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Christine Preißmann – lekarz medycyny ogólnej i psychoterapeutka, sama ma zespół Aspergera. Jest autorką książki Zespół Aspergera.
Występuje jako prelegentka na sympozjach naukowych, prowadzi stosowne szkolenia oraz publikuje artykuły w czasopismach
fachowych, by propagować wiedzę o różnych formach autyzmu, a tym samym doprowadzić do lepszego zrozumienia osób dotkniętych
tym zaburzeniem.
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Życie w dwóch światach
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Doświadczenia szkolne: między integracją a specjalnym traktowaniem
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Informacje i możliwości pomocy
Przyjaźnie w wieku dziecięcym
Kontakty z ludźmi w okresie dojrzewania i dorosłości
Problemy z szukaniem partnera i problemy w związku
Docenianie wyjątkowych cech osób z autyzmem
A co z dziećmi?
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Czas wolny i mieszkanie
Organizacja czasu wolnego i poszukiwanie odpowiedniego mieszkania
Informacje i możliwości pomocy
Czas wolny: odpoczynek i aktywność
Zasadnicze kwestie dotyczące mieszkania
Rozwiązania mieszkaniowe
Załatwianie koniecznych spraw i robienie zakupów
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Zdrowie i choroba
Doświadczenia dotyczące wizyt u lekarza i pobytów w szpitalu
Informacje i możliwości pomocy
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Wykaz autorów
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