
در خودماندگان
 فروردین روزجهانی آگاه سازی اوتیسم گرامی باد



15-از نظر فعاليت هاي فيزيكي ، فعاليت زيادتر و يا كمتري نسبت به 
كودكان سالم دارند . 
16-حركات بدني آنها به صورت نرم و عادي نيست .

17-اگرچه آزمايشات شنوائي بر روي آنها سالم بودن شنوائي آنها را ثابت 
مي كند اما در برابر نام خود و دستورات كالمي خود را بي تفاوت نشان 
مي دهند

    علل بروز اُتیسم 

تا كنون هيچ علت مشخصي براي اُتيسم كشف نشده است ولي مشخص شده 
است كه عملكرد غير عادي مغز باعث ايجاد حاالت اُتيسم مي شود . اسكن هاي 
مغزي در بعضي موارد نشان داده است كه مغز كودكان اتيسم از نظر اندازه و 
ساختار با مغز كودكان سالم متفاوت است . 
در حال حاضر تحقيقات فراواني در رابطه با احتمال دخالت عوامل ژنتيكي و 
عوارض داروئي در بروز اُتيسم در حال انجام است .در بعضي از خانواده ها مشاهده 
شده است كه اُتيسم مانند بيماريهاي ژنتيكي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود 
كه اين خود مي تواند تئوري ژنتيكي بودن اُتيسم را در بعضي موارد ثابت كند . ولي 
در بسياري از موارد هم مشاهده شده است كه سابقه اُتيسم درخانواده و يا اقوام وجود 
نداشته است.

 
تشخیص زودهنگام 

 تحقيقات نشان داده است كه تشخيص زودهنگام اُتيسم در درمان و بهبود وضعّيت 
كودكان مبتال بسيار مؤثر است. هر چقدر زودتر بتوان اُتيسم را در يك كودك تشخيص 
داد ، زودتر هم مي شود از برنامه هاي درماني براي كمك به اين كودكان بهره برد . 

روش هاي تشخیص 

عالئم و نشانه هاي اُتيسم ممكن است در زمان نوزادي بروز كنند و شايد هم اين اتفاق 
نيافتد ولي نشانه هاي اين بيماري حتماً بين 24 ماهگي الي 6 سالگي خود را نشان 
خواهند داد . يك فرد متخصص بايستي يك سري سئواالت مشخص و دقيقي در رابطه 
با چگونگي رشد جسمي و ذهني كودك تهيه كرده و جواب آنها را از طريق والدين و 
مشاهدات دقيق بدست آورد . انجمن ملي پرورش و سالمت كودكان در آمريكا اين پنج 
سئوال اوليه را براي يك معاينه از كودك اُتيسم تهيه كرده است :
1-آيا كودك شما تا قبل از 12 ماهگي صدا سازي و نجوا داشته است ؟
2-تا قبل از 12 ماهگي آيا كودك شما از اشاره، اَداها و يا گرفتن دست ديگران و



اُتیسم  چیست ؟

بيماری اتيسم )درخودماندگی يا Autism( يكی از بيماری های جدی 
گروه بيماری های رشدی اختالالت طيف اوتيسم بوده كه در اوايل دوره 

كودكی )معموال قبل از 3 سالگی( ظاهر می شود. هرچند عاليم و شدت آن 
در افراد مختلف، متفاوت است، اما همه انواع اتيسم برتوانايی برقراری ارتباط با 
ديگران توسط كودك، تاثير می گذارد. بنظر می رسدكه يك اختالل در سيستم 

عصبي كه باعث عدم عملكرد صحيح مغز مي شود در ايجاد اين بيماري مؤثر    
مي باشد. تعداد كودكان مبتال به اتيسم در حال رشد است. هرچند درمان و شفای 

كاملی برای درمان اوتيسم وجود ندارد، اما درمان جدی و بموقع اوتيسم تغييرات 
بزرگی در زندگی كودكان مبتال به بيماری ايجاد می كند.

 عالیم ابتال به اُتیسم 

عاليم و نشانه های اتيسم بيشتر اوقات قبل از سن 3 سالگی شروع به ظهور می كنند. در 
اوايل والدين كودك مبتال به اوتيسم متوجه می شوند كه كودكشان شروع به صحبت 
كردن نكرده و مانند ساير كودكان هم سنش رفتار نمی كند. اما اينكه كودك مانند ساير 
كودكان و در سن آنها شروع به صحبت كرده و بعد مهارت های كالمی خود را از دست 

دهد، نيز ممكن می باشد. عاليم اتيسم شامل:
1-اصرار بر يكنواختي و مقاومت در برابر تغييرات.

2--در بيان نياز هاي خود دچار مشكل هستندو به جاي استفاده از كلمات از اَداها و اشاره 
استفاده مي كنند .

3-تكرار كلمات ،خنده نابجا ، گريه بي مورد ، نشان دادن استرس و نگراني بي علت
4-ترجيح مي دهند كه تنها باشند.

5-پرخاشگري
6-به سختي با ديگران رابطه برقرار مي كنند

7-دوست ندارند كه كسي را بغل كنند و يا اينكه كسي آنها را بغل كند .
8-تماس چشمي ندارند و يا اينكه بسيار كم است .

9-با روشهاي معمول آموزشي نمي توانند چيزي بياموزند.
10-بازي هاي غير عادي انجام مي دهند.

11-اشياء در حال چرخش را دوست دارند و خود نيز سعي مي كنند اشياء را به حالت چرخش 
در بياورند .

12-دلبستگي غير عادي به بعضي از اشياء پيدا مي كنند .
13-از نظر احساس درد حساسيت باالتر و يا پائين تري نسبت به افراد عادي دارند

14-ظاهراً از چيزي نمي ترسند.



 همينطور بای بای كردن استفاده كرده است ؟
3-آيا كودك شما تا قبل از 16 ماهگي از كلمات تنها استفاده كرده است ؟
4-آيا كودك تا قبل از 24 ماهگي از تركيب دو كلمه استفاده كرده است ؟

5-آيا كودك هيچ كدام از مهارتهاي كالمي و اجتماعي خود را از دست داده است ؟
در صورت جواب منفي به چهار سئوال اول و جواب مثبت به سئوال آخر احتمال وجود اُتيسم در كودك داده مي شود 
. البته باز هم يادآور مي شويم كه براي تشخيص قطعي نياز به بررسي هاي بسيار دقيق و جامعي مي باشد كه بايد 
توسط افراد متخصص و آگاه صورت بگيرد .براي يك بررسي دقيق و كامل يك كودك مظنون به اُتيسم بايستي توسط 
متخصص اطفال ، روانشناس ، مشاور آموزش و ياد گيري كودكان ، متخصص اعصاب ، متخصص گفتار درماني و 

ساير متخصصين در زمينه اُتيسم معاينه شود .       

روشهاي درماني و تربیتي
 

هرچند درمان كاملی برای بيماری اتيسم وجود ندارد، تركيبی از درمان های خانگی و مدرسه ای می تواند به درمان اين 
بيماری كمك نمايد. هدف درمان افزايش عملكرد كودك با كاهش شدت بيماری می باشد. پزشك كودكتان بسته به 

مشكل و شدت آن يكی از درمان های زير و يا تركيبی از آنها را پيشنهاد می كند.
ما توصيه مي كنيم كه براي انتخاب يك روش درماني مناسب و مؤثر حتماً تمامي جوانب را در نظر گرفته و با 
متخصصين اُتيسم مشورت كنيد. بهتر است قبل از هر كاري از توانائي ها و ناتواني هاي كودك خود شناخت كاملي 

پيدا كنيد .
به عنوان والدين طبيعي است كه بخواهيد هر چه سريعتر كاري بكنيد . به هر حال بسيار مهم است كه براي شروع 

تغييرات زيادي را بر كودك تحميل نكنيد زيرا تغييرات در اين كودكان باعث استرس و ناراحتي بيشتر مي شوند .
بهتر است در ابتدا با تحقيق و مطالعه روش مناسب براي كودكتان را انتخاب كنيد و برنامه ريزي درستي را  انجام دهيد.


