„Gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”
… dr. Janusz Korczak

…taki cytat był myślą przewodnią… II KONFERENCJI NT. „DZIECKO SZCZEGÓLNEJ
TROSKI W GABINECIE LEKARZA POZ ”, której pomysłodawcą i organizatorem była
Pani dr n. med. Czesława Bigus – Hołubowicz – pediatra, neonatolog, lekarz rodzinny,
specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.
Konferencja poświęcona była dzieciom najmłodszym, czyli 0-3 lat z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu.

Odbyła się w Jaworze -KORMED, 20.02.2016r.
Autyzm dziecięcy - zaburzenie rozwojowe, ujawniające się we wczesnym dzieciństwie.
Objawia się przede wszystkim brakiem umiejętności funkcjonowania społecznego i
emocjonalnego. Występuje tzw. „triada zaburzeń”:
1. Problemy ze zrozumieniem języka i ograniczone umiejętności w posługiwaniu się językiem
2. Problemy w sytuacjach społecznych i relacjach międzyludzkich
3. Ograniczona wyobraźnia i schematyczny sposób myślenia
Szybko i wcześnie podjęte działania interwencyjne, znacząco zwiększają szansę na dobre
funkcjonowanie dziecka w dorosłości. W związku z tym, bardzo ważne jest wczesne
postawienie prawidłowej diagnozy.
Nie ma jednolitego obrazu autyzmu. Każdy przypadek różni się liczbą i intensywnością
występowania symptomów. Pierwszymi osobami, które mogą zauważyć coś niepokojącego w
rozwoju dziecka są rodzice. Jeżeli zachowania dziecka są niepokojące, występuje u niego
część… objawów, należy umówić się na wizytę do psychologa, neurologa lub psychiatry
dziecięcego. Specjalista przeprowadzi wywiad kliniczny i skieruje na kolejne badania. Pełną
diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra
dziecięcy, neurolog, logopeda lub neurologopeda, psycholog dziecięcy specjalizujący się w
całościowych zaburzeniach rozwojowych. Często diagnozę pogłębia się o innych
specjalistów: dietetyk, alergolog, specjalista SI…
Diagnoza wystawiana w ośrodkach specjalistycznych –medyczna, niezbędna jest dla
sektora Oświaty – szkoły, poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkoli. Na jej
podstawie można starać się o wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne,
kształcenie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności.

Podczas Konferencji zostały wygłoszone następujące referaty naukowe i metodyczne:
1. Autyzm, wczesne diagnozowanie i możliwości terapii dr n. med. Halina Flisiak-Antonijczuk • Dyrektor Centrum NEUROMED, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
pediatra, elektrofizjolog kliniczny
2. Oddziaływanie terapeutyczne o udowodnionej skuteczności w rehabilitacji małego
dziecka
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej - Świdnica
• Dr Mieczysław Maciak - lekarz medycyny, internista, Specjalista Rehabilitacji
Medycznej
• mgr Anna Beniuk, - rehabilitant

3. Możliwości diagnozy i terapii małego dziecka w Jaworze• Pani Renata Noworól – Sosnowska- prezes Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”
na rzecz osób z autyzmem Zespołem Aspergra i Mutyzmem selektywnym
• Psycholog mgr Ewa Suchecka- wiceprezes Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”,
pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
4. Możliwości wsparcia rozwoju małego dziecka w SOSZW w Jaworze• Psycholog mgr Maria Dziadkowiec- pracownik SOSZW w Jaworze,
koordynator WWR
Uczestnicy konferencji wzięli udział w przepięknym koncercie pt. „Muzyczny koktajl”
przygotowanym przez Panią mgr Janinę Duszeńko ze Szkoły Muzycznej w Jaworze.
Na konferencję zaproszeni byli również rodzice ze Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”,
którzy mogli podzielić się swoimi problemami z jakimi muszą się borykać ze względu na tak
długie oczekiwanie na specjalistyczną diagnozę.

Ewa Suchecka

