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SVETOVNI DAN 
ZAVEDANJA O 
AVTIZMU

 obeležujemo 2. aprila

 svetovni mesec avtizma cel april

 namen: ozavestiti čim več ljudi o značilnostih 

avtizma in normalizirati življenje ljudi z avtizmom

 simbol dneva zavedanja o avtizmu: barvana 

sestavljanka; trakec z barvno sestavljanko 

podporo izražamo tako, da na ta dan oblečemo 

svetlo modro barvo



KAJ JE AVTIZEM

 Razvojna nevrološka motnja, 

 ki vpliva predvsem na 
posameznikovo komunikacijo, 

povezovanje z drugimi in na 

razumevanje sveta.

 Je posledica drugačnosti v strukturi

možganov in vpliva na to, kako

možgani procesirajo informacije.

 Strokovno poimenovanje: motnja
avtisičnega spektra (MAS)



KAJ VELJA ZA AVTIZEM

 Se običajno razvije že pred 3. letom starosti.

 Prizadene okrog 9 na 1000 oseb.

 Je bolj pogost pri moških (4:1).

 Pri 30 % otrok z avtizmom nastopi v starosti

dveh let izrazito obdobje avtistične regresije, v 

katerem izgubijo že pridobljeno govorno

znanje.

 Se pojavlja v različnih oblikah glede na stopnjo
težavnosti, traja pa celo življenje.



OTROCI Z AVTIZMOM

 Enakega videza kot ostali, obnašajo pa se povsem 
drugače. Ne prepoznajo npr. čustev ljudi, zato jih starši učijo 
prepoznati mimiko obraza (glej sliko).

 PRVI ZNAKI

 odsotnost čebljanja do prvega leta, 

 odsotnost kazanja s prstom ali drugih gest (npr. 
mahanje) ob prvem letu, 

 odsotnost posamezne besede do 16. meseca ali 
spontane dvobesedne fraze do drugega leta starosti 

 ter vsaka izguba že pridobljene veščine, npr. govora pri 
katerikoli starosti (t.i. regresija).



OTROCI Z AVTIZMOM

 Velikokrat se pogovor o avtizmu z znanci sprevrže v golo 
naštevanje glavnih znakov tega stanja. Tega ne počnem rada, 
ker če naštevam tako: nezanimanje za vrstnike, težave z 
izražanjem čustev, težko prilagajanje navodilom, šibke socialne 
veščine ipd., sogovornik takoj pove: “Pa saj je tudi naš kdaj tak.”

 Res je, tudi ljudje brez diagnoze imamo nekatere o znakov 
avtizma, nimamo pa vseh ali vsaj dovolj teh, da bi imeli diagnozo. 
Posledično se tudi v družbo in vsakdan vključujemo bolj spontano 
in z manj pretresi. Otroci z avtizmom imajo na vsakodnevni ravni 
ne glede na starost in okolje, v katerem so, več čustvenih zagat –
tepejo, renčijo, grdo gledajo, grdo govorijo, mečejo predmete 
na tla, jočejo, treskajo z vrati, se zapirajo v sobo, se prestrašijo 
novih stvari, ne želijo na dogodke izven doma, se ne znajo 
pridružiti igri vrstnikov ali jo vzdrževati brez konfliktov idr. Ja, tudi 
vaš otrok je kdaj, ni pa zmeraj tako, kajne?

 Nina Prešern, mama otroka z avtizmom



ZNAKI: 1 Kakovostno oslabljen razvoj 

socialnih interakcij

Odsotnost vživljanja v drugo osebo in usmerjenost vase - odsotnost 
socialne in čustvene vzajemnosti;

Pomanjkanje ali odsotnost spontanega iskanja tolažbe, ne želi deliti 
veselja in zanimanja z drugimi;

Ne razvija odnosov s sovrstniki, kot bi jih pri določeni starosti 
pričakovali - se ne vključuje v skupne igre, raje je sam, ne sklepa 
prijateljstev;

V socialni interakciji ne uporablja različnih neverbalnih sredstev - ni 
očesnega kontakta, obrazne ekspresije, kretenj.



ZNAKI: 2 Kakovostno oslabljena besedna in 
nebesedna komunikacija in imaginacija

Ni komunikativnega bebljanja, mimike, gest in govora;

Komunikacija je nenavadna - odsotnost pogleda ali zazrtje;

Zmanjšana sposobnost imaginacije in fantazijske igre;

Motnje tvorbe, ritma in intonacije govora;

Motena vsebina govora - pogosta je eholalija(ponavljanje 
besed, fraz, vprašanj);

Nesposobnost začeti ali nadaljevati pogovor na smiselno 
temo - pogosti so monologi izven konteksta



ZNAKI: 3 Ponavljajoče se aktivnosti in ozki 
interesi

Stereotipni gibalni vzorci - hoja po prsih, nihanje glave in telesa,  
mežikanje, gledanje predmetov s kotički oči, mahanje z rokami;

Preokupacije in vznemirjenje ob spremembah;

Vztrajanje pri lastnih stalnih dnevnih obredih;

Posebni interesi za dele predmetov.



VZROKI ZA AVTIZEM

 Znanstveniki vzroke še vedno raziskujejo.

Obstajajo dokazi, da nastane zaradi organskih 

dejavnikov, ki vplivajo na možgane – in nikakor 

zaradi čustvene prikrajšanosti otroka ali 
načina, kako je vzgojen.

 Slike možganov kažejo na razlike v strukturi in 

obliko možganov med otroki, ki so in ki niso 

avtisti.

Obstaja genetsko nagnjenje za avtizem – za 

avtizem je odgovornih več genov, ne en sam.



Kje dobiti
več
informacij?

ZVEZA ZA AVTIZEM SLOVENIJE: 

HTTPS://WWW.ZVEZA-AVTIZEM.EU/
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