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ΠαγκόσμιαμερΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού 
στις 2 Απριλίου ας μάθουμε περισσότερα για μια 
από τις πιο σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, 

που κάθε χρόνο γνωρίζει ολοένα 
και μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως. 

Ο αυτισμΟσ είναι μια σύνθε-
τη νευροβιολογική διατα-
ραχή που γνωρίζει μεγάλη 
έξαρση και υπολογίζεται 
ότι προσβάλλει περίπου 
67 εκατομμύρια ανθρώ-
πους παγκοσμίως.
τα παιδια που διαγιγνώσκο-
νται με αυτισμό κάθε χρόνο 
είναι περισσότερα από ό,τι 
συνολικά τα παιδιά με σακ-
χαρώδη διαβήτη, με  καρ-
κίνο και με AIDS. 
Ο αυτισμΟσ εκδηλώνεται 
πριν από την ηλικία των 
3 ετών και διαρκεί για όλη 
τη ζωή. 

τα αγΟρια έχουν τέσσερις 
φορές μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να παρουσιάσουν 
αυτισμό από ό,τι τα κο-
ρίτσια. 
τα συμπτώματα του αυτι-
σμού κυμαίνονται από πο-
λύ ήπια έως αρκετά σοβα-
ρά. Η διάγνωση των διατα-
ραχών του φάσματος του 
αυτισμού γίνεται συνήθως 
με αξιοπιστία γύρω στην 
ηλικία των 2,5 ετών, ενώ 
η πρώτη ανίχνευση σε αρ-
κετές περιπτώσεις μπορεί 
να γίνει με επιφύλαξη και 
σε ηλικία 18 μηνών. 

Τι είναι το 
σύνδρομο 
Asperger;
Το παιδί και ο έφηβος 
με σύνδρομο Asperger 
ή με αυτιστική 
διαταραχή υψηλής 
λειτουργικότητας:
τρελαινεται για ημερομη-
νίες/αριθμούς.
Οταν μιλαει, δεν καταλα-
βαίνει αν οι άλλοι βαριού-
νται.
δεν μπΟρει να καταλάβει 
υπονοούμενα πίσω από 
τα λόγια ή μόνο την έκ-
φραση του προσώπου των 
άλλων.
δυσκΟλευεται να κάνει 
φιλίες.
πρΟσεχει λεπτομέρειες από 
μια εικόνα/έναν άνθρωπο 
και χάνει το σύνολο.
δε δειχνει να γνωρίζει και 
να καταλαβαίνει τους κα-
νόνες συμπεριφοράς.
ειναι κινητή εγκυκλοπαί-
δεια για θέματα που το εν-
διαφέρουν.
εχει αναπτυξει κάποιες στε-
ρεοτυπίες για να νιώθει 
καλά, π.χ., πρέπει όλα τα 
παιχνίδια να μπουν σε μία 
γραμμή στο πάτωμα πριν 
πάει για ύπνο.
εχει ασυνήθιστΟυσ φό-
βους με: συνηθισμέ-
νους θορύβους, όπως 
οι ηλεκτρικές συ-
σκευές, απαλό άγ-
γιγμα του δέρματος 
ή του κεφαλιού, συ-
γκεκριμένα ρούχα, 
ξαφνικούς θορύβους, 
μέρη πολύβουα ή με πο-
λυκοσμία κτλ.

Ύποπτα 
σημάδια 

 Αν και το κάθε παιδί έχει 
τους δικούς του ρυθμούς 
ανάπτυξης, υπάρχουν κά-
ποιες «κόκκινες σημαίες» 
που αποτελούν πιθανές 
ενδείξεις αυτισμού.
Αυτές είναι:
ή ελλειψή έντονου χαμό-
γελου ή άλλων εγκάρδιων 
εκφράσεων χαράς σε βρέφη 
μεγαλύτερα των έξι μηνών.
ή ελλειψή ανταλλαγής 
ήχων, χαμόγελων και άλλων 
εκφράσεων προσώπου από 
εννέα μηνών και μετά.
ή ελλειψή βαβίσματος 
(βρεφικής ομιλίας) έως 12 
μηνών.
ή ελλειψή ανταπόκρισης 
και αναπαραγωγής χειρονο-
μιών όπως δακτυλοδειξία, 
παρουσίαση, τέντωμα ή 
χαιρετισμό έως 12 μηνών.
ή αδυναμια σχηματισμού 
λέξεων έως 16 μηνών.
ή αδυναμια σχηματισμού 
φράσεων δύο λέξεων με 
νόημα (χωρίς μίμηση ή επα-
νάληψη) έως 24 μηνών.
ή ελλειψή ανταπόκρισης 
στο όνομά του έως 10 μη-
νών.
ή ΟπΟια απώλεια ομιλίας, 
βαβίσματος ή κοινωνικής 
δεξιότητας σε οποιαδήπο-
τε ηλικία.

Αν υπάρχουν ανησυχίες για την  ψυχο-
κινητική ανάπτυξη του παιδιού, καλό  είναι να 
γίνεται εκτίμηση από ειδικό αναπτυξιολόγο.

Τ η ς  Φ α ί η ς  Ε υ θ υ μ ί ο υ 

μ ε  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ η ς 
Κ ω ν ς Τ α ν Τ ί ν α ς  Γ Κ ο λ Τ ς ί ο υ 

Π α ι δ ί α τ ρ ο ς  –  α ν α π τ υ ξ ι ο λ ό γ ο ς

Είμαστε όλοι 

Extra info
Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον 
αυτισμό, τις διαθέσιμες 

θεραπείες καθώς και τους φορείς που 
παρέχουν αξιόπιστη διάγνωση, 
μπορείτε να επισκεφτείτε τις 

ιστοσελίδες www.autismhellas.gr, 
www.worldautismawarenessday.

org, www.autismspeaks.org 
 

διαφορετικοί!

τΟ χαρακτήριστικΟ της συ-
γκεκριμένης πάθησης είναι 
ότι περιορίζει την ικανό-
τητα ενός ατόμου να επι-
κοινωνήσει και να σχετί-
ζεται με τρίτους, ακόμα 
και στις περιπτώσεις που 
η νοημοσύνη του αυτιστι-
κού ατόμου είναι υψηλό-
τερη από αυτήν του μέσου 
ανθρώπου. 
επισήσ σχετίζεται με την 
τήρηση αυστηρής ρουτί-
νας και επαναληπτικών 
κινήσεων.  

παρ' Οτι δεν υπάρχει ιατρική 
μέθοδος ανίχνευσης ή θερα-
πείας του αυτισμού, η έγκαι-
ρη διάγνωση και αντιμετώ-
πιση συμβάλλουν στην κα-
λύτερη έκβαση της πάθησης 
και μπορούν να βελτιώσουν 
σημαντικά το δείκτη νοημο-
σύνης, την αντιληπτικότητα, 
τις γλωσσικές δυνατότητες 
και την ικανότητα κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης πολλών 
παιδιών που πάσχουν από δι-
αταραχές του φάσματος του 
αυτισμού. 
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