آٹزم –
فسانے اور حقائق
‘فسانے’ کے ین� چ�ے ید�ے گئے بیانات آٹزم سے دوچار گھرانوں کے افراد کے پا�نے بیانات ہیں۔
‘حقائق’ کالم میں درج بیانات کی بنیاد سائنس اور طبی تحقیق پر ہ�ے۔

ن
فسا�

“آٹزم بدبختی ہ�ے”
“آٹزم آپکا اپنا قصور ہ�ے”

حقائق
بدبختی کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا لیکن آٹزم میں مبتال بچوں کی
مدد کی جا سکتی ہ�ے
والدین پا�نے ب� چ�ے کے آٹزم کا سبب نہیں ہوتے

“آٹزم ایک بیماری ہ�ے جس کا عالج ممکن ہ�ے”

آٹزم نشوونما سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہ�ے جس میں تعلیم اور
تھراپی کے ذ یر�عے بہتری الئی جا سکتی ہ�ے

“آٹزم ایک وبا ہ�ے”

آٹزم ایک ذاتی اور انفرادی کیفیت ہ�ے

“آٹزم چھوتی بیماری ہ�ے”

کسی کو آٹزم نہیں “لگ سکتا”

“آٹزم آ پ�کے گناہوں کی سزا ہ�ے”
“آٹزم کا مطلب ہ�ے ذہنی پسماندگی”

سزا اس شخص کو ملتی ہ�ے جس کا قصور ہو ،نہ کہ ایک
معصوم ننھے ب� چ�ے کو
آٹزم میں مبتال کچھ بچوں کو ذہنی معذوری ہوتی ہ�ے؛ کچھ اوسط
سطح پر ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے میں عام لوگوں سے زیادہ
ذہین ہوتے ہیں

“آٹزم زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہ�ے”

آٹزم بچوں میں تب بھی پایا جاتا ہ�ے جب وہ بالکل ٹی وی نہ
دیکھتے ہوں

“ویکسینیشنز آٹزم کا سبب ہیں”

تحقیقی مطالعات سے آٹزم اور ویکسینیشنز کے درمیان کوئی تعلق
نہیں پایا گیا

ط�قے کے لوگوں میں
“آٹزم صرف ایک مخصوص ب
پایا جاتا ہ�ے”

آٹزم ہر سطح کی آمدنی رکھنے والوں اور ہر تہذیب میں پایا جاتا ہ�ے

“آٹزم میں ماں کا قصور ہوتا ہ�ے”

آٹزم کا تعلق ب� چ�ے کی جینز سے ہوتا ہ�ے اور جینز اسے ماں اور باپ
دونوں سے ملتی ہیں
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