«Ο αςηιζμόρ δεν είναι ένα κέλςθορ ηος αηόμος. Είναι διειζδςηικόρ ζε κάθε πηςσή
ηος αηόμος. Είναι έναρ ηπόπορ ύπαπξηρ»

Παξαπάλσ δηαβάζαηε

ηα ιόγηα ηνπ Jim

Sinclair, όπνπ ηύραηλε λα αλήθεη ζην θάζκα ηνπ
απηηζκνύ. (αλαθ. ζηε Γθνλέια, 2008, ζ.25). Ο
ιόγνο πνπ ηα παξαζέηνπκε είλαη γηα λα γίλεη
θαηαλνεηό πσο ν απηηζκόο δελ ραξαθηεξίδεη
απηόλ πνπ ηνλ έρεη σο άλζξσπν . Δειαδή όπσο
αθξηβώο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη κπσπία ή
έλαο άλζξσπνο κε παξαπαλίζηα θηιά ην ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη απηηζκό.
Οη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ απηηζκό δελ
είλαη πξώηα Απηηζηηθνί θαη κεηά άλζξσπνη. Είλαη
απιώο ΑΝΘΡΩΠΟΙ πνπ ηπραίλεη λα αλήθνπλ θαη
ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ.
Ο απηηζκόο πεξηγξάθηεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Ακεξηθαλό ςπρίαηξν
Kanner , ην 1943, ν νπνίνο αλέθεξε πεξηπηώζεηο παηδηώλ θιεηζκέλσλ ζηνλ εαπηό ηνπο
θαη ρσξίο δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο. Η θαζηέξσζε ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Απηηζκνύ
έγηλε κε απόθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΟΗΕ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2007 θαη
απνθαζίζηεθε λα γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 2 Απξηιίνπ. θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
είλαη ε ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ απηηζκό θαη ε ζσζηή αληηκεηώπηζε από
κέξνπο ηεο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ κέζα ζην θνηλσληθό πιαίζην.
Φέηνο ν ενξηαζκόο ηεο Παλειιαδηθήο εκέξαο Λνγνζεξαπείαο έρεη θεληξηθό ζέκα ηεο
ηνλ Απηηζκό.

Τι είναι ηελικά ο αςηιζμόρ ;

Από ηελ άπνςε ηεο ηαηξηθήο ν όξνο απηηζκόο αλαθέξεηαη ζε θάζκα ζνβαξώλ,
λεπξνςπρηαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη
δηαξθνύλ νιόθιεξε ηε δσή. Εκπνδίδεη ηα άηνκα λα θαηαλννύλ ζσζηά όζα βιέπνπλ ,
αθνύλ θαη γεληθά αηζζάλνληαη. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ δηαηαξαρώλ είλαη ε πνηνηηθή
απόθιηζε ζηνπο ηνκείο ηεο ακνηβαίαο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
δεκηνπξγίαο ζρέζεο , ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε – ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο , ηεο
ζθέςεο - θαληαζίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο . Οη απνθιίζεηο απηέο επεξεάδνπλ
ζνβαξά ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο , ηνλ ηξόπν
κε ηνλ νπνίν καζαίλεη , ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε όιεο ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.

Είλαη ζεκαληηθό ζην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί πσο θάζε άηνκν κε απηηζκό είλαη
εληειώο δηαθνξεηηθό...Σόζν δηαθνξεηηθό όζν θαη ην απνηύπσκα ηνπ δαθηύινπ ηνπ.
ηελ πνηθηινκνξθία ηεο θιηληθήο εηθόλαο από άηνκν ζε άηνκν ζπκβάιινπλ ε
ζνβαξόηεηα ηνπ απηηζκνύ , ε ζπλύπαξμε άιισλ δηαηαξαρώλ (π.ρ. λνεηηθή
θαζπζηέξεζε ή επηιεςία) ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηόκνπ θαζώο θαη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο.
Ωζηόζν ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία πνπ ζπλαληώληαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην
θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Απηά είλαη :
Άθακπηε ζθέςε , πεξηνξηζκέλν παηρλίδη θαη θαληαζία
ηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ελδηαθέξνληα
Δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε
Μεησκέλεο αηζζεηεξηαθέο ηθαλόηεηεο
Δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ζθέςεο θαη θαηαλόεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
o Δηαηαξαρή ηνπ ιόγνπ (ιεθηηθνύ θαη κε ιεθηηθνύ).
o
o
o
o
o

Πόζο ζςσνόρ είναι ο αςηιζμόρ ζήμεπα ;
ηηο ΗΠΑ γελληέηαη 1 παηδί κε Απηηζκό θάζε 20 ιεπηά. (Autism Society of
America – 2010). Σηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα γελληέηαη 1 παηδί κε Απηηζκό θάζε 23 εκέξεο. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ηηο πην γξήγνξα
εμαπισλόκελεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο αλά ηνλ θόζκν !!! Επηζηεκνληθά
δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ όηη 1 θάζε 100 - 150 άηνκα παξνπζηάδεη θάπνηα δηαηαξαρή
ηνπ θάζκαηνο ηνπ Απηηζκνύ, ελώ λεώηεξεο έξεπλεο αλεβάδνπλ ην πνζνζηό ζε 1 ζηηο
80 γελλήζεηο .
Τν 2012 έρνπλ δηαγλσζζεί ζε όιν ηνλ θόζκν πεξηζζόηεξα παηδηά κε δηαηαξαρέο
ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνύ, παξά κε AIDS, δηαβήηε θαη θαξθίλν. Με βάζε απηά ηα
δεδνκέλα, ππνινγίδεηαη πσο ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4.500
έσο 6.000 παηδηά θαη λεαξά ελήιηθα άηνκα κε θιαζηθό απηηζκό θαη 20.000 έσο
30.000 κε απηηζηηθνύ ηύπνπ δηαηαξαρέο αλάπηπμεο. Δπίζεο πνιινί είλαη θαη νη
ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ηελ δηάγλσζε αλ θαη πιεξνύλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο.
Η διάγνωζη : Από ηα παηδηά πνπ έρνπλ ιάβεη ηε δηάγλσζε ηα αγόξηα ππεξηεξνύλ
4 θνξέο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα.
Η κηθξόηεξε ειηθία πνπ κπνξεί λα γίλεη δηάγλσζε είλαη ηα 3 έηε.
Η δηαδξνκή από ηε δηάγλσζε, ζηελ απνδνρή θαη ζηελ αληηκεηώπηζε πεξλά από ην
ζνθ ηεο δηάγλσζεο γηα ηνπο γνλείο, ζηε δηαδηθαζία ηεο απνδνρήο θαη ζην ζπλερέο
άγρνο ηεο αληηκεηώπηζεο, πνπ αθνξά ηελ αγσλία ησλ γνληώλ αλ θάλνπλ ην ζσζηό, αλ
έθαλαλ παξαιείςεηο, ιάζε, εμνπζελσκέλνη ςπρηθά θαη νηθνλνκηθά από αλνξγάλσηεο

πξνζπάζεηεο. Η θαηαλόεζε ηνπ γνληνύ όηη ην παηδί ηνπ είλαη απηηζηηθό είλαη ε κηζή
κάρε. Όζν πην γξήγνξα απηό δηαγλσζηεί, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε πξόγλσζε.
Αλ είζηε έλα απηηζηηθόο ελήιηθαο, κπνξεί λα έρεηε πεξάζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
δσήο ζαο κε έλα αίζζεκα δηαθνξεηηθόηεηαο ρσξίο λα μέξεηε πνηέ ην γηαηί. Σα άηνκα κε
δηάγλσζε απηηζκνύ ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ έλα θαιύηεξν κέιινλ από όηη παιαηόηεξα
θαζώο ε γλώζε ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ζεξαπείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ
παξεκβάζεσλ επεθηείλεηαη ξαγδαία.
Υπάπσει Θεπαπεία ζηον αςηιζμό ; Αλ θαη ν απηηζκόο δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί,
ππάξρνπλ σζηόζν ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνύλ λα βνεζνύλ ηα άηνκα κε
απηηζκό λα απνθηνύλ θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο θαη λα βειηηώλεηαη ε
πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Καζώο ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία θιηληθήο έθθξαζεο θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηηζκό, έηζη ππάξρεη θαη κία κεγάιε πνηθηιία
ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ. Πάλησο Σα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρή
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ πξνγξάκκαηα πξώηκεο
παξέκβαζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαζώο ν ρξόλνο είλαη πνιύηηκνο .
ήκεξα, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα όια
ηα άηνκα, ζε όιεο ηηο ειηθίεο, ελώ θάπνηεο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε άιιεο ζηελ πξνώζεζε ησλ θνηλσληθώλ, θαη
δηαπξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ . Επεηδή νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ είλαη
ρξόληεο, απαηηνύληαη αιιαγέο ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, θαζώο ην άηνκν
κεγαιώλεη . Επίζεο παηδί πνπ αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ αληηκεησπίδεη
πξνθαλώο κεγάιεο δπζθνιίεο. Σν πην πηζαλό είλαη όηη ζα ρξεηάδεηαη αθαδεκατθή
ππνζηήξημε ζην ζρνιείν, παξεκβάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ
ζρνιείνπ, θαη βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
άιινπο. Σα παηδηά απηά ρξεηάδνληαη κηα κεγάιε θνηλσληθή ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ
λα θάλνπλ θίινπο, λα κάζνπλ λα αιιειεπηδξνύλ κε επηηπρία ζε θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο, θαη ηειηθά λα γίλνπλ ελήιηθεο πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ θαη λα
εμαζθαιίζνπλ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Πάλησο όηαλ βξνπλ ηε δνπιεηά πνπ ηνπο
ηαηξηάδεη γίλνληαη εμαηξεηηθνί ππάιιεινη θαη ζπλεξγάηεο θαη πάλσ από όια απνδνηηθνί
θαη ΑΠΟΛΤΣΑ ΤΝΕΠΕΙ. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πνπ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ
δεηνύλ θαηά απνθιεηζηηθόηεηα άηνκα κε απηηζκό γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Πόηε ππέπει να ανηζςσήζει έναρ γονέαρ ;






αθαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ παηρληδηώλ από ην παηδί.
αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη απνκόλσζε .
Αλαίηην θιάκα ή γέιην.
Τπεξθηλεηηθόηεηα ή εληειώο παζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Τπεξεπαηζζεζία ή κεησκέλε επαηζζεζία ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα.













Παξάινγε πξνζθόιιεζε ζε αληηθείκελα.(π.ρ. ξνιόη)
Πεξίεξγνο ηξόπνο πνπ επεμεξγάδεηαη ηα αληηθείκελα.
Δηαηαξαρέο νκηιίαο (αξγή αλάπηπμε ηεο νκηιίαο ή παληειήο αδπλακία νκηιίαο)
Δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο.
Άγλνηα θηλδύλνπ.
ηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο (θηεξνπγίζκαηα ζηα ρέξηα, πεγαηλνέξρεηαη ζην
ρώξν ρσξίο ιόγν).
Δελ έρεη ζπκβνιηθό παηρλίδη.(Δειαδή δελ ηαΐδεη ην κσξό ζηα ςέκαηα ή λα
κηιάεη ζην ηειέθσλν ζηα ςέκαηα).
Δελ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα άιια παηδηά. Είλαη ζα λα κελ ππάξρνπλ ζηνλ ίδην
ρώξν.
Δελ αληαπνθξίλεηαη ζην όλνκα ηνπ.
Δελ ζαο θνηηάδεη ζηα κάηηα ζρεδόλ πνηέ ή γηα πάλσ από 2 δεπηεξόιεπηα.
Δελ παίδεη κε ηα παηρλίδηα ηνπ θαη απιώο ηα βάδεη ζην ζηόκα ηνπ ή ηα πεηάεη .
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