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Celem sympozjum jest przedstawienie współczesnego przeglądu oddziaływań dla dzieci 
i młodzieży z autyzmem łączących sferę kliniczną i badawczą w ramach praktyki opartej 

na dowodach (Evidence Based Practice; EBP). 
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Część I. Interwencje         
Prowadzenie – Zofia Borska-Mądrzycka (Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS) 
Droga w kierunku dobrych praktyk w terapii autyzmu w Polsce – rys historyczny 

Streszczenie
W czerwcu  1984 roku przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 
w Warszawie powstało Koło ds. Autyzmu, którego inicjatorami byli rodzice dzieci z ASD. Tego same-
go roku we wrześniu wspólnie z  Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej odbyła się w Warsza-
wie konferencja z udziałem gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii i USA, poświecona edukacji tych 
dzieci. W 1986 roku ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy pierwszy numer półrocznika Dziecko 
Autystyczne. 

Wcześniej, pod koniec roku 1981, mimo trudności organizacyjnych związanych z wprowadzeniem  
w tym czasie stanu wojennego, powołana została do życia pierwsza w Polsce klasa dla tej grupy 
dzieci w Szkole Specjalnej nr 243 w Warszawie przy ul. Elektoralnej.

Staraliśmy się dotrzeć i skorzystać z doświadczeń tych  krajów, które miały już w dziedzinie autyzmu 
liczące się doświadczenie,  dorobek naukowy i praktyczne osiągnięcia. Wiele cennych dla nas pomy-
słów i rozwiązań dostarczyli nam zaproszeni na wspomnianą konferencję wybitni eksperci brytyjscy 
i amerykańscy. Staraliśmy się od początku pozyskać do współpracy rodziców dzieci z ASD. Będąc 
dotąd pozbawionymi specjalistycznej pomocy,  rodzice zaczęli wreszcie korzystać z pierwszych form 
wspomagania ich i włączania do  partnerskiej współpracy, co nie było z początku łatwym zadaniem.

Dziś stajemy przed poważnym zadaniem jakim staje się możliwie najskuteczniejsze wykorzystanie 
tych możliwości jakie stwarzają dobrze przygotowane programy wczesnej interwencji realizowane 
przy partnerskiej współpracy profesjonalistów ze środowiskiem rodzinnym. Bardzo istotnym jest 
dysponowanie efektywnymi programami dobrze przygotowanej wczesnej interwencji, realizowanej 
w środowisku domowym. Z drugiej strony wyłania się potrzeba realizowania wczesnej profilaktyki 
opartej na wspomaganiu dziecka w najwcześniejszym okresie rozwoju i tworzenia warunków dla 
kształtowania się poczucia bezpieczeństwa.  Szczególnie istotnym jest docenianie tych osiągnięć 
jakie są udziałem neurogenetyki. Dlatego właśnie tak ważnym zadaniem pozostaje współpraca mię-
dzynarodowa i wymiana doświadczeń w zakresie tych rozwiązań, które są oparte na naukowo uza-
sadnionych praktycznych rozwiązaniach (Evidence Based Practice).

Biogram
Kierownik Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie. Autor publikacji książkowych i artykułów dotyczących psychologii rozwoju i eduka-
cji dzieci i młodzieży. Kierował programami badawczymi dotyczącymi wspomagania dzieci z dys-
funkcjami rozwojowymi i ich rodzin. Konsultant ds. tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia 
oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracował w tej dziedzinie z placówkami badawczymi 
USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. W latach 1982-91 był członkiem Europejskiej Rady Regional-
nej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Jest współautorem Karty Praw Osób z Autyzmem, 
z inicjatywy dr Pata Matthewsa, Prezesa Światowej Organizacji Autyzmu, opublikowanej w 2012 r. 

9.00-9.30 
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Prof. Samuel Odom (University of North Carolina, Stockholm University)
Identyfikacja praktyk opartych na badaniach w oddziaływaniach wobec dzieci 
i młodzieży z autyzmem – systematyczny przegląd autorstwa National Profes-
sional Development Center on Autism Spectrum Disorder / NPDC Identification 
of Evidence-Based Practices for children and youth with autism - the National Pro-
fessional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC systematic review

Streszczenie
Skuteczne programy oddziaływań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) 
opierają się na praktykach opartych na dowodach (Evidence Based Practices; EBPs). EBPs to ukie-
runkowane techniki oddziaływań (focused interventions), których skuteczność w zakresie wspierania 
rozwoju dzieci i młodzieży z ASD została udokumentowana badaniami. Wykład przedstawi proces 
wyodrębniania technik oddziaływań opartych na dowodach w przeglądzie National Professional De-
velopment Center on Autism Spectrum Disorders (NPDC). Prof. Odom przedstawi 27 technik uzna-
nych za potwierdzone badawczo w ostatnim przeglądzie oraz przekaże informacje o związanych 
z nimi modułach szkoleniowych, które odnoszą wiedzę do praktyki w środowiskach edukacyjnych 
i innych placówkach.  

Prof. Samuel Odom (University of North Carolina, Stockholm University),  
dr Ann Sam (University of North Carolina), Victoria Waters (University of North 
Carolina), Martha Figuerado (University of North Carolina) Wspieranie stosowania 
praktyk opartych na badaniach w nauczaniu dzieci z autyzmem w USA - model 
NPDC / Promoting teachers’ use of Evidence-Based Practices for children with au-
tism in the United States - the NPDC model

Streszczenie
Wyodrębnienie technik oddziaływań o potwierdzonej skuteczności (praktyk opartych na dowodach; 
EBP) na podstawie badań oraz przełożenie ich na oddziaływania możliwe do zastosowanie w szko-
łach i innych placówkach stanowią pierwszy krok w tworzeniu skutecznych programów dla dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wspieranie wdrożenia praktyk opartych na dowodach 
w środowiskach edukacyjnych wymaga wykorzystania modelu oddziaływań. Zastosowanie modelu 
umożliwia wzmacnianie jakości oddziaływań, planowanie dla dzieci obserwowalnych i mierzalnych 
celów, wybieranie technik o potwierdzonej skuteczności, które mogą najskuteczniej wspierać postę-
py dzieci w określonych sferach, a także wspieranie nauczycieli we wdrażaniu praktyk opartych na 
dowodach w sposób zgodny z założeniami. Prof. Odom opisze model rozwinięty przez NPDC w USA, 
który uwzględnia wszystkie te elementy wraz z coachingiem, który może zapewnić nauczycielom 
odpowiednie wsparcie.

Biogram autora prezentującego
Prof. Samuel Odom - Senior Research Scientist we Frank Porter Graham Child Graham Child Develop-
ment Institute na University of North Carolina w Chapel Hill. Jest autorem lub współautorem ponad 
150 artykułów naukowych i rozdziałów, w tym systematycznych przeglądów nt. oddziaływań wo-
bec osób z ASD. Jest redaktorem 10 książek nt. wczesnej interwencji oraz zaburzeń rozwojowych. 
Jego obecne badania dotyczą skuteczności interwencji wobec dzieci i młodzieży z ASD w młodszym 
i starszym wieku szkolnym. W 2013 r. otrzymał nagrodę Arnolda Luciusa Gesella za całokształt ba-
dań nad włączeniem społecznym i rozwojem dziecka, przyznawaną przez Theodor Hellbrugge Fo-
undation w Monachium. Od 2016 r. profesor wizytujący na Stockholm University, gdzie we wrześniu 
2016 r. otrzymał doktorat honoris causa.

Przerwa

9.30-10.20 

10.20-11.10 

11.10-11.40 
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Prof. Lise Roll-Pettersson (Stockholm University),  
Hampus Bejnö (Stockholm University) Przełożenie badań naukowych na praktykę 
w przedszkolu w oparciu o model kompetencji: wnioski i perspektywy ze Szwecji 
/ Translating research to practice in preschool settings through a competency based 
model: Insights and perspectives from Sweden

Streszczenie
Warunkiem wstępnym skutecznego wdrożenia praktyk opartych na dowodach (EBP) jest środowi-
sko nauczania o wysokiej jakości. Prezentacja przedstawi adaptację kulturową skali Autism Pro-
gram Environmental Rating Scale for Preschools (APERS-PE; jednego z elementów modelu NPDC) 
w szwedzkim kontekście, a także zastosowanie skali w aktualnym badaniu porównawczym. Projekt 
ten obejmował szkolenie i coaching w placówkach oraz włączenie praktyk opartych na dowodach w 
przedszkolach prowadzących wczesną interwencję wobec dzieci z autyzmem. Pomiar wyników obej-
muje ocenę skalą APERS przed i po interwencji, zachowania adaptacyjne i zaangażowanie dziecka, a 
także pomiar wiedzy, postaw, skuteczności nauczycieli oraz wywiady z rodzicami i członkami zespo-
łu. Zaprezentowane zostaną także ramy szwedzkiego systemu wczesnej interwencji i wsparcia, wraz 
z istotnymi aspektami systemu – jego mocnymi i słabszymi stronami. Ramy projektu opierają się na 
współpracy pomiędzy Frank Porter Graham Child Development Institute, Centrum KIND w Karolinska 
Institutet w Sztokholmie i Uniwersytetem Sztokholmskim.  

Biogram
Prof. Lise Roll-Pettersson – profesor pedagogiki specjalnej na Stockholm University. Jej zaintere-
sowania akademickie i zawodowe obejmują stosowaną analizę zachowania (zastosowania teorii 
uczenia się) oraz metody nauczania w odniesieniu do edukacji i rozwoju dzieci z autyzmem i niepeł-
nosprawnością intelektualną. Obecnie kierownik czteroletniego projektu w ramach grantu Swedish 
Research Council, obejmującego tłumaczenie i adaptację kulturową skali APERS-PE (narzędzia oceny 
jakości oddziaływań opracowanego przez zespół NPDC) do celów szwedzkiego systemu wsparcia, 
oraz oceny, czy zastosowany model kompetencji poprawi jakość oddziaływań dla dzieci z autyzmem 
w przedszkolach. Wspólnie z Wydziałem Psychologii Stockholm University zainicjowała pierwszy w 
Szwecji program studiów z zakresu analizy behawioralnej w odniesieniu do autyzmu, którego treść 
została zatwierdzona przez Behaviour Analyst Certification Board jako zgodna z międzynarodowymi 
wymaganiami certyfikacyjnymi. Jej pozostałe zainteresowania badawcze obejmują oddziaływanie 
aspektów kulturowych na zakres wsparcia i usług dla dzieci z autyzmem oraz na potrzeby i odczucia 
ich rodziców i członków rodzin.

Dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS),  
Michał Waligórski (Centrum Terapii Autyzmu SOTIS), Karolina Kuncewicz-Sosnow-
ska (Centrum Terapii Autyzmu SOTIS), Małgorzata Andrzejewska (Centrum Terapii 
Autyzmu SOTIS) Pilotażowe wdrożenie modelu NPDC w Polsce – doświadczenia 
Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Streszczenie
Warunkiem wstępnym skutecznego wdrożenia praktyk opartych na dowodach (EBP) jest środowi-
sko nauczania o Oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne oparte na badaniach mają w Polsce krót-
szą historię niż w Stanach Zjednoczonych. Powoduje to, że w terapii i edukacji dzieci z autyzmem w 
polskich placówkach nie jest jeszcze powszechne opieranie oddziaływań na wiedzy o ich aktualnym 
potwierdzeniu w badaniach. Czy w takiej sytuacji ma sens przenoszenie kompleksowych rozwiązań 
opartych na wdrożeniu praktyki opartej na badaniach? Odpowiedź na to pytanie jest celem tego 
wystąpienia.  

Na stworzony przez NPDC (National Professional Development on Autism Spectrum Disorder)  
model oddziaływań realizujący założenia praktyki opartej na dowodach składają się:
• Matryca doboru technik opartych na badaniach
• Szkolenia z zakresu poszczególnych technik potwierdzonych badawczo

11.40-12.30 

12.30-13.00 
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• Ocena jakości terapii (wdrożenia dobrych praktyk) skalą APERS
• System pomiaru postępów GAS
• Program coachingu wspierającego wdrożenie potwierdzonych technik  

i dobrych praktyk w placówkach.  

Podstawy badawcze modelu NPDC oraz jego wdrożenie w USA opisują wykłady prof. Samuela Odo-
ma. To wystąpienie przedstawia koncepcję wdrożenia modelu w innym kraju (zatem w innym syste-
mie wsparcia osób z autyzmem) - oraz polskie doświadczenia z nim związane. 

Celem procesu wdrożenia jest udostępnienie pełnego modelu NPDC dla polskich specjalistów. Cen-
trum Terapii Autyzmu SOTIS, które odpowiada za wdrożenie modelu NPDC w Polsce na początku 
tego procesu prowadzi pilotażowe wprowadzenie go w swoich placówkach – jako pierwszy etap 
analizy odbioru modelu wśród polskich terapeutów i nauczycieli. Pierwsze doświadczenia zebrane w 
polskich warunkach pozwalają określić kluczowe aspekty wdrażania modelu NPDC w Polsce – oraz 
jakie etapy powinny wiązać się z jego pełnym udostępnieniem dla polskich specjalistów.  

Biogram autora prezentującego
Dr Anna Waligórska - adiunkt Uniwersytetu SWPS, diagnostka i psycholog w Centrum Terapii Auty-
zmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe. Specjalizuje się w diagno-
styce i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; ostatnie działania to m.in. uczestnictwo w 
polskiej walidacji ADOS-2, współwprowadzenie do Polski testu STAT i modelu NPDC. Certyfikowana 
diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Współtworzy w oparciu 
o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum 
Terapii Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu 
wizualnego (szczególnie związanych z narracją), współtwórczyni treningu rozwijającego myślenie 
narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji nt. oddziaływań terapeutycznych dla 
osób ze spektrum autyzmu.

Dr Monika Suchowierska-Stephany (Uniwersytet SWPS, Fundacja KROK PO KROKU)  
ABC trudności związanych z karmieniem u dzieci o zaburzonym rozwoju

Streszczenie
Trudności związane z karmieniem są w populacji pediatrycznej dosyć częstym zjawiskiem. Wyniki 
badań pokazują, że trudności te występują u 45% dzieci typowo rozwijających się, 80% dzieci z opóź-
nieniem w rozwoju i u blisko 90% dzieci z autyzmem. Zatem stanowią one, ze względu na częstość 
występowania oraz swój złożony charakter, poważny problem. Literatura przedmiotu podkreśla wagę 
technik behawioralnych w pracy nad trudnościami w karmieniu. W czasie prezentacji prelegentka 
przedstawi metody stosowanej analizy zachowania wykorzystywane w pracy nad zmniejszaniem 
trudności związanych z karmieniem u dzieci o zaburzonym rozwoju. Omówiona zostanie ocena be-
hawioralna takich trudności (tj. szczegóły sytuacji oraz powodów, dla których dzieci nie chcą jeść 
pewnych pokarmów) oraz techniki ich niwelowania. 

Biogram
Dr Monika Suchowierska-Stephany - adiunkt SWPS, dyrektor Centrum Wczesnej Interwencji KROK 
PO KROKU, pierwszy w Polsce Certyfikowany Analityk Zachowania. Absolwentka Uniwersytetu w 
Kansas, od 23 lat pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem. Kierownik pierwszych w Polsce studiów 
podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. Laureatka Stypendium Fulbrighta (na California 
State University Stanislaus). Na Uniwersytecie SWPS w latach 2007-2013 pełniła funkcję dyrekto-
ra Psychologii w języku angielskim oraz w latach 2010-2013 Prodziekana Wydziału Psychologii. W 
latach 2006-2009 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a w 2011-2017 
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od roku 2013 dr Sucho-
wierska uczestniczy w pracach Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego; terapeuta i su-
perwizor behawioralnym w ramach PLTB. Współtwórczyni przedszkola i szkoły specjalnej dla dzieci 
z autyzmem (Niepubliczna Szkoła Specjalna „Krok po Kroku” im. bł. E. Bojanowskiego). Autorka 
wielu publikacji nt. stosowanej analizy zachowania oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.

13.00-13.30 
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Pytania do prelegentów

Biogram prowadzącej
Zofia Borska-Mądrzycka - Dyrektor ds. Wdrożeń, psycholog dziecięcy, diagnostka w Centrum Terapii 
Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
i w przesiewach rozwojowych niemowląt. Uczestniczyła w polskiej walidacji ADOS-2. Certyfikowana 
diagnostka ADOS-2, STAT i SACS, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC), terapeuta wczesnej 
interwencji. Prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju ze studentami Warsaw International Studies in 
Psychology na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przerwa

13.30-13.45 

13.45-14.45 
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Część II. Interakcje         
Prowadzenie – dr Anna Waligórska  
(Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

Dr hab. Przemysław Tomalski (Uniwersytet Warszawski) 
Nietypowy rozwój mózgu społecznego: badania neuroobrazowe  
u niemowląt z ryzykiem autyzmu

Streszczenie
Jedną z charakterystycznych cech zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) jest stopniowe wyłania-
nie się objawów na przestrzeni pierwszych lat życia. Ten neurorozwojowy charakter jest jednym z 
głównych powodów, dla których trudno jest oddzielić pierwotne trudności małych dzieci z ryzykiem 
zaburzeń ze spektrum od obserwowanych po kilku latach objawów, które mogą być produktem nie-
typowego rozwoju. Pomocne w tym zakresie są najnowsze badania neuroobrazowe nad nietypowym 
rozwojem mózgu społecznego, które pokazują, w jaki sposób nietypowe interakcje we wczesnym 
okresie życia w połączeniu z biologicznymi czynnikami ryzyka prowadzą do odmiennej specjalizacji 
mózgu u dzieci z diagnozą ASD. W trakcie wykładu przedstawię najważniejsze wyniki w tym zakresie 
pochodzące z badań podłużnych niemowląt z rodzinnym ryzykiem autyzmu. Na kilku przykładach 
postaram się też wskazać, w jaki sposób badania nad mózgiem społecznym mogą być cennym 
źródłem informacji na temat obiecujących kierunków opracowywania metod wczesnej interwencji i 
terapii dla małych dzieci z ryzykiem ASD. 

Biogram
Dr hab. Przemysław Tomalski - adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
kieruje BabylabUW – laboratorium badania rozwoju mózgu i poznawczego niemowląt (www.psycho-
logia.pl/babylab). W 2009 r. uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Londyńskiego (Wielka Brytania) w 
zakresie neurokognitywistyki rozwojowej, a w kolejnych latach badał wczesny wpływ doświadczenia 
ubóstwa na rozwój neuropoznawczy niemowląt na Uniwersytecie Wschodniego Londynu (Wielka 
Brytania). 

Publikuje w obszarze badań czynników ryzyka rozwoju neuropoznawczego z wykorzystaniem nowo-
czesnych metod obrazowania mózgu (EEG, NIRS). Od 2013 roku w ramach europejskich konsorcjów 
Eurosibs/EU-AIMS poszukuje wczesnych predyktorów autyzmu u niemowląt z rodzinnym ryzykiem 
tych zaburzeń.

Dr n. med. Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski) 
Narzędzie BOSCC do pomiaru efektywności terapii i leczenia w zaburzeniach  
ze spektrum autyzmu 

Streszczenie
W czasie wystąpienia zaprezentowane zostanie nowe narzędzie BOSCC (Brief Observation of Social 
Communication Change). BOSCC to narzędzie obserwacyjne powstałe na podstawie Protokołu ob-
serwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2. Jest to pierwsze narzędzie do 

14.45-15.15 

15.15-15.45 
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bezpośredniego badania dziecka opracowane wyłącznie do monitorowania zmian w zachowaniu. 
BOSCC służy do monitorowania zmian w funkcjonowaniu społeczno-komunikacyjnym dziecka na 
przestrzeni czasu, w tym w procesie interwencji i leczenia. Charakteryzuje się wysoką i bardzo wyso-
ką rzetelnością szacowaną metodą sędziów kompetentnych, a także wysoką stabilnością wyników. 
Potwierdzona została także trafność zbieżna BOSCC z innymi narzędziami mierzącymi umiejętno-
ści społeczne i komunikacyjne u małych dzieci. Narzędzie jest wciąż rozwijane, a aktualna wersja 
przeznaczona jest do oceny dzieci niemówiących bądź posługujących się mową w sposób ograni-
czony. Narzędzie dopuszczone jest obecnie wyłącznie do użytku w badaniach naukowych. Wersja 
badawcza udostępniana jest bezpłatnie przez właściciela praw autorskich - Western Psychological 
Services.

Biogram
Dr n. med. Izabela Chojnicka - adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia 
doktoranckie realizowała w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. Pracowała w zespole Poradni Zaburzeń Komunikowania w Światowym Centrum Słuchu. Obecnie 
pracuje w zespole diagnostycznym Centrum Adesse. Współautorka wraz z Profesor Ewą Pisulą pol-
skich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R 
(Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short ensory Profile, Second Edition). Certyfiko-
wany, międzynarodowy szkoleniowiec z zastosowania narzędzia ADOS-2. Certyfikowana do badań 
naukowych narzędzia BOSCC.

Dr n. med. Anna Rozetti (Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi), prof. UŁ dr hab. Ewa Kusideł (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. 
Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS), Miłosz Rozetti (Centrum Diagnozy i Tera-
pii Autyzmu NAVICULA, Uniwersytet SWPS) Wpływ osoby respondenta na wyniki 
badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu lub innych zaburzeń komu-
nikacji i zachowań społecznych

Streszczenie
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz inne, często współwystępujące z nimi zaburzenia nurorozwo-
jowe stanowią coraz bardziej poważny problem społeczny. Wczesna diagnoza i szybko rozpoczę-
te oddziaływania terapeutyczne są jedynym sposobem na ograniczenie zakresu i stopnia nasilenia 
długofalowych skutków tych zaburzeń. Problematyka wystąpienia związana jest z poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób należy planować badania przesiewowe, które 
mają na celu wyłonienie spośród populacji dzieci żłobkowych, grupy z podwyższonym ryzykiem za-
burzeń rozwojowych. 

Główny problem, który był przedmiotem badań dotyczył tego, która z osób znających dziecko pod-
dawane badaniom powinna wypełniać kwestionariusz przesiewowy, aby z jednej strony było jak naj-
mniejsze ryzyko popełnienia błędu zaniechania (czyli przeoczenia w badanej populacji dziecka, które 
ma problemy rozwojowe i powinno zostać skierowane do pogłębionej diagnostyki), z drugiej zaś, aby 
sposób prowadzenia badań był jak najbardziej ekonomiczny (zajmował jak najmniej czasu specjali-
stom, nie generował niepotrzebnych kosztów). Badania prowadzone były w odniesieniu do przesie-
wu w kierunku spektrum autyzmu/ zaburzeń komunikacji i zachowań społecznych, choć dzięki nim 
udało się wyłonić także inne zagrożenia neurorozwojowe w grupie badanych dzieci. 

Grupami respondentów typowanych do wypełniania kwestionariusza były grupy: matek, ojców, rodzi-
ców wypełniających kwestionariusz wspólnie oraz opiekunów dzieci ze żłobka. Metodą wykorzysta-
ną w badaniach był quasi-eksperyment psychologiczny. W części pierwszej użyto techniki ankieto-
wania z wykorzystaniem kwestionariusza przesiewowego M-CHAT- R/F służącego do przydzielenia 
dzieci, których dotyczy badanie do grupy poza dyspanseryjnej (czyli grupy niskiego ryzyka zaburzeń) 
lub grupy dzieci, które powinny zostać poddane kolejnemu etapowi badań przesiewowych w kierun-
ku ASD. W drugiej części badań została wykorzystana technika obserwacji z użyciem wystandaryzo-
wanego narzędzia obserwacyjnego SACS-R, dzięki któremu dokonano weryfikacji grupy wyłonionej 
przy użyciu M-CHAT-R/F jako grupy z podwyższonym ryzykiem. Powyższe narzędzia są rekomendo-
wane do badań przesiewowych w kierunku autyzmu w projekcie „Bada-Bada” prowadzonym przez 

15.45-16.15 



Autyzm a praktyka oparta na dowodach: Interwencje i interakcje

Fundację SYNAPSIS. Badania były prowadzone przez pracowników Centrum Diagnozy i Terapii Auty-
zmu - NAVICULA, na terenie 30 łódzkich żłobków. Populacja objęta badaniem stanowiła 542 osoby, 
na 1200 dzieci spełniających kryterium wiekowe (16- 30 miesięcy). 

Biogram autora występującego
Dr n. med. Anna Rozetti – lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany 
diagnosta ADOS-2 z dodatkowym wykształceniem w zakresie neuroterapii, logopedii i psychopeda-
gogiki wieku dziecięcego oraz wieloletnią praktyką diagnostyczo- terapeutyczną. Od 2000 roku – za-
łożycielka i dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi. Prezes Zarządu Głów-
nego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Polsce. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Autorka książek: „Wątki w osnowie autyzmu”, „Zaburzenia ze spektrum autyzmu- mózg, 
plastyczność, stymulacja”. Współredaktor takich pozycji jak:„ Spektrum autyzmu. Neurorozwojowe 
zaburzenia współwystępujące” oraz „Spektrum autyzmu. Jak pozyskiwać wiarygodne informacje, 
formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych”.  Au-
torka wielu artykułów i rozdziałów dotyczących ASD w różnych publikacjach zwartych. 

Lek. med. Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS), Joanna Grochowska (Funda-
cja SYNAPSIS) Interakcja z rodzicami i specjalistami w doświadczeniach ogólno-
polskiego programu badań przesiewowych Fundacji SYNAPSIS „Badabada”

Streszczenie
Przesunięcie wieku badanych i monitorowanych dzieci na 7-24 miesiące życia zdecydowanie zmie-
nia charakter relacji i interakcji z rodzicami.

Z oczywistych względów poddanie dziecka ocenie pod kątem ewentualnego zagrożenia zaburzenia-
mi autystycznymi wywołuje u opiekunów ogromne emocje, które z reguły silnie wpływają na relacje 
między nimi i osobami badającymi.  Powoduje to konieczność wypracowania strategii i umiejętno-
ści interpersonalnych dla profesjonalnego – wspierającego i realistycznego przeprowadzenia badań 
oraz przekazywania wyników. Rodzice przejawiają różne formy radzenia sobie z tą trudną sytuacją i 
do tego również trzeba dostosować sposób komunikacji z nimi.

Nowym problemem jest też to, że we wczesnych fazach zaburzeń autystycznych objawy są z reguły 
bardziej subtelne niż u kilku latka, a także mało uchwytne dla rodziców, np. zaburzenia kontaktu 
wzrokowego, komunikacji niewerbalnej. Dlatego rodzice, a także często ich członkowie rodzin, po-
trzebują dużej intensywności oddziaływań psychoedukacyjnych.

Drugim nowym obszarem jest interakcja z szerokim spektrum profesjonalistów mających kontakt z 
dzieckiem w codziennej opiece (żłobek, przedszkole) w rehabilitacji (np. WWR), opiece medycznej i 
społecznej. Promowanie nowych narzędzi do badań przesiewowych, wyłonienie grup ryzyka wyma-
ga uzyskania współpracy i motywacji, a także przeszkolenie tysięcy osób.

Biogram autora występującego
Lekarz med. Michał Wroniszewski (dyplom AM w Warszawie 1974 r.) - specjalista psychiatra (1981), 
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizor psychoterapii, trener i su-
perwizor treningów grupowych oraz terapeuta rodzinny, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. 
Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji profesjonalnych i popularyzatorskich. Współzałoży-
ciel Fundacji SYNAPSIS, od 1990 r. wiceprezes a od 1995 prezes zarządu, dyrektor Ośrodka dla Dzie-
ci z Autyzmem SYNAPSIS w Warszawie. Od czerwca 1995 roku członek i stypendysta międzynaro-
dowej organizacji innowatorów społecznych ASHOKA.

Pytania do prelegentów. Podsumowanie sympozjum. 

Biogram prowadzącej
Dr Anna Waligórska – biogram patrz opis w części I

16.15-16.45 
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