
Hogyan lássuk el autizmussal élő pácienseinket?  

vagy 

Néhány dolog, amire érdemes odafigyelni autizmusban  

 
Ahhoz, hogy megfelelő ellátást biztosíthassunk fogyatékossággal élő pácienseinknek, tudnunk 

kell a fogyatékosság típusáról néhány információt.  

Autizmussal élő társaink életében a kommunikációs megértésük és a beszédhasználatuk 

sajátosságai és akadályai, a szociabilitásuk nehezítettsége, a gondolkodásbeli másságuk miatt 

sok probléma merül fel egy- egy szituációban. Olyan problémák ezek, amiket jó, ha ismerünk, 

mielőtt a rendelőbe érkeznek. Így biztosan segíthetünk nekik az ellátás során. 

 

1. Csak azért, mert valakinek autizmus diagnózisa van, még nem jelenti azt, hogy 

kooperációra alkalmatlan!  

Amit Te tehetsz: Mutatkozz be, közelebb kerülhetsz hozzám! Légy mindig őszinte 

és nyílt! Mondd el, mi történik majd velem! 

 

2. Könnyebben alkalmazkodom, ha kevesebb inger ér.  

Amit Te tehetsz: Biztosítsd számomra, hogy ne kelljen várakoznom. Ha mégis 

szükséges, csendes, kevésbé forgalmas helyen várakozhassak, ne legyen inger- 

gazdag a környezet! 

 

3. A segítőm (édesanya/ édesapa, gondozó) jól ismer, fontos információkat tud mondani 

rólam. Az ő jelenléte biztonságot nyújt nekem. Kommunikációs és kognitív 

nehézségeim miatt szükségem van rá az érdekeim képviseleténél. Lehet 

gyógyszerallergiám, mint bárki másnak, vagy egyszerűen máshogy reagálok a 

gyógyszeres kezelésre, mint a többi ember. 

Amit Te tehetsz: Kérlek, figyelj arra, amit a segítőm mond neked!  

 

4. Korlátozott a szókincsem. Előfordulhat, hogy képekkel, kártyákkal kommunikálok. Az 

is lehet, hogy a viselkedésemből látszik, mondani szeretnék valamit. Talán megzavar, 

hogy szó szerint tudok idézni könyvekből, filmekből, miközben nem tudok szólni, ha 

ingerel valami vagy nem értem meg, mit szeretnél. Ha kezelés közben beszélsz, nem 

tudom nekem mondod-e. Ez nyomaszt, feszültté tesz.  

Amit Te tehetsz: Kezelés közben kérlek, ne beszélj, csak ha muszáj! Próbáld 

megérteni, mit szeretnék neked mondani! Légy türelmes, próbálj olvasni a 

testbeszédemből! 

 

5. Eltérő a szenzoros érzékelésem. Zavaróak, akár fájdalmasak is lehetnek a fogorvosi 

rendelőben a fények, hangok és a szagok. Van, hogy nem szeretek semmit a számba 

venni. Ettől nehéz lehet a kezelésem.  

Amit Te tehetsz: Légy türelmes, várj egy kicsit, amíg hozzászokom a 

környezethez! 

 

6. Számomra fontos az idő kiszámíthatósága. A várakozás a kezelés előtt nyugtalanná 

tesz. Az is lehet, hogy a fogorvosi székben kezeléssel töltött idő túl hosszú nekem. 

Amit Te tehetsz: Jelezd mindig, mit fogsz csinálni és mennyi időt kell várnom! 

 

7. Konkrét a gondolkodásom, nem értem a mögöttes tartalmakat. Amit hallok, szó szerint 

értelmezem.  

Amit Te tehetsz: Különösen figyelj arra, amit mondasz! 

 

 



8. Az idegen környezettől, emberektől, hangoktól és szagoktól rémültté válok. Ha nem 

tudom elmondani, akkor a viselkedésemmel jelzem, hogy nagyon félek.  

Amit Te tehetsz: Próbáld felismerni, mitől borulok ki, mutasd be a környezetet, 

mondd el mi fog történni velem! Ha itt a segítőm, ő mondhat Neked technikákat a 

megnyugtatásomra. 

 

9. Ragaszkodom az állandósághoz. Ez az autizmusomból fakad. Ezért tehetek olyan 

dolgokat, amiken te csodálkozol, vagy nem odaillőnek tartasz. Pl. nehéz beülnöm a 

székbe, előtte körbejárkálhatok a rendelőben, megfoghatom az érdekes tárgyakat, 

ismerkedhetek az emberekkel úgy, hogy megfogom őket vagy olyan furcsa dolgokat 

teszek, amikhez Te nem szoktál hozzá. Engem ezek megnyugtatnak, szükségem van 

rá. Sokszor a hirtelen mozdulatok és ideges emberek miatt nehéz a székbe ülnöm. Már 

az is felzaklathat, hogy a fogam más lesz, mint előtte volt. 

Amit Te tehetsz: Várj, amíg megismerem a környezetet, utána be fogok ülni a 

székbe. 

 

10. Lehet más a fájdalomküszöböm, mint más embereknek. Egyes dolgok nagyon fájnak, 

ami számodra érthetetlen lehet. Pl. ha hozzáérnek a bőrömhöz, testrészeimhez. Segíts 

nekem abban, hogy jelezni tudjam!  

Amit Te tehetsz: Mutasd meg, hogyan jelezzem, ha fáj valamim! Mutasd meg, 

hogyan jelezzem, ha egy kicsit pihenni szeretnék kezelés közben! 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom:  

Ellen Notbohm: Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál 

Fred R. Volkmar, Lisa A. Wiesner: Az autizmus kézikönyve 

 

 

 

 


