Autyzm u dzieci i dorosłych
Wykaz przydatnych linków do zasobów internetu
Portale, serwisy
http://www.synapsis.waw.pl/
Strona fundacji SYNAPSIS. Opis objawów autyzmu, informacje dla rodziców, nauczycieli i
innych osób stykających się z osobą z autyzmem, informacje o publikacjach fundacji,
poradnik dla osób z autyzmem: jak poszukiwać pracy, oferta szkoleń i stażów.
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autism/
Strona rodziców skupionych wokół portalu "Strona Dzieci Sprawnych Inaczej". Leczenie
medyczne autyzmu, choroby współwystępujące, metoda behawioralna i opcji, nauka mowy i
jej zaburzenia, artykuły rodziców, forum dyskusyjne.
http://www.autyzm.umk.pl/
Strona zawiera: bibliografię, charakterystykę autyzmu i kryteria diagnostyczne tego
schorzenia.
http://autystyczni.pl/
Strona z poradami dla rodziców dzieci z autyzmem: filmy, artykuły, porady praktyczne, dział
o zespole Aspergera.
http://stopautyzm.pl/
Portal „Stop autyzm… Razem możemy więcej” zawiera: podstawowe informacje o autyzmie,
wybrane książki i filmy, materiały z konferencji, informacje o leczeniu schorzenia i roli diety
w autyzmie, spis instytucji związanych z autyzmem, pomoce dydaktyczne.
Artykuły
http://www2.gsu.edu/~psydlr/DianaLRobins/Official_M-CHAT_Website_files/MCHAT_Polish.pdf
Artykuł pt.: „Diagnostyka autyzmu” autorstwa Kristy Yates w tłumaczeniu Elżbiety Szczęsny
opublikowany w czasopiśmie „Medycyna Praktyczna – Pediatria” – 2009, nr 2. Przyczyny
autyzmu, zachowania charakterystyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
diagnostyka, formularz diagnostyczny.
http://zssnr85.waw.pl/pliki/referat%20o%20autyzmie.pdf
Artykuł.: „Autyzm w świetle badań naukowych : diagnoza i metody pracy z dzieckiem
autystycznym” autorstwa Delfiny Walczyny. Klasyfikowanie autyzmu, charakterystyka
zachowań i zaburzeń rozwojowych.
http://www.monografie.pl/glownavspol/monografie_2009tVI/artykuly/61_pdfsam_koncowa
%20wersja%20polska%20tom%20VI.pdf
Artykuł pt.: „Zaburzenia ze spektrum autystycznego : różnicowanie diagnostyczne” autorstwa
Barbary Wilczury. Zawiera opis kryteriów diagnostycznych i sposobu diagnozowania
Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD).
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http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/64_logopeda___nr_1.pdf#page=91
Artykuł autorstwa Karola Pawlaka pt.: „Autyzm – etiologia i objawy” opublikowany w
czasopiśmie „Logopeda” 2005, nr 1.
http://www.dbc.wroc.pl/Content/14698/09-Sochocka.pdf
Artykuł Lucyny Sochockiej, Teresy Lisek i Anny Zwierzynieckiej pt.: „Wybrane metody
leczenia autyzmu : ośrodek terapii dziennej w Kup”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autyzm
Definicje autyzmu schizofrenicznego, dziecięcego i zespołu Aspergera w „Wikipedii”.
http://www.autyzmasd.pl/
Informacje o atyzmie: przyczyny, leczenie, diagnoza, rokowanie. Typologia autyzmu.
http://www.psychologia.aplus.pl/html/autyzm_dzieciecy.html
Artykuł pt.: „Autyzm dziecięcy” autorstwa Dominiki Chojanckiej. Czym jest autyzm
dziecięcy i jakie są jego cechy charakterystyczne? Sytuacja rodziny dziecka z zespołem
Aspergera i jej relacje z otoczeniem.
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autism/czymjest.htm
Artykuł przedstawiający definicje autyzmu, sposób zachowania osób z autyzmem, różnice
pomiędzy autystykami oraz leczenie autyzmu.
http://www.sotis.pl/art11,3-25,Co-to-jest-autyzm-----cechy-charakterystyczne-i-objawy.html
Artykuł pt.: „Co to jest autyzm – cechy charakterystyczne i objawy” autorstwa Małgorzaty
Chmielewskiej i Alicji Kladamicza-Wełny. Omówiono zaburzenia zachowania, interakcji
społecznych i komunikacji przejawiane przez osoby autystyczne.
Fora
http://www.forumautyzmu.pl/
Forum o autyzmie wzbogacone artykułami problemowymi, poradnikiem dla osób stykających
się z autyzmem, wykazem instytucji związanych z leczeniem autyzmu, linkami do stron w
Internecie.
http://www.dzieci.org.pl/forum/autyzm/
Forum opiekunów osób autystycznych.
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