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soţia unei persoane cu TSA. Pentru ca lucrurile să nu ia o întorsătură dificilă în 
familie sau să scape de sub control, ar trebui să luaţi măsuri de prevenire. Și cel 
mai important lucru este să căutaţi sprijin în exterior. Câteva sugestii:  
◊ Realizaţi un echilibru între atenţia pe care o acordaţi copilului cu autism și 

atenţia faţă de ceilalţi copii. Aceștia se pot simţi frustraţi de atenţia 
specială pe care o primește fratele-sora lor cu autism și, în plus, să fie 
supraîncărcaţi cu îndatoriri prea mari pentru vârsta lor, acelea de a fi un 
terapeut sau chiar îngrijitor pentru fratele/sora cu autism; 

◊ Implicaţi-i și pe taţi în creșterea copilului cu autism, întrucât, de obicei, 
mama este cea care se dedică în totalitate, renunţând la slujba pentru a se 
ocupa exclusiv de copil; 

◊ Solicitaţi sprijinul bunicilor sau al altor membri ai familiei lărgite, care să 
vă ajute măcar câteva ore pe săptămână cu copilul; 

◊ Căutaţi sprijinul altor părinţi (grupuri locale de suport sau sprijin 
reciproc) sau al voluntarilor care vă pot ajuta măcar câteva ore pe 
săptămână cu copilul; 

◊ Apelaţi la ajutorul unui consilier sau terapeut de familie cu experienţă în 
consiliere de familie, individuală sau de grup. Organizaţia AUTISM 
ROMÂNIA desfășoară întâlniri pentru părinţii doritori de sprijin prin 
consiliere de familie de grup. 

 
 
 

Unde puteţi să obţineţi sprijin? 
 

Serviciile de sănătate: medicii de familie sunt primii care vă pot sprijini să 
ajungeţi la specialiști pentru diagnosticare și intervenţie pe plan local 
 

Serviciile sociale: ar putea avea servicii de respiro la care puteţi apela, ar 
putea oferi sau măcar indica oportunităţile de formare în TSA pentru părinţi sau 
alte servicii terapeutic– educaţionale pentru copil, publice sau private, la nivel 
local sau zonal. Siteurile DGASPC-urilor din judeţ sunt (ar trebui să fie) sursa 
principală de informare în acest sens. 
 

Organizaţiile neguvernamentale: în acest moment sunt structurile cel mai 
bine informate în domeniul autismului și al resurselor locale, unde părinţii pot 
apela pentru orientare sau alt tip de sprijin, de ex. servicii directe pentru copii 
sau tineri cu TSA, consiliere psihologică, terapie de familie etc.  
Informaţii utile în acest sens veţi găsi și pe: 
http://www.autismromania.ro/site/Resurse/resurseLocale/  
www.autism.ro este o altă sursă bogată de informaţii. 
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Introducere 

Să începem cu dreptul este foarte important în orice lucru pe care îl facem, cu atât mai mult 
când este vorba de o situaţie atât de complexă şi confuză cum este aceea de părinte al unui 
copil abia diagnosticat cu autism. 

Nici un părinte nu se aşteaptă să aibă un copil cu autism, de aceea nimeni nu este pregătit 
pentru o călătorie atât de plină de neprevăzut, de frustrări şi emoţii puternice. Când familia 
înţelege că copilul are o problemă sau are norocul să afle de foarte timpuriu de la profesionişti 
că e vorba de o tulburare de dezvoltare din spectrul autismului, ştie sau intuieşte că este la 
începutul unei călătorii cu foarte multe obstacole şi necunoscute. Când copilul este 
diagnosticat, părinţii pot trece prin stări emoţionale puternice de negare, tristeţe sau furie, de 
teamă, depresie. Sunt stări emoţionale fireşti, pe care însă este bine să le depăşească cât mai 
repede cu putinţă şi să înceapă căutarea de soluţii adecvate pentru tratamentul copilului. Au 
nevoie de ajutor pentru a le depăşi. 

În această perioadă de început, părinţii au acută nevoie de un set minim de informaţii despre 
autism, de idei şi sugestii despre care ar fi primii şi cei mai importanţi paşi de făcut. Există 
familii care, după diagnosticarea copilului, nu au acces la nici un fel de informaţii sau, 
dimpotrivă, au foarte multe informaţii din care nu ştiu ce este bine să aleagă şi în care 
informaţii să aibă încredere. Căci, nu toată cantitatea imensă de informaţii, accesibilă tot mai 
multor familii, datorită mai ales a internetului, este în aceeaşi măsură de credibilă şi de 
valoroasă. În acest ghid încercăm să oferim câteva informaţii şi sugestii care să uşureze 
călătoria dificilă pe care o are de făcut o familie care creşte un copil cu autism. 

Copiii sunt foarte diferiţi, experienţele familiilor sunt diferite, la fel şi aşteptările, deciziile lor 
vor fi, aşadar, diferite. Însă există şi o serie de trăsături comune la copii, astfel încât sunt multe 
îngrijorări comune ce duc la căutarea de resurse comune. În acest mini ghid, pe lângă câteva 
elemente generale despre tulburările din spectrul autismului, vom puncta şi câteva aspecte de 
bază de luat în considerare atunci când vă aflaţi în fata diagnosticului şi a necunoscutului şi 
începeţi să planificaţi ce veţi face pentru copilul dvs.  

Sperăm să vă fie de ajutor. Doamne, ajută! 



4 

 

 

  Mini Ghid Părinţi 

Povestea lui Andrei 

 
Andrei este un copil de 2 ani voios, frumos şi sănătos. Însă părinţii sunt 
îngrijoraţi, că parcă nu face ceea ce face un copil de vârsta lui, aşa cum s-au 
aşteptat ei, aşa cum făcea sora lui când avea 2 ani. Nu vorbeşte încă, deşi 
uneori repetă într-una cuvinte pe care le aude la alţii sau la tv. Nu foloseşte 
cuvinte pentru a comunica (cere, arăta) ceva părinţilor lui.  
Petrece foarte mult timp jucându-se singur în camera lui cu doar câteva jucării 
din cele multe pe care le are, în mod special cu maşinuţe. Îi place să învârtească 
roţile. Uneori îi place să se învârtească şi el în jurul axei sale. Dacă este 
întrerupt din joaca sa cu roţile maşinuţelor sau din joaca la robinetul de la baie 
sau bucătărie, se supără tare, face o criză de furie, iar părinţii sunt foarte 
îngrijoraţi şi nu ştiu ce să facă. Se simt neajutoraţi mai ales că, de multe ori, nu 
ştiu ce va provoca o nouă criză de supărare şi unde se va produce aceasta. 
 
Uneori Andrei pare că nu este conştient sau pare că nu-i pasă că în cameră 
sunt şi părinţii, sora lui sau altcineva. Când e strigat pe nume, nu răspunde, 
parcă n-ar auzi. Părinţii simt că micuţul lor este atât de departe de ei, mult prea 
rigid pentru cei 2 ani ai săi şi că nu pot pătrunde în universul lui. Se simt 
depăşiţi şi trişti. 
  
Când sunt pe stradă, Andrei pare să nu fie conştient de pericole şi, dacă nu 
este ţinut bine de mână, poate fugi în mijlocul străzii pe unde trec maşinile. Iar 
într-un magazin poate dispărea imediat în mulţime, dacă nu este atent 
supravegheat. 
 
Au fost deja la 2 doctori, însă de la ambii au primit asigurări că lucrurile vor 
merge bine, să nu fie îngrijoraţi aşa de tare, că mulţi copii vorbesc mai târziu şi 
că aşa este personalitatea lui, că este mai timid şi de aceea mai retras. Dar cu 
timpul îşi va reveni. Părinţii n-au fost multumiţi cu răspunsul, ştiau că e ceva mai 
mult decât o întârziere în apariţia vorbirii. Aşa că au căutat un al treilea doctor. 
Acesta le-a spus că băieţelul lor are autism. Au fost şocaţi să audă diagnosticul, 
mai ales că li s-a spus că este pe viaţă.  
Dar când au întrebat ce este de făcut, nu au primit prea multe răspunsuri.  
 
Un scenariu tipic parcă, o experienţă trăită de mulţi părinţi... 
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Ce sunt Tulburările din Spectrul Autismului ? 
 

Tulburările din Spectrul Autismului-TSA reprezintă un termen mai nou folosit 
pentru primele 3 subgrupe ale Tulburărilor Pervazive de Dezvoltare -

TDP. Din TSA fac parte Autismul, Sindromul Asperger şi Tulburarea 

Pervazivă de Dezvoltare- Fără altă specificare. Tot mai mulţi specialişti 
încep să folosească pentru aceste 3 subtipuri şi termenul de Condiţii din 

Spectrul Autismului (Autism Spectrum Conditions), pentru a evita 
conotaţia medicală negativă a termenului de tulburare-’disorder’. În această 
broşură ne vom referi la aceste 3 subtipuri, pentru care vom folosi termenul de 
Tulburări din Spectrul Autismului sau autismul. 
 

Ultimele 2 subtipuri ale Tulburărilor Pervazive de Dezvoltare sunt Sindromul 

Rett şi Tulburarea dezintegrativă a copilăriei. Deşi există suficiente 
asemănări cu primele 3 subtipuri, mai în ales aria comunicării şi relaţionării 
sociale, acestea au un tipar diferit de dezvoltare şi alte dificultăţi comparativ cu 
TSA, motiv pentru care sunt privite oarecum separat.  
 

Trăsăturile comune ale celor ce au o TPD -TSA sunt: 
◊ dificultăţile în înţelegerea şi folosirea comunicării verbale şi neverbale; 
◊ dificultăţile în înţelegerea comportamentului social, ceea ce afectează şi 

abilităţile persoanelor de a se relaţiona cu ceilalţi; 
◊ Dificultăţi de a fi flexibili în gândire şi comportament, ceea ce duce la 

interese şi comportamente rigide, repetitive. 
 

Tulburările din Spectrul Autismului sunt tulburări de dezvoltare de origine 
neurobiologică, ce apar înainte de vârsta de 3 ani.  
 

Autismul este o tulburare de dezvoltare caracterizată de deficite mai 
severe (de aceea este mai devreme diagnosticată) în toate cele 3 arii de 
dezvoltare :  
• comunicarea verbală şi neverbală. Mulţi copii au întârzieri în 

dezvoltarea limbajului sau nu pot comunica verbal deloc toată viaţa; pot 
să nu înţeleagă pe deplin sensul unor expresii şi să le interpreteze literal, 
sau să nu înţeleagă gesturile, tonul vocii sau expresia feţei celor cu care 
vorbesc, sau pot repeta ceea ce spun alţii (ecolalie);  

• relaţionarea socială. Au dificultăţi în a stabili relaţii cu semenii, de ex. 
pot părea indiferenţi faţa de cei din jur, să nu îi poată privi în ochi, să aibă 
tendinţa de a se izola de ceilalţi, pentru că nu le înţeleg comportamentul 
verbal şi neverbal sau intenţiile, nu ştiu cum să comunice cu aceştia, cum 
să lege şi să menţină prietenii; 
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• interese şi comportamente restrânse şi repetitive. Copiii au 
dificultăţi în dezvoltarea jocului social, de ex. activităţi imaginative limitate, 
adesea repetitive, atenţie excesivă pe anumite obiecte şi ignorarea celor 
de care, de obicei, copiii obişnuiţi sunt interesaţi sau folosirea lor în alte 
scopuri; rezistenţă la schimbare, insistenţa pe rutine urmate adesea cu 
stricteţe, ca un ritual, persoanele devenind anxioase când rutina nu este 
respectată; unii copii repetă mişcări ciudate, ca modalitate de 
autostimulare, liniştire ş.a. 

 

Deşi nu este un criteriu de diagnosticare în Diagnostic Statistic Manual (DSM 
IV) sau Clasificarea Internaţională a Bolilor (ICD10), problemele 

senzoriale apar la mulţi copii - persoane cu autism. Mulţi dintre ei au şi un 
răspuns neobişnuit la stimulii senzoriali, adică pot fi subsenzitivi sau 
suprasenzitivi la atingere, mirosuri, sunete, la modul în care arată unele 
obiecte. Pot să nu privească în ochi pe celălalt sau, dimpotrivă, să se uite fix 
la el în timp ce vorbesc. Până nu demult, se punea mare accent pe a-l învăţa 
pe copil să îl privească în ochi pe interlocutor în timpul comunicării, însă 
copilului poate să îi fie foarte greu sau imposibil chiar să facă aceste două 
lucruri în acelaşi timp.  

  
Sindromul Asperger este o formă de autism—TSA, are aceleaşi 
caracteristici ca şi autismul, dar conform DSM IV, spre deosebire de autism, 
de obicei, nu există o întârziere semnificativă în dezvoltarea limbajului. 
Limbaj: vorbirea apare şi se dezvoltă relativ normal, atât ca limbaj, cât şi ca 
structură gramaticală (motiv pentru diagnosticare târzie). Uneori vorbirea e 
ciudată, de ex. au acelaşi ton al vocii, monoton, un limbaj pretenţios, 
neobişnuit pentru vârsta copiilor (li se spune câteodată ‚mici profesori’). 
Limbajului este interpretat cuvânt cu cuvânt, de aceea au dificultăţi în 
înţelegerea umorului, a sarcasmului sau a figurilor de stil. În conversaţie au 
probleme cu contactul vizual şi cu menţinerea conversaţiei, cu respectarea 
regulilor într-o conversaţie, cu înţelegerea limbajului neverbal al celor cu 
care comunică. 
Inteligenţa este medie sau superioară mediei. 
Interesele de multe ori sunt limitate la câteva subiecte în care excelează, 
având tendinţa de a vorbi numai despre aceste interese. 

 

Tulburările pervazive de dezvoltare—fără altă specificare (TPD-FAS). 

Acest diagnostic este dat atunci când nu sunt îndeplinite criteriile pentru un 
alt diagnostic specific din categoria tulburărilor pervazive de dezvoltare 
(autism, sindrom Asperger sau celelalte). Totuşi şi persoanele cu acest 
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diagnostic (denumit şi autism atipic sau, la noi în ţară, elemente de autism) au 
serioase dificultăţi la nivelul comportamentului social şi de comunicare.  

Toate dificultăţile din cele 3 arii de dezvoltare, inclusiv problemele de procesare 
senzorială, afectează învăţarea, făcând-o adesea foarte dificilă la copiii cu autism. 
Nici un copil cu TSA nu seamănă cu altul, fiecare are o combinaţie specifică de 
trăsături. Ex. un copil poate avea o inteligenţă superioară, dar cu serioase 
deficite în relaţionarea socială, sau autism mediu ca severitate şi retard sever. 
 

Care ar putea fi punctele tari ale unui copil cu autism? 
 

De multe ori ne concentrăm asupra “lipsurilor”, a “deficienţelor”, şi neglijăm 
aspecte care reprezintă un plus faţă de copiii-adulţii “normali” cum ar fi: 

• Capacitatea de a se concentra o perioadă mai lungă de timp pe o 
activitate comparativ cu copiii obişnuiţi-”tipici”, dacă există un interes 
special pentru acea activitate; 

• Se pot concentra pe detalii adesea trecute cu vederea de oamenii 
obişnuiţi, o abilitate foarte importantă în anumite situaţii (ex. în IT, 
editare de publicaţii ş.a.); 

• Perceperea realităţii în moduri diferite, neobişnuite, ce oferă perspective 
noi şi care îmbogăţesc viaţa omenilor în general (de ex. în pictură, 
muzică, poezie ş.a.); 

• Cei mai capabili, pot obţine performanţe deosebite în anumite domenii 
academice, în special în cele în care nu sunt necesare abilităţile sociale sau 
în cele în care se foloseşte mai mult limbajul tehnic, matematic (ex. ştiinte 
exacte, informatica, muzica, ingineria). 

Pornind de la aceste punctele tari ale copilului şi folosind abordări educaţionale 
potrivite, se poate construi foarte mult, astfel încât copilul să atingă întregul său 
potenţial şi să devină cât mai independent şi fericit ca adult. 
 

Probleme care pot fi asociate autismului 
 

Autismul poate apărea singur sau în combinaţie cu alte dificultăţi, probleme, 
diagnostice secundare: 

◊ Probleme senzoriale  
◊ Retard mintal 
◊ Tulburare de deficit de atenţie şi 

hiperactivitate ADHD 
◊ Tulburări de învăţare 

◊ Anxietate 
◊ Depresie 

◊ Tulburare obsesiv compulsivă 
◊ Epilepsie  
◊ Altele (surditate, orbire, etc) 
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Diagnosticul secundar influenţează caracteristicile şi comportamentul copilului, 
al persoanei, precum şi alegerea tipurilor de intervenţie potrivite. De aceea o 
examinare-evaluare diagnostică are o foarte mare importanţă pentru stabilirea 
unui diagnostic corect şi o ulterioară intervenţie eficientă.  
 

Care sunt cauzele autismului? 
 

Pînă în prezent nu s-a descoperit o cauză specifică a autismului. Există mai multe 
teorii care încearcă explicarea autismului, nici una dintre acestea, însă, nu 
explică pe deplin cauzele. Se presupune că există multiple cauze de natură 
neurobiologică, diferite sisteme şi funcţii ale creierului la persoanele cu autism 
par să funcţioneze diferit faţă de cei care nu au autism.  
Este recunoscut faptul că autismul are o cauză genetică, dar situaţia exactă este 
neclară. Încă se studiază legătura dintre genetic şi autism. Unii copii au tulburări 
genetice cunoscute, cum este sindromul Fragil X sau Scleroza Tuberoasă sau 
alte anomalii cromozomiale.  
Drept cauze ale apariţiei autismului se presupun a fi şi factorii de mediu, ex. 
toxine, metale grele, poluanţi în atmosferă şi apă, sau boli în perioada prenatală 
sau postnatală, ori reacţii la anumite vaccinuri, intoleranţe alimentare, etc. 
 
Nici una dintre teorii nu este pe deplin validată. 
 

Se cunoaşte însă că nu părinţii sunt aceia care, prin modul în care 
relaţionează cu copiii, cauzează autismul acestora. Copiii fie se nasc cu această 
tulburare, fie cu potenţialul de a o dezvolta în anumite condiţii, nu se ştie cu 
exactitate care.  
 

Cât de frecvent apare autismul? 
 

Studiile internaţionale cele mai recente arată că 1 din 110 de copii (Centers of 
Disease Control and Prevention - CDC, SUA, 2009) sau chiar sub 100 au o 
tulburare din spectrul autismului (Baird şi al., 2006, Baron Cohen, 2009). Riscul 
apariţiei unei TSA la băieţi este de 4 ori mai mare decât la fete. Comparativ cu 
prevalenţa altor tulburări ale copilăriei, rata este mai mică decât la retardul 
mintal (9,7 / 1000 după CDC), dar mai mare decât în cazul paraliziei cerebrale 
(0,9/1000 de copii) sau surditate (1,1/1000) sau tulburări de vedere (0,9/1000) 
 
În Romania nu există nici o statistică în acest sens, dar, pe baza ratelor arătate 
de studii internaţionale, putem estima că ar fi în jur de 40.000 de copii cu TSA 
şi în ţara noastră. 
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Care sunt primele semne ale autismului? 
 

Părinţii ar trebui să fie atenţi la unele semnale la copil, cum ar fi: 
• nu gângureşte, nu arată cu degetul sau nu foloseşte alte gesturi la 12 luni; 
• nu foloseşte nici un cuvânt la 16 luni; 
• nu foloseşte expresii/propoziţii de 2 cuvinte la 2 ani (cu sens, nu repetitiv); 
• nu răspunde la nume; 
• pierde din achiziţiile dobândite în dezvoltare, în limbaj sau din abilităţile 

sociale (regresează în aceste domenii) ; 
• contact vizual slab; 
• pare că nu ştie cum să se joace cu jucăriile; 
• aliniază în mod excesiv jucăriile sau alte obiecte; 
• este ataşat în mod deosebit de o anumită jucărie sau de un anumit obiect; 
• nu zâmbeşte; 
• uneori pare surd. 

(National Institute of Mental Health, USA, 2004) 
 

Cum este diagnosticat autismul ? 
 

Nu există un anumit test medical pe baza căruia să se poată stabili diagnosticul 
de autism. Diagnosticarea se face pe baza observării la copil a unui set de 
comportamente. Criteriile de diagnosticare sunt cuprinse în DSM-IV sau ICD-
10. La cei mai mulţi dintre copiii cu autism semnele tulburării apar în primii 3 
ani de viaţă. Autismul poate fi identificat şi diagnosticat chiar şi de la 18 luni, dar 
rareori diagnosticul cert este dat mai devreme de vârsta de 2 ani a copilului. În 
cazul sindromului Asperger şi mai târziu, în grădiniţă sau chiar la şcoală. 
 

Evaluarea diagnostică este bine să fie făcută de către o echipă multi şi 
interdisciplinară cu expertiză în autism: pentru copiii mici de obicei include un 
pediatru, psiholog clinician, psihiatru, logoped, iar pentru copiii şcolari şi un 
profesor de educaţie specială, asistent social, terapeut ocupaţional.  
Se observă şi se evaluează comunicarea, comportamentul copilului în diverse 
situaţii, nivelul de dezvoltare în toate ariile. Întrucât multe comportamente sunt 
întâlnite şi la alte tulburări, diagnosticienii trebuie să identifice alte posibile 
cauze ale simptomelor pe care le observă la copilul cu autism.  
 

Părinţii trebuie să fie implicaţi în acest proces într-un mod serios şi consistent, 
ei fiind o sursă foarte importantă de informaţii despre copil. O vizită-două la 
cabinetul unui doctor, cu câte 20 de minute de observare a copilului şi, în 
paralel de dialog cu părintele, nu sunt suficiente pentru a pune copilului 
diagnosticul de autism. 
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Pot fi vindecaţi copiii cu autism?  
 

Deşi există afirmaţii că unii copii au fost vindecaţi de autism sau recuperaţi 
total, că trăsăturile tipice nu au mai fost vizibile, studiile pe termen lung  
sugerează că marea majoritate are în continuare trăsăturile spectrului 
autismului pe parcursul întregii vieţi.  
Însă, cu sprijin, cu intervenţie terapeutică educaţională adecvată şi cât mai 
timpurie, copiii pot progresa, unii foarte mult, îşi pot îmbunătăţi abilităţile 
generale, capacitatea de a înţelege şi a folosi comunicarea, iar comportamentul 
social devine (mai) adecvat. Cu educaţie de-a lungul vieţii, progresul continuă şi 
la vârsta adultă. Pentru ca progresul să se întâmple, foarte importantă, chiar 
esenţială, este întărirea capacităţii familiei de a-l putea sprijini adecvat pe copil: 
prin informaţii despre abordări specifice, modalităţi concrete de lucru, de 
stimulare acasă a copilului, de abordare a comportamentelor problematice ş.a. 
 

Terapii şi tratamente folosite în tratarea copiilor cu TSA 
 

Cele mai folosite tratamente şi terapii în cazul autismului sunt: 
Terapiile comportamentale, ce vizează învăţarea de comportamente 

specifice în unităţi distincte, pas cu pas, urmând succesiunea Stimul-Răspuns-
Recompensă şi diminuarea comportamentelor nedorite, respectiv sporirea 
celor dorite care lipsesc; Analiza Comportamentală aplicată—ABA; Analiza 
verbal comportamentală-VBA (Verbal behavioral analysis ); Abordări 
comportamentale “naturaliste” (învăţarea incidentală, Pivotal response 
training-Koegel, Positive behavioral support-Koegel ş.a.); 

Terapiile de dezvoltare, ce se adresează “deficitelor centrale” în autism: 
problemelor de relaţionare socială şi abilităţilor de comunicare, şi vizează 
creşterea motivaţiei, a abilităţilor emoţionale, sociale şi intelectuale ale 
copilului, pornind de la interesele acestuia şi construind pe ele: Floortime- 
Greenspan, Programul Son Rise, RDI– Relationship Development 
Intervention - Gutstein; 

Terapiile complementare, ce şi-au demonstrat eficienţa şi în îmbunătăţirea 
condiţiei persoanelor cu autism: terapia senzorială, terapia prin joc, art 
terapia, terapia fizică, terapia ocupaţională, terapiile de tip vizual (ex. PECS, 
modelare video) ş.a.; 

Tratamentele alternative: diete, suplimente nutritive, tratament cu oxigen 
hierbaric, Auditory Integration Training - ATI, homeopatie, celule stem ş.a. 
sunt considerate benefice de către unii părinţi, însă nu există studii serioase 
privind eficacitatea lor la copiii cu TSA. 
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Poate ajuta medicaţia ? 
 

Nu există medicamente specifice pentru tratarea TSA. Medicii pot recomanda 
unele care sunt folosite pentru alte probleme de sănătate mintală (psihotrope, 
stimulante ş.a.). Studiile arată că unele pot fi benefice în controlarea unor 
simptome ca: auto şi hetero-agresiunea severe, obsesiile, stereotipiile, 
hiperactivitatea, slaba concentrare a atenţiei (probleme ce îngreunează 
învăţarea) sau anxietatea şi depresia. Administrate corect, unele dintre acestea 
pot spori eficienţa intervenţiilor educaţional-comportamentale sau pot ţine sub 
control epilepsia care, netratată, poate pune în pericol chiar viaţa copilului. 
Medicamentele nu trebuie date cu uşurinţă şi, mai ales, nu trebuie să ţină loc de 
intervenţii terapeutic-educaţionale, ci să fie parte a planului de intervenţie şi să 
vizeze clar anumite simptome/probleme. Este necesară monitorizarea eficienţei. 
Uneori medicii prescriu prea multe medicamente, ori în doze prea mari, cu 
scopul de a controla comportamentul copilului (adultului) sau pentru a trata, de 
exemplu, anxietatea. Trebuie acordată însă mare atenţie efectelor secundare pe 
termen lung, ce pot fi mai grave decât simptomele pe care încearcă să le 
controleze (ex. creştere sau scădere în greutate, probleme la nivelul sinusurilor, 
tulburări de somn, greaţă, tremor). Aşadar, este bine să fie calculat cât mai 
corect raportul beneficii—efecte adverse. Ca regulă generală însă, părinţii ar 
trebui să opteze întâi pentru metode alternative de reducere a anxietăţii şi de 
control al comportamentului, cum ar fi metodele educaţional-comportamentale. 
 

Pot fi de folos dietele sau tratamentele alternative? 
 

Părinţii care nu găsesc răspunsurile aşteptate în terapiile “clasice”, sunt dispuşi, 
de obicei, să încerce orice. Prudenţa şi informarea din surse credibile sunt 
foarte necesare, dacă decid să facă un astfel de pas.  
Unii părinţi susţin că unele diete (ex: fără caseina şi gluten) sau eliminarea unor 
alimente, ex. bananele , citricele sau conservanţii, coloranţii, au produs 
schimbări - îmbunătăţiri substanţiale în viaţa copilului din punct de vedere al 
comportamentului şi chiar cognitiv. Nu există însă cercetări clare care să arate 
care copii pot beneficia de pe urma acestor diete. Pentru unii copii care au un 
regim alimentar sărac datorită fixaţiilor alimentare, o dieta restrânge şi mai mult 
varietatea de alimente consumate, ceea ce poate fi nesănătos.  
Dacă luaţi în considerare introducerea unei diete speciale copilului, sau orice alt 
tratament alternativ (vitamine, dimetilglicina, homeopatie), trebuie să discutaţi 
întâi cu medicul dvs. şi cu un specialist în domeniu. Este foarte importantă 
monitorizarea de către medic a copilului pentru a vedea dacă dieta nu îi 
afectează negativ sănătatea. Iar dacă nu are efectul aşteptat, renunţarea cât mai 
rapidă este de preferat.  
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Ce pot face părinţii pentru copilul lor? 
Câteva SFATURI  
 

Fiecare copil este unic, combinaţia de caracteristici, abilităţi și lipsuri este unică, 
motiv pentru care nu există un singur fel de abordare, de tratament. Ceea ce 
este potrivit unui copil poate să nu fie o abordare potrivită pentru altul. 
Importantă este foarte buna înţelegere a punctelor tari și a celor slabe ale 
copilului, precum și a nevoilor întregii familii. 
 

Programele de intervenţie care dau cele mai bune rezultate au la bază o 
evaluare foarte atentă și bine documentată pe baza unor teste specifice, scale 
de evaluare, observare directă a copilului în diverse medii și în diverse situaţii: 
acasă, la medic, grădiniţă, cu părinţii, fraţii, alţi copii, bunicii etc, la masă, la joacă 
etc. Toate acestea ar trebui să le facă echipa interdisciplinară de profesioniști și, 
foarte important, implicându-i serios pe părinţi. 
 

Cum decideţi ce tratament e bun pentru copil? 
 
Când luaţi decizia asupra programului de intervenţie este bine să aveţi în vedere 
următoarele: 
Dacă tratamentul se pliază pe nevoile copilului și ale familiei. Nu toate 
tratamentele sunt potrivite pentru copilul dvs. Solicitaţi o evaluarea complexă și 
amănunţită, realizată de profesioniști cu experienţă în evaluarea copiilor cu 
TSA . Aceasta este esenţială în stabilirea profilului copilului dvs. (care îi sunt 
abilităţile, interesele și nevoile).  
 

Este important să apreciaţi de la bun început capacitatea întregii familii de a 
participa la un program de intervenţie. Pentru ca rezultatele intervenţiei să fie 
consistente și de durată, implicarea familiei în derularea programului terapeutic 
este esenţială în orice programe de intervenţie, indiferent de natura acestuia. 
Unele programe însă presupun o implicare foarte consistentă din partea familiei. 
Trebuie să vă asiguraţi că vă este clar de la bun început rolul pe care îl veţi avea 
în programul terapeutic al copilului, timpul și modul în care veţi fi implicaţi 
direct în acest program. Să nu consideraţi că terapia ar fi doar treaba 
terapeutului – terapeuţilor pe care îl/îi plătiţi să lucreze cu copilul câteva ore pe 
zi, sau a celor de la centre publice de tratament-educaţie. 
 

În general, implicarea copilului într-un program terapeutic-educaţional 
presupune implicarea întregii familii. Principiile terapeutic-educaţionale trebuie 
aplicate de către toţi membrii familiei, inclusiv cea lărgită - bunici, unchi, 
verișori, în viaţa de zi cu zi. Și, totuși, viaţa de famile, casa nu ar trebui să devină 
un “cabinet terapeutic”, cu nesfârșite “lecţii”. Copilul cu autism este totuși un 
copil și nu ar trebui să se simtă la nesfârșit dirijat. 
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Dacă există o evaluare continuă a progresului copilului și cum se 
realizează această evaluare, cum se face înregistrarea datelor, cât de des, cu ce 
instrumente de înregistrare și monitorizare a evoluţiei copilului.  
 

Evaluarea arată dacă copilul progresează prin aplicarea programului terapeutic 
în cauză, rezultatele evaluării permanente fiind necesare pentru a vedea dacă 
programul vine în întâmpinarea nevoilor în schimbare ale copilului, dacă este 
eficient sau nu. Dacă nu există o astfel de strategie de evaluare clară, programul 
propus poate fi îndoielnic. 
 
Tratamentul are efecte diferite în funcţie de fiecare copil în parte. 
Este important să aveţi în minte faptul că nu orice intervenţie despre care aţi 
auzit că a dat rezultate bune cu unii copii va avea același efect și aceeași 
eficienţă la copilul dvs. După estimarea unor specialiști în domeniu, după 3-4 
luni de intervenţie schimbările ar trebui deja să fie vizibile la un copil pentru a 
demonstra că respectiva intervenţie este eficientă sau nu. Dacă după un astfel 
de interval nu apar progrese vizibile la copilul dvs. poate că e cazul să vă 
orientaţi spre alte intervenţii.  
 
Fiţi pregătiţi pentru momente dificile în decursul tratamentului. 
Dificultăţile pot apărea pentru că întreaga familie va trebui să își schimbe modul 
de viaţă pe parcursul intervenţiei, sau pentru că terapeuţii implicaţi în program 
vor părăsi programul din diverse motive (financiare, neadaptare la cerinţele și 
asteptările dvs. ca părinte) și va trece timp până să găsiţi un înlocuitor și să îl 
integraţi eficient în programul copilului. Aceste probleme pot genera frustrare și 
complica și mai mult starea emoţională și așa dificilă a familiei. Dacă veţi anticipa 
aceste probleme, veţi putea găsi resurse pentru a face faţă dificultăţilor cu mai 
puţine costuri emoţionale pentru întreaga familie. 
 
Fiţi atenţi la cei care promit că intervenţia lor vă va vindeca copilul. 
Există multe tipuri de terapii și tratamente (în România nu atât de multe ca în 
alte ţări), însă puţine sunt validate prin cercetări. Atunci când vi se propune o 
terapie, tratament, trebuie să vă informaţi serios și să solicitaţi păreri și opinii la 
cei care au mai multă experienţă în acest domeniu, ex. părinţi cu copii mai mari 
sau profesioniștii cu experienţă și expertiză în domeniul autismului.  
 
Autismul este o tulburare care afectează persoana pe toată durata vieţii, dar, cu 
intervenţie consistentă și cât mai devreme începută, toţi copiii vor progresa și 
atinge potenţialul maxim, dizabilităţile generate de problemele caracteristice din 
cele 3 arii de dezvoltare fiind limitate. Unii copiii pot progresa foarte mult și să 
ajungă să funcţioneze bine sau să aibă nevoie de sprijin specializat minim. Alţi 
copii vor avea nevoie de sprijin mai consistent (inclusiv ca tineri sau adulţi).  
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Întrebări de răspuns când căutaţi tratament pentru copil 
 

Autism Society of America propune părinţilor să-și pună un set de întrebări 
atunci când aleg potenţiale tratamente pentru copil: 

• Va avea tratamentul un efect negativ asupra copilului/îl va răni în vreun fel? 
• Cum va afecta pe copilul meu și familia un eventual eșec al tratamentului? 
• A fost acest tratament validat știinţific? 
• Sunt procedurile de evaluare clar specificate? 
• Cum va fi integrat tratamentul în programul obișnuit al copilului? Va fi 

cumva atât de încărcat cu terapia încât ar fi ignorate curriculumul 
funcţional, activităţile vocaţionale și formarea abilităţilor sociale? 

 

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Mintală SUA întrebările la alegerea 
programului de tratament ar fi: 

• Cât de eficient a fost programul în cazul altor copii? 
• Câţi copii au ajuns în școli obișnuite și cum le merge acolo/ cum 

funcţionează? 
• Personalul are formare și are experienţă în lucrul cu copiii și adolescenţii 

cu autism? 
• Cum sunt planificate și organizate acivităţile? 
• Există rutine și orare zilnice predictibile ? 
• De câtă atenţie individuală va beneficia copilul meu? 
• Cum sunt măsurate progresele? Comportamentul copilului meu va fi 

observat și măsurat cu atenţie? 
• Va primi copilul meu sarcini și recompense motivante pentru el? 
• Mediul minimizează factorii ce îi distrag atenţia? 
• Voi fi și eu învăţat să continuu terapia acasă? 
• Care sunt costurile, durata terapiei, locaţia în care se va desfășura 

programul terapeutic? 
 

La ce să ne așteptăm după diagnosticare? 
 

După ce aflaţi că copilul dvs. are diagnosticul de autism, dacă nu și înainte, în 
perioada de căutari, este cel mai probabil să vă simţiţi speriaţi, derutaţi, 
supăraţi, izolaţi. Câteva sfaturi pentru foarte dificila perioadă 
postdiagnosticare:  
 

Este normal să aveţi astfel de trăiri, emoţii... 
Fiţi pozitivi, chiar și în aceste momente emoţionale puternice 
Documentaţi-vă și învăţaţi cât mai multe despre autism din cărţi, de pe 

siteuri bune pe internet, citiţi și ascultaţi mărturiile persoanelor afectate 
de TSA, discutaţi cu alţi părinţi care deja au trecut prin ceea ce treceţi 
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dvs. acum, citiţi cărţi care să vă inspire și vă pot ajuta mult din primele 
zile. În biblioteca AUTISM ROMÂNIA deja puteţi găsi câteva. 

 

Căutaţi informaţii despre terapiile existente, concentraţi-vă atenţia 
asupra celor despre care s-a demonstrat că ar fi eficiente în cazul copiilor 
cu autism. Retineţi că unele terapii lăudate de promotorii lor pot fi chiar 
periculoase. Faceţi alegeri în funcţie de nevoile copilului, de capacitatea 
familiei dvs. de a face faţa unui program și ritm cerut de terapia respectivă 
și nu în ultimul rând de costurile pe care le presupune o terapie sau alta. 
Ar trebui să vă gândiţi de două ori înainte să decideţi să vă vindeţi casa, 
de ex., ca să puteţi plăti pentru o terapie despre care aţi auzit că face 
minuni, punând în pericol stabilitatea și siguranţa pe termen lung a 
celorlalţi copii și a întregii familii, în ultimă instanţă inclusiv a copilului cu 
autism, pentru care stabilitatea este esenţială. 

 

Alegeţi un terapeut bun dacă aveţi posibilitatea de a apela la serviciile 
celor privaţi. Stabiliţi-vă câteva criterii în funcţie de care să-i alegeţi pe 
profesioniștii care să lucreze cu copilul dvs., ex. pregătirea de bază, 
calificările și certificările dovedite, experienţa dovedită de recomandări 
reale de la câteva familii cu care a lucrat înainte, motivaţia profesionistului 
și structura lui psihosomatică, ce poate fi potrivită cu nevoile copilului sau 
ale dvs. ca părinţi sau nu, preţul practicat pentru serviciile sale ș.a.  

 

Educaţi-i și pe cei din jurul dvs., familia, prietenii, vecinii în ceea ce 
înseamnă autismul și ce îi este de folos sau nu copilului dvs. Și rugaţi-i să 
vă înţeleagă că știţi mai bine ce este mai potrivit și cum trebuie să îl 
educaţi.  
 

Nu vă concentraţi exclusiv asupra copilului cu autism neglijându-i pe 
ceilalţi copii sau soţul/soţia, încercaţi să menţineţi un echilibru între 
căutările dvs. pentru copilul cu autism și o viaţă firească de familie. 

 

Găsiţi sfaturi, sprijin și alegeţi ce se potrivește mai bine cu nevoile 
dvs. Găsiţi acele instituţii și mai ales persoane-resurse care vă pot sprijini 
să faceţi alegeri cât mai potrivite nevoilor dvs. concrete: grupuri de 
suport pentru părinţi, asociaţii de părinţi sau persoane calificate și 
deschise să vă sprijine, din instituţiile publice (servicii de asistenţă socială, 
grădiniţă, școală, etc: manageri de caz, educatori, profesori). 

 

Fiţi în continuare pozitivi și înarmaţi-vă cu multă răbdare.  
• Învăţaţi să apreciaţi și să vă bucuraţi de orice pas înainte al copilului, chiar 

dacă nu este unul pe care îl așteptaţi dvs., și să vedeţi aspectele pozitive și 
nu ceea ce “lipsește”. 
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• Orice progres necesită efort consistent, timp și răbdare, însă răsplata 
poate fi considerabilă și uneori neașteptată. Unii copii ce păreau foarte 
afectaţi în copilărie, au ajuns tineri și adulţi înalt funcţionali. Așadar, aveţi 
o atitudine pozitivă și stimulaţi-vă copilul continuu. 

• Nu subapreciaţi ceea ce poate să facă sau să înţeleagă. Sunt copii care 
păreau extrem de slab funcţionali, neverbali, aparent cu retard sever, însă 
s-au dovedit a fi foarte capabili când li s-a oferit posibilitatea de a 
comunica prin mijloace neconvenţionale, ex. în scris (laptop) sau vizual. 

• Încercaţi să aveţi un permanent dialog deschis și să menţineţi o relaţie 
pozitivă cu toţi cei care lucrează cu copilul dvs., chiar dacă uneori este 
foarte greu. 

 

Iubiţi-vă și respectaţi-vă copilul, cu plusurile și limitările lui.  
• Apreciaţi-l, acceptaţi-l așa cum este și arătaţi-i că-l iubiţi exact așa cum 

este, cu toate “autismele” lui. Nu mai plângeţi după copilul “ideal” și 
“normal” pe care îl aveaţi în minte când s-a născut. 

• Nu îl forţaţi în orice moment să facă ceva doar pentru că dvs. vi se pare 
normal să facă acel lucru. Învăţaţi-l să facă alegeri și apoi lăsaţi-i libertatea 
de a alege și nu subestimaţi această capacitate chiar și la un copil aparent 
total incapabil să facă alegeri. Cu ajutor poate face acest lucru. 

• Nu vă fie rușine cu modul lui “ciudat” de a fi pe stradă, în parc, magazin 
etc. Autismul nu este ceva de care să ne fie rușine.  

 
Ţineţi seama de abilităţile și de interesele copilului (nu ale dvs.) și 

încercaţi să construiţi pe acestea. Nu trebuie să încercaţi să îl 
dezobișnuiţi pe copil de orice comportament “ciudat”. Nu orice 
comportament ciudat pentru noi, cei “normali”, ar trebui să fie ţinta 
noastră de anihilat la copil. De ex. colecţionarea obsedantă de etichete 
sau mașinuţe poate fi un comportament pe care se poate construi 
viitoarea slujbă în viaţa de adult.  

 
Acordaţi-vă timp numai pentru dvs., momente în care să vă detașaţi de 

preocupările și comportamentul zilnic pe care îl aveţi cu copilul cu 
autism. Încercaţi să găsiţi pe cineva (babysitter, familia lărgită, un voluntar 
recomandat de o organizaţie) sau un loc în care să vă puteţi lăsa copilul 
pentru câteva ore pe săptămână(centru de respiro al unei organizaţii sau 
instituţii publice), timp în care puteţi face ce vă place. Acest lucru vă va 
relaxa și scădea nivelul stresului, aducând beneficii pentru copilul cu 
autism și întreaga familie.  
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Care ar fi priorităţile părinţilor pentru susţinerea copilului?  
 

∼ Să creaţi un mediu în care copilul să se simtă sigur. Un mediu predictibil, 
structurat este potrivit pentru copilul cu autism. 

∼ Să îl învăţaţi pe copil să-și comunice nevoile: verbal sau prin mijloace 
alternative de comunicare: imagini, pictograme, cuvinte scrise, limbaj mimico 
gestual, mijloce electronice și să respectaţi și dvs. anumite “reguli” în 
comunicare.  
De obicei, problema eșecurilor din comunicare și relaţionare socială este 
privită dintr-o singură direcţie, cea a persoanei cu autism, ea fiind cea 
vinovată. Comunicarea și relaţionarea socială presupun 2 părţi, iar de eșecuri 
și de neîmpliniri este responsabilă și cealaltă parte. De aceea, comunicare cu 
un copil-adult cu autism trebuie gândită ţinând seama și de perspectiva 
acestora.  

 

În comunicarea cu copilul este important: 
◊ Să îi atrageţi atenţia înainte de a îi spune ceva, a da o “comandă”; 
◊ Să vorbiţi în propoziţii scurte și clare, folosind și fotografii, imagini sau 

gesturi care să îl ajute să înţeleagă ce îi spuneţi; 
◊ Să-i daţi suficient timp să răspundă; 
◊ Să aveţi un ton al vocii calm și liniștit pentru a reduce anxietatea copilului; 
◊ Să folosiţi un număr limitat de alegeri (asta sau asta) pentru evitarea 

confruntării (ex. Vrei cartea sau mașinuţa?); 
◊ Folosiţi stimulente pentru a-l încuraja pe copil să facă ceea ce îi cereţi. 

Consecinţele (recompensele) ar fi indicat să fie naturale; ex. Dacă îţi pui 
pantofii, mergem la leagăn; 

◊ Dacă observaţi că începe să se supere, încercaţi să-i distrageţi atenţia 
spre ceva ce l-ar putea interesa în acel moment; 

◊ Arătaţi-i clar ce urmează să se întâmple pe parcursul zilei sau a ieșirii în 
oraș, a unei vizite programate, folosind pictogramele sau, dacă citește, o 
listă scrisă cu ce activităţi vor avea loc, ce se va întâmpla, traseul;  

◊ Pregătiţi-l pe copil pentru încheierea unei activităţi în desfășurare sau 
schimbarea unei activităţi planificate, dându-i “avertismente” verbale, (ex. 
mai asculţi o melodie și apoi stingem lumina să dormi ), eventual însoţite și 
de imagini, cuvinte scrise. 

 
∼ Referitor la comportamente, este indicat să îi spuneţi scurt și concret ce să 

facă și nu ce să nu facă sau să-i “ţineţi morală” (ex. “Uită-te la mine!” și nu 
“Nu te mai uita pe geam ”, “Ţine picioarele liniștite” și nu “Nu mai bate din 
picioare, că nu e frumos../ e rușine/ râde lumea de tine...”)  

∼ Găsiţi cât mai multe momente în care să vă jucaţi-distraţi cu copilul (de-a      
v-aţi ascunselea, cucu-bau, cântaţi, dansaţi, joc la computer etc.) 
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∼ Creaţi rutine pe care să le urmaţi cu copilul, acestea vor reduce din 
anxietatea necunoscutului (ex. Ora de culcare: baie, spălat pe dinţi, îmbrăcat 
pijamaua, ascultat o melodie preferată/citit o poveste, stins lumina, somn),  

∼ Implicaţi copilul în toate activităţile casei, potrivit vârstei și capacităţilor lui, 
oferind model și încurajând, recompensând participarea lui cât de mică. 

 

Care este mediul care sporește învăţarea?  
 

Elementele esenţiale ale unui mediu benefic pentru învăţare: 
Mediu liniștit și structurat: aranjaţi spaţiul pe zone destinate anumitor tipuri 
de activităţi: joacă, lucru-”lecţii”, relaxare, servitul mesei, pentru garderoba 
personală, clar delimitate și vizualizate (imagini sau/și cuvinte scrise). 
Structurarea spaţiului ajută la o mai bună orientare și la reducerea anxietăţii 
copilului, deficitul de organizare-orientare fiind una dintre problemele lor. 
Cât mai puţini factori de distragere a atenţiei:  
• Oamenii. Mulţi oameni în jur, mai ales străini, agitaţia și mișcarea lor 

“haotică”, îl pot zăpăci și agita pe copil; 
• Distractorii vizuali. Evitaţi să aglomeraţi cu diverse obiecte și culori spaţiul 

în care stă copilul, mai ales în camera în care vă jucaţi cu el sau faceţi diverse 
exerciţii de stimulare - lecţii. Chiar și jucăriile prea colorate pot să distragă 
atenţia copilului. Se poate simţi mai confortabil într-o încăpere în culori 
neutre, pale, și fără multe obiecte în jur, precum și cu jucăriile simple; 

• Mirosurile. Evitaţi mirosurile tari, mai ales parfumurile. Acestea pot să îl 
împiedice pe copil să se concentreze pe ceea ce învaţă să facă în acel moment 
sau pe jocul pe care îl jucaţi împreună; 

• Zgomotele. Evitaţi să faceţi zgomote neașteptate, stridente, acestea pot 
induce stări de nervozitate copiilor. Chiar și tv-ul din altă cameră, dat foarte 
încet, poate să îi distragă atenţia de la “lecţii’ sau să nu poată adormi. 

Fiţi atenţi la factorii invizibili de distragere a atenţiei:TV sau monitoare 
mai vechi care produc sunete pe care oamenii obișnuiţi nu le percep, dar care 
pot irita auzul copiilor cu autism și perturba/ împiedica învăţarea; becurile 
fluorescente irită vizual și auditiv ș.a. 
Comunicare clară și concisă, copilul având mai mult timp de răspuns.  
Oferiţi un număr limitat de alternative, copiilor cu autism le este greu să  
aleagă 
Mediu în care se simte în siguranţă și apreciat pentru eforturile sale 
are efectele cele mai bune asupra copilului. 
 
Nu lăsaţi autismul să vă afecteze viaţa de familie. 
 
Mai devreme sau mai târziu veţi simţi presiunea autismului asupra familiei dvs. 
ori că sunteţi părinte al unui copil sau mai mulţi cu TSA, ori că sunteţi soţul/
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soţia unei persoane cu TSA. Pentru ca lucrurile să nu ia o întorsătură dificilă în 
familie sau să scape de sub control, ar trebui să luaţi măsuri de prevenire. Și cel 
mai important lucru este să căutaţi sprijin în exterior. Câteva sugestii:  
◊ Realizaţi un echilibru între atenţia pe care o acordaţi copilului cu autism și 

atenţia faţă de ceilalţi copii. Aceștia se pot simţi frustraţi de atenţia 
specială pe care o primește fratele-sora lor cu autism și, în plus, să fie 
supraîncărcaţi cu îndatoriri prea mari pentru vârsta lor, acelea de a fi un 
terapeut sau chiar îngrijitor pentru fratele/sora cu autism; 

◊ Implicaţi-i și pe taţi în creșterea copilului cu autism, întrucât, de obicei, 
mama este cea care se dedică în totalitate, renunţând la slujba pentru a se 
ocupa exclusiv de copil; 

◊ Solicitaţi sprijinul bunicilor sau al altor membri ai familiei lărgite, care să 
vă ajute măcar câteva ore pe săptămână cu copilul; 

◊ Căutaţi sprijinul altor părinţi (grupuri locale de suport sau sprijin 
reciproc) sau al voluntarilor care vă pot ajuta măcar câteva ore pe 
săptămână cu copilul; 

◊ Apelaţi la ajutorul unui consilier sau terapeut de familie cu experienţă în 
consiliere de familie, individuală sau de grup. Organizaţia AUTISM 
ROMÂNIA desfășoară întâlniri pentru părinţii doritori de sprijin prin 
consiliere de familie de grup. 

 
 
 

Unde puteţi să obţineţi sprijin? 
 

Serviciile de sănătate: medicii de familie sunt primii care vă pot sprijini să 
ajungeţi la specialiști pentru diagnosticare și intervenţie pe plan local 
 

Serviciile sociale: ar putea avea servicii de respiro la care puteţi apela, ar 
putea oferi sau măcar indica oportunităţile de formare în TSA pentru părinţi sau 
alte servicii terapeutic– educaţionale pentru copil, publice sau private, la nivel 
local sau zonal. Siteurile DGASPC-urilor din judeţ sunt (ar trebui să fie) sursa 
principală de informare în acest sens. 
 

Organizaţiile neguvernamentale: în acest moment sunt structurile cel mai 
bine informate în domeniul autismului și al resurselor locale, unde părinţii pot 
apela pentru orientare sau alt tip de sprijin, de ex. servicii directe pentru copii 
sau tineri cu TSA, consiliere psihologică, terapie de familie etc.  
Informaţii utile în acest sens veţi găsi și pe: 
http://www.autismromania.ro/site/Resurse/resurseLocale/  
www.autism.ro este o altă sursă bogată de informaţii. 
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