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التوحد يصيب 67 مليون شخص في كل 
أنحاء العالم.
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يقدر أن هناك نحو 1 من 
كل 67 مليون فرد مصاب 

بالتوحد، وهذا ما يجعل 
التوحد أكثر تفشًيا في معظم 
البلدان من سرطان األطفال 

والسكري واإليدز سوية.

نظرة عامة

المهارات التواصلية واإلعاقات االجتماعية 
وكذلك بالتصرفات المتكررة الزائدة عن حد 

اللزوم. باإلمكان تشخيص اضطرابات التوحد 
منذ أن يكون المصاب بعمر 3 سنوات، في حين 

أنه عادًة ما يتم إجراء التشخيص األول عندما 
يكون عمر الطفل ما بين 18 إلى 24 شهًرا 

تقريًبا.
الوالدان هما عادة أول من يالحظ السلوك غير 

المألوف في طفلهم أو في تخلف الطفل في 
اكتساب النمو الالزم. بعض الوالدين يصفون بأن 
طفلهم يختلف عن األطفال اآلخرين منذ الوالدة، 
بينما يتبين لدى آخرين أن طفلهم كان ينمو بشكل 

طبيعي ثم فجأة توقف عن ذلك. يالحظ أطباء 
األطفال مبدئًيا أية عالمات للتوحد إذ هم يعتقدون 

أن الطفل سوف ينمو طبيعًيا الحًقا وهكذا فهم 
ينصحون الوالدين بالصبر واالنتظار. بينت 

البحوث الحديثة أن الوالدين حينما يشكون من 
خلل ما في طفلهم، فهم عادًة على صواب. إن 

كان القلق يساورك من ناحية 

يحدث التوحد في كافة الفئات ومختلف 
األعراق واحتمال إصابة األوالد به هو 

أربعة أضعاف احتمال إصابة البنات. ويعيق 
التوحد قدرة الفرد على التواصل والتفاهم 

مع اآلخرين. كما وأنه يتصف بصعوبة قيام 
المصاب بأداء األعمال والحركات المألوفة 

العادية وكذلك اضطراب سلوك المصاب 
في تأدية هذه األعمال أو التمادي في إعادة 

القيام ببعض األعمال بشكل ال داعي له مثل 
ترتيب األغراض وما إلى ذلك. ومن الممكن 

أن تتراوح األعراض من مجرد كونها حاالت 
خفيفة إلى حاالت شديدة. تتصف كل هذه 

االضطرابات وبدرجات متفاوتة بعجز في 

التوحد هو اضطراب عصبي بيولوجي معقد 
التركيب يستمر على مدى عمر المصاب به، 

وهو أحد مجموعة االضطرابات المعروفة 
باسم اضطرابات التوحد.

وإن تم تشخيص إصابة طفلك بالتوحد فمن 
الضروري جًدا التدخل فوًرا لغرض ضمان 

الحصول على أفضل النتائج العالجية.
رغم أن األباء واألمهات يصعب عليهم وصف 
أطفالهم بأنهم مصابون بالتوحد، إال أنه كلما تم 

إجراء التشخيص في مرحلة مبكرة، كانت فرص 
التدخل المبكر مجدية بالنسبة للطفل المصاب 

بالتوحد. وحالًيا ال توجد أية وسيلة فّعالة للوقاية 
من اإلصابة بالتوحد، كما ال توجد أية طرق 

عالجية فّعالة، وال يتوفر أي عالج فّعال.

إن أفضل اإلجراءات العالجية 
هي عمليات التدخل السلوكي 

المبكرة التي تعتمد على الدليل. 
يستفيد بعض األطفال كذلك من 
عالج النطق والعالج الوظيفي.




