PAZIENTI CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO:
INFORMAZIONI PER
OPERATORI SANITARI

Traduzione a cura di Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus
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La Fondazione Progettoautismo FVG dedica
queste pagine a medici, infermieri, paramedici
del Friuli-Venezia Giulia che prestano le cure ai

Фонд Progettoautismo FVG присвячує ці
сторінки лікарям та молодшому медичному
персоналу Фріулі-Венеція-Джулія, які

disabilità.

інформації щодо цієї важкої інвалідності.

nostri cari affetti da autismo scontrandosi
regolarmente con i deficit di questa grave

піклуються про наших близьких, що
страждають на аутизм і які мають дефіцит
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L’autismo è un disturbo neurologico pervasivo
caratterizzato da deficits nelle aree
dell’interazione sociale, comunicazione e

Аутизм є поширеним неврологічним
розладом, що характеризується різного роду
складнощами у соціальній взаємодії,

immaginazione sociale. Si parla di “disturbi
dello spettro autistico”, che includono appunto
l’autismo classico e la sindrome di Asperger.

комунікаці та уяві щодо соціального устрою.
Мова йде про «розлади аутичного спектру», до
яких входить саме класичний аутизм і
синдром Аспергера.
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Alcune persone nello spettro hanno profonde
disabilità intellettive e sono non-verbali.
Al contrario, le persone Asperger hanno un QI
medio o superiore alla media e apprendono il
linguaggio verbale nella stessa fase di sviluppo
dei bambini neurotipici.

Деякі люди з розладом аутичного спектру,
мають глибокі інтелектуальні порушення, які
не проявляються на вербальному рівні.
Особи з хворобою Аспергера, навпаки,
мають середній або вище середнього IQ і
володіють мовою так само,

Nonostante queste differenze, tutte le persone
nello spettro (ASD) condividono una serie di
difficoltà che possono essere suddivise
in tre gruppi:

як нейротипові діти та дорослі.
Незважачи на таку різницю, всі люди з РАС
мають низку труднощів які можна поділити на
три групи:

A
interazione sociale

difficoltà nelle relazioni sociali: il soggetto può
sembrare distaccato ed indifferente nei

B

confronti degli altri; difficoltà nel comprendere i
punti di vista e le intenzioni altrui

comunicazione sociale
difficoltà nella comunicazione verbale e non
verbale

C
immaginazione sociale
difficoltà nel gioco e nella fantasia, attività
immaginative limitate, spesso su imitazione
rigida e ripetitiva di modelli altrui

A
соціальна взаємодія
дефіцит соціальних стосунків: суб'єкт може
здаватися відстороненим і байдужим до

B

інших, мати проблеми у розумінні точок зору
та намірів інших

соціальне спілкування
дефцит вербального та невербального
спілкування

C
соціологічна уява
дефіцит фантазії, дефіцит образної діяльності,
наслідування чужих моделей поведінки
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A questa triade di deficit, si aggiungono spesso
schemi di comportamenti rigidi e ripetitivi,
movimenti stereotipati, stereotipie vocali
(domande ripetitive, oppure ecolalie, oppure
vocalizzi continui), forte resistenza nei confronti
di minimi cambiamenti nella routine, iperacusia
per certi suoni, disfunzioni nel tatto, anomalie

До цієї тріади дефіцитів часто додаються
стереотипні рухи, вокальні стереотипи
(повторювані запитання, або ехолалії чи
безперервні вокалізації), сильне
протистояння до мінімальних змін у звичному
порядку, гіперакузія (аномально гострий
слух) на певні звуки, дисфункції дотику,

nella percezione del dolore, distorsioni sensoriali
nei confronti di luci, specchi, riflessi, ecc...

аномалії сприйняття болю, сенсорні аномалії
по відношенню до світла, дзеркал,
відображень тощо...
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Purtroppo, in situazioni di ansia, alcune persone
con autismo reagiscono con gravi
comportamenti autolesionistici, possono
distruggere oggetti e/o aggredire gli altri con
morsi, graffi, calci, ecc... Nel corso di queste crisi
comportamentali è indispensabile garantire la

На жаль, деякі люди з РАС у ситуаціях тривоги,
реагують гостро і набувають поведінки
самоушкодження: вони можуть руйнувати
предмети, нападати на інших з укусами,
бажанням нанести подряпини, ударити
ногами тощо ... Під час цих поведінкових криз

sicurezza personale del paziente con autismo,
che colto da ansia e panico, può̀ urlare,
dimenarsi, buttarsi a terra, tentare di liberarsi
dalla presa di chi lo vuole aiutare, rischiando di
danneggiare le apparecchiature sanitarie.

важливо пам’ятати про особисту безпеку
хворого на аутизм, який, охоплений тривогою
і панікою, може кричати, боротися, кидатися
на землю, намагатися звільнитися з-під рук
тих, хто хоче йому допомогти.
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Le persone con autismo si ammalano e provano le stesse

difficoltà emotive di tutti noi: oggi si stima che una persona
su 77 nati è autistica. Anticipare un evento, preferibilmente
con immagini (video da internet, o foto), con una visita sul

posto e/o con simulazioni, rappresenta la strategia più̀
efficace per ridurre l’ansia in situazioni nuove per le persone

affette da autismo. La diminuzione di fonti d’ansia comporta
naturalmente un aumento della collaborazione da parte del
paziente. Per questo la Fondazione Progettoautismo FVG sta
organizzando delle visite guidate presso le strutture
sanitarie regionali, con lo scopo di far conoscere ai propri
cari affetti da autismo cosa succede dentro una
ambulanza, quali sono i suoni delle apparecchiature di
primo soccorso, che tipo di luci vengono utilizzate.
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Сьогодні підраховано, що кожен 77-й народжений є

аутистом. Люди з аутизмом хворіють, відчувають емоції та
переживають стреси так само, як і всі ми. Передбачити
їхню підвищену тривожність бажано за допомогою
зображень (відео з Інтернету чи фотографій), з
відвідуванням місця, куди ви хочете піти з такою людиною
чи моделювання цього ж таки місця. Використання таких
засобів роботи є найефективнішою стратегією для
зниження тривожності в нових ситуаціях для людей, які
страждають на аутизм. Зменшення джерел тривоги,
зрозуміло, передбачає посилену співпрацю з пацієнтом.
З цієї причини Фонд Progettoautismo FVG організовує
екскурсії до обласних закладів охорони здоров’я для того,
щоб познайомити відповідальних за людей із РАС з
каретою швидкої допомоги, які звуки видають апарати
першої допомоги, які лампи використовуються і як вони
працюють.

CONSIGLI PER LE VISITE MEDICHE
PROGRAMMATE
ПОРАДИ ЩОДО ЗАПЛАНОВАНИХ
МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ
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Date un appuntamento telefonico ai genitori:
potrete così conoscere le caratteristiche del
paziente, illustrare in cosa consisterà e quanto

Домовтеся про зустріч з батьками по
телефону: таким чином ви зможете дізнатися
про особливості характеру пацієнта,

immagini per spiegare quanto avviene nel
vostro studio.

підготувати моделювання вашої зустрічі
вдома, пошукайте зображення, завдяки яким
ви зможете пояснити, що відбуватиметься під
час візиту лікаря.

durerà la vostra visita, suggerire di preparare
delle simulazioni a casa, di cercare delle

проілюструвати, як саме буде проходити ваш
візит і скільки він триватиме, запропонуйте
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Cercate di riservare alla persona autistica il
primo o l’ultimo appuntamento della giornata.
Queste persone trovano l’attesa estremamente

Спробуйте зарезервувати для свого
опікуваного першу чи останню зустріч на
день візиту, оскільки для людей з РАС

stressante, a volte essa rappresenta la parte
più difficile della visita.

очікування завжди є надзвичайно
напруженим, і, як правило, ця частина візиту є
для них найскладнішою.
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Attendere in una corsia/sala affollata aumenta
il livello di stress in questi pazienti,

Очікування в переповненій залі підвищує
рівень стресу у цих пацієнтів, які і без того є

già̀ ansiosi per natura.

тривожними від природи.
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Se possibile, riservate uno spazio appartato per
l’attesa per la persona autistica e per chi la
accompagna: siate comprensivi verso i

Якщо є можливість, зарезервуйте
відокремлене місце для очікування аутиста та
тих, хто його супроводжує: ставтеся з

famigliari di queste persone,
non hanno una vita facile.

розумінням до родичів цих людей,
бо їхнє життя достатньо обтяжливе.
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In caso di lunghe attese lasciate che la
persona autistica e gli accompagnatori
attendano fuori dall’edificio, in un luogo

У разі тривалого очікування, нехай людина з
аутизмом та їхні опікуни чекають поза
будівлею, у тихому і комфортному місці;

tranquillo per il paziente: incaricate un
accompagnatore di recuperare il paziente al
momento della visita.

призначте відповідального для вашого
пацієнта під час візиту.
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Siate positivi: le persone con autismo hanno
una memoria eccezionale,
difficilmente dimenticheranno quanto
accaduto nel vostro studio.

Будьте позитивно налаштовані: люди з
аутизмом мають виняткову пам’ять і тому
важко забувають все те, що може статися під
час візиту.

PARLARE AD UN PAZIENTE CON ASD

PROCEDURE MEDICHE CONSIGLI COMPORTAMENTALI

ГОВОРІТЬ З ПАЦІЄНТОМ З РАС

МЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПОРАДИ ЩОДО ПОВЕДІНКИ
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Spiegate sempre quello che sta per accadere
prima di iniziare qualsiasi procedura o esame
sulla persona affetta da autismo.

Звжди пояснюйте все, що відбуватиметься,
перш ніж розпочати якусь процедуру чи якесь
обстеження людини з РАС.
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Se possibile, offrite la possibilità
di scegliere al paziente,
ad es. “Visitiamo prima la parte destra?”

Якщо є можливість, запропонуйте своєму
пацієнту порядок обстеження, наприклад:
«Спочатку оглянемо праву частину...»
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Distraete il paziente con argomenti di suo
interesse, o con la manipolazione di uno
strumento sicuro.

Відволікайте пацієнта цікавими темами або ж
іншими безпечними засобами.
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La comprensione del linguaggio è spesso
critica nell’autismo: se possibile, mostrate una

Розуміння мови часто є критичним при
аутизмі: якщо є можливість, покажіть образ

con immagini), oppure usate un pupazzo, una
bambola, per una breve dimostrazione. Spesso

образне спілкування, яке відбувається завдяки
зображенням), або використовуйте ляльку чи

immagine di quanto sta per accadere (molte
persone non verbali utilizzano la comunicazione

le persone con autismo possiedono una forte
tendenza all’imitazione.

того, що має відбуватися (багато
невербальних людей використовують

будь-яку іграшку для демонстрації ваших дій
та можливого контакту з пацієнтом, оскільки
люди з аутизмом часто мають велику
схильність до наслідування.
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Lodate il paziente con autismo per ogni sforzo
di collaborazione da parte sua, premiatelo

Хваліть пацієнта з аутизмом за проявлену
співпраую з його боку, завжди

sempre, dopo aver chiesto all’accompagnatore
come fare (le preferenze delle persone con

винагороджуйте його, запитавши у опікуна, як
це зробити (уподобання людей з аутизмом

potrebbe scatenare una crisi
comportamentale, ad esempio).

може спровокувати поведінкову кризу).

autismo sono spesso molto differenti da quelle
dei neurotipici: un vostro “Bravo!” in buona fede

відрізняються від уподобань людейнейротипів. Наприклад, ваше «Молодець!»
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Ignorate senza dare contatto oculare, senza
commentare verbalmente tutte le provocazioni
e/ o i comportamenti oppositivi messi in atto
per evitare il compito richiesto. Prestare la
vostra attenzione al paziente in quei momenti
significa rinforzare quel comportamento. Non

Ігноруйте опозиційну поведінку хворого, яку
він використовує, щоб уникнути виконання
поставленого перед ним завдання, не
контактуючи очима та не коментуючи усно всі
здійснені ним провокації. Зробити зауваження
пацієнту в такі моменти, означає посилити цю

ignorate il paziente, ignorate il comportamento
inadeguato per poterlo estinguere.

поведінку. Ні в якому випадку не ігноруйте
хворого, але ігноруйте неадекватну поведінку,
щоб загасити її.
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Date al paziente una istruzione facile, come ad
es. “tocca la testa”, prima di impartire istruzioni

Перш ніж просити пацієнта про виконання
подвійних команд, як, наприклад,: «відкрийте

più complesse, come i doppi comandi “apri la
bocca e tira fuori la lingua”.

рот і покажіть язик», давайте пацієнту прості
вказівки, як, наприклад, «торкнися голови...» чи
«підніми праву руку...»

LINGUAGGIO DA USARE
ЯКУ МОВУ ВИКОРИСТОВУВАТИ
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Utilizzate un linguaggio semplice con frasi brevi.

Використовуйтк просту мову, що базується на
простих реченнях.
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Le persone autistiche tendono a prendere tutto
alla lettera. Quindi, se dite “farà male solo per
un attimo”, la persona autistica si aspetterà che
il dolore passi dopo “un attimo”.

Люди з аутизмом схильні сприймати все
буквально. Тому, якщо ви скажете: «це буде
боляче лише на мить», аутист буде очікувати,
що біль зникне через «мить».
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Siate concreti nel vostro linguaggio, evitate
idiomi, ironie, metafore e parole con doppi
sensi.

Будьте точні у своєму висловлюванні,
уникайте ідіом, іронії, метафор та слів з
подвійним змістом.
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Impartite precise istruzioni, come ad esempio
“Si alzi”. Alla domanda “Si può alzare, per
favore?” la persona con autismo può
rispondere con un “Si” e continuare a rimanere
seduta: potrebbe non capire che si tratta di
una richiesta esplicita da eseguire.

Надавайте точні інструкції щодо виконання,
наприклад: «Встаньте». На запитання «Ви
можете встати, будь ласка?!» пацієнт з
аутизмом може відповісти: «Так» і
продовжувати далі сидіти, оскільки не завжди
розуміє, що це був явний запит до виконання.
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Accertatevi che il paziente autistico abbia
effettivamente compreso quello che gli avete

Переконайтеся в тому, що ваш пацієнт з
аутизмом дійсно зрозумів те, що ви йому

detto: molte di queste persone sono in grado di
esprimersi con chiarezza, ma hanno una
parziale comprensione del linguaggio altrui.

сказали: багато таких людей здатні чітко
висловлюватися, але частково розуміють мову
інших.
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Evitate di utilizzare la comunicazione non
verbale come i gesti, le espressioni facciali

Уникайте використання невербального
спілкування без словесного підсилення чи

senza aggiungere istruzioni verbali.
Il linguaggio corporeo è poco chiaro per le
persone affette da autismo.

словесних інструкцій.
Мова тіла без словесного пояснення для
людей з ацтизмом не є зрозумілою.
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Chiedete tutte le informazioni di cui avete
bisogno: il paziente con ASD potrebbe non

Розпитайте у опікунів про всю необхідну для
вас інформацію, оскільки пацієнти з РАС не

essere in grado di relazionarvi sul proprio stato
di salute in autonomia.

спроможні самостійно розповісти вам про свій
стан здоров’я.

ESAMI
АНАЛІЗИ
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Gli esami possono essere vissuti in modo molto
stressante dal paziente con ASD ed è

Збір аналізів може бути дуже напруженим
для пацієнта з РАС, тому дуже важливо

essenziale preavvisare queste persone prima di
toccarle.

попередити цю людину, перш ніж
доторкнутися до неї.
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Spiegate cosa state per fare e perché.

Необхідно постійно пояснювати, що саме ви
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Coinvolgete il genitore/l’operatore soprattutto
in caso di un paziente non-verbale o quando il
paziente utilizza un metodo di comunicazione
alternativa (segni, immagini, o altro).

Залучайте до медичних візитів батьків чи
опікунів, особливо якщо мова йде про
пацієнта який не розмовляє, або у спілкуванні
користується альтернативними методами
(знаки, зображення чи щось інше).

робите і для чого.

REAZIONE DEL PAZIENTE
РЕАКЦІЯ ПАЦІЄНТА
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Non sorprendetevi se il paziente non ha
contatto oculare, soprattutto se sta soffrendo.
Il fatto che non vi guardi non significa

Не дивуйтеся, якщо ваш пацієнт з РАС зорово
не контактує з вами, особливо коли йому
боляче. Те, що пацієнт з аутизмом не дивиться

che non vi stia ascoltando.

вам у вічі зовсім не означає, що він вас не чує.
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Concedete del tempo al paziente con ASD per
elaborare quanto gli avete detto.

Обовязково дайте такому пацієнту час на те,
щоб обдумати все вами сказане.

32

32

Non pensate che un paziente non-verbale non
riesca a comprendere le vostre parole.

Це помилково думати, що пацієнт, який не
розмовляє, не здатен зрозуміи вас.
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Le persone con autismo hanno difficoltà a
comprendere i punti di vista altrui. Possono non
comprendere quello che avete intenzione di
fare, ma si aspettano che voi sappiate
esattamente quello che stanno pensando.

Особи з аутизмом мають проблеми з
розумінням точки зору інших людей. Вони
можуть не розуміти ваших намірів і того, що
ви хочете зробити, але вони переконані в
тому, що ви знаєте про що думають вони.
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Le persone con ASD possono non rispettare gli
spazi personali, possono invadere il vostro
spazio fisico e possono aver bisogno di spazi
maggiori rispetto ai pazienti neurotipici.

Люди з РАС можуть не поважати особистий
простір, вони можуть вторгнутися у ваш
фізичний простір, і їм може знадобитися
більше місця, аніж нейротиповим пацієнтам.

STIMOLI SENSORIALI
СЕНСОРНІ ПОДРАЗНИКИ
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Il paziente con ASD può soffrire di alcuni o di
tutti i seguenti disturbi sensoriali:

Пацієнт з РАС може страждати від деяких або
всіх перелічених нижче сенсорних розладів:

A

A

LUCI
Molte persone con ASD sono estremamente
sensibili alla luce e possono distinguere gli

СВІТЛО
Багато людей з РАС надзвичайно чутливі до
світла і можуть розрізняти найменші

scintillii minimi che compongono le luci al neon.

блискітки, з яких складається неонове світло.

Le luci a raggi infrarossi possono provocare
crisi epilettiche nei soggetti predisposti. Il 2030% delle persone con autismo soffre di
epilessia.

Інфрачервоне світло може викликати
епілептичні припадки у людей з РАС. Від 20 до
30 відсотків людей з аутизмом страждають на
епілепсію.

B
SOVRACCARICO SENSORIALE

È facile che una persona con ASD si senta
confusa dal sovraccarico sensoriale in un
ambulanza o negli ambienti del Pronto
Soccorso. Le sirene ed i macchinari medici
emettono suoni acuti che possono essere
molto fastidiosi per una persona affetta da
autismo.

Certi pazienti con ASD possono reagire
richiudendosi in sé stessi (come ad esempio
tappandosi le orecchie, chiudendo gli occhi),
mentre alti reagiscono con autostimolazioni. Le
autostimolazioni più comuni sono lo sfarfallio
delle mani, il dondolarsi aritmicamente,
schioccare le dita per stimolare sensazioni
interne o per affrontare lo stress della
situazione. Questi comportamenti stereotipati
spesso calmano il paziente con ASD, in questi
casi non interrompeteli se non strettamente
necessario.

B
СЕНСОРНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Людині з РАС легко розгубитися від
сенсорного перевантаження в машині
швидкої допомоги або ж у відділенні швидкої
допомоги. Сирени та медичні апарати
видають високі звуки, які можуть бути дуже
дратівливими для людини з аутизмом.

Деякі пацієнти з РАС можуть реагувати,
закриваючись у собі (наприклад, закривати
вуха, очі), тоді як інші реагують
самостимуляцією. Найпоширенішими
самостимуляціями є миготіння руками,
аритмічне махання, клацання пальцями, щоб
стимулювати внутрішні відчуття або
впоратися зі стресовою ситуацією. Ці
стереотипні поведінки часто заспокоюють
пацієнта з РАС, у таких випадках не
переривайте їх, якщо немає гострої
необхідності.

C

C

IL DOLORE
I pazienti con autismo possono avere una
soglia molto alta del dolore. A volte non
mоstrano alcun segno di sofferenza, anche in
caso di fratture importanti o altri traumi.

БОЛІ
Пацієнти з аутизмом можуть мати високий
больовий поріг. Дуже часто вони ніяким
чином не демонструють больові страждання,
навіть якщо це переломи чи інші травми.

Le persone con ASD possono avere reazioni

Люди з РАС можуть мати незвичайні реакції

insolite al dolore, come iniziare a ridere,
mormorare, cantare, togliersi i vestiti.

на біль, наприклад: починають сміятися,
гудіти, співати, знімати одяг.

L’agitazione e i comportamenti esibiti possono
essere i soli indicatori del fatto che il paziente
stia provando dolore.

Показне хвилювання і поведінка можуть бути
єдиними ознаками того, що пацієнт відчуває
біль.

INIEZIONI / PRELIEVI
ІН’ЄКЦІЇ / ЗБІР АНАЛІЗІВ
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Prima di procedere all’utilizzo di siringhe su
pazienti affetti da autismo, cercate di
distogliere la loro attenzione.

Перш ніж розпочати використовувати шприц,
щоб здійснити укол пацієнтам з аутизмом,
постарайтеся відвернути від ваших дій їхню
увагу.

Usate pupazzi o bambole per dimostrare
quanto sta per accadere.
Le persone con ASD hanno diversi livelli di
soglia del dolore: una siringa rappresenta un

dolore insopportabile per alcuni, per altri invece
è un evento del tutto insignificante.
Applicate comunque prodotti anestetici sulla
zona interessata prima di utilizzare siringhe.

Використовуйте ляльки чи інші іграшки для
того, щоб продемонструвати дитині з РАС все
те, що буде відбуватися.
Люди з РАС мають різні больові пороги:
шприц для когось може уособлювати
нестерпний біль а для інших – зовсім
незначну подію.
Однак, нанесіть обезболюючий засіб на
ділянку тіла, де має бути здійснена ін’єкція.

PERSONALE PARAMEDICO
СЕРЕДНІЙ ТА МОЛОДШИЙ
МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
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I problemi sensoriali delle persone con ASD
riguardano da vicino il personale paramedico.

Сенсорні проблеми людей з РАС тісно
пов’язані з несподіваною появою
парамедиків.

La sirena dell’ambulanza può causare grandi
disagi al paziente con ASD.
Spegnetela sempre, se possibile.

Звук сирени швидкої допомоги може
викликати великий дискомфорт для пацієнта з
аутизмом.
Якщо можливо, виключайте сирену швидкої
допомоги, коли ви маєте відноення до
людини з РАС.

38

38

Alcune persone con ASD possono al contrario
essere molto divertite dal suono della sirena:
chiedete informazioni a riguardo alla famiglia

Деякі особистості з аутизмом, на противагу
багатьом, можуть мати досить осоливу
реакцію на сирену швидкої допомоги: такі

o all’operatore.

звуки можуть розважати людину з аутизмом.
Дізнайтеся про це, навсяк випадок, у родичів

Alcuni pazienti con autismo possono essere
terrorizzati dalle cinghie utilizzate per bloccare
la barella: cercate di spiegare perché le
utilizzerete o chiedete
al genitore/operatore di farlo.

хворого чи його опікуна.
Деякі пацієнти з аутизмом можуть боятися
ременів безпеки, які використовуються для
кріплення носилок: спробуйте пояснити, чому
ви використовуєте їх, або попросіть батьків чи
опікуна зробити це.

INCIDENTI ED EMERGENZE
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ
ПРИГОДИ ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
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Il Pronto Soccorso è una esperienza stressante
per ogni individuo, ma per le persone con ASD
può rappresentare una esperienza devastante.
Si tratta di un posto strano, sconosciuto,
apparentemente caotico: l’esperienza
sensoriale delle luci, dei suoni dei monitors e
delle apparecchiature presenti possono

Швидка допомога є стресовим досвідом для
будь-якої людини. Для людини з аутизмом
щвидка допомога може стати руйнивним
досвідом. Швидка - це дивне, невідоме,
начебто, хаотичне місце: багато різкого світла,
звуки моніторів, медичне обладнання – все це
може перевантажити аутиста і викликати

sovraccaricare la persona autistica e
provocare la totale chiusura o una crisi
comportamentale.

повне його внутрішнє закриття або
поведінкову кризу.
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La crisi comportamentale avviene quando la
persona è in una situazione di caos sensoriale,

Поведінкова криза виникає, коли людина
перебуває в ситуації сенсорного (чуттєвого)

affrontare ulteriori informazioni.
Date spazio al genitore o all’operatore che

занепокоєння через неспроможність
виконати все наказане, або ж неспроможність

dovuta al troppo rumore, troppe informazioni
da gestire, o dall’ansia di non riuscire ad

conoscono il paziente affinché questo venga
tranquillizzato nella maniera a lui più adatta.

хаосу через занадто багато шуму чи
інформації, щодо виконання, або через

переосмислити великий об’єм інформації. В
такому випадку поступіться своїм місцем
батькам або опікуну, які знають як заспокоїти
пацієнта, використовуючи вже відомі їм і
найбільш впливові способи вгамування.
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Spesso il personale medico ordina ai
famigliari/operatori di uscire dal Pronto
Soccorso: al contrario, se possibile, con il
paziente con ASD è consigliata la presenza di
chi sa come gestirlo, di chi conosce la sua
storia personale, e sa anticipare/gestire i suoi

Часто медичний персонал наказує членам
сім’ї чи опікунам покинути відділення швидкої
допомоги. Навпаки, якщо можливо, пацієнту з
РАС рекомендується присутність тих, хто вміє
контролювати його поведінку, хто знає його
особисту історію та може передбачити все, що

Soccorso che il paziente è autistico, questo gli
garantirà meno attese stressanti e gli eviterà
inutili stimolazioni sensoriali spiacevoli.

допомоги про те, що ваш пацієнт хворий на
аутизм. Це зменшить страхи хворого, гарантує
менш напружене очікування та уникне
непотрібної неприємної сенсорної стимуляції.

comportamenti problema.
Informate infine tutto il personale del Pronto

може статися.
Інформуйте, нарешті, увесь персонал швидкої
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