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ΣτάδιαΑνΑπτυξησ

Ένας Κόσμος 
«Μοναδικός»

 Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, 
στις 2 Απριλίου, η παιδίατρος αναπτυξιολόγος 
Κωνσταντίνα Γκόλτσιου μας μιλά για μια από 
τις πιο σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές που 
παρουσιάζει παγκοσμίως μεγάλη αύξηση. 

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία στον αυτισμό, η έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση μπορούν να βελτιώσουν 
σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς και της οικογένειάς του.  

Τι είναι ο αυτισμός; 
πρόκειται για μια σύνθετη νευρο-
βιολογική διαταραχή που γνωρίζει 
μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια 
και υπολογίζεται ότι «χτυπά» περί-
που 1 στους 150 ανθρώπους χωρίς να 
κάνει διακρίσεις σε φυλετικές, εθνι-
κές και κοινωνικές ομάδες. Ανήκει 
σε μια ομάδα διαταραχών, οι οποί-
ες είναι γνωστές ως διαταραχές του 
φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) και 
συνήθως διαρκεί για το σύνολο της 
ζωής ενός ανθρώπου. το χαρακτη-
ριστικό της συγκεκριμένης πάθη-
σης είναι ότι περιορίζει την ικανό-
τητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει 
και να σχετίζεται με τρίτους, ακόμα 
και στις περιπτώσεις που η νοημο-
σύνη του αυτιστικού ατόμου είναι 
υψηλότερη από αυτή του μέσου αν-
θρώπου. Επίσης, σχετίζεται με την 
τήρηση αυστηρής ρουτίνας και επα-
ναληπτικών κινήσεων. 

Τα ύποπτα συμπτώματα 
τα συμπτώματα του αυτισμού κυ-
μαίνονται από πολύ ήπια έως αρκε-
τά σοβαρά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις αρχίζουν να γίνονται εμφανή 
από την ηλικία των 18 μηνών και 
μετά. Επειδή η έγκαιρη διάγνωση 
του προβλήματος είναι πραγματικά 
πολύτιμη, καλό είναι οι γονείς να πα-
ρατηρούν προσεκτικά το μωρό τους 
ώστε αν υποψιαστούν οποιαδήποτε 
ασυνήθιστη συμπεριφορά να ζητή-
σουν άμεση εξέταση από παιδίατρο, 
παιδοψυχίατρο και αναπτυξιολόγο, 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται 

στο σωστό αναπτυξιακό δρόμο. Αν 
και το κάθε παιδί έχει τους δικούς 
του ρυθμούς ανάπτυξης, υπάρχουν 
κάποιες «κόκκινες σημαίες», οι οποί-
ες αποτελούν πιθανές ενδείξεις αυ-
τισμού. Αυτές είναι:
έλλέιψη έντονου χαμογέλου ή άλλων 
εγκαρδίων εκφράσεων χαράς σε βρέ-
φη μεγαλύτερα των έξι μηνών.
έλλέιψη ανταλλαγης ηχων, χαμόγε-
λων και άλλων εκφράσεων προσώ-
που από εννέα μηνών και μετά.
έλλέιψη «βαβιςματος» (βρεφικής ομι-
λίας) έως 12 μηνών.
έλλέιψη ανταποκριςης και αναπαρα-

Οι καλύτερες μέθοδοι αντιμετώπισης της 
πάθησης είναι οι πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

γωγής χειρονομιών, όπως δαχτυλο-
δειξία, παρουσίαση, τέντωμα ή χαι-
ρετισμό έως 12 μηνών.
αδυναμια ςχηματιςμου λέξέων έως 
16 μηνών.
αδυναμια ςχηματιςμου φραςέων δύο 
λέξεων με νόημα (χωρίς μίμηση ή 
επανάληψη) έως 24 μηνών.
έλλέιψη ανταποκριςης στο όνομά του 
έως 10 μηνών.
οποια απωλέια ομιλιας, βαβίσματος 
ή κοινωνικής δεξιότητας σε οποια-
δήποτε ηλικία.

Πολύτιμο το ένστικτο 
του γονιού
η διάγνωση των διαταραχών του φά-
σματος του αυτισμού γίνεται συνή-
θως με αξιοπιστία γύρω στην ηλικία 
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Οι γονείς είναι συνήθως οι πρώτοι που παρατηρούν κάποιες ασυνήθιστες 
συμπεριφορές στο παιδί τους ή την αδυναμία του να φτάσει σε ορισμένα 
αναπτυξιακά ορόσημα που αναλογούν στην ηλικία του. 

των 2,5 ετών, ενώ η πρώτη ανίχνευ-
ση σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί 
να γίνει με επιφύλαξη και σε ηλικία 
18 μηνών. σε μερικές χώρες οι νέ-
ες ανακαλύψεις στο χώρο της έρευ-
νας επιτρέπουν την πρώτη διάγνω-
ση μέσα σε έξι μήνες από τη γέννη-
ση ενός παιδιού. Οι γονείς είναι συ-
νήθως οι πρώτοι που παρατηρούν 
κάποιες ασυνήθιστες συμπεριφορές 
στο παιδί τους ή την αδυναμία του 
να φτάσει σε ορισμένα αναπτυξια-
κά ορόσημα-κλειδιά που αναλογούν 
στην ηλικία του. Ορισμένοι γονείς 
περιγράφουν ότι το παιδί τους δι-
έφερε από την ώρα της γέννησης, 
ενώ άλλοι αναφέρουν ότι αναπτυσ-
σόταν κανονικά και ξαφνικά άρχισε 
να χάνει τις ικανότητές του. 
τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευ-
νών δείχνουν ότι όταν οι γονείς 
υποψιαστούν ότι κάποιο πρόβλημα 
υπάρχει με το παιδί τους, τις περισ-
σότερες φορές έχουν δίκιο. Κι ενώ 
πολλοί γονείς προβληματίζονται για 
το χαρακτηρισμό ενός νηπίου ως 
«αυτιστικού», όσο πιο νωρίς γίνει 
η διάγνωση τόσο πιο γρήγορα μπο-
ρεί να αρχίσει και η παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος. Εάν λοι-
πόν ανησυχείτε για την αναπτυξιακή 
πορεία του παιδιού σας, μην περιμέ-
νετε. Μιλήστε με το γιατρό σας και 
ζητήστε να εξεταστεί το παιδί σας 

 Γνωρίζετε ότι: 
Ο αυτισμΟσ 

πρΟσβαλλει περίπου 67 
εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως.
ειναι απΟ τισ πλεΟν 

ταχεωσ εξαπλωμένες 
σοβαρές αναπτυξιακές 

διαταραχές στον κόσμο. 
τα παιδια πΟυ θα 
διαγνωστΟυν με 

αυτισμό φέτος θα είναι 
περισσότερα παιδιά απ’ ό,τι 

συνολικά τα παιδιά  
με σακχαρώδη διαβήτη, 

καρκίνο και AIDS.
τα αγΟρια εχΟυν 
τεσσερισ φΟρεσ 

περισσότερες πιθανότητες  
να παρουσιάσουν αυτισμό 

απ’ ό,τι τα κορίτσια.

για αυτισμό. η θεραπευτική παρέμ-
βαση βοηθά σημαντικά.  
προς το παρόν, δεν υπάρχει κά-
ποιος αποτελεσματικός τρόπος για 
την πρόληψη και τη θεραπεία του 
αυτισμού. παρ’ όλα αυτά, σύμφω-
να με στοιχεία τελευταίων ερευνών, 
η πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση 
για τουλάχιστον δύο χρόνια κατά 
την προσχολική ηλικία μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά το δείκτη νο-
ημοσύνης, την αντιληπτικότητα, τις 
γλωσσικές δυνατότητες και την ικα-
νότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας πολλών νέων παι-
διών που πάσχουν από διαταραχές 
του φάσματος του αυτισμού. 
Οι καλύτερες μέθοδοι αντιμετώπισης 
της πάθησης είναι οι πρώιμες θερα-
πευτικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, ενώ πολλά είναι τα παι-
διά που βοηθούνται από τη λογοθε-
ραπεία και την εργοθεραπεία. 
Γενικά, η όποια παρέμβαση καλό εί-
ναι να αρχίσει αμέσως μετά τη διά-
γνωση της πάθησης. σε ορισμένες 
περιπτώσεις η αναπτυξιακή πορεία 
του ατόμου, η ανάδυση και η από-
κτηση ικανοτήτων μπορεί να είναι 
θεαματικές, καθώς πολλά από αυτά 
τα άτομα διαπρέπουν επαγγελματι-
κά και κοινωνικά. Γενικότερα ένα 
άτομο με αυτισμό είναι μέλος της 
κοινότητας και μπορεί να είναι ένας 
από εμάς. Ο συμμαθητής, ο φίλος, ο 
συνεργάτης, ο γείτονας, ο άνθρωπος 
της διπλανής μας πόρτας. 


