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Specyfika pracy 

• Spektrum autyzmu jako stosunkowo nowe „zjawisko” biopsychospołeczne.

• Niejednoznaczny status (zaburzenie? wrażliwość? odmienność?).

• Dynamicznie zmieniająca się, płynna wiedza.

• Wielość podejść, sposobów rozumienia, propozycji rozwiązań.

• Poczucie niemożności nadążenia za pojawiającymi się nieustannie nowymi 
doniesieniami.

• Brak spójności w zakresie wyników badań naukowych, niekiedy wyniki 
wykluczające się.

• Bardzo duże zróżnicowanie wewnątrzgrupowe w obrębie społeczności osób          
z spektrum.

• Presja czasu i niejasny, mglisty kierunek pracy (nie wiemy, do czego dążymy).



Obszary pracy

• Wiele obszarów angażujących 
licznych specjalistów: lekarzy, 
psychologów, pedagogów, 
fizjoterapeutów, dietetyków      
i innych. 

• Dominujący model: 
niezależnego, działającego      
w pojedynkę specjalisty, 
zajmującego się swoim 
obszarem zainteresowań.  

• Bardzo duża potrzeba, ale         
i trudność pracy zespołowej 
(przepływ informacji, spójność 
działań).
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Diagnoza

• Diagnoza w trzecim roku życia jest diagnozą późną.

• Wczesne symptomy obecne są już często w pierwszym roku życia
dziecka (ale niejednoznaczne, subtelne, niespecyficzne). 

• Nieprzewidywalność i nieszablonowość rozwoju. 

• Brak algorytmu postępowania we wczesnej diagnozie (raczej „nos 
kliniczny”, doświadczenie w pracy z najmniejszymi dziećmi oraz skale 
pomocnicze). 

• Odpowiedzialność podjęcia decyzji - uruchomienie, bądź nie, 
formalnej procedury skutkującej wydaniem odpowiedniego 
dokumentu i rozpoczęciem działań wspierających. 



Terapia (dedykowana dziecku)

• Liczne, wykluczające się wzajemnie podejścia terapeutyczne.

• Brak jednoznacznego modelu wsparcia (chaos, konieczność samodzielnego konstruowania 
programu). 

• Niewielki nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych w toku kształcenia (obserwacja, 
wrażliwość kliniczna, refleksyjność), niezbędnych dla zapewnienia indywidualizacji działań. 

• Nierównowaga w zakresie intensywności działań ukierunkowanych na wspieranie funkcjonowania 
intelektualnego i społeczno-emocjonalnego. 

• Przeciążenie liczbą godzin zajęć prowadzonych z jednym, bądź wieloma dziećmi (realizacja godzin 
„etatowych”). 

• Propozycje działań opartych na przemocy (przemoc „metodycznie uzasadniona” to nadal 
przemoc). 

• Brak zapewnionej superwizji (rozumianej, jako wsparcie, nie nadzór i kontrola).



Edukacja

• Nieadekwatność podstawy programowej (przeładowanie programu, 
uwzględnianie mało przydatnych w życiu dorosłym zagadnień).

• Niewiedza specjalistów, konieczność szybkiego jej zdobywania 
(placówki publiczne, masowe, ale nie tylko).

• Przeciążenie liczbą godzin („dwa etaty”, dodatkowa praca i 
obowiązki).

• Konieczność godzenia interesów placówki, dziecka oraz jego 
rodziców.

• Refleksyjność (dostrzeganie absurdów i poczucie bezradności, 
„fikcja”). 



Wspieranie rodziców

• Podwójny status rodzica - partner i „pacjent” (potrzebujący 
wsparcia).

• Silne emocje całej rodziny, szczególnie na początku procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego.

• Konieczność dostarczania wsparcia całej rodzinie (relacja między 
rodzicami, sytuacja rodzeństwa).

• Niechęć, niekiedy obawa przed specjalistami (uprzednie negatywne 
doświadczenia). 

• Model „specjalisty-autorytetu” (trudność z zaakceptowaniem 
sytuacji, iż rodzic może dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem). 



Konsekwencje

Obciążenie 
emocjonalne

STRES 

Czynniki 
zewnętrzne/ 

organizacyjne

Specyfika spektrum
(nieprzewidywalność, 

efekty odroczone w czasie, 
liczne regresy, 

„całościowość” trudności) 

Czynniki 
wewnętrzne/ 

osobowościowe
(wrażliwość)



Profilaktyka

• I-rzędowa (ogół specjalistów): praca zespołowa, superwizja indywidualna i grupowa, 
konsultacje, mniejsze obciążenie godzinowe pracą jednego typu, zróżnicowanie 
pacjentów/klientów/podopiecznych, dopasowanie rytmu pracy do własnych potrzeb 
(autoanaliza), unikanie przeciążająch środowisk zawodowych (placówek nieracjonalnie 
zarządzanych), chwile wytchnienia.

• II-rzędowa (specjaliści obciążeni): zmniejszenie liczby godzin, superwizja indywidualna      
i grupowa, zmiana charakteru pracy (z głębszej na „płytszą”, wymagającą mniejszego 
zaangażowania), obserwacja własnych reakcji fizjologicznych oraz emocjonalnych, 
zwiększona dbałość o odpoczynek (fizyczny, psychiczny - w zależności od preferencji 
osoby), uważność i akceptacja własnych potrzeb. 

• III-rzędowa (trudności emocjonalne, wypalenie): czasowa lub trwała zmiana charakteru 
pracy (obszaru), kontakt z innymi specjalistami w celu wzmocnienia organizmu (lekarz, 
psychoterapeuta), regeneracja.  


