
Psychologia kliniczna

Orientacje w psychologii klinicznej
- nurt psychodynamiczny
- poznawczo- behawioralny, poznawcza triada

depresyjna- przekonania o w asnej ma ej warto ci, o
licznych zagro eniach p yn cych z otoczenia oraz o
niepewnej i zagra aj cej przysz ci, „do niczego si nie
nadaj , nic mi nie wychodzi”, „wszyscy czego ode mnie
chc ycie to nieustanna pora ka” oraz „nic dobrego ju
mnie nie spotka” (Skal Depresji Becka)

- humanistyczny, zdrowie i samorealizacja,
fenomenologia, psychologia postaci (Gestalt)

- teorie systemów w psychologii rodziny



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y
- dyscyplina teoretyczna i stosowana
- zaburzenia dotycz ce zachowania i/ lub wewn trznych 

prze
- psycholog kliniczny – diagnoza i terapia
- ’zaburzenie’ = znaczne nasilenie, uporczywe trwanie w 

czasie, cierpienie dziecka lub dziecko jest sprawc  
czyjego  cierpienia

- dziecko sygnalizuje niezaspokojenie potrzeb i/ lub 
niemo no  spe nienia oczekiwa  ze strony doros ych 
zaburzenia zachowania lub zab. intrapsychiczne

- zaburzenia sytuacyjne a zaburzenia rozwojowe
- pomoc psychologiczna, psychoterapia, wczesna

interwencja, wspomaganie rozwoju



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

Problemy kliniczne
- intensywno  psychicznego rozwoju, nieporównywalna z innymi 

okresami ycia
- znaczenie dla dalszego ycia kszta tuj cych si  struktur 

psychicznych
- uwzgl dnienie interakcji czynników psychologicznych, spo ecznych i 

biologicznych
- rozpatrywanie zjawisk na ro nych poziomach funkcjonowania 

dziecka
- klasyfikowanie zaburze  w zale no ci od obszaru funkcjonalnego
- wskazanie na prawdopodobie stwo przemini cia lub trwania 

zaburzenia  



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

Pomoc psychologiczna- rozumienie dziecka jako osoby
dziecko jest jednostk  aktywn  i poszukuj  

dziecko ma sobie w ciwe tempo i rytm rozwoju

dziecko w czone jest w system wi zi rodzinnych

dziecko jest zwi zane ze rodowiskiem rówie niczym

dziecko jest uwik ane w problemy wspó czesnego wiata

dziecko ma niemal od pocz tku swojego rozwoju poczucie w asnej 

godno ci



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

OKRES WCZESNEGO DZIECI STWA (wiek niemowl cy i 
poniemowl cy)

deprywacja matczyna / nieorganiczny zespó  opó nienia 
rozwoju, hospitalizm (choroba sieroca)

- pozbawienie dziecka zaspokojenia potrzeb psychicznych
- przyczyny: niedojrza  matki, emocjonalne odrzucenie dziecka 

(ci ki przebieg porodu, trauma poporodowa), niech  matki do 
dziecka (dziecko niechciane)
zerwanie wi zi matka-dziecko, fazy reagowania dziecka na
oddzielenie od matki: protest, rozpacz, wyparcie; dzieci m odsze-
reakcje l kowe, p acz, smutek, zab snu, aknienia i wydalania, zast pcze zachowania
przystosowawcze- „lepko emocjonalna”; dzieci starsze- upór, wybuchy z ci,
agresja

- Psycholog kliniczny- wczesna diagnoza i wspólne opracowanie programu
wspomagania rozwoju

zab. rozwoju, uwarunkowane biologiczne



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

OKRES REDNIEGO DZIECI STWA (wiek przedszkolny)
zaburzenia od ywiania
zaburzenia  wydalnicze mimowolne oddawanie moczu lub ka u, pomimo 
zako czonego treningu czysto ci, moczenie nocne 13- 14 % dzieci 5- letnich
Zaburzenia snu, 10- 15% dzieci w wieku do 15 lat
Zaburzenia komunikowania si , mog  dotyczy  poszczególnych 
funkcji (recepcja j zyka, ekspresja, mowa)

kanie si
- dyspozycja dzieci lewor cznych (60 %)
- czterokrotnie cz ciej u ch opców
- kanie rozwojowe (pojawia si wraz z rozwojem mowy i trwa kilka miesi cy),

kanie agodne (na pocz tku nauki szkolnej, spontaniczna remisja po kilku
latach), kanie trwa e (pocz tek mo e wyst pi na przestrzeni ca ego okresu
dzieci stwa)

wczesnodzieci ca masturbacja
k (l ki separacyjne, przyrodnicze, l k przed oczekiwan  kar )



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

OKRES PÓ NEGO DZIECI STWA (wiek szkolny)
nadpobudliwo psychoruchowa, 80 % dzieci sprawia w szkole
trudno ci, 40 - 50 % dzieci ma problemy w uczeniu si , zaburzenia uwagi z
nadaktywno ci - dzieci s bardziej agresywne, cz sto w pó niejszym wieku
wyst puj zachowani antyspo eczne
specyficzne trudno ci w uczeniu si , dzieci o prawid owo rozwoju 
umys owym maj ce trudno ci z pisaniem, czytaniem oraz liczeniem

ki, fobia szkolna
fobia zwi zana z rozpocz ciem nauki – zachwiane poczucie
bezpiecze stwa
fobia w wyniku uporczywych niepowodze  szkolnych -
fobia u dzieci „zdolnych” – l k przed niepowodzeniem przy wysokim
poziomie aspiracji

tiki (np. mimowolne ruchy powiek)
zaburzenia zachowania



Psychologia kliniczna dzieci i m odzie y

OKRES ADOLESCENCJI
ki (dot. osi gni  szkolnych, pozycji w ród 

rówie ników, relacji seksualnych) 
zaburzenia od ywiania
uzale nienia
zachowania destrukcyjne i autodestrykcyjne
(agresywne, przest pcze czy samobójcze)
depresja



Zaburzenia zachowania 
Zaburzenia zachowania - nadpobudliwo  psychoruchowa, zaburzenia 
uwagi, zachowania antyspo eczne i opozycyjno-buntownicze

Diagnoz stawia psycholog lub psychiatra po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z
rodzicami oraz badaniu i obserwacji dziecka.

Plan leczenia jest opracowywany indywidualnie dla ka dego dziecka, z uwzgl dnieniem
wieku, stanu zdrowia dziecka, g boko ci i rodzaju wyst puj cych objawów oraz podatno ci
dziecka na okre lone procedury terapeutyczne.
Program leczenia mo e zawiera :
• Psychoterapi  dziecka
• Terapi  dziecka w grupie rówie niczej
• Zaj cia psychoedukacyjne dla rodziców
• Terapi  rodziny
• Leczenie farmakologiczne



Zaburzenia zachowania 

Zespó  nadpobudliwo ci psychoruchowej:
• zaburzenia koncentracji uwagi – trudno  w skupieniu uwagi i s uchaniu 

innych, niedba  o szczegó y, roztargnienie, ci e zapominanie o czym , 
niezorganizowanie.

• impulsywno  – podejmowanie dzia  bez namys u, cz sto ryzykownych, 
nieumiej tno  czekania na swoj  kolej, niecierpliwo , przeszkadzanie 
innym.

• nadruchliwo  – dziecko przebywa w ci ym ruchu, cz sto bezcelowym; 
gdy musi pozosta  w miejscu zaczyna si  wierci , bawi  r koma, wy cza 
si  z aktywno ci; jest gadatliwe i nie mo e powstrzyma  si  od mówienia; 
cz sto ma trudno  w kontynuowaniu rozpocz tego zadania i je porzuca.



Zaburzenia zachowania 
Zachowania aspo eczne:
• zachowania agresywne – zastraszanie, terroryzowanie innych, stosowanie 

przemocy fizycznej, zmuszanie do wykonywania czynno ci seksualnych
• zachowania destrukcyjne – wandalizm, podpalenia, kradzie e
• tendencja do k amania
• zaniedbywanie swoich obowi zków
• sk onno  do amania zasad i norm spo ecznych – wagarowanie, ucieczki z 

domu, wczesna inicjacja seksualna.
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze:
• cz ste zmiany nastroju
• sk onno  do irytacji i z oszczenia si
• cz ste konflikty z doros ymi
• odmowa spe nienia pró b osób doros ych
• ci e kwestionowanie regu  post powania okre lanych przez doros ych
• oskar anie innych o w asne niepowodzenie
• niech  do podejmowania wspó pracy z doros ymi i rówie nikami
• szorstko  w obyciu
• odrzucanie wszelkich autorytetów



Objawy depresji u dzieci i m odzie y
• smutek, przygn bienie, p aczliwo ; u dzieci i nastolatków w odró nieniu od doros ych 

bardzo cz sto dominuje dra liwo , dziecko atwo wpada w z  lub rozpacz, mo e 
demonstrowa  wrogo  wobec otoczenia – zachowuje si  w sposób odpychaj cy, 
zniech caj cy do nawi zania kontaktu,

• zoboj tnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolno ci do prze ywania rado ci; 
dziecko przestaje cieszy  si  z rzeczy lub wydarze , które wcze niej sprawia y mu 
rado ,

• poczucie znudzenia, zniech cenia; ograniczenie lub zaprzestanie aktywno ci, które 
wcze niej by y dla dziecka wa ne lub przyjemne (np. zabawa, hobby, spotkania 
z rówie nikami), a tak e niech  do podejmowania codziennych obowi zków lub zupe ne 
ich zaniechanie. 

• wycofanie si  ycia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówie nikami,
• nadmierna reakcja na uwagi, krytyk  – dziecko reaguje rozpacz  lub du  z ci  

nawet gdy zwróci mu si  uwag  w bardzo delikatny sposób i dotyczy ona b ahej sprawy,
• depresyjne my lenie („wszystko jest bez sensu”, „i tak nic mi si  nie uda”), niska 

samoocena („jestem beznadziejny/a, gorszy/a, nieatrakcyjny/a, g upi/a”); 
nieproporcjonalnie pesymistyczna ocena rzeczywisto ci, w asnych mo liwo ci, 
przysz ci,

• poczucie bycia bezu ytecznym, niepotrzebnym; nadmierne obwinianie si  nawet za 
te wydarzenia i okoliczno ci, na które nie ma si  wp ywu (np. obwinianie si  za konflikt 
mi dzy rodzicami)



• w ci kich przypadkach depresji mog  wyst pi  objawy psychotyczne; tre  tych 
objawów jest zgodna z depresyjnym nastrojem. Omamy, np. g os krytykuj cy post powanie 
i poczynania chorego, przekonywuj cy o jego winie, bezu yteczno ci lub nawet nakazuj cy 
mu si  okaleczy  lub zabi . Urojenia- winy, grzeszno ci, oczekiwania na kar , poczucia 
nadci gaj cej zag ady, kataklizmu. Objawy psychotyczne w przebiegu depresji u dzieci s  
rzadko ci , natomiast mog  wyst powa  u nastolatków,

• uczucie niepokoju, napi cia wewn trznego; cz sto zaburzeniom depresyjnym 
towarzyszy k – niemal nieustaj cy, o sta ym nasileniu, nieokre lony – trudno wskaza  
przyczyn  lub obiekt takiego l ku („sam nie wiem, czego si  boj ”),

• podejmowanie impulsywnych, nieprzemy lanych dzia  („i tak na niczym mi nie zale y”); 
picie alkoholu, stosowanie innych rodków psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”), 
cz sto w celu z agodzenia l ku, napi cia, smutku,

• dzia ania autoagresywne, np.: samookaleczenia (rozmy lne uszkadzanie swojego cia a przez ci cie 
si  ostrymi przedmiotami, przypalanie zapalniczk , papierosem, drapanie, gryzienie i tym podobne), 
rozmy lne zadawanie sobie bólu, za ywanie w nadmiarze leków w celu „zatrucia si ” (ale nie w celu 
odebrania sobie ycia),

• my li rezygnacyjne („ ycie jest bez sensu”, „po co ja yj ”) fantazje na temat mierci („co 
by by o, gdybym umar ?”, „innym by oby lepiej, gdyby mnie nie by o”),

• my li samobójcze (rozmy lanie, fantazjowanie na temat odebrania sobie ycia), tendencje 
samobójcze (planowanie lub czynienie przygotowa  do pope nienia samobójstwa), a w 
skrajnych przypadkach – próby samobójcze

Objawy depresji u dzieci i m odzie y



Atypowy (nietypowy) obraz depresji w grupie dzieci i m odzie y 
• uporczywe dolegliwo ci somatyczne, bardzo cz sto prowadz ce do 

licznych i dok adnych bada  medycznych, w wyniku których nie udaje si  
znale  organicznych przyczyn tych objawów, np.: bóle brzucha, nudno ci, 
wymioty, biegunki, bóle g owy, ko atania serca, duszno , cz ste 
zas abni cia lub omdlenia, moczenie nocne – taki obraz depresji cz ciej 
wyst puje u dzieci.

• bunt wobec rodziców, szko y, nieprzestrzeganie zasad, zachowania 
agresywne i autoagresywne - taki obraz depresji cz ciej spotyka si  
u nastolatków.

Depresja u dzieci i m odzie y



CA CIOWE  ZABURZENIA ROZWOJOWE
ICD- 10 

F84.0 Autyzm dzieci cy - charakteryzuje si (a) nieprawid owym lub zaburzonym
rozwojem przed trzecim rokiem ycia oraz (b) charakterystycznym sposobem
wadliwego funkcjonowania w trzech obszarach psychopatologii: interakcji spo ecznych,
komunikacji oraz zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzaj ce si ).Obok tych
specyficznych cech diagnostycznych wyst puje cz sto szereg innych objawów, takich
jak: fobie, zaburzenia snu i od ywiania, napady z ci i (auto)agresji.

F84.1 Autyzm Atypowy - nieprawid owy lub wadliwy rozwój pojawia si dopiero po
trzecim roku ycia oraz brak jest widocznych odchyle od normy w jednym lub
dwu z trzech zakresów wymaganych dla rozpoznania autyzmu (interakcji
spo ecznych, komunikacji oraz zachowania, które jest ograniczone, stereotypowe,
powtarzaj ce si ), mimo charakterystycznych zaburze w pozosta ych. Autyzm atypowy
wyst puje najcz ciej u osób g boko upo ledzonych i u osób z ci kim specyficznym
zaburzeniem rozwojowym rozumienia mowy.

F84.2 Zespó  Retta
F84.3 Dzieci ce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzysz cym 
upo ledzeniem umys owym i ruchami stereotypowymi
F84.5 Zespó  Aspergera



Autyzm - kryteria ICD- 10
Ograniczone, powtarzaj ce si  i stereotypowe wzorce zachowania, 

zainteresowa  i aktywno ci przejawiane w co najmniej 1 z 
poni szych obszarów:

- poch oni cie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zachowaniami
o nieprawid owej tre ci lub zogniskowaniu, albo 1 lub wi cej 
zainteresowaniami nieprawid owymi z powodu swej intensywno ci i 
ograniczenia

- wyrazi cie kompulsywne przywi zanie do specyficznych 
niefunkcjonalnych czynno ci rutynowych i rutynizowanych

- stereotypowe i powtarzaj ce si  manieryzmy ruchowe, obejmuj ce 
albo stukanie lub kr cenie palcami, albo z one ruchy ca ego cia a

- koncentracja na cz stkowych lub niefunkcjonalnych w ciwo ciach 
przedmiotów s cych do zabawy (jak: zapach, w ciwo ci 
dotykowe lub powodowanego ha asu czy wibracji)



Spektrum zaburze  autystycznych

Odr bne spojrzenie w klasyfikacji DSM-V
DSM-V zasadniczo przestaje wyró nia  poszczególne 

rodzaje autyzmu, preferuj c zast pienie ich terminem 
spektrum zaburze  autystycznych.



Spektrum zaburze  autystycznych

W DSM- V wyró nione s  trzy kryteria. Osoba u której 
zdiagnozuje si  autyzm musi przejawia  co najmniej 6 cech wymienionych 
w punktach (w tym co najmniej dwie w punkcie 1 i po jednej z punktu 2).

1. Klinicznie znacz ce, sta e nieprawid owo ci w obr bie 
komunikacji spo ecznej i interakcji.

• wyra ne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
wykorzystywanej w interakcjach spo ecznych,

• brak wzajemno ci spo ecznej,
• nieumiej tno  rozwijania i utrzymywania relacji z 

rówie nikami w ciwej dla poziomu rozwoju.



2. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowa , 
zainteresowa  i aktywno ci objawiaj ce si  poprzez 
co najmniej dwa z poni szych objawów:

• stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub 
nietypowe zachowania sensoryczne,

• nadmierne przywi zanie do rutyny i zrytualizowanych 
wzorców zachowania,

• ograniczone zainteresowania.
3. Objawy musz  wyst pi  we wczesnym dzieci stwie (ale 

mog  nie manifestowa  si  w pe ni dopóki oczekiwania 
spo eczne nie przekrocz  ograniczonych mo liwo ci 
dziecka).



Zdecydowanie cz ciej, bo a czterokrotnie, zaburzenia ze spektrum
autyzmu rozpoznawane s u ch opców.

Podstawowymi objawami autyzmu s zaburzenia dotycz ce trzech
aspektów: komunikacji, interakcji spo ecznych, a tak e
specyficznych zachowa .

! ka de dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest inne, u
jednego b dominowa y problemy z komunikacj , a u innego
przejawianie nietypowych, stereotypowych zachowa .



Spektrum zaburze  autystycznych
KOMUNIKACJA
Opó nienie rozwoju mowy- jeden z pierwszych przejawów zaburze ze spektrum autyzmu.
Dziecko mo e:
• stale powtarza  te same zdania lub s owa
• odpowiada  na zadane mu pytanie dok adnie tym samym pytaniem (echolalia)
• mie  trudno ci z jasnym okre leniem swoich potrzeb
• wypowiada  si  niezgodnie z regu ami gramatyki - mo e on nie odmienia  wyrazów czy te  

nie u ywa  prawid owych form gramatycznych, charakterystyczne bywa te  i to, e dzieci z 
autyzmem nie mówi  o sobie "ja zjad em", lecz „Maciek zjad "

• wypowiada  si  w nietypowy sposób, np. intonowa  ka  wypowied  w taki sposób, jakby 
by a ona pytaniem

W komunikacji niewerbalnej:
• osoba nie nawi zuje kontaktu wzrokowego. Trudno jest jej równie  odczytywa  mow  cia a 

(zarówno mimik , jak i gesty) prezentowan  przez innych ludzi.
• zrozumienie wypowiedzi osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu bywa nie atwe, 

poniewa  mo e ona przejawia  mimik  twarzy ca kowicie niedostosowan  do tego, o czym 
w danej chwili mówi.



Spektrum zaburze  autystycznych
INTERAKCJE SPO ECZNE
• trudno ci z inicjowaniem kontaktu, zawieraniem nowych znajomo ci
• niech do dotykania przez innych ludzi (nawet przez rodziców)
• trudno ci w rozmawianiu o uczuciach - i to zarówno swoich, jak i o uczuciach innych

ludzi
• problemy podczas zabawy: dziecku z autyzmem ci ko mo e by np. przybiera

jak rol (chocia by przy zabawie w sklep czy w dom) - zazwyczaj jego zabawy
stereotypowe, dodatkowo dziecko mo e ci gle bawi si sam zabawk i to
ci gle w ten sam, jeden sposób,

• pozorna oboj tno na kontakty z innymi lud mi: pacjent z autyzmem mo e
wydawa si ca kowicie oboj tny w stosunku co do innych osób, dodatkowo rzadko
zdarza mu si chwali swoimi osi gni ciami (chocia by sukcesem w u eniu
skomplikowanych puzzli) - wydawa si on mo e wyj tkowo zamkni ty w swoim
wiecie.



Spektrum zaburze  autystycznych
SPECYFICZNE, STEREOTYPOWE ZACHOWANIA
• wyj tkowa sztywno zachowa
• Przywi zanie do codziennej rutyny je eli najpierw ubiera si , je niadanie, a potem

wychodzi na spacer, to jakakolwiek zmiana dotycz ca kolejno ci tych czynno ci
mo e prowadzi do wybuchu gniewu, a nawet zachowa agresywnych.

• du e zainteresowanie dziecka przedmiotami, które u innych w ogóle nie budz  
ciekawo ci: np. kr cym si  b bnem pralki czy w cznikami wiat a

• obsesyjne wr cz uk adanie ró nych przedmiotów (np. zabawek, ubra ) w ustalonej 
przez dziecko kolejno ci

• wielokrotne powtarzanie nietypowych ruchów, np. kr cenia si  wokó  w asnej osi
• du ego stopnia zainteresowanie jedn , konkretn  dziedzin  wiedzy, np. liczbami.



Postawienie diagnozy autyzmu nie jest atwe. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Diagnostyk autyzmu zajmuje si ca y zespó , w którego sk ad wchodz m.in. psychiatra
dzieci cy, psycholog, pedagog oraz logopeda. Postawienie rozpoznania poprzedzone jest
- zebraniem z rodzicami dok adnego wywiadu (dotycz cego zarówno zachowa dziecka,

ale i poszczególnych, od samego jego urodzenia, etapów jego rozwoju, jak i równie
przebiegu ci y)

- obserwacj zachowa samego pacjenta
- stosuje si specjalne narz dzia diagnostyczne:
- ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule-2) protokó obserwacji do diagnozy

autyzmu, ADOS-2 jest badaniem stosowanym w diagnozowaniu dzieci (od 12 m. .),
odzie y oraz doros ych, narz dzie jest u yteczne do badania zarówno osób

niemówi cych jak i dobrze pos uguj cych si mow , dla osób z bardzo ró nym
nat eniem cech autyzmu, za pomoc ADOS nie mo emy bada osób z dodatkowymi
niepe nosprawno ciami dotycz cymi wzroku, s uchu, motoryki, podczas 40-60 minut badania
osoba diagnozuj ca proponuje dziecku/doros emu kilkana cie wspólnych aktywno ci, a
po badaniu na podstawie ci le okre lonych kryteriów ocenia zachowanie za pomoc
punktów i oblicza wynik ko cowy.

- ADI- R wywiad kliniczny przeprowadzany przez psychologa z rodzicami osoby, która
diagnozowana jest w kierunku spektrum autyzmu. Podczas wywiadu rodzice odpowiadaj
na 93 pytania dotycz ce dziecka, co trwa oko o 1,5 – 3 godzin

„z oty standard” w diagnozowaniu autyzmu
* Wi cej informacji na stronie https://polskiautyzm.pl



W przypadku w tpliwo ci rodziców: czy rzeczywi cie rozwój dziecka przebiega

nieprawid owo, czy te mo e jest to kwestia nadwra liwo ci opiekunów?

Fundacja Synapsis, prowadz ca Badabada, czyli Program Wczesnego

Wykrywania Autyzmu.

Na stronie badabada.pl dost pny jest test, dzi ki któremu rodzice mog przynajmniej

wst pnie sprawdzi , czy rzeczywi cie maj oni jakie powody do niepokojenia si o swoje

dziecko.



Wczesna diagnoza „Jeszcze b dzie mówi ...” 
Opó nienie rozwoju mowy ze wspó wyst puj cymi

objawami ze spektrum autyzmu wymaga konsultacji
psychiatrycznej. Jest ona kluczowa w diagnozie
autyzmu.

Odwlekanie diagnozy to strata cennego czasu.

6 m-cy zw oki dla dziecka w wieku 36 m-cy to blisko 17%
jego ycia z okresu najintensywniejszego rozwoju
psychoruchowego.



Spektrum zaburze  autystycznych - terapia
Autyzm: nie leczenie a terapia

Oddzia ywania terapeutyczne:
- techniki behawioralne, jak m.in. dogoterapia czy hipoterapia,
- logoterapia, muzykoterapia, wiczenia integracji sensorycznej czy biofeedback.
Zaj cia wczesnego wspomagania rozwoju. 

Cel poprawia  funkcjonowanie pacjenta w codziennym yciu - oczekiwane jest, e 
dzi ki terapii dojdzie do poprawy m.in. zdolno ci komunikacyjnych pacjenta, koordynacji 
wzrokowo-przestrzennej czy lepszego rozwoju zdolno ci percepcji otoczenia.
Czasami pacjentowi ze spektrum zaburze  autystycznych zalecana jest farmakoterapia. 
Leczenie farmakologiczne zalecane jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wy cznie 
wspomagaj co. Farmakoterapia mo e by  zalecana np. dzieciom zmagaj cym si  z 

kiem, znacznymi zaburzeniami nastroju czy cz stymi zachowaniami agresywnymi. 



Zespó  Retta 
- po normalnym wczesnym okresie rozwoju nast puje cz ciowa lub ca kowita utrata

mowy, umiej tno ci lokomocyjnych i pos ugiwania si kami wraz z zahamowaniem

wzrostu czaszki.

- rozpoczyna si zwykle pomi dzy 7. a 24. miesi cem ycia.

- cechy charakterystyczne: zanikanie celowych ruchów r k, stereotypie typu mycie r k i

hiperwentylacja, rozwój spo eczny i umiej tno ci zabawy zostaj zahamowane,

natomiast zainteresowania spo eczne utrzymuj si bez zmian,

- prawie zawsze dochodzi do znacznego upo ledzenia umys owego.



Zespó  Retta 
Zespó Retta to zaburzenie neurorozwojowe uwarunkowane

genetycznie.

Objawy Zespo u Retta wyst puj w 4 fazach.

Zespó Retta ma pod e genetyczne (mutacja genu MECP2, który

zlokalizowany jest na jednym z chromosomów p ci czyli XX).

W odró nieniu od autyzmu przyczyna Zespo u Retta jest znana.

Zespó Retta dotyczy przede wszystkim dziewczynek.



Zespó  Retta 
W ICD-10 do ca ciowych zaburze rozwoju nale : autyzm dzieci cy,
autyzm atypowy, zespó Retta, inne dzieci ce zaburzenia dezintegracyjne,
zaburzenia hiperkinetyczne z towarzysz cym upo ledzeniem umys owym i
ruchami stereotypowymi, zespó Aspergera, inne ca ciowe zaburzenia
rozwojowe, ca ciowe zaburzenia rozwojowe, nieokre lone.
Wspólnymi cechami problemy w komunikacji i rozumieniu zjawisk
spo ecznych.
W DSM-V Zespó Retta jest ca kowicie wykre lony z klasyfikacji, z uwagi
na poznan przyczyn genetyczn .

Pomoc:
rehabilitacja ruchowa,
sta a opieka neurologa oraz psychologa i logopedy,
wspomagaj ce metody komunikacji
• eye tracking ledzenie ruchów ga ek ocznych)



Objawy Zespo u Retta
Zespó  Retta ma przebieg  fazowy

• I Faza od ok. 6 do ok. 18 miesi ca ycia
Rozwój nie odbiega od normy, wyst puj  objawy, które nie s  
obserwowane przez rodziców jako niepokoj ce lub s  obserwowane, ale 
nie s  uwa ane za powa ne. W tym czasie dzieci mog  by  nadmiernie 
spokojne, mniej reagowa  na sytuacje zabawy, mo e pogorszy  si  
kontakt wzrokowy. Podczas bada  kontrolnych cz sto obserwuje si  
spowolnienie przyrostu obwodu g ówki.

• II Faza od ok. 1 roku do ok. 3-4 lat
Nast puje szybki regres w rozwoju. Dziewczynki trac  nabyte 
umiej tno ci tj. celowe ruchy r k, mówienie, chodzenie. Pojawiaj  si  
objawy: stereotypowe ruchy r k- klaskanie, pocieranie r ki o r , 
wk adanie do buzi, zaburzenia oddychania – hiperwentylacja, po ykanie 
powietrza, bezdech, zaburzenia snu – budzenie si  i napady p aczu lub 
miechu, zaparcia, pogorszenie kontaktów spo ecznych, zaburzenia 

reakcji na ból, chwiejno  emocjonalna.



Objawy Zespo u Retta

• III Faza – wiek przedszkolny i szkolny
Faza stabilizacji, stan dziewczynek normuje si , ust puj  zaburzenia 
emocjonalne tj. nieuzasadniony p acz, dziecko otwiera si  na 
poznawanie otoczenia i na kontakty spo eczne. Wyst puj ce objawy 
dotycz  rozwoju ruchowego np. wzrost napi cia mi niowego, dr enia 
mi ni. Pojawia si  skolioza. Cz sto wyst puje epilepsja.

• Faza IV od ok. 15 roku ycia
Rozwój dziewczynek cechuje poprawa w zakresie kontaktu 
wzrokowego i stabilizacji emocjonalnej. Cz sto zmniejszaj  si  lub 
ust puj  stereotypowe ruchy r k. Cz sto zmniejsza si  nasilenie 
objawów epilepsji. U wi kszo ci dziewczynek u progu doros ci 
pogarsza si  sprawno  ruchowa, dziewcz ta które dotychczas chodzi y 
trac  t  umiej tno .



„Milcz ce anio y”
ZESPÓ  RETTA 

„Milcz ce Anio y” – film dokumentalny o dziewczynkach z Zespo em 
Retta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespo em Retta
- „Rettownik – Twój podr czny ratownik w wiecie Retta” 
http://rettsyndrome.pl/?p=2488



Niepe nosprawno  intelektualna
Obni enie sprawno ci umys owej powsta e w okresie 

rozwojowym. 

Stan charakteryzuj cy si istotnie ni sz od przeci tnej
ogóln sprawno ci intelektualn zwi zany z
zaburzeniami jednego lub wi cej procesów, takich jak:

dojrzewanie, 

uczenie si ,

przystosowanie spo eczne.



Upo ledzenie umys owe wg ICD10
Stan zahamowania lub niepe nego rozwoju umys u,
który charakteryzuje si statystycznie istotnym
obni eniem ogólnej sprawno ci intelektualnej w
porównaniu z warto ci przeci tn (IQ < 70) – w tym
zdolno ci:

poznawczych, 

mowy, 

ruchowych,

spo ecznych.



Niepe nosprawno  intelektualna DSM V

1. deficyty w funkcjonowaniu intelektualnym w takich sferach jak planowanie,
rozwi zywanie problemów, my lenie abstrakcyjne, uczenie si ,
wnioskowanie;
2. deficyty w przystosowywaniu si , powoduj ce niepowodzenie w obszarze
spo eczno-kulturowym, czyli brak umiej tno ci samodzielnego
funkcjonowania, odpowiedzialno ci za swoje ycie, nieradzenie sobie z
wymogami otoczenia, nieprzestrzeganie ustalonych norm w danej
spo eczno ci, trudno ci w nawi zywaniu i utrzymywaniu relacji
interpersonalnych;
3. wyst pienie deficytów intelektualnych i przystosowawczych w okresie
rozwojowym
W DSM-V wyró niono cztery stopnie niepe nosprawno ci intelektualnej:
lekki, umiarkowany, znaczny i g boki. Stopnie te okre lane s na podstawie
poziomu rozwoju zachowania adaptacyjnego, który okre la zasi g potrzebnego
wsparcia.



Etiologia 
Dzia aj ce przed pocz ciem:

czynniki genetyczne

Dzia aj ce w czasie ycia p odowego:

infekcje (np. ki a)

czynniki fizyczne, chemiczne i immunologiczne (leki, zespó alkoholowy,
niedo ywienie matki)

Zwi zane z porodem: 

uraz porodowy (krwawienie do OUN)

wcze niactwo

Dzia aj ce po urodzeniu:

zaka enia (np. AIDS)

urazy

izolacja zmys owa i kulturowa



Stopnie niepe nosprawno ci 
intelektualnej 

Lekki (IQ: 50 - 69)

Umiarkowany (IQ: 35 - 49)

Znaczny (IQ: 20 - 34)

boki (IQ < 20)



Lekki (IQ 50 - 69)
Etiologi  organiczn  ustala si  w mniejszo ci przypadków. 

Pe na niezale no  w samoobs udze (jedzenie mycie si , 
ubieranie, kontrola zwieraczy), praktycznych i domowych 
czynno ciach (wolniejsze tempo)

Cz sto mowa jest opó niona i dominuj  w niej tre ci abstrakcyjne.

Trudno ci w szkole (trudno ci z pisaniem i czytaniem – pomocne 
 specjalnie profilowane programy nauczania)

Potencjalna zdolno  do pracy wymagaj cej raczej praktycznych 
umiej tno ci.

Pomoc poprzez programy edukacyjne nastawione na rozwój 
umiej tno ci i kompensacj  wyst puj cych ogranicze .



Umiarkowany (IQ 35 - 49)
Ograniczona umiej tno pos ugiwania si mow (proste
konwersacje).

Upo ledzenie w zakresie samoobs ugi i umiej tno ci ruchowych.

Bardzo du e ograniczenia w nauce (tylko cz jest w stanie
opanowa , w zakresie podstawowym, czytanie, pisanie i liczenie).

Potencjalna zdolno do wykonywania prostych, praktycznych prac
pod wykwalifikowanym nadzorem.

Ca kowita niezale no w doros ym yciu to rzadko .

Zdolno do nawi zywania kontaktu, porozumiewania si
i anga owania w proste spo eczne dzia ania.



Znaczny (IQ 20 - 34)
Etiologia organiczna

Podobie stwo w zakresie obrazu klinicznego do 
upo ledzenia umiarkowanego

Ni sze poziomy w/w osi gni

Cz ste wspó istnienie uszkodzenia aparatu ruchowego                   
i inne deficyty neurologiczne

Wymaga nadzoru i kontrolowanego rodowiska



boki (IQ < 20)
Etiologia organiczna

Powa ne trudno ci w rozumieniu i spe nianiu polece  
lub instrukcji

Brak zdolno ci do dbania o swoje w asne podstawowe 
potrzeby

Wymagaj  sta ej pomocy i nadzoru

Du e deficyty neurologiczne i fizyczne



Zaburzenia wspó istniej ce

Cz sto upo ledzeniu umys owemu towarzysz znaczne
i ci kie wady neurologiczne i fizyczne:

Padaczka

Upo ledzenie wzroku lub s uchu

Upo ledzenie narz du ruchu

Ca ciowe zaburzenia rozwoju (autyzm)



Leki a niepe nosprawno  intelektualna
Farmakoterapi stosuje si do:

opanowywania zachowa agresywnych i l ku,

przeciwdzia ania wycofywaniu si kontaktu
terapeutycznego,

stabilizacji waha nastroju.

Neuroleptyki, stabilizatory nastroju, przeciwdepresyjne



Dzi kuj  za uwag


