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Γενικά
Η  αυτιστική  διαταραχή  ανήκει  στις  Διάχυτες  Αναπτυξιακές

Διαταραχές  και  είναι  η  κύρια  και  η  σοβαρότερη.  Πρόκειται  για  μια
περίπλοκη  και  ισόβια  διαταραχή  που  επηρεάζει  το  αισθητηριακό
επίπεδο  (την  πρόληψη  και  την  επεξεργασία  αισθητηριακών
πληροφοριών), το γνωστικό επίπεδο (λογική και οργάνωση της σκέψης)
και τη συμπεριφορά (προσαρμοστική απάντηση). Το άτομο με αυτισμό
έχει διαταραγμένη αντίληψη σχετικά με τον εαυτό του και τον κόσμο,
παρουσιάζει  ανομοιογενείς  μορφές διανοητικών λειτουργιών,  μαθαίνει
με διαφορετικούς τρόπους και  αντιμετωπίζει  σοβαρές δυσκολίες στην
επικοινωνία, στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση και στην ευελιξία
της σκέψης. 

Η σοβαρότητα της διαταραχής διαφέρει από άτομο σε άτομο και
εμφανίζεται  με  διάφορους  βαθμούς  βαρύτητας  και  ποικιλία  μορφών.
Συχνά  συνυπάρχει  με  άλλες  αναπτυξιακές  διαταραχές  (π.χ.  νοητική
υστέρηση, επιληψία κλπ). 

Ο αυτισμός παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις φυλές,
τις  εθνικότητες και  τις  κοινωνικές τάξεις  και  συνήθως εμφανίζεται  και
διαγνώσκεται πριν τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Σύμφωνα
με  τις  επιδημιολογικές  έρευνες  εμφανίζεται  περίπου  1  φορά  ή  και
περισσότερο σε κάθε 700 γεννήσεις παιδιών. 

Τα  αίτια  της  διαταραχής  παραμένουν  άγνωστα.  Μια  υπόθεση
είναι ότι οφείλεται σε κάποιο είδος εγκεφαλικής ανεπάρκειας. Φαίνεται
πως διαφορετικοί βιολογικοί, νευρολογικοί και νευροχημικοί παράγοντες
διαταράσσουν  τη  λειτουργία  του  εγκεφάλου.  Πιο  σύγχρονες  μελέτες
μιλούν για ειδικούς γενετικούς παράγοντες που προδιαθέτουν τα άτομα
αυτά για αυτισμό.

Τέσσερα στα πέντε άτομα με αυτισμό είναι άρρενες.

Βασικά χαρακτηριστικά διάγνωσης αυτισμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό που θα πρέπει
να είναι παρόντα για τη διάγνωση (αρκετά ή τα περισσότερα από αυτά)
είναι τα παρακάτω:
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Α. Ποιοτικά ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση

 Απουσία  βλεμματικής  επαφής  και  χειρονομιών  κατά  την
κοινωνική διαντίδραση – περίεργη στάση σώματος

 Απόσυρση, αδιαφορία για τους άλλους
 Αδυναμία ανάπτυξης και διατήρησης κοινωνικών σχέσεων 
 Έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηματικής αμοιβαιότητας 
 Σοβαρή επιβράδυνση στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων

Συχνά  τα  άτομα  με  αυτισμό  αποφεύγουν  να  πλησιάσουν  τον
άλλον ή να τον κοιτάξουν στα μάτια καθώς αλληλεπιδρούν, παραμένουν
παθητικά ή ιδιαίτερα ενεργητικά στην κοινωνική επαφή αλλά με έναν
παράξενο και αδιάκριτο τρόπο και παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
στο να κατανοήσουν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις απόψεις και
τις προθέσεις των άλλων. 

Β. Ποιοτικά ελλείμματα στην επικοινωνία

 Ελλειμματική  χρήση  του  λόγου  και  σοβαρή  επιβράδυνση  στη
γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία

 Έλλειψη  χρήσης  χειρονομιών,  μιμικής  έκφρασης  προσώπου,
ακατάλληλος τόνος φωνής 

 Στερεότυπη και επαναληπτική χρήση του λόγου ή ιδιοσυγκρασική
χρήση του

 Αδυναμία ανάπτυξης και διατήρησης μιας συζήτησης
 Ακατάσχετη ομιλία, χρήση πομπωδών λέξεων

Μερικά άτομα με αυτισμό δεν αναπτύσσουν λόγο ή αργούν πολύ
να αναπτύξουν, άλλα χρησιμοποιούν ηχολαλία ή τηλεγραφικό λόγο και
άλλα ενώ μιλούν με ευχέρεια ωστόσο ο λόγος τους μπορεί να θυμίζει
λόγο  Η/Υ  που  μεταφράζει  από  μια  ξένη  γλώσσα  ή  χρησιμοποιούν
εξαιρετικά πολλές και περιττές λεπτομέρειες στο λόγο τους. 

Γ.  Περιορισμένα,  επαναληπτικά  και  στερεότυπα  μοτίβα
συμπεριφοράς, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες

 Άκαμπτη  προσκόλληση  σε  συγκεκριμένες,  μη  λειτουργικές
ρουτίνες 

 Στερεοτυπίες και τελετουργίες
 Επίμονη ενασχόληση με αντικείμενα ή μέρη αντικειμένων
 Ανικανότητα για φανταστικό παιχνίδι
 Συναισθηματικά απρόσφορες συμπεριφορές
 Έκδηλοι περιορισμοί δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων
 Έλλειψη λεπτού χιούμορ
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Τα  άτομα  με  αυτισμό  συνήθως  παρουσιάζουν  περιορισμένο
ρεπερτόριο ενδιαφερόντων και ισχυρή αντίσταση στην αλλαγή. Συχνά
εφευρίσκουν ρουτίνες όπως να ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή,
να  κάθονται  σε  συγκεκριμένη  θέση  στο  φαγητό  ή  να  τοποθετούν
αντικείμενα με ακρίβεια σε μακριά σειρά που δεν πρέπει να χαλάσει. Αν
η ρουτίνα ανατραπεί μπορεί να ακολουθήσουν έντονες εκρήξεις θυμού.
Σε  σοβαρές  περιπτώσεις  μπορεί  να  παρουσιαστούν  ακραίες
συμπεριφορές  όπως  αυτοτραυματισμοί,  καταστροφές  αντικειμένων  ή
επιθετική συμπεριφορά.
 
Δ. Δυσλειτουργία  Αισθητηριακής  Ολοκλήρωσης  και
Αισθητηριακής ρύθμισης 

 Αισθητηριακές  διαταραχές  με  στρεβλώσεις  στον  πόνο,  στη
θερμοκρασία, στον ύπνο και στο φαγητό. 

 Ανακόλουθες μορφές αισθητηριακών αντιδράσεων
Σε  πολλές  περιπτώσεις  ατόμων  με  αυτισμό  υπάρχει  μια  ασυνήθιστη
ευαισθησία (αισθητηριακή αμυντικότητα) στα αισθητηριακά ερεθίσματα
(απτικά,  ακουστικά,  οπτικά,  γευστικά,  οσφρητικά,  ιδιοδεκτικά  και
αιθουσαία). Μπορεί το άτομο να εκδηλώσει αντίδραση στο άγγιγμα ή να
θέλει  να αγγίζει  τα πάντα,  να φτερουγίζει  τα χέρια του,  να κλείνει  τα
αυτιά  του σε  συγκεκριμένους  ήχους  (π.χ.  ηλεκτρικής  σκούπας)  ή  να
προκαλεί έντονους θορύβους, να αποφεύγει την κίνηση και νέα κινητικά
πρότυπα ή να βρίσκεται σε διαρκή κίνηση (να περιστρέφεται διαρκώς
γύρω από τον εαυτό του, να πηδάει πάνω – κάτω κλπ.). Επίσης, μπορεί
να είναι υπέρ ή υπό ευαίσθητο στον πόνο, να αποφεύγει συγκεκριμένες
υφές τροφών, να τρώει τα πάντα ή να παρουσιάζει μονοφαγία (π.χ. να
τρώει  μόνο  μπισκότα  ή  μόνο  μακαρόνια  κλπ.)  ή  να  παρουσιάζει
σοβαρές διαταραχές στον ύπνο. 

Συχνά τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν προσκόλληση σε ένα
αντικείμενο  που  δύσκολα  αποχωρίζονται  ή  σε  μια  δραστηριότητα  ή
ασχολούνται  με  εμμονή  με  ένα  συγκεκριμένο  θέμα.  Άλλα  άτομα
επιμένουν να ερεθίζουν τις αισθήσεις τους κουνώντας τα δάχτυλα ή ένα
κομμάτι  ύφασμα  μπροστά  στα  μάτια  τους,  να  στριφογυρίζουν
αντικείμενα,  να  ξύνουν  ή  να  χτυπούν  το  κεφάλι  τους,  να  τρίζουν  τα
δόντια τους, να μυρίζουν τα πάντα κλπ.
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Παρεμβάσεις – προσεγγίσεις

Για  την  αντιμετώπιση  των  χαρακτηριστικών  δυσκολιών  των
ατόμων  με  αυτισμό  έχουν  αναπτυχθεί  διάφορες  εκπαιδευτικές  και
θεραπευτικές  προσεγγίσεις  οι  οποίες  στηρίζονται  στις  θεωρίες  της
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και νευροφυσιολογίας. 

Οι επικρατέστερες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
στο σχεδιασμό της παρέμβασης για τον αυτισμό είναι:

 Δομημένη εκπαίδευση TEACCH
 Συμπεριφορική προσέγγιση A.B.A.
 Αισθητηριακή Ολοκλήρωση S.I.
 Λογοθεραπεία
 Εργοθεραπεία
 Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας PECS, MAKATON
 Μουσικοθεραπεία
 Δραματοθεραπεία
 Ψυχοκινητική κ.α.

Το μοντέλο παρέμβασης επιλέγεται σύμφωνα με την εκπαίδευση
και  την  εμπειρία  των  ειδικών  οι  οποίοι  συνήθως  χρησιμοποιούν  και
συνδυάζουν  τις  διάφορες  προσεγγίσεις  στο  σύνολό  τους  ή  στοιχεία
αυτών σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων
με  αυτισμό.  Οι  βασικοί  στόχοι  που  θέτονται  σε  μια  εξατομικευμένη
υποστήριξη είναι κυρίως:

 η ανάπτυξη της επικοινωνίας
 η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων 
 η βελτίωση της ικανότητας για κοινωνική αλληλεπίδραση
 η βελτίωση της προσοχής 
 η βελτίωση της συναισθηματικής ανάπτυξης
 η ενίσχυση των προσαρμοστικών δεξιοτήτων
 η  ενίσχυση  κινήτρου  για  τη  μείωση  των  δυσλειτουργικών

συμπεριφορών
 η αισθητηριακή ολοκλήρωση και αισθητηριακή ρύθμιση

Η ενασχόληση με τα άτομα με αυτισμό προϋποθέτει καλή γνώση
των χαρακτηριστικών του αυτιστικού φάσματος και των ιδιαιτεροτήτων
του ατόμου και πρέπει να βασίζεται στην προσωποκεντρική φιλοσοφία
που  εστιάζει  στο  άτομο  με  υπομονή,  κατανόηση  και  σεβασμό  στην
προσωπικότητά του. Απαραίτητη είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των
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ειδικών (εκπαιδευτών – θεραπευτών) που δουλεύουν με το άτομο και
φυσικά με την οικογένεια του. 

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
Τα άτομα με αυτισμό με κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση

μπορούν να μάθουν να απασχολούνται  με νέες δραστηριότητες στον
χώρο διαβίωσης και στην κοινότητα και να αντλούν ευχαρίστηση μέσα
από αυτές. Οι δραστηριότητες που συνήθως απολαμβάνουν είναι:

 η μουσική
 το περπάτημα 
 το κολύμπι
 η ιππασία 
 οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 κατασκευές και παζλ
 η κηπουρική
 διάφορες μορφές τέχνης
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