طب شخصا توّحديا...
قبل أن تخا ِ
غالبا ما يظهر الأشخاص المعانون من التوحد خارجيا كأشخاص عاديين جدا،
ويتكلمون بصورة واضحة وصحيحة .المشكلة معهم هو أنهم يتمثلون
المعلومات بصورة مختلفة .لذلك السبب فإنهم أحيانا لا يفهمون المعنى
تقال أو تحدث أو لا يعرفون وضع ذلك في موضعه
الكامل للأشياء التي ُ
الصحيح .فقد يختبئ وراء استقلاليتهم الظاهرية الخوف والعزلة والعجز
الاجتماعيين.
لذلك:
• لا تلمس الشخص التوحدي بدون لزوم.
• اشرح أولا ما تريد أن تفعله وقم بتأكد من كون الشخص التوحدي قد فهمك
قبل أن تبدأ في القيام بإجراء ما.
• اطرح اسئلة بسيطة ولا تحتمل أكثر من معنى واحد.
• تجنب السخرية والتهكم ولا تستعمل العبارات المجازية أو التشبيهات.
• امنح الشخص التوحدي وقتا أطول للتفكير لكي يستوعب معلوماتك.
• اعلم أن الشخص التوحدي إذا لم ينظر إليك ،فهذا لا يعني أنه قليل الأدب.
من المهم أن تعرفوا عن هذا الشخص التوحدي أنه:
قد يتصرف بصورة غير لائقة أو بصورة غريبة.
قد يظهر أنه غير منتبه وربما قد لا يرد الفعل تماما.
يتجنب الاتصال البصري بالعين عند الضغط أو الإجهاد.
قد يرد الفعل بحساسية مفرطة.
قد يبدو عديم اللباقة.
قد يبدو متعنتا أو عنيدا أو غاضبا.
قد يكون مطاوعا لدرجة مفرطة.
غالبا ما لا يحب الاتصال البدني.
يصعب عليه فهم لغة الجسد.
يفهم الأمثال الشعبية أو الاستعارات أحيانا فهما حرفيا.
قد يستعمل لغة رسمية أو لغة الكبار أو لغة الأوساط الراقية.
يحب العادات الثابتة والقواعد.
له عدد من الاهتمامات المعينة.
يصعب عليه أن يضع نفسه مكان غيره أو يستشعر إحساسه.
معلومات مهمة للشرطة ومقدمي المساعدة والمراقبين
الشخص التوحدي حساس ،سواء أكان ضحية أو شاهدا أو متهما .قد توقعه
المشاكل المتعلقة بالتواصل والتفاعل والخيال في مشاكل وتثير لديه
الخوف إذا لم يفهم الغير سلوكه فهما حسنا .استشيروا مع خبير للحرص
على أن يتم استقبال الشخص التوحدي أفضل استقبال.
التوحدي أفضل استقبال.
التوحد ،والذي تنضوي في إطاره أيضا اضطرابات “أسبيرجر ”regrepsA
و”اضطراب النمو الشامل غير المحدد بصورة أخرى  ،”SON-DDPهو اضطراب
مصنف في التصنيف الدولي للأمراض  01DCIلمنظمة الصحة العالمية
كاضطراب عقلي وسلوكي .إذا كنتم تظنون أن موكلكم أو شاهدكم أو سجينكم
شخص توّحدي ،فلتطلبوا إذن تحرير تقرير الطب النفسي لفائدة سير
العدالة.
للمزيد من المعلومات عن التوحد:

www.autisme.nl

