Vzroki avtizma

Vzroki avtizma so biološki – gre za vrsto dejavnikov, ki
ogrozijo razvoj osrednjega živčevja pri otroku. Čeprav
nobeden od vzrokov ni zanesljivo dokazan, se najpogosteje
omenjajo: genetski vzroki, motnje presnove, infekcije,
vplivi biokemičnih faktorjev, nevrološke motnje.

Kako lahko otroku pomagajo starši?

Avtizem je ena od motenj, ki jo je težko opaziti, zlasti takrat,
kadar je otrok govorno in intelektualno normalno razvit.
Pri težje prizadetih otrocih, ki zaostajajo tudi v duševnem
razvoju, so simptomi opazni takoj po rojstvu in jih je lažje
prepoznati. Sistematski pregledi pri pediatru, logopedu
ali psihologu (3 leta) v primeru manj izraženih simptomov
pogosto niso dovolj občutljivi in ne odkrijejo teh otrok oz.
ugotovijo zaostanek v razvoju, ne pa tudi vzroka.
Kadar Vas skrbi, da se otrok ne razvija po pričakovanjih ali
ima neobičajne značilnosti vedenja, se pogovorite z otrokovo
vzgojiteljico ali učiteljico, ki otroka opazuje v vsakodnevnih
stikih z vrstniki. V sodelovanju s psihologom bo morda
izpolnila lestvico Socialno vedenje otrok, s pomočjo katere
se ocenjuje otrokova socialna spretnost in zrelost.
Obiščite otrokovega pediatra, ki bo opravil osnovne
preiskave. Kadar obstaja sum na pervazivno razvojno
motnjo, otroka pregleda in opazuje več strokovnjakov, kot
so: (razvojni) pediater, nevrolog, klinični psiholog, logoped,
specialni pedagog, otroški psihiater. Idealno je, če se ti
pregledi opravijo med 2. in 3. letom otrokove starosti. Na
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V Sloveniji deluje več društev, npr:
Center za avtizem
Društvo za avtizem DAN
Avtorica: mag. Bernarda Dobnik Renko, spec. klinične psihologije
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Pervazivne razvojne motnje
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Znaki, na katere naj bodo pozorni starši,
vzgojitelji, učitelji:

Pomembna prizadetost nebesednega komuniciranja,
s katerim se vzpostavlja kontakt z ljudmi: otrok pri
pogovoru ne gleda v oči, se ne zanima za otroke v
okolici, ne opazuje ljudi, deluje sam sebi dovolj, ima
nenavaden (odsoten) izraz na obrazu;
otrok ne razvije odnosov z vrstniki, ki bi bili primerni
njegovi starosti;
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pretirana ali premajhna občutljivost na dražljaje (npr.
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v ambulanti SNMP v rednem delovnem času uveljavljate
storitve, ki niso nujne
Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni
službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in
receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških
potrdil.

Pogostost avtizma

Avtizem se pojavlja pri 7-16 primerov na 10.000 rojenih
otrok. 11 do 34% teh otrok izpolnjuje kriterije za Aspergerjevo
motnjo. Avtizem je tri- do štirikrat pogostejši pri dečkih.
V zadnjem času se zaradi večje občutljivosti in diagnostike
v stroki pojavljajo podatki o večji pogostosti te motnje pojavila naj bi se pri enem otroku od 166 rojenih.
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