«Люди дощу» - хто вони?

Щорічно другого квітня у світі відзначається
День поширення інформації щодо проблем аутизму,
встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2007
році. По усьому світу 2 квітня одягають блакитне на
знак підтримки людей з аутизмом. Останні
дослідження усе частіше, окрім генетичних причин,
відносять аутизм до розладів, пов’язаних також із
забрудненням довкілля, їжі та питної води. В Україні
офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із
аутизмом, але представники громадських організацій,
які опікуються цією проблемою, кажуть, що
насправді таких людей набагато більше.
День поширення інформації про аутизм
започаткували, щоб розповсюджувати інформацію
про цей розлад в усьому світі. Блакитний колір і пазли
є символами цього дня.

Аутизм

(розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає
внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та
всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати,
проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.
Розлади аутистичного спектру починаються у дитинстві, проте зберігаються у
підлітковому і дорослому віці. У більшості випадків ці стани проявляються у перші 5
років життя.
Є багато факторів, які підвищують вірогідність появи у дитини РАС, в тому числі
фактори навколишнього середовища і генетики.
До 6 років мозок дитини активно
засвоює інформацію. І якщо намагатися розвивати «дитину дощу» до цього віку
зусиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна
адаптувати до соціального життя.

Розлади аутистичного спектру можуть істотно обмежити здатність людини здійснювати
повсякденну діяльність і брати участь в житті суспільства. Ці розлади часто негативно впливають на
освітні і соціальні досягнення людини. Деякі «люди дощу» здатні жити самостійно і продуктивно, інші
страждають важкими порушеннями і потребують довічного догляду та підтримки.
«Люди дощу» часто наражаються на стигму і дискримінацію, вони можуть бути несправедливо
обділені увагою як в сфері медичного обслуговування, так і в сфері освіти, в можливостях брати участь
в житті місцевих громад. Тому їм дуже потрібна наша підтримка і розуміння. Аутизм неможливо
вилікувати, проте з часом можна адаптувати таку людину до соціального життя.
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психопрофилактики аутистических состояний.
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