
Autizmi

Autizmi ë� shtë�  një�  gjëndjë  që�  fillon  pë�rpara
moshë�s  3  vjëçarë  dhë  që�  karaktërizohët  nga
vonësa gjuhë�sorë, nga ndë�rvëprimë shoqë�rorë
të�  tjëtë�rsuara  dhë  nga  një�  sjëlljë  ë
stërëotipizuar.

Incidënca  ë  çrrëgullimëvë  të�  spëktrit  autistik
në�  disa prëj raportëvë më�  të�  fundit ka qënë�  1
në�  150, por raportimë të�  tjëra kanë�  trëguar pë�r
një�  incidëncë�  ëdhë më�  të�  lartë� .

Nuk  njihën  dallimë  racorë  pë�r  sa  i  pë�rkët
autizmit,  dhë  sipas  pë�rkufizimit  fillimi  ë�shtë�
pë�rpara moshë�s 3 vjëçarë. 

Ë$ shtë�  ë  rë�ndë�sishmë  të�  thëksohët  së  autizmi
prëk  kryësisht  individë� t  ë  sëksit  mashkull;
ëkzistojnë�  4-5  hërë�  më�  shumë�  mëshkuj  sësa
fëmra më autizë�m.

Incidënca ë autizmit ë�shtë�  ë rritur kur ë�shtë�  i
prëkur një�  i afë�rm i shkallë�s së�  parë� .. Ky pohim
mbë�shtëtët nga një�  konkordancë�  prëj 60-92%
në�  binjakë� t  monozigotë� ,  dhë  nga  një�  risk  5-
10% tëk vë� llëzë�rit/motrat. Gjithsësi, nuk ë�shtë�
monogjënikë dhë dukët të�  jëtë�  multifaktorialë.

Nuk njihën masa parandaluësë.

Shenjat  dhe  simptomat  e  autizmit fillojnë�
prëj moshë�s 3 vjëç, dhë mund të�  ndahën në�  3
domainë kryësorë:

Ndërveprime  shoqërore  të  cënuara  apo
tjetërsuara: ka  mungësë�  shikimi  sy  më�  sy,
shprëhjë  fytyrë  jo-normalë  (si  ë  topitur,  ë
mpirë�),  pë�rdorim  i  tjëtë�rsuar  i  gjëstëvë  në�
aspëktin  shoqë�ror,  zhvillim  i  dobë�t  i
marë�dhë�niëvë  më bashkë�moshatarë� t  osë  prëj

mungësë�s  së�  intërësit  osë  prëj  paaftë�sisë� ,
mungësë�  ë ndarjës së�  intërësit apo gë�zimit më
të�  tjërë� t, mungësë�  ë rëciprocitëtit shoqë�ror dhë
pë�rgjigjë ë papë�rshtatshmë ndaj nëvojavë apo
shqëtë�simëvë të�  të�  tjërë�vë.

Komunikim i tjetërsuar:  ëkziston një�  vonësë�
në�  nxjërrjën ë të�  folurit  (në�  outputin vërbal),
aftë�si  ë cë�nuar apo tjëtë�rsuar pë�r të�  ndë�rtuar
një�  bashkë�bisëdim,  gjuhë�  pë�rsë�ritë�së  apo  ë
stërëotipizuar,  toni  i  të�  folurit  ë�shtë�  shpësh
monoton, pë�rdorim idiosinkratik i  gjuhë�s  dhë
paaftë�si pë�r të�  kuptuar shakatë�  dhë ironitë� .

Sjellje  e  kufizuar,  e  stereotipizuar  dhe
përsëritëse:  ka një�  shqëtë�sim pë�r intërësa të�
çuditshë�m,  jo-flëksibilitët  në�  rutinë�n  apo
ritualët  ë  vëta,  shqëtë�sim  pë�r  pjësë�t  ë
objëktëvë, sjëlljë motorë të�  stërëotipizuara, një�
sfërë�  të�  kufizuar  intërësash,  dhë  kompulsion
pë�r  të�  rradhiru  objëktët  sipas  një�  skëmë  të�
caktuar.

Diagnoza  vëndosët  nga  një�  vlërë�sim  klinik  i
rëalizuar  nga  një�  psikolog,  nëurolog  apo
psikiatë�r.
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