
Karamdaman sa Autismo (Tagalog Version)
Ang Karamdaman sa Autismo (ASD) ay isang neurodevelopmental disorder, nailalarawan sa pamamagitan ng iba't ibang antas ng 
pagkasira at pagkaantala sa pag-unlad sa komunikasyon sa lipunan, pang-emosyonal at nagbibigay-malay na paggana at pag-uugali. 
Ang mga minarkahang tampok ay paulit-ulit na paghihirap sa komunikasyon sa lipunan at pinaghihigpitan ang paulit-ulit na mga 
pattern ng pag-uugali.

Mga karaniwang sintomas ay

Mga paghihirap sa komunikasyon

Mga paghihirap sa
Social-emotional reciprocity
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Mga paghihirap sa non-verbal
communication

Mga paghihirap sa pagbuo at 
pagpanatili sa relasyon

Hirap sa normal na pag-uusap na 
pabalik-balik, hal. tangential pagsasalita

Hirap magbahagi ng emosyon o 
makakaapekto, hal. limitadong nakangiting 
panlipunan

Kakulangan ng pakikiramay sa kahirapan 
upang maunawaan ang mga saloobin at 
damdamin ng iba

Nabawasan ang pakikipag-ugnay sa mata, 
na maaaring mukhang bastos o walang 
pansin

Kakaibang prosody, hal. mekanikal na flat 
intonation

Mahina sa paggamit ng mga kilos at 
ekspresyon ng mukha upang 
makipag-usap

Hirap makabuo at magpanatili ng kaibigan

Pinagkakahirapan na ayusin ang mga 
pag-uugali sa iba't ibang mga konteksto ng 
panlipunan, hal. pagtaas o paggawa ng mga 
hindi naaangkop na katanungan o pahayag 
sa lipunan

Kakulangan ng interes sa mga kapantay. 
Mas gusto maglaro ng mag-isa

Pinaghihigpitan, paulit-ulit na mga pattern ng pag-uugali

Stereotyped
o paulit-ulit na paggalaw o 

pagsasalita

Pagpipilit
sa pagkakatulad Fixated na interes Hindi karaniwang mga 

isyu sa pandama

Mga paggalaw ng katawan na 
stereotyped, hal. pumapalakpak na 
mga kamay

Pinaghihigpitan at na-ritwal na 
pag-uugali, hal. paglinya ng mga 
laruan

Hindi karaniwang mga pattern ng 
pagsasalita, hal. paulit-ulit na mga 
salita sa labas ng konteksto ng 
panlipunan

Mahigpit na pagsunod sa ilang 
mga patakaran

Malaking pagkabalisa sa maliliit 
na pagbabago

Matinding pokus o interes sa 
ilang mga paksa

Hindi pangkaraniwang abala 
sa may ilang mga bagay, hal. 
nanonood ng isang umiikot na 
fan

Hyper-o hypo-reactivity sa 
sensory stimuli, hal. masamang 
tugon sa mga tukoy na tunog

Hindi karaniwang interes ng 
pandama, hal. labis na amoy o 
paghawak ng mga bagay

Epektibong Paggamot sa ASD

Pagtatasa at
diagnosis

Behavioural at 
edukasyonal na 

pagsasanay 
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