
 

 

 

Papildomos informacijos galite rasti: 
 

•Informacija apie 

[http://www.autizmas.It/] 

autizmą: 

•Asociacijos „Kitoks vaikas“ informacija. 
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Joniškio r. švietimo centro 
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Diagnozė 

Autizmas? 

http://www.autizmas.it/


Tas paslaptingas žodis- autizmas... supratimą,  nereagavimą  į vardą, vėluojančią 

Dažniausi autizmo požymiai yra                šie: kalbos raida arba jos nebuvimą, kartais 

• bendravimo sunkumai; neįprastą kalbos vartojimą, pasikartojančias 

• sutrikę  socialiniai kontaktai; echolalijas, nežodinio bendravimo trūkumą 

• pasikartojantis  stereotipinis elgesys; (pvz.: negalėjimo draugiškai šypsotis, reaguoti į 

•priešinimasis aplinkos ir dienotvarkės kitų šypsenas), skanduotą kalbą ir pan. Stebimas 

pokyčiams;    ribotas veiksmų imitavimas arba jo trūkumas, 

• neįprastos reakcijos į  sensorinius (jutiminius) nepakankamas susidomėjimas ir džiaugsmas 

dirgiklius. naujais žaislais, o prisirišimas prie dažniausiai 

Mokslininkų  nuomone,  autizmas  nelaikomas vieno žaislo ar vienos rūšies žaislų (pvz.: 

viena apibrėžta liga turinti vieną etiologiją — traukinukų), nesugebėjimas pradėti paprastą 

tai specifinis  sutrikimas, nes gali būti sukeltas žaidimą  poroje su kitu vaiku. Vaikui augant, gal 

įvairių     organinių     priežasčių,    iš    kurių imti ryškėti elgesio problemos: pasikartojantys 

svarbiausios yra genetines ir biologinės, taip pat veiksmai, pavyzdžiui daiktų dėjimas į burną, 

jq ligos    (kaip    trapiosios  X   chromosomos besaikis „ragavimas“, to paties klausimo 

sindromas)  arba  neštumo  metu kenksmingų kartojimas, staigus veiklos nutraukimas imant 

medžiagų  poveikis bei kiti aplinkos veiksniai. rėkti,  prieštarauti,   mėtyti   daiktus. Autisto  

sutrikimas  priskiriamas  įvairiapusių nesugebėjimas savęs kontroliuoti- fizinio 

raidos sutrikimų grupei. kontakto vengimas arba ypač norėjimas būti 

Autistiniai bruožai dažniausiai pasireiškia iki 3 stipriai apkabinam, dėmesio sukaupimo stoka. 

m.   amžiaus,   todėl   jau kūdikystėje  galima Mokslininkai     mano,     kad     autizmas   yra 

įžvelgti  pirmuosius  požymius: abejingumas neurologinis sutrikimas, veikiantis  smegenų 

prieraišumui arba  fiziniam kontaktui (tėvų, funkcionavimą. Autizmu sergančių ir 

brolių ir seserų apkabinimui, paglostymui), akių nesergančių žmonių nuotraukos atskleidžia 

kontakto, veido mimikos ir draugiškų  šypsenų smegenų struktūros ir formos skirtumus. Kai 

trūkumas,  nereagavimas  į tėvų balsą. Kartais kurie  žmonės yra genetiškai labiau linkę į 

tėvai dėl pastarosios priežasties galvoja, kad gali autizmą. Jei šeimoje yra keli vaikai, gali būti, 

būti  vaikui  nepilnaverte  fizine  klausa,  todėl kad abu vaikai turės autistinių bruožų, bet tai 

kreipiasi  į  medikus.  Gavus neigiamą klausos tikrai nėra taisyklė. Dauguma autistinio spektro 

sutrikimo įvertinimą, svarbu toliau stebėti vaiko sutrikimus turinčių vaikų taip pat turi problemą, 

ir ankstyvojoje  vaikystėje pastebėsite agavimo susijusią su imunine ir biochemine sistemomis. 

ar čiauškėjimo periodo nebuvimą  arba 

peršokimą kurios nors grandies, prastesnį kalbos 

Kur kreiptis? 

 
Nustatyti autizmo diagnozę gali kvalifikuotas 

vaikų psichiatras, surinkęs išsamius anamnezės, 

tėvų ir ugdytojų stebėjimo duomenis. Pastebėję, 

kad vaiko raida skiriasi nuo jo bendraamžių, 

tėvai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar 

pediatrą, kad gautų siuntimą specialisto 

konsultacijai. Jei vaikas lanko ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą, joje veikianti Vaiko gerovės 

komisija turėtų aptarti esamą situaciją su tėvais 

ir nukreipti šeimą į psichologinę pedagoginę 

tarnybą. Kaip ir daugelio sutrikimų atveju, 

rekomenduojama kuo anksčiau išsiaiškinti vaiko 

raidos problemas ir kuo anksčiau pradėti teikti 

pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaiko ir jo 

šeimos narių poreikius. 

Esant ankstyvajai intervencijai, sutrikimas 

diagnozuojamas gana anksti ir taikant 

struktūruotą mokymą, kognityvią elgesio 

terapiją ir kt., ši sudėtinga vaiko būsena kinta 

teigiama linkme. 

 
 

„Autizmas nėra pasaulio pabaiga, o tik naujos 

ke1ion‹is pradžia“. 

Jura Tender 


