Што е аутизам?
на Терминот аутизам често се однесува да на група развојни
нарушувања, кои се обично
доаѓаат под поимот аутизам спектар болести.Аутизмот влијае на луѓето
на различни
начини.Некои деца во средно функционирање крајот можат да имаат
добар контакт со очите
и сакаат да бидат општествени, додека други може да немаат контакт со
очите, нема говор, а
чија цел интеракција со светот е лулка и назад и се појавуваат
рамнодушни кон
луѓето.Повеќето деца се дијагностицираат околу возраст од три, и рана
интервенција е
најдобар начин да им помогне да ги учат на развојните вештини кои не
доаѓаат природно за
нив.
Како детето расте, различни патишта во мозокот се поврзете со изградба
способности да се
земе секој нареден чекор во неговиот развој. Но, кај лицата со аутизам,
овие патишта често
не се формираат природно. Работи што neurotypical (не аутизам) детето
може да се најдат
лесно, како разбирање изрази на лицето или тонови во говорот, за
детето со аутизам не
може. Тие често може да се уште да се научи на вештините што ги
немаат, но тие треба да се
направи "рачно", преку правото терапии.
Ако видите дете во супермаркет навидум има луто експлозија, тоа не
мора да значи дека се
непослушен, ниту дека нивните родители ја изгуби контрола. Децата со
аутизам често е тешко
да се справат во различни ситуации и нивните тешко однесување е често
им е само начин на
комуникација ова. Живот со родители на дете со аутизам може да биде
многу стресно. Слом

на односите е многу високо во такви семејства, како што е стресот и
депресијата. За повеќето
семејства, потребата за поголема услуги е предност, како што е надежта
за поголемо
разбирање од другите луѓе.
Во зависност од тоа кого ќе прашате еден на секои 150 или во 100 деца
родени има аутизам.
Тоа значи дека во иднина, 1% од нашата популација многу добро може
да се состојат од луѓе
со аутизам нарушувања. Тоа е вознемирувачка реалност. Сепак, не е
направено доволно за
поддршка на овие деца или нивните семејства.
За разлика од дете кои можат да бидат слепи, или во инвалидска
количка, детето со аутизам
не се имате било какви физички знаци на нивната попреченост - ова
само додава на
недостаток на разбирање во заедницата и на судот тие и нивните
семејства често искуство.
Ни требаат повеќе средства, поголема поддршка, и повеќе свест од
нашето семејство, нашите
пријатели и нашата заедница.
Имам наведени подолу некои дополнителни објаснувања за аутизмот од
различни извори. Ве
повикувам да дознаете повеќе за оваа тема со надеж дека знаење и
разбирање ќе помогне
да се осветлат овој живот состојба.

