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„Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului”- 02 aprilie 2017
Culoarea simbolică a acestei zile este albastru.
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a avut loc în fiecare an,
începând cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnată de către Rezoluţia
"62/139" a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a fost propusă de către
reprezentanţii statului Qatar, susţinută de către toate statele membre şi adoptată
la 18 decembrie 2007.
Adoptarea datei de 2 aprilie ca Zi Internaţională de Conştientizare a
Autismului a venit ca urmare a prevalenţei îngrijorătoare şi a ratei tot mai
ridicate a autismului la copii, aspecte vizibile în multiple regiuni ale lumii.
În România sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări
din spectrul autist. Autismul poate să apară în orice familie, indiferent de rasă,
statut social, religie sau nivel de educaţie. Autismul se poate vindeca aplicând o
intervenţie timpurie intensivă, înainte de vârsta de 4 ani, intervenţie ce poate
ajunge la cca. 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, astfel încât 47% dintre copii ar
putea avea o viaţă indepedentă.
Din cauza faptului că autismul este o tulburare de dezvoltare permanentă,
care se manifestă pe parcursul întregii vieţi, fiind afectată atât funcţionarea
creierului, cât şi interacţiunile sociale, comportamentul, comunicarea (verbală şi
non-verbală) a fost eminamente necesar să se tragă un semnal de alarmă întregii
societăţi asupra acestei categorii de persoane vulnerabile.
Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică şi este
considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale
copilăriei.
Nu există nici un tratament medicamentos care să vindece autismul.
Studiile şi experienţa organizaţiilor internaţionale de profil arată că
diagnosticarea timpurie, la vârsta de 18-36 luni, intervenţiile specializate şi
integrarea socială, cresc cu până la 47% şansele persoanelor cu autism de a
dobândi abilităţi pentru o viaţă independentă. În tratarea TSA este necesară o
educaţie pentru toţi, părinţi, profesori şi medici. Implicarea familiei în terapie este
vitală în recuperarea copilului — este necesară o informare continuă şi o
participare activă în programul de terapie.

Persoanele cu autism au nevoie de terapie continuă, care vizează
îmbunătăţirea sau dezvoltarea abilităţilor de comunicare, combaterea izolării
sociale, formarea unei anumite rutine, acumularea de informaţii şi cunoştinţe,
estomparea comportamentelor disruptive etc. Întreruperea terapiei sau
fluctuaţiile de participare la şedinţele terapeutice conduc, de cele mai multe ori,
la înregistrarea unui regres sau la consecinţe ireversibile.
Pe lângă terapia individuală este nevoie şi de terapie de grup care să vizeze
procesul de dezvoltare a propriei personalităţi sociale.
Este important ca toţi copiii suspectaţi de vreo problemă de dezvoltare să
beneficieze de o evaluare complexă a stării sănătăţii, cel puţin următoarele
aspecte:
- evaluarea capacităţii auditive şi vizuale;
- evaluare neurologică;
- examen dermatologic;
- examinarea copilului pentru a găsi eventuale sindromuri genetice sau alte
probleme de dezvoltare ce sunt asociate uneori cu autismul;
- evaluarea altor probleme curente de sănătate sau a aspectelor care îi
ingrijorează pe părinţi la copiii lor;
- evaluarea capacităţile cognitive: (verbale şi nonverbale, abilităţile de
funcţionare în viaţa de zi cu zi).
- evaluarea capacităţii de comunicare;
- interacţiunea socială;
- comportamentul şi răspunsul la mediu.
Scopul campaniei este de a creşte gradul de conştientizare a publicului
asupra autismului dar şi de a atrage atenţia autorităţilor asupra nevoilor
comunităţii persoanelor cu autism din România.
Mesajele de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la
problematica copiilor diagnosticaţi cu tulburări de spectru autist, sunt:
”Integrarea înseamnă acceptare şi respectarea diferenţelor”, ”Toţi suntem unici şi
diferiţi şi asta merită să fie sărbătorit” şi ”Luminează în albastru, pentru o mai
bună înţelegere şi acceptare”.
Evidenţa persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi peste 18 ani, cu Autism - date
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Acţiunea de celebrare a Zilei Internationale de Constientizare a Autismului
in Judetul Hunedoara, se va desfăşura în zilele:
- 03.04.2017, ora 13ºº, la Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria Deva
- 07.04.2017, ora 12 ºº, la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva,
prilej cu care se va aminti si despre Ziua Mondială a Sănătăţii, 7 aprilie, avand ca
tema „DEPRESIA”.

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!

https://www.youtube.com/watch?v=eIGNKJk1uaA
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