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CO DALEJ Z ZESPOŁEM ASPERGERA?

Duże zmiany nastąpiły wraz z DSM-IV wydanym w 1994 r. Powstał wtedy termin
„spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD), do których oprócz autyzmu dziecięZaburzenie zwane dziś zespołem Aspergera opisał w roku 1944 dr Hans Asper- cego, autyzmu atypowego, zespołu Retta, zespołu Hellera i zaburzenia hiperkineger, austriacki pediatra i psychiatra. Mimo iż był on autorem wielu prac dotyczą- tycznego został zaliczony zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenie rozwoju.
cych zachowania swoich małych pacjentów, świat nauki nie zwrócił uwagi na
jego dokonania. Prezentacja pracy w 1944 roku, w trakcie toczących się działań Najnowsza wersja DSM-V wydana w 2013 r., rezygnuje z opisu oddzielnych
wojennych, dodatkowo napisanej po niemiecku, w pewnym sensie nie miała zespołów, część z nich usuwa, a resztę opisuje jako jedno zaburzenie – spektrum
prawa stać się popularna wśród profesjonalistów. To artykuł innego austriackie- zaburzeń autystycznych. Pojęcie oddzielnego zespołu objawów zwanego zego psychiatry dr Leo Kannera, napisany i opublikowany w USA w 1943 roku w ję- społem Aspergera przestaje istnieć.
zyku angielskim, zwrócił uwagę lekarzy i psychologów, na dzieci żyjące w swoim
W Polsce lekarzy diagnozujących zaburzenia rozwojowe nadal obowiązuje opiświecie. Dzieci tak bardzo obojętne na innych, że posłużono się greckim słowem
sywanie objawów zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób
εαυτό czyli sam. I tak zaczęło funkcjonować pojęcie autyzm.
i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Obecne ICD-10 zastąpi ICD-11, które będzie
Była jeszcze jedna różnica, Hans Asperger zainteresował się dziećmi, które po- bazować na DSM-V a jej publikacja planowana jest na rok 2018.
zornie dobrze funkcjonowały; mówiły, były bystre i inteligentne, posiadały szeroką wiedzę na wybrane tematy, ale nie potrafiły przystosować się do życia
w społeczeństwie. Z drugiej strony nikt nie wiązał ich zachowań z opisanymi
przez Kannera objawami.
Minęło wiele lat… i dopiero w 1980 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) będące twórcą klasyfikacji zaburzeń psychicznych (DSM), pierwszy
raz uwzględniło autyzm w swoich opracowaniach. DSM z 1980 roku nadal nie
opisywał zespołu Aspergera.
W roku 1981 brytyjska badaczka Lorna Wing użyła po raz pierwszy terminu zespół Aspergera i wywołała zainteresowanie dziełami tego psychiatry. Zaczęto
tłumaczyć je na język angielski.
Klasyfikacja DSM-III-R z roku 1987 zmieniła termin autyzm na „zaburzenie autystyczne”, sugerując, że autyzm może mieć wiele postaci, różne stopnie nasilenia
objawów oraz różny obraz.
W 1989 roku na wniosek C.C. Gillbergów za charakterystyczne dla zespołu Aspergera uznano: zaburzenia interakcji społecznych, ograniczone zainteresowania
i aktywności, powtarzające się rutynowe zachowania, zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy, zaburzenia w komunikacji pozawerbalnej oraz niezgrabność
ruchową.
Do 1993 roku kryteria diagnostyczne zespołu nie były jasno sprecyzowane.
Opisywano nadal objawy typu: nieprawidłowe relacje społeczne, brak empatii,
zbyt pedantyczna, czasem „profesorska” mowa oraz wybiórcze, specyficzne zainteresowania.

DLACZEGO ZESPÓŁ ASPERGERA TO ZABURZENIE ZE
SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH?
Bardzo często rodzice czy opiekunowie słyszą, iż u dziecka występują objawy
charakterystyczne dla triady objawów autystycznych i powinni oni jak najszybciej rozpocząć jego diagnozę. Jak to autystycznych?! Przecież dziecko
mówi, jest inteligentne, lubi się przytulać i rozmawia na bardzo interesujące
tematy.
Zdarza się, że rodzicom trudno jest zaobserwować występowanie pewnych objawów w domu, gdyż panują tam warunki odmienne od warunków
w przedszkolu czy szkole. Część z charakterystycznych objawów autystycznych jest interpretowana jako cechy charakteru, zwłaszcza że ich występowanie powtarza się w rodzinie. Dodatkowo, jeśli ich nasilenie jest mniejsze,
rodzice nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. To co może zaniepokoić
niezależnego obserwatora, to symptomy wskazujące na trudności w trzech
obszarach, które z różnym nasileniem prezentują się u różnych dzieci.
Triada objawów autystycznych obejmuje trudności w zakresie:
1. Zaburzonej komunikacji – czyli odczytywania, interpretacji i użycia przekazu werbalnego i niewerbalnego,
2. Rozumienia, interpretacji i prezentowania odpowiednich zachowań społecznych - zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi osobami,
3. Sztywności myślenia i zachowania czyli dostosowania swojego zachowania do wymogów zmieniających się sytuacji,

jednostronna, potrzebuje ono kogoś, komu może prezentować swoją wiedzę
i zgromadzone informacje. Dziecko nie potrafi przeprowadzić rozmowy na
wybrany przez inną osobę temat, odpowiednio odnieść się do słów rozmówcy, nie trzyma się zasady naprzemienności i ma trudności z opisaniem prostych zdarzeń, w których brało udział czy wyglądu osób, które widzi codziennie. Dziecko ma również trudności z opisywaniem swoich przeżyć, wrażeń
i dzieleniem się nimi. Skupia się głównie na danych, faktach i konkretnych
informacjach (lub szczególe mało istotnym dla całości wydarzenia) w miejsce
opisania zdarzenia, relacji łączących ludzi, własnych odczuć, przekonań czy
swoich doznań.

Zaburzenia komunikacyjne wiele osób łączy z mutyzmem czyli brakiem
umiejętności posługiwania się mową, typowym objawem dla części dzieci z
autyzmem. Inni mają na myśli opóźnienie rozwoju mowy lub zaburzenia rozwoju mowy. W przypadku dziecka z zespołem Aspergera mowa rozwija się
prawidłowo w czasie (a zdarza się, że nawet wcześniej). I nic nie wskazuje na
to, że w tej sferze rozwoju są jakieś problemy. Ale sam rozwój mowy nie stanowi jeszcze o prawidłowym sposobie komunikowania się. Specjalista, który
diagnozuje dziecko oprócz rozwoju mowy skupia się na ocenie użycia języka Dodatkowo dzieci z zespołem Aspergera mają bardzo duże problemy ze
do potrzeb komunikacji.
zrozumieniem, interpretacją, użyciem czy odpowiedzią na komunikaty pozawerbalne typu; mimika, gestykulacja czy intonacja głosu. Takie problemy,
I tak zauważymy, że dziecko ma problemy z prowadzeniem prostego dialogu, to wskazówki, że u dziecka występuje zaburzenie w sferze komunikacji. Ale
natomiast może godzinami rozprawiać na swój ulubiony temat, niezależnie o tym czytaj już w broszurze pt: „ Komunikacja w zespole Aspergera”.
od sygnałów, jakie wysyła rozmówca. Komunikacja takiego dziecka jest

wą, nie licząc się z odczuciami tego drugiego. Następnego dnia jest całkowicie
zdziwione faktem, że kolega lub koleżanka nie chcą się już z nim bawić. Zdobycie
przyjaciela jest dla niego bardzo trudne, a co raz bardziej skomplikowane zasady
współżycia społecznego i niepisanych umów lub warunków tych umów stają się
niezrozumiałe.
Sztywność myślenia i zachowania charakteryzuje się tym, iż dziecko ze spektrum dąży do wykonania czynności czy działania w ściśle określony i wypracowany przez siebie sposób. Dzieci mają swoje rytuały, które na początku wydają
się nieszkodliwe, a z czasem mają tendencję do rozrastania się. Źle wpływają na
wyobraźnię i kreatywność dziecka, jak i spontaniczny udział w zabawach i kontaktach społecznych. Przy braku możliwości zrobienia czegoś „po swojemu” dzieci mogą reagować gniewem, lękiem, płaczem, agresją lub w ogóle odmawiają
współpracy. Cel wykonania tej czynności ma tu małe znaczenie (pakuję się do
szkoły w określonej kolejności, sprawdzając czy wszystkie kredki są zatemperoTrudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci wielu osobom kojarzy się z bra- wane i poukładane wg. kolorów i nie ma znaczenia czy spóźnię się na lekcję, przy
kiem ich wychowania. Zgodnie z tym poglądem dzieci albo zostały zaniedbane czym nie mam dzisiaj plastyki, ale zawsze muszę mieć kredki w piórniku). Rówprzez swoich rodziców w procesie wychowania, albo ich rodzice nie są wydolni nież atrakcyjności proponowanych mu zajęć lub korzyści z nich nie spowoduje
wychowawczo. Osoby z otoczenia obserwując sytuacje konfliktowe z udziałem zmiany schematu działania i dziecko nie odstąpi od wcześniej wytyczonej przez
dziecka z zaburzeniami autystycznymi, uznają, że świadomie nie chce ono do- siebie drogi postępowania.
stosować się do ogólnie panujących norm i zasad społecznych. Dowodem na
to ma być fakt, iż mimo wielokrotnie tłumaczonej zasady postępowania (czę- Silne negatywne zachowania pojawiają się w momencie zmiany pewnych rutyn,
sto dziecko zna na pamięć słowa opiekuna), młody człowiek nie przestrzega jej. schematów postępowania czy myślenia. Dzieci z zaburzeniami autystycznymi
często mówią, że nie mogą przystąpić do wykonania czynności C, zanim nie zroCo więcej sprawia wrażenie, że łamie je „specjalnie”.
bią czynności A i B w określonej kolejności. Z drugiej strony wyjście innych poza
Inicjowanie kontaktu z innymi dziećmi jest również specyficzne (zburzenie wie- schemat jest dla nich bardzo trudne. Kiedy w zastępstwie na lekcje matematyży, którą zbudowali koledzy, płacz czy histeria jeśli inni nie chcą robić tego, co im ki przyjdzie bez uprzedzenia nauczyciel przyrody, może to wywołać ogromne
każe lub zupełne wycofanie się z zabaw i bycie obok). Nawet poprawnie zainicjo- emocje u dziecka i zakłócić lub uniemożliwić jego udział w lekcji lub jej przeprowany kontakt nie jest podtrzymywany lub odpowiednio kończony. Obserwator wadzenie.
ma wrażenie, że dziecko robi pewne rzeczy złośliwie, w jakiś sposób wysługuje
się otoczeniem lub go unika oraz nie wie, jak włączyć się w prostą zabawę lub Dziecko z zaburzeniami autystycznymi będzie starało się narzucić innym udział
psuje ją innym np. nie stosując się do zasad gry. Zauważa też że dziecko może w swoich wąskich zainteresowaniach, nie rozumiejąc, że nie dla każdego może
mieć duże problemy z zabawami symbolicznymi czy tematycznymi proponowa- być to ciekawe. Tok myśli, który odzwierciedlają wypowiedzi dziecka jest częnymi przez inne dzieci lub dąży do włączenia ich w swoją specyficzną, wymyślną sto niezrozumiały lub abstrakcyjny dla otoczenia. Wypowiedzi te pełne są zdań
zabawę np. w poczet królów polskich, który na poziomie przedszkola nie jest ani o charakterze stereotypowym, dzieci powracają wciąż do tych samych przemyśleń, pojawiają się perseweracje czyli powielanie tych samych, już wykorzystainteresujący ani zrozumiały dla rówieśników.
nych reakcji słownych, mimo że temat i okoliczności uległy w tym czasie zmianie.
Dziecko nie dzieli się z pozostałymi swoimi osiągnięciami, ma trudności ze zrozumieniem uczuć innych osób, czasami nawet nie reaguje, jak ktoś mu coś opowia- Dodatkowo język, którym się posługują jest często niezrozumiały dla rówieśnida. Potrafi odejść w trakcie rozmowy, uznając relację innego dziecka za niecieka- ków –zbyt formalny, wyrafinowany, z trudnymi dla nich terminami i zwrotami.

DLACZEGO TAK TRUDNO JEST POSTAWIĆ
WCZESNĄ I TRAFNĄ DIAGNOZĘ?

• mają wiele pomysłów, mówią na ulubione tematy
• wchodząc w relacje często kontrolują inne osoby lub przejmują zabawę/
rozmowę,
Należy pamiętać o tym, iż najtrudniej jest zdiagnozować najlepiej funkcjonujące • słabo rozumieją potrzeby partnera interakcji, wydają się egocentryczne
osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych - dzieci z zespołem Aspergera czy i egoistyczne
autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA – high functional autism). Ich funkcjonowanie, zwłaszcza w znanym sobie środowisku u wielu rodziców nie będzie budzić żadnego niepokoju. Ot trafiło mi się nad wyraz inteligentne dziecko, które Osoby pasywne
woli spędzać czas na rozmowach z dorosłymi, ale cóż w tym złego?
• akceptują interakcje zainicjowane przez innych, szczególnie dorosłych
Dopiero dołączenie do grupy rówieśniczej (przedszkole, szkoła), wyższe wyma- • porozumiewają się zachęcone, odpowiadają na pytania, ale nie prowadzą
gania społeczne, wielowątkowe rozmowy kolegów i koleżanek oraz ciągłe zmia- dialogu
ny, jakie niesie ze sobą udział w zajęciach grupowych powodują, że pewne za- • naśladują zabawy, będąc zachęcone przez opiekuna, same nie wykazują inichowania zaczynają zwracać uwagę obserwatora. Informacje, które otrzymują cjatywy
rodzice od wychowawców czy nauczycieli, są co raz bardziej niepokojące.
• po odejściu opiekuna często nie wiedzą co mają robić i czekają na dalsze
Zdarzyć się może również, iż nasze mądre acz „leniwe” dziecko (jak twierdzą nie- instrukcje lub
którzy rodzice), które nie za bardzo współpracuje z nami w domu, jest chodzą- • wracają do poprzedniej czynności, którą wykonywały oddzielnie
cym ideałem w szkole czy w przedszkolu. Taka sytuacja zdarza się dużo rzadziej i
powoduje, że przyczyn problemów dziecka szuka się w funkcjonowaniu środo- Osoby wycofane
wiska domowego.
• powściągliwe, pełne rezerwy, preferują samotność
Niezależnie od sytuacji musimy się nawzajem wysłuchać i nie wyciągnąć
pochopnych wniosków, gdyż prowadzą one do mylnych wniosków, podejrzeń • słabo się komunikują, mało mówią (u części może występować mutyzm wybiórczy)
a w efekcie nie poprawnych diagnoz.
• prezentują obojętność w większości sytuacji, niezależnie co się dzieje
• mają słaby kontakt wzrokowy, nie uświadamiają sobie zmian w otoczeniu
• nie są zainteresowane interakcjami z otoczeniem
CZY TYLKO NIEGRZECZNI MAJĄ PROBLEM?
Jak łatwo się domyśleć, najszybciej diagnozę otrzymają dzieci z pierwszej
Przyjrzyjmy się postawom w spektrum zaburzeń autystycznych, do których grupy – to one nie mogą wysiedzieć na miejscu, interesuje je wszystko donależy zespół Aspergera. Zobaczymy, iż nie ma jednego wzoru zachowania i okoła, nie mają czasu lub nie chcą odpowiadać na pytania, zadając je innym
funkcjonowania. Wśród dzieci z diagnoza zespołu Aspergera czy autyzmem bez ustanku. Realizując swoje wizje zabawy czy wchodzenia w relacje, zupełwyskofunkcjonujacym będą:
nie nie odczytując zasad i norm, jakie panują w danym środowisku. Ich zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć, inni często się na nich skarżą, a próba
Osoby aktywne specyficznie
ich okiełznania zazwyczaj kończy się fiaskiem.
• inicjują kontakty, częściej z dorosłymi, zdarza się z przypadkowymi osobami Dzieci wycofane lub pasywne nie dają się tak we znaki otoczeniu. Niektó• powtarzają pewne wzorce zachowań w czasie interakcji (odpowiedzi, gesty, re mamy mówią o swoim dziecku ze zdiagnozowanymi zaburzeniami autydowcipy)
stycznymi, że były wręcz „złotym dzieckiem”, które nigdy nie płakało, nie przechodziło „etapu koziołka” i cały dzień było zajęte swoją zabawą.

Zbyt poprawne, wręcz przepisowe zachowanie dziecka też powinno budzić
niepokój opiekunów, gdyż dzieci neurotypowe, zwłaszcza gdy są małe manifestują cała gamę zachowań, w zależności od tego, co im się przytrafia (płaczę jak zgubię ulubioną zabawkę, nie słucham mamy jak wygłupiam się z kolegą, śmieję się a za chwilę obrażam, wiem, że tak nie wolno, ale mam ochotę
sprawdzić granice swojego zachowania).

łacińskimi, jeśli historia to głównie bitwy napoleońskie, jeśli królowie, to poczet władców ze wszystkim koneksjami rodzinnymi, jeśli pogoda to wybrany jej składnik np. chmury i ich wpływ na występujące zjawiska pogodowe,
a piłka nożna to statystyki wszystkich klubów danego kraju do III ligi włącznie, rośliny to tylko sukulenty rosnące na stanowiskach w Argentynie, a budowa maszyn dotyczy systemów wyporności łodzi podwodnych...

No dobrze, wiemy już że dziecko prezentuje pewne zachowania z triady ob- Przy takiej specyfice i intensywności warto być wyczulonym na inne nietypowe objawy i spojrzeć na nie całościowo, w kontekście triady.
jawów, ale czy to oznacza, że ma autyzm?

MOJE DZIECKO MA SWOJE PASJE, CZY TO ZNACZY, ŻE
MOŻE MIEĆ ZESPÓŁ ASPERGERA?
Pamiętajmy o tym, że w przypadku zespołu Aspergera, jak i każdego innego
zespołu nozologicznego, mówimy o pewnym zestawie objawów, a nie jednym wybiórczym symptomie.
Co to oznacza? Skale diagnostyczne opisujące autyzm wczesnodziecięcy lub
zespól Aspergera mają kilka podgrup objawów. Aby dziecko otrzymało diagnozę zespołu, musi spełniać kilka z nich (np. 3 z 5), może ale nie musi spełniać wszystkich. Dlatego ważne jest, aby skalą posługiwała się osoba, która
potrafi ją interpretować. Czasami może okazać się, że dziecko ma pewne deficyty rozwojowe, ale nie są one zespołem objawów.
Oczywiście nie każdy, kto ma hobby lub bardzo się czymś interesuje, ma coś
co specjalista nazwie obsesją lub fiksacją. I tak, o obsesyjności zainteresowania świadczy jego duże nasilenie, wybiórcze skupienie się na wybranym
temacie oraz odrzucanie tematów innych, proponowanych przez otoczenie.
W przypadku dziecka ze spektrum zainteresowania zazwyczaj są niezgodne
z wiekiem i ogólnie panującymi w grupie rówieśniczej trendami. Mogą się
pojawiać i kończyć nagle oraz zmieniać w czasie lub trwają całe życie i krążą
wokół głównego wątku.
Czasami odnosimy wrażenie, że dziecko interesuje się tym samym czym interesują się dzieci w jego wieku np. dinozaury, samochody, drzewa, flagi,
kamienie szlachetne, zwierzęta, rośliny, pogoda, królowie, smoki, historia,
budowa maszyn...
Jest jedno ale - zainteresowanie jest szersze i bardziej zgłębione niż u reszty rówieśników. Jeśli drzewa, to znają całą klasyfikację łącznie z nazwami

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE ZESPÓŁ ASPERGERA BĘDZIE ŹLE
LUB W OGÓLE NIE ROZPOZNANY?
Oczywiście, zdarza się to bardzo często zwłaszczawtedy gdy:
• diagnozę stawia się tylko na podstawie obserwacji dziecka w relacji z badaczem (jakie ciekawe rzeczy mówi, ma kontakt wzrokowy, wykonał wszystkie
polecenia, normalnie rozmawia, tuli się, brak niepokojących zachowań),
• objawy interpetuje się oddzielnie np. wysoki iloraz inteligencji, bogate słownictwo i łatwość wypowiadania się, ale impulsywność, zaburzenia emocjonalne, sztywność,
• diagnoza stawiana jest przez specjalistów niepracujących na co dzień z osobami ze spektrum autyzmu (brak doświadczenia) lub odwrotnie, pracujących z dziećmi i młodzieżą z głębokim autyzmem (to na pewno nie autyzm,
dziecko rozmawia, ma kontakt wzrokowy i dobrze funkcjonuje),
• objawy pojawiają się też w innych jednostkach diagnostycznych (jest nadpobudliwy i ma zaburzoną koncentrację uwagi – to na pewno ADHD),
• osoba diagnozująca analizuje stan na teraz - skupia się na objawie współwystępującym lub wtórnym (mutyzm wybiórczy, dysleksja, zespół obsesyjno-kompulsywny), nie biorąc pod uwagę historii życia pacjenta,
• stereotypowe myślenie o zespole Aspergera czy innych zaburzeniach autystycznych (ale on nie interesuje się matematyką, wszyscy z autyzmem mają zachowania rutynowe, on nie jest agresywny, można z nią normalnie porozmawiać),
• zmienia się wczesne diagnozy na inne, „lepsze” ze spektrum (jak nie mówił
do 4 roku życia to miał autyzm, ale teraz jak mówi to poprosiliśmy lekarza,
żeby napisał zespół Aspergera),
• diagnoza daje wsparcie (po usunięciu całościowych zaburzeń rozwoju z listy kwalifikujących do kształcenia specjalnego wiele dzieci otrzymało diagnozy ze spektrum, które dawały prawo do pomocy np. zespół Aspergera
czy autyzm, ale nie odzwierciedlały prawdziwej jednostki diagnostycznej),
• nieprawidłowe stawianie diagnoz u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (to
wszystko wina niewydolnych rodziców),
• duża grupa nieprawidłowych diagnoz u dzieci adoptowanych i przysposobionych (on/ona tyle w życiu przeżyła, że ja na jej miejscu też bym się tak
zachowywała).

POMYŁKI DIAGNOSTYCZNE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE
W DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH
(WG. AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRII ):
• ADHD
• Niedosłuch/głuchota
• Dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia
• Upośledzenie umysłowe
• Niewerbalne trudności w uczeniu się
• Zespół obsesyjno-kompulsywny
• Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
• Zaburzenie reaktywnego przywiązania
• Schizofrenia
• Psychoza
• Mutyzm wybiórczy
• Fobia społeczna
• Zespół Tourette’a
Aby postawić prawidłowe rozpoznanie, należy dokonać obserwacji dziecka,
zebrać pogłębiony wywiad od rodziców i opiekunów (w tym opis zachowania
w grupie rówieśniczej od wychowawcy/opiekuna dziecka), wykonać dodatkowe badania, uzyskać opinie psychologa a na końcu diagnozę medyczną.
W przypadku zaburzeń autystycznych ocena diagnostyczna jest wielospecjalistyczna. Oznacza to, że nie jeden a kilku specjalistów z różnych dziedzin,
profesjonalnie zajmujących się diagnozowaniem dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (psycholog, logopeda, pedagog specjalny,
psychiatra, neurolog,) muszą przeprowadzić konsultacje i przedstawić ich
wyniki. Ostateczną diagnozę w Polsce stawia lekarz psychiatra, posługując
się kodyfikacja ICD-10 (symbol grupy F.84).
Co oznaczają te symbole?
• F. 84 Całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR)
• F 84.0 Autyzm dziecięcy
• F 84.1 Autyzm atypowy

• F 84.2 Zespół Retta
• F 84.3 Zespół Hellera zwane inaczej dziecięcym zaburzeniem dezintegracyjnym
• F 84.4 zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
• F 84.5 Zespół Aspergera
• F 84.8 inne całościowe zaburzenia rozwojowe
• F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej - PDD-NOS
Zaburzenia te mogą objawiać się w rozmaitych formach czy stopniach natężenia i występują niezależnie od zdolności intelektualnych.

Nowe kryteria diagnostyczne DSM – V (Amerykański Schemat Diagnostyczny) wprowadziły zmiany związane z interpretacją wcześniejszych pojęć
dotyczących autyzmu czyli spektrum zaburzeń autystycznych.
1. 
Powstaje jedno spektrum zaburzeń autystycznych, przy czym zostaje
w nich autyzm+ zespół Aspergera+ i PDD – NOS (całościowe zaburzenie
rozwoju nie zdiagnozowane inaczej)
2. W użyciu do opisu objawów nie będzie używana dawna triada zaburzeń
autystycznych, przy czym zostaje ona zamieniona w diadę zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji oraz obsesyjne zainteresowania
3. Odstępuje się od terminu „całościowe zaburzenie rozwoju”
4. Wprowadzona zostaje trójstopniowa skala oceny nasilenia objawów i ich
wpływu na funkcjonowanie osoby ze spektrum (poziomy od L1 do L3)
5. Wykluczone zostanie kryterium opóźnienia mowy, co było kluczowym elementem przy stawianiu diagnozy zespołu Aspergera i różnicowaniu zespołu Aspergera i autyzmu dziecięcego
6. Zmienia się kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, w opisie pojawi się „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz informacja, że objawy mogą pojawić się dopiero, gdy wymagania społeczne
przekroczą umiejętności danego dziecka/osoby
7. Pojawia się zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe
informacje:
• początek i przebieg kliniczny,
• czynniki etiologiczne
• zdolności poznawcze
• zdolności językowe
• nasilenie objawów w dwóch głównych obszarach diagnostycznych:
• deficyty społeczno–komunikacyjne,
• obsesyjne zainteresowania i powtarzające się zachowania
• choroby/zaburzenia współwystępujące

PO CO TAK SZCZEGÓŁOWO OPISYWAĆ STAN DZIECKA?
W obrazie zespołu Aspergera często mamy do czynienia z zaburzeniami
współwystępującymi lub wtórnymi. Mogą one przyspieszyć lub spowolnić
proces diagnostyczny. Jeżeli u pozornie dobrze funkcjonującego dziecka
np. po zmianie środowiska rozwija się zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
i uniemożliwia mu codzienne funkcjonowanie, rodzice zapewne udadzą się
po pomoc do specjalisty. Ten zbierając wywiad o dziecku przeanalizuje jego
rozwój od urodzenia się do chwili obecnej i może dojść do wniosku, iż pierwotnie u dziecka występował niezdiagnozowany zespół Aspergera, a dopiero potem rozwinęły się zaburzenia wtórne.
Czasami sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Dziecko ma zdiagnozowana
chorobę metaboliczną lub określone problemy neurologiczne czy skomplikowany wywiad okołoporodowy z towarzyszącą obniżoną odpornością organizmu, skutkujące częstymi chorobami. Rodzice, pediatrzy, wychowawcy
mogą wtedy upatrywać przyczyn specyficznego zachowania dziecka w jego
problemach zdrowotnych. Będą mieli tendencję aby „usprawiedliwiać” występujące u dziecka objawy nietypowym rozwojem czy związanymi z tym
trudnościami (często bywało w szpitalach, praktycznie wychowuje wśród
samych dorosłych, nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w przebywaniu
z innymi dziećmi, źle się czuje w dużym towarzystwie i dlatego się izoluje).

CO WSKAZUJE NA NEUROROZWOJOWY CHARAKTER
ZABURZENIA?:
•Nieukierunkowana aktywność ruchowa lub przeciwnie, ograniczenie
aktywności ruchowej
• Zaburzenia motoryki dużej i małej
• Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
• Dyspraksja - zaburzenia planowania sekwencji ruchów, w celu wykonania
wcześniej opisanej przez dziecko czynności
• Nieprawidłowe napięcie mięśniowe, zazwyczaj obniżone
• Zaburzenia równowagi
• Zaburzenia postawy, nieparzysty chód, nierytmiczny bieg
• Przetrwałe odruchy pierwotne
• Często grymasy, tiki
• Zaburzenia grafomotoryczne
• Trudności w pracach plastycznych, pisaniu, wycinaniu, uprawianiu sportu

TEORIE POZNAWCZE, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA
FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI
AUTYSTYCZNYMI:
Teoria umysłu – zdolność przypisywania ludziom stanów umysłowych, przekonań, pragnień, intencji, uczuć w celu wyjaśnienia i przewidywania ich zachowań czy reakcji. Jej zaburzenie skutkuje trudnościami ze zrozumieniem
punktu widzenia innych osób oraz brakiem wglądu (osoby z deficytami teorii
umysłu nie zdają sobie sprawy, że same rozumują w odmienny sposób).
Teoria upośledzonej centralnej koherencji (ośrodkowej spójności) -ograniczona zdolność łączenia ze sobą różnych informacji w celu stworzenia znaczenia na wyższym poziomie, tak aby uchwycić i zrozumieć istotę tematu
oraz móc odróżnić od siebie rzeczy ważne i nieważne, ale też znaczenie kontekstu. Dodatkowo jest to koncentracja na detalach, trudności w przenoszeniu uwagi i wykorzystywaniu informacji zwrotnych oraz brak umiejętności
ignorowaniu informacji nieistotnej.
Teoria deficytów funkcji wykonawczych – to brak umiejętności konstruowania adekwatnych planów kolejnych czynności doprowadzających do
ostatecznych efektów/rezultatów zadania. Deficyty funkcji wykonawczych
wpływają na zdolność opracowania planu i przechodzenia przez jego kolejne, wynikające z siebie w sposób logiczny etapy, tak aby wykonać daną czynność w całości i osiągnąć zamierzony cel. Utrudniają kontrolę nad odruchami
Oznacza, że organizacja własnej pracy może sprawiać duże trudności.

SŁÓW KILKA O NEUROTYPOWYCH
CZYLI TZW. „NORMALNYCH”:

Lub trzeba podążać za modą

Osoby takie mówią dziwne rzeczy; „czuję się jak wypluta cytryna” (a przecież
są ludźmi), „cały dzień ma muchy w nosie”(to jak ona oddycha?), „dwoję się
i troję i już jestem spóźniona” ( nie widziałem żadnego Twojego klona), „po
prostu wbił mi nóż w serce” – (to Ty jeszcze żyjesz?!)
Robią dziwne rzeczy z twarzą i kończynami i ciałem

Potrafią płakać ze szczęścia i śmiać się ze swojej niedoli
Mówią, że zasady są bardzo ważne, ale ich zachowanie często temu przeczy
(przejeżdżają na żółtym świetle, mówią niewinne kłamstwo lub przeklinają)
a do każdej reguły mają kilka wyjątków
Palą papierosy lub pija alkohol, tłumacząc innym, że to niezdrowe.
Posługują się mową ciała - jakim sposobem, skoro ciało nie mówi?!
Czasami potrafią prowadzić rozmowy o niczym!
Bardzo ważna jest dla nich moda, tradycja, zwyczaje np. robienie sobie
niespodzianek, które są …
nieprzewidywalne, a więc pozbawiają nas bezpiecznej pewności.
Mówią, że ważny jest dla nich wygląd….

Mają niepisane umowy, więc jak się z nimi zapoznać?
Myślą, że wszyscy lubią to co oni a jak osoba ze spektrum opowiada im
o dendrologii.
Podlegają - nie wiadomo dlaczego - presji otoczenia, a z drugiej strony robią
wszystko, żeby się wyróżnić.
Potrafią jedno mówić, drugie myśleć, a trzecie zrobić – tylko po co?
Niektórych ludzi nazywają „puszystymi”, mimo, że takiego gatunku ludzi nie
zna świat przyrody
Obrażają się jak im się mówi prawdę np. że są starzy, grubi lub łysi a przecież
są….
Mówią bardzo nieprecyzyjnie; niebawem, za moment, za chwilę. Pytani ile to
minut, nie potrafią powiedzieć
Ich relacje są bardzo skomplikowane… życie w równoległym świecie, fałszywa przyjaźń, zabawa na niby,

Drogi czytelniku, nie wiem, do której grupy należysz, ale pamiętaj,

NIE KAŻDY FUNKCJONUJE
TAK SAMO JAK TY.
Nie znaczy to, że inny sposób myślenia jest gorszy.
On jest po prostu inny, jak kolejny sposób rozwiązania tego samego zadania.
Tak więc nie oceniaj a staraj się zrozumieć.
A wtedy spotkanie w pół drogi stanie się łatwiejsze.

W swoim życiu dostrzegam wielką wartość i znaczenie, dlatego nie pragnę być wyleczona z bycia sobą.
Jeśli chcesz mi pomóc, nie staraj się dopasować mnie do swojego świata. Potraktuj mnie z należytą
godnością, porozmawiajmy na moich warunkach.
Zrozum, że jesteśmy dla siebie wzajemnie jednakowo obcy...
Staraj się pracować nad nawiązaniem ze mną nici porozumienia.
Źródło: Grandin, T. (1999) Genius may be an Abnormality: Educating Students with Asperger Syndrome and
High Functioning Autism,
www.autism99.org
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