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im. Hansa Aspergera
,,NIE.GRZECZNE DZIECI''

Jesteśmy Stowarzyszeniem rodziców dzieci z zespołem Aspergera (ZA) _ zaburzenia
rozwojowego ze spektrum zablxzeń autystycznych. Najnowsze badania naukowe podkreślają
neurorozwojolvy charakter zablrzen autystycznych' w którym oprócz problemów
charakterystycznych dla spektrum tj. trudnościw funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym,
problemów z komunikacją oraz sztywnością postępowania, występują równieŻ zabllrzenia
neurologiczne tj. zespół niezgrabności ruchowej, obniżone lub podwyższone napięcie
mięśniowe, zaburzenia integracji sensorycznej, dyspraksja, zaburzenia równowagi, zabvrzenia
gafomotoryczne, zabutzęnia orientacji w ptzesttzeni, zaburzenia koordynacji wzrokoworuchowej i wiele innych.
Dodatkowo u dzieci pojawiają się wtórne problemy natury ortopedycznej. Są to skolioza
(dwułukowa),kifoza,Iordoza, kifoskolioza' hyperĘfoza, zespół Scheuermanna, przykurcze
np. mięśnigoleniowo- kulszowych, słabe reakcje posturalne, obniżone napięcie mięśniowe,
zespół niezgrabnościruchowej, przy'kurcz w stawach biodrowych, stopy płasko-koślawe,
kolana koślawe, koślawość
tyłostopia, niewydolnośćwięzadłowa, przykurcze zgięciowe
bioder' ograniczone ruchy w stawie skokowym, łopatki odstające, nieprawidłowy chód.
Przyczyn zaniedbania rehabilitacyjnego w tej grupie jest wiele' Przede wszystkim są to
stereotypy mviązane z zabwzeniarcti autystycznym (objawy dotyczą tylko zaburzeil
zachowania). Panuje zvłyczaj nie kierowania pacjentów z ZAna konsultacje ortopedyczne i
neurologiczne. Pacjenci mają problemy z opisem stanu zdrowia i samopoczlcia. Jeślirodzice
ottzymają zalecenia do rehabilitacji w ramach NFZ jest to zazvłyczaj 10 godzin rocznie,
zajęcia realizowane są w przypadkowej grupie, a wyszkolenie rehabilitantów nie obejmuje
specyfiki zabvrzen'rozwojowych. Ponadto w Polsce brak jest profesjonalnych placówek
rehabilitacyjnych zajmujących się tą grupą chorych oraz brak jest oferty sanatoryjnej dla nich.
Skutki: ograniczenie sprawności ftzycznej, problemy Z samoobsługą, trudności w pracach
plastycznych, ograniczony dostęp lub wycofanie się z uprawiania sportu, mała samodzielność
powstawanie wtórnych problemów psychicznych, wycofywanie się z Życia społecznego,
brak lub znaczne ograniczenia ruchu' choroby układu Łłęenia, otyłość,choroby serca'
stawów' apatia, depresja, utrata motywacji do działaria.
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