
2 Prilli, Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për Autizmin 

 

2 Prilli është Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për Autizmin. Në këtë ditë, gjithë bota bëhet pjesë e 

pazëllit me ngjyra blu, të kuqe, të verdhë dhe violet, të cilat reflektojnë kompleksitetet dhe unikalitetin e 

spektrit të autizmit. Nuk ka mënyrë më të mirë për të festuar këtë ditë sesa të ndërgjegjësohemi për 

karakteristikat e njerëzve në spektrin e Autizmit dhe për mënyrat sesi secili prej nesh mund të bëjë më 

shumë për të shtuar të kuptuarit dhe për të promovuar mirësjelljen ndaj tyre.  

 

HISTORIA E DITËS BOTËRORE TË AUTIZMIT 

Çrregullimi i Spektrit të Autizmit është një çrregullim zhvillimor i karakterizuar nga ndryshime sjellore 

dhe në komunikim, të cilat ndikojnë te aftësia e personat për të ndërvepruar në situata sociale, si edhe 

çojnë në sjellje të përsëritura dhe të kufizuara.  

Shfaqja e parë historike e fjalës “Autizëm” u bë në vitin 1911 nga psikiatri Eugen Bleuler, i cili e përdori 

termin për të përshkruar një grup specifik simptomash që u konsideruan simptoma të thjeshta të 

skizofrenisë, si një tërheqje sociale ekstreme. Do të vinte viti 1943, që psikopediatri Dr. Leo Kanner ta 

karakterizonte Autizmin si një çrregullim social dhe emocional në artikullin e tij “Shqetësimet Autistike 

të Kontaktit Afektiv” (“Autistic Disturbances of Affective Contact”). Në vitin 1944 Hans Asperger publikoi 

“Artikulli i Psikopatologjisë së Autizmit” (“Autism Psychopathology Article”) ku ai e përshkroi autizmin si 

një çrregullim të fëmijëve me inteligjencë normale, që kanë vështirësi me aftësitë sociale dhe 

komunikuese. Këta artikuj ishin një kontribut i rëndësishëm në studimet që ndihmuan në klasifikimin e 

Autizmit si një çrregullim i ndarë nga skizofrenia, në vitin 1980.  

Me vazhdimin e hulumtimeve dhe kërkimeve mbi autizmin, Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për 

Autizmin u caktua 2 Prilli i çdo viti, nga Asambleja e Përgjitshme e Kombeve të Bashkuara në Rezolutën 

62/139 dhe u përshtat në 18 Dhjetor 2007, për të inkurajuar vendet anëtare që të marrin pjesë në rritjen 

e ndërgjegjësimit për njerëzit me çrregullime të spektrit autik dhe për të mbështetur kërkimet në gjetjen 

e mënyrave të reja për të përmirësuar mirëqenien dhe përfshirjen.  

Së fundmi, nocioni i autizmit si spektër u zhvilluar në vitin 2013 nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë 

(American Psychiatric Association) në edicionin e pestë të Manualit Diagnostik dhe Statistikor të 

Çrregullimeve Mendore (DSM-5), duke kombinuar  të gjitha nënkategoritë e autizmit dhe çrregullimeve 

të lidhura me të në një kategori të unifikuar.  

 

 

 

 



DITA BOTËRORE E AUTIZMIT – NJË KOHËSHTRIRJE 

 

2013  

Autizmi si Spektër 

Shoqata Amerikane e Psikiatrisë zhvillon një kategori të unifikuar të Spektrit të Autizmit në DSM-5.  

2007 

Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për Autizmin 

U krijua nga Asambleja e OKB që kjo ditë të festohet më 2 Prill çdo vit.  

1995 

Studimet për Sindromin Asperger.  

Si rezultat i studimit të saj 30-vjeçar, Sula VVolff publikoi që fëmijët me sindromën Asperger 

përfaqësonin skajin më të aftë të spektrit të autizmit, pasi ata bëhen individë të pavarur dhe shfaqin 

talente të jashtëzakonshme.  

Vitet 1970 

Trajtimet farmaceutike 

Trajtimet përfshinin injeksione sekretine dhe risperidon, të cilët veprojnë si receptorë të dopaminës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYETJE TË SHPESHTA RRETH AUTIZMIT 

 

Çfarë e shkakton Autizmin? 

Shkencëtarët kanë gjetur kohët e fundit se shumë mutacione gjenetike mund të lidhen me autizmin. 

Rezultatet e kërkimeve tregojnë se janë më shumë se 100 gjene risku  për autizmin, por shumica e 

rasteve janë një kombinim kompleks i faktorëve gjenetikë dhe mjedisorë.  

 

Si mundem ta di nëse fëmija im ka autizëm? 

Autizmin nuk diagnostikohet deri në moshën 2-vjeçare dhe vetëm një specialist (psikolog, psikiatër, 

neurolog) mund ta diagnostikojë atë, por ka gjëra për të cilat prindërit mund të shohin, si: mungesa e 

ndarjes së tingujve, buzëqeshjeve dhe shprehjeve të fytyrës deri në moshën 9 muajshe ose formimi i 

fjalëve deri në moshën 16-muajshe.  

 

 

Shenjat e autizmit tek bebet 0-12 muajsh                                                                                               

 

 Nuk tregon interes për fytyrat e reja. 

 Nuk arrin kontaktin me me sy dhe nuk buzëqesh. 

 Nuk reagon kundrejt tingujve. 

 Nuk i përgjigjet emrit të tij/saj dhe nuk befasohet nga zhurmat. 

 Nuk i pëlqen ta ngacmojnë apo ta bëjnë për të qeshur. 

 Nuk tregon interes për lojrat tipike të 

foshnjeve.  

 Nuk përdor asnjë lloj gjesti për të komunikuar. 

 

Shenjat e autizmit tek fëmijët 12-24 muajsh    

                                                                            

 Nuk përdor gjeste për të mohuar apo për të pohuar. 

 Nuk tregon interes për objektet që e rrethojnë. 

 Nuk shqipton asnjë fjalë. 

 Nuk mbahet plotësisht mbi këmbët e tij, por duke u mbajtur tek objektet rreth e rrotull. 

 

Shenjat e autizmit tek fëmijët 2 vjeç e sipër 

 

 Ka vështirësi në të folur. Disa prek tyre fillojnë të përsërisin fjalët, fillojnë të flasin, por pa 

kuptim.  



 Vazhdon të mos reagojë kur të tjerët e thërrasin në emër dhe refuzon të qeshë. 

 Përqëndrohet ngushtë tek objektet e vogla, si për shembull rrotat e një makine. 

 Refuzon të luajë me të tjerët dhe preferon të qëndrojë vetëm. 

 Ka vështirësi të madhe për t’u përshtatur me ndyshimet. Lidhet fort me rutinën e përditshme. 

 Refuzon të hajë. 

 Luan në mënyrë të pazakontë me objektet e ndyshme. Bën veprime të çuditshme si 

shtypja papushim e një butoni apo rrotullimi i një rrote makine. Godet shpesh trupin 

dhe acarohet kur përpiqen ta qetësojnë. 

 Mund të reagojë kundër disa lloje dhimbjesh dhe të mos reagojë ndaj të tjerave. Për 

shembull, ai/ajo mund të mbulojë veshët e tij/saj për të bllokuar zhurmën, por nuk reagon 

kur digjet apo vritet.  

 Mund të jetë i frikësuar kur është e panevojshme ose i patrembur kur ndodhet përballë një 

ngjarje frikësuese.  

 

 

Fëmijët me autizëm zakonisht kanë interesa të kufizuara ndaj disa objekteve si lodrave me muzikë, 

preferojnë një ngjyrë specifike e cila tërheq vëmendjen e tyre (në përgjithësi këto janë ngjyrat e forta si 

e kuqe, blu, e verdhe etj). Ata nuk luajnë për një kohë të gjatë me një objekt të caktuar dhe rrallë i 

përdorin objektet në varësi të funksionit, kështu psh: mund ta mbajnë topin në duar, ta rrotullojnë atë, 

por nuk e hedhin/gjuajnë atë. Fokusohen në element të veçantë të lodrave që kanë në duar si rrotat e 

makinës të cilat i rrotullojnë në mënyrë të përsëritur. Loja e tyre është e përsëritur dhe ndodh që të 

rendisin lodrat që kanë në duar. Nuk përfshihen në lojë me fëmijët e tjerë, zakonisht distancohen drejt 

një vendi të veçuar. Në rastet kur mjedisi është i vogël ata ulen me fëmijët e tjerë, por luajnë vetëm. 

 

Çfarë të bëjmë pas marrjes së diagnozës? 

Muajt e parë mund të jenë një sforco e madhe për të pranuar çrregullimin. Mirëpo, mënyra më e mirë 

për t’u përballur me diagnozën është të edukojmë veten dhe të kërkojmë për ndihmë nga një specialist 

(psikolog, psikiatër, neurolog). Ka shumë burime dhe trajtime që mund ta ndihmojnë fëmijën tuaj.  

 

Si mund të luajmë me një fëmijë me autizëm? 

 

Aftësitë në lojë të një fëmije me autizëm, shërbejnë si një dritare për të kuptuar se çfarë ata dinë. Lodrat 

dhe objektet mund të përdoren në mënyrë mekanike dhe të papërshtatshme nga fëmija. Përsëritja e 

lojës na tregon  rreth një të kuptuari të limituar se si lodra përdoret në mënyrë të përshtatshme. 

 



Së pari, duhet të kuptojmë interesat e fëmijës, cilat janë lodrat dhe lojrat e tij të preferuara. Gjithmonë 

duhet të ndjekim preferancat  dhe lojën e fëmijës për t’i tërhequr atij vëmendjen. Duhet të dimë se 

fëmijët me autizëm pëlqejnë strukturën dhe rutinat, ata kanë nevojë të kuptojnë se çfarë duhet të 

bëjnë, për këtë arsye dhe loja duhet t’u përgjigjet strukturave dhe rutinave të fëmijës. Nëse ju i paraqisni 

atij  diçka të re, atëherë ai do të frustrohet dhe do të përfshihet në sjellje të papërshtatsheme. Kjo 

ndodh pasi, fëmijës i duhet më shumë kohë të kuptojë se çfarë duhet të bëjë me objektin dhe veten e 

tij, dhe kjo mund të çojë në rritjen e ankthit dhe  në "sjellje të papërshtatshme".  

 

Disa lojra që ju mund të zhvilloni me fëmijën janë: 

 

1. Lojrat senso- motore 

 

Ofrojini fëmijës lodra të tilla si, kuba, lodra me muzikë, flluska, tullumbace, top, loj me ujë, bojra, 

plastelinë  etj. Gjithashtu, përpiquni të organizoni sa më shumë lojra në oborrin e shtëpisë ose në parqe 

të tilla si, të vraponi, kërceni, luani roza-rozina, kuka-fshehti etj. Të gjitha këto lojra ndihmojnë në nxitjen 

e ndërveprimit social. Lojrat sensore janë të rëndësishme pasi nëpërmjet tyre fëmija mëson  të mbajë 

rradhën, të përqëndrohet, të ketë kontakt me sy, të dëgjojë etj. Edhe pse ju duket se fëmija nuk arrin të 

zbatoj siç duhet këto lojra ju duhet të vazhdoni të luani dhe ta ndihmoni fëmijën për të eksploruar dhe 

kuptuar mjedisin rrethues. 

 

2. Lojrat ndërtuese 

 

Këto lojra u mësojnë fëmijëve shkakun dhe pasojën. Nëse fëmija bën diçka me lodrat e tij si të shtyp, ta 

hedhë, ta prekë atë, atëherë diçka do të ndodhë. Fëmija duhet të ndihmohet që ta kuptojë këtë, dhe 

gjithashtu ju duhet ta stimuloni atë gjatë kësaj fazë të hershme.  

 



3. Loja pretenduese  

 

Fëmijët me autizëm duhet të mësojnë të imitojnë  pesonat e tjerë. Ne të gjithë fillojmë të mësojmë 

përmes imitimit. Fëmijët mësojnë se si të sillen ndaj situatave duke imituar prindërit e tyre. Kjo është një 

fazë e rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve. Mos prisni që fëmija t'ju imitojë në mënyrë të pavaruar. Do 

të duhet të fillosh ti i pari që të imitosh atë. Imitoni mënyrën se si ai luan, tingujt, lëvizjet e tij dhe vëreni 

nëse ai/ajo po ju shikon. Kështu psh: nëse fëmija vrapon rreth dhomës, vraponi dhe ju pas tij; nëse 

fëmija vendsos dy kuba sipër njëri- tjetrit bëni dhe ju të njëjtin veprim.  

 

Pse duhet t’u mësojmë fëmijëve me autizëm të luajnë? 

 

 T’u mësojmë fëmijëve me autizëm të luajnë me bashkëmoshatarët është jetike për suksesin e 
tyre social. 

 I lejon fëmijës të zhvillojë aftësi të reja në një mjedis të sigurt dhe mbështetës. 

 Mungesa e lojës mund të çojë në izolim social të fëmijës. 

 Loja i ndihmon ata të lidhin ndjenjat dhe mendimet me ngjarjet specifike. Fëmijët me autizëm e 
kanë të vështirë të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre. Loja i ndihmon ata të lidhin 
mendimet dhe ndjenjat me ngjarjet duke i lejuar të shprehin kështu emocionet e tyre. 

 

 

 

 

SI TA FESTOJMË DITËN BOTËRORE TË NDËRGJEGJËSIMIT PËR AUTIZMIN 

 

1. Ndani informacion online 

Edhe në ditët e sotme, kur thuajse kushdo ka akses në informacione, ka ende shumë njerëz që nuk e 

njohin autizmin dhe karakteristikat e njerëzve me autizëm. Bëhuni një avokat për komunitetin e 

fëmijëve me autizëm duke edukuar masat.  

 



2. Përfshihuni me shoqatat e autizmit 

Ka shumë njerëz që ose kanë autizëm, ose kanë një anëtar të familjes me autizëm dhe janë pjesë e një 

shoqate në komunitet, kombëtare apo botërore. Kontaktoni me ta dhe përfshihuni në aktivitete të 

planifikuara për këtë ditë.  

 

3. Kujdesuni për njerëzit me autizëm që njihni 

2 Prilli është dita perfekte për të kaluar mirë me njerëz të njohur që janë diagnostikuar me autizëm. 

Planifikoni aktivitete sensore që të kënaqeni së bashku dhe merrni ushqime pa gluten.  

  

5 FAKTE PËR AUTIZMIN 

 

1. Përhapja 

Në vitin 2018, rreth 1 në 59 fëmijë u diagnostikuan me autizëm. Djemtë janë më të prirur për t’u 

diagnostikuar në krahasim me vajzat.  

 

2. Diagnoza e hershme mund të jetë shumë ndihmuese 

Ndërhyrjet e hershme ofrojnë mundësitë më të mira për të mbështetur mirëqenien e tyre.  

 

3. Spektri i autizmit mund të shoqërohet me çrregullime të tjera 

Fëmijët me autizëm janë më të prirur të vuajnë nga çrregullime gastrointenstinale, në krahasim me 

fëmijët e tjerë. Gjithashtu, më shumë se gjysma e fëmijëve me autizëm kanë çrregullime gjumi.  

 

4. Një çrregullim i shtrenjtë 

Vlerësohet se kostoja e kujdesjes për shërbimet e kërkuara (përfshirë dietën) për një fëmijë me autizëm 

mund të jetë 196 miliardë dollarë në vit për të rriturit dhe 66 miliardë dollarë në vit për fëmijët.  

 

5. Bukuria e të qenit ndryshe 



Njerëzit me çrregullime të spektrit autik mund të ndihmojnë në bërjen e një ndryshimi në botë. Gjithçka 

për të cilën kanë nevojë të jenë të suksesshëm janë trajtimi dhe mbështetja nga mjedisi. Merrni si 

shembull Tim Burtonin, Çarls Darvinin, Bill Geits dhe Albert Ajnshajnin.   

 

 

 

 

 

PSE DITA BOTËRORE E NDËRGJEGJËSIMIT PËR AUTIZMIN ËSHTË E RËNDËSISHME 

 

Nuk ka kurë, por ka trajtime! 

Sot për sot, ka shumë mënyra për t’i trajtuar çrregullimet e spektrit autik, por këto janë të mundura 

vetëm kur personi diagnostikohet. Duke u vetëdijësuar, ne mund t’i ndihmojmë njerëzit të kontaktojnë 

specialistët dhe të fillojnë një trajtim për përmirësimin e tyre.  

 

Mos u përpiqni të ndryshoni, por të kuptoni! 

Njerëzit me çrregullime të spektrit të autizmit kanë karakteristika, sjellje, shije dhe mënyra specifike sesi 

i bëjnë gjërat. Çelësi është të kuptojmë mënyrën sesi ata e shohin botën dhe performancën e tyre pa u 

përpjekur ta ndryshojmë.  

 

Të rriturit me çrregullime të Autizmit 

Nuk ka një kurë për çrregullimet e spektrit të Autizmit. Pas diagnostikimit, ky është një çrregullim që do 

të qëndrojë gjatë gjithë jetës. Kërkimet tregojnë se aktivitetet e punës që inkurajojnë pavarësinë mund 

të shtojnë aftësitë ditore të personit dhe të pakësojnë simptomat e autizmit.  

 

Përshtatur nga:  https://nationaltoday.com/world-autism-awareness-

day/?fbclid=IëAR1FjZv41FnëNgaFjrNgnxM2EhkIuVe4bzË0J-rf5JI6BTz1YTËZjnR7M5g 

https://nationaltoday.com/world-autism-awareness-day/?fbclid=IëAR1FjZv41FnëNgaFjrNgnxM2EhkIuVe4bzË0J-rf5JI6BTz1YTËZjnR7M5g
https://nationaltoday.com/world-autism-awareness-day/?fbclid=IëAR1FjZv41FnëNgaFjrNgnxM2EhkIuVe4bzË0J-rf5JI6BTz1YTËZjnR7M5g

