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نشـریـه تخصصی اجتمـاعی
سال شانزدهم / اردیبهشت 96

16  صفحه
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نشریه تخصصی اجتماعی

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای طرح هــای غربالگــری در زمینــه اختالل اوتیســم 
گفــت: مراکــز اوتیســم در ســال جــاری در سراســر کشــور گســترش می یابــد.

ــع و  ــایی به موق ــرای شناس ــا ب ــت برنامه ریزی ه ــگیری و اولوی ــه پیش ــان اینک ــنی بندپی بابی ــیروان محس انوش
مداخــالت بــه هنــگام بــه عنــوان یکــی از سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد مطــرح اســت اظهــار داشــت: 
ــر  ــا ب ــه بن ــت ک ــم اس ــف اوتیس ــالالت طی ــث اخت ــتیم بح ــه هس ــا آن مواج ــروز ب ــه ام ــائلی ک ــی از مس یک
اطالعــات به دســت آمده نــرم جهانــی آن به گونــه ای اســت کــه بــه ازای 100 کودکــی کــه متولــد می شــود 

یــک نفــر مبتــال بــه اختــالل اوتیســم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اختــالل اوتیســم، عــدم رشــد ســلول های عصبــی و مغــزی تعریف شــده افــزود: بایــد 
در ســن زیــر دو الــی ســه ســال شناســایی به موقــع داشــته باشــیم، زیــرا ایــن اختــالل بنــا بــه علــم و پیشــرفت 

تکنولــوژی تــا ســن هشــت و 9 ســالگی می توانــد تکامــل پیــدا کنــد.
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا تاکیــد بــر لــزوم مهــار و کنتــرل اختــالل اوتیســم تــا قبــل از ســن ســه 

عنــوان  شناســایی ســالگی  کــرد: 
مداخــالت  اســتاندارد در صورتیکه و 
و زیــر ســه ســال و  علمــی  باکیفیــت، 
ــد شــدت کارشناســی باشــد  ــا می توان قطع
کنــد.بیمــاری را کنتــرل  مهــار  و 
ــت های وی بــا تاکیــد بــر  ــه از سیاس اینک
اســت، بهزیســتی شناســایی  به موقــع 
مداخــالت  ــه هنــگام بایــد  اســتاندارد و ب
اظهــار  گســترش باشــد  داشــت: 
روزانــه  شــرایطی مراکــز  و  اوتیســم 
چنــد  در  انجام شــده کــه  اســتان 
مراقبت هــای  موقــت تــا  شــبانه روزی 

داشــته باشــیم و اگــر خانواده هــا در مســافرت و مراســمی باشــند بتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
ــز از  ــدام نی ــن اق ــه ای ــد ک ــخص می کن ــا مش ــرای م ــز ب ــاری نی ــه آم ــرد: نمون ــح ک ــنی بندپی تصری محس
اســتراتژی های ســازمان اســت تــا بتوانیــم  ایــن کار را کامــل کنیــم؛ در بحــث آلزایمــر نیــز اگــر شناســایی ها 
ــالل  ــدید اخت ــف ش ــه طی ــم و ب ــری کنی ــاری پیش گی ــدت بیم ــوان از ش ــد می ت ــگام باش ــه هن ــع و ب به موق

مواجــه نشــویم.
ــه اوتیســم در  وی خاطرنشــان کــرد: حــدود دو هــزار و 800 نفــر در حــدود 70 مرکــز مراقبت هــای روزان
ســطح کشــور تحــت مراقبــت، آمــوزش و ارتقــای رشــد تعاملــی ســلول های عصبــی هســتند و بنــا داریــم در 

ســال 96 گســترش مراکــز اوتیســم را داشــته باشــیم.

سه  الی  دو  زیر  سن  در  باید 
سال شناسایی به موقع داشته 
بنا به  باشیم، زیرا این اختالل 
تا  تکنولوژی  پیشرفت  و  علم 
سن هشت و 9 سالگی می تواند 

تکامل پیدا کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور: 

مراکـزاوتیسـمدرسراسـرکشورگسترشمییـابد
هر100کودکیکمبتالبهاوتیسم
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ــد از  ــالی 75 درص ــزد از ابت ــتان ی ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
کــودکان عقــب مانــده ذهنــی بــه اختــالل اوتیســم خبــر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار بهــروزی، جلیــل عفتــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه بهتریــن زمــان تشــخیص بیمــاری اوتیســم از شــش تــا 
هفــت ماهگــی نــوزاد اســت گفــت: 75 درصــد از کــودکان 

عقــب مانــده ذهنــی بــه اوتیســم مبتــال هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه تشــخیص ایــن بیمــاری به راحتــی ممکن 
ــه  ــر اســت کــودکان مبتــال ب نیســت، خاطرنشــان کــرد: بهت
ــز  ــا مرک ــه تنه ــه ب ــان بالفاصل ــرای درم ــم ب ــالل اوتیس اخت

ــوند. ــاع ش ــاران ارج ــن بیم ــداری از ای ــوزش و نگه آم

مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد با اشــاره بــه نقــش و کارایی 
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــز ب ــن مراک ــرد: ای ــوان ک ــز عن ــن مراک ای
ــه  ــان ب ــی و درم ــی، کاردرمان ــار درمان ــناختی، گفت روانش
ــه  ــاع ب ــا را در اجتم ــور آن ه ــه حض ــودکان، زمین ــع ک موق
طــور طبیعــی و عــادی در زمــان مناســب فراهــم می آورنــد.

ــرد: ایــن  ــورد اختــالل اوتیســم نیــز بیــان ک عفتــی در م
ــی  ــای ارتباط ــی مهارت ه ــر ناتوان ــی نظی ــا اختالل ــاری ب بیم
ــاری  ــکالت گفت ــی و مش ــای حرکت ــی و مهارت ه اجتماع

ــت. ــراه اس هم
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یزد بــا برشــمردن ویژگی هــای بارز 
ایــن کــودکان خاطرنشــان کــرد: ایــن کــودکان بــه بازی هــای 
جمعــی عالقــه ای ندارنــد و حــرکات کلیشــه ای نظیــر کوبیدن 

ســر، کــف زدن، چرخــش بــه دور خــود دارنــد.
ــش  ــه درد واکن ــبت ب ــم نس ــه اوتیس ــان ب ــزود: مبتالی وی اف
ضعیفــی دارنــد و نســبت بــه محــرک پاســخ متفــاوت دارنــد 
و در صورتــی کــه چنــد محــرک بــه آن هــا داده شــود، بــه 

ــد. ــش نشــان می دهن ــا واکن یکــی از آن ه
عفتــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ایــن کــودکان در 
ارتبــاط چشــمی و آگاهــی نســبت بــه زمــان و مــکان نیــز 

ــتند. ــف هس ضعی
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد اظهــار داشــت: مرکــز 

ــر  ــی نظی ــات توانبخش ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــزد ب ــم ی اوتیس
گفتــار درمانــی در قالــب شــعر و داســتان کوتــاه، شناســایی 
ــنوا  ــنوا و کم ش ــودکان ناش ــرای ک ــروف ب ــخیص ح و تش
راه انــدازی شــده و تــالش دارد زمینــه ورود ایــن کــودکان 

ــد. ــم کن ــادی فراه ــدارس ع ــه م را ب
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم شــرکت در طرح هــای غربالگــری، 
تشــخیص و مداخلــه در اختــالل طیــف اوتیســم افــزود: بــه 
همیــن منظــور بــرای شناســایی و تشــخیص اولیــه کــودکان 
مبتــال بــه ایــن اختــالل، از طریــق پرسشــنامه 10 گزینــه ای، 

ــرد. ــر صــورت می گی 10 تســت معتب

ــا  ــرد: خانواده ه ــوان ک ــزد عن ــتان ی ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
بــا انجــام ایــن تســت بــر روی کــودکان خــود در صــورت 
مشــاهده 3 عالمــت و یــا بیشــتر در رفتــار آنــان بایــد نســبت 
ــرای  ــه اوتیســم مشــکوک شــوند و ب ــه ابتــالی کــودک ب ب

اقدامــات پیشــگیری بــه مراکــز بهزیســتی و تخصصــی 
ــد. مراجعــه کنن

ــان اینکــه پرسشــنامه ها در مراکــز توانبخشــی،  ــا بی ــی ب عفت
مراکــز مــددکاری، مهدهــای کــودک، مراکــز مشــاوره و 
مراکــز بهداشــتی توزیــع می شــود اظهــار کــرد: خانــواده  در 

صــورت مشــکوک بــودن کــودک 2 تــا 5 ســال بــه اختــالل 
اوتیســم، بــرای بررســی های بیشــتر توســط کارشناســان 
بــه مرکــز آموزشــی و  و دریافــت راهنمایی هــای الزم 
ــود. ــاع داده می ش ــم ارج ــف اوتیس ــالل طی ــی اخت توانبخش

ــاع  ــا ارج ــت: ب ــان داش ــر بی ــزد خاط ــتی ی ــرکل بهزیس مدی
کــودکان بــه مراکــز تخصصــی، بــا ارائــه خدمات آموزشــی 
ــه تدریــج رفتارهایــی کــه در کــودک  و توانبخشــی الزم ب
مناســب نیســت کاهــش می یابــد و رفتارهــای مناســب 

جایگزیــن آن می شــوند.
ــان اینکــه در زمــان حاضــر یــک درصــد جامعــه  ــا بی وی ب

مبتــال بــه اختــالالت اوتیســم هســتند افــزود: براســاس ایــن 
ــالل در  ــن اخت ــه ای ــال ب ــار، یکهــزار و 500 کــودک مبت آم

اســتان وجــود دارد.
عفتــی بــا بیــان اینکــه خانــواده در زمینــه غربالگــری و هــم 
ــد  ــه مداخــالت توانبخشــی بیشــترین نقــش را دارن در زمین
گفــت: ضــروری اســت کــه بــرای تشــخیص بــه هنــگام این 
اختــالل در فرزنــدان 2 تــا پنــج ســال خــود پرسشــنامه ایــن 
طــرح را از مکان هــای مــورد اشــاره تهیــه و پــس از تکمیــل 
درصورتــی کــه ســه ســوال یــا بیشــتر مثبــت بــود نســبت بــه 

ــد. ــدام نماین پیگیری هــای بعــدی اق
وی عوامــل محیطــی ، ژنتیــک و هورمونــی را از جملــه 
دالیــل و عوامــل ایــن اختــالل نــام بــرد و افــزود: در زمینــه 
تشــخیص کــودک مبتــال بــه اوتیســم هیــچ تســت پزشــکی 
ــروز  ــاس ب ــد براس ــل بای ــن دلی ــه همی ــم ب ــص نداری متخص

ــخیص داد. ــودکان تش ــای ک رفتاره
ــالل  ــز اخت ــه مرک ــت س ــزد از فعالی ــتی ی ــر کل بهزیس مدی
ــه  ــر داد و گفــت: ایــن طــرح ب طیــف اتیســم در اســتان خب

ــود. ــرا می ش ــی اج ــورت دائم ص
وی یــادآور شــد: اوتیســم در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک 
نگرانــی در جامعــه اســت و بایــد کار غربالگــری علمــی آن 

هرچــه زودتــر انجــام شــود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد 

ابتالی75درصدازکودکانعقبماندهذهنیبهاوتیسم

شدن  تبدیل  حال  در  اوتیسم 
به یک نگرانی در جامعه است 
آن  علمی  غربالگری  کار  باید  و 

هرچه زودتر انجام شود.
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نشریه تخصصی اجتماعی

معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی یــزد از ابتــالی بیــش 
از 100 کــودکان بــه بیمــاری اوتیســم در ایــن اســتان خبــر 
داد و گفــت: معمــوال عالئــم ایــن بیمــاری زیــر ســه ســال 

ظاهــر مــی شــود.
محمدحســین غنیمــت در اینبــاره اظهــار داشــت: بــر اســاس 
آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی بــه ازای هــر یکصــد 

ــال مــی  شــود. ــن بیمــاری مبت ــه ای کــودک یکنفــر آن ب
وی ادامــه داد: کــودک دارای اوتیســم ممکــن اســت 
عالئــم واکنــش نشــان نــدادن و عــدم برگشــت بــه جهــت 
ــام خــود، نــگاه  ــه ن صــدای مــادر، نبــود واکنــش نســبت ب
ــک  ــا ســن ی ــدان اشــاره ت ــه چشــم دیگــران، فق کــردن ب
ســالگی و یــا ســایر عالیــم اجتماعــی در برابــر دیگــران را 

ــد. از خــود نشــان دهن
ــده اوتیســم در  ــم هشــدار دهن ــه کــرد: عالی غنیمــت اضاف
ســال دوم زندگــی فقــدان تــک کلمــه تــا ســن 16 ماهگــی 
فقــدان بــازی هــای وانمــودی تــا ســن 18 ماهگــی و فقــدان 

عبــارت هــای دوکلمــه ای تــا ســن دو ســالگی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن بیمــاری در کــودکان معمــوال 
ــی  ــتند ول ــادی هس ــد ع ــالگی دارای رش ــا دو س از 1.5 ت

ــد. ــز دارن ــل از آن نی ــی را قب ــر طبیع ــای غی ــا رفتاره گاه

عالیم هشدار دهنده اوتیسم در 
سال دوم زندگی فقدان تک کلمه 
تا سن 16 ماهگی فقدان بازی 
های وانمودی تا سن 18 ماهگی 
و فقدان عبارت های دوکلمه ای 

تا سن دو سالگی است.

ــرد:  ــان ک ــم خاطرنش ــم اوتیس ــه عالئ ــاره ب ــا اش ــت ب غنیم
آزمایــش بیولوژیــک خاصــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 
نــدارد و تشــخیص آن کمــاکان بالینــی اســت کــه در 
ــا  ــا ی ــاط اجتماعــی و رفتاره ــی نقــص در ارتب ــم بالین عالئ

ــت. ــدود اس ــراری و مح ــای تک ــت ه فعالی
یــزد  اســتان  بهزیســتی  ســازمان  توانبخشــی  معــاون 
ــه  ــا مرکــز توانبخشــی روزان ــا، تنه اظهــار کــرد: مرکــز بق
اختــالالت طیــف اوتیســم بهزیســتی اســتان اســت کــه بــه 
بیمــاران اختــالالت نافــذ رشــدی و اوتیســم خدمــات ارائــه 

ــد. ــی کن م
ایــن مســئول ادامــه داد: اختــالالت طیــف اوتیســم بــه 
ــه مــی شــود کــه  مجموعــه ای از اختــالالت رشــدی گفت
ــل  ــی و تعام ــی ارتباط ــر کالم ــی و غی ــای کالم مهارت ه
اجتماعــی را بــه طــور معنــی داری تحــت تاثیــر خــود قــرار 
مــی دهــد و اغلــب عالیــم آن در آغــاز 18 ماهگــی و دو 

ــد.  ــروز مــی کن ــا پیــش از ســه ســالگی ب ســالگی ی
بــه گفتــه غنیمــت، اوتیســم بیمــاری نــادر و جدیــدی 
اســت کــه بــا نــوع ارتبــاط و تعامــل نامناســب بــا فرزنــدان 

ــرد. ــی گی ــات م ــاری نش ــکالت رفت و مش
او اضافــه کــرد: بیمــاری اوتیســم از بیمــاری هایــی اســت 
کــه باعــث اختــالل در ارتباطــات اجتماعــی و تعامــل فــرد 
بــا دیگــران مــی شــود و عاملــی بــرای مشــکالت رفتــاری 

فرزنــدان بــه شــمار مــی رود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی یزد: 

بیشاز100کودکمبتالبهاوتیسمدراستانیزدشناساییشدند

آزمایش بیولوژیک خاصی برای شناسایی بیماری اوتیسم وجود ندارد
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رئیــس مرکــز درمــان و توانبخشــی بیمــاران اوتیســم یــزد بــا 
انتقــاد از عــدم اطــالع کافــی جامعــه از مبتالیــان بــه اختــالل 
اوتیســم گفــت: از ورود افــراد مبتــال بــه اوتیســم به اســتخرها 

ــود. ــری می ش جلوگی
پروانــه کریمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار بهــروزی 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــم پرداخ ــالل اوتیس ــی اخت ــه معرف ب
مشــکالت ارتباطــی، اجتماعــی، عــدم توانایــی جهــت 
انجــام امــور و بازیهــای مخصــوص ســن خــود، مشــکالت 
گفتــاری، گفتــار ناقــص و محــدود، مشــکالت گرامــری در 
ــرکات  ــه ای، ح ــراری و کلیش ــای تک ــرف زدن، رفتاره ح
ــه  ــت، از جمل ــای یکنواخ ــدن، بازیه ــر و ب ــادی س ــر ع غی

ــت.  ــم اس ــه اوتیس ــال ب ــم ابت عالی
وی ادامــه داد: ایــن اختــالل نــه تنهــا در ایــران کــه در دنیــا 
ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــت و ب ــد اس ــث جدی ــک مبح ــز ی نی
ــا  ــود ت ــزار می ش ــنل برگ ــرای پرس ــی ب ــای آموزش دوره ه
اطالعــات و آموزش هــا در ایــن زمینــه بــه ورزرســانی شــود.

ــزد  ــم ی ــاران اوتیس ــی بیم ــان و توانبخش ــز درم ــس مرک رئی
بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز علــت مشــخصی بــرای ابتــال بــه 
بیمــاری اوتیســم شــناخته نشــده اســت اظهــار کــرد: یکــی از 
عوامــل موثــر در ایجــاد ایــن اختــالل را آلودگــی محیطــی 

می داننــد. 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــخصی در ابت ــت مش ــه عل ــان اینک ــا بی وی ب

اوتیســم تاکنــون کشــف نشــده اســت، ادامــه داد: از جملــه 
عوامــل بــروز ایــن بیمــاری مــی تــوان مشــکالت ژنتیکــی، 

ــد ذکــر کــرد. ــارداری و بعــد از تول عوامــل دوران ب
کریمــی بیــان داشــت: تــا پیــش از ایــن، کــودکان مبتــال بــه 
اوتیســم بــه عنــوان عقــب مانــده ذهنــی در مراکــز مربوطــه 
ــن  ــز، ای ــن مرک ــدازی ای ــا راه ان ــا ب ــدند ام ــداری می ش نگه

ــوند. ــداری می ش ــا نگه ــودکان اینج ک
وی بــا بیــان اینکــه یــزد یکــی از اســتان های در حــال غربــال 
بــرای شناســایی بیمــاران اوتیســمی اســت ادامــه داد: هنــوز 
اطالعــات درســتی از افــراد دارای اوتیســم در اســتان در 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گفت ــال حاض ــا در ح ــت ام ــت نیس دس
ــا ســال گذشــته  ــه اوتیســم ت بیــش از 100 کــودک مبتــال ب

ــده اند. ــایی ش ــتان شناس در اس
رئیــس مرکــز درمــان و توانبخشــی بیمــاران اوتیســم یــزد بــا 
اشــاره بــه لــزوم حمایــت از مراکــز اوتیســم و نگهــداری از 

ایــن کــودکان عنــوان کــرد: ایــن مرکــز واقعــا بــه حمایت و 
توجــه نیــاز دارد و اقداماتــی کــه در مســیر کمــک بــه افــراد 

ــرد گســترده تر باشــد. دارای اوتیســم صــورت می گی
ــار  ــزد اظه ــای مرکــز اوتیســم ی ــه فعالیت ه ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــدارد ام ــان 100 در 100 ن ــم درم ــه اوتیس ــت: گرچ داش
ــا  ــد آن ه ــه فرزن ــند ک ــدوار باش ــد امی ــا می توانن خانواده ه
روزی در کنــار فرزنــدان عــادی وارد مدرســه شــده و حتــی 

ــا آن هــا همبــازی شــود. ب
ــری در  ــای غربالگ ــرای طرح ه ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب کریم
ــال قطعــا مداخــالت  ــا برنامه هــای غرب ــزود: ب ــه اف ایــن زمین
آموزشــی و توانبخشــی موثرتــر خواهــد بــود و رونــد 
ــت. ــر اس ــال راحت ت ــر 7 س ــودکان زی ــرای ک ــوزش ب آم

وی عنــوان کــرد: اگــر مداخــالت درمانــی بــرای ایــن 
ــد  ــان مناســبی انجــام شــود آن هــا می توانن کــودکان در زم
مهارت هــای آموزشــی یادبگیرنــد و در بهبــود روابــط 

ــند. ــر باش ــی موث اجتماع
ــزد  ــم ی ــاران اوتیس ــی بیم ــان و توانبخش ــز درم ــس مرک رئی
ــداوای  ــرای م ــی ب ــای درمان ــی از راه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ب
ــح  ــت تصری ــی اس ــم اب درمان ــه اوتیس ــال ب ــودکان مبت ک
کــرد: متاســفانه بــا ورود افــراد مبتــال بــه اوتیســم به اســتخرها 
ــص  ــرای اختصت ــی ب ــه طوریکــه حت ــری می شــود ب جلوگی
ــکل  ــار مش ــم دچ ــان اوتیس ــه مبتالی ــژه ب ــانس وی ــک س ی

هســتیم و ایــن ناشــی از درک نادرســت جامعــه از ایــن 
ــراد اســت. اف

ــه  ــال ب ــودک مبت ــر از 80 ک ــن کمت ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
اوتیســم را می شناســم افــزود: یقینــا در اســتان بیــش از ایــن 
تعــداد کــودک مبتــال بــه اوتیســم وجــود دارد ولــی اغلــب 
افــراد بــه دالیــل مختلفــی بــه ایــن مرکــز مراجعــه نمی کنند.

کریمــی ادامــه داد: مســائل مالــی، فرهنگــی، عــدم شــناختن 
ــه  ــا توجــه ب بیمــاری اوتیســم و عــدم شــناختن مرکــز بقــا ب
ــدم  ــل ع ــه عوام ــز از جمل ــن مرک ــودن ای ــیس ب ــازه تاس ت

ــد. ــز می باش ــن مرک ــه ای ــان ب ــه مبتالی مراجع
ــزد  ــم ی ــاران اوتیس ــی بیم ــان و توانبخش ــز درم ــس مرک رئی
از تمامــی خانــواده هــا خواســتار اقــدام ســریع جهــت 
تشــخصیص بیمــاری اوتیســم شــد و خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــر و ب ــوند بهت ــخیص داده ش ــریعتر تش ــالالت س ــر اخت اگ

هزینه هــای کمتــر مــی تــوان بیمــاری را درمــان کــرد.

رئیس مرکز درمان و توانبخشی

 بیماران اوتیسم یزد: 

ازورودافراد
مبتالبهاوتیسم
بهاستـخـرهـا
جلوگیریمیشود

متاسفانه با ورود افراد مبتال به 
جلوگیری  استخرها  به  اوتیسم 
برای  حتی  طوریکه  به  می شود 
به  ویژه  سانس  یک  اختصتص 
مشکل  دچار  اوتیسم  مبتالیان 
درک  از  ناشی  این  و  هستیم 
افراد  این  از  جامعه  نادرست 

است.
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نشریه تخصصی اجتماعی

بــه گــزارش خبرنــگار بهــروزی، امیرولــی عضــدزاده اظهــار 
داشــت: اجــرای طــرح غربالگــری اوتیســم در اردکان 
ــش از 600  ــون بی ــده و تاکن ــاز ش ــفند 95 آغ ــر اس از اواخ

ــن  ــه ای ــری اولی ــودک در غربالگ ک
طــرح شــرکت کــرده انــد کــه از این 
تعــداد هفــت نفــر مشــکوک بــه ایــن 

بیمــاری، شناســایی شــدند.
وی اضافــه کــرد: برای مشــارکت در 
طــرح غربالگــری تمــام خانواده هــای 
دارای کــودک دو تــا پنــج ســاله 
ــی از  ــب آگاه ــرای کس ــد ب می توانن
ایــن بیمــاری و عالئــم آن بــه مراکــز 
بهداشــتی شهرســتان اردکان مراجعــه 
کننــد، در ایــن راســتا کودکانــی کــه 
مشــکوک  غربالگــری،  طریــق  از 
می شــوند،  شــناخته  اوتیســم  بــه 
بــرای تشــخیص نهایــی و مداخلــه 
ارجــاع  متخصصــان  بــه  به هنــگام 

می شــوند. داده 
شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
طیــف  اختــالل  گفــت:  اردکان 

اختــالالت رشــدی گفتــه  از  بــه مجموعــه ای  اوتیســم 
می شــود کــه مهــارت  هــای کالمــی و غیرکالمــی ارتبــاط 
و تعامــل اجتماعــی را بــه طــور معنــاداری تحــت تاثیــر قــرار 

می دهــد.
ــرل  ــان و کنت ــل درم ــاری قاب ــن بیم ــزود: ای ــدزاده اف عض

اســت امــا بایــد بــر اســاس نیازهــای ویــژه کــودک و 
تشــخیص زودهنــگام بیمــاری زمینــه فعالیــت مؤثــر کودک 

ــرد. ــم ک ــه را فراه در جامع

ــر  ــح کــرد: انجــام حــرکات تکــراری، اصــرار ب وی تصری
ــار، عــدم تمــاس  ــی، تأخیــر در گفت یکنواختــی، بیــش فعال
چشــمی، خنــده و گریــه بی دلیــل، مشــکالت شــنوایی، 
ــایع در  ــم ش ــری از عالئ ــدم آموزش پذی ــه گیری و ع گوش

ــت. ــودکان اس ــم در ک ــالل اتیس اخت

بــرای  مشــخصی  پزشــکی  تســت  گفــت:  عضــدزاده 
تشــخیص اوتیســم وجــود نــدارد امــا کارشناســان بــا انجــام 
یــک ارزیابــی دقیــق از رفتارهــا و عادات کودک و بررســی 
عالئــم موجــود بــا همــکاری والدیــن 
می تواننــد بیمــاری را تشــخیص داده 
و بــرای درمــان کــودک مبتــال برنامه 

ریــزی کننــد.
اوتیســم  یــا  ماندگــی  درخــود 
Autism نوعــی اختــالل رشــدی 
)از نــوع روابــط اجتماعــی( اســت 
کــه بــا رفتارهــای ارتباطــی و کالمــی 
و  می شــود  مشــخص  غیرطبیعــی 
عالئــم ایــن اختــالل تــا پیــش از 
ــروز می کنــد و علــت  ســه ســالگی ب

اصلــی آن ناشــناخته  اســت.
شــایعتر  پســران  در  اختــالل  ایــن 
وضعیــت  کــه  اســت  دختــران  از 
ســبک  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
زندگــی و ســطح تحصیــالت والدین 
درخودماندگــی  بــروز  در  نقشــی 

نــدارد.
ــالت  ــه تعام ــز در حیط ــی مغ ــد طبیع ــر رش ــالل ب ــن اخت ای

تأثیــر می گــذارد. ارتباطــی  اجتماعــی و مهارت هــای 
ــات  ــم، در ارتباط ــه اوتیس ــال ب ــاالن مبت ــودکان و بزرگس ک
کالمــی و غیرکالمــی، تعامــالت اجتماعــی و فعالیت هــای 

ــه بــازی مشــکل دارنــد. مربــوط ب

ــم  ــوزان اوتیس ــش آم ــه دان ــان اینک ــا بی ــدار اردکان ب فرمان
اردکان مدرســه ندارنــد،  خواســتار مجهــر کردن مدرســه ای 
بــرای ارائــه خدمــات بــه دانــش آمــوزان اوتیســم ایــن 

ــد. ــتان ش شهرس
بــه گــزارش مهــر، هــادی مقیمــی از وجــود 13 دانــش  آموز 
ــت  ــتار اولوی ــر داد و خواس ــتان خب ــن شهرس ــم در ای اوتیس
ــدارس  ــی م ــود کیف ــعه و بهب ــز، توس ــن تجهی ــرار گرفت ق

ــن شهرســتان شــد. اســتثنایی در ای
ــار اختــالالت اوتیســم  ــراز تاســف از افزایــش آم ــا اب وی ب
ــه  ــم هم ــرد: امیدواری ــه ک ــائل اضاف ــی مس ــل برخ ــه دلی ب
نهادهــای ذیربــط در ایــن زمینــه اقدامــات مناســب را انجــام 
دهنــد تــا کمتــر شــاهد افزایــش ایــن نــوع اختــالل و بیماری 

در جامعــه باشــیم.
اســتانداردهای  اینکــه طبــق  بیــان  بــا  اردکان  فرمانــدار 

ــج  ــا پن ــه ت ــط س ــد فق ــر کالس درس بای ــی در ه آموزش
ــند،  ــته باش ــور داش ــم حض ــه اوتیس ــال ب ــوز مبت ــش آم دان
ــه  ــان ب ــداد مبتالی ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
اوتیســم رو بــه افزایــش اســت بــا کمبــود فضــای آموزشــی 

ویــژه ایــن دانش آمــوزان مواجــه هســتیم.
مقیمــی اظهــار داشــت: کــودکان مبتــال بــه اوتیســم در 
معاشــرت بیــن فــردی و روابــط اجتماعــی بــا دیگــران 
مشــکل اساســی داشــته و رفتارهــای خودویرانگرانــه و 

می دهنــد. بــروز  خــود  از  خودتحریکــی 
امکان ثبت نام دانش آموزان اوتیسم در مدارس خاص

ــز در  ــزد نی ــتان ی ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ ــس آم رئی
ــش آمــوزان اوتیســمی کــه  ــوان کــرد: دان ــن نشســت عن ای
آمــوزش و پــرورش مــی توانــد آنهــا را تحــت پوشــش قرار 
بدهــد، آمــوزش پذیرنــد و بــا هماهنگــی و غربالگــری مــی 

تواننــد در مــدارس خــاص در اســتان ثبــت نــام کننــد.
ــورت  ــم در ص ــا داری ــرد: بن ــح ک ــدار تصری ــی پای مصطف
داشــتن آمــار بیشــتری از دانــش آمــوزان اوتیســم مدرســه 

ــم. ــدازی کنی مســتقلی راه ان
ــدارس  ــر در م ــی فراگی ــوز تلفیق ــش آم ــل 300 دان تحصی

عــادی اســتان یــزد
پایــدار بــا بیــان اینکــه حــدود 300 دانــش آمــوز بــا نیازهای 
ویــژه بینایی، شــنوایی، جســمی حرکتــی و اوتیســم خفیف 
ــدارس  ــر در م ــی فراگی ــوزان تلفیق ــش آم ــوان دان ــا عن ب
ــرورت  ــر ض ــتند، ب ــل هس ــال تحصی ــتان در ح ــادی اس ع
استانداردســازی مــدارس عــادی و فضــای آموزشــی بــرای 
ایــن نــوع دانش آمــوزان تأکیــد کــرد. وی خاطرنشــان 
کــرد: همــه مراکــز عــادی اســتان از اســتاندارد الزم بــرای 

ــد نیســتند. ــر بهره من ــی فراگی ــوزان تلفیق ــش آم دان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردکان: 

تستپزشکیمشخصیبرایتشخیصاوتیسموجودندارد

در نشست شورای منطقه ای آموزش و پرورش استان مطرح شد: 

اوتیسمیهایاردکانمدرسهندارند
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ــردم در  ــه اینکــه م ــا اشــاره ب ــک روانشــناس اجتماعــی ب ی
زمینــه اوتیســم اطالعــات کافــی ندارنــد گفــت: اولیــن 
عالمــت اوتیســم عــدم برقــراری تمــاس چشــمی کــودک 

ــادر اســت. ــا م ب
زهــرا موحدیــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار بهــروزی 
اظهــار کــرد:  آگاهــی مــردم در رابطــه بــا اختــالل اوتیســم 
بســیار پاییــن اســت و تقریبــا می تــوان گفــت کــه کســی بــا 

ــدارد. ایــن بیمــاری آشــنایی ن
وی بــا بیــان اینکــه بــرای رفــع ایــن مشــکل راهــکار روشــن 
ایــن اســت کــه اطــالع رســانی و آگاه ســازی جامعــه 
صــورت گیــرد ادامــه داد: شــاید اگــر جامعــه در ایــن زمینــه 
ــراد دارای اوتیســم را  ــد اف ــر بتوان آگاهــی داشــته باشــد بهت

ــا آن هــا برخــورد داشــته باشــد. ــرد و ب بپذی
ایــن روانشــناس اجتماعــی اضافــه کــرد: همچنیــن بایــد بــه 
خانواده هــا ایــن آگاهــی داده شــود کــه اگــر آمــوزش 
ایــن کــودکان هرچــه زودتــر شــروع شــود آن هــا توانایــی 

ــد داشــت. ــری خواهن ــرای یادگی بیشــتری ب
ــن  ــروز ای ــم ب ــه اینکــه برخــی عالئ ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
اختــالل در ابتــدای تولــد کــودک تــا حــد زیــادی نــا 
محســوس اســت و بــه ســختی می تــوان تشــخیص داد 
ــه  ــد ک ــدازه ای باش ــه ان ــا ب ــگ خانواده ه ــطح فرهن ــد س بای
بیشــتر بــه فرزنــدان توجــه کننــد تــا در صــورت وجــود ایــن 

ــوند. ــه آن ش ــود متوج ــودک خ ــالل در ک اخت
ــه  ــادران متوج ــوال م ــه معم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب موحدی
یکســری عالئــم در کــودک خــود مــی شــوند امــا متاســفانه 
ــد عنــوان  برخــی مــادران ایــن عالئــم را جــدی نمــی گیرن
کــرد: متاســفانه مــادران نمــی تواننــد وجــود ایــن اختــالل را 

ــد.  در فرزنــد خــود بپذیرن
ــد  ــی ندارن ــا آگاه ــفانه خانواده ه ــرد: متاس ــح ک وی تصری
ــه روانشــناس،  ــر و مراجعــه ب ــری هرچــه زودت ــا پیگی کــه ب
بســیاری از مشــکالت کودکانشــان بــا آمــوزش هایــی کــه 

ــد. ــد ش ــر خواه ــد کمت ــه می بینن ــن رابط در ای
ــتان های  ــه شهرس ــه ب ــزوم توج ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب موحدی
اســتان در زمینــه بیمــاری اوتیســم افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
در شهرســتان های اســتان نیــز کــودکان مبتــال بــه اوتیســم و 
در معــرض ایــن بیمــاری نیــز داریــم نیازمنــد ایــن هســتیم تــا 

مرکــز اوتیســم را در شهرســتان ها نیــز داشــته باشــیم.
ــت:  ــم گف ــز اوتیس ــای مرک ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
در ایــن مرکــز بــرای خانواده هــا برنامه هــای آموزشــی 
ــا کــودک اوتیســم برگــزار می شــود و  ــار ب چگونگــی رفت
ــد  ــاوره دارن ــه مش ــاز ب ــا نی ــه خانواده ه ــی ک ــی از دالیل یک
ــه  ــداری تخلی ــا حــرف زدن مق ــل اســت کــه ب ــن دلی ــه ای ب

عاطفــی می شــوند.
ایــن روانشــناس اجتماعــی بیــان داشــت: چــون بــرای 
خانواده هــا مراقبــت از کــودکان اوتیســم خســته کننــده 
اســت بایــد بــه مشــاور مراجعــه کننــد ایــن در حالــی اســت 
کــه برعکــس خانــواده هــا کــودکان مبتــال بــه اوتیســم حتی 

ــد. ــوده و خســتگی ناپذیرن ــال ب ــش فع بی
وی اظهــار کــرد: خانــواده ای کــه کــودک مبتــال به اوتیســم 
دارد نیــاز بــه آرامــش دارنــد و نیــاز بــه حمایــت هســتند بنابر 
ایــن بایــد متخصصــان راهکارهایــی را بــرای کمــک بــه این 

کــودکان و خانــواده هــا پیــدا کنند.
موحدیــان گفــت: اوتیســم معمــوال در دوران شــیرخوارگی 
یــا چنــد مــاه و چندســال اول زندگــی بوجــود مــی آیــد و 
بــا طــی شــدن مراحــل رشــد، ایــن بیمــاری نیــز بــه تدریــج 
یــا ناگهانــی رشــد مــی کنــد و باعــث متوقــف شــدن رشــد 

عاطفــی و اجتماعــی کــودک مــی شــود.
ــت:  ــودکان گف ــن ک ــا ای ــان ب ــار اطرافی ــورد رفت وی در م
کســانی کــه از ایــن کــودکان مراقبــت مــی کننــد بایــد نظــم 
داشــته باشــند و آمــوزش هــای خاصــی بــرای نگهــداری از 
ایــن کــودکان دیــده باشــند از ایــن رو آموزش هــا را بایــد 

در ایــن زمینــه جــدی گرفــت.

یک روانشناس اجتماعی:

اولیـنعالمتاوتیسم
عدمبرقراری
تماسچشمی
کودکبامـادراست

به مبتال  ــودک  ک به موقع  ــخیص  تش  با 
کنیم ه  ــاالنش همرا با همس ا  ر ــم  وتیس ا

http://www.swo.ir
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ــرح  ــت: ط ــزد گف ــتان ی ــتی اس ــئول بهزیس ــناس مس کارش
غربالگــری اتیســم بــا هــدف شناســایی کــودکان از 1 
ــم در 112  ــم اتیس ــی عالئ ــا بررس ــی ب ــال در مقطع ــا 3 س ت

ــد.  ــرا ش ــور اج ــتان کش ــتان و 6 اس شهرس
لیــال شــاکر بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح غربالگری تشــخیص 
و مداخلــه در اختــالل طیــف اوتیســم اظهــار داشــت: 
خانواده هــای یــزدی کــه دارای فرزنــد 2تــا 5 ســاله ای کــه 
ــان  ــرای درم ــد ب ــند، بای ــاری می باش ــالالت رفت دارای اخت
کــودکان خــود بــا مراکــز همــکاری الزم را داشــته باشــند.

ــزود:  ــته اف ــرح در گذش ــن ط ــرای ای ــه اج ــاره ب ــا اش  وی ب
ــزار کــودک در  ــج ه ــی ســال 1388، پن در آن مقطــع زمان
ایــن طــرح شــرکت کردنــد کــه 92 کــودک مشــکوک بــه 

بیمــاری اوتیســم شناســایی شــد امــا از آنجــا کــه تشــخیص 
اتیــن بیمــاری نیازمنــد تیــم تخصصــی بــود،  بــه دلیــل کمبود 
بودجــه ایــن طــرح لغــو شــد امــا در ســال 1391 اجــرای آن 
دوبــاره در بیــن کــودکان 2 تــا 5 ســال آغــاز شــد وبیــش از 

2۴ هــزارو 913 کــودک غربالگــری شــدند.
ــن طــرح،  ــه دوم اجــرای ای ــح کــرد: درمرحل شــاکر تصری
2۴ هــزار کــودک شــرکت کردنــد و 1۴ هــزار نفرســاعت 
متخصــص آمــوزش دیــده ایــن طــرح را اجــرا کردنــد کــه 

110 کــودک تشــخیص قطعــی اوتیســم داده شــدند.
بــه  نیــز  یــزد  ایــن طــرح در  ایــن کارشــناس گفــت: 
ــرح،  ــرای ط ــرای اج ــه ب ــود ک ــرا می ش ــی اج ــور دائم ط
پرســش نامه هیــوا در اختیــار خانواده هــا قــرار می گیــرد 

بــه  کــه  خانواده هایــی  طــرح،  ایــن  اجــرای  رونــد  در 
ــال  ــد، احتم ــت دهن ــخ مثب ــش نامه پاس ــن پرس ــوال ای 3س
ــا  بــروز اوتیســم در کــودکان آن هــا وجــود دارد بنابرایــن ب
ــن  ــی ای ــرده و بررس ــرار ک ــاس برق ــز تم ــان مراک کارشناس

ــد. ــاز کنن ــاری را آغ بیم
ــز  ــتان نی ــتان های اس ــاخت: در شهرس ــان س ــاکر خاطرنش ش
ــه  ــا آن را ب ــل فرم ه ــس از تکمی ــا پ ــت خانواده ه ــاز اس نی
ادارات بهزیســتی تحویــل دهنــد کــه پــس از بررســی، 
بــا اســتفاده از کارشناســان مرکــز اســتان کار بررســی و 

تشــخیص قطعــی انجــام می شــود.

اجرایطرحدائمیغربالگریبیماریاوتیسمدراستانیزد
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ــد کــه اگــر اختــالل  ــه ایــن نتیجــه رســیده ان متخصصــان ب
اوتیســم بــه موقــع تشــخیص داده شــود، کــودک بــه راحتــی 
می توانــد حتــی در مــدارس عــادی در کنــار همســاالن 

ــه تحصیــل بپــردازد.  خــود ب
متاســفانه برخــی خانــواده باوجــود برخــورد بــا یــک ســری 
ــدی  ــا را ج ــود، آن ه ــودکان خ ــی در ک ــم غیرطبیع عالی
ــم  ــن عالی ــد ای ــم معتقدن ــات ه ــر اوق ــد. در اکث نمــی گیرن
ــه همیــن  ــه زودی برطــرف مــی شــود. ب مقطعــی اســت و ب
ــه پزشــک موضــوع  ــا مراجعــه ب ــد ب دلیــل ســعی نمــی کنن
ــت  ــتین عالم ــال نخس ــرای مث ــد. ب ــل کنن ــری و ح را پیگی
اوتیســم برقــرار نکــردن تمــاس چشــمی کــودک بــا مــادر 
ــم  ــه اوتیس ــال ب ــودکان مبت ــیاری از ک ــفانه بس ــت. متاس اس
ــا  کــه حــاال بــاالی 5ســال ســن دارنــد و آمــوزش آن هــا ب
دشــواری همــراه اســت، زمانــی کــه از مادرانشــان در مــورد 
رفتارهــای غیرعــادی کودکشــان در ســنین نوزادی پرســیده 
ــد امــا، متاســفانه  ــه ایــن مــورد اشــاره مــی کنن مــی شــود ب
چــون هیــچ آگاهــی از ایــن اختــالل نداشــتند بــه آن توجــه 

نکــرده انــد.
ــان  ــا راه نجــات مبتالی ــع؛ تنه ــه موق شناســایی ب

ــالل اوتیســم ــه اخت ب
کمبودهــای بســیاری بــرای درمــان و آمــوزش ایــن اختــالل 
ــه  ــه در درج ــه ای ک ــا نکت ــود دارد. ام ــا وج ــی در دنی حت
ــه  ــال ب ــاران مبت ــع بیم ــه موق ــایی ب ــت دارد شناس اول اهمی
ــی در  ــات خوب ــه مــرور اتفاق اوتیســم اســت. خوشــبختانه ب
ــدی  ــال چن ــرای مث ــت. ب ــال رخ دادن اس ــه در ح ــن زمین ای
پیــش جلیــل عفتــی، مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد اعــالم 
کــرد: طــرح غربالگیــری بــرای شناســایی کــودکان مبتــال به 
ــا  ــواده ه ــت و خان ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــالل در اس ــن اخت ای
ــا مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و بهداشــتی در  مــی تواننــد ب
ــرای  ــی ب ــای عمل ــا راهکاره ــد ت ــرکت کنن ــرح ش ــن ط ای
شناســایی و درمــان به موقــع ایــن افــراد انجــام داد.  متاســفانه 
بســیاری از خانــواده هــا زمانــی متوجــه وجــود ایــن اختــالل 
در فرزنــدان خــود مــی شــوند کــه کــودک بایــد به مدرســه 
بــرود. آن زمــان اســت کــه کــودک آن هــا توانایــی ایجــاد 
ــه  ــد رابط ــی توان ــدارد، نم ــر را ن ــودکان دیگ ــا ک ــه ب رابط

دوســتی برقــرار کنــد، ناتــوان بــه نظر مــی رســد و در بیان 
احساســات و عالیــق خــود بــا مشــکل مواجــه اســت 

و متاســفانه دیگــر دیــر شــده و متاســفانه رفتــه 
ــد  ــد ش ــور خواه ــودک مجب ــه ک رفت

فاصلــه  جمــع  از 
د  بگیــر

و تنهــا راهــکار ایجــاد شــرایط، بــرای کنتــرل ایــن اختــالل 
اســت.

کــم حرفــی هــای غیرعــادی و عالقــه کــودک 
بــه تنهایــی را جــدی بگیریــد

ــه  ــودک ب ــدید ک ــه ش ــالل عالق ــن اخت ــم ای ــی از عالی یک
ــودکان  ــن ک ــت. ای ــادی اس ــی غیرع ــم حرف ــی و ک تنهای
معمــوال خیلــی دیــر بــه حــرف مــی آینــد و متاســفانه زمانــی 
کــه اختــالل در آن هــا شــدت مــی یابــد رفتــه رفتــه توانایــی 
ــوال  ــم معم ــد. اوتیس ــی دهن ــت م ــود را از دس ــی خ کالم
عالیــم اصلــی خــود را در ســه ســالگی نمایــان مــی کنــد و 

الزم اســت خانــواده در صــورت مشــاهده چنیــن رفتارهایــی 
بــه ســرعت بــا مراجعــه بــه متخصــص موضــوع را پیگیــری 
کننــد. شــرکت در طــرح غربالگــری بــزرگ تریــن لطفــی 
ــواده هــا درحــق خــود و کودکانشــان مــی  اســت کــه خان
کننــد زیــرا اگــر ایــن اختــالل در دوران طالیــی شناســایی 
شــود بــه راحتــی کــودک مــی توانــد از آســیب هایــی کــه 
ایــن بیمــاری بــرای خــودش و خانــواده اش ایجــاد مــی کند 
نجــات یابــد ویــک زندگــی عــادی درجامعــه راتجربــه کند.

با کودکان مبتال به اوتیسم مهربان باشیم
ــا  ــن بچــه ه ــن ای ــورد ای ــن مســئله در م ــده تری نگــران کنن
رفتــار جامعــه بــا آن هــا اســت. متاســفانه در برخــی زمینــه 
هــا ضعــف در اطــالع رســانی عواقــب بــدی بــر جــای مــی 
ــی  ــح م ــم ترجی ــودکان اوتیس ــای ک ــواده ه ــذارد. خان گ
دهنــد کــودکان خــود را در خانــه نگــه دارنــد و کــم تــر در 
جامعــه حاضــر شــوند زیــرا، معتقدنــد مــردم رفتــار درســتی 
بــا آن هــا ندارنــد، درکشــان نمــی کننــد و همواره بــا حرف 
ــرای  ــد. ب ــی دهن ــان را آزار م ــا و کودکش ــان آن ه هایش
مثــال مریــم؛ مــادر یــک کــودک اوتیســمی مــی گویــد:« 
ــی  ــار م ــودم کلنج ــا خ ــی ب ــه کل ــن ک ــد از ای ــار بع ــر ب ه
روم تــا کودکــم را کــه مــدت هــا اســت پایــش را از خانــه 
ــا هــر دو کمــی حــال  ــروم ت ــه پــارک ب بیــرون نگذاشــته ب
و هوایمــان عــوض بشــود آن قــدر حــرف هــای بــی ربــط 
مــی شــنوم کــه از کــرده خــود پشــیمان مــی شــوم. مادرهــا 
فکــر مــی کننــد مــن فرزنــدم را درســت تربیــت نکــرده ام، 
ــم  ــری ه ــی ادب، تقصی ــاز اســت و ب ــد لجب ــی کنن ــر م فک
ــد،  ــم ندارن ــاری اوتیس ــی از بیم ــچ اطالع ــد هی ندارن
آگاهــی  بیمارســتان  درمانــی  کادر  اکثــر  وقتــی 
ــد از مــردم عــادی چــه  ــن مــورد ندارن ــی در ای چندان
ــه  ــوان داشــت، قضــاوت هــای ناعادالن ــی ت توقعــی م
تمــام تــوان مــا را گرفتــه اســت«. واقعیــت ایــن اســت که 
یــک کــودک اوتیســم نمــی توانــد ارتبــاط خوبــی بــا بــا 
ــرای او  ــازی چنــدان ب اطرافیانــش برقــرار کنــد و قواعــد ب
معنایــی نــدارد. اگــر ایــن بیمــاری را بشناســیم قطعــا بــا نحوه 

ــا ایــن کــودکان را نیــز یــاد خواهیــم گرفــت.  برخــورد ب
ایــن کــودکان لحظــه ای آرام و قــرار ندارنــد، در عیــن 
حــال گاه مدتــی طوالنــی گوشــه ای مــی نشــینند، جســمی 
ســاده مثــل یــک لیمــو را در دســت مــی گیرنــد و شــروع 
مــی کننــد بــه چرخانــدن آن در دســت. ایــن کار 
ممکــن اســت حتــی نیــم ســاعت هــم طــول بکشــد 
بــدون ایــن کــه کــودک از ایــن کار احســاس 
خســتگی کنــد. بچــه هــای دارای اختــالل 
ــای  ــه ه ــا بچ ــد ب ــی توانن ــم نم اوتیس
ــون  ــوند چ ــازی ش ــم ب ــادی ه ع
ــا آن  ــان ب ــازی هایش ــوع ب ن
هــا متفــاوت اســت. 

باکودکانمبتالبهاوتیسمقدریمهربانترباشیم

نیاز دارند حداقل  این کودکان 
هفته ای یک تا دو بار در جلسات 
گفتاردرمانی حضور پیدا کنند اما 
متاسفانه هزینه این کالس ها باال 
است و خانواده ای با شرایط حتی 
روبرو   با مشکل  را هم  متوسط 

می کند.
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مشــکل بزرگــی کــه اکثــر خانــواده هــای کــودکان مبتــال به 
اوتیســم بــا آن درگیــر هســتند، لجبــازی ایــن بچــه هــا اســت 
ــازی جلــب توجــه  ــن لجب ــل ای ــع دلی ــه بیشــتر مواق کــه البت
اســت. تنهــا بخشــی از توجــه ایــن کــودک را راضــی نمــی 

کنــد، او تمــام توجــه مــا را مــی خواهــد. 
ایــن کــودکان نیــاز دارنــد حداقــل هفتــه ای یــک تــا دو بــار 
در جلســات گفتاردرمانــی حضــور پیــدا کننــد امــا متاســفانه 
هزینــه ایــن کالس هــا بــاال اســت و خانــواده ای بــا شــرایط 

حتــی متوســط را هــم بــا مشــکل روبــرو مــی کنــد.
نکتــه دیگــر بــی تفاوتــی ایــن بچــه هــا اســت. اکثر خانــواده 
هــای کــودکان اوتیســمی از این مســئله گله مند هســتند، آن 
هــا معتقدنــد بــا وجــود ایــن کــه تقریبــا تمــام وقــت خــود را 
بــا فرزندشــان مــی گذراننــد امــا انــگار بــرای او هیــچ فرقــی 
نمــی کنــد، چــون کامــال نســبت بــه رفتارهــا و محبــت هــا 
بــی تفــاوت اســت. کارشناســان دلیــل ایــن امــر را ناتوانــی 
ایــن کــودکان در بیــان هیجانــات درونــی خــود مــی داننــد. 
از ســوی دیگــر کارشناســان معتقدنــد اکثــر کــودکان مبتــال 
بــه اوتیســم یــک نابغــه بــه شــمار مــی آینــد. برخــی از ایــن 
کــودکان گاه کارهایــی انجــام مــی دهنــد کــه خــارق العاده 
اســت. بــرای مثــال ریاضــی و موســیقی دو رشــته ای اســت 
کــه اوتیســمی هــا مــی تواننــد در آن هــا بــه موفقیــت هــای 

چشــمگیری دســت یابنــد.
بــه خانــواده هــا ایــن آگاهــی داده شــود کــه اگــر آمــوزش 
ایــن کــودکان هــر چــه زودتــر شــروع شــود آن هــا توانایــی 

بیــش تــری بــرای یادگیــری خواهنــد داشــت.
آمار مشخصی از این بیماری وجود ندارد

آمــار دقیــق و مشــخصی از مبتالیــان بــه ایــن اختــالل وجــود 

ــن اســت کــه  ــزی کــه مشــخص اســت ای ــا چی ــدارد. تنه ن
تعــداد آن هــا در حــال افزایــش اســت. در اســتان یــزد تنهــا 
ــه کریمــی،  ــه گفت یــک مرکــز اوتیســم وجــود دارد کــه ب
مدیــر ایــن مرکــز هیــچ آمــار دقیقــی از تعــداد این کــودکان 
در اســتان در دســت نیســت. ایــن مرکــز تنهــا مامــن کســانی 
ــرا هیــچ  ــد. زی ــه اوتیســم دارن ــال ب اســت کــه کــودکان مبت
جمعــی پذیــرای ایــن کــودکان نیســت. ایــن مرکــز تجربــه 
ــد.  ــی ده ــه م ــودکان هدی ــن ک ــه ای ــع را ب ــور در جم حض
البتــه ناگفتــه نمانــد خانــواده هــا نیــز از وجــود مرکــز خیلــی 
راضــی هســتند زیــرا، حداقــل چنــد ســاعت بــا فراغــت بــال 
ــواده  ــفانه خان ــد. متاس ــی کنن ــیدگی م ــان رس ــه کارهایش ب
هــای ایــن بچــه هــا بــه خصــوص مــادران آن هــا نیــز از ایــن 
موضــوع آســیب زیــادی مــی بیننــد، آن هــا مجبــور هســتند 
تقریبــا تمــام وقــت خــود را صــرف کــودک خــود کننــد و 
اغلــب از جمــع هراســانند و ترجیــح مــی دهنــد در جامعــه 
حضــور پیــدا نکننــد زیــرا دل خوشــی از برخوردهــا ندارنــد. 
ــن مراکــزی عــالوه  ــت از چنی ــا حمای ــر کــه ب ــا چــه بهت ام
بــر افزایــش تعــداد، ایــن امــکان فراهــم شــود تــا بــه مراکــز 

شــبانه روزی تبدیــل شــوند.
هزینــه هــای سرســام آور یکــی از دالیــل 

پیگیــری نکــردن خانــواده هــا 
متاســفانه ایــن بیمــاری هزینــه هــای سرســام آوری دارد کــه 
از عهــده هــر کســی برنمــی آیــد. بــرای مثــال ایــن کــودکان 
حداقــل هفتــه ای دو بــار بایــد تحــت گفتــار درمانــی و کار 
ــی دارد و  ــه باالی ــر هزین ــن ام ــه ای ــد ک ــرار گیرن ــی ق درمان
متاســفانه بیمــه نیــز هیــچ حمایتــی از ایــن افــراد نمــی کنــد. 
ــه اوتیســم بعــد از مدتــی  ــر ایــن کــودکان مبتــال ب عــالوه ب

مشــکالت دیگــری ماننــد اختــالالت گوارشــی و حرکتــی 
نیــز پیــدا مــی کننــد کــه درمــان ایــن مــوارد نیــز هزینــه های 
بســیاری را مــی طلبــد. همــه ایــن هــا یعنــی حمایــت از ایــن 
ــای آن از  ــه ه ــرار دادن هزین ــش ق ــت پوش ــاری و تح بیم

اوجــب واجبــات اســت.
هر چه زودتر اقدام کنید

ــه روانشناســی؛ اوتیســم یــک ســندرم  ــف جامع ــق تعری طب
ــای حاصــل از آن در  عصــب رشــدی اســت کــه ناتوانی ه
ســه ســال اوِل پــس از تولــد پدیــدار می شــوند و همــراه بــا 
رشــد ادامــه می یابنــد و تعامــل اجتماعــی کــودک، تکلــم و 
ــه  ــا نکت ــد. ام ــل می کنن ــاری او را به شــدت مخت ــه رفت خزان
ــن  ــورد ای ــده در م ــه امیدوارکنن ــه و البت ــل توج ــم و قاب مه
ــی  ــه بازتوان ــر برنام ــن اســت کــه هــر چــه زودت ــالل ای اخت
شــناختی و آمــوزش هــای ویــژه بــرای کــودک اوتیســمی 
آغــاز شــود فاصلــه کــودک بــا هــم ســن و ســاالنش 
ــن و  ــم س ــا ه ــراه ب ــد هم ــی توان ــی او م ــود و حت ــر ش کمت
ســاالنش شــادی هــای کودکــی را تجربــه کنــد.  در مقابــل 
ــی و  ــد آموزش ــخیص و رون ــد، تش ــر باش ــن باالت ــه س هرچ
ــودک  ــا ک ــه بس ــد و چ ــد ش ــر خواه ــخت ت ــی س توانبخش
هیچــگاه نتوانــد بــا همســاالن خــود هــم بــازی شــود. پــس 
ــد  ــا همساالنشــان بای ــن کــودکان ب ــرای همــگام شــدن ای ب

ــر وارد عمــل شــد. هرچــه زودت
در پایــان بهتــر اســت بگوییــم؛ یــک مبتال بــه اوتیســم، عقب 
مانــده ذهنــی نیســت. ایــن کــودکان تنهــا دنیــا را یــک جــور 
دیگــر تجربــه مــی کننــد. بهتــر اســت یــاد بگیریــم بــا آن هــا 

قــدری مهربــان تر باشــیم.
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نشریه تخصصی اجتماعی

ــه  ــال ب ــک کــودک مبت ــری کــه از ی ــروزه دیگــر تصوی ام
ــر نیســت،  ــوان و گوشــه گی ــرد نات ــم، یــک ف اوتیســم داری
بلکــه مــی دانیــم اوتیســم طیــف گســترده ای از عالئــم را بــه 
همــراه دارد. آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد، حقایقــی دربــاره 
ــتری،  ــم شوش ــرا حکی ــر میت ــت دکت ــه روای ــاری ب ــن بیم ای
فــوق تخصــص روانپزشــکی کــودک و نوجــوان و عضــو 

هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت.

ــم  ــالل تکل ــم اخت ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت 1- ک
دارد

ــر  ــه اوتیســم دچــار تاخی از نظــر کالمــی، کــودک مبتــال ب
اســت. کــودکان بــه مــرور کــه بــزرگ مــی شــوند، درک 
ــک  ــد. ی ــان دارن ــدرت بی ــا ق ــه ب ــری در مقایس ــی باالت بیان
کــودک طبیعــی در یــک ســالگی مــی توانــد تــک کلمــه 
ــب  ــم ترکی ــا ه ــه را ب ــالگی 3-2 کلم ــد و در 1.5 س ادا کن
مــی کنــد امــا کــودکان مبتــال بــه اوتیســم یــا کالم ندارنــد 
ــد یــا  ــا ســن شــان دچــار تاخیــر کالمــی ان یــا در مقایســه ب
کالم دارنــد امــا معنــی دار نیســت و کالم دیگــران را اکــو 

مــی کننــد.
بینیــم کــه اوتیســم  متاســفانه گاهــی والدینــی را مــی 
فرزندشــان را انــکار مــی کننــد. آنهــا مــی گوینــد فرزنــدم 
کالم دارد و حتــی باهــوش اســت چــون در ســن پاییــن مــی 
ــا  ــد ام ــان کن ــی را بی ــنگین و طوالن ــای س ــه ه ــد جمل توان

برخــی کــودکان مبتــال بــه اوتیســم مثــل طوطــی کلمات 
ــد. ــی کنن ــرار م ــان را تک ــای اطرافی ــه ه و جمل
ــاالی کــودک نیســت  ــی هــوش ب ــه معن ــن ب ای

ــودک  ــه ک ــت ک ــی اس ــدان معن ــه ب بلک
ــراف  ــط اط ــناختی از محی درک و ش

ــدارد. ن

بــه  مبتــال  کــودک   -2
نمــی  »مــن«  اوتیســم 

یــد گو
در رونــد طبیعــی رشــد، کودکان 
بــه محــض آنکــه »مــن« را درک 
مــی کننــد، دیگــر از »نــام خــود« 
بــرای بیــان خواســته هایشــان 
ــی  ــد در حال ــی کنن ــتفاده نم اس
ــه اوتیســم  ــال ب کــه کــودک مبت
شــناختی از »مــن« نــدارد و خــود 
ــال  ــد؛ مث ــی زن ــدا م ــام ص ــا ن را ب
مــی گویــد: »بــه علــی آب بدیــد!« 
ــی  ــت. حت ــی نیس ــانه خوب ــن نش ای
هــم  را  ضمایــر  مبتــال  کــودک 

ــد. اشــتباه اســتفاده مــی کن
3- ارتبــاط کــودک مبتــال به 

اوتیســم یکطرفه اســت
کــودک مبتــال بــه اوتیســم حتــی اگــر 

ــرار  ــاط برق ــت ارتب ــد درس ــی توان ــد، نم ــته باش کالم داش
کنــد و گفتــارش جهــت دار نیســت. ممکــن اســت محتوای 
کالم بــا ســنش متناســب نباشــد یــا بــدون توجــه بــه صحبت 
هــای دیگــران فقــط در مــورد عالیــق خــود صحبــت کنــد.

ــادل  ــد تب ــی توان ــم نم ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت ــع ک در واق
ــتگی  ــا خس ــد ی ــه لبخن ــودکان ب ــن ک ــد. ای ــات کن اطالع
دیگــران توجهــی ندارنــد و نمــی تواننــد نوبــت را رعایــت 
کننــد. آنهــا ارتبــاط یکطرفــه برقــرار مــی کننــد و بــه همیــن 

ــر نیســت. ــت ارتباطشــان موث عل

4- واژه ســازی کــودک مبتــال بــه اوتیســم 
غیرطبیعــی اســت

ــودکان  ــازی در ک ــکل ب ــه ش ــازی ب ــت واژه س ــن اس ممک
ــن کــردن همیشــگی  ــا جایگزی ــده شــود ام عــادی هــم دی
واژه هــا، مختــص مبتالیــان بــه اوتیســم اســت. مثــال کودک 
مبتــال بــه اوتیســم ممکن اســت همیشــه بــه »باب اســفنجی«، 

»بنگــی« بگویــد.

5- اوتیسم گاهی خفیف است، گاهی شدید
در گذشــته اوتیســم بــه 5 گــروه تقســیم مــی شــد امــا امروزه 
ــت و  ــاری اس ــالل رفت ــی اخت ــم نوع ــه اوتیس ــم ک ــی دانی م

20نشانهکودکانمبتالبهاوتیسمچیست؟
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ــم را  ــام عالئ ــردی تم ــت ف ــن اس ــدی دارد. ممک ــف بن طی
داشــته باشــد و در طیــف شــدید اوتیســم باشــد و بــه شــکل 
فــردی در خودمانــده در جامعــه ظاهــر شــود و ممکن اســت 
فقــط مشــکل ارتباطــی داشــته باشــد؛ مثــال نتوانــد دوســت 
صمیمــی داشــته باشــد و احساســات دیگــران را درک کنــد 

و در گــروه مبتالیــان بــه اوتیســم خفیــف دســته بندی شــود.

ــا  ــا ب ــاعت ه ــم س ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت 6- ک
ــود ــی ش ــرگرم م ــیله س ــک وس ی

کــودک طبیعــی مــدت توجــه کوتاهــی دارد یعنــی شــاید 
ــد و بعــد  ــازی کن ــازی ب ــا یــک اســباب ب ــا 5 دقیقــه ب نهایت
ــودک  ــرود. ک ــری ب ــازی دیگ ــراغ ب ــد و س ــا کن آن را ره
ــی  ــش م ــف را آزمای ــای مختل ــرک ه ــون مح ــی چ طبیع
ــه اوتیســم  ــد امــا کــودک مبتــال ب ــد، پیشــرفت مــی کن کن

ــازی تکــراری انجــام مــی دهــد. ــا یــک ب ســاعت ه

ــه و  ــو پنک ــم مح ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت 7- ک
ــود ــی ش ــویی م لباسش

ایــن کــودکان بــه چرخیــدن یــا بــه وســایلی کــه مــی چرخد 
مثــل پنکــه و لباسشــویی عالقمنــد هســتند و ممکــن اســت 
ســاعت هــا خــود را بــا تماشــای آنهــا ســرگرم کننــد. ممکن 
اســت زنجیــری را تــکان دهنــد یــا بــه موســیقی هــای ثابــت 

واکنــش و عالقــه شــدید نشــان دهنــد.

ــودکان  ــل ک ــم مث ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت 8- ک
ــد ــازی نمــی کن دیگــر ب

ایــن کــودکان بــازی هــای تخیلــی ندارنــد. کــودکان از 1.5 
ــال  ــی شــوند؛ مث ــن م ــازی هــای نمادی ــا 2 ســالگی وارد ب ت
ــه عنــوان لیــوان چــای  ممکــن اســت از یــک تکــه پــازل ب
ــد و  ــا بگذارن ــا عروســک شــان را روی پ ــد ی اســتفاده کنن
ــودک  ــی ک ــد طبیع ــه رش ــا ب ــازی ه ــن ب ــد. ای ــکان دهن ت
کمــک مــی کنــد امــا مبتالیــان بــه اوتیســم ایــن توانایــی را 

ــد. ندارن
ــازی نمــی  ــد ب ــه کــه بای ــا آنگون ــازی ه ــا اســباب ب ــا ب آنه
کننــد؛ مثــال ممکــن اســت بــه جــای راه بــردن ماشــین هــای 
ــد و  ــم بچینن ــت ه ــا را پش ــن، آنه ــازی روی زمی ــباب ب اس

قطــار کننــد.

9- تشــخیص اوتیســم در بــدو تولــد ممکــن 
ــت نیس

عالئــم اوتیســم معمــوال از 9 ماهگــی قابــل تشــخیص اســت 
ــی شــود مگــر در  ــال مشــخص م ــا در 3-2 ســالگی کام ام
ــا  ــی ی ــوارد بســیار خفیــف کــه ممکــن اســت در نوجوان م
جوانــی تشــخیص داده شــود. عالئــم در 3 حــوزه ارتبــاط، 

ــی شــود. ــده م ــق و رفتارهــای تکــراری دی کالم و عالی

10- کــودک مبتــال بــه اوتیســم ارتباتط چشــمی 
رد ندا

در مــوارد متوســط تــا شــدید، این کــودکان ارتباط چشــمی 
ندارنــد امــا در مــوارد خفیــف فقــط ارتبــاط کالمــی برقــرار 

ــی کنند. نم

ــوغ خاصــی  ــه اوتیســم نب ــال ب 11- کــودک مبت
ــائل دارد ــی مس در برخ

متاســفانه دو ســوم کــودکان مبتــال کــم تــوان ذهنــی هســتند 
و یــک ســوم آنهــا هــوش معمولــی دارنــد. ایــن کــودکان 
در برخــی مســائل نبــوغ خاصــی دارنــد. مثــال ممکــن اســت 
ــا کمتریــن  ــه ســیاره هــا داشــته باشــند و ب عالقــه خاصــی ب

تلنگــری اطالعاتــی را در ایــن زمینــه حفــظ کننــد و اگــر در 
جمــع قــرار بگیرنــد در مــورد ایــن مســائل صحبــت کننــد. 
ــام هــای ارتباطــی دیگــران مثــل اینکــه  ــه پی معمــوال هــم ب

»بــس اســت« یــا »خســته شــدیم« توجهــی ندارنــد.

12- کــودک مبتــال بــه اوتیســم تــوان همــذات 
پنــداری نــدارد

ــات  ــی از احساس ــم درک کامل ــه اوتیس ــال ب ــودک مبت ک
دارد. او مــی توانــد مــادرش را بغــل کنــدو ببوســد یــا دلیــل 
گریــه اش را جویــا شــود امــا در ســنین باالتــر کــه انتظارهــا 
از او بیشــتر مــی شــود، ممکــن اســت در ایــن زمینــه دچــار 

مشــکل شــود.

ــدارد؛  ــی ن ــه اوتیســم توانایــی ذهــن خوان ــال ب کــودک مبت
ــای  ــود را ج ــا خ ــد ی ــه کن ــط توج ــه محی ــد ب ــی توان نم
دیگــران بگــذارد و احساســات دیگــران را درک کنــد.

ــه اوتیســم تفکــر انتزاعــی  ــال ب 13- کــودک مبت
ــدارد ن

تفکــر انتزاعــی تفکــر پیچیــده ای اســت کــه بــا رســیدن بــه 
نوجوانــی کامــل مــی شــود. یــک فــرد عــادی در نوجوانــی 
ــا  ــود ام ــه ش ــا و کنای ــل ه ــرب المث ــه ض ــد متوج ــی توان م
ــد  ــی توانن ــا نم ــد. آنه ــی ندارن ــن درک ــودکان چنی ــن ک ای
ــن موضــوع ارتباطشــان را  ــد و همی از مســائل نتیجــه بگیرن

مختــل مــی کنــد.

ــی  ــم یکپارچگ ــه اوتیس ــال ب ــودکان مبت 14- ک
ــد ــی ندارن حس

ایــن کــودکان یکپارچگــی حســی ندارنــد؛ یعنــی در برخــی 
ــن اســت.  ــاال و در برخــی پایی از آنهــا آســتانه درد بســیار ب
بعضــی از آنهــا گاهــی متوجــه ســوختگی هــای شــدید نمی 
ــه درد شــدید حــس  ــن ضرب ــا کوچکتری شــوند و برخــی ب
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نشریه تخصصی اجتماعی

ــی  ــم همینطــور اســت؛ گاه ــورد صــدا ه ــد. در م ــی کنن م
یــک کــودک مبتــال صداهــای بســیار آهســته را مــی شــنود 
و بــه آن توجــه دارد در حالــی کــه متوجــه صداهــای بلنــد 

مثــل صــدای زنــگ در نمــی شــود. 

15- اوتیسم درمان پذیر است
اوتیســم  از کــودکان دچــار  برخــی  والدیــن  متاســفانه 
واقعیــت را انــکار مــی کننــد چــون پذیــرش ایــن موضــوع 
ــان را از  ــودک ش ــط ک ــن کار فق ــا ای ــا ب ــت ام ــخت اس س
دوران طالیــی درمــان محــروم مــی کننــد؛ در صورتــی کــه 
ــه کــودک در ســن  ــع ب ــه موق ــای الزم، ب ــوزش ه اگــر آم
طالیــی داده شــود، احتمــال طبیعــی تــر شــدن رفتارهــا 

وجــود دارد.
ســن طالیــی درمــان اوتیســم تــا قبــل از 5 ســالگی اســت. هر 
چــه در ســن پاییــن تــری اختــالل تشــخیص داده و بازتوانــی 
هــا شــروع شــود، احتمــال طبیعــی شــدن بیشــتر اســت امــا 
ــا  ــا حــدودی ب ــم کــه ایــن کــودکان همیشــه ت ــد بپذیری بای

ســایر همســاالن خــود متفــاوت هســتند.

ــه  16- بایــد توقــع خــود را از کــودک مبتــال ب
اوتیســم تعدیــل کنیــم

اگــر ناتوانــی هــا را نادیــده بگیریــم و فقــط بــه توانایــی هــا 
توجــه کنیــم، مانــع پیشــرفت کــودک مــی شــویم چــون بــه 
مــرور ضعــف هــا شــدیدتر مــی شــود و حتــی روی توانایــی 

هــا ســایه مــی انــدازد.

17- دلیل قطعی اوتیسم معلوم نیست
عوامــل مختلفــی در بــروز اوتیســم نقــش دارند امــا مهمترین 
ــار  ــای ژنتیکــی در کن ــوارث اســت. جهــش ه ــت آن ت عل
بحــث تــوارث ژن هــا در بــروز ایــن اختــالل دخیــل اســت. 
موضــوع مربــوط بــه یــک ژن هــم نیســت و ژن هــای 
مختلــف و تعامــل آنهاســت کــه باعــث بــروز اوتیســم مــی 

شــود.
ایــن بیمــاری هنــوز مرمــوز اســت و ناشــناخته هــای بســیاری 
در مــورد آن وجــود دارد. تحقیقــات زیــادی در ایــن زمینــه 
انجــام شــده و علــل مختلفــی مثــل برخــی کمبودهــای 
ــی  ــا حت ــن ی ــن والدی ــا س ــارداری ی ــه ای در دوران ب تغذی
ــروز آن  ــوزادی و ... را در ب ــای دوران ن ــاری ه ــی بیم برخ
دخیــل مــی داننــد کــه هیــچ یــک صددرصــد مــورد تاییــد 

نیســت.

ــینی  ــی از شهرنش ــده ای ناش ــم پدی 18- اوتیس
ــت اس

ایــن بــاور، هــم درســت اســت؛ هــم نادرســت. آمــار نشــان 
مــی دهــد در مناطــق صنعتــی میــزان شــیوع اوتیســم بیشــتر 
اســت. در بیمــاری هــای جــدی روانپزشــکی کنــاره گرفتــن 
از شــهر و ورود بــه روســتا باعــث مــی شــود فــرد زندگــی 
ــارت  ــه مه ــری داشــته باشــد چــون زندگــی در شــهر ب بهت

هــای بیشــتری نیــاز دارد.

19- کــودک مبتــال بــه اوتیســم مــی توانــد وارد 
مدرســه عــادی شــود

خیلــی از کودکانــی کــه اوتیســم خفیــف دارند، بــه مدارس 
عــادی راه پیــدا مــی کننــد و اتفاقــا برایشــان بهتــر اســت زیرا 
حضــور آنهــا در کنــار کــودکان دچــار اوتیســم کــه عالئــم 
شــدید دارنــد، مــی توانــد باعــث بــروز رفتارهای کلیشــه ای 

ــود. در آنها ش
بــه صــالح کــودک اســت کــه بــا کــودکان طبیعــی حشــر 
و نشــر داشــته باشــد. اینکــه درمانگــر بــا او بــه پــارک بــرود، 
ــائلی  ــه مس ــم دادن از جمل ــرا تعمی ــت زی ــوب اس ــیار خ بس

ــن کــودکان در آن دچــار مشــکل هســتند. اســت کــه ای
چنیــن سرویســی پرهزینــه اســت و بــه همیــن دلیــل بــه مــادر 
آمــوزش داده مــی شــود ارتباطــات را در محیــط هــای 
ــه ســالمت روان مــادر  دیگــر اصــالح کنــد. مســلما بایــد ب
ــا  ــود آورد ت ــه وج ــی را ب ــت های ــرد و فرص ــه ک ــم توج ه

ــی داشــته باشــد. ــرای خــود زمان ــد ب بتوان

ــم  ــی دارد، ه ــان داروی ــم درم ــم ه 20- اوتیس
ــده ــان نگهدارن درم

تعــداد داروهــای شــیمیایی و حتــی رژیــم هــای غذایــی کــه 
 ،B6 ــاد اســت. مکمــل ــی رود، زی ــه کار م ــان ب ــرای درم ب
ــا پرپروتئیــن  ــدون گلوتــن ی امــگا 3 و حتــی رژیــم هــای ب
ــچ  ــا هی ــی شــود ام ــه م ــن کــودکان توصی ــرای ای ــی ب گاه

ــد.  ــر فــوق العــاده ای ندارن یــک تاثی
اگــر عالئــم شــدید باشــد، مثــال کــودک خنــده هــای بــی 
مــورد یــا حرکــت هــای کلیشــه ای یــا تشــنج و رفتارهــای 
خــودآزار داشــته باشــد، داروهایــی بــرای حــذف و طبیعــی 

شــدن رفتــار او تجویــز مــی شــود کــه موثــر هــم اســت.
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پسران بیش از دختران در معرض اوتیسم هستند؟؟
بیــش از 3.5 میلیــون بزرگســال و کــودک در ایالــت متحــده 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــم دس ــف اوتیس ــالل طی ــا اخت ــکا ب امری
مــی کننــد. ایــن مقــدار حــدود یــک نفــر در میــان هــر 68 
کودکــی اســت کــه بــه دنیــا مــی ایــد. در ســال هــای اخیــر 
افــراد زیــادی بــا اختــالل اوتیســم شناســایی شــده انــد. ایــن 
ــش بیشــتری  ــد دان ــراد بای افزایــش نشــان مــی دهــد کــه اف
ــایعات و  ــم ش ــوز ه ــا هن ــند. ام ــته باش ــورد داش ــن م در ای
تصــورات نادرســتی در مــورد بیمــاری اوتیســم وجــود دارد. 
در ایــن مقالــه قصــد داریــم 6 مــوردی کــه ممکــن اســت در 
مــورد اختــالل اوتیســم ندانیــد را بیــان کنیــم. پــس همــراه 

مــا باشــید.
ــی  ــایی م ــم شناس ــالل اوتیس ــا اخت ــه ب ــی ک ــودکان زمان ک

ــند: ــال باش ــن و س ــم س ــیار ک ــت بس ــن اس ــوند ممک ش
ممکــن اســت کودکانــی کــه بــه اوتیســم مبتــال هســتند در 
ســن 18 ماهگــی یــا کمتــر از آن تشــخیص داده شــوند. امــا 
ــر از آن  ــا باالت ــی ی ــن 2۴ ماهگ ــا در س ــخیص ه ــتر تش بیش
ــن نقطــه از زندگــی تشــخیص  ــد کــه در ای ــی افت ــاق م اتف
ــم  ــا اوتیس ــه ب ــی ک ــود. کودکان ــد ب ــر خواه ــل اعتمادت قاب
ــاط  ــکالتی را در ارتب ــد مش ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
ــرای  ــا ایــن موضــوع ب ــد داشــت ام اجتماعــی خــود خواهن
ــش  ــا ازمای ــچ تســت پزشــکی ی ــی اســت. هی سنشــان طبیع
خــون بــرای تشــخیص بیمــاری اوتیســم وجــود نــدارد. بــه 
ــار کــودک را  همیــن خاطــر پزشــک ســعی مــی کنــد رفت
ــپس  ــد و س ــی کن ــعه ای بررس ــری توس ــق غربالگ از طری
ــن  ــی را در ای ــترده و جامع ــخیصی گس ــای تش ــی ه ارزیاب
زمینــه انجــام دهــد. همچنیــن پزشــک توصیــه مــی کنــد فرد 
ــاط  ــا یــک متخصــص در ارتب ــه طــور مرتــب ب موردنظــر ب

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــای او م باشــد و رفتاره
طیف وسیعی از نشانه ها وجود دارد

نشــانه هــای اختــالل اوتیســم مــی توانــد بســته بــه هــر فــرد 
بســیار گســترده باشــد. در برخــی از افــراد نشــانه هــای ایــن 
ــای  ــانه ه ــر نش ــی دیگ ــت و در بعض ــف اس ــالل خفی اخت
موجــود بســیار پــر رنــگ تــر خواهــد بــود. امــا نشــانه هــای 
ــده مشــکل در مهــارت هــای اجتماعــی  اوتیســم در برگیرن
ــودن،  و رفتارهــای اجتماعــی همچــون بســیار درون گــرا ب
بــازی نکــردن بــا ســایر کــودکان و تمــاس چشــمی نداشــتن 
ــا اختــالل اوتیســم دســت و پنجــه  ــی کــه ب اســت. کودکان
نــرم مــی کننــد ممکــن اســت برخــی از رفتارهــای خــاص 
را بارهــا و بارهــا تکــرار نماینــد یــا ممکــن اســت در مــورد 
اســباب بــازی هــای خــود وســواس بــه خــرج دهنــد. کمبود 
ــج و شــناخته  ــز یکــی از نشــانه هــای رای ــی نی مهــارت زبان
شــده ایــن نــوع اختــالل اســت. 20 الــی 30 درصــد از 
افــرادی کــه بــه اختــالل اوتیســم مبتــال هســتند نمــی تواننــد 
بــه خوبــی از مهــارت هــای زبانــی و شــفاهی خــود اســتفاده 

نماینــد امــا ایــن موضــوع همیشــه و در همــه افــراد صــدق 
نمــی کنــد. یکــی دیگــر از نشــانه هــای هشــدار دهنــده ایــن 
اســت کــه کــودک بــه صــدا بســیار حســاس باشــد، بســیار 
ــخ  ــران پاس ــای دیگ ــت ه ــه صحب ــد، ب ــی نمای ــج خلق ک
ندهــد، بــه اشــیای جالــب و جــذاب اشــاره ننماید و دوســت 

ــا کــودکان دیگــر بــازی کنــد. نداشــته باشــد ب
ــالل در حــال رشــد و  ــن اخت ــی رســد شــیوع ای ــه نظــر م ب

ــت: ــش اس افزای
آمارهایــی کــه در مــورد اوتیســم وجــود دارد بســیار متغیــر 
و متنــوع اســت امــا CDC تخمیــن زده اســت کــه از هــر 
ــه اختــالل  ــد یــک نفــر ب ــا مــی ای ــه دنی 68 کودکــی کــه ب
اوتیســم مبتالســت. اختــالف نظرهــای زیــادی در مــورد این 
موضــوع بیــن متخصصان وجــود دارد. برخــی از متخصصان 
ــب  ــر ترکی ــه خاط ــیوعی ب ــن ش ــه چنی ــد ک ــن باورن ــر ای ب
شــیوع و تشــخیص اســت. معیارهایــی کــه بــرای تشــخیص 
ــر  ــن ام ــت و همی ــر اس ــال تغیی ــود دارد در ح ــم وج اوتیس
موجــب شــده اســت کــودکان بیشــتری بــا اختــالل اوتیســم 
ــن  ــر ای ــن برخــی از متخصصــان ب شناســایی شــوند. همچنی
باورنــد کــه افزایــش آگاهــی در میــان افــراد بــه تشــخیص 
چنیــن شــرایطی کمــک کــرده اســت. تغییــر در نحــوه 
تشــخیص و آگاهــی بیشــتر تاثیــرات قابــل توجهــی در ایــن 
حــوزه داشــته اســت امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. تحقیقــات 
بیشــتری بــرای تعییــن ایــن آمــار و ارقــام نیــاز اســت و نمــی 

تــوان تنهــا بــه چنیــن اعــدادی تکیــه کــرد.
پســران بــه احتمــال زیــاد بیشــتر از دختــران بــا ایــن اختــالل 

شناســایی مــی شــوند:

اختــالل اوتیســم در پســران حــدود ۴.5 برابــر بیشــتر از 
ــک موضــوع کلیشــه ای اســت  ــن ی ــا ای ــران اســت ام دخت
ــتند.  ــت هس ــفید پوس ــردان س ــمی م ــراد اوتیس ــه اف ــه هم ک
ــن  ــه چنی ــت ب ــن اس ــیتی ممک ــژاد و جنس ــر ن ــا ه ــراد ب اف
اختاللــی مبتــال شــوند. اگرچــه پســران زودتــر از دختــران بــا 
ایــن اختــالل شناســایی مــی شــوند امــا شــواهد رو به رشــدی 
وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد تعــداد افــراد اوتیســمی در 
میــان دختــران نیــز در حــال شناســایی اســت. تعــداد انــدک 
ــه  ــال ب ــن و س ــم س ــران ک ــرای دخت ــم ب ــری اوتیس غربالگ
خاطــر ایــن اســت کــه افــراد انتظــارات بیشــتری از پســران 
دارنــد. بیشــتر مــردم بــر ایــن باورنــد کــه دختــران خجالتــی 
هســتند و اگــر بــه درســتی صحبــت نکنند یــا ترجیــح بدهند 
بــا خودشــان بــازی کننــد ایــن یــک موضــوع عــادی اســت. 
همچنیــن افــراد بــه غلــط بــر ایــن بــاور هســتند کــه پســران 
بایــد بــا دوســتان خــود بــازی کننــد و ســر و صدای بیشــتری 
داشــته باشــند. زمانــی کــه مــی بیننــد پســربچه بــا دوســتانش 
ــه آن توجــه مــی کننــد و همیــن  ــازی نمــی کنــد بســیار ب ب
ــم در  ــخیص اوتیس ــایی و تش ــود شناس ــی ش ــث م ــر باع ام

پســران بیشــتر باشــد.
ــرم مــی کننــد  ــا اوتیســم دســت و پنجــه ن کودکانــی کــه ب
ممکن اســت ســایر مشــکالت ســالمتی را نیز داشــته باشــند:

افــرادی کــه بــه اوتیســم مبتــال هســتند خطــر بیشــتری بــرای 
ــت.  ــد داش ــز خواهن ــالمتی نی ــکالت س ــایر مش ــتن س داش
ــت  ــرایط دس ــن ش ــا ای ــه ب ــرادی ک ــد از اف ــدود 1 درص ح
ــد کــه  ــرم مــی کننــد ســندرم X شــکننده را دارن و پنجــه ن
یــک نــوع اختــالل ژنتیکــی اســت.بیش از 39 درصــد افــراد 
اوتیســمی در دوران بزرگســالی خــود صــرع را نیــز تجربــه 
ــراد بیشــتر از ســایرین در معــرض ابتــال  ــن اف ــد. ای مــی کنن
ــه اضطــراب، ADHD، افســردگی، مشــکالت خــواب،  ب

ــد. ــرار دارن ــرژی و مشــکالت شــکمی ق آل

دانستنیهایمهم
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