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Dziewczynki potrafią
kamuflować objawy autyzmu
Rozmowa z dr AGNIESZKĄ RYNKIEWICZ, założycielką Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-Med
w Gdańsku, lekarzem i pedagogiem specjalnym
- Czy dziś udaje się dzieci z
autyzmem i zespołem
Aspergera diagnozować
szybciej niż 10 lat temu?

' KRYSTYNA BARANOWSKA

Dr Agnieszka Rynkiewicz (po lewej) i Weronika Miksza były gośćmi konferencji „Probli
my systemowe pomocy uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera”, która w
ostatni czwartek odbyła się w Rzeszowie. Na spotkanie przybyli specjaliści z całej
Polski i wzięło w nim udział kilkaset osób. Organizatorem był Zespół Szkół Spe
cjalnych im. UNICEF w Rzeszowie oraz podkarpacki kuratorium oświaty.

Psychiatra szukał diagnozy
przez 7 lat

w sobie strach przed kontaktem z innymi, koncentrokosztem życia towarzyskiego. Częstozdarzałym isię
atakipłaczu, czasem na lekcjach w szkole, bez wyraź
nejprzyczynyzewnętrznej. Kiedymiałam 11 lat, trafi
łam do lekarza psychiatry. Takrozpocząłsię proces po-

Opowiada Weronika Miksza, studentka I ro
ku filologii angielskiej na specjalizacji na
uczycielskiej na UAM w Poznaniu.
O tym, że cierpię na zespólAspergera dowiedziałam
się dwa lata temu, kiedy miałam 17la t Zaburzenie
rozpoznałlekarzpsychiatra, potem zostało to po
twierdzone w Centrum AktywizacjiZawodowej i Spo
łecznej dla Dorosłych Osóbz Autyzmem w Gdyni, na
stępnie w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku,
ostatecznie diagnozę potwierdziła drAgnieszka Rynkiewiczza pomocą badania AOOS.
Kiedymiałam kilka lat, moja mamajako pierwsza za
uważyła, że z moim rozwojemjest coś nie do końca w
porządku. Skonsultowała się wtedyz psychologiem,
ale on zbagatelizowałsprawę. Być może dlatego, że in
telektualnie i fizycznie rozwijałam się prawidłowo. Pro
blemyzaczęłysię, kiedyposzłam do szkołypodstawo
wej. Zauważono, że nie potrafię nawiązywać
właściwych relacjiz rówieśnikami. Byłam raczejsamot
na i nie miałam przyjaciół. Odstawalam od klasy. Mając

Najpierwpodejrzewano zaburzenia depresyjne, fobię
przypadkiem, na zespólAspergera. Testy w specjali
stycznych ośrodkach potwierdziły te przypuszczenia.
Tadiagnozazmieniła moje życie na plus. Wcześniejby
łam zagubiona - wiedziałam, że coś m i dolega, ale nikt
jest rzeczą ludzką to prawda, ale tkwienie w niewiedzy
bardzo utmdnia życie. Dziękidiagnoziejestem w pew
nym sensiepogodzonaze sobą. Mam świadomość
prowadzić normalne, spokojneżycie.
Marzę o wyjeżdzie do Japonii, ponieważjuż oddawna
fascynuje mnie kultura Wschodu. Chcępodróżować,
uczyć sięjęzyków, a przede wszystkim być spełnio
nym, szczęśliwym człowiekiem.

dania naukowego, w którym
dowodził, że istnieje związek
pomiędzy występowaniem
autyzmu a szczepieniami. W
- Tak. W USA czy w krajach reakcji na ten artykuł wielu ro
europejskich takich jak Wielka dziców na świecie odmiawiaBrytania czy Szwecja, które, ło szczepień w obawie przed
przodują w badaniach nauko wystąpieniem autyzmu u ich
wych, diagnostyce, terapii i dzieci. Od tego momentu ru
edukacji osób z zaburzeniami szyły badania, które dowodzi
ze spektrum autyzmu dzieci ły, że szczepionki nie mają
już w wieku 12 miesięcy mogą wpływu na rozwijanie się au
uzyskać prawidłową diagnozę. tyzmu. Przedstawiono dr. WaWynika to z wiedzy i właściwe kefieldowi zarzut nieetyczne
go wyszkolenia profesjonali go i niestarannego badania
stów, ale także z istniejących w naukowego, a także szkodli
tych krajach standardów, algo wego działania na rzecz zdro
rytmów diagnostycznych oraz wia na świecie. Dramat tego
wystandaryzowanych narzę lekarza polega na tym, że, w
dzi do diagnozy autyzmu z 2010 roku został on pozba
tzw. złotego standardu W Pol wiony w Wielkiej Brytanii pra
sce nadal różne ośrodki dia wa wykonywania zawodu za
gnozują według różnych wła- • artykuł i tezy, które głosił.'Dr
snych zasad i wiedzy. Robią to Wakefield aktualnie mieszka
niejednolicie i na różnym po w USA i chociaż nie ma prawa
ziomie merytorycznym. Inną, wykonywania zawodu leka
ale równie ważną, sprawą jest rza, nadal ma tysiące zwolen
fakt, że testy diagnostyczne w ników swojej tezy dotyczącej
autyzmie z tzw. „złotego stan związku pomiędzy szczepie
dardu”, które używane są na niami a autyzmem.
świecie odprawie 15lat, są na
dal niedostępne w Polsce dla - Skąd się bierze autyzm?
lekarzy lub psychologów w co
- Na ten moment nie znamy
dziennej praktyce. Dodatko dokładnej odpowiedzi na to
wo szkolenia z nich dostępne pytanie. Wiemy, że jest to za
są tylko za granicą, są drogie i burzenie neurobiologiczne o
niedostępne dla wielu pol wieloczynnikowej etiologii.
skich profesjonalistów z racji Odgrywają tutaj rolę czynniki
językowej i finansowej. Pozy genetyczne, prawdopodobnie
tywne zmiany jednak nadcho także środowiskowe i wiele in
dzą. Testy te, a także szkolenia nych.
z nich w języku polskim będą
niedługo dostępne także w - Dlaczego autyzm częściej
kraju. Jednym z celowi działań rozpoznawany jest u chłop
Centrum Diagnozy, Terapii i ców?
Edukacji „Spectrum ASC- Wynika to z genetycznego
-Med" jest przygotowanie ta uwarunkowania zaburzenia,
kiej oferty dla zainteresowa ale musimy także pamiętać, źe
nych osób w kraju.
dziewcząt ze spektrum auty
zmu jest więcej, niż nam się
- W ostatnich latach pojawi wydaje. Dziewczęta wymykają
ła się na świecie fala paniki, się nam spod „radaru diagno
że autyzm mogą wywołać
stycznego”, ponieważ często
szczepionki.
skutecznie kamuflują swoje
- Fala paniki nadeszła, gdy deficyty, a testy diagnostyczne
brytyjski lekarz o nazwisku są tworzone głównie na
Wakefield opublikował arty podstawie obrazu męskiego
kuł na podstawie swojego ba autyzmu.

Uczniowie „W labiryncie”

S

ARCHIWUM SZKOŁY

sens, ukazać całe bogactwo
tego zagadkowego i tajemni
czego, magicznego pojęcia.
Sięgnęli do jego pierwotnego
znaczenia, w myśl którego la
birynt to antyczna budowla o
skomplikowanym układzie
wewnętrznym, krzyżujących
się korytarzy i pomieszczeń.
Uniemożliwiają one dojście
do punktu centralnego, a tak
że - o zgrozo! - wydostanie się
na zewnątrz.
Na scenie pojawiły się po
staci antyczne: Ariadna, Tezeusz, Eurydyka, Orfeusz, ale
też królewski błazen z XVI w.
Stańczyk, wojenne pokolenie

kolumbów
„zarażonych
śmiercią” oraz współcześni
nam bohaterowie tekstów
Sławomira Mrożka. Chcąc
odsłonić złożoność tytułu,
sięgnięto do różnych form
ekspresji artystycznej. Obok
słowa pojawiła się też muzy
ka, taniec, śpiew, obraz me
dialny i symbol -rekwizyt. Te
zabiegi pozwoliły odbiorcom
na pełniejsze zrozumienie
przesłania spektaklu, dotar
cia do istoty zagadnienia na
poziome znaczeń dosłow
nych, ale też metaforycznych.
Czy to się udało. Sądząc po
oklaskach widowni, tak. bk

- Po pierwsze, wiele dziew
cząt ze spektrum autyzmu
przejawia te same cechy co
chłopcy, ale w sposób dużo
łagodniejszy, mniej nasilony.
Ponadto dziewczęta dość
często wykazują reakcje pa
sywne, bierne. Nie przyciąga
ją uwagi otoczenia, bo z regu
ły nie są agresywne, a to wła
śnie agresja jest pierwszym
sygnałem, że wskazana była
by konsultacja z psycholo
giem lub psychiatrą. Dziew
częta reagują agresją w sytu
acjach ostatecznych. Najczę
ściej występuje U nich wyco
fanie, depresja, zaburzenia
lękowe. Dziewczynki diagno
zowane są także później niż
chłopcy, bo potrafią świetnie
kamuflować objawy. Są bar
dziej świadome swej inności,
mają większą potrzebę od
grywania umiejętności spo
łecznych. To jednak, co po
winno niepokoić w zachowa
niu dziewczynki, to gwałtow
ne zmiany nastroju, labilność
emocjonalna, napady płaczu
i ich intensywność, nieproporcjonalność do zaistniałej
sytuacji.

- Od czego zależy sukces te
rapii?
- Od wczesnej i prawidłowej
diagnozy, dobrej współpracy
pomiędzy rodziną a terapeutą
oraz dobrego wyszkolenia
osoby prowadzącej terapię.

- Czy autyzm można wyle
czyć?
- Nie można autyzmu wyle
czyć. Z autyzmem człowiek
rodzi się, żyje i umiera. Jednak
dzięki wczesnej diagnozie i in
terwencji
terapeutycznej
można bardzo znacząco po
prawić funkcjonowanie taldej
osoby, co sprawi, że deficyty
mogą stać się ledwo zauwa
żalne w późniejszym życiu.
Rozmawiała Alina Bosak
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Pomysł napisania scenariusza zrodził się na początku tego roku szkolnego.
Na temat wybrano labirynt - symbol, który kryje w sobie wiele znaczeń
pektakl „W labiryncie” z
udziałem 35 uczniów Ze
społu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych wTrzcianie zo
stał zaprezentowany w
Gminnym Ośrodku Kultury.
Trzeba przyznać, że widow
nia dopisała. Licznie przybyli
zaproszeni goście, mieszkań
cy gminy, uczniowie szkół i
ich rodzice.
Inscenizacja „W labiryncie”
składa się z siedmiu scen,
których łącznikiem, a zara
zem motywem przewodnim
staje się tytułowy labirynt.
Autorzy scenariusza próbo
wali wydobyć różnoraki jego

- Czym różni się zachowanie
autystycznej dziewczynki od
autystycznego chłopca?
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Koncert dla Kasi

m
KRYSTYNA BARANOWSKA

Sebastian Stachurski z zespołem wystąpił w koncercie charytatyw
nym dla Kasi Liszcz, który odbyt się w ostatni piątek. 0 Kasi, pocho
dzącej z podkarpackiej Widetki utalentowanej śpiewaczce operowej,
która kończy wtaśnie Akademię Muzyczną w Krakowie, pisaliśmy w
lutym. Dziewczyna zbiera pieniądze na operację w Niemczech, która
może uchronić ją przed inwalidztwem. W pomoc Kasi angażuje się
cała gmina, ale także artyści. Kasię można wesprzeć, wpłacając da
tek na konto Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce”, nr 8011401225
0000 5350 65001004, w tytule przelewu wpisując: „Darowizna na
operację Kasi” .
al

