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المؤشرات المبكرة للتوحد

 مفاهيم خاطئة

 اضطراب طيف التوحد

 عالمات ظهور التوحد

كيف نكتشف اضطراب التوحد ونتعامل معاه؟

.life



المؤشرات المبكرة للتوحد
هل تعرف العالمات األولى؟

عدم القدرة على
التعبير عن المشاعر 

عدم مشاركة 
االهتمامات مع اآلخرين

 تكرار الكلمات
و العبارات

سرعة االنزعاج و اإلصابة 
بنوبات غضب مفاجأة

مشاكل في التواصل ضعف التواصل البصري العزلة و االنفراد
مع اآلخرين
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 مفاهيم خاطئة
حول اضطراب طيف التوحد

بحسب اللجنة العالمية ألمان 
اللقاحات ال يوجد عالقة بين 
لقاح MMR واإلصابة بالتوحد

التوحد ينتج عن أخذ
اللقاحات (التطعيمات)
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 مفاهيم خاطئة
حول اضطراب طيف التوحد

تشير الدراسات إلى أن 28٪ 
من المصابين بالتوحد يحظون 

بقدرات مميزة

جميع المصابين
بالتوحد عباقرة
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 مفاهيم خاطئة
حول اضطراب طيف التوحد

يصيب التوحد الذكور 
واإلناث ولكن تتفاوت نسبة 

اإلصابة بينهما

يصيب التوحد
الذكور فقط
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 مفاهيم خاطئة
حول اضطراب طيف التوحد

يكبر األطفال المصابين بالتوحد 
ليصبحوا بالغين يعانون منه أو من 
احدى سماته، ويرتبط ذلك بعدة 

عوامل من أهمها التشخيص 
والتدخل المبكر

أعراض التوحد عبارة
عن أعراض عابرة
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 مفاهيم خاطئة
حول اضطراب طيف التوحد

يستطيع المصابون بالتوحد أن 
يكونوا مستقلين ومعتمدين على 
أنفسهم وذلك عند توفير البيئة 

المناسبة لهم

المصابين بالتوحد يعانون
من صعوبات في التعلم
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يتضمن ضعًفا في التفاعل 
االجتماعي ومهارات االتصال إضافة 

إلى سلوكيات متكررة

يبدأ في مرحلة الطفولة ويميل إلى 
االستمرار لمرحلة المراهقة والبلوغ

تظهر عالماته بوضوح قبل أن يبلغ 
الطفل الثالثة من عمره

 اضطراب طيف التوحد
(نظرة عامة)
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 اضطراب طيف التوحد
(نظرة عامة)

هو حالة سلوكية عصبية معقدة 
ترتبط بنمو الدماغ

ُيشير مصطلح "الطيف" إلى وجود 
مجموعة كبيرة من األعراض 

ومستويات مختلفة من الشدة

ال يوجد عالج له، إال أن التدخل 
المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق 

كبير في حياة الطفل
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األطفال الذين يحصلون على التشخيص والتدخل المبكر يكتسبون 
مهارات أساسية أكثر ويتفاعلون بشكل أفضل في المجتمع

 تظهر عالمات التوحد بوضوح
قبل أن يبلغ  الطفل الثالثة من عمره
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كيف نكتشف اضطراب
التوحد ونتعامل معاه؟

http://bit.ly/37cqDZW


اضغط هنا
و شارك الملف على تويتر

خل غيرك يستفيد

Tweet

.life

http://bit.ly/kdshfkdhjkf


لإلطالع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا

.life

http://bit.ly/jfhjd7575



