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CE ESTE AUTISMUL 
 

Autismul este o tulburare complexă care afectează modul în care o persoană 
comunică şi interacţionează cu alte persoane. Severitatea tulburării variază de 
la un individ la altul, de aceea se vorbeşte despre un spectru de tulburări – 

Tulburări din Spectrul Autismului (Autism Spectrum Disorders). De asemenea, 
capacităţile intelectuale şi lingvistice pot varia, unii indivizi au probleme de 
învăţare grave şi pot să nu comunice verbal, alţii au intelect mediu sau ridicat şi 
pot, în general, folosi limbajul. Indiferent de nivelul de inteligenţă sau lingvistic 
însă, toţi cei cu o tulburare din spectrul autismului vor manifesta dificultăţi în 
următoarele trei domenii: 
 

Probleme de interacţiune socială: În formele cele mai severe este 
vorba despre indiferenţa faţă de oameni, deşi multora le plac anumite 
forme de contact fizic şi sunt ataşaţi de părinţi sau îngrijitori. În formele 
mai uşoare interacţiunile sociale sunt acceptate, dar vor fi rar iniţiate. 
Reuşesc să înveţe convenţii sociale, însă le vor aplica de manieră 
formală şi rigidă; 

 
Probleme de comunicare: Mulţi însă nu folosesc limbajul şi nici gesturi 
pentru a comunica, deşi pot produce sunete. În cazul celor care pot 
vorbi, lipseşte plăcerea/dorinţa de a iniţia o conversaţie şi vorbesc rar 
despre sentimentele sau gândurile lor;  
 

Rigiditate în comportament: Jocul imaginativ lipseşte sau este foarte 
sărac. Unii pot iniţia activităţi imaginative, dar care sunt des copiate de 
la programe TV şi pe care le reproduc în mod repetitiv şi rigid (nu 
acceptă modificări). Au des comportamente stereotipe şi repetitive. 
Stereotipuri frecvent întâlnite: mişcări repetitive ale degetelor, 
atingerea suprafeţelor pentru a simţi textura, balansarea de pe un 
picior pe altul, lovirea, scărpinarea anumitor părţi ale corpului. Mulţi 
sunt ataşaţi de anumite obiecte şi fascinaţi de sunete, mişcări 
repetitive, aliniază obiectele, insistă să fie urmate anumite ritualuri la 
culcare sau sunt fascinaţi cu anumite teme (ex: trenuri); 

 
În afara acestei triade de comportamente, persoanele cu autism 
manifestă adesea hipersensibilitate senzorială, lipsa unei bune 
coordonări motorii, tulburări de stare afectivă, de apetit sau somn, 
epilepsie, dislexie, depresie, anxietate, în anumite condiţii pot 
manifesta agresivitate. 
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PREVALENŢA 
 

Potrivit studiilor recente 1 din aproximativ 100 de persoane are o formă de 
autism – o tulburare din spectrul autismului. Autismul nu este condiţionat 
geografic sau de nivelul de cultură sau poziţia socială a părinţilor.  
În România nu există statistici sau studii de prevalenţă. Estimativ, la o populaţie 
de aproximativ 20 de milioane de locuitori, ar fi în jur de 200 000 de persoane 
afectate de o formă de autism. 
 
CAUZE 
 
Riscul crescut de a dezvolta această tulburare dacă un alt membru apropiat al 
familiei are autism sugerează că anumiţi factori genetici sunt implicaţi în 
apariţia acestei afecţiuni. Alţi factori care au fost asociaţi cu o incidenţă 
crescută sunt: rubeola maternală, lipsa de oxigen la naştere, complicaţii ale 
bolilor copilăriei, scleroza tuberoasă, cât și anumiţi factori de mediu, cum ar fi:  
prezenţa anumitor metale grele în cantitate mare sau deficitul de vitamina D la 
mamă (datorată lipsei de expunere la soare la anumite populaţii). Vârsta 
înaintată a tatălui, dar nu și a mamei, la concepţie este de asemenea 
considerată un factor de risc. 
 

Studii asupra cauzelor 
 
Cauzele autismului nu se cunosc cu exactitate, dar cercetarea continuă pe mai 
multe planuri. Pentru a afla cauzele acestei tulburări, persoanele cu autism 
participă la diferite studii ale comportamentului, funcţionării cerebrale şi 
expresiei genetice. Studiile genetice au dezvăluit faptul că nu doar o genă, ci 
probabil o reţea de gene este implicată în etiologia autismului. Studiile 
creierului au observat că acest organ tinde să fie mai voluminos la persoanele 
cu autism, probabil din cauza unui număr excesiv de conexiuni între neuroni. Se 
presupune că această hiperconectivitate este cauza hipersensibilităţii 
senzoriale. Studiul comportamentului a permis o mai bună înţelegere a 
dificultăţilor de interacţiune socială şi a comportamentelor repetitive. Studii 
longitudinale ale dezvoltării copiilor au dezvăluit că încă de la un an, acei copii 
care vor primi un diagnostic de o TSA mai târziu, nu sunt interesaţi în a participa 
în interacţiuni sociale şi au probleme cu controlarea atenţiei (ex: rămân fixaţi 
pe anumite detalii ale obiectelor).  
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TRATAMENT 
 

Autismul nu poate fi “vindecat” deocamdată, un copil cu autism va deveni un 
adult cu autism. Simptomele se pot atenua în timp însă; cu ajutorul diferitelor 
terapii şi a unui suport educaţional adecvat, mulţi copiii cu autism pot învăţa să 
profite de calităţile lor, progresa mai mult sau mai puţin semnificativ, iar o 
parte dintre aceștia şi să devină independenţi şi integraţi în societate ca adulţi. 
 

IMPORTANŢA DIAGNOSTICĂRII PRECOCE 
 

Este crucial ca autismul să fie diagnosticat cât mai devreme pentru a maximiza 
eficienţa intervenţiilor şi pentru a permite familiilor să aibă acces cât mai 
devreme la serviciile şi suportul pe care statul le oferă. Deşi anumite semne 
precoce pot fi observabile, în multe cazuri întârzierile în dezvoltare sau 
comportamentele atipice sunt trecute cu vederea.  
Tulburările de limbaj sunt de obicei detectate mai devreme şi diagosticate 
independent (ex: dispraxie), celelalte comportamente din triadă fiind ignorate. 
Copiii cu autism înalt funcţional care nu sunt diagnosticaţi pot fi şicanaţi şi 
agresaţi în şcoală din cauza comportamentului lor ciudat. 
 

ROLUL MEDICULUI DE FAMILIE 
 

Ca medic de familie aveţi un rol crucial în monitorizarea dezvoltării copilului şi 
detectarea primelor semne de alarmă. Pentru a determina dacă o anumită 
întârziere de limbaj sau de dezvoltare în general este de tip autist puteţi folosi 
chestionarul descris în continuare. 
 

Lista pentru autism în copilăria mică -CHAT 
 
Lista pentru autism în copilăria mică (Traducerea CHAT) este un chestionar 
scurt de verificare a dezvoltării copilului la 18 luni, care este completat de 
părinţi şi de medicul de familie. Scopul lui este de a-i identifica pe copiii cu risc 
de tulburări socio-comunicaţionale. Constă din două secţiuni: primii 9 itemi 
sunt întrebări adresate părinţilor, şi ultimii 5 itemi sunt observaţii făcute de 
medic. Itemii cheie se referă la comportamente care, dacă sunt absente la 18 
luni, situează copilul în situaţie de risc de tulburare socio-comunicaţională. 
Aceste comportamente sunt : 

◊ captarea atenţiei, incluzând să arate ceva cu degetul şi monitorizarea 
privirii (ex. Să privească unde arată părintele); 

◊ jocul de rol (ex. Să pretindă că toarnă ceai dintr-o ceaşcă-jucărie). 
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Cum se calculează scorul CHAT ? 
 

Există 5 itemi cheie: A5 (joc de rol), A7 (arătarea protodeclarativă);  
B2 (urmărirea cu privirea a ceva), B3 (simularea) şi B4 (arătarea a ceva) 
Dacă un copil eşuează la toţi cei 5 itemi, el are risc mare de dezvoltare a 
autismului. Copiii care eşuează la itemii A7 şi B4 au risc mediu de dezvoltare a 
autismului. 
 

Ce se întâmplă dacă un copil eşuează la CHAT ? 
 

Orice copil care eşuează la CHAT trebuie retestat aproximativ după o lună. Ca 
orice instrument de screening, o a doua aplicare a CHAT este recomandabilă 
pentru a se asigura că nu este vorba doar de o uşoară întârziere de dezvoltare. 
Orice copil care eşuează la CHAT pentru a doua oară trebuie să fie trimis la o 
clinică de specialitate pentru diagnostic, deoarece CHAT nu este un instrument 
de diagnosticare al autismului. 
Este importantă repetarea testului și deoarece comportamentul copilului în 
ziua testării (pe care îl evaluează medicul, alături de întrebările adresate 
părinţilor) poate nu fi reprezentativ. 
 

CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) 

(De completat la vizita medicală de 18 luni)  

 

Secţiunea A: De completat de către părinte 

1. Îi place copilului să fie legănat, balansat pe picior, etc? 

2. Este interesat copilul de alţi copii? 

3. Îi place copilului să se urce pe diverse lucruri, de exemplu să urce scările? 

4. Îi place copilului să se joace „Cucu-bau” sau „de-a v-aţi ascunselea” 

5. Simulează vreodată copilul că pregăteşte o cană de ceai, de ex., folosind 

o cană de jucărie şi un ceainic sau „se joacă de-a” altceva? 

6. Îşi foloseşte vreodată copilul degetul arătător ca să arate către un obiect, 

pentru a-l CERE? 

7. Îşi foloseşte vreodată copilul degetul arătător ca să arate către ceva de 

care este INTERESAT? 
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8. Se poate juca copilul adecvat cu jucării mici (ex. maşinuţe sau cuburi) fără 

doar a le trece prin gură sau a le arunca pe jos? 

9. Îţi aduce vreodată copilul obiecte pentru a-ţi ARĂTA ceva? 

 

Secţiunea B: De completat de către medic sau personalul medical 

1. În timpul vizitei medicale, a realizat copilul contact vizual cu dvs.? 

2. Captaţi-i atenţia copilului, apoi arătaţi cu degetul către un obiect 

interesant din cameră, spunând ”Uite! Acolo este (numele jucăriei)!” 

Urmăriţi faţa copilului. Priveşte copilul în acea zonă a camerei să vadă 

către ce arătaţi? 

3. Captaţi-i atenţia copilului şi daţi-i o cană de jucărie şi o linguriţă, 

spunându-i „Poţi să-mi faci o cană de ceai?”. Se preface copilul că toarnă 

ceai, îl bea etc.? 

4. Întrebaţi copilul „Unde este becul?”, sau „Arată-mi lumina”. Arată copilul 

cu degetul arătător către lumină? 

5. Poate copilul să construiască un turn din cuburi? (Dacă da, cât de multe 

foloseşte?_______) 

 

Recomandări pentru B2/3/4 

B2: Pentru a înregistra DA la acest item, asiguraţi-vă că acel copil nu doar a 

privit la mâna dvs., ci chiar s-a uitat la obiectul către care aţi arătat. 

B3: Dacă reuşiţi să determinaţi copilul să se joace de-a altceva, înregistraţi DA la 

acest item. 

B4: Repetaţi acest lucru cu „Unde este ursuleţul?” sau cu un alt obiect la care 

nu ajunge copilul, dacă el nu înţelege cuvântul lumină/bec. Pentru a înregistra 

DA la acest item, copilul trebuie să fi privit la faţa dvs. în preajma momentului 

în care arăta cu degetul. 
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Itemi cheie Secţiunea A 

A5: Joc simbolic 

A7: Gestul indicativ protodeclarativ 

Secţiunea B 

B2: Urmărirea cu privirea a unui gest indicativ 

B3: Simularea 

B4: Producerea unui gest indicativ 

Items non-cheie Secţiunea A 

A1: Jocul de încăierare 

A2: Interesul social 

A3: Dezvoltarea motorie 

A4: Jocul social 

A6: Gestul indicativ protoimperativ 

A8: Jocul funcţional 

A9: Arătarea către 

Secţiunea B 

B1: Contactul vizual 

B5: Turnul din cuburi 
 
Evaluarea riscului 

Risc mare de autism: Eşec (răspuns NU) A5, A7, B2, B3, B4 

Risc mediu de autism: Eşec A7, B4 (dar nu se încadrează la risc ridicat) 

Risc scăzut de autism: Nu se încadrează în cazurile de mai sus 
 
Recomandări de gestionare: 
 
Risc mare: Trimitere către o clinică de recuperare pentru tulburări de 

dezvoltare, precum şi către Serviciile de Educaţie . 
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Risc mediu: Suspiciune înaltă – trimitere conform riscului de mai sus  

Suspiciune scăzută – reevaluare în termen de o lună. 

Risc scăzut: Dacă există orice alt răspuns NU,  

reevaluare în termen de o lună. 

 

PACIENŢII CU AUTISM 

Din cauza problemelor senzoriale şi a anxietăţii sociale, pacienţii cu autism pot 
avea dificultăţi în a participa la un consult medical sau dentar. Medicul/
dentistul pot facilita aceste vizite făcând mici schimbări de practică. 
 
Vizita la medicul de familie sau alţi medici specialiști 
 
Pregătirea şi programarea întâlnirii 
 

◊ întâlnirea cu pacientul cu TSA trebuie să fie prima sau ultima în 
ziua programată; 

◊ găsirea unei săli de aşteptare speciale pentru pacientul cu TSA şi 
familia sa pentru a se evita aglomeraţia de pe holurile unităţii 
medicale; dacă nu există o astfel de sală, familia trebuie să fie 
sfătuită să aştepte cu pacientul cu TSA în maşină sau într-un loc 
cât mai liniştit în apropierea policlinicii. 

 
Ca urmare a unor experienţe negative trecute, mulţi părinţi sau dintre cei care 
îngrijesc persoanele cu TSA evită să le spună despre vizita la dentist până în 
ultimele minute. Dar chiar dacă poate, iniţial, să cauzeze o reacţie negativă, 
este mai bine în cele mai multe situaţii ca persoana cu TSA să fie informată cât 
mai devreme posibil. Acest lucru poate fi dificil dacă nu au format conceptul de 
timp. Utilizarea unui suport vizual (de exemplu un calendar) poate să-l ajute să 
înţeleagă când va fi evenimentul respectiv. Dacă este prima vizită a persoanei 
cu TSA la dentist aţi putea să-i facilitaţi o întâlnire cu dentistul şi alte persoane 
din cabinet (personalul) înaintea tratamentului. Este, de asemenea, important 
ca întreaga echipă medicală implicată în consult să fie informată din timp, 
pentru a fi conştienţi de nevoile individuale ale persoanei cu autism si a putea 
adapta procedura medicala. Povestirile, de preferat însoțite de imagini despre 

cineva care a fost într-o situație similară, sunt un mod eficient de a face o 
persoană să înţeleagă ce se întâmplă la medic sau dentist şi de ce avem nevoie 
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să mergem pentru un control. Ele pot descrie etapele intervenţiei, menţionând 
o recompensă la sfârşitul intervenţiei. 
 
 Cum să vorbeşti cu pacientul cu TSA 
   
A) Proceduri medicale 

◊ explică pacientului cu TSA tot ce urmează să faci înaintea începerii 
oricărei proceduri sau examinări; 

◊ dacă este posibil, utilizează un desen sau o păpuşă demonstrativ, pentru 
a exemplifica ce urmează să faci. 

 
B) Limbajul 

◊ utilizează un limbaj simplu cu propoziţii scurte; 

◊ persoanele cu TSA au tendinţa de a lua totul la propriu. Dacă de exemplu 
îi spui că va urma o durere pentru un minut ei vor aştepta durerea în 
următorul minut; 

◊ foloseşte un limbaj concret evitând folosirea idiomurilor, ironiei, 
metaforei şi a cuvintelor cu dublu înţeles. Dacă de ex. îi spui că afară 
plouă cu găleata, persoana cu TSA se va aştepta să vadă afară o ploaie cu 
găleţi; 

◊ dă comenzi directe : ex. “Ridică-te, te rog!” și nu “Ai putea să te ridici, te 
rog?” Pentru că răspunsul ar putea fi “Da” şi să nu se ridice; 

◊ verifică dacă au înţeles ce le-ai cerut, pentru că multe persoane cu TSA 
vorbesc, dar nu înţeleg ceea ce li se spune; 

◊ evită folosirea limbajului trupului, a gesturilor şi expresiilor faciale fără 
instrucţiuni verbale, pentru că pot să nu fie înţelese; 

◊ întreabă dacă ai nevoie de anumite informaţii. O persoana cu TSA nu-ţi 
va da voluntar informaţii. 

 
C) Examinarea fizică 

◊ această examinare poate provoca stres pacientului; atenţionează-l 
înainte de atingere; 

◊ explică-i ce vei face şi de ce; 

◊ Implică-l pe părinte/îngrijitor să te ajute ori de câte ori este nevoie, mai 
ales dacă pacientul este non-verbal sau foloseşte metoda de comunicare 
alternativă. 
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Răspunsul pacientului 
 

◊ nu fi surprins dacă pacientul nu te priveşte în ochi, mai ales dacă este 
stresat. Lipsa contactului vizual nu înseamnă că nu ascultă ce-i spui; 

◊ acordă pacientului timp suplimentar pentru a procesa ce i-ai spus; 

◊ nu presupune că un pacient non-verbal nu înţelege ce i-ai spus, sau ca cel 
verbal va înţelege tot ce îi spui; 

◊ persoanelor cu TSA li se pare dificil să înţeleagă perspectiva celuilalt. Ei 
pot să nu înţeleagă ceea ce tu intenţionezi să faci, dar se aşteaptă ca tu 
să ştii ceea ce ei gândesc; 

◊ persoanele cu TSA pot să nu înţeleagă ce este spaţiul personal. Ei pot     
să-ţi invadeze spaţiul tău personal sau au ei nevoie de mai mult spaţiu 
personal decât o persoană obişnuită. 

 
Stimularea senzorială 
 
Atingerea sau zgomotele bruşte pot declanşa anxietate atunci când se face un 
control medical sau dentar. În plus zgomotul instrumentelor perforatoare şi de 
curăţare pot fi de asemenea o problemă. 
Anumite informaţii dintre cele care urmează pot fi folositoare pentru pacientul 
tău : 
Supra-sensibilitate la 
 

Lumină 

◊ persoanele cu TSA pot fi deosebit de sensibile la stimuli luminoşi, de ex. 
pot discerne blitz-ul sau lumina fluorescentă; 

◊ „creioanele luminoase” pot provoca atac de panică persoanelor sensibile, 
lucru care se întâmplă în 20-30% dintre cazuri; 

 
Sunete 
 

◊ persoanele cu TSA pot fi deosebit de sensibile la stimuli auditivi, de ex. 
Sirena maşinilor de salvare sau într-un departament de urgenţă al unei 
unităţi medicale; 

◊ în timp ce unii pot să se retragă (ex: să-şi pună degetele în urechi, să 
închidă ochii), alţii aşteaptă să fie stimulaţi. Pentru acesta trebuie să baţi 
din palme, să roteşti sau să loveşti uşor degetele pentru a produce 
stimularea senzorială sau pentru a se obişnui cu stresorul. Nu încerca să 
opreşti un astfel de comportament, ci doar calmează-l; 
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Durerea 

 

◊ persoanele cu TSA pot să fie suprasensibile la durere, pot simţi durerea 
acut;  

◊ altele pot avea un prag ridicat al durerii, de ex. poate să nu simtă dacă i   
s-a rupt un os; 

◊ unii pot fi foarte stresaţi, în timp ce alţii par a nu reacţiona la nimic; 

◊ pot să aibă răspunsuri necorespunzătoare la durere, ca de ex. Râs, 
producerea unui bâzâit, cântatul sau scoaterea hainelor de pe ei. 

 
Un comportament agitat poate să fie un semn că persoana cu TSA are o durere. 

 
Intervenţia dentară  
 

Este probabil unul dintre cei mai declanşatori factori ai anxietăţii pentru 
persoana cu TSA. Gura este un loc extrem de sensibil, şi pentru o persoană cu 
TSA senzaţia pătrunderii instrumentului rece în gură poate fi foarte dureroasă.  
Câteva sfaturi utile: 

◊ Folosirea unei paste de dinţi preferate poate avea un efect liniştitor; 

◊ Este de asemenea important să se verifice dacă există anumiţi factori în 
relaţie cu medicul/dentistul care pot deranja, de exemplu parfumul, 
mustaţa, sau culoarea hainelor acestuia. 

 
Pentru a atenua anxietatea, teama de intervenţia stomatologică, este 
importantă pregătirea pentru procedura ‘totală’: 

◊ strategia paşilor mici este utilă: permiteţi vizitarea de către copilul-
adultul cu autism a cabinetului medical/stomatologic atunci când nu este 
durere și nu este necesară intervenţia complexă și dureroasă, scopul fiind 
familiarizarea cu medicul, cu cabinetul (instrumentarul, mirosul, sunetele 
produse de aparatura, etc), cu anumite proceduri stomatologice simple și 
mai ‘plăcute’ (ex. Un simplu control dentar sau curăţarea cu aţa dentară 
a dinţilor, etc.); 

◊ oferirea de către medic a unor recompense (de ex. bomboane colorate 
sau alte mici daruri potrivite cu interesele copilului) pentru un 
comportament bun la cabinet sau pe scaunul stomatologic; 

◊ folosirea unui ton prietenos, calm, scăzut, șoptit chiar dacă este cazul (şi 
dacă părinţii spun că funcţionează), la obiect, fără ‘multă vorbă’, este de 
ajutor. 
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Injecţii/Teste de sânge 
 

◊ dacă trebuie să facă aşa ceva, încearcă să le abaţi atenţia; 

◊ înainte de a produce evenimentul, poţi utiliza un desen sau o păpuşă 
pentru a le demonstra ce urmează să faci; 

◊ persoanele cu TSA pot să fie sub sau suprasensibile la durere sau pot 
simţi durerea acut; unii pot fi foarte stresaţi în timp ce alţii par a nu 
reacţiona la nimic, însă este mai bine să presupui că pacientul va simţi 
durerea şi să foloseşti un anestezic local pentru a amorţi locul în care vei 
introduce acul. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Checklist pentru Medicul de Familie (MF) 
 

◊ utilizează CHAT pentru toate întârzierile în dezvoltare; 

◊ sala de aşteptare/consultaţie poate fi făcută mai 

prietenoasă pentru persoanele cu TSA luând în 

considerare: nivelul zgomotului, prezenţa altor persoane, 

proximitatea altor persoane, timpul de aşteptare; 

◊ fii conştient de deficienţa complexă de comunicare în cazul 

autismului sau sindromului Asperger; 

◊ comunică cu persoanele care au sau este posibil să aibă 

autism/sindrom Asperger:  

◊ folosind un limbaj concret şi evitând termenii 

abstracţi;  

◊ însoţind informaţia verbală cu informaţie vizuală 

(imagini, poze, desene, obiecte);  

◊ acordând un timp suplimentar pentru răspunsul la 

întrebare;  

◊ fii conştient că uneori contactul vizual e dificil pentru 

persoanele cu TSA; 
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  Autism Minighid pentru profesioniștii din sănătate 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.autism.org.uk  

 

◊ Recomandă-le pe specialiştii cei mai potriviţi când este 

vorba despre: dietă, sănătate a danturii, tulburări de somn, 

comportament problematic, ș.a. 

◊ Ascultă povestea părinţilor cu atenţie şi interes şi înţelege 

cu adevărat persoana cu TSA; stabileşte relaţii bune cu 

familia, comunică deschis și cu empatie cu aceasta; 

◊ Pune în legătură familia cu un grup de suport local (ex.: 

AUTISM ROMANIA sau alte organizaţii locale); 

◊ Dă-le părinţilor toate indicaţiile necesare pentru a continua 

evaluarea şi diagnosticarea copilului cu TSA (ex.; medic 

psihiatru, psiholog, echipa multi și interdisciplinară dintr-un 

centru de sănătate, clinică de diagnosticare). 

Aceste sfaturi sunt potrivite oricărui profesionist din sistemul medical în relaţia 
cu persoana cu autism și cu familia acesteia.  

Despre AUTISM ROMÂNIA 
 

Este o organizaŃie a părinŃilor persoanelor cu autism, care apără şi 

promovează drepturile şi interesele persoanelor cu autism din România, 

creşterea calităŃii vieții acestora şi a familiilor lor. 

Desfăşoară activităŃi de informare, formare, consultanŃă şi alte servicii de 

sprijin pentru persoanele cu autism, familiile lor, dar şi pentru profesionişti, 

şi o constantă activitate de advocacy şi lobby pentru îmbunătăŃirea 

legislaŃiei şi a politicilor publice din sănătate, educaŃie şi servicii sociale.  

 

Mai multe informaŃii puteŃi găsi pe www.autismromania.ro  






