
«Люди дощу» - хто вони? 



Щорічно другого квітня у світі відзначається

День поширення інформації щодо проблем аутизму,

встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2007

році. По усьому світу 2 квітня одягають блакитне на

знак підтримки людей з аутизмом. Останні

дослідження усе частіше, окрім генетичних причин,

відносять аутизм до розладів, пов’язаних також із

забрудненням довкілля, їжі та питної води. В Україні

офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із

аутизмом, але представники громадських організацій,

які опікуються цією проблемою, кажуть, що

насправді таких людей набагато більше.

День поширення інформації про аутизм

започаткували, щоб розповсюджувати інформацію

про цей розлад в усьому світі. Блакитний колір і пазли

є символами цього дня.



Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає

внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та

всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати,

проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.

Розлади аутистичного спектру починаються у дитинстві, проте зберігаються у

підлітковому і дорослому віці. У більшості випадків ці стани проявляються у перші 5

років життя.

Є багато факторів, які підвищують вірогідність появи у дитини РАС, в тому числі

фактори навколишнього середовища і генетики. До 6 років мозок дитини активно

засвоює інформацію. І якщо намагатися розвивати «дитину дощу» до цього віку

зусиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна

адаптувати до соціального життя.



Розлади аутистичного спектру можуть істотно обмежити здатність людини здійснювати

повсякденну діяльність і брати участь в житті суспільства. Ці розлади часто негативно впливають на

освітні і соціальні досягнення людини. Деякі «люди дощу» здатні жити самостійно і продуктивно, інші

страждають важкими порушеннями і потребують довічного догляду та підтримки.

«Люди дощу» часто наражаються на стигму і дискримінацію, вони можуть бути несправедливо

обділені увагою як в сфері медичного обслуговування, так і в сфері освіти, в можливостях брати участь

в житті місцевих громад. Тому їм дуже потрібна наша підтримка і розуміння. Аутизм неможливо

вилікувати, проте з часом можна адаптувати таку людину до соціального життя.
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Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни «Психіатрія

і наркологія». Зміст видання відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто

питання психіатрії та наркології, організації профілактики і надання допомоги

хворим із психічними порушеннями, питання загальної психопатології.

У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено

епідеміологію, клінічні прояви, етіологію, патогенез, лікування і профілактику

кожного захворювання. Описано медико-психологічні аспекти організації допомоги

хворим із психічними розладами. Подано характеристику клінічних форм залежності

від психоактивних речовин і засобів нехімічної природи. Наведено сучасні принципи

і методи лікування психічних розладів, наркоманій, токсикоманій, їх ефективність і

можливі побічні явища. Уперше розглянуто правові питання психіатрії.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, слухачів факультетів

післядипломної освіти, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики —

сімейної медицини.
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Каган, В. Е.

Аутизм у детей [Текст] / В. Е. Каган. - Ленинград : Медицина, 1981. - 208 с. : ил. 

Автор - кандидат медицинских наук, врач Ленинградского городского отделения по

лечению неврозов у детей и подростков.

Книга является первым в отечественной литературе монографическим

исследованием недостаточности общения как клинического феномена. Дается

систематизированный анализ работ отечественных и зарубежных психиатров,

обосновывающий понимание аутизма как нозологически неспецифического синдрома. В

практическом и теоретическом аспектах последовательно рассматриваются аутизм при

шизофрении, резидуально-органических нарушениях психики и расстройствах

невротического круга. Анализируются клинические особенности аутизма, его место в

клинической картине и связь с другими симптомами, этиологические,

патопсихологические и нейрофизиологические различия. Выявлен ряд ранее не

описанных симптомов и закономерностей, сформулированы патогенетические гипотезы.

Отдельная глава посвящена дифференциальному диагнозу. Подробно описаны лечебные

мероприятия, в том числе разработанная автором комплексная система лечения детского

аутизма. В заключительной главе освещаются вопросы психогигиены и

психопрофилактики аутистических состояний.

Книга адресована педиатрам, детским психоневрологам, дефектологам.

Книга содержит 20 рисунков, 9 таблиц. Указатель литературы - 388 названий.
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