
Procedura diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w PPP nr 2 w Sosnowcu 

 

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera itp.) są 

jednostką chorobową, diagnozę ostatecznie wystawia lekarz psychiatra. 

2. Dzieci nie mające jeszcze postawionej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, 

u których rodzice podejrzewają  takie zaburzenia mogą skorzystać z możliwości 

przeprowadzenia testów psychologicznych wskazujących na występowanie zaburzeń 

ze spektrum autyzmu, na terenie tutejszej poradni i mogą wnioskować o wydanie 

informacji o wynikach badań na potrzeby lekarza psychiatry. 

3. Nadużywanie ekranów (smartfon, tablet, komputer, konsola, TV itp.) przez dzieci 

może dawać objawy podobne do zaburzeń ze spektrum autyzmu np. opóźniona mowa, 

słaby kontakt wzrokowy. W związku z tym zaleca się w pierwszej kolejności 

ograniczenie korzystania z ekranów przez dziecko i obserwację niepokojących 

zachowań dziecka przez co najmniej 1 miesiąc.  

4. Zaleca się by przed podjęciem diagnostyki odnośnie zaburzeń autystycznych dziecko 

miało wykonane badanie słuchu. 

5. Obserwacja zachowań ze spektrum autyzmu jest procesem długotrwałym, który może 

zająć co najmniej kilka wizyt u specjalistów w poradni. 

6. W trakcie przeprowadzanej diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu rodzice mogą 

być zobligowani do przeprowadzenia dodatkowo badania pedagogicznego 

i logopedycznego u dziecka. 

7. Rodzice są proszeni o dostarczenie opinii z placówki (przedszkole/szkoła) z opisem 

funkcjonowania dziecka. Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują bez względu na 

środowisko w jakim przebywa dziecko, będą zauważalne bez względu na stosowane 

metody wychowawcze, bliskość dziecka z opiekunem czy umiejętności 

interpersonalne osób z otoczenia dziecka, dlatego ważna jest informacja 

o funkcjonowaniu dziecka w różnych przestrzeniach (dom, żłobek/przedszkole/szkoła, 

przychodnia itp.).  

8. Jeżeli dziecko było diagnozowane wcześniej w innym miejscu (inna placówka, 

prywatne wizyty itp.), szczególnie jeżeli były przeprowadzana jakiekolwiek testy, 

w tym wcześniejsze badanie testem ADOS – 2 czy też badania inteligencji, rodzice są 

zobligowani do poinformowania o tym i dostarczenia do wglądu wyników badań. 

Badania psychologiczne mają określony termin ważności, zbyt wczesne powtórzenie 

badania będzie skutkowało tym, że wynik będzie niewiarygodny, niediagnostyczny.  

9. Wizyty u psychologa przebiegać będą etapowo, podczas jednej z pierwszych wizyt 

musi zostać przeprowadzona diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka 

u dowolnego psychologa. Jeżeli taka diagnoza była już przeprowadzana należy 

zweryfikować jej aktualność i w razie konieczności niezbędne jest powtórne badanie.  

10. Drugi etap to wizyty u psychologa, który jest diagnostą ADOS – 2. Etap ten 

obejmować może kilka wizyt, w czasie których przeprowadzony zostanie wywiad 

z rodzicem dotyczący funkcjonowania dziecka, zostaną przeprowadzone testy 

wstępne, które określą poziom zagrożenia występowaniem zaburzeń ze spektrum 

autyzmu u dziecka.   

11. Jeżeli w/w etapy zakwalifikują dziecko do dalszej diagnozy odbędzie się kolejne, 

ostateczne badanie testem ADOS – 2, na które będą umawiać specjaliści 

z poprzedniego etapu. Badanie będzie przeprowadzone przez dwóch certyfikowanych 

diagnostów ADOS - 2. 

12. Po przeprowadzonej diagnozie rodzic może ewentualnie wnioskować o wydanie 

informacji o  wynikach badań na potrzeby lekarza psychiatry.      
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