ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Tα πρώιμα στάδια του αυτισμού

Τα σημάδια του αυτισμού μπορεί να υπάρχουν από τη γέννηση του
παιδιού ή διαφορετικά παρόλο που το παιδί επιτυγχάνει κάποια
αναπτυξιακά ορόσημα, ξαφνικά γύρω στους 18- 24 μήνες μπορεί να
σταματήσει να κατακτά δεξιότητες ή να αρχίσει να παλινδρομεί
χάνοντας τις ικανότητές του.
Συνήθως, οι γονείς είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται πρώτοι
ότι το παιδί τους συμπεριφέρεται «παράξενα». Αυτό που θα
παρατηρήσει ο γονιός είναι πως το παιδί του αδυνατεί να φθάσει
σε ορισμένα αναπτυξιακά στάδια ορόσημα , τα οποία αναλογούν
στην ηλικία του.

Καθώς η πρώιμη παρέμβαση είναι πολύ
σημαντική για τα αυτιστικά παιδιά,
καλό είναι οι γονείς να είναι σε
επιφυλακή και να γνωρίζουν κάποια
από
τα
σημάδια
που
μας

προειδοποιούν ότι κάτι δεν πάει
καλά σχετικά με την αναπτυξιακή
πορεία του παιδιού.
Ποια είναι όμως τα στάδια ορόσημα στην
αναπτυξιακή πορεία των παιδιών…
1- περίπου στους 5 μήνες τα παιδιά αρχίζουν και παράγουν
ήχους, είναι δηλαδή η περίοδος που αρχίζει το φωνητικό
παιχνίδι.
2- γύρω στους 6-9 μήνες ξεκινάει η βλεμματική επαφή – τα μωρά
με αυτισμό τείνουν να αποφεύγουν να κοιτάξουν τους γονείς
τους.
3- περίπου στους 10 μήνες τα παιδιά αρχίζουν να
ανταποκρίνονται όταν φωνάζουμε το όνομά τους – τα μωρά με
αυτισμό όμως τείνουν να αγνοούν τους ανθρώπους που προσπαθούν
να τραβήξουν την προσοχή τους. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αν το παιδί δεν
ανταποκρίνεται όταν φωνάζουμε το όνομά του, το πρώτο πράγμα
που πρέπει να κάνουμε είναι ένα τεστ ακοής για να βεβαιωθούμε
ότι το παιδί ακούει κανονικά και άρα δεν είναι αυτός ο λόγος
που δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας.
4- γύρω στους 12 μήνες τα παιδιά αρχίζουν να δείχνουν,
χαιρετάνε, πιάνουν αντικείμενα ή προσπαθούν να μιλήσουν.
5- και τέλος περίπου στους 18 μήνες τα παιδιά αρχίζουν να
φτιάχνουν προτάσεις 2 λέξεων.

Ακόμα ,οι γονείς μπορούν να
δοκιμάσουν να παίξουν με τους
ήχους που κάνει το παιδί τους,
δηλαδή όταν το παιδί παράγει έναν
ήχο να τον μιμηθούν για να δούνε
αν το παιδί θα ανταποκριθεί ή όχι
–
τα
μωρά
με
αυτισμό
δεν
ανταποκρίνονται συνήθως σε τέτοιου
είδους λεκτικές εναλλαγές.
Ένα πρώιμο σημάδι του αυτισμού θα μπορούσε να είναι και η
ευαισθησία του παιδιού στους ήχους και την αφή – τα αυτιστικά
παιδιά είναι ασυνήθιστα ευαίσθητα στους δυνατούς θορύβους, δεν
προτιμούν ιδιαίτερα τα χάδια και τις αγκαλιές κι έχουν αντοχή
στον πόνο.
Τα αυτιστικά άτομα έχουν επίσης την τάση να εστιάζουν την
προσοχή τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή τμήματα
αντικειμένων, αποκλείοντας τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις που μπορεί να κάνει το παιδί και
σχετίζονται με τον αυτισμό είναι η κίνηση του κορμού μπροστά
και πίσω, η γρήγορη κίνηση των χεριών πάνω και κάτω ή τα
στροβιλίσματα.
Τέλος, χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι τα παιδιά με αυτισμό
αντιδρούν έντονα στις αλλαγές των συνηθειών τους.
Φυσικά το γεγονός ότι ένα παιδί παρουσιάζει συμπεριφορές, οι
οποίες συνδέονται ή μοιάζουν με τον αυτισμό, δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι έχει και τη διαταραχή.

Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα του
αυτισμού:

Πολύ σύντομα θα λέγαμε ότι τα βασικά
χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι :
 παρουσία ελλειμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες (λεκτικής
και μη-λεκτικής επικοινωνίας
 απουσία βλεμματικής επαφής και κοινωνικού χαμόγελου
αδυναμία κατανόησης των συναισθημάτων
 ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη, πολλές φορές ο λόγος απουσιάζει
ή είναι περιορισμένος, ηχολαλία, μονοτονία στο λόγο
 στερεοτυπία κινήσεων

Σε κάθε περίπτωση εάν ο γονιός αντιληφθεί
οτιδήποτε το οποίο τον προβληματίζει
σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού του,
καλό θα ήταν να απευθυνθεί άμεσα στον
παιδίατρο της οικογένειας , ο οποίος και
θα τον κατευθύνει ανάλογα.

