
КОГА ГОВОРИМ, ЧЕ ЕДНО ДЕТЕ ИМА АСПЕРГЕР СИНДРОМ?

Написано от admin

  

  

  

Децата  с Аспергер синдром трудно взаимодействат с другите. Те изпитват затруднения
при общуването със съучениците си в училище, а и в най-обикновени житейски
ситуации.

  

Какви могат да бъдат симптомите на Аспергер синдром?

    
    -  Липсата на социални умения, например да четат по езика на тялото, да следят
разговор, да се редуват в един разговор и т.н.   
    -  Децата мразят всякакви промени в определена ситуация или определено
съчетание   
    -  Децата не показват съпричастие  
    -  Невъзможност за разпознаване на фините нюанси при говорене,акцентите, които
променят смисъла на речта. Това е причината детето ви да не може да разбира шегата,
както и да приема един саркастичен коментар буквално.  Околните трудно разбират
речта на детето с Аспергер синдром, защото самото то не използва акцент и интонация
 
    -  Използване на неправилни думи или изрази, които могат да заблудят околните  
    -  Избягват директен контакт с очите, както и втренчен поглед  
    -  Имат необичайни  мимики и пози на лицето  
    -  Много деца с Аспергер синдром могат да бъдат заинтересовани само от една част
на едно цяло, или дейности като проектиране на къщи,  чертане, астрономия   
    -  Деца с Асперегер синдром могат да говорят  много само за любимия предмет  
    -  Имат забавено моторно развитие. Могат да изпитват затруднения да си служат с
лъжица и вилица, да карат колело. Почеркът им често е доста лош   
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    -  Имат повишена чувствителност към осветление, силен шум, или силни вкусове и
аромати   

  

Кога говорим, че едно дете има Аспергер синдром?

  

Трябва да се знае,че едно дете може да има два-три симптома от посочените по-горе и
това да не означава,че то страда от Аспергер  синдром.За да се диагностицира с
Аспергер синдром, детето трябва да има  комбинация от няколко симптома, които да му
пречат в социалния живот и общуването с другите.

  

Въпреки че, симптомите на Аспергер синдром са подобни на тези при аутизъм, детето
може да има нормално интелектуално развитие, за разлика от някои деца аутисти.

  

Внимателното отношение навременната намеса на специалисти могат да помогнат
децата с Аспергер синдром да имат един нормален живот.
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