatnej mimiki,
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Wczesne oznaki autyzmu
2 rok życia:
ignorowanie ludzi,
nie interesowanie  się innymi dziećmi,
nie uśmiechanie się w sytuacjach społecznych,
preferowanie samotności,
nietypowe pozy,
pasywność, bierność,
hypotonia,
brak naśladowania
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Wczesne oznaki autyzmu

3 rok życia:

nieposzukiwanie pocieszenia i nie oferowanie 
go,

nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w 
celu dzielenia się z nimi swoimi emocjami,
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Upośledzenie 
interakcji społecznych

Zaburzenia 
komunikacji

Ograniczone i 
stereotypowe wzory 

zachowań
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Przykłady nietypowych 
zachowań dzieci 

autystycznych



Obronność dotykowa
niechęć do mycia i czesania włosów,
kłopoty ze ssaniem a później z gryzieniem i 

żuciem,
unikanie kontaktu z podłogą,
unikanie lepkich i ziarnistych materiałów (piasek, 

klej) lub miękkich i puszystych (maskotki),
nie toleruje ubrań z szorstkich dzianin, rzeczy 

obcisłych oraz metek ubraniowych
nadwrażliwość dotykowa jest najbardziej 

widoczna w obrębie twarzy, ust, szyi i na 
podeszwach stóp  
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Niepewność grawitacyjna

bardzo duży strach przed upadkiem, 
wysokością

nie lubi obracać się kręcić, bo czuje , że straci 
równowagę,

może dłużej niż inne dzieci uczyć się 
wchodzenia i schodzenia po schodach,

nie lubi bawić się na placu zabaw, gdzie są 
drabinki, huśtawki,
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Inne nietypowe zachowania

zachowania autostymulujące,

agresja, autoagresja, napady złości,

PPPDM 2014 15



Mity na temat autyzmu 

1. Autyzm spowodowany jest deprywacją 
emocjonalną dziecka (pozbawieniem dziecka 
uczuć i opieki rodziców),

2. Istnieje gen odpowiedzialny za autyzm,

3. Ludzie z autyzmem mają niższy niż przeciętny 
iloraz inteligencji

4. Ludzie z autyzmem to ekscentryczni geniusze

5. Ludzie z autyzmem wolą być sami
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Dziękuję za uwagę
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