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Πρόλογος

Ο αυτισµός είναι µια εξελικτική διαταραχή και χαρακτηρίζεται από
διαταραχές στην οµιλία, στη γλώσσα, στην κινητικότητα, στην αντίληψη και στις
διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή που αποτελεί τη
βαρύτερη ψυχική διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Η διαταραχή παρουσιάζεται σε 5
ανά 10.000 παιδιά προσβάλλοντας περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια και είναι
από τις πιο δυσνόητες και αινιγματικές καταστάσεις, αφού δεν έχει βρεθεί θεραπεία
έως σήμερα.
Οι µη φαρμακευτικές θεραπείες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα,
προγράµµατα θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτισμού, θεραπείες λειτουργικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οικογενειακή θεραπεία και ψυχοθεραπεία. Στόχος είναι
η βελτίωση της συνολικής λειτουργίας και ενσωμάτωσης του παιδιού. Η
φαρμακευτική θεραπεία θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο ενός συνολικού
προγράµµατος θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Καθοριστικό ρόλο για τη βοήθεια ενός αυτιστικού παιδιού παίζουν οι
διάφορες προσεγγίσεις. Σηµείο κλειδί είναι το παιχνίδι το οποίο προσφέρει
αναπτυξιακή προοπτική και ποικιλία δυνατοτήτων αφού αυξάνει τα κίνητρα του
παιδιού για συµµετοχή. Ο ρόλος των γονιών είναι καίριος αφού µε τη συµµετοχή
τους επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία µέσα στην οικογένεια.
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Abstract

Autism is a developmental disorder characterized by disturbances in speech,
language, mobility, perception and interpersonal relationships, but also a lifelong
developmental disorder that is heavier mental disorder of childhood. The disorder
occurs in 5 per 10,000 children affecting more boys than girls and is one of the most
obscure and enigmatic statements, as no cure are known to date.
The non-drug treatments include educational programs, treating autism
treatments work and communication skills, family therapy and psychotherapy. The
aim is to improve the overall operation and integration of the child. Drug therapy
should be part of an overall program of care.
Instrumental in helping an autistic child play various approaches. A key point
is the game which offers developmental perspective and range of possibilities since it
increases the child's motivation to participate. The role of parents is crucial since their
participation a better collaboration and communication within the family.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεί μία σοβαρή νευροψυχιατρική διαταραχή που συνήθως συνοδεύει
τον

άνθρωπο

μέχρι

τα

βαθιά

του

γεράματα.

Στο

πλαίσιο

αυτής

της

διαταραχής εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών
δεξιοτήτων που είναι ζωτικές για την ψυχοκοινωνική λειτουργία και επάρκεια του
ανθρώπου. Εμφανίζεται κυρίως στην ηλικία των 2 ετών. Φαίνεται μάλιστα ότι στα
αγόρια εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι στα κορίτσια και συγκεκριμένα
με αναλογία 4 αγόρια προς ένα κορίτσι αλλά στα κορίτσια εμφανίζεται σε πιο βαριά
μορφή. Θεωρείται πολυπαραγοντική διαταραχή. Το ακριβές αίτιο παραμένει
αδιευκρίνιστο. Οι παράγοντες κινδύνου είναι γενετικοί και περιβαλλοντικοί. Ανήκει
σε μια ομάδα διαταραχών που αποκαλούνται διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
(ΔΦΑ). Σε πολλές χώρες ο αυτισμός δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένος, κάτι που
έχει

ως

αποτέλεσμα

τη

δυσκολία

διάγνωσης

του.

(www.infospoudes.gr/index.php?option=com...autismos...)
Συγκεκριμένα όσον αφορά την κληρονομικότητα, στις μελέτες που
διερευνούν την παθογένεια του παιδικού αυτισμού φαίνεται, ότι σημαντικό ρόλο
κατέχουν τα γενετικά αίτια-ανωμαλίες. Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών
φαίνεται ότι ο γονιδιακός παράγοντας συμμετέχει, χωρίς όμως ο αυτισμός να
κληρονομείται με τους κανόνες του Mendel. Όσον αφορά τους περιγεννητικούς
παράγοντες δεν ενοχοποιείται άμεσα το κάπνισμα. Σε πρόσφατες μελέτες, οι
παράγοντες κινδύνου περιορίζονται στην προωρότητα, το χαμηλό βάρος γέννησης
(<2.500 kg) και στην ύπαρξη ψυχιατρικού ιστορικού των γονέων.
Η διάγνωση του αυτισμού περιλαμβάνει δύο στάδια: 1) την ανίχνευση από τον
γενικό πληθυσμό βρεφών ή παιδιών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ύποπτα για
παιδικό αυτισμό και 2) τη διάγνωση του αυτιστικού παιδιού. Το πρώτο στάδιο σε
χώρες όπου έχει καθιερωθεί ο έλεγχος για αυτισμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας διεξάγεται από τον παιδίατρο ή τους παιδιατρικούς νοσηλευτές. Στο δεύτερο
στάδιο σημαντική κρίνεται η συμμετοχή ειδικών στο θέμα του παιδικού αυτισμού.
Στην Ελλάδα η διάγνωση του αυτισμού γίνεται πολλές φορές με καθυστέρηση.

8

Πάντως, έρευνες έχουν δείξει ότι τα σημάδια του αυτισμού εμφανίζονται και
νωρίτερα από την ηλικία του ενός έτους.
Το παιδί με αυτισμό φαίνεται ότι αδιαφορεί για το ανθρώπινο περιβάλλον και
αποφεύγει να επικοινωνεί με τους συνομηλίκους του αλλά και τους ενήλικους.
Είναι απόμακρο ή αγνοεί τι κάνει ο ενήλικας, σχέση του με τους ανθρώπους είναι
διαταραγμένη και εκφράζει αποδοκιμασία σε περίπτωση που επιδιώκεται
αλληλεπίδραση. Προσκολλάται στους γονείς, ενδιαφέρεται περισσότερο να κοιτάζει
καθρέπτες

ή

φώτα

παρά

τους

συνομηλίκους

του.

Συνήθως

παρουσιάζει

προφανή δυσκολία στη χρήση μη λεκτικών συμπεριφορών, όπως οπτική επαφή,
εκφράσεις προσώπου και συγκεκριμένες χειρονομίες κατά τη διάρκεια μιας
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Υπάρχουν παιδιά που πάσχουν από αυτισμό, τα οποία
πλησιάζουν τους ανθρώπους αυθόρμητα αλλά με έναν παράξενο και ακατάλληλο
τρόπο (βγάζοντας φωνές). Εμφανίζει έντονη λεκτική ή σωματική επιθετικότητα προς
τους άλλους, συχνά χωρίς σημαντική αφορμή. Επίσης,

εμφανίζει μορφές

αυτοτραυματισμού (χτυπά το κεφάλι, δαγκώνεται, γρατζουνίζεται) ως απάντηση στο
άγχος, στο θυμό, στη ματαίωση.
Ο αυτισμός θα πρέπει να διαχωρίζεται αρχικά από τις άλλες διάχυτες
διαταραχές ανάπτυξης, που είναι το Σύνδρομο Asperger, το Σύνδρομο Rett και την
αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Ακόμη, θα πρέπει να διαχωρίζεται
από την παιδική σχιζοφρένεια, τις διαταραχές της γλωσσικής έκφρασης, τη νοητική
καθυστέρηση καθώς και τις αισθητηριακές ελλείψεις, όπως κώφωση. Ο κεντρικός
άξονας για τη διαφορική διάγνωση του αυτισμού από τις υπόλοιπες αναπτυξιακές
διαταραχές είναι η ποιότητα της λειτουργικότητας του παιδιού σε κοινωνικό επίπεδο.
Σε περίπτωση που ο αυτισμός συνοδεύεται από βαριά νοητική υστέρηση είναι πολύ
δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ των δύο διαταραχών. Όμως, ακόμα κι ένα παιδί
με βαριά νοητική υστέρηση εμφανίζει απλές μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς όπως
το χαμόγελο, τη βλεμματική επαφή και την αναζήτηση επαφής με τους άλλους
ανθρώπους. Επιπλέον τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δεν παρουσιάζουν τα ειδικά
ελλείμματα στη συνδυαστική προσοχή, τη μίμηση και τις γνωστικές δεξιότητες που
παρουσιάζονται στα παιδιά με αυτισμό. (www.boro.gr/.../ti-einai-o-autismos-kai-posepireazei-ti-zoi-enos-paidiou)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αυτισμός
1.1.1.Ορισμός του αυτισμού
Η γενικευμένη διαταραχή της συμβολικής ικανότητας είναι εμφανής καθώς
παρουσιάζουν μια εμμονή σε συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούν με
στερεότυπες επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η
απόσυρση και η αδυναμία εμπλοκής σε κοινωνικές καταστάσεις, ενώ συχνά έχουν
έντονες

εκρήξεις

και

ανεξέλεγκτες

καταστροφικές

αντιδράσεις.

(el.wikipedia.org/wiki/Αυτισμός, 2013)
Ο όρος αυτισµός ετυµολογικά προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός»
και υποδηλώνει την αποµόνωση ενός ατόµου στον εαυτό του. Χρησιµοποιήθηκε
αρχικά από τον Ελβετό ψυχίατρο, Eugen Bleuler, το 1911 για να χαρακτηρίσει
ορισµένα άτοµα µε σχιζοφρένεια τα οποία είχαν χάσει επαφή µε την
πραγµατικότητα. Άλλοι δύο ψυχίατροι που χρησιµοποίησαν αυτόν τον όρο ήταν ο
Leo Kanner (1943) και ο Hans Aspreger (1944) οι οποίοι περιέγραψαν, ξεχωριστά ο
καθένας, ορισµένες περιπτώσεις παιδιών που είχαν χάσει επαφή µε την
πραγµατικότητα, χωρίς να έχουν σχιζοφρένεια. (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη, 2005)
Ο αυτισμός

εντάσσεται στη κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών

Διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε
πολλούς τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα, για το λόγο αυτό ονομάζονται και
διάχυτες. Στη κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών εντάσσονται,
εκτός από τον αυτισμό, η διαταραχή Asperger, η διαταραχή Rett, η παιδική
αποδιοργανωτική

διαταραχή

και

η

διαχυτική

αναπτυξιακή

διαταραχή

μη

προσδιοριζόμενη αλλιώς. (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη, 2005)
Η διαταραχή Asperger περιγράφει τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν τα ίδια
συμπτώματα με τα παιδιά με αυτισμό, αλλά δεν έχουν ελλείμματα στη γλωσσική
ανάπτυξη. Η διαταραχή Rett χαρακτηρίζει τα παιδιά που αρχίζουν να εμφανίζουν
ειδικά ελλείμματα μετά από μια σύντομη περίοδο ομαλής ανάπτυξης. Η παιδική
αποδιοργανωτική διαταραχή χαρακτηρίζει παιδιά που εμφανίζουν μια συνολική
παλινδρόμηση σε πολλούς τομείς ανάπτυξης μετά από μια περίοδο ομαλής
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ανάπτυξης. Η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
χαρακτηρίζει τα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στην ανάπτυξή τους,
αλλά δεν πληρούν εξ ολοκλήρου τα κριτήρια για καμιά από τις παραπάνω
κατηγορίες. (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη, 2005)
Ο Kanner θεώρησε ως εγγενή την παραπάνω διαταραχή και ταυτόχρονα
υποστήριξε ότι οφείλεται στην ψυχρή σχέση των γονιών µε τα παιδιά τους. Η θεωρία
αυτή επικράτησε µέχρι τη δεκαετία του 1970, καθώς δεν έτυχε επιστηµονικής
υποστήριξης, ενώ άλλοι ερευνητές υποστήριξαν (Schopler) ότι αντί ο θεραπευτής να
επικεντρώνεται στ θεραπεία των γονιών είναι προτιµότερο να συµπεριλαµβάνει τους
γονείς

στην

οµάδα

που

ασχολείται

θεραπευτικά

µε

το

παιδί.

(in.gr

health,health.in.gr/parents/Article., 2013)

1.1.2. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Σύμφωνα με τα δύο έγκυρα ταξινομητικά εγχειρίδια (ICD 10) της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας και το DSM- IV της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης είναι ο
όρος που καλύπτει όλο το φάσμα του αυτισμού. Στις διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές περιλαμβάνονται:
 Αυτισμός της παιδικής ηλικίας
 Άτυπος αυτισμός
 Σύνδρομο Rett
 Σύνδρομο Asperger
 Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας
 Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
(http://kday.chi.sch.gr/autosch/joomla15/images/M_images/auti...)
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1.2.Αίτια του αυτισμού

Ο αυτισμός είναι μια εκ γενετής διαταραχή του εγκεφάλου, που επηρεάζει τον
τρόπο που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Είναι μια διαταραχή
οργανικής αιτιολογίας και μάλιστα πολυπαραγοντικής. Η αιτία εξακολουθεί να
παραμένει άγνωστη. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ένα νευρολογικό πρόβλημα, που
επηρεάζει εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία επεξεργάζονται τη γλώσσα και
τις πληροφορίες που δίνουν οι αισθήσεις. Ίσως υπάρχει μια δυσαναλογία κάποιων
συγκεκριμένων νευροχημικών ουσιών στον εγκέφαλο.
Οι

μελέτες

που

επικεντρώνονται

στις

οικογένειες

των

αυτιστικών

συμπεραίνουν ότι γενετικοί παράγοντες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην αιτιολογία
καθώς η συχνότητα εμφάνισης αυτισμού σε αδέλφια αυτιστικών παιδιών
υπολογίζεται στο 3%. (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη, 2005) Επίσης ο αυτισμός έχει
σχετισθεί με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Για τους
νευροψυχολογικούς παράγοντες πιστεύεται ότι η φύση των ελλειμμάτων οφείλεται σε
εγκεφαλική δυσλειτουργία που περιλαμβάνει πολλές περιοχές του εγκεφάλου και όχι
μόνο μία. Έχουν εντοπιστεί δομικές ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα των αυτιστικών
ατόμων ενώ άλλες ανωμαλίες έχουν παρατηρηθεί στο κροταφικό λοβό και στον
υπερμεσολόβιο έλικα. Νευροχημικές έρευνες έδειξαν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης
στα αυτιστικά άτομα.
Γενετικοί παράγοντες μπορεί μερικές φορές να εμπλέκονται. Τελικά ο
αυτισμός μπορεί να είναι η απόρροια ενός συνδυασμού διαφόρων αιτιών. Οι γονείς
δεν είναι υπαίτιοι που το παιδί τους είναι αυτιστικό αφού οι ερευνητές συμφωνούν ότι
ο αυτισμός φαίνεται να προκαλείται από κάποιο φυσικό πρόβλημα στον εγκέφαλο.
Όλα τα παραπάνω δεν έχουν οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτιολογία
του αυτισμού.
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1.3.Τρόποι εκδήλωσης του αυτισμού

Τα άτομα με αυτισμό έχουν εξαιρετική δυσκολία στην εκμάθηση γλώσσας και
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με
άλλους ανθρώπους. Διακρίνουμε δύο τρόπους εκδήλωσης του αυτισμού:
1) Ο πρώιμος παιδικός αυτισμός αποτελεί την τυπική μορφή. Το μωρό είναι
ιδιαίτερα ήσυχο δεν κλαίει, δεν φωνάζει και δείχνει αδιαφορία για το
περιβάλλον του. Δεν χαμογελά στη μητέρα του ούτε ανταλλάσσει βλέμματα
μαζί της. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας είναι τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια
που επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη διαταραχή.
2) Ο δευτερογενής αυτισμός εκδηλώνεται στα δυόμισι έως τρία χρόνια, ύστερα
από μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη ήταν φυσιολογική. Η έναρξη
συμπίπτει με γεγονότα ποικίλης σημασίας όπως μια σωματική ασθένεια,
ολιγοήμερη νοσηλεία, μετακόμιση της οικογένειας, αποχωρισμός από κάποιο
αγαπημένο πρόσωπο. Το παιδί βιώνει ψυχοτραυματικά τη νέα εμπειρία,
σταματά την εξέλιξη του και παλινδρομεί, χάνοντας τόσο την όποια
ικανότητα του να μιλά όσο και κάποιες δεξιότητες που είχε αποκτήσει.
Ταυτόχρονα παύει η επικοινωνία, το παιδί κλείνεται στον εαυτό του και
βυθίζεται στον αυτισμό.
Η πρόγνωση του αυτισμού δεν είναι καλή. Μόνο το 10% των αυτιστικών παιδιών
φτάνει σε ικανοποιητικό βαθμό ανεξαρτησίας, με σχετική κοινωνική ένταξη. Καλή
πρόγνωση έχουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το λόγο και δεν παρουσιάζουν νοητική
καθυστέρηση. Ένας μεγάλος αριθμός όμως εξακολουθεί και στην ενήλικη ζωή να
έχει ανάγκη φροντίδας και παραμονής σε ειδικευμένα θεραπευτικά πλαίσια.
(www.iator.gr)
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις στον αυτισμό έχουν στόχο την κατάκτηση της
επικοινωνίας και τον έλεγχο της ακατάλληλης συμπεριφοράς. Απευθύνονται τόσο
στο παιδί όσο και στους γονείς με τη συμβουλευτική των γονέων να έχει σκοπό την
κατανόηση της φύσης του προβλήματος από τους γονείς και τη συναισθηματική τους
υποστήριξη στις δυσκολίες της καθημερινής συμβίωσης με το αυτιστικό παιδί. Η
χρησιμότητα της φαρμακοθεραπείας στον αυτισμό δεν είναι αποδεδειγμένη. Μεγάλο
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βάρος δίνεται στην εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών με τεχνικές που βασίζονται
σε θεωρίες συμπεριφοράς. Εκπαιδεύονται να αυτοεξυπηρετούνται και να αποκτούν
ορισμένες δεξιότητες. Υπάρχει όμως πρόβλημα για τη διατήρηση αυτών των
ικανοτήτων τους, αφού όταν τα αυτιστικά παιδιά βρεθούν σε νέες καταστάσεις ή
συνθήκες δεν μπορούν να αναπαραγάγουν αυτά που έχουν μάθει. Η δυνατότητα της
λεκτικής επικοινωνίας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αυτισμού. Γίνονται
προσπάθειες για την απόκτηση επικοινωνίας και της εκπαίδευσης στο λόγο. Όταν
αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε παιδιά χαμηλής λειτουργικότητας τότε
προτείνονται εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας.(www.iator.gr)

1.4.Διάγνωση του αυτισμού

Τα συµπτώµατα του αυτισµού εµφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία και
συνήθως πριν τα δύο χρόνια. Ακόµη και στον πρώτο χρόνο της ζωής ενός βρέφους,
υπάρχουν ενδείξεις που κάνουν τους γονείς να υποψιάζονται ότι η ανάπτυξη του
παιδιού τους παρεκκλίνει από το φυσιολογικό. Η σηµαντικότερη ανησυχία των
γονέων εστιάζεται στην καθυστερηµένη ανάπτυξη του λόγο και έτσι το παιδί
παραπέµπεται σε κάποια ειδική ή διεπιστηµονική οµάδα. (http//www. Αυτισµός |
NOESI, 2009)
Η αξιολόγηση του παιδιού είναι διαδικασία αρκετά πολύπλοκη που απαιτεί
άριστη θεωρητική κατάρτιση εκ µέρους των ειδικών και συνεργασία των επιµέρους
ειδικοτήτων. Τα στοιχεία που χρειάζονται οι ειδικοί, ιδίως αν τα παιδιά είναι µικρά,
τα συλλέγουν από τους γονείς µε συνέντευξη και από το παιδί µέσω της
παρατήρησης εάν αυτό δεν έχει αναπτύξει λόγο. Για να αξιολογηθούν οι πληροφορίες
από τους γονείς, έχουν κατασκευαστεί ειδικά σταθµισµένες κλίµακες αξιολόγησης
όπως η κλίµακα CARS (Childhood Autism Rating Scale), η κλίµακα ABC (Autism
Behaviour Checklist) και η κλίµακα CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) η
οποία καθιστά δυνατή την έγκαιρη ανίχνευση του αυτισµού στην ηλικία περίπου των
18 µηνών. (http//www. Αυτισµός | NOESI, 2009)
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Οι Καναδοί γιατροί κατάφεραν να αναγνωρίσουν ειδικά χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς των βρεφών κάτω των 12 μηνών τα οποία δείχνουν με ακρίβεια κατά
πόσο ένα παιδί θα παρουσιάσει ή όχι αυτισμό. Κατέγραψαν σημεία της συμπεριφοράς
των παιδιών τα οποία ενέταξαν σε μια κλίμακα αξιολόγησης που ονόμασαν Autism
Observation Scale for Infants (AOSI) δηλαδή Κλίμακα Παρακολούθησης Αυτισμού
για Βρέφη.
Η κλίμακα περιλαμβάνει την αξιολόγηση για τα ακόλουθα σημεία συμπεριφοράς:
1. Απουσία χαμόγελου σε ανταπόκριση χαμόγελου από άλλους
2. Μη ανταπόκριση όταν καλείται το όνομα του παιδιού
3. Παθητική ιδιοσυγκρασία
4. Μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας στην ηλικία των 6 μηνών που
ακολουθείται από υπερβολική ερεθιστικότητα
5. Τάση εστίασης της προσοχής σε ορισμένα αντικείμενα
6. Μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση
7. Απουσία εκφράσεων στο πρόσωπο όταν το παιδί κοντεύει στην
ηλικία των 12 μηνών
8. Ατυπική οπτική επαφή και προσοχή του παιδιού προς άλλους και το
περιβάλλον
9. Στην ηλικία του ενός έτους, τα ίδια αυτά παιδιά παρουσιάζουν
δυσκολίες επικοινωνίας, έκφρασης και γλώσσας
10.Χαμηλότερο επίπεδο εκφραστικής και δεκτικής έκφρασης, λιγότερες
χειρονομίες, κατανόηση λιγότερων φράσεων
Η κλίμακα αυτή βοηθά σύμφωνα με τους Καναδούς γιατρούς την καλύτερη
αναγνώριση των προβλημάτων της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Εάν οι
γονείς διαπιστώνουν ανησυχητικά σημεία στη συμπεριφορά των παιδιών τους ακόμη
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και σε ηλικίες κάτω των 12 μηνών, είναι σημαντικό να ζητούν τη βοήθεια ειδικών.
(http://kday.chi.sch.gr/autosch/joomla15/images/M_images/auti...)

1.5.∆ιαφορική διάγνωση

Ορισµένα απ’ τα συµπτώµατα του αυτισµού όπως η καθυστέρηση στη
γλωσσική ανάπτυξη, η εµφάνιση γνωστικών ελλειµάτων, η αυτοκαταστροφική
συµπεριφορά εµφανίζονται και σε άλλες διαταραχές. Η κεντρική έννοια για τη
διαφορική διάγνωση του αυτισµού από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι η
ποιότητα της λειτουργικότητας του παιδιού σε κοινωνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που
ο αυτισµός συνοδεύεται από βαριά νοητική υστέρηση είναι πολύ δύσκολο να γίνει η
διάκριση µεταξύ των δύο διαταραχών. Όµως ακόµα κι ένα παιδί µε βαριά νοητική
υστέρηση εµφανίζει απλές µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς όπως το χαµόγελο, τη
βλεµµατική επαφή και την αναζήτηση επαφής µε τους άλλου ανθρώπους. Επιπλέον
τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση δεν παρουσιάζουν τα ειδικά ελλείµµατα στη
συνδυαστική προσοχή, τη µίµηση και τις γνωστικές δεξιότητες που παρουσιάζονται
στη «θεωρία του νου» (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη, 2006)
Επίσης η διαφορική διάγνωση του αυτισµού γίνεται και απ’ τη σχιζοφρένεια η
οποία είναι µια ψυχωτική διαταραχή που συνοδεύεται από παραληρητικές ιδέες,
ψευδαισθήσεις, διαταραχή σκέψης και σηµαντική έκπτωση στη λειτουργική και
προσαρµοστική συµπεριφορά του ατόµου. Η πρώτη εµφάνιση της σχιζοφρένειας δεν
γίνεται συνήθως πριν τα 7 χρόνια, η διαταραχή αυτή δεν συνοδεύεται από νοητική
καθυστέρηση ενώ υπάρχουν περίοδοι κρίσεων. (Χριστιανόπουλος, 2006)

1.6.Επιδημιολογία

Ο αυτισμός θεωρείται σπάνια διαταραχή παρόλο που νεώτερα ερευνητικά
δεδομένα αναφέρουν συχνότητα 15-20 περιπτώσεων στις 10.000. Η αύξηση της
συχνότητας προφανώς αντανακλά τη χρήση ευρύτερων διαγνωστικών εργαλείων με
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τα οποία είναι εφικτή και η διάγνωση ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιου αυτισμού. Η
διαταραχή αυτή εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις ενώ έχει διαπιστωθεί ότι
συχνά συγγενείς πρώτου βαθμού αυτιστικών ατόμων, οι οποίοι εμφανίζουν οι ίδιοι τη
διαταραχή, παρουσιάζουν μεμονωμένα αυτιστικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά
τους. (Α. Πάμπανος, Χ. Σοφοκλέους, Κ. Βολάκη, Σ.Κίτσιου-Τζέλη, 2006) Σε σχέση
με το φύλο υπερτερούν τα αγόρια έναντι των κοριτσιών (3,8 αγόρια/1 κορίτσι).
Στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας
Αυτιστικών Ατόμων, υπάρχουν 4.000−5.000 παιδιά και ενήλικες με κλασικό αυτισμό,
ενώ 20.000–30.000 είναι εκείνοι με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.(Ε. Λαζαράτου,
2010).

1.7.Βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού

Παρακάτω αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού όπως αυτά
εκδηλώνονται στους διάφορους τομείς ανάπτυξης:
• Η κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη
Ένα αυτιστικό παιδί έχει σοβαρά ελλείµµατα στους τοµείς των κοινωνικών
δεξιοτήτων, όπως η διαµόρφωση συναισθηµάτων δεσµού µε τους γονείς, το
κοινωνικό χαµόγελο, η µίµηση ή η κατανόηση των συναισθηµάτων του άλλου, τα
οποία είναι εµφανή ήδη από τη βρεφική ηλικία. Γενικά, τα αυτιστικά παιδιά έχουν
εξαιρετικές δυσκολίες στη διαµόρφωση συναισθηµατικών σχέσεων µε τους άλλους
ανθρώπους ακόµα και µε άτοµα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Ορισµένοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αυτιστικά παιδιά δεν χαρακτηρίζονται από συνολική
ανικανότητα για επικοινωνία αλλά µάλλον αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην
κατανόηση των κοινωνικών πληροφοριών για το λόγο αυτό και δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτές.(in.gr health, health.in.gr/parents/Article., 2009)
Τα αυτιστικά βρέφη παρουσιάζουν σοβαρά ελλείµµατα στην ικανότητά τους
να χρησιµοποιούν τη συνδυαστική προσοχή ή τις χειρονοµίες για να µοιραστούν µια
εµπειρία µε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αυτή η απουσία πρώιµων αλληλεπιδράσεων
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επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη σχέση του βρέφους µε τους γονείς. Ανάλογη
επίδραση ασκεί και η συνήθης απουσία του κοινωνικού χαµόγελου στα βρέφη.
Ακόµη, όµως, κι όταν το κοινωνικό χαµόγελο υπάρχει, δεν συνδυάζεται µε
βλεµµατική επαφή και ούτε εµφανίζεται ως ανταπόκριση στο χαµόγελο κάποιου
άλλου. Μια άλλη δεξιότητα που απουσιάζει είναι η κοινωνική µίµηση η οποία
βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις διαδικασίες της ανάπτυξης του λόγου, της
κοινωνικοποίησης, της µάθησης και της βάσης και την εµφάνιση του συµβολικού
παιχνιδιού. (in.gr health, health.in.gr/parents/Article., 2009)
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισµού όµως είναι η αδυναµία των
αυτιστικών ατόµων να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα συναισθήµατα των
άλλων. Η δυσκολία αυτή δεν αποτελεί πρωτογενές έλλειµµα αλλά είναι αποτέλεσµα
της δυσκολίας να συνδυάσουν τις κοινωνικές πληροφορίες αφού αυτές δεν τους
ενδιαφέρουν. Η περιορισµένη και ελλιπής παρουσία πρώιµων κοινωνικών
ανταλλαγών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των συναισθηµατικών και κοινωνικών
συναλλαγών του παιδιού µε τα µέλη της οικογένειάς του τα οποία βιώνουν έντονα
συναισθήµατα απογοήτευσης και µαταίωσης. Εάν, βέβαια, οι γονείς εγκαταλείψουν
την προσπάθεια επικοινωνίας τότε είναι πιθανόν το αυτιστικό παιδί να αποµονώνεται
όλο και περισσότερο στον εαυτό του (Ε. Κάκουρος, Κ. Μανιαδάκη 2006).
• Η γλωσσική ανάπτυξη
Η γλωσσική ανάπτυξη των αυτιστικών παιδιών παρουσιάζει σηµαντική
καθυστέρηση και πολλές ιδιαιτερότητες. Το κύριο χαρακτηριστικό της γλωσσικής
ανάπτυξης δεν είναι η περιορισµένη ανάπτυξη του λόγου αλλά η µη λειτουργική
χρήση του. Ο λόγος σπάνια χρησιµοποιείται αυθόρµητα µε σκοπό την επικοινωνία.
Μία ιδιοµορφία του είναι η ηχολαλία η οποία εµφανίζεται στο 85% περίπου των
παιδιών και αναφέρεται στην επανάληψη λέξεων ή φράσεων που ειπώθηκαν από
άλλους. Επίσης, τα αυτιστικά παιδιά συχνά αντιστρέφουν την προσωπική αντωνυµία,
δηλαδή λένε «εσύ» αντί «εγώ» όταν αναφέρονται στον εαυτό τους ενώ και η
προσωδία της φωνής τους είναι περίεργη. Πολύ συχνά µιλάνε για πράγµατα άσχετα
µέσα στη συζήτηση, µεταπηδούν από το ένα θέµα στο άλλο και δεν λαµβάνουν
υπόψη τα όσα λεν οι συνοµιλητές τους. Ακόµη και στην περίπτωση που διαθέτουν
πλούσιο λεξιλόγιο και χρησιµοποιούν σωστά τους γραµµατικούς και συντακτικούς
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κανόνες, δεν αξιοποιούν αυτές τις γνώσεις τους για να ξεκινήσουν µια συζήτηση.
(in.gr health, health.in.gr/parents/Article. πρόσβαση, 2009)
• Η νοητική ανάπτυξη
Ένα µεγάλο ποσοστό των αυτιστικών παιδιών – 76-89% - παρουσιάζει
νοητική υστέρηση έχει, δηλαδή, δείκτη νοηµοσύνης κατώτερο του 70, ο οποίος
αποτελεί και προγνωστικό παράγοντα για τις µετέπειτα ακαδηµαϊκές και
επαγγελµατικές επιδόσεις. Ορισµένα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν διάφορα
εξαιρετικά ταλέντα σε τοµείς όπως τα µαθηµατικά, η µουσική, η ζωγραφική ή ο
χορός. Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι αυτές οι ικανότητες όµως δεν βοηθούν ιδιαίτερα
τα παιδιά στην καθηµερινή τους ζωή ούτε βελτιώνουν την επικοινωνία τους µε τους
άλλους και την προσαρµογή τους στο κοινωνικός τους περιβάλλον.
Η πιο διαδεδοµένη άποψη που αφορά τις γνωστικές λειτουργίες αυτών των
παιδιών υποστηρίζει ότι αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν σοβαρό έλλειµµα στις
δεξιότητες που περιγράφονται στη «Θεωρία του νου». Η παραπάνω θεωρία
υποστηρίζει ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στο να
αντιληφθούν πως οι άλλοι άνθρωποι έχουν επιθυµίες, ιδέες και απόψεις που είναι
διαφορετικές από τις δικές τους, µια ικανότητα ουσιαστικής σηµασίας για την
αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Μία επιπλέον δυσκολία είναι
ότι επεξεργάζονται τµηµατικά τις πληροφορίες ως µεµονωµένα στοιχεία και όχι ως
µέρη ενός συνόλου. (in.gr health,, health.in.gr/parents/Article.πρόσβαση, 2009)
• Η στερεότυπη συµπεριφορά
Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό είναι η επίµονη ενασχόληση των
αυτιστικών παιδιών µε στερεότυπες κινήσεις και δραστηριότητες οι οποίες
αναφέρονται στο 50-65% των παιδιών. Στερεότυπες κινήσεις, όπως η αιώρηση, ο
στροβιλισµός, το περπάτηµα στην άκρη των δαχτύλων εµφανίζονται στα µικρότερα
παιδιά ή σε αυτά µε νοητική καθυστέρηση ενώ πιο σύνθετες στερεότυπες κινήσεις,
όπως η διαρκής τακτοποίηση παιχνιδιών, η εµµονή στη διατήρηση της αλληλουχίας
κάποιων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα, στο φαγητό, παρατηρούνται σε
παιδιά µε υψηλότερη νοηµοσύνη.(in.gr health, health.in.gr/parents/Article., 2009)
Αυτές οι στερεότυπες µορφές συµπεριφοράς εµφανίζονται όταν το παιδί δεν
ασχολείται µε κάποια δραστηριότητα ή όταν βρίσκεται µπροστά σε νέες
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δραστηριότητες που του προκαλούν άγχος και αγωνία. Είναι δηλαδή συµπεριφορές
που προσδίδουν στο παιδί κάποιο αίσθηµα ασφάλειας και λειτουργούν ως µέσο
αυτοδιέγερσης ή προστασίας απέναντι σε ένα περιβάλλον γεµάτο µε πολύπλοκα
ερεθίσµατα που προκαλούν στο αυτιστικό άτοµο πανικό και ψυχική αποδιοργάνωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1.Θεραπευτική Παρέμβαση

Μιλώντας για τον αυτισμό η θεραπευτική αντιµετώπιση επικεντρώνεται στη
βελτίωση της ανάπτυξης και της συµπεριφοράς του παιδιού µε τη χρήση
προσαρµοσµένων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων
θεραπευτικής αντιµετώπισης. Αυτά επικεντρώνουν στα σηµεία αναπτυξιακής ισχύος
και αδυναµίας του παιδιού και έχουν τα καλύτερα αποτελέσµατα, εάν ξεκινήσουν
όσο το δυνατό νωρίτερα. Καθώς δεν υπάρχει κάποια µοναδική προσέγγιση στην
αντιµετώπιση των ατόµων µε αυτισµό, η θεραπευτική αντιµετώπιση τείνει να
αποτελείται από αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και συµπεριφορικά προγράµµατα που
συµπληρώνονται µε φαρµακευτική αγωγή που επικεντρώνει στα συγκεκριµένα
συµπτώµατα του παιδιού. (www.klinikilyrakou.gr,2013)
Για να εξασφαλιστεί ότι το παιδί λαµβάνει την κατάλληλη θεραπευτική
αντιµετώπιση, το συνολικό πρόγραµµα θεραπευτικής αντιµετώπισης πρέπει να
διαµορφωθεί από τους γονείς ή τον παροχέα φροντίδας µαζί µε επαγγελµατίες των
υπηρεσιών υγείας και ειδικούς στην εκπαίδευση και την συµπεριφορά. Όταν
συζητάτε τη θεραπευτική αντιµετώπιση του παιδιού σας ή ενός παιδιού που είναι στη
δική σας φροντίδα, εξασφαλίστε ότι θα συζητήσετε λεπτοµερώς το πρόγραµµα και
ότι θα πάρετε ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Το πρόγραµµα του
παιδιού σας θα έχει επίµονη και σηµαντική επίδραση στη ζωή τη δική σας και της
οικογένειάς σας. Παραπέρα, είναι εξίσου σηµαντικό ότι θα εξασφαλίσετε ότι το
πρόγραµµα θεραπευτικής αντιµετώπισης θα αφήνει λίγο χρόνο και για εσάς και
χρόνο

για

να

τον

περάσετε

(www.klinikilyrakou.gr, 2013)
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µαζί

µε

την

υπόλοιπη

οικογένειά

σας.

2.2. Μη φαρµακευτικές θεραπείες

Τα αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και συµπεριφορικά προβλήµατα που
σχετίζονται µε τον αυτισµό απαιτούν τη συνεισφορά από ειδικούς µε διαφορετικές
ειδικότητες. Αυτοί οι ειδικοί παρέχουν µη ιατρικές θεραπευτικές αντιµετωπίσεις
όπως: ειδική εκπαίδευση, λογοθεραπείες, θεραπείες επικοινωνίας και συµπεριφορικές
θεραπείες. Τα πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα φροντίδας περιλαµβάνουν: πρώιµη
παρέµβαση, εξατοµικευµένα προγράµµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη
συµπεριφορά του παιδιού, συστηµατική δοµηµένη διδασκαλία που στηρίζεται σε
ειδικά µαθησιακά υλικά και εντατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που εµπλέκουν
τους γονείς και τους συγγενείς. Καθώς ο αυτισµός ακόµη δεν αναγνωρίζεται ευρέως,
πολλοί γονείς και παροχείς φροντίδας έχουν αναπτύξει τα δικά τους προγράµµατα.
Με τα χρόνια ορισµένα από αυτά τα προγράµµατα χρησιµοποιούνται πιο ευρέως.
(www.klinikilyrakou.gr, 2013)

2.3. ∆ιαχείριση συµπεριφοράς

Η εκπαίδευση συµπεριφοράς και η χρήση συνεκτικών κανόνων για τη
διαχείριση ενός παιδιού µε αυτισµό είναι κοµβικά για τη θεραπευτική αντιµετώπιση.
Αυτά τα προγράµµατα χρησιµοποιούν µια ποικιλία διδακτικών µεθόδων, ενισχύουν
τις αρµόζουσες συµπεριφορές και τροποποιούν τις βασικές προβληµατικές
συµπεριφορές. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η διαχείριση συµπεριφοράς θα πρέπει να
συµπληρώνεται µε τη δοµηµένη διδασκαλία δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται
η

κατάκτηση

των

γλωσσικών,

επικοινωνιακών,

κοινωνικών

και

άλλων

συµπεριφορικών δεξιοτήτων. Τα αποτελεσµατικά προγράµµατα διαχείρισης της
συµπεριφοράς περιλαµβάνουν:
• Ένταξη των παιδιών µε αυτισµό σε κανονικά περιβάλλοντα φροντίδας
ή σε σχολικές τάξεις, έτσι ώστε τα άλλα παιδιά να λειτουργούν ως
πρότυπα.
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• Εκπαίδευση όλων των ανθρώπων που έχουν επαφή µε το αυτιστικό
παιδί για να εξασφαλιστεί µια συνεκτική προσέγγιση στην
συµπεριφορικά εργασία που γίνεται µε το παιδί.
• Γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν διδαχθεί σε όλες τις
περιστάσεις και τα περιβάλλοντα. (www.klinikilyrakou.gr, 2013)

2.4. Προγράμματα θεραπευτικής αντιµετώπισης αυτισµού

Αν και υπάρχουν πολλές µη ιατρικές θεραπείες που είναι διαθέσιµες για
παιδιά µε αυτισµό, µόνο µία από αυτές έχει τεκµηριωµένη επιστηµονική έρευνα που
καταδεικνύει τις σηµαντικές βελτιώσεις που µπορούν να επιτευχθούν µε αυτήν.
Η Πρώιµη Συµπεριφορική Παρέµβαση αντλεί από 50 χρόνια εµπειρίας στον
τοµέα της Εφαρµοσµένης Ανάλυσης Συµπεριφοράς ή ΕΑΣ. Το πρόγραµµα Lovaas
Home, ένα καλά µελετηµένο συµπεριφορικό πρόγραµµα που εξελίχθηκε στο
πανεπιστήµιο UCLA στο Λος Άντζελες, είναι ένας κλάδος της ΕΑΣ, µε τα ακόλουθα
βασικά χαρακτηριστικά:
• Ο πρωτεύον σκοπός του αποσκοπεί να διδάξει στα παιδιά πώς να µαθαίνουν
• Το αναλυτικό πρόγραµµα καλύπτει όλους τους τοµείς της µάθησης:
γλώσσα, παιχνίδι, σχολικές, διανοητικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες
αυτοεξυπηρέτησης
• Οι συµπεριφορικές τεχνικές συστηµατικής εκµάθησης αναλύονται σε µικρά
βήµατα που µπορούν να αποτελέσουν τη βάση επόµενων βηµάτων
• Τα παιδιά δέχονται εξατοµικευµένη διδασκαλία
• Η διδασκαλία έχει έντονα προσωπικό χαρακτήρα και την παρέχει µια οµάδα
διδασκόντων που τους επιβλέπουν ειδικοί ή έχουν δεχτεί ειδική εκπαίδευση
(www.klinikilyrakou.gr, 2013)
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Επειδή τα παιδιά µε Αυτισµό έχουν ελλείµµατα στις λειτουργικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες, οι λογοθεραπείες, οι εργοθεραπείες και οι φυσιοθεραπείες
θα

πρέπει

να

ενσωµατώνονται

στο

συνολικό

πρόγραµµα

θεραπευτικής

αντιµετώπισης. Οι εργοθεραπείες και οι φυσιοθεραπείες χρησιµοποιούνται για την
αντιµετώπιση των ελλειµµάτων στις δεξιότητες σωµατικού συντονισµού και
κίνησης, ενώ η λογοθεραπεία επικεντρώνει στην εστίαση της στις επικοινωνιακές
δεξιότητες του παιδιού.(www.klinikilyrakou.gr, 2013)
Υπάρχουν ποικίλες ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις και εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της λειτουργικότητας και
την εκμάθηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τα αυτιστικά
παιδιά

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Το

πρόγραμμα

Θεραπείας

και

Εκπαίδευσης των παιδιών με Αυτισμό και σχετικές Διαταραχές επικοινωνίας
ΤΕACCH (Treatment and Education of Autistic Communication Handicapped
Children)

είναι

ένα

κρατικό πρόγραμμα

με

έδρα

την

Βόρεια

Καρολίνα

που ιδρύθηκε από τον Eric Schopler και τον Robert Riechler και διευθύνεται έως
σήμερα από τον Dr. Gary Mesibov. Το πρόγραμμα αυτό είναι αφιερωμένο στη
βελτίωση

της

αυτονόμησης και

της

συμπεριφοράς

παιδιών

με

διαταραχές επικοινωνίας. (Faherty C, 2000)
To ΤΕΑCCH είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει
κλινικές υπηρεσίες,

συμβουλευτική,

έρευνα,

διάγνωση και

εκπαιδευτικά

προγράμματα για γονείς και επαγγελματίες υγείας. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές
πάνω

στις

οποίες

είναι

δομημένο στηρίζονται

σε

σημαντικά

ψυχοεκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης για παιδιά και ενήλικες. Συγκεκριμένα, η
χρήση

του ψυχοεκπαιδευτικού

βοηθά

στον

εργαλείου

εντοπισμό των

ΡΕΡ

δυσκολιών

(Psycho Educational
που

εμφανίζει

Profile)

το

παιδί

σε διάφορους τομείς ανάπτυξης, όπως επίσης και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.
(Mesibov GB., Shea V., Schopler E., 2004)
Οι πέντε διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης του TEACCH είναι: η
δόμηση

και

οργάνωση

του φυσικού

περιβάλλοντος,

το

ημερήσιο

ατομικό πρόγραμμα, το σύστημα εργασίας, η ρουτίνα και η οπτική δόμηση.
Η πλέον κοινώς αποδεκτή θεραπευτική προσέγγιση που βοηθά πολύ στα θέματα των
αναπτυξιακών διαταραχών είναι η συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (Behavioural app
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roaches, applied behavior analysis (A.B.A.).Η Θεωρία Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της
Συμπεριφοράς

και

συγκεκριμένα

η συντελεστική

μορφή

μάθησης

στηρίζεται στις αρχές του συμπεριφορισμού και ο πυρήνας της επικεντρώνεται στην
αρνητική και θετική

ενίσχυση

συμπεριφοράς με στόχο

την μείωση

ή

την

αποτελούν

ένα

αύξηση εμφάνισης μιας συμπεριφοράς αντίστοιχα. (Γενά Α.,2006)
Επίσης, οι

κοινωνικές

ιστορίες

προσαρμογής της

θεραπευτικό εργαλείο για τα αυτιστικά παιδιά καθότι βελτιώνει την ανάπτυξη των
κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Η διδακτική αυτή στρατηγική των κοινωνικών ιστοριών
είναι δομημένη σε τρεις τομείς:
• «Μαθαίνω

να

φροντίζω

τον

εαυτό

μου» όπου

περιγράφονται

δραστηριότητες όπως η χρήση της τουαλέτας, το πλύσιμο των χεριών.
• «Στο σπίτι» όπου περιγράφονται και εξηγούνται διάφορες καταστάσεις
που μπορεί να είναι αγχογόνες για το παιδί όπως οι ξαφνικοί θόρυβοι, το
γάβγισμα ενός σκύλου.
• «Πηγαίνοντας σε διάφορα μέρη» όπου περιγράφονται δραστηριότητες
που συμβαίνουν εκτός σπιτιού ώστε το παιδί να κατακτήσει τη γνώση του κόσμου
γύρω του. (Gray C., Leigh White A., 2003)
Άλλες ειδικές θεραπευτικέςπαρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται σχετικά με το
κινησιολογικό κομμάτι είναι η εργοθεραπεία και η χοροθεραπεία. Αυτές οι
παρεμβάσεις

είναι απαραίτητες

ώστε

να

μπορέσουμε

κινητική αδεξιότητα των αυτιστικών παιδιών
τους

αλλά

και

τη σωματική

τους

να περιορίσουμε

την

και να ελέγξουμε την ισορροπία

ορμή.

Παράλληλα,

προτείνεται η

λογοθεραπεία για τα παιδιά εκείνα που παρουσιάζουν από μικρές έως και
μεγάλες δυσκολίες στην προφορική τους έκφραση και επικοινωνία. Η λογοθεραπεία
βοηθά τα

αυτιστικά παιδιά

επικοινωνιακές δεξιότητες.

να
Οι

αναπτύξουν καθημερινές
επικοινωνιακές

,απλές
δεξιότητες

υποβοηθούνται παράλληλα και με ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όπως τα
συστήματα

PECS (Picture Exchange Communication System) και MAKATON.

(Campbell M., Schopler E., Gueva, Hallin, 1996)
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.

Αρχικά,

το

PECS

αποτελεί

ένα

πρόγραμμα επικοινωνίας

μέσω

ανταλλαγής εικόνων. Το πρωτόκολλο εκπαίδευσης βασίζεται στο βιβλίο του B.F.
Skinner

«Κατανόηση

της

Λεκτικής Συμπεριφοράς»

(Verbal

με

Behavior),

στόχο την ανάπτυξη της αυτόνομης επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο μαθητής μαθαίνει
να ανταλλάσσει μια εικόνα με τον εκπαιδευτή του για
επιθυμητό αντικείμενο

και

στη

να

αποκτήσει

κάποιο

συνέχεια

άμεσα

ο εκπαιδευτής απαντάει μέσω πάλι μίας εικόνας. Η διδασκαλία του συστήματος
συνεχίζεται με τη διάκριση των εικόνων και στη συνέχεια με τη σωστή
τοποθέτηση των εικόνων για τη δημιουργία προτάσεων. Τελικός στόχος είναι η
δημιουργία

αυθόρμητου

λόγου

και

η ανταπόκριση

του

παιδιού

σε

διάφορες ερωτήσεις του εκπαιδευτή. (Bondy A.S.,2001)
Εκτός

από

το

PECS,

πολυαισθητηριακό, εναλλακτικό

πρόγραμμα

ανάπτυξης της επικοινωνίας είναι και το ΜΑΚΑΤΟΝ το οποίο εφαρμόζεται
ευρέως και στην Ελλάδα από το 1992. Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι κατάλληλο για
άτομα

που εμφανίζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές καθώς

βασίζεται

στη

χρήση νοημάτων ή και γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν τον προφορικό
λόγο. Η διδακτική του προσέγγιση εστιάζεται, σε πρώτο επίπεδο, στην απόκτηση
βασικών

δεξιοτήτων

επικοινωνίας

και

σε μακροπρόθεσμο

επίπεδο,

στην

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

2.5.1.Αυτοτραυματισμός και αυτισμός

Σε πολλές περιπτώσεις τα άτοµα µε αυτισµό αυτοτραυµατίζονται. O Sandman
(1990) υποστηρίζει ότι στα άτοµα µε αυτισµό το ποσοστό αυτών που
αυτοτραυµατίζονται κυµαίνεται από 30% µέχρι 50%. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει
κάποια επίσηµη και πιο πρόσφατη µέτρηση που να δίνει το ακριβές ποσοστό των
ατόµων αυτών. Παρόµοια, ακριβής ορισµός για το τι είναι αυτοτραυµατισµός δεν
υπάρχει. Ο Walsh (2006) ορίζει τον αυτοτραυµατισµό ως µια πράξη σκόπιµη,
κατευθυνόµενη προς τον εαυτό του ατόµου προκαλώντας µη θανατηφόρες βλάβες.
Αυτή η πράξη είναι µη αποδεκτή κοινωνικά και συχνά επιδεικνύεται από το άτοµο
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για να µειώσει την ψυχολογική του δυσφορία. Με βάση άλλες έρευνες (Favazza,
2008· Murphy & Willsom 1985) ο αυτοτραυµατισµός θα µπορούσε να οριστεί ως η
πράξη που κατευθύνεται προς τον εαυτό του ατόµου δηµιουργώντας ελαφριές ή
σηµαντικές κακώσεις στο σώµα του, χωρίς όµως να υπάρχει πρόθεση αυτοκτονίας.
Ο αυτοτραυµατισµός µπορεί να σχετίζεται µε διάφορους παράγοντες, όπως τα
χαρακτηριστικά και η σοβαρότητα των αναπηριών του ατόµου, διάφοροι βιολογικοί
παράγοντες καθώς επίσης και κοινωνικοί ή/και περιβαλλοντικοί παράγοντες
(Ballinger 1985· Corbett & Cambel 1985· Favazza 2008· Harris, Cook & Upton
1996· Murphy, Oliver, Corbett, Crayton, Hales, Head & Hall 1993· Oliver 1993). Η
αυτοτραυµατική συµπεριφορά δηµιουργεί προβλήµατα στα άτοµα µε αυτισµό (και
γενικότερα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες) όχι µόνο στη σωµατική τους ασφάλεια,
αλλά και στην αποδοχή και την ένταξή τους κοινωνικό τους περιβάλλον.
Για την αντιµετώπιση της αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς έχουν διεξαχθεί
έρευνες πάνω σε διάφορες θεραπείες και θεραπευτικές τεχνικές (ενίσχυση θετικών
συµπεριφορών, χρήση προστατευτικού εξοπλισµού, συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις,
χρήση φαρµάκων). Τα αποτελέσµατα είναι άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.

2.5.2.Μουσική, αυτισµός και αυτοτραυµατισµός
Στο πεδίο του αυτισµού έχουν γίνει διάφορες έρευνες σχετικά µε την
επίδραση της µουσικοθεραπείας στη συµπεριφορά, την επικοινωνία και την
κοινωνικοποίηση των παιδιών µε αυτισµό (Alvin & Warwick 1991· Brown 1994·
Bryan 1989· Edgerton 1994· Kaplan & Steele 2005· Kim, Wigram & Gold 2008).
Επίσης, κάποιες έρευνες εστιάζουν στην ανάπτυξη των γενικών ικανοτήτων των
παιδιών αυτών ( µνηµονικές ικανότητες, αυτονοµία) (Buday 1995· Kern, Wolery &
Aldridge 2006) ή στην ικανότητά τους για γνωσιακή επεξεργασία της µουσικής
πληροφορίας (Heaton 2005· Mottron, Peretz & Menard 2000). Σχετικά όµως µε την
επίδραση της µουσικής στην επιθετική συµπεριφορά οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε
άτοµα µε αναπτυξιακές διαταραχές (Brownell 2002· Durand & Mapstone 1998·
Lundqvist, Andersson & Viding 2009· Nordoff & Robbins 1965· Sharp & McGee
2007· Wigram 1993) και άτοµα µε νόσο του Alzheimer (Brotons & Pickett-Cooper
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1996·

Cox

2010).

Οι

έρευνες

που

εστιάζουν

πιο

συγκεκριµένα

στον

αυτοτραυµατισµό είναι αρκετά περιορισµένες.

2.6. Οικογενειακή θεραπεία

Οι γονείς και τα άλλα µέλη της οικογένειας παίζουν οργανικό ρόλο στην
επιτυχία της διαδικασίας θεραπευτικής αντιµετώπισης. Το να εµπλέκονται οι γονείς,
οι παροχείς φροντίδας και τα αδέλφια σε προγράµµατα ολοκληρωτικής αφοσίωσης
θα χτίσει τα θεµέλια για ένα πιο επιτυχές αποτέλεσµα για όλη την οικογένεια. Τα
οφέλη από µια τέτοια προσέγγιση στη θεραπευτική αντιµετώπιση είναι:
• Ενίσχυση της οικογένειας να υποστηρίξει το παιδί της ή τον/ την
αδελφό µέσα από την οικογενειακή εκπαίδευση
• Αυξηµένη ικανότητα του γονέα να συνεχίσει να διδάσκει το παιδί του
στο σπίτι
• Βελτιωµένη συµµόρφωση µε τις θεραπευτικές πρακτικές µέσα από την
εκπαίδευση των γονέων και της οικογένειας
• Μείωση του stress στο σπίτι

2.7. Ψυχοθεραπεία

Τα παιδιά µε αυτισµό διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο ψυχιατρικών
συµπτωµάτων και διαταραχών συµπεριφοράς που σχετίζονται µε τον Αυτισµό. Οι
πιο κοινές διαταραχές σε παιδιά µε αυτισµό είναι: διαταραχές της διάθεσης, άγχος,
διαταραχή υπερκινητικότητας και ελαττωµατικής προσοχής και ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή. Εξάλλου, περιστασιακές διαταραχές του ύπνου, επιθετικότητα και
αυτοτραυµατισµοί παρατηρούνται σε παιδιά µε ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος. Σε
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σοβαρές περιπτώσεις επιθετικότητας ή συµπεριφοράς αυτοτραυµατισµών τα παιδιά
µπορεί να χρειάζονται να δεχτούν φροντίδα εκτός σπιτιού και να φέρουν
προστατευτική ενδυµασία.
Η

θεραπευτική

αντιµετώπιση

αυτών

των

διαταραχών

χρειάζεται

ψυχοθεραπεία, όµως συχνά χρησιµοποιείται και φαρµακευτική αγωγή για να
αντιµετωπιστούν τα συνοδά συµπτώµατα. Αυτά τα προγράµµατα θεραπείας
χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και επιβλέπονται από επαγγελµατίες παροχής
υπηρεσιών υγείας. Τα σχετικά ψυχολογικά προβλήµατα και οι διαταραχές αποτελούν
ένα επιπλέον βάρος για το παιδί και την οικογένεια. Είναι εποµένως σηµαντικό οι
γονείς και οι παροχείς φροντίδας να εµπλακούν στις αποφάσεις για τη θεραπευτική
αντιµετώπιση και να αισθάνονται ότι όλες οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες τους έχουν
απαντηθεί. (www.klinikilyrakou.gr, 2013)

2.8. Ιατρικές και φαρµακολογικές θεραπείες

Η

ιατρική

ή

φαρµακολογική

θεραπευτική

αντιµετώπιση

τείνει

να

επικεντρώνει σε συγκεκριµένα συµπτώµατα του αυτισµού. Με το να χορηγούν
συνταγές για φάρµακα οι γιατροί επιδιώκουν να:
• Περιορίσουν τα βασικά συµπτώµατα των διαταραχών αυτιστικού
φάσµατος
• Προλάβουν επιβλαβείς συµπεριφορές όπως η επιθετικότητα προς
άλλους και οι αυτοτραυµατισµοί
• ∆ιευκολύνουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ή
άλλες θεραπείες µε σκοπό να φέρουν το παιδί σε µια φυσιολογική
σχολική τάξη εάν αυτό είναι δυνατό
• Μεγιστοποιήσουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα των µη ιατρικών
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παρεµβάσεων
• Βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για το παιδί, την οικογένεια και το
περιβάλλον τους
Ο αυτισµός έχει περίπλοκες και πολύπλευρες εκφράσεις και διαφορετικά
παιδιά έχουν διαφορετικά συµπτώµατα. Εποµένως, κανένα φάρµακο δεν θα
ευεργετήσει τους πάντες και καθώς πολλά παιδιά έχουν περισσότερα από ένα
συµπτώµατα ή περίπλοκα συµπτώµατα, περισσότερα από ένα φάρµακα µπορεί να
πρέπει να χορηγηθούν. Όταν ο γιατρός γράψει µια συνταγή για φάρµακα, είναι
σηµαντικό αυτό να γίνεται στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράµµατος θεραπευτικής
αντιµετώπισης. Το πρόγραµµα θεραπευτικής αντιµετώπισης για τις εκπαιδευτικές,
συµπεριφορικές, λειτουργικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού, θα πρέπει
να γίνει αντικείµενο λεπτοµερούς συζήτησης και θα πρέπει να γίνουν κατανοητά
πλήρως τα ευεργετήµατα και οι πιθανές παρενέργειες των φαρµάκων, πριν παρθεί
κάποια απόφαση να αρχίσει το παιδί φαρµακευτική αγωγή. Για να αντιµετωπιστούν
τα διαφορετικά συµπτώµατα του αυτισµού, ένας αριθµός φαρµάκων διαφορετικών
ειδών µπορούν να χορηγηθούν.
Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα που χορηγούνται για την αντιµετώπιση των
συµπτωµάτων του Αυτισµού είναι: SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης), αντικαταθλιπτικά, λίθιο, σταθεροποιητές διάθεσης, αντιψυχωσικά,
αγχολυτικά ή φάρµακα που αντιµετωπίζουν το άγχος καθώς και ορισµένες νεώτερες
δραστικές ουσίες από άλλες κατηγορίες φαρµάκων. Ο γιατρός σας θα καθορίσει την
πιο ευεργετική φαρµακευτική αγωγή για το παιδί και θα δουλέψει µαζί με τους γονείς
τη

προσαρμογή

της

δοσολογίας

(http://www.paidiatros.gr/index, 2013)
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στις

ανάγκες

του

παιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3. Θεωρητικές προσεγγίσεις

Οι παρεµβάσεις όλων των ερευνητών βασίζονται στο αντίστοιχο θεωρητικό
πλαίσιο. Οι περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον αυτισµό βασίζονται και
στις θεωρίες παθογένεσης και αιτιολογίας του αυτισµού οι οποίες και υποστηρίζουν
και µπορούν να διαχωριστούν ως εξής:
Α. Συµπεριφορικές-Γνωστικές προσεγγίσεις
• Applied Behavior Analysis (ABA) – Εφαρµοσµένη Ανάλυση
Συµπεριφοράς
• Behavior Therapy – Behavior Modification – Θεραπεία Συµπεριφοράς
• TEACCH – Division TEACCH
• LEAP (Learning Experiences: An Alternative Program for
Proschoolers and Parents – Μαθησιακές εµπειρίες: Ένα εναλλακτικό
πρόγραµµα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και γονείς
• Lovaas, UKLA: Behaviourist Intensive Approach – Μελέτη για Νεαρά
Άτοµα µε Αυτισµό
Β. Αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις
• Infant Development Programe – Νηπιακή Εξελικτική Θεραπεία
• The Playschool Curriculum – Θεραπεία Ανάπτυξης Παιχνιδιού
Γ. Αισθησιοκινητικές προσεγγίσεις
• Sensory Integration – Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ή Αισθητηριακή

31

Σύνθεση
• Auditory Integration Training – Μέθοδος της Σύνθεσης των
Ακουστικών Ερεθισµάτων ή Ακουστική Ολοκλήρωση
∆. Προσεγγίσεις εναλλακτικής επικοινωνίας
• PECS (Picture Exchange Communication System – Επικοινωνιακό
Σύστηµα Ανταλλαγής Εικόνων)
• Makaton Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας
• Νοηµατική γλώσσα (για άτοµα µε αυτισµό που δεν έχουν λόγο)
Ε. Προσεγγίσεις ενσωµάτωσης – Ολοκλήρωσης – Integration Approaches
ΣΤ. Θεραπεία καθηµερινής ζωής
Σχολείο Higashi Daily Life Thearapy at the Boston Higashi School
Ζ. Ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις ψυχαναλυτικού τύπου
• Holding Therapy – Θεραπεία Εναγκαλισµού
• Options Approach – Θεραπεία Επιλογών
Η. FACILITATED Communication
Οδωτική ή Βοηθούµενη επικοινωνία
Θ. Ψυχοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις
• Ψυχοεκπαιδευτικη Αξιολόγηση και Θεραπεία
• Curricular Domains – Τοµείς Αναλυτικού Προγράµµατος
• Pragmaticor Social Interactive Theory – Θεωρία Κοινωνικής Επαφής
και Αλληλεπίδρασης
Ι. Ειδικές παρεµβάσεις στον αυτισµό
• Snoezelen Methody – Αισθητηριακή Χαλάρωση
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• Aromatherapy – Αρωµατοθεραπεία
• Drama Therapy – ∆ραµατοθεραπεία
• Dance Therapy – Χοροθεραπεία
• Occupation Therapy – Εργοθεραπεία
• Musical Interaction Therapy – Θεραπεία Μουσικής Αλληλεπίδρασης
• Art Therapy – Θεραπεία µε τη βοήθεια της Τέχνης
• Speech and Language Therapy – Λογοθεραπεία
• Computer Assisted Learning – Μάθηση υποβοηθούµενη από τη χρήση
Υπολογιστών
• Play and Movement – Ψυχοκινητική

3.1. Συµπεριφορικές προσεγγίσεις

Στις κατευθυνόµενες προσεγγίσεις εντάσσονται οι µπιχεβιοριστικές, οι οποίες
περιλαµβάνουν

µια

ποικιλία

τεχνικών,

βασισµένων

στην

εφαρµοσµένη

συµπεριφορική ανάλυση οι οποίες συντελούν στην αύξηση και βελτίωση των
σχετικών δεξιοτήτων µε το παιχνίδι σε παιδιά µε αυτισµό. (Stahmer, Ingersoll,
Carter, 2003) (www.medlook.net/category)
α) Εκπαίδευση δοκιμής (Discrete Trial Training)
Είναι η πιο γνωστή και µελετηµένη τεχνική για την άµεση διδασκαλία
συµπεριφορών παιχνιδιού. Περιλαµβάνει το «σπάσιµο» σύνθετων δεξιοτήτων σε πιο
απλά, µε τη διδασκαλία καθενός από αυτά διαµέσου µιας ακολουθίας δοκιµών. Το
εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι αυστηρά δοµηµένο και ελεγχόµενο από τον ερευνητή.
Τα υλικά επιλέγονται από τον ίδιο και στο παιδί παρουσιάζονται µε µια σαφή οδηγία
για ανταπόκριση, δηλαδή για µίµηση του ερευνητή. Επίσης, χρησιµοποιούνται
ενισχυτές, αναλόγως τις αντιδράσεις του παιδιού και κατά όσο αυτές πλησιάζουν το
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στόχο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να διδάξει από απλό
χειρισµό αντικειµένων (Nuzzolo-Gomez et al 2002) µέχρι σύνθετα θεµατικά
παιχνίδια ενώ, επίσης, οι νέες δεξιότητες διατηρούνται στο πέρασµα του χρόνου.
(www.medlook.net/category)
β) Εκπαίδευση βασικής ανταπόκρισης (Pivotal Response Training)
Είναι µία µέθοδος που γεφυρώνει το χάσµα ανάµεσα στις αυστηρά
κατευθυνόµενες µεθόδους και στις πιο νατουραλιστικές. Είναι ειδικά σχεδιασµένη
για να αυξάνει τα κίνητρα του παιδιού για συµµετοχή στο να µαθαίνει νέες
δεξιότητες. Περιλαµβάνει συγκεκριµένες στρατηγικές, όπως:
1) σαφείς οδηγίες και ερωτήσεις που προέρχονται από τον θεραπευτή,
2) επιλογή ερεθισµάτων (παιχνιδιών) από το παιδί,
3) ποικιλία δραστηριοτήτων,
4) άµεση ενίσχυση και
5) αλλαγή σειράς για να διευκολύνεται η µίµηση και η αλληλεπίδραση.
Έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει τα παιδιά να µαθαίνουν απλές δεξιότητες µέσω
σύνθετων παιχνιδιών ενώ είναι ευέλικτη επιτρέποντας στα παιδιά να διατηρήσουν τη
δηµιουργικότητά τους. Επίσης, παρατηρήθηκε πως παιδιά µε αυτισµό µπορούν να
µάθουν να εµπλέκονται σε αυθόρµητο δηµιουργικό παιχνίδι με έναν ενήλικα σε
παρόµοια επίπεδα µε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά (Stahmer, Ingersoll, Carter,
2003) (www.medlook.net/category)
γ) Εκπαίδευση αµοιβαίας µίµησης ( Reciprocal Imitation Training)
Είναι ουσιαστικά η προηγούµενη µέθοδος διαφοροποιηµένη σε κάποια
στοιχεία της. Σχεδιάστηκε για να διδάξει αυθόρµητες δεξιότητες µίµησης σε παιδιά
µε αυτισµό, ενώ έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις πράξεις συµβολικού παιχνιδιού
(Ingersoll and Schreibman, 2002). Αυτή η µέθοδος ενθαρρύνει την αµοιβαία µίµηση
πράξεων παιχνιδιού µεταξύ του ερευνητή και του παιδιού. Βρέθηκε (Ingersholl and
Schreibman 2002) ότι παιδιά µε αυτισµό έµαθαν να εµπλέκονται σε συµβολικό
παιχνίδι, αύξησαν την αυθόρµητη χρήση του και, παράλληλα, εµφάνισαν κοινωνικές
συµπεριφορές όπως αυτό της συνδυαστικής προσοχής.
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δ) ∆ιαφοροποιηµένη ενίσχυση κατάλληλης συµπεριφοράς (Differential
Reinforcement of Appropriate Behavior)
Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται τόσο από θεραπευτές όσο και από γονείς,
ώστε να διατηρηθεί το παιχνίδι για εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Ο ερευνητής
παρακολουθεί τη συµπεριφορά του παιδιού σε διαδοχικά διαλείµµατα. Εάν µέχρι το
τέλος του διαλείµµατος το παιδί παίζει κατάλληλα, ενισχύεται µ’ένα φαγώσιµο ή
µ’ένα χάδι ή έπαινο. Εάν, όµως, δεν έχει παίξει κατάλληλα, τότε ενθαρρύνεται να
επιστρέψει στη δραστηριότητα και δεν λαµβάνει καµιά ενίσχυση. Είναι µια τεχνική
βασισµένη στην εναρµοσµένη συµπεριφορική ανάλυση ενώ τα αποτελέσµατά της
είναι αµφιλεγόµενα, ιδίως αν δεν συνδυαστεί και µε άλλες τεχνικές.
ε) Χρήση του βίντεο (Video Modeling)
Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στη βελτίωση πολλών δεξιοτήτων
αυτιστικών ατόµων όπως ο επικοινωνιακός λόγος, η λεκτική ανταπόκριση και η
κοινωνική συµπεριφορά ( Kimbal, Kinney et al., 2004). Οι παρεµβάσεις µέσω βίντεο
έχουν χρησιµοποιήσει τόσο τον εαυτό ως µοντέλο όσο και άλλα άτοµα. Στην πρώτη
περίπτωση, δείχνονται στα άτοµα µόνο οι επιθυµητές συµπεριφορές που έχουν
επιδείξει ενώ στη δεύτερη περίπτωση δείχνονται τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά να
εκτελούν συµπεριφορές-στόχους. ∆εν γνωρίζουµε ποια από τις δύο τεχνικές είναι πιο
αποτελεσµατική. Αυτό που ξέρουµε, όµως, είναι πως η χρήση βίντεο σε άτοµα µε
αυτισµό είναι αρκετά αποτελεσµατική, αφού θεωρούνται «οπτικοί τύποι», ενώ
µπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για παιδιά που αρχικά αποφεύγουν την
αλληλεπίδραση και που είναι δύσκολο να βρεθούν κατάλληλοι ενισχυτές για την
περίπτωσή τους. (www.medlook.net/category)

3.1.1. Κριτική των συµπεριφορικών προσεγγίσεων

Οι παραπάνω τεχνικές που αναφέρθηκαν, αλλά και την αποτελεσµατικότητα
που αυτές υποστηρίζεται ότι έχουν, πολλοί παιδαγωγοί και ερευνητές πιστεύουν ότι
τα παιδιά που διδάσκονται συµπεριφορικές τεχνικές δεν µαθαίνουν να παίζουν µ’ένα
γνήσιο τρόπο. Αντίθετα, υπάρχει η αντίληψη ότι τα παιδιά διδάσκονται να διέρχονται
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τις «κινήσεις» του παιχνιδιού µε την έννοια ότι το πραγµατικό παιχνίδι ξεχωρίζει
λόγω

της

απουσίας

του

(Luckett,

Bundy,

Roberts,

2007).

(www.medlook.net/category)
Όπως έχουµε επισηµάνει και προηγουµένως, το παιχνίδι έχει εσωτερικά
κίνητρα και όχι κίνητρα εξωτερικής αµοιβής. Επίσης είναι εθελοντικό, ευέλικτο και
αυθόρµητο, περιέχοντας ελευθερία από τους περιορισµούς της πραγµατικότητας,
προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή του συµµετέχοντα ενώ ο έλεγχος αυτού έγκειται
στις προθέσεις του παίχτη. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν συνάδουν µε
τεχνικές που περιλαµβάνουν αυστηρή δοµή, ακαµψία, ελεγχόµενο περιβάλλον και
εξωτερικές αµοιβές.
Όταν ξεκινάµε να «διδάξουµε» σε παιδιά µε αυτισµό το παιχνίδι, αξίζει να
ξέρουµε γιατί θέλουµε να πετύχουµε κάτι τέτοιο και αν οι µέθοδοί µας θα
εκπληρώσουν τους στόχους µας. Ο πιο σηµαντικός λόγος για να επιχειρήσουµε κάτι
τέτοιο, όπως προκύπτει κι από τη βιβλιογραφική έρευνα, είναι:
1) η αναπτυξιακή προοπτική που προσφέρει το παιχνίδι και
2)η ποικιλία δυνατοτήτων µέσω του παιχνιδιού αντικαθιστώντας άλλες
δραστηριότητες που µπορεί να είναι ανεπιθύµητες, άσκοπες ή βλαβερές, όπως η
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. (www.medlook.net/category)
Οι ερευνητές, Tim Luckett, Anita Bundy και Jacqueline Roberts (2007),
εξέτασαν τα άρθρα που αναφέρονται σε µπιχεβιοριστικές προσεγγίσεις και
επισηµαίνουν αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και κατέληξαν ότι οι πιο
αποτελεσµατικές συµπεριφορικές παρεµβάσεις είναι αυτές που βασίστηκαν στις ήδη
υπάρχουσες δεξιότητες των παιδιών ή στην κινητήρια φύση των ίδιων των
δραστηριοτήτων, παρά σε εξωτερικούς ενισχυτές. Τέλος, ένα σηµαντικό στοιχείο που
εξέτασαν είναι πως όταν διδάσκουµε σε αυτιστικά παιδιά συµπεριφορές παιχνιδιών,
αυτές δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από προκαθορισµένες µορφές του παιχνιδιού,
ως διάταξη, και να επιτρέπουν έτσι την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας.
(www.medlook.net/category)
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3.2. Μη κατευθυνόµενες προσεγγίσεις

Μια εντελώς αντίθετη θεωρητική προσέγγιση που έχει προκύψει, παρόλο που
δεν υπάρχει εκτεταµένο ερευνητικό πλαίσιο, είναι αυτή της µη κατευθυνόµενης
παιγνιοθεραπείας. Έχουν βρεθεί µόνο δύο έρευνες που αφορούν µελέτες
περιπτώσεων (Josefi, Ryan, 2007). Κάποιοι ερευνητές, συνηγορούν πλέον υπέρ της
παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας ως µία ιδανική οδό για τη βελτίωση µιας ποικιλίας
συναισθηµατικών και κοινωνικών δυσκολιών. Θεωρούν πως αυτή η προσέγγιση
ωφελεί τα αυτιστικά παιδιά, ιδιαίτερα στους τοµείς που παρουσιάζουν τις
µεγαλύτερες δυσκολίες, όπως της µίµησης, της συνδυαστικής προσοχής και των
δεξιοτήτων για λειτουργικό (Williams, Reddy, Costall, 2001) και συµβολικό παιχνίδι.
Συνακολούθως, µπορούν να «ξεκλειδωθούν» και άλλοι αναπτυξιακοί τοµείς και έτσι
να οδηγηθούµε σε ευρύτερες αλλαγές. Παραδείγµατος χάριν, εάν σε προγράµµατα
πρώιµης παρέµβασης δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη συνδυαστική προσοχή και τη µηλεκτική επικοινωνία, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν βελτιώσεις στην ικανότητα για
συµβολικό παιχνίδι, στη γλώσσα και την κοινωνικοποίηση των αυτιστικών παιδιών.
Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, οι θεραπευτικές ιδιότητες που προκύπτουν από τη
µη κατευθυνόµενη παιγνιοθεραπεία, όπως η ενσυναίσθηση και η θετική αποδοχή του
παιδιού από τον ερευνητή, διευκολύνουν τα παιδιά µε αυτισµό να επωφεληθούν
συναισθηµατικά

και

κοινωνικά.

Ο

θεραπευτής-ερευνητής

αποδέχεται

τη

λειτουργικότητα του παιδιού, χωρίς να παραβλέπει ότι αυτό διακατέχεται από ένα
εσωτερικό κίνητρο για να βελτιώσει αυτή τη λειτουργικότητα. Έτσι δίνεται στο παιδί
η δυνατότητα να διαλέξει το µονοπάτι και να εστιάσει στις αλλαγές από µόνο του
ενώ, ταυτόχρονα, αυξάνεται η αυτονοµία του παιδιού στο χώρο του παιγνιδιού που
έχει µόνο του επιλέξει.
Σε αυτή την προσέγγιση δεν είναι ο ρόλος του ερευνητή που έχει τη
µεγαλύτερη βαρύτητα αλλά αυτός του παιδιού. ∆εν δίνεται καµιά οδηγία στο παιδί
για το πώς να χρησιµοποιήσει τα διάφορα υλικά ούτε ο ερευνητής παρεµβαίνει µε
οποιοδήποτε τρόπο για να «επιταχύνει» την εµφάνιση επιθυµητών συµπεριφορών, οι
οποίες όµως, µέσα από ένα τέτοιο υποστηρικτικό πλαίσιο, εµφανίζονται από µόνες
τους. Ο ρόλος, δηλαδή, του ερευνητή είναι αυτός του εµψυχωτή και συνοδού ενώ,
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βασικά, ακολουθούνται οι τρεις βασικές αρχές που προτείνει ο Carl Rogers στη
θεωρία του: εµπάθεια, ενσυναίσθηση, µη-κατευθυντικότητα (Μπακιρτζής, 2006).
(www.medlook.net/category)
Η βασική αρχή του µη κατευθυνόµενου παιχνιδιού είναι η διαρρύθµιση του
περιβάλλοντος προκειµένου να αυξηθούν τα κίνητρα και οι ευκαιρίες του παιδιού µε
αυτισµό ώστε να ανταποκριθεί σε διαφορετικά περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Η
εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση είναι µια παρεµβατική µέθοδος που έχει
σχεδιαστεί για ανθρώπους που ζούνε ή εργάζονται µε αυτιστικά άτοµα. Η
συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιεί µια πιλοτική συµπεριφορά για να µεταβάλλει
µια άλλη (Laushey, C.J., & Helfin, L.J., 2006). Τα τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά
εκπαιδεύονται για να χρησιµοποιήσουν την πιλοτική εκπαίδευση µέσω υπόδυσης
ρόλου, µίµησης προτύπου και διδασκαλίας και στη συνέχεια εφαρµόζουν την ίδια
στρατηγική σε παιδιά µε αυτισµό (Tsao, & Odom, 2006). Τα παιδιά µε αυτισµό που
συµµετείχαν σε τέτοιου είδους προγράµµατα ήταν σε θέση και µετά το πέρας τους να
εµπλακούν σε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης µέσω του παιχνιδιού µε αντικείµενα
και χρήση του λόγου. (www.medlook.net/category)
Όσον αφορά τη συγκεκριµένη έρευνα-παρέµβαση των Josefi – Ryan (2004),
µετά από δεκαέξι συνεδρίες µε το παιδί και τρεις µε τη µητέρα, παρουσιάστηκαν
αλλαγές σε τοµείς όπως η σύναψη δεσµού µε το θεραπευτή, η αυτονοµία του
παιδιού, η ανάπτυξη του συµβολικού παιχνιδιού και η φροντίδα του παιδιού προς τον
εαυτό του. Όλη η παραπάνω διαδικασία, είναι αρκετά χρονοβόρα σε σχέση µε τις
συµπεριφορικές προσεγγίσεις για αυτό το λόγο όµως τα αποτελέσµατά της είναι πιο
αξιόπιστα και ανθεκτικά στο χρόνο. Θεωρούµε πως είναι µια πολλά προσδοκώµενη
προσέγγιση, η οποία όµως πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ενώ ένας πιθανός
συνδυασµός της µε συµπεριφορικές προσεγγίσεις µπορεί, τελικά, να είναι ιδανικός
για µια ολιστική προσέγγιση σε παιδιά µε αυτισµό. (www.medlook.net/category)
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3.3. Ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις ψυχαναλυτικού τύπου

Το

ψυχοδυναµικό

µοντέλο

προσέγγισης

βασίζεται

στην

ολόπλευρη

αντιµετώπιση του παιδιού και τα βασικά σηµεία στα οποία επικεντρώνεται είναι : η
κοινωνικοποίηση του παιδιού, η παιδαγωγική δουλειά στην τάξη, η ψυχοθεραπεία µε
το παιδί και η υποστηρικτική-συµβουλευτική δουλειά µε την οικογένεια, µε τους δύο
γονείς αρχικά και µετά µε άλλα µέλη της οικογένειας. (Ζώνιου Σιδέρη,2004)
Η κοινωνικοποίηση του παιδιού δεν περιορίζεται µόνο µέσα στην οµάδα της
τάξης αλλά αφορά τη συµµετοχή τους και την κατά το δυνατό προσαρµογή τους στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο της περιοχής που ζουν και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αυτό πραγµατοποιείται µε εβδοµαδιαίες εξόδους σε διάφορους χώρους µέσω της
οικολογικής- περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θεατρικών παραστάσεων.
Στην ατοµική ψυχοθεραπεία που βασίζεται και αυτή στο ψυχοδυναµικό
µοντέλο είναι εκπαιδευµένοι όλοι οι ψυχοθεραπευτές οι οποίοι απευθύνονται όχι
µόνο στην έκδηλη συµπεριφορά αλά και σε λειτουργίες του υποσυνείδητου. Επειδή
βέβαια αυτή η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά µε σοβαρή παθολογία
χρησιµοποιούνται σε αυτή και µυστικά αντικείµενα όπως: φαγητό, κουβέρτα,
αρκουδάκι τα οποία ενισχύουν την ψυχική οργάνωση του παιδιού.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό κοµµάτι είναι η δουλειά µε τους γονείς η οποί α
είναι απαραίτητη για να έχει αποτελέσµατα η θεραπευτική παρέµβαση µε το παιδί. Οι
συναντήσεις των γονέων µε τους ψυχοπαιδαγωγούς είναι συχνές ώστε να
αλληλοενηµερώνονται για την πορεία του παιδιού και να συζητάνε διάφορα θέµατα
που τους απασχολούν όπως: η συµπεριφορά του παιδιού ή των γονέων. Ο ρόλος των
ψυχοπαιδαγωγών δεν είναι ερµηνευτικός αλλά υποστηρικτικός ως προς τα θετικά
συναισθήµατα των γονέων και διευκρινιστικός ως προς τα αρνητικά.
Τέλος η δουλειά µέσα στην τάξη έχει ως βασικό στόχο τη συνεργασία των
παιδιών µεταξύ τους και λειτουργεί ως το σταθερό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει στο
παιδί στο παιδί να παλινδροµήσει. Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα µε τις ανάγκες του
παιδιού η φροντίδα µπορεί να απευθύνεται τόσο στο σώµα και τις σωµατικές
λειτουργίες όσο και στη σχέση του µε τα φυσικά αντικείµενα, στο συµβολισµό και το
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λόγο. Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς όλες οι θεωρίες αλληλεπικαλύπτονται για
αυτό θεραπευτική παρέµβαση µπορεί να ενσωµατώνει στοιχεία από πολλές
θεωρητικές προσεγγίσεις. (www.medlook.net/category)

3.4. Συνεργασία µε τους Γονείς

Η σηµαντικότητα της εκπαίδευσης γονέων παιδιών µε αυτισµό τονίστηκε
αρχικά απ’ τον Lovaas και τους συνεργάτες του (Lovaas, Koegel, Simmons and
Long, 1973) οι οποίοι παρατήρησαν πως παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν
εκπαιδευτεί ώστε να συνεχίσουν το πρόγραµµα παρέµβασης στο σπίτι συνέχιζαν να
έχουν οφέλη απ’ αυτό ενώ παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είχαν εκπαιδευτεί µετά
από σύντοµο χρονικό διάστηµα έχασαν τις αποκτηθείσες δεξιότητες. (Ingersoll,
Dvorcsak, 2006)
Οι γονείς διδάσκονται µια ποικιλία τεχνικών για να βελτιώσουν τη σχέση τους
µε το παιδί για να αυξήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τόσο τις δικές τους όσο και
του παιδιού τους , και να µειώσουν τη στερεοτυπική συµπεριφορά. (Yang, Wolfberg,
Wu, Hwu, 2003) Η εκπαίδευση των γονέων έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την
ποιότητα ζωής της οικογένειας µειώνοντας το γονεϊκό άγχος και αυξάνοντας το
δηµιουργικό χρόνο που περνάει όλη η οικογένεια µαζί. Επίσης γονείς που είχαν
συµµετέχει σε τέτοιου είδους προγράµµατα αναφέρουν πως είναι πιο αισιόδοξοι για
την ικανότητα τους να επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού τους χωρίς να
εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους µε το πέρασµα του χρόνου.
Παρόλο που η συνεκπαίδευση των γονέων θεωρείται ένα βασικό στοιχείο για
κάθε επιτυχηµένη παρέµβαση σε παιδιά µε αυτισµό σπάνια περιλαµβάνεται στα
προγράµµατα των δηµοσίων σχολείων για αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η
µη κατάρτιση των εκπαιδευτικών για κάτι τέτοιο οι οποίοι δεν γνωρίζουν πως οι
ενήλικες µαθαίνουν ούτε τις τεχνικές για να διδάξουν στους γονείς συγκεκριµένες
δεξιότητες.
Πολλοί ερευνητές έχουν συµπεριλάβει στα προγράµµατα παρέµβασης τους
τους γονείς και έχουν παρατηρήσεις θετικά αποτελέσµατα όσων αφορά τα οφέλη που
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αποκοµίζουν τα παιδιά. Οι Ingersoll και Dvortcsak (2006) παρατήρησαν πως µετά
από ένα τέτοιο πρόγραµµα οι γνώσεις και η ικανοποίηση των γονέων αυξήθηκαν κάτι
παρόµοιο παρατηρήθηκε κι απ’ τη µεριά των εκπαιδευτικών.
Άλλη έρευνα (Williams, 2003) επισήµανε τα οφέλη που προκύπτουν από τη
συµµετοχή των γονέων στο παιχνίδι των αυτιστικών τους παιδιών καθώς με αυτό τον
τρόπο ενισχύεται η ανάπτυξη πρώιµου παιχνιδιού µε αντικείµενο το οποίο είναι ένα
πρόδροµο στάδιο του συµβολικού παιχνιδιού. Παρόµοια έρευνα (Costall, Reddy,
Williams, 2001) της οποίας οι παρεµβάσεις έλαβαν χώρα τόσο στο χώρο του
σχολείου όσο και του σπιτιού διαπιστώνει πως η παρουσία των γονέων λειτουργεί ως
πηγή ασφάλειας για το παιδί το οποίο έτσι αποδιοργανώνεται λιγότερο ψυχικά γι’
αυτό και ανταποκρίνεται καλύτερα στα ερεθίσµατα του παιχνιδιού που τους
παρέχονταν.
Για να είναι µια παρέµβαση επιτυχηµένη απ’ την πλευρά των γονιών πρέπει
να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως:
α) ψυχική διαθεσιµότητα και σηµαντική ετοιµότητα
β) ένας χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος για παιχνίδι
γ) ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ο γονιός είναι παρών για να
αλληλεπιδράσει µε το παιδί και
δ) ένας γονιός ευαίσθητος στις ανάγκες του παιδιού
που είναι ικανός να προσφέρει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές συνθήκες
που περιέγραψε ο Carl Rogers όπως ενσυναίσθηση, εµπάθεια και ανεπιφύλακτα
θετική αποδοχή. (Singer, G. D., & Singer, L. G., 1992, Μπακιρτζής, 2006)
Παρόλα τα οφέλη που προκύπτουν από τέτοιου είδους παρεµβάσεις
αναδύονται διάφορα ζητήµατα τα οποία είναι σηµαντικά όπως εάν είναι καλύτερα η
οµαδική ή η εξατοµικευµένη εκπαίδευση των γονέων. Ένα άλλο καίριο ζήτηµα είναι
η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν τέτοιου είδους προγράµµατα
καθώς και το χρονικό διάστηµα που αυτά θα διαρκούν και το πού θα λαµβάνουν
χώρα. Είναι ζητήµατα που επιδέχονται συνεργασία και καλή διάθεση από όλες τις
πλευρές για µια µέθοδο ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1.Νοσηλευτικές διαγνώσεις στον αυτισμό

1)Νοσηλευτική διάγνωση:
Ευαισθησία στον ήχο:
Πολλά προβλήµατα συµπεριφοράς αυτιστικών ατόµων οφείλονται στην
ευαισθησία των θορύβων. Ο λόγος είναι ότι κάποια σηµεία του εγκεφάλου είναι
υπανάπτυκτα και ανώριµα. Οι περιοχές ανώριµης ανάπτυξης βρίσκονται στην
παρεγκεφαλίδα στο µεταιχµιακό σύστηµα και στο εγκεφαλικό στέλεχος είτε υπέρ
αντιδρούν είτε υπό αντιδρούν σε ήχους. Ανωµαλίες παρεγκεφαλίδος ενδέχεται να
παίζουν ρόλο στην αισθητηριακή υπερευαισθησία. Τα άτοµα αυτά είναι συνήθως
ευαίσθητα σε ορισµένους τύπους και εντάσεις ήχων. Έχει παρατηρηθεί ότι υψηλών
εντάσεων ήχοι είναι πιο επιβλαβείς από άλλους πιο χαµηλής συχνότητας.
Αποτέλεσµα αυτών, είναι ότι το άτοµο αυτο εµφανίζει µια περίεργη
συµπεριφορά που άλλοτε είναι φόβος έναντι της πηγής του ήχου και άλλοτε
επιθετική συµπεριφορά που είτε είναι γενική είτε ειδική προς κάποιο παράγοντα
(άτοµα του οικείου περιβάλλοντος, αντικείμενα). Το αυτιστικό άτοµο µπορεί κατά
περιστάσεις να δώσει την εντύπωση πως είναι κωφό και πως δεν µπορεί να
αντιδράσει σε λέξεις και άλλους ήχους
Αντικειµενικός σκοπός:
Είναι η µείωση των βλαπτικών παραγόντων έναντι του εκτεθειμένου προς το
παράγοντα αυτό.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Προστασία του ατόµου µε χρήση ωτοασπίδων, χρήση κάποιου ηλεκτρονικού
µέσου αναπαραγωγής µουσικής µε ήπιους τόνους. Αποφυγή οποιουδήποτε βλαπτικού
ακουστικού παράγοντα. Πάνω από όλα αυτά είναι η παρατήρηση του ατόμου για την
επίτευξη του στόχου ο οποίος είναι η µείωση των ξεσπασμάτων διότι κάθε
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περιστατικό διαθέτει και τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Έτσι όταν ένα
άτοµο ενοχλείται από το θόρυβο της κόρνας ενός αυτοκινήτου ένα άλλο µπορεί να
του αρέσει και να επιδιώκει επανάληψη του ακουστικού παράγοντα. Ορισµένοι
φυσικοί ήχοι που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήµατα στο αυτιστικό άτομο είναι
ο θόρυβος των ηλεκτρικών και µη μηχανών: όπως του τρυπανιού, μηχανής του
αυτοκινήτου, του τροχού, αλλά ήδη ήχων, µπορεί να είναι του τσιγαρόχαρτου, του
ήχου του νερού που τρέχει από το σωλήνα, το καζανάκι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις προφυλάσσουµε το άτοµο µε τη χρήση αθόρυβων
ηλεκτρικών συσκευών ή έστω µεταφορά αυτών εκτός εµβέλειας του ακουστικού
περιβάλλοντος του ατόµου. Αλλαγή στο καζανάκι της τουαλέτας µε άλλα πιο ήπιου
θορύβου. Μόνωση των σωλήνων νερού. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται το
ρυθµικό στερεοτυπικό κούνηµα µιας πολυθρόνας η δηµιουργία ενός ήχου, από
κάποιο αντικείµενο µέσα σε ένα εύλογο διάστηµα που να µη ξεπερνά τη µια ώρα,
διότι υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί το αναπτυσσόμενο νευρικό του σύστηµα
µε το να εµποδίζουν τον εγκέφαλο να εισάγει δεδοµένα.
2)Νοσηλευτική διάγνωση:
Ευαισθησία στο άγγιγµα:
Πολλά αυτιστικά παιδιά αποζητούν διέγερση µεγάλης πίεσης επειδή
καταπραΰνει το νευρικό τους σύστηµα, επιδεικνύουν όµως απέχθεια σε άλλα είδη
αγγίγµατος. Προβλήµατα ευαισθησίας στο άγγιγµα ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις
να ελαττωθούν µε το να συνεργάζεται το παιδί µε έναν επαγγελµατία θεραπευτή. Το
σταθερό άγγιγµα είναι καταπραϋντικό ενώ το ελαφρύ άγγιγµα προξενεί αντίδραση
συναγερµού στο υπέρ ευέξαπτο νευρικό σύστηµα του παιδιού. Το ερέθισµα δεν
πρέπει ποτέ να επιβάλλεται µε τη βία στο παιδί.
Αντικειµενικός σκοπός:
Αποφυγή του βλαπτικού παράγοντα που προκαλεί την ευαισθησία στο άγγιγµα.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Παρατήρηση των σηµείων του σώµατος τα οποία έχουν κάποια συγκεκριµένη
ευαισθησία στο άγγιγµα., τη συχνότητα, τον τρόπο και το µέσο επαφής. Μεγάλης
πίεσης ρούχα όπως το πορτογαλέζικο γιλέκο που χρησιµοποιείται για πιεστική
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θεραπεία εγκαυµάτων η επίδεσµοι στο ώµο ελάττωσαν αυτό-επιβλαβή συµπεριφορά,
κτύπηµα χεριών και αυτοδιεγερτικές συµπεριφορές. Αποφυγή σκληρών ρούχων όπως
είναι τα καινούργια, χρήση ρούχων τα οποία έχουν πληθεί πολλές φορές και έχουν να
µαλακώσει, χρήση βαµβακερών εσωρούχων για την αποφυγή της σκληρότητας των
ρούχων.
Μερικές άλλες µέθοδοι που µπορεί να χρησιµοποιήσετε είναι η οριοθέτηση
ενός συγκεκριµένου χώρου στο σπίτι το οποίο θα κάνει το αυτιστικό άτομο να
αισθάνεται άνετα, χωρίς να του προκαλεί πίεση η παραµονή του εκεί. Η αγορά ενός
στρώµατος γυµναστικής βοηθά στην εκτόνωση του ατόµου από την πίεση. Σε
περιπτώσεις που το άτοµο δυσφορεί κατά την διάρκεια του ύπνου, δεν έχει δηλαδή
έναν σωστό ύπνο συµβουλευτείτε τη χρήση υπνόσακου, ο υπνόσακος βοηθά στο να
περιβάλλεται το άτοµο από ένα συνεχές άγγιγµα κι αν του δίνει την αίσθηση του
αγγίγµατος.
3)Νοσηλευτική διάγνωση:
Προβλήµατα ρυθµού
Πολλά αυτιστικά άτοµα έχουν πρόβληµα µε το ρυθµό. Μπορούν να
δημιουργήσουν ένα ρυθµό µόνα τους αλλά είναι ανίκανα να συγχρονίσουν το ρυθµό
τους µε το ρυθµό κάποιου άλλου ατόµου.
Αντικειµενικός σκοπός:
Εκµάθηση τρόπου έστω µερικού, στο συγχρονισµό των ατόµων σε
συζητήσεις.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Λόγω έλλειψης ρυθµού ενός αυτιστικό ατόµου είναι καλύτερο στις
συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα µεταξύ αυτών να κυριαρχούν µεγάλης παύσης
µεταξύ των συζητήσεων ώστε το άτοµο να µπορεί να συγχρονιστεί µε τη συζήτηση.
Αποφυγή οποιασδήποτε προτροπής, επεξήγησης και κοροϊδίας των ατόµων αυτών.
Συμβολή της οικογένειας και των περιοίκων αυτών από εξειδικευµένο προσωπικό
στην εκµάθηση του τρόπου διαχείρισης µιας συζήτησης.
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Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η οµιλία ενδέχεται µερικές φορές να είναι
προτρεπτική για ένα µη λεκτικό άτοµο, εάν η θεραπεία λόγου γίνεται, ενώ το άτοµο
κουνιέται σιγά σιγά σε µια κούνια. Η ταλάντωση ερεθίζει το προθαλάμιο σύστηµα
και την παρεγκεφαλίδα το κούνηµα πρέπει να γίνεται για διασκέδαση και αν
σταµατήσει να είναι διασκεδαστικό σταµατήστε το αµέσως. Ποτέ µην πιέζετε το
παιδί να κουνιέται επειδή η ενδυναµωµένη προθαλάµια διέγερση ενδέχεται να
εγκυµονεί κινδύνους.
4)Νοσηλευτική διάγνωση:
Πρόβληµα µε την αισθητηριακή αντίληψη του ατόµου. Τα άτοµα µε αυτισµό
δεν µπορούν ως κατά το πλείστο να συγκεντρωθούν σε διαφορετικές δραστηριότητες
άνω της µία φοράς. Αυτό δεν αποτελεί κανόνα αλλά απαντάται σε αρκετά
περιστατικά, είτε είναι σωµατικής φύσεως είτε είναι πνευµατικής φύσεως. Ο λόγος
έγκειται στο ότι υπερφορτίζουν τα ανώριµα εγκεφαλικά τους κύτταρα εξαιτίας της
πιέσεως που δέχονται από το περιβάλλον τους (γονείς, θεραπευτές, φίλους). Η Donna
Williams αναφέρει ότι η εξαναγκασµένη οπτική επαφή ανάγκασε τον εγκέφαλο της
να σταµατήσει να σκέφτεται, η αναφορά είναι της ιδίας και αποτελεί προσωπική
άποψη. Το άτοµο αυτό αδυνατεί να παρακολουθήσει πολλαπλές εισαγόµενες
πληροφορίες µε άµεσο αντίκτυπο την αποστροφή του από το παράγοντα. Αρκετές
αναφορές αυτιστικών ατόµων προσομοιάζουν το γεγονός της πολλαπλής εισροής
πληροφοριών ως µια σαλάτα ήχων και αισθήσεων.
Αντικειµενικός σκοπός:
Αποκατάσταση του βλαπτικού παράγοντα.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά αυτή τη φάση είναι περισσότερο
συμβουλευτικός. Αφού πρώτα έχει κατανοήσει τα αισθητηριακά προβλήµατα που
δημιουργούνται κατά τη φάση της πολλαπλής εισροής πληροφοριών. Κατασκευάζει
το πρόγραµµα της νοσηλευτικής παρέµβασης που είναι στα μέτρα του κάθε
υποψήφιου. Έτσι όταν ένας υποψήφιος αδυνατεί να παρακολουθήσει µια συζήτηση
µεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόµων και ιδιαίτερα κατά τη φάση της διαφωνίας το
άτοµο αποπροσανατολίζεται. Η παρέµβαση έγκειται στη φάση κατά την οποία οι
συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα πρέπει να έχουν ουσιώδη παύση, να αποφεύγεται
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όσο το κατά δυνατόν περισσότερο οι διαφωνίες και να δίνεται στο άτοµο ένας
εύλογος χρόνος χώνευσης των εισροών. Εκτός των ακουστικών αισθήσεων τίθεται
και το θέµα των αισθήσεων της αφής.
Πολλά αυτιστικά άτοµα δεν έχουν τη δυνατότητα ή έστω τη κατάλληλη
εκπαίδευση ώστε να ανακαλύψουν τα όρια της αφής και όρια που ορίζει η αφή το ίδιο
µας το σώµα. Η παρέµβαση έγκειται στην παραπομπή του ατόµου σε κάποιο ειδικό
επί του θέµατος και προτροπή του ατόµου ώστε µέσω αντικειμένων να καθορίσει τα
όρια του σώµατος του. Η Donna Williams βοήθησε τον εαυτό της σε µία
αισθητηριακή ολοκλήρωση µέσω της τριβής διαφόρων πινέλων στο σώµα της έτσι
ώστε να ‘ξυπνήσει’ κατά ένα τόπο τα αισθητηριακά της όργανα, αναφέρει ότι αν και
της προκαλούσε απέχθεια το πινέλο στο σώµα της εντούτοις τη βοήθησε στη
µετέπειτα εξέλιξη της αφής της.
5)Νοσηλευτική διάγνωση:
Προβλήµατα µε κοινωνικά και συναισθηµατικά θέµατα. Λόγω του χρόνου
που χρειάζονται τα άτοµα όταν αλλάζει η κατεύθυνση των ακουστικών και οπτικών
ερεθισμάτων να εγκλιματιστούν στο καινούριο περιβάλλον. Αυτό τους κάνει να
ακολουθούν µε µεγάλη δυσκολία τα ταχέως µεταβαλλόµενα συμπλέγματα
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Αποτέλεσµα αυτών είναι τα άτοµα αυτά να
νευριάζουν και να µην αισθάνονται άνετα όταν συσχετίζονται µεταξύ πολλών
ανθρώπων.
Αντικειµενικός σκοπός:
Κατανόηση των προβληµάτων και κατασκευή σχεδίου φροντίδας.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Για την απόκτηση φυσιολογικής κοινωνικής συµπεριφοράς είναι απαραίτητη
η επαφή µε φυσιολογικά παιδιά. Ο νοσηλευτής ή ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας
πάνω στο θέµα αυτισµός, εγκλιματίζει το αυτιστικό άτοµο σε φυσιολογικά πρότυπα
κοινωνικής συµπεριφοράς. Αποτέλεσµα αυτών είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση του
ατόµου µιας και το άτοµο αυτό µνηµονικά αποστηθίζει πρότυπα κοινωνικής
συµπεριφοράς και τα διαχωρίζει σε σωστά και µη. ∆ηλαδή το αυτιστικό άτοµο θα
πρέπει να περάσει στη µνήµη του καθηµερινές αναµνήσεις από το περίγυρο του και
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σαν τράπεζα δεδοµένων που είναι να µπορέσει να κατανοήσει της αλληλεπιδράσεις
της καθημερινότητας, πάντα βέβαια µε το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό που
θα κάνει τις κατάλληλες υποδείξεις. (Χ. Λεµονίδου, Ε. Πατηράκη)
6)Νοσηλευτική διάγνωση:
Η αναποτελεσµατική µεµονωµένη αντιµετώπιση που αφορά την αλλαγή στη
λειτουργία του σώµατος και την εικόνα του σώµατος.
Αντικειµενικός σκοπός:
Ο ασθενής με αυτισμό θα εκφράσει τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες και θα
προσδιορίσει τις µεµονωµένες δυνάµεις, τις επιτυχείς αντιμετωπίζοντας στρατηγικές,
και τα διαθέσιµα συστήµατα υποστήριξης.
Νοσηλευτική παρέµβαση:
Ο νοσηλευτής αναγνωρίζει ότι η κανονική απάντηση σε οποιοδήποτε έλλειψη
είναι θλίψη, έτσι η διαμεσολάβηση του έργου του νοσηλευτή προσαρµόζονται για να
είναι σύµφωνα µε το στάδιο θλίψης του ασθενή με αυτισμό. Είναι µη ρεαλιστικό να
αναµένεται ένας ασθενής με αυτισμό, για να καταλάβει ή να εµµείνει σε ένα σχέδιο
επεξεργασίας ή αποκατάστασης ενώ βρίσκεται στη φάση της άρνησης. Στη παροχή
φροντίδας, που δέχεται από το περιβάλλον, ο νοσηλευτής ενθαρρύνει τον αυτιστικό
για να εκφράσει τα συναισθήµατά του.
Προ πάντων, ο νοσηλευτής πρέπει να θυµηθεί να µην προσωποποιήσει
οποιαδήποτε έκφραση του θυµού. Ο νοσηλευτής πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι
άνθρωποι δεν προχωρούν µέσω των σταδίων της θλίψης σαν µια τακτική µόδας
µάλλον, λόγω των συγκεκριµένων παραγόντων άγχους, αυτοί αµφιταλατεύονται
µεταξύ των σταδίων. Εάν η αξιολόγηση δείχνει ότι ο ασθενής με αυτισμό παραµένει
σε ένα στάδιο της άρνησης, θυµού ή κατάθλιψη, πρέπει να αναφερθεί σε έναν
κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες. Ο ασθενής
με αυτισμό που εµφανίζεται να είναι εξαιρετικά αισιόδοξος ή καλά ρυθµισµένος
πρέπει να ελεγχθεί, επειδή µπορεί αυτό µπορεί να µην ισχύει.
Ο νοσηλευτής οφείλει να βοηθήσει τον αυτιστικό να προσδιορίσει τις θετικές
ή προηγουµένως επιτυχείς στρατηγικές αντιµετωπίζοντας, συστήµατα υποστήριξης
που διευκολύνουν την επιτυχή προσαρµογή, τέτοιες δυνάµεις είναι του διαχωρισµού
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όπως το κίνητρο, ο προσδιορισµός, η ευκαµψία, η ψυχολογική οµοιοστασία και µια
αίσθηση του χιούµορ. Επειδή η δυνατότητα να προσδιοριστούν και να
χρησιµοποιηθούν οι διαθέσιµες λεωφόροι της υποστήριξης είναι εξαιρετικά
σηµαντική, το επίτευγµα είναι η επιτυχής αντιµετώπισης και η προσαρµογή. Ο
νοσηλευτής πρέπει να βοηθήσει τον ασθενή με αυτισμό να προσδιορίσει τους πόρους
µέσω προγραµµάτων, οµάδες υποστήριξης, χρηµατοδοτική συνδροµή, θρησκευτικές
οργανώσεις, οργανώσεις διανοητικής υγείας, και προγράµµατα αποκατάστασης.
Τελικά, µε τη βοήθεια του νοσηλευτή ο πελάτης πρέπει να προσδιορίσει τους
ενθαρρυντικούς πόρους µέσα στο οικογενειακό σύστηµα, όπως ένας σταθερός γάµος,
µια οικονοµική ασφάλεια, και µια ενθαρρυντική εκτεταµένη οικογένεια.

7)Νοσηλευτική διάγνωση:
Η διαταραχή της εικόνας του σώµατος, διαταραχή του αυτοσεβασµού που
αφορά τους λειτουργικούς περιορισµούς, την αλλαγή ρόλου και τρόπου ζωής.
Αντικειµενικός σκοπός:
Ο αυτιστικός θα εκφράσει µε λόγια τις θετικές δηλώσεις για τον εαυτό του και
θα προσδιορίσει και θα καταδείξει τις κατάλληλες στρατηγικές για να διανείµει τους
λειτουργικούς περιορισµούς.
Νοσηλευτική διάγνωση:
Ο νοσηλευτής µπορεί να διαδραµατίσει έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο που
βοηθά τους ασθενής με αυτισμό στην επανάκτηση του αυτοσεβασµού και µια θετική
εικόνα σωµάτων. Ο ασθενής µπορεί να ενθαρρυνθεί για να εκφράσει µε λόγια τα
προσωπικά συναισθήµατα σχετικά µε µια απώλεια ακεραιότητας σωµάτων και τις
προσδοκίες του στο πλαίσιο της ανικανότητας. Ο ασθενής πρέπει να προσδιορίσει και
να στρέψει τις δυνάµεις του σε κατευθύνσεις που βοηθούν, εξετάζοντας τους
περιορισµούς που προωθούν τη συµµόρφωση και την αίσθηση του ελέγχου, ο
νοσηλευτής πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή για να λάβει τις ενηµερωµένες
αποφάσεις για το πρόγραµµα της θεραπείας ή αποκατάστασης και για να γίνει
ανεξάρτητο άτοµο κατά τη διαχείριση της ανικανότητας του.
Μέσω της χρήσης της θετικής ανατροφοδότησης και της αναγνώρισης των
ολοκληρώσεων, ο νοσηλευτής µπορεί να ενισχύσει τον αυτοσεβασµό του αυτιστικού
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ασθενή. Ο νοσηλευτής µπορεί να βοηθήσει τον ασθενή που προσδιορίζει τις
πραγματικές ή πιθανές πηγές υποστήριξης και µπορεί να την ενθαρρύνει τον ίδιο για
να δεχτεί τη φυσική, συναισθηµατική, και οικονοµική ενίσχυση από τα οικογενειακά
µέλη και τη κοινωνία. Ο ασθενής πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί για να διατηρήσει
την επαφή και να ακολουθήσει τις σχέσεις µε τους γείτονες, τους φίλους, και τα µέλη
των κοινοτικών οργανώσεων.
Εάν µια αρµόδια οµάδα υποστήριξης είναι διαθέσιµη, ο νοσηλευτής πρέπει να
παραπέµψει τον αυτιστικό στην οµάδα. Ο νοσηλευτής ακόµη πρέπει να κάνει την
αρχική επαφή του ενδιαφερόµενου µε τον ηγέτη οµάδας ή να κάνει τις ρυθµίσεις για
τη µεταφορά στις συνεδριάσεις της οµάδας. Ο αυτιστικός πρέπει να ενθαρρυνθεί για
να επισηµάνει τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα που ενισχύουν τα στοιχεία της
ατοµικότητάς του και τα συναισθήµατα της ολοκλήρωσης, χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή, ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα, ή γράφοντας. Εάν έχει οποιοδήποτε
ενδιαφέρον να ακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα, ο νοσηλευτής µπορεί να
βοηθήσει τον αυτιστικό να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να έρθει σε επαφή
µε τις κατάλληλες αρχές. Ο νοσηλευτής αναγνωρίζει ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τον καθένα, έχει το δικαίωµα να αποτύχει και να
πετύχει, να δοθεί και να παραληφθεί η αγάπη, στην εµπειρία του µε τη ζωή. (Χ.
Λεµονίδου, Ε. Πατηράκη)

4.2.Κατάλογος Απαραίτητων Ενεργειών

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας πρέπει να καταγράφονται τα εξής στοιχεία:
• Η κατάσταση του παιδιού και η εκτίµηση των ευρημάτων κατά την
εισαγωγή
• Οι αλλαγές στην κατάσταση του παιδιού
• Το ισοζύγιο υγρών
• Η πρόσληψη τροφής
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• Η δόµηση περιβάλλοντος
• Η θεραπεία τροποποίησης συµπεριφοράς
• Η συµµετοχή των γονέων στη θεραπεία
• Οι οδηγίες για τη σχεδιαζόµενη έξοδο από το νοσοκοµείο
• Οι οδηγίες για µακροχρόνια θεραπεία και γονική µέριµνα
(Kathleen Morgan Speer, RN, PhD, CPNP, 2009)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το αίτιο του αυτισµού παραµένει άγνωστο. Οι επιστήµονες πιστεύουν ότι ο
αυτισµός είναι µια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργικότητα του
εγκεφάλου. Οι απεικονιστικές εξετάσεις στον εγκέφαλο ανθρώπων µε ή χωρίς
αυτισµό αποκαλύπτουν διαφορές στη δοµή και το σχήµα του εγκεφάλου. Επίσης,
ορισµένοι άνθρωποι είναι γενετικά πιο επιρρεπείς στον αυτισµό. ∆εν είναι
ασυνήθιστο να δούµε περισσότερα από ένα παιδιά µε αυτισµό µέσα σε µία
οικογένεια. Ένας αριθµός παιδιών έχουν πρόβληµα µε τα ανοσοποιητικά και
βιοχηµικά συστήµατά τους. Αυτά τα παιδιά συχνά αντιδρούν αρκετά άσχηµα ή
αναπτύσσουν δυσανεξία σε ορισµένα είδη τροφής, απορρυπαντικών.
Ακόµη οι ερευνητές έχουν τη γνώµη ότι υπάρχουν και άλλα πιθανά αίτια, που
περιλαµβάνουν την κληρονοµικότητα και τη γενετική, αλλά και ένας αριθµός από
ιατρικές καταστάσεις (όπως το σύνδροµο εύθραυστου Χ χρωµοσώµατος), η χρήση
επικίνδυνων ουσιών από τη µητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όπως και
άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια τα ΜΜΕ έχουν συχνά
αναφερθεί σε φόβους ότι υπάρχει µια πιθανή σύνδεση ανάµεσα στον παιδικό
εµβολιασµό και τον αυτισµό. Όµως, δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία για να
αποδειχθεί αυτή η υπόθεση.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ένας αριθµός µελετών του εγκεφάλου,
χρησιµοποιώντας απεικονιστικές τεχνικές και αυτοψίες σε άτοµα µε αυτισµό, έχουν
αποκαλύψει µια ποικιλία από αναπτυξιακές ανωµαλίες του εγκεφάλου. Ωστόσο,
καµιά από τις ανωµαλίες που παρατηρήθηκαν δεν φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε
τον αυτισµό. Πριν το 1970 οι ερευνητές ήταν πεπεισµένοι ότι ο αυτισµός ήταν το
αποτέλεσµα ψυχρών γονέων χωρίς αγάπη (αυτό ήταν επίσης γνωστό ως η «θεωρία
της µάνας-ψυγείο»). Ωστόσο, υπήρξαν µελέτες που έδειξαν την ανεπάρκεια τέτοιων
απόψεων, καθώς κατέδειξαν υψηλότερα ποσοστά εµφάνισης αυτισµού σε
οµοζυγωτικούς διδύµους και σε αδέλφια και προσέφεραν ισχυρές ενδείξεις µιας
γενετικής συνεισφοράς στα αίτια του αυτισµού.
Ωστόσο, παρά την εκτεταµένη έρευνα το γενετικό αίτιο του αυτισµού δεν έχει
γίνει ακόµη κατανοητό. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επίσης πιστεύεται ότι
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παίζουν κρίσιµο ρόλο στον αυτισµό. Στη δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκε µια
σχέση ανάµεσα στην ερυθρά στη διάρκεια της εγκυµοσύνης και τον αυτισµό. Μια
συσχέτιση ανάµεσα στην έκθεση στη θαλιδοµίδη στην εγκυµοσύνη και τον αυτισµό
επίσης έχει αποδειχτεί. Οι επιδηµιολογικές µελέτες άλλων φαρµακευτικών
σκευασµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή της
έκθεσης σε χηµικά στην εγκυµοσύνη δεν απέδειξαν καµιά επιβεβαιωµένη συσχέτιση
µε τον αυτισµό.
Το να ανακαλύψετε ότι το παιδί σας έχει αυτισµό, µπορεί να είναι µια πολύ
αργή διαδικασία και είναι πιθανό να αναστατώσει πολύ όλη την οικογένεια και τους
φίλους. Η διαταραχή δεν αναδύεται πάντοτε µε τα ίδια συµπτώµατα και σε κάποια
παιδιά εµφανίζεται νωρίτερα από ότι σε άλλα. Ο τρόπος µε τον οποίο τα περισσότερα
παιδιά αντιδρούν σε καταστάσεις ή σε άλλους ανθρώπους θα εξελίσσεται, όσο
µεγαλώνουν και απολαµβάνουν να παίζουν παιχνίδια και να συναναστρέφονται µε
άλλα παιδιά. Για τα περισσότερα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να µην κάνουν φίλους ή
να δέχονται στοργή από αυτούς που θεωρούν αγαπητά τους πρόσωπα.
Όµως, µερικά παιδιά δείχνουν να µη θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγµατα και
δείχνουν απόµακρα και ψυχρά. Είναι σαν να µην έχουν επίγνωση του φυσικού τους
περιβάλλοντος. Γι’ αυτά τα παιδιά είναι δύσκολο να εκφράσουν µε λέξεις ή να
επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους και τείνουν να επιδεικνύουν επαναληπτική
συµπεριφορά ή άλλες µορφές παράξενης συµπεριφοράς. Στις σοβαρές περιπτώσεις
το παιδί δεν µιλάει καθόλου. Τέτοια παιδιά δεν έχουν καµία επίγνωση των υπολοίπων
και δείχνουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές καταστάσεις. Αυτά είναι τα
κοινά χαρακτηριστικά του αυτισµού.
Τα παιδιά µε αυτισµό επιδεικνύουν πολύ διαφορετικά συµπτώµατα. Η
σοβαρότητα αυτών των συµπτωµάτων επίσης διαφέρει από παιδί σε παιδί. Όλα τα
παιδιά

µε

αυτισµό

δείχνουν

γνωρίσµατα

προβληµατικής

κοινωνικής

αλληλεπίδρασης, περιορισµένης επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων και
καθυστερηµένη γλωσσική ανάπτυξη ή απουσία λόγου. Επίσης έχουν ένα
περιορισµένο εύρος ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Ένας αριθµός παιδιών θα
δείξει σοβαρά συµπτώµατα και θα χρειαστεί ειδική φροντίδα για την υπόλοιπη ζωή
τους.
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Ωστόσο, κάποια παιδιά, µε πιο ήπιες µορφές αυτισµού, όπως το σύνδροµο
Asperger δεν δείχνουν σηµαντικές καθυστερήσεις στη γλώσσα και τη γνωστική
ανάπτυξη. Εκτός από µια καθυστέρηση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτά τα
παιδιά έχουν µια φυσιολογική κατάκτηση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης ή
προσαρµοστικής συµπεριφοράς για την ηλικία τους. Τα τεστ νοηµοσύνης σε αυτά τα
παιδιά τείνουν να είναι µέσα στο φυσιολογικό φάσµα και συνολικά η πρόγνωση γι’
αυτά φαίνεται να είναι σηµαντικά καλύτερη. Πολλά παιδιά µε σύνδροµο Asperger
µπορούν να χαρούν µια φυσιολογική σχολική ζωή και µεγαλώνοντας γίνονται
ενήλικοι ικανοί να έχουν µια επικερδή επαγγελµατική απασχόληση και να µπορούν
προσωπικά να αυτοσυντηρηθούν. Άλλα παιδιά, από την άλλη, θα χρειαστούν να
φοιτήσουν σε ειδικό σχολείο και µπορεί να χρειαστούν παραπέρα βοήθεια στην
ενήλικη ζωή τους.
Εξ αιτίας του γεγονότος ότι τα συµπτώµατα του Αυτισµού ποικίλουν τόσο
πολύ και τείνουν να εµφανιστούν σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης, συχνά είναι
δύσκολο να αναγνωριστούν. Οι γονείς µπορεί να µην αντιλαµβάνονται πάντα άµεσα
το ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα και µπορεί να αναζητήσουν
τελικά συµβουλές και βοήθεια από το γιατρό τους ή κάποιον επαγγελµατία
υπηρεσιών υγείας αρκετά αργότερα, όταν, δηλαδή, η συµπεριφορά του παιδιού τους
προκαλεί σοβαρά προβλήµατα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις για την διάγνωση και το
τελικό αποτέλεσµα στο παιδί.
Αφήνοντας τον αυτισµό αδιάγνωστο και χωρίς θεραπεία µπορεί να επιφέρει
αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής του παιδιού,
αλλά, επίσης, και της οικογενειακής ζωής, γενικότερα. ∆εν έχουµε καµιά
αποδεδειγµένη θεραπεία για τον αυτισµό και τα ακριβή αίτιά του δεν είναι ακόµη
γνωστά. Όµως, τα παιδιά µε αυτισµό θα ωφεληθούν από µια έγκαιρη διάγνωση και
έγκαιρη παρέµβαση. Αυτό θα διευκολύνει την πλήρη εφαρµογή αναπτυξιακών,
συµπεριφορικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων που είναι φτιαγµένα στα µέτρα
των αναγκών κάθε παιδιού. Αυτό όχι µόνο βελτιώνει την ποιότητα ζωής του παιδιού,
αλλά των γονέων, αδελφών και άλλων συγγενών. Άλλωστε, ο Αυτισµός θέτει ένα
πολύ µεγάλο βάρος στις οικογένειες.
Η θεραπεία του αυτισµού συχνά περιλαµβάνει τη χρήση φαρµάκων. Αν και ο
αυτισµός δεν µπορεί να θεραπευτεί, οι γιατροί συχνά χορηγούν φάρµακα για τη
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θεραπεία ή την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων και των προβληµάτων
συµπεριφοράς που σχετίζονται µε τον αυτισµό. Ένας αριθµός διαφορετικών
κατηγοριών φαρµάκων χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία αυτών των προβληµάτων.
Ωστόσο, ορισµένα από αυτά τα φάρµακα µπορούν να έχουν σοβαρές παρενέργειες.
Επειδή δεν έχει γίνει πλήρης έρευνα της χρήσης τους σε παιδιά ή εφήβους µε
αυτισµό, ορισµένοι γιατροί είναι επιφυλακτικοί να χορηγούν αυτά τα φάρµακα και τα
περιορίζουν µόνο στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
Για να µπορεί να είναι επιτυχές ένα πρόγραµµα θεραπείας, οι γονείς, αυτοί
που παρέχουν φροντίδα και/ή τα αδέλφια θα πρέπει να παίξουν σηµαντικό ρόλο. Το
να συµπεριληφθεί όλη η οικογένεια στο πρόγραµµα θεραπείας όχι µόνο θα βελτιώσει
το αποτέλεσµα για το παιδί, αλλά και θα βελτιώσει την αποδοχή που θα οδηγήσει σε
µια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλη την οικογένεια.
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