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سخن رسدبیر

والد مجرد و کودک درخودمانده
یکی از س��اختارهای خانواده که امروزه در جوامع پیش��رفته بیش��تر دیده میشود،
خانوادههای تک سرپرست است که مسئولیت فرزندان به دلیل فوت و یا جدایی
زوجین بر عهده یکی از والدین اس��ت و سرپرس��ت خانواده مس��ئولیت دوچندانی بر
دوش خواهد داش��ت .حال ،زمانی که در خانواده فرزند طیف اوتیس��م با نیازهای
ویژه حضور دارد ،موقعیت و نقش والد تک سرپرست پیچیدهتر خواهد شد .فرزند
طیف اوتیس��م برای کس��ب اس��تقالل در انجام مهارتهای روزانه زندگی خود،
کسب مهارتهای اجتماعی ،کاهش کلیشههای رفتاری و مدیریت سایر عالئم و
مشکالت ،نیاز به دریافت خدمات درمانی و توانبخشی متنوع برای طوالنیمدت
اس��ت که هزینههای قابلتوجهی را بر خانواده تحمیل میکند .عالوه بر این نیاز
ب��ه نگه��داری و داش��تن همراه همیش��گی برای مراقبت از ای��ن کودکان بر روی
وضعیت اش��تغال والدین و میزان درآمد آنها تأثیر بس��زایی دارد .در خانوادههایی
ک��ه ه��ر دو وال��د حضور دارند در اکثر مواقع مادران ش��اغل مجبور به ترک ش��غل
خود و نگهداری از فرزند طیف اوتیسم میشوند و این موضوع بر درآمد خانواده و
همچنین شبکه اجتماعی و سالمت روان مادر تأثیر میگذارد اما در خانوادههای
تک سرپرس��ت مس��ئله پیچیدهتر است .والد تک سرپرست وظیفه تأمین نیازهای
اقتص��ادی خان��واده و همچنی��ن نگهداری از فرزند را برعهده دارد .در نتیجه هزینه
اس��تفاده از پرس��تار و یا مراکز نگهداری (در صورت وجود در ش��هر مس��کونی والد)
برای ایجاد امکان اش��تغال ،به س��ایر هزینههای درمانی اضافه میش��ود .عالوه بر
مس��ائل اقتصادی ،نداش��تن زمان فراغت و استراحت برای والدین تک سرپرست،
تنهایی و درگیری ش��بانهروزی با ش��رایط ویژه فرزند طیف اوتیس��م سالمت روان
والد را بهطورجدی تحتتأثیر قرار میدهد.
باوجوداینکه نیاز است تا در خصوص علل تک والدی ناشی از جدایی زوجین دارای
فرزند طیف اوتیسم بررسی صورتگرفته و مداخالتی در راستای حفظ خانواده انجام
گیرد ،اما ارائه خدمات ویژه به والدین تک سرپرس��ت کودکان طیف اوتیس��م باید
بهصورت ویژهای موردتوجه مسئولین ذیربط قرار گیرد .امکان اشتغال پارهوقت و
دریافت حقوق و بیمه کامل ،امکان بازنشستگی پیش از موعد ،دریافت بیمه برای
خدمات پزشکی ،توانبخشی و مشاوره ویژه فرزند و والد ،ارائه خدمات نگهداری
از کودک طیف اوتیس��م بهصورت روزانه در مراکز اس��تاندارد با تعرفه مناس��ب و
همچنین دریافت یارانه جهت استفاده از پرستار آموزشدیده و حرفهای در منزل
از اقداماتی است که میتواند فشار وارد بر این گروه از والدین را کاهش دهد.

سیناتوکلی

کارشناس ارشدمدیریت توانبخشی
مدیرآکادمی اوتیسم ایران

سخنمدیرعامل

سعیده صالح غفاری

مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران

هفتمین سال تأسیس انجمن اوتیسم ایران را پشت سر گذاشتهایم و سال ۱۴۰1
با راهبردی دوساله پیشروی ماست.
بحران همهگیری ویروس کرونا و جهشهای گسترده این ویروس همانطور که
جهان را با چالشهایی جدی مواجه کرده است مضاعف بر آن تأثیراتی بسیار مخرب
و جدی بر بیماران خاص و علیالخصوص اختالل طیف اوتیسم داشته است.
تعطیل��ی مراک��ز توانبخش��ی و محدودی��ت فضاهای کلینی��کال ،عدم آمادگی
سیاس��تهای توانبخش��ی ب��رای ارائ��ه خدمات بهصورت آنالی��ن و تحت وب،
سرایتپذیری باالی ویروس و گسترش آن در بین افراد دارای اوتیسم ،آسیبهای
جدی روحی و روانی بر خانواده ،همگی مصادیقی بارز جهت تغییراتی در جهتگیری
راهبردی انجمن اوتیسم ایران شده است.
خداوند را شاکریم با حضور مدیرانی الیق و مشاورانی شایسته اتخاذ راهبردهایی
کالن ملی همچون ش��کلگیری س��امانههای ثبت اطالعات جامع اوتیسم و ارائه
خدمات مشاورهای به نیازهای خانوادههای اوتیسم و گسترش این دو سامانه ،پل
ارتباطی سازمانی بین خانواده و انجمن نهتنها منقطع نشده است که در بسترهای
آنالین این رابطه ،حفظ و تقویتشده است.
افزایش آمار ثبت اطالعات در س��امانه انجمن ،حاکی از ش��ناخت بیش��تر جامعه
نسبت به این اختالل و پذیرش خانوادهها در اعتماد به مراکز و سازمانهای خدمت
دهنده و سازمانهای مردمنهاد شده است.
تغیی��ر وضعی��ت مددکاری خانوادههای اوتیس��م خصوص ًا در مناطق کم برخوردار
و ش��دت فش��ار اقتصادی چالشهایی بس��یار جدی ایجاد نموده است که ضرورت
توج��ه وی��ژه مس��ئولین امر و س��ازمانهای حمایتی و مردمنه��اد را به این چالش
جدیتر مینماید.
ورود به مرحله بزرگس��الی نوجوانان اوتیس��م در ایران نیز از دیگر موارد مهمی
اس��ت که نیازمند تعریف و سیاس��تگذاری خدمات ویژه برای دوران بزرگس��الی
خصوص ًا بزرگساالن طيف شدید میباشد.
در حال حاضر انجمن خیریه اوتیسم ایران با دارا بودن بیش از  ۱۶دفتر نمایندگی
در استانها و شهرستانهای کشور و قریب به  ۵۱۰۰عضو دارای اوتیسم ،جایگاه
مش��ورتی و مرجعیت را در کش��ور دارا بوده که خود مس��ئولیت انجمن را در حفظ و
نگهداری این جایگاه چند برابر مینماید.
انجمن بر این باور اس��ت که در جایگاهی ملی باید با تقویت راهبرد مطالبه گری
در احق��اق حق��وق افراد دارای اوتیس��م و اص�لاح آییننامهها و ایجاد جایگاههایی
قانونی ایران دوستدار اوتیسم را برای این اختالل رقم بزند.

گفتگو با دکتر جعفر فیلی ،فوق
تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

آیا رشد
کودک من
طبیعی است؟

س�لام خدمت ش��ما .بن��ده دوره

پزش��کی عموم��ی را در دانش��گاه

تبریز گذراندم و تخصص خود را در
حیطه روانپزشکی از دانشگاه علوم

پزشکیایراندریافتکردم.بعدازآن
فوق تخصص روانپزشکی کودک و

نوجوان را از دانشگاه شهید بهشتی

دریاف��ت ک��ردم و در حال حاضر در
انجمن اوتیس��م ایران در تشخیص

کودکان و نوجوانان به خانوادههای
گرامی خدمت ارائه میدهم.

ً
معم��وال انتظار میرود کودکان در

چه سنی راه رفتن را شروع کنند؟
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ما معمو ًال انتظار داریم که کودکان راه رفتن
را بدون کمک گرفتن از دیگران یا اشیاء،
در ح��دود  ۱۲ماهگی الی  ۱۵ماهگی آغاز
کنند .اگر کودکی بعد از  ۱۵ماهگی نتواند
بدون کمک راه برود ،میتوان گفت که این
کودک تأخیر تکاملی در حیطه حرکتی دارد.
کودک در چندس��الگی باید شروع

به حرف زدن کند؟

ای��ن موضوع بیش��تر حال��ت طیفی دارد و
نمیت��وان ع��دد دقیق��ی را تعیین کرد .اما
معم��و ًال انتظار م��یرود که کودک بین ۲
تا  ۷ماهگی اصواتی را در پاسخ به محیط
اط��راف تولی��د کند ،بی��ن  ۷تا  ۱۸ماهگی
ش��روع ب��ه گفت��ن کلمات اندک��ی کند و
درنهایت در  ۱سالگی بتواند در حد یک تا
دو کلمه ادا کند.

نگاه چشمی از چه زمانی شروع میشود؟

نگاه چش��می نیز انواعی دارد .آنچه بیش��تر اهمیت دارد ،نه نگاههای گذرا ،بلکه
نگاههای طوالنیتر است که در آن کودک بتواند نگاه چشمی خود را به اطرافیان
خود ،برای مدت نس��بت ًا کوتاهی حفظ کند .ما انتظار داریم که کودک در حدود ۲
تا  ۷ماهگی این توانایی را کسب کند.

ً
معموال لبخند اجتماعی در چه زمانی شروع میشود؟

لبخن��د نی��ز در ک��ودک انواعی دارد و اینجا منظ��ور لبخندهای بدون دلیل کودک
نیس��ت .لبخن��د اجتماع��ی نوع��ی تعام��ل اجتماعی اس��ت که کودک در پاس��خ
ب��ه اطرافی��ان و لبخن��د آنه��ا ،نش��ان میده��د که از حدود  ۲ال��ی  ۷ماهگی آغاز
شود.

کودکان از چه سنی شروع به بازیهای تعاملی میکنند؟

بازیه��ای تعامل��ی نی��ز درجهبن��دی دارند .اولی��ن درجات ب��ازی تعاملی معمو ًال
بع��د از  ۲س��الگی آغ��از میش��ود .ب��ه این ص��ورت که کودک کن��ار کودک دیگر
مینش��یند ،ام��ا ب��ه ب��ازی یکدیگ��ر کاری ندارند و هرک��دام بازی خ��ود را ادامه
میدهن��د .ن��وع پیش��رفتهتر ب��ازی تعاملی حدوداً بعد از  ۳س��الگی آغاز میش��ود
ک��ه در آن ک��ودک ب��ه بازیه��ای چندنفره ملحق میش��ود و در بازی مش��ارکت
میکند.

کدام اختالالت در  ۳سالگی بیشتر شایع هستند و خانوادهها باید

بیشتر نگران آنها باشند؟

ما نمیتوانیم بگوییم که در این سن اختالالت روانپزشکی خاصی شایعتر از سایر
اختالالت هستند ،به این دلیل که تشخیص اختالل در سنین پایین کار دشواری
است .اکثر اوقات کودکان در این سنین دچار مشکالت رفتاری خاصی هستند که
با گذر زمان کمرنگ میش��وند .بنابراین غالبترین ش��کایات والدین در این س��ن
مشکالت رفتاری کودکان مانند نافرمانی و  ...است.
خانواده چه نشانههایی ر ا باید در کودک خود نگرانکننده قلمداد

کند و با مشاهده آنها به متخصص مراجعه کند؟

آنچه والدین بیش از دیگران در کودک خود مشاهده میکنند ،به پیش از  ۳سالگی
کودک بازمیگردد .این دوره برای والدین بهعنوان منبع اطالعات ،اهمیت بیشتری
دارد .ما برای اینکه بتوانیم به انتظارات تحولی و درنهایت نش��انههای غیرعادی
کودک آگاه شویم ،نیاز است که مسیر تحولی و رشدی پیش از  ۳سالگی را بشناسیم.
برای رس��یدن به این هدف الزم اس��ت که کودکان را ازلحاظ دورهی س��نی متمایز
کنیم و در هر دورهی سنی ،حوزههای عملکرد او را نیز جدا کنیم .بنابراین در ادامه
هرکدام از انتظارات تحولی را به تفکیک بیان میکنیم:
پیش از دو ماهگی:

در حوزهی اجتماعی ،به این دلیل که کودک بیشتر اوقات خواب است و برای شیر
خوردن بیدار میشود و تعامل خاصی ندارد ،از او انتظار خاصی نداریم.
در حوزهی هیجانی ،تنها هیجانی که نوزاد از خود نشان میدهد گریهکردن است
و انتظار دیگری از او نداریم.
در ح��وزهی ارتباط��ی نی��ز تنها ابزار ارتباط نوزاد برای دریافت غذا و  ،...گریهکردن
است و انتظار ارتباطی دیگری نیز از او نداریم.
در حوزهی بازی نیز انتظار نداریم که بازی کند.
تنه��ا در ح��وزهی حرکتی انتظار م��یرود قدرت عضالنی کودک بهتدریج افزایش
یابد.

بین  ۲تا  ۷ماهگی:

در ح��وزهی اجتماعی انتظار داریم کودک
بتواند ارتباط چش��می مداومی را با مراقب
خ��ود برق��رار کن��د .عالوه ب��ر آن لبخند
اجتماعی داشته باشد؛ به این معنا که وقتی
وال��د ب��ه او لبخند میزند ،او هم در پاس��خ
لبخند بزند.
ازلح��اظ هیجان��ی ،در ای��ن دوره اکث��ر
هیجانات پایهای کودک ش��کل میگیرد؛
مانند :ترس ،شادی ،تعجب و . ...
در ح��وزهی ارتباط��ی کودک باید بتواند از
طریق اصوات مثل صدای بغبغو با اطرافیان
خود ارتباط برقرار کند .این امری دوطرفه
اس��ت ،به این معنا که ش��ما بهعنوان والد
صدایی از خود درمیآورید و بعدازآن ،او نیز
در پاسخ به شما صدایی را تولید میکند.
در حوزهی بازی ،کمکم شروع به جستجو
و کن��کاش محی��ط اطراف خ��ود میکند.
بازیه��ا در ای��ن مرحله بیش��تر حس��ی-
حرکتی هس��تند؛ مث� ً
لا ،ما چیزی را تکان
میدهیم یا صدایی را پخش میکنیم و او
از ای��ن ل��ذت میبرد .پس بازیها ابتدایی
هستند.
در ح��وزهی حرکت��ی ،انتظار داریم کودک
ح��دود  ۳ال��ی  ۴ماهگی ،غلت بزند و حدود
 ۶تا  ۸ماهگی بتواند بدون دریافت کمک
بنشینند.
نکته قابلتوجه این است که بهطورکلی هر
چه سن کودک بیشتر میشود ،انتظارات ما
نیز ازلحاظ تحولی بیشتر میشود.
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در ح��وزهی اجتماعی ،یکی از انتظارات ما
این اس��ت که ترس از غریبه شکل بگیرد.
گاهی اوقات والدین متوجه میش��وند که
ک��ودک تا  ۶ماهگ��ی در آغوش همه آرام
اس��ت ،ام��ا بعدازآن به والدین میچس��بد
و ب��ه س��مت غریبه نم��یرود .این اتفاقی
طبیعی اس��ت .اگر او از هیچکس نترس��د
و تفاوت��ی بی��ن والدی��ن و دیگ��ران قائل
نش��ود ،نگرانکننده اس��ت .یکی دیگر از
انتظارات ما ،شکلگیری اضطراب جدایی
اس��ت؛ یعنی کودک وقتی متوجه میشود
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 ۷تا  ۱۸ماهگی:
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ک��ه م��ادر از او دور میش��ود ،دچار نگرانی
و تن��ش ش��ود .اگر ک��ودک این اضطراب
جدایی را در این س��ن نداش��ته باشد ،امری
غیرعادی اس��ت .معمو ًال اضطراب جدایی
تا  ۱۸ماهگی به اوج خود میرسد و بعد تا
 ۳س��الگی رفتهرفته از بین میرود .پدیده
دیگری که در این س��ن ازلحاظ اجتماعی
رخ میدهد ،این اس��ت که کودک متوجه
میش��ود که نگاه و ذهن خودش با نگاه و
ذهن والد متفاوت است .برای مثال ،اگر والد
ببیند که کودک به سمت بخاری میرود،
داد میکش��د و حال��ت چه��رهی او عوض
میش��ود و کودک تش��خیص میدهد که
اتفاقی رخداده که باید بایس��تد؛ یعنی او از
طریق حرکات غیرکالمی اطرافیان پیامی
را دریافت میکند .این در حالی است که در
کودکان اوتیسم این اتفاق نمیافتد.
در حوزهی هیجانی ،تبادل عاطفی بین والد
و کودک شکل میگیرد؛ یعنی والد و کودک
عواطف��ی را به یکدیگر نش��ان میدهند و
ارتب��اط گ��رم و صمیمی بین آنها ش��کل
میگیرد .مث ً
ال اگر ما خوشحال هستیم ،او
این خوش��حالی را از ما دریافت میکند و
او نیز خوشحال میشود و احساس شادی
بی��ن کودک و والد به اش��تراک گذاش��ته
میش��ود .این امری اس��ت که در کودکان
اوتیس��م ش��کل نمیگیرد و این کودکان
سرد هستند.
کودک در حوزهی کالم ،بهآرامی پیشرفت
میکند ،به اس��م خودش واکنش نش��ان
میده��د و همانط��ور که گفتیم در حدود
 ۱۲ماهگ��ی میتواند کلماتی را بیان کند.
نکته حائز اهمیت این است که اگر کودک
بیان کلمات تأخیر و
در ح��وزهی کالمی و ِ
مشکل داشته باشد ،اما ارتباط غیرکالمی
او کافی و جبرانکننده باش��د ،خیلی جای
نگرانی نیست.
در ح��وزهی بازیه��ا ،تا حدود  ۱س��الگی
بازیه��ای حس��ی -حرکتی که با حواس
آنها در ارتباط هستند ،ادامه دارند ،اما پس
از  ۱س��الگی بازیها عملکردی میشوند؛
یعنی با اش��یاء کاری را انجام میدهند که
دقیق ًا برای آن کار ساختهش��ده است .مث ً
ال

ش��انه را برمیدارند و س��عی میکنند موهای خود را ش��انه کنند ،تلفن را برمیدارند
و الو الو میکنند و  . ...این در حالی است که بازیهای کودکان اوتیسم در همان
س��طح حس��ی– حرکتی باقی میماند و پیش��رفت نمیکند .مث ً
ال اش��یاء را تکان
ن لذت ببرند .نکتهی مهم این است که
میدهند یا به هم میکوبند تا از صدای آ 
م��ا از ک��ودکان با س��ن کمتر از  ۱۸م��اه انتظار بازیهای اجتماعی نداریم و معمو ًال
بازیهای آنها بهصورت انفرادی است.
در ح��وزهی حرکت��ی ،ک��ودکان بای��د بتوانند بین  ۱۲تا  ۱۵ماهگی ،راه رفتن را آغاز
کنند و بتوانند راه بروند .همچنین انتظار میرود بتوانند با انگشتان دست خود اشیاء
را بردارند یا از این دست به آن دست بدهند.

 ۱۸تا  ۳۶ماهگی:

در این دوره کودک ازلحاظ اجتماعی پیش��رفت میکند و عالقه به بودن در گروه
و وقتگذرانی با همس��االن در او بیش��تر میش��ود .به این صورت که زمانی که
همس��االن خود را میبیند ،عالقه دارد به آنها نزدیک ش��ود و با آنها بازی کند.
این در حالی اس��ت که کودکان اوتیس��م توانایی و میل برقراری ارتباط با همبازی
را ندارند و حتی اگر ارتباطی ایجاد کنند ،از حفظ آن ناتوان هستند.
ازلحاظ هیجانی ،در این سن هیجانات پیشرفتهتری در ما شکل میگیرند ،هیجاناتی
که اخالقمدارانهتر هستند .مانند احساس شرم ،گناه ،غرور و . ...
در حوزهی کالمی انتظار ما این اس��ت که یک کودک در س��ن  ۲س��الگی بتواند
حدود  ۲۰۰الی  ۳۰۰کلمه را بیان کند ،بیش��تر اش��یاء اطرافش را نام ببرد و عبارات
و جمالت دو کلمهای را اس��تفاده کند .نکته ش��ایان توجه این اس��ت که این اعداد
مطلق نیس��تند و بس��تگی دارد که کودک بتواند ازلحاظ غیرکالمی ،تأخیر کالمی
خود را جبران کند .درنهایت زمانی که کودک به  ۳سالگی میرسد ،انتظار میرود
دایره لغات او گس��ترش پیدا کرده باش��د و بتواند چیزی حدود  ۱۰۰۰کلمه را بیان
کن��د ،جم�لات و عب��ارات س��ه الی چه��ار کلمهای به کار بب��رد و جمالتش دارای
فعل و فاعل باش��ند .این در حالی اس��ت که کودکان اوتیس��م ،نمیتوانند جمالت
چندکلمهای به کار ببرند ،فعل و فاعلهای آنها س��ر جای خود نیس��ت ،از ضمیر
اس��تفاده نمیکنند و خودش��ان را صدا میزنند؛ مث ً
ال نمیگویند من آب میخواهم،
بلکه میگویند علی آب میخواهد.
در حوزهی بازی ،انتظار داریم جنس بازیها تغییر کنند .کودکان در این سن توانایی
بازیهای وانمودی یا بازیهای نمایشی را کسب میکنند .بهعنوانمثال ،بهجای
اینک��ه تلف��ن را ب��ردارد و ال��و الو کند ،با کنترل تلویزی��ون این کار را انجام میدهد.
همچنین انتظار میرود که کودک بتواند در اواخر  ۳۶ماهگی ،بازیهای تخیلی را
انجام دهد .مث ً
ال نقش دزد یا پلیس را بگیرد ،خالهبازی کند و  . ...این در حالی است
که کودکان اوتیس��م توانایی انجام بازیهای تخیلی را ندارند و معمو ًال در س��طح
همان بازیهای حسی – حرکتی ماندهاند .اگر هم بتوانند نقشی را بازی کنند ،آن
نقش کپی برابر با اصل است ،حرکات را تکرار میکنند و انعطافپذیر نیستند.
ازنظر حرکتی ،در این س��ن رش��د حرکتی رخ میدهد .کودکان از حدود  1/5تا ۲
س��الگی ش��روع به دویدن میکنند و حدود  2/5تا  ۳س��الگی نیز میپرند .همچنین
حرکات ریز آنها نیز کاملتر میش��ود .به این صورت که میتوانند چند مکعب را
روی یکدیگر بگذارند .معمو ًال انتظار ما این اس��ت که یک کودک  18ماهه بتواند
دو مکعب را رویهم بگذارد و وقتیکه به  ۳۰ماهگیرس��ید ،بتواند حدود  ۸تا از
ای��ن مکعبه��ا را رویه��م بگذارد .همچنین انتظار میرود که بتواند تا  ۳۰ماهگی
خطخطی کند و در  ۳۶ماهگی دایره بکشد.

والدی��ن پس از مش��اهدهی برخی

نش��انهها ،بای��د ب��ه چه ش��خصی

مراجعه کنند؟

بهتر اس��ت والدین در صورت مشاهده ،در
وهلهی اول به یک روانپزشک دارای فوق
تخص��ص کودک و نوجوان مراجعه کنند.
ب��ه این دلیل که ممکن اس��ت اختالالت
دیگ��ری مانن��د نقص توجه ی��ا نافرمانی
مقابلهای ش��بیه به اوتیس��م داشته باشند.
پسازآن که روانپزش��ک تشخیصداد،
رجوع به س��ایر متخصصین بهتناسب نیاز
او آغاز میشود.
از اطالعات مفید و کاملی که در اختیار ما
قراردادید ،سپاسگزاریم.
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ذکر این نکته اهمیت دارد که ما باید تمام این حوزهها را در کنار هم بررسی کنیم
و در نظر بگیریم ،نه اینکه فقط یک حوزه را ببینیم .معمو ًال در کودکان نرمال تمام
این حوزهها بهتناسب سن آنها بهطور همزمان رشد میکند .اگر کودکی در یک
حوزه تأخیر رشدی داشته باشد ،ممکن است عامل جبرانکنندهای برای آن وجود
داشته باشد که نگرانی را از بین ببرد .بهعنوانمثال ،ممکن است کودکی که ازلحاظ
کالمی تأخیر رشدی دارد ،تواناییهای غیرکالمی او برای ارتباط بهگونهای باشند
که ما اص ً
ال نقصی در ارتباط برقرار کردن او نبینیم ،یعنی این عاملی جبرانکننده
اس��ت .درنتیج��ه ما زمانی میتوانی��م بگوییم که با وضعیت نگرانکنندهای مواجه
هس��تیم که تمام این حوزهها دچار تأخیر و مش��کل ش��وند .معمو ًال کودکانی که
ناتوان��ی ذهن��ی دارن��د ،تمام حوزههای عملکردش��ان باهم افت میکند و درنتیجه
این ش��رایط به ناتوانی ذهنی نزدیکتر اس��ت .اما کودکان اوتیس��م ،ابعاد رشدی و
عملکردی آنها بهطور کامل دچار نقص نیستند ،بلکه در برخی حوزهها بهخوبی
رش��د کردهاند و در دیگر حوزهها یا ناقص رش��د میکنند یا رش��د نمیکنند .مث ً
ال
ممکن است مشاهده کنیم بازی کودکان اوتیسم و کالم آنها دچار کاستی است،
اما حرکات آنها متناسب و عادی است.
اگر والدین تیزبین باشند ،میتوانند در حدود  ۶ماهگی ،متوجه عالئم اختالل اوتیسم
کودک خود بش��وند ،اما گاهی ممکن اس��ت نتوانیم تا  ۱۸ماهگی نیز عالئم طیف
اوتیسم را تشخیص بدهیم .در توصیف روشنتر از کودکان اوتیسم میگوییم :آنها
کودکانی گرم نیس��تند .ارتباط گرمی با والد و س��ایرین برقرار نمیکنند و اصطالح ًا
یخچالی و سرد هستند .ارتباط چشمی خوبی برقرار نمیکنند .متوجه تغییر مکان
والدین نمیشوند .اضطراب جدایی ندارند .کودکانی هستند که در حیطهی کالمی
افت دارند و حتی حیطه غیرکالمی آنها نیز رشد نکرده است .خیلی بدغذا هستند
و ع��ادات خاص��ی ب��رای غذا خوردن دارند .عادات حرکتی خاصی مثل بالبال زدن
و ...دارند و عالقه شدیدی به چیزهای خاصی مثل اشیاء چرخنده دارند.
مواردی که از آغاز تولد تا  ۳۶ماهگی گفته ش��د ،زنگ خطری هس��تند که باعث
مراجعه والدین جهت ارزیابی کودک میشود .اما اگر ما بخواهیم تشخیص اختالل
اوتیسم را مطرح کنیم ،باید تمام این عالئم و نشانهها در کنار هم باشند که هستهی
مرکزی آنها تعامالت اجتماعی است.
حالآنکه تعامالت اجتماعی را میتوان به دو دس��ته کالمی و غیرکالمی تقس��یم
کرد .ما در کودک اوتیسم میبینیم که او نه کالم متناسب با سن تقویمی را دارد یا
اینکه اگر کالم دارد ،نمیتواند متناسب با آن شرایط و موقعیت صحبت کند ،و نه
حوزه غیرکالمی او جبرانکننده اس��ت .همچنین در بازیها نیز دچار نقص اس��ت.
پس هستهی مرکزی اوتیسم تعامالت اجتماعی است؛ این بدین معناست که اگر
این هستهی مرکزی دچار مشکل نباشد ،اما موارد دیگر دچار مشکل باشند ،کودک
دچار اوتیسم نیست و مشکالت او در طیف اوتیسم قرار نمیگیرد.
اگر کودک در حیطه تعامل اجتماعی مش��کل داش��ت ،آنگاه باید بررس��ی کنیم که
آیا او حداقل در دو حیطه دیگر دچار مشکل است یا خیر .یکی از آنها مشکل در
انس��جامهای حس��ی– حرکتی است؛ یعنی کدامیک از حواس پنجگانهی او خیلی
حساس یا خیلی کم حس هستند .مث ً
ال ،با ضربهی شدید درد را متوجه نمیشوند،
با کوچکترین بویی دچار حالت تهوع میش��وند ،به مارک لباس خیلی حس��اس
هستند ،سرما را احساس نمیکنند و . ...
دوم اینکه این کودکان حرکات یا گفتارهای تکرارش��ونده دارند .مث ً
ال ،مدام اش��یاء
را پش��ت س��ر هم ردیف میکنند ،حرکاتی مثل بالبالزدن دارند ،کالم خاصی را

تکرار میکنند و . ...
مس��ئله بعدی این اس��ت که این کودکان
معمو ًال به جزئیات عالقه افراطی داش��ته
باشند .مث ً
ال به جزئیات یک ماشین عالقه
و توجه بسیار شدیدی نشان دهند.
عالمت دیگر در کودکان اوتیسم این است
که آنها یکسری کلیشهها یا روتینهای
خاصی دارند .مث ً
ال اینکه حتم ًا باید در ظرف
خاصی غذا بخورند ،از یک مس��یر خاصی
رفتوآم��د کنن��د ،فقط لب��اس خاصی را
بپوشند و . ...
پ��س برای تش��خیص اختالل اوتیس��م،
ک��ودک باید حتم ًا حداقل دو مورد از چهار
م��ورد باال را در کنار مش��کل در تعامالت
اجتماعی داشته باشد.
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توانبخشی مبتنی بر خانواده
ً
عموما مادران و پدران بر آن تأکید میکنند این است که به هنگام تمرین در خانه با فرزند خود
دغدغهای که

با مقاومت کودک روبهرو میش��وند و نمیتوانند با آنها تمرین کنند ،درنتیجه با ناراحتی و نارضایتی زیادی

روبهرو میشوند .دوره آموزش مهارتهای مراقبتی ،ویژه خانوادههای دارای فرزند اوتیسم ،بر اساس تمام

روشهایعلمی تأییدش��ده در حوزه اوتیس��م (تحلیل رفتار کاربردی ( ،)ABAس��ان رایز ،فلورتایم ،پکس و )...
تهیهش��ده اس��ت .این دوره را متخصصان س��ازمان بهداشت جهانی ،اوتیسم اسپیک ،از سال  2013تا 2018

بررسی و تدوین کردهاند و همچنین دوره پایلوت آن در افریقا نیز اجراشده است .مقالههای علمی نیز اثربخشی

این دوره را تأیید کردهاند .تاکنون  6دوره برای خانوادهها در ش��هرهای تهران ،ماهش��هر ،بندر امام خمینی،
ایرانشهر و ...توسط انجمن اوتیسم ایران برگزارشده است و بیش از  60خانواده آموزش دیدهاند.
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ً
دقیق��ا چیس��ت و چگونه میتواند ب��ه خانوادهها کمک
ای��ن دوره
کند؟

عــلــمـی و آمـــوزشـــی

مـا در هر یک از شمارههای فصلنامه
میکوشیم تا بخشی از نکات فرزند
پ�روری ب�ا محوریته�ای مختلف
را در اختی�ار والدی�ن ق�رار دهی�م.
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در این برنامه خانوادهها یاد میگیرند که چگونه از طریق کارهای روزمره و خانه،
فرصتهای یادگیری و رش��د را فراهم کنند .این جلس��ات بهطور خاص ارتباطات،
تعامل ،مهارتهای روزمره زندگی ،رفتار چالشبرانگیز و استراتژیهای مقابله با
مراقب را بیان میکند.
ما در این دوره ،به والدین کمک میکنیم که رابطه مخرب و نادرست بین خود
و فرزندش��ان را بهبود بخش��ند ،که این خود منجر به رش��د کودک میش��ود؛ یعنی
باعث رشد در حوزههای شناختی ،حرکتی ،اجتماعی و هیجانی میشود .درنتیجه
میتوان میزان اختالف با رشد طبیعی را جبران کرد.
والدی��ن ی��اد میگیرن��د چگونه کودک را آماده انجام تمرینها کنند ،تمرینها را
جلو ببرند ،کودک را بهدرستی تشویق کنند و همکاری او را افزایش دهند.
مهارتهایی را فرامیگیرند که سبب میشود کودک در کارهای روزمره مستقل
شود ،مثل :لباس پوشیدن ،غذا خوردن ،مسواک زدن ،دست شستن و غیره.
والدین میآموزند علت رفتارهای چالش��ی کودک را شناس��ایی کنند و بدانند
نتیجه انجام دادن این رفتارها برای کودک چیس��ت .راهکارهایی برای شناس��ایی
این رفتارها میآموزند ،درنتیجه میتوانند تعداد دفعات این رفتارها ،زمان و مکان
وقوع آنها را شناسایی کنند.

با دماس��نج خلق آش��نا میش��وند .این
دماس��نج والدین را با س��ه مرحلهی سبز،
زرد و قرمز در کودک آش��نا میکند .آنها
یاد میگیرند که مرحله سبز بهترین مرحله
برای یادگیری است ،نشانههای هر مرحله
چیس��ت و چطور قبل از رس��یدن به مرحله
قرمز (خشم) کودک را آرام کنند.
بهاینعلت که بازی با تلفن هوشمند و
تماشایتلویزیوندراینکودکانزیاداست،
ما به والدین کمک میکنیم تا بر اس��اس
جدولهای رفتاری ،این میزان کمتر شود.
میکوش��یم در راستای بهبود سالمت
روان خان��واده ،ب��ه کاه��ش افس��ردگی،
اس��ترس ،اضطراب اعض��ا کمک کنیم و
پذی��رش ش��رایط موج��ود در آنها را باال
ببریم .در این راس��تا ،حضور در کالسها،
صحب��ت ب��ا والدین دیگر که مس��ئلهای
مش��ترک دارند ،یادگیری تجربیات جدید،
توج��ه ب��ه توانمندیهای ک��ودک و نقاط
ق��وت او جدا از نقاط ضعفش ،یاریبخش
است .تمامی موارد فوق در قالب  9جلسه
گروه��ی آموزش داده میش��ود .عالوه بر
ای��ن ،بهمنظور بررس��ی بهت��ر و دقیقتر و
هماهنگی بین خانواده و کودک ،همچنین
پاس��خ به س��ؤاالت خانوادهه��ا پیرامون
مباحث آموزش دادهش��ده 3 ،جلسه فردی
در نظر گرفتهش��ده اس��ت .در جلسه اول،
تس��هیلگ ِر دوره ب��ا ویژگیه��ای کودک
آشنا ش��ده ،همراه با خانواده هدفگذاری
میکند تا انتظارات خانواده روش��ن ش��ود.
جلس��ه انفرادی دوم ،ب��ه مهارتهای یاد
گرفتهشده و نحوه برقراری ارتباط با کودک
پرداخته میشود .در جلسه آخر انفرادی نیز
این س��ؤاالت بررسی میشوند :آیا مادر به
هدفهای خود رس��یده اس��ت؟ آیا نیاز به
بازنگ��ری هدفها وجود دارد؟ برای آینده
چگونه هدفگذاری کند؟ و...
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چگونه میتوان با مشغول کردن کودکان
در کارهای روزمره به یادگیری و رشد آنها کمک کرد؟
مش���ارکت فرزن���دان درکارهـ���ا بـ���ه آنه���ا کمـ���ک

مـیکنـ���د کـ���ه بـ���ا دیگران تعام���ل کنند و چیزهای

جدید یاد بگیرند .منظور از فعالیتها ،کارهای
روزمرهای اس���ت که فقط مختص کودک ش���ما

غذاخوردن،

نیست و همه آنها را انجام میدهند مانند:

بازی ،آوازخواندن،
کتابخواندن و

لباسپوشیدن،

قصه تعریفکردن

شستوشو

رفتن به

فروشگاه

نظافت
منزل

یا مالقات
دیگر

چگونه
میتوان با
مشغولکردن کودکان
در کارهای روزمره به
یادگیری و رشد آنها
کمک کرد؟

کودکان

محیط را مرتب کنید :چیزهایی که حواس کودک
وســایل اضافــی و

دیگــر اشــیا موردعالقـه

را پرت میکنند حذف کنید و فضایی ایمن برای

تعامل با فرزندتان بسازید

کـودک را از دید کـودک

بر شما و فعالیتی که با

خارج کرده یا بپوشانید

او انجام میدهید ،تمرکز

کند
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فضای

چیزهــایی

اطراف

را پرت

جلو و

کودک،

روی میز
یا زمین

را خلوت
کنید
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به فرزندتان کمک کنید

که حــواس
بنابراین
برای ارتباط اولیه
با کودک و درگیرکردن
آنها در فعالیتهای روزمره
توصیههای زیر را در نظر
بگیرید:

میکنند

خاموش
کنید،

مثــل:

تلویزیون،

تلفن و
رادیو

اگـر کـودک روی پایتـان

نشسـت او را بـه سـمت
خودتـان برگردانیـد و

وسـایل را بیـن خود و

دقیقــ���ا جلــ���وی فرزندتــ���ان بنش���ــینید
و وس���ــیله موردنظــ���ر را بیــ���ن خــ���ود و
کــودک قــرار دهید.

وقتــی شــما و وســایل رو

بــه روی کــودک هســتید،
او راحتتــر در انجــام کار

فرزندتان قرار دهید

شــرکت خواهد کرد.

روبــروی
فرزندتــان قــرار
بگیریــد ،خــود را
همســطح او کنیــد و وســیله
موردنظر را بین خود و
کودک قرار دهید

انتخابکردن این فرصت را

بـه فرزندتـان

 2یـا  3فعالیـت

به کودک میدهد که بر کار
تسلط داشت ه باشد

پیشـنهاد کنیـد تـا یکـی

انجام دهید که
فرزندتان اول

را انتخـاب کنـد

انتخاب میکند

را به او نشان
به کودکتان
حق انتخاب دهید و
انتخـاب فرزندتان را دنبال
کنید.
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همسطح کودک

دهید

همـان کاری را
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گفتگو با دکترهادی زرافش��ان ،روانش��ناس و عضو هیئتعلمی

مرک��زتحقیق��ات روانپزش��کی دانش��گاه عل��وم پزش��کی تهران

دنیای متفاوت اوتیسم

اوتیسم چیست؟
اگرچ��ه نمیت��وان تعریف کوتاهی از اوتیس��م ارائه
داد ،بااینح��ال ،تعری��ف علمی آن عبارت اس��ت از:
نقص در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی بهعالوهی
مجموعهایازعالقهمندیهایتکراریوکلیشهای.
اوتیس��م یک مش��کل هوش��ی یا ذهنی نبوده و یک
اختالل ارتباطی است.
ِ
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کودکان دارای اختالل طیف
ً
عموما با چه مشکالتی
اوتیسم،
دستوپنجه نرم میکنند؟
عم��دهی مش��کالت آنها در ح��وزهی ارتباطی و
عالقهمندیهای کلیش��های اس��ت .م��وارد دیگر
عبارتاند از :تأخیرهای کالمی ،مشکالت حسی-
حرکتی ،مش��کالت خواب ،ع��ادات غذایی خاص،
تشنج و غیره.

کودکان اوتیسم از چه مهارتهایی برخوردار هستند؟
هنگامیک��ه از مهارته��ای ای��ن کودکان صحبت میکنیم ،بهتر اس��ت به این
کودکان مانند س��ایر افراد عادی نگاه کنیم که مهارتهایی دارند که قابل رش��د
و شکوفایی است .اما در موارد شدی ِد این اختالل ،این کودکان در مهارتهایی
تواناتر هستند که به برقراری ارتباط اجتماعی کمتری نیاز است؛ مانند کارهای
فنی .اما این بدین معنا نیست که نمیتوانند در سایر مهارتها ،مانند ورزش رشد نکنند یا موفق نشوند.
با توجه به اینکه اختالل اوتیس��م یک طیف اس��ت و باید آن را روی یک طیف بررس��ی کرد ،میزان و نوع مراقبت نیز به
طیف فرد دارای اوتیس��م بس��تگی دارد .دس��تهای که مش��کالت ش��دیدتری در کالم دارند و استقالل باالیی ندارند ،به
مراقبت بیشتری نیاز دارند.
هدف ما این است که کودکان طیف متوسط رو به پایین در تمام ساعات بیداری در حال یادگیری باشند .بخشی از این
فرآیند یادگیری میتواند بهصورت کالسهای تخصصی و انفرادی و بخش دیگر نیز میتواند فعالیتهای روزمره را
دربرگیرد .گروهی که در طیف متوسط رو به شدید هستند ،به یک مراقب تماموقت نیاز دارند.
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دنیای کودکان اوتیسم چه تفاوتی
دارد؟
افرادی که در طیف اوتیس��م قرار دارند در قیاس با
اف��رادی ک��ه ای��ن اختالل را ندارند ،به لحاظ ک ّمی و
کیفی متفاوت هس��تند (ب��ه عبارتی در برخی موارد
بعضی تواناییهای عادی را نداشته و در برخی دیگر،
ای��ن تواناییها ازنظر ش��دت با اف��راد عادی تفاوت
دارد) .کودکان با اختالل اوتیس��م ازلحاظ جس��می
مشکل خاصی ندارند؛ اما به دلیل مشکالت حسی،
ممکن است تظاهرات جسمی خاصی را نشان دهند؛
مث ً
ال در حرکات ریزودرش��ت متفاوت باش��ند یا روی
پنجهی پا راه بروند.

این افراد چه
مشکالت اجتماعی دارند؟
مهمتری��ن مش��کل آنها در ح��وزهی اجتماعی
است که در سنین مختلف با اَشکال و شدتهای
متنوعی خود را نشان میدهد؛ مانند نداشتن لبخند
اجتماعی که در پاس��خ به افراد دیگر اس��ت ،تأخیر
در گفتار ،عدم واکنش به اطرافیان و مورد خطاب
قرار گرفتن.
کودکانی که اوتیسم سطح اول هستند ،حتی اگر
توانایی گفتار و کالمش��ان متناسب باشد ،ممکن
اس��ت در کاربرد گفتار دچار مش��کل باشند؛ مث ً
ال
متوجه ش��وخیها نش��وند ،حرفهای نابجا بزنند،
گفتار کلیشهای داشته باشند و توانایی گفتوگوی
دوطرفه نداشته باشند .مشکالت کودکان اوتیسم
طیف یک ،از سال دوم و سوم دبستان بیشتر نمایان
انتظارات محیط اجتماعی از آنها
میش��ود .زیرا
ِ
بیشتر میشود ،درنتیجه مشکالت ارتباطی آنها
آش��کارتر میش��ود .برای مثال ،کودک گوشهگیر
میشود و معمو ًال در ورزشهای گروهی و اموری
مانند دستخط هم مشکل پیدا میکند.
خو ِد انزوای اجتماعی تبعات متنوعی دارد ،ازجمله
ا ِشکال در یادگیری .بنابراین مشکالت یادگیری
بهخودیخود جزئی از مش��کالت کودک اوتیسم
نیس��ت ،بلک��ه پیام�� ِد نقص در ارتب��اط اجتماعی
اوست.
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چه مقدار زمان برای مراقبت از این
کودکان نیاز است؟
میزان مراقبت از این کودکان نیز بس��تگی به س��طح
اخت�لال آنها دارد .بهطورکلی ،مدتزمانی که این
کودکان به مراقبت نیاز دارند ،زمان کوتاهی نیست.
معمو ًال در آغاز ،سطح مراقبت بیشتر است اما هر چه
جلوتر برویم ،متناس��ب با پیش��رفت کودک اوتیسم،
ممکن است میزان مراقبت کاهش پیدا کند.
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خانوادهها چه اقداماتی
باید انجام دهند؟
بهتر اس��ت زمانی که والدین به عالئم کودک خود
مشکوک شدند ،به روانشناس یا روانپزشک مراجعه
ک��رده و ک��ودک خود را ارزیابی کنند .اگر متخصص
تش��خیص اختالل دهد ،بهتناس��ب نیاز کودک ،او
ِ
را ب��ه متخصص��ان ای��ن حوزه (اع��م از کاردرمانی،
گفتاردرمان��ی ،مداخ�لات آموزش��ی و غیره) ارجاع
میدهند.
با توجه به ش��واهد علمی و تجربهی بالینی ،پس از
درمانی انجامش��ده ،توصیه میش��ود که
مداخالت
ِ
مراقب��ت از این کودکان به توانبخش��یهای ویژه
مح��دود نش��ود و در ص��ورت امکان به کالسهای
هنری و ورزشی متنوع بروند .درباره ورزشها ،بهتر
است از ورزشهای سبکتر مانند شنا و غیره شروع
کنی��م؛ ب��ه ای��ن دلیل که کودک قادر اس��ت در این
ورزشها ،هم بهصورت انفرادی و هم جمعی فعالیت
کن��د و ب��ا چالشهای اجتماع��ی کمتری در فعالیت
مش��ارکتی روبهرو اس��ت .نکتهی مهم این است که
او در جمع باشد.

نقاط ضعف و قوت کودکان اوتیسم
چیست؟
مهمتری��ن نقطهضعف کودکان اوتیس��م نقص در
مهارته��ای ارتباطی و عالقهمندیهای محدود و
کلیشهای آنهاست.
اما همانطور که سایر افراد ممکن است استعدادهای
خاصی داشته باشند ،این کودکان نیز ممکن است از
اس��تعدادهایی برخوردار باش��ند؛ اما نه لزوم ًا .با توجه
به عالقهمندی کلیش��های و جزئینگریشان ،این
کودکان احتما ًال در کارهای فنی موفقتر از کارهای
اجتماعی باشند.

اهمیت آموزش
ایمنی و ایمنسازی
فضای منزل برای
افرادطیفاوتیس��م
ایمن بودن از لحظهی تولد ش��روع میش��ود و حتی تا س��نین بزرگس��الی ادامه پیدا میکند .زمانی که فرزند

ش��ما ب��ه کاوش محی��ط اطرافش میپردازد ،این نگرانیها و اهمی��ت ایمن بودن را با گفتن «مواظب باش!»
نشان میدهید .مهارت ایمنی ،بهکل دورهی زندگی فرد مربوط است و نیازمند صرف انرژی و زمان است .این

مهارت باید آموزش داده شود ،تمرین شود ،و میزان یادگیری بررسی شود .و از همه مهمتر ،هرگز برای شروع
دیر نیس��ت .موضوع ایمنی برای افراد دارای اوتیس��م چالشهای بیش��تری دارد .زیرا این دسته از کـودکان و
ً
معمـوال درکـی از خطـر ندارنـد و به خاطر ش��ـرایط خـاص رفتاری ،ضعف در مهارتهای ارتباطـی،
نوجوانـان
مش��کالت حس��ـی و حرکتـی ،ممکن اس��ت شـرایط آس��ـیبزا یا خطـرناکی بـرای خـود و خانوادهشـان ایجاد

کنند .بنابراین چون هـر فـرد نیازهـا و ش��ـرایط مخصـوص خـود را دارد ،بایـد محیطهایــی کــه کــودک در

آنها رفتوآمــد میکنــد متناس��ب ویژگیهــای خــاص او ایمنس��ـازی ش��ود تا او را از خطـر حفـظ کنیـم.
ً
معموال جایـی اتفـاق میافتـد
در نظـر داش��ـته باش��ـید کـه حـوادث ،جـا و مـکان مش��ـخص ندارند ،بلکـه

کـه انتظـار آن را نداریـم و غافلگیــر میش��ــویم .در همین راس��تا نتایج بررسیش��ده بر روی  100کودک طیف
اوتیسم در مورد حوادث و موارد آسیبزا که در نمودار مشاهده میکنید بیشازپیش اهمیت این موضوع

را نشان میدهد.
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مـا در هر یک از ش��مارههای فصلنامه میکوش��یم تـا بـا توجـه بـه ویژگیهـای افـراد دارای اوتیس��ـم ،مـوارد

ایمنـی الزم را در اختیار خانوادههــا قرار دهیم تا بــه فرزنــد خــود آمــوزش دهند و بــا او تمریــن کنند.

ایمنی در آشپزخانه

ب��ه دلی��ل تح��رکات بیشازحد
اف��راد دارای اوتیس��م ،زمی��ن
خ��وردن در آش��پزخانه ،برخورد
س��ر یا س��ایر اعضای بدن با میز
و صندلی یا گوش��هی کابینتها،
حادثهای شایع در آشپزخانه است.
راهکاره��ای جلوگی��ری از ای��ن
حوادث ساده است .بخش زیادی
از این راهکارها را میتوانید توسط
وسایل موجود در منزل انجام داده
و بخ��ش دیگ��ری را میتوانید با
وس��ایل ساده و در دسترس انجام
دهید.

اطمینـ��ان حاصـ��ل کنیـ��د کـ��ه
آشـپزخانهمحیطـیایمـناســت،
یعنی:
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مواد ش��وینده و ش��یمیایی را در طبقات
ب��االی کابین��ت و دور از دس��ترس و دید
کودک قرار دهید.
لوازم برقی آش��پزخانه بر روی کابینت
ثابت ش��وند تا امکان افتادن نداشته باشند
و بهراحتی جابهجا نشوند.
وسایل آتشزا (کبریت ،فندک و  )...در
کشوهای کابینت مخفی شود.
داروها را داخل کمد در هال یا اتاق قرار
دهید .از قفسهای استفاده کنید که تنها شما
به آن دسترسی داشته باشید و نه فرزندتان.
در صورت نگهداری در یخچال ،در طبقات
باالیی و دور از دس��ترس بگذارید و هرگز
روی پیشخوان و ...قرار ندهید.

تمامی درهای کابینت با قفل بسته شوند.
پریزهای برق در آشپزخانه با حفاظ پوشیده شود.
شیر گاز از چشم کودک مخفی شود.
در یخچال دارای قفل است تا دسترسی فرزند شما به آن محدودشود.
وس��ایل تی��ز و برن��ده (مث��ل چاقو ،قیچ��ی و )...را دور از دس��ترس کودک و در
کشوهای قفلدار قرار دهید.
فاصلهای بهاندازهی یک متر از هر طرف اجاقگاز در نظر بگیرید و این فاصله
را با نوارچس��ب به ش��کل مس��تطیل روی زمین یا کابینت مشخص کنید .میتوان
این فاصله را با باز کردن دس��تها اندازه گرفت .درصورتیکه کودک بخواهد به
شما کمک کند باید برای ورود به این فضا از شما اجازه بگیرد( .درصورتیکه چنین
فضایی در آشپزخانه وجود دارد)
لبههای تیز وسایل ،کابینت و دیوارها با فوم ،پارچه و  ...بپوشانید.
سیستم اطفاء حریق را در آشپزخانه نصب کنید.
لولههای آب داغ را با روکشهای عایق بپوش��انید .این وس��ایل را میتوان از
فروشگاههای وسایل تعمیرات منزل تهیه کرد.
از پریزهای قطعکنندهی جریان برق در نزدیکی ظرفش��ویی اس��تفاده کنید.
ای��ن پریزه��ا ظاه��ر متفاوتی از پریزهای معمولی دارند .این پریزها از برقگرفتگی
پیشگیری میکنند.

ردیف

محل

موارد ایمنی

1

آشپزخانه

م���واد ش���وینده در طبق���ات ب���االی کابینت

انجامشده یا وجود دارد

قرارگرفته و در دسترس کودک نیستند.

تم���ام درهـــــ���ای کابــــــــــــین���ت بـــــــــ���ا قف���ل
بستهشدهاند.

ل���وازم برق���ی آش���پزخانه ب���ر روی کابین���ت

ثابتشدهاند.

پریزهای برق در آشپزخانه با حفاظ پوشیده

شدهاند.

ش���یر گاز از چش���م ک���ودک مخفیش���ده و

بهراحتی دیده نمیشود.

چاق���و و اش���یاء تی���ز در کش���وهای قف���لدار
گذاشتهشدهاند.

سیس���تم اطفاء حریق در آشپزخانه نصب

است.

وس���ایل آت���شزا (کبریت ،فن���دک و  )...در
کشوهای کابینت مخفیشده است.

کف آشپزخانه با پارکت ،فرش یا وسیلهای

که مانع لیز خوردن اس���ت ،پوش���یده شده
است.

لبهه���ای تی���ز وس���ایل ،کابینت و دیوارها با
فوم ،پارچه و  ...پوشیده شده است.

قرصه���ا و داروه���ای مصرف���ی در کم���دی

دربسته یا قفلدار قرار دارند.

و بههیچوج���ه روی پیش���خوان و ...ق���رار
ندارند.

پس از پایان آشپزی ،حتما ًمحافظی جهت
برخورد نکردن دست با میلههای اجاقگاز

(چدنها) و جلوگیری از س���وختگی در نظر

عــلــمـی و آمـــوزشـــی

در طبقات باالیی و دور از دس���ترس اس���ت
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درصورتیکهدریخچالنگهداریمیشوند،

گرفتهشده است.

در یخچ���ال دارای قف���ل اس���ت ک���ه ام���کان

رس���یدن دس���ت فرزند ش���ما به آن محدود

میشود.
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سامانه مشاوره تلفنی
انجمن اوتیس��م ایران برای دسترس��یعموم مردم به خدمات مش��اوره تخصصی در خصوص
اختالل طیف اوتیسم امکان مشاوره تلفنی را برای استفاده کاربران فراهم کرده است.مشاوره
تلفنی واحد سالمت خانواده انجمن اوتیسم ایران باهدف بهرهگیری آحاد جامعه از خدمات
مشاوره تخصصی در خصوص اختالل طیف اوتیسم فعالیت خود را از  ۱۳۹۹/۰۱/14آغاز نموده
است .مشاوران تخصصی این بخش در زمینههای مختلف ازجمله آگاهی از عالئم و نشانههای

این اختالل و مش��کالت رفتاری-ارتباطی ،حس��ی و ش��ناختی ،تحصیلی ،ش��غلی و بلوغ افراد

اختالل طیف اوتیس��م و مش��اوره در خصوص فرزند پروری و مش��کالت والدین دارای اختالل

طیف اوتیسم و تشخیص و ارجاع به مراکز تخصصی و … به ارائه خدمات مشغول میباشند.
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مادران کارشناس و باتجربه دارای فرزند طیف اوتیسم در مشاوره تلفنی انجمن اوتیسم ایران

مادر برای مادر
خانم الهه گودرزی ،مادر دختر  17س��اله طیف ش��دید اوتیس��م ،بهعنوان مش��اور ،ارزیاب و رفتار

درمانگر در انجمن اوتیسم ایران و انجمن کمتوانی ذهنی فعالیت دارند .ایشان دانشجوی دکتری

روانشناسی کودکان استثنایی هستند .خانم گودرزی به دلیل تحصیالت و تجارب مشابه وعضویت
طوالنی در انجمن اوتیسم ایران بهعنوان یکی از مادران  Help Lineانتخاب شدهاند.

از س��ال  96-97ایدهی مش��اورهی تلفنی برای خانوادهی کودک اوتیس��م در انجمن اوتیسم ایران
تحت عنوان  HELP LINEکلید خورد ولی متأسفانه تا فروردینماه سال  99اجرایی نشد.

واحد  HELP LINEاز دو خط تشکیلش��ده اس��ت؛ پاس��خگویان خط اول مددکارانی هس��تند که

بهعنوان پذیرش ،ش��نوای صحبتهای خانوادهها هس��تند و راهکارهای اولیهای را ارائه میدهند.
خانوادهها بعد از راهنماییهای دوستان مددکار به خط دو ارجاع داده میشوند .پاسخگویان خط

دومادرانکارشناس��یهس��تندکهبهس��ایروالدینمش��اورهتخصصیارائهمیدهند.
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خانم گودرزی در پاسخ به اینکه «چه تعداد خانواده با شما تماس میگیرند؟»
گفتند که خانوادههای بس��یاری برای مش��اوره در مورد اوتیس��م با این مرکز تماس
میگیرند .از زمانی که بیماری همهگیر کرونا شروع شد ،با ایجاد محدودیتهای
اجتماعی و باال رفتن نرخ ابتال و مرگومیر ،خانوادههای اوتیسم به میزان بیشتری
درگیر شدند .زیرا کودکان اوتیسم  2بار در سال به دلیل تغییرات فصلی (اواخر اسفند

تا نیمههای اردیبهش��ت ،و اواخر شهریور
تا نیمههای آبان) دچار آش��فتگی بیشتری
میش��وند .افراد عادی میتوانند دلیل این
آش��فتگیهای حاصل از تغییرات فصلی را
متوجه شده و آن را بیان کنند .اما کودکان

اوتیسم دلیل این آشفتگیها را نمیدانند.
در دورهی همهگی��ری کرون��ا ،ب��ه دلیل
فاصلهگذاری و محدودیتهای اجتماعی
امکان خروج از منزل و تفریح کمتری وجود
دارد ،به همین دلیل آشفتگی این کودکان
بیش��تر میشود .مجموع این شرایط باعث
ش��د خانوادههای بسیاری برای مشاوره با
 HELP LINEتماس بگیرند .با بازگشایی
محدود اماکن و کلینیکها ،تعداد تماسها
نسبت به سال قبل کاهش پیداکرده است،
بااینحال مشاوران  HELP LINEدر کنار
خانوادهها هس��تند تا در این مس��یر از آنها
پشتیبانی کنند.
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توصی��هی اصل��ی خانم گ��ودرزی بهعنوان مادر فرزند اوتیس��م و
یک��ی از اعض��ای مش��اوران  HELP LINEدر درجهی اول صبوری و
پذیرش شرایط است .مسلم ًا داشتن فرزند دارای اوتیسم ازنظر فردی
و همچنین اجتماعی فش��ار زیادی بر روی والدین میگذارد ،لذا حفظ
آرامش و صبوری بسیار مهم است .همچنین ،خانوادهها نباید از شرح
وضعیت کودک خود به دیگران خجالت بکشند .توضیح شرایط کودکان
اوتیس��م از طرف خانوادهها جامعه را آگاه میکند .طبق گفتهی خانم
گودرزی ،همس��ویی و مش��ارکت تمام اعضای خانواده در این مس��یر
بس��یار مهم اس��ت .اگر این همس��ویی در خانواده وجود نداش��ته باشد
فش��ار مضاعفی بر روی یکی از اعضای خانواده که دلس��وزی بیشتری
نسبت به کودک دارد وارد میکند .ابتدا اعضای خانواده باید نسبت به
اوتیس��م آگاهی کامل پیدا کنند .س��پس توانبخش��ی و در صورت نیاز
دارودرمانی انجام دهند .مس��لم ًا خانواده نباید بیدلیل به کودک دارو
بده��د .داروی زی��اد ،ک��ودک را در مقابل اثر داروها مقاوم میکند و در
درازمدت کارساز نخواهد بود.
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ازنظر خانم گودرزی یکی از دغدغههای
اصلی خانوادهه��ا ،نگرانی دربارهی آینده
کودکاناست؛اینکهازنظرحقوقیچهکسی
وظیفه نگهداری از کودک را در نبود والدین
بر عهده میگیرد؛ آیا خانواده میتواند پول
یا ملکی را برای فرزند خودش بگذارد تا در
زمان نیاز در اختیار آنها قرار گیرد یا خیر.
دیگر س��ؤاالت خانوادهها شامل چگونگی
فرستادن کودکان به مدارس بعد از تقریب ًا 2
سال آموزش مجازی ،چگونگی جایگزینی
داروهایی که در دس��ترس نیس��ت و علت
آش��فتگی کودکان اس��ت .خانم گودرزی
گفت« :س��ؤال اصل��یای که نمیتوان به
آن پاس��خ داد ،این اس��ت که آیا کودک من
بهبود مییابد؟» .متأسفانه اوتیسم درمان
قطعی ندارد و گفتن مس��تقیم این واقعیت
به خانوادهها بسیار سخت است .سؤاالتی
که مش��اوران پاسخ میدهند عمدت ًا شامل
راهکارهای��ی ب��رای مش��کالت رفتاری،
ارزیابی برای رفتن به مدرسه و تشخیص
است.
متأس��فانه به دلیل فش��ار روانی زیادی که
بر روی خانوادههای اوتیس��م اس��ت ،آمار
ط�لاق ،ط�لاق عاطفی و جدایی فیزیکی
(ج��دا زندگ��ی ک��ردن یک��ی از والدین با
فرزندان سالم) نسبت به سایر کمتوانیها
بیشتر است .بیشترین فشار بر روی مادران
اس��ت و به همین دلیل بیماریهایی نظیر
 ،MSسرطان و درنتیجه نرخ مرگومیر در

بین این خانوادهها و مخصوص ًا مادران فرزندان اوتیسم شایع است .عالوه بر این،
نگاهها و قضاوتهای اجتماعی مشکالت این عزیزان را بیشتر میکند.
مراکز نگهداری کمتوانیهای ذهنی ،بهجز اوتیسم ،شبانهروزی هستند .متأسفانه
در ایران ،برای کودکان اوتیس��م صرف ًا مراکز نگهداری روزانه وجود دارد که فقط
افراد زیر  14سال را پوشش میدهند .خوشبختانه در این مراکز ،کودکان عالوه بر
نگهداری ،خدمات توانبخشی نیز میگیرند .اما این کودکان که ممکن است چند
معلولیتی باشند از سن چهاردهسالگی به بعد ،تحت پوشش بهزیستی قرار نمیگیرند
و فشارهای بسیار آن به خانواده و خود کودک بازمیگردد .در خارج از ایران ،مراکز
جامع مخصوص اوتیس��م وجود دارد که امکان بازس��ازی و آرامش را به خانوادهها
بازمیگرداند .اما در ایران باوجود تالشهای بسیار ،تاکنون هیچ مرکزی مخصوص
اوتیسم پایهگذاری نشده است .درنتیجه خانوادهها گاهی مجبور میشوند کودکان
اوتیسم خود را نزد دیگر مراکز نگهداری از غیرتخصصی بگذارند.
درنتیجهی اطالعرس��انیهای ش��کلگرفته در جامعه در جهت ش��ناخت اوتیسم،
بهخص��وص از ط��رف واح��د روابط عمومی و آکادمی اوتیس��م ای��ران و همچنین
تالشهای مدیرعامل انجمن اوتیس��م ایران ،س��رکار خانم غفاری ،برای نصب
بیلبوردها در سراسر کشور ،اطالعرسانی در فروشگاهها ،داروخانهها و دیگر اماکنی
که در آن تردد زیاد اس��ت ،س��بب ش��ده اس��ت که از فاز انکار خانوادهها کاسته شود.
پیشازای��ن ،بس��یاری از خانوادهه��ا ،اخت�لال کودک خود را ان��کار کرده و درصدد
بازتوانبخش��ی این کودکان برنمیآمدند .باوجوداین آگاهس��ازیها ،دیگر اعضای
خانواده مانند پدربزرگ و مادربزرگ ،خواهر و برادر ،همس��ایه و دیگر آش��نایان نیز
برای اطالع از ش��رایط کودک اوتیس��م با انجمن تماس میگیرند .این روند باعث
میشود که خانوادهها پذیرش بیشتری داشته باشند و حامی بهتری برای والدین
کودک اوتیسم باشند .عالوه بر این ،اطالعرسانیها موجب شده که خانوادههای
زیادی از س��ایر کش��ورها مانند کویت ،عراق ،آلمان ،نروژ ،انگلیس و غیره نیز با
انجمن ارتباط برقرار کنند.
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خانم فیروزی یکی از مادران دارای دو فرزند اوتیس��م ،بهعنوان یک مادر مش��اور در  HELP LINEفعال

هستند .ایشان تحصیالت عالیه خود را در رشته مدیریت بیمارستان از انگلستان دریافت کردهاند و پس
از تش��خیص اوتیس��م فرزندانش��ان در سال  1362در سازمان کودکان استثنایی مشغول به کار ،تدریس

و تحصیل در رش��تهی کودکان اس��تثنایی ش��دند .همچنین از س��ال  1393با انجمن اوتیسم ایران آشنا
ش��ده و از همان ابتدا بهتدریج به کار مش��اوره مش��غول ش��دند .اکنون ایشان بهعنوان ارزیاب ،مشاور و

نیازسنج مشغول ارائه خدمت هستند.
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خانم فیروزی پس از تش��خیص اوتیس��م
زودهن��گام فرزندانش��ان و عالقهمن��دی
ایش��ان ب��ه آموزشوپ��رورش ک��ودکان
اس��تثنائی ،از س��ال  1362بهعنوان دبیر
مش��غول فعالیت ش��دند و تا امروز  30سال
س��ابقه کار در آم��وزش کودکان کمتوانی
ذهنی دارند.
ب��ا توج��ه ب��ه روند افزایش��ی مبتالیان به
اختالل اوتیس��م به دلیل عوامل ژنتیکی و

محیطی ،و از سوی دیگر اطالعرسانی در خصوص این اختالل در جهت افزایش
آگاهی جمعی جامعه و خانوادههای دارای فرزند اوتیس��م ،میزان موارد تش��خیص
دادهشده در این اختالل رو به افزایش است .بدین ترتیب خانوادههای دارای فرزند
اوتیس��م بیش��تری متناسب با نیازش��ان با خط  HELP LINEانجمن اوتیسم ایران
تماس میگیرند.
هرکس��ی متناس��ب با ش��رایط سنی و طیف فرزندش از حیث شدت و بُعد (رفتاری،
جس��مانی ،رش��دی و حس��ی) ،مس��ائل مختلفی را مطرح میکند .دغدغههای
خانوادهه��ا ش��امل مواردی از قبیل ناهنجاریهای رفت��اری ،بههمریختگیهای
حس��ی ،خودآزاری ،اضطراب ،وس��واس ،رؤیاپردازی ،آسیبهایی که این کودکان
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دریافت کنند .تا زمانی که خانوادهها از حیث روانی شرایط مساعدی نداشته باشند،
نمیتوانند آگاهیهای الزم برای درمان و تقویت ارتباط با فرزندش��ان را دریافت
کنند .خیلی از خانوادهها به خاطر شرایط فرزند اوتیسم خود دچار نگرانی و افسردگی
ش��ده و گاهی برای رفع مس��ئله و کاهش بحران ،کودک خود را تنبیه میکنند.
بعضی دیگر نیز با انکار و عدم پذیرش و یا پنهان نگهداشتن این اختالل ،از اقوام
و آش��نایان خود فاصله میگیرند و منزوی میش��وند .خانم فیروزی جهت تقویت
روحیه و کاهش ناامیدی توصیه میکنند که خانوادهها از بین دوس��تان و اقوام به
افراد همدل و همسو روی بیاورند یا با مادران دارای فرزند اوتیسم مشورت کنند و از
تجربیات آنها بهره ببرند .در کنار این موارد ،خانوادهها میتوانند از کتابهای مربوط

به اختالل اوتیس��م و محتوای مربوطه در
فضای مجازی استفاده کنند تا دانش خود
را در ای��ن زمین��ه افزایش دهند .توصیهی
دیگر خانم فیروزی به خانوادهها ،کش��ف
اس��تعدادها و توانمندیهای افراد اوتیسم
است.
شکوفایی اس��تعداد این کودکان میتواند
آرامش را برای کودک و خانواده به ارمغان
بیاورد.
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به خود ،خانواده و یا لوازم منزل وارد میکنند ،مس��ائل بلوغ و فرار کودکان اس��ت.
مش��کالت جس��می این کودکان نیز ش��امل مش��کالت گوارشی ،بلع ،آلرژیهای
غذایی و پوس��تی ،تش��نجهای مقاوم به دارو ،اختالل خواب ،راه رفتنهای ش��بانه و
غیره اس��ت .عالوه بر این ،نبود مراکز جامع اوتیس��م در س��طح کشور به مشکالت
این خانوادهها و کودکان میافزاید.
مشاوران  HELP LINEبا ارزیابی دقیق ،مشاوره و نیازسنجی میکوشند راهکارهایی
را به خانوادهها ارائه دهند .ایشان با بررسی وضعیت روحی روانی خانواده ،خصوص ًا
ف��رد تماسگیرن��ده راهکارهای��ی ب��رای غلبه بر افس��ردگی و فش��ار روانی به این
اف��راد ارائ��ه میدهن��د .در کنار این موارد ،خانوادهها را به متخصصان مرتبط ارجاع
میدهند.

توصی��هی خانم فی��روزی در درجهی اول
ارزیابی ،مشاورهی نیازسنجی و تشخیص
زودهنگام و ارجاع به روانپزش��ک است.
خانوادهها برای تشخیص و اخذ تأییدیهی
کتبی برای کارت ثبت (رجیستری) اوتیسم
باید با خط  HELP LINEانجمن اوتیس��م
ای��ران تماس بگیرند .س��پس ب��ه مراکز
توانبخش��ی هدایت میش��وند تا در این
مراکز خدمات توانبخشی ،گفتاردرمانی،
کاردرمانی ،رفتاردرمانی ،و گروهدرمانی را
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زهرا سلطانی
کار درمانگر

کارکودکبــــازیاست
بنابرای��ن فعالی��ت بازیگونه ،او را به ادامهی
تمرین عالقهمند میکند.
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زمانی که با کودکم در خانه تمرینات
توانبخشیراانجاممیدهیمحواسش
مدام پرت میشود .کودکم به گفتهی
منتوجهنمیکند.هنگامانجامتمرین
خوابش میگیرد و خمیازه میکش��د.
زود خسته میشود .بعد از مدت کمی
تعداد پاسخهای درستش در تمرینها
ک��م میش��ود .اینه��ا نمونههایی از

شکایاتی است که والدین با کار درمانگر خود مطرح میکنند.
چه روشهایی برای حل این مس��ائل وجود دارد؟

این نش��انهها به ش��ما اطالع میدهند که س��طح برانگیختگی کودک پایین آمده
است .بنابراین باید برای دوباره بهینه کردن آن تالش کنید.
در ادامه به راهکارهایی که میتوان انجام داد میپردازیم.
ابتدا ،به یاد داشته باشید که کار کودک بازی است .بنابراین فعالیت بازیگونه ،او
را به ادامهی تمرین عالقهمند میکند.
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تحری��ک واکنشه��ای حفاظتی میتواند راهکار مناس��بی برای افزایش س��طح
ِ
برانگیختگ��ی ک��ودک باش��د .واکنشهای حفاظتی از دوران ن��وزادی در کودک
ش��کل میگیرند .این واکنشها به فرد کمک میکند تا در مقابل خطر از خودش
مراقبت کند .حتم ًا میتوانید تصور کنید زمانی را که در حال افتادن بودهاید و برای
حفاظت از بدن خود دستهایتان را به سمت زمین گرفتهاید تا مانع آسیب بیشتر
پش��ت س��ر ش��ما را هل داده و شما
ش��وید .یا زمانی که دوس��تتان هنگام بازی از
ِ
ناگه��ان یکقدم به جلو برداش��تهاید .اینها نمونههای��ی از واکنشهای حفاظتی
هس��تند .اگر قصد اس��تفاده از آنها را دارید ،محیط اطراف کودک را امن کنید و
مراقب لبههای تیز باش��ید .برای مثال ،میتوانید زمانی که کودک نشس��ته اس��ت
کردن آن وانمود
صندل��یاش را در جه��ات مختلف ت��کان بدهید و برای بازیگون ِ
کنید باهم س��وار موتور یا ماش��ین ش��دهاید .یا زمانی که ایستاده است هلش بدهید
(البته حتم ًا به میزان کنترلشده!).
میتوانید چند راهکار گفتهش��ده را باهم اجرا کنید .مث ً
ال هنگامیکه نام کودک را
صدا میزنید صندلیاش را هم تکان بدهید .یا همزمان قلقلکش بدهید.
فراموش نکنید این راهکارها باید در قالب بازی و بهصورت لذتبخش به کودک
ارائه شوند.
برای اجرای تمامی مواردی که گفته ش��د با کار درمانگر کودکتان مش��ورت کنید.
گاهی اختالالت حسی و ویژگیهای خلقی کودکان اجرای تعدادی از این راهکارها
را با مشکل مواجه میکند .در این مواقع برای تغییر این روشها از درمانگر کودک
خود کمک بگیرید.
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درنتیج��ه کودک را مجبور به ادامهی
تمرین یا دستور موردنظر خود نکنید.
اگر روی صندلی یا روی زمین نشسته
اس��ت اج��ازه دهید بلند ش��ود و او را
تش��ویق کنید تا یک فعالیت حرکتی
مثل دویدن ،پریدن ،شوت کردن توپ
و یا لیلی کردن انجام دهد.
زمان انجام تمرین مهم است .زمانی را
انتخاب کنید که کودک گرسنه نباشد
یا بالعکس ،بهتازگی غذا نخورده باشد.
صبحها حدوداً نیم تا یک س��اعت بعد
از صرف صبحانه زمان مناسبی برای
تمرین است.
خوراکیه��ا مثل آبمیوههای طبیعی،
میوهها و نوش��یدن کمی آب میتواند
کمککننده باشد.
برای همه افراد شنیدن اسمشان یک
محرکبرانگیزانندهاست.هنگامیکه
کسی ما را صدا بزند—حتی اگر خسته
و بیحوصله باشیم—توجهمان جلب
میش��ود .بنابراین صدازدن کودک،
خصوص ًا با لحنهای مختلف میتواند
موقت ًا و هن��گام تمرین ،کمککننده
باش��د .قلقلک دادن کودک ،ش��وخی
ب��ا او و ت�لاش برای خنداندن کودک
میتواند تأثیر خوبی در رفع خستگی
او داشته باشد.
از دمای محیط غافل نش��وید! اگر به
نظرت��ان هوای اتاقی که با کودکتان
تمرین میکنید گرم به نظر میرس��د
یا اتاق تهویهی مناس��بی ندارد ،در و
پنجره را برای مدتی باز بگذارید.
از محرکهای بینایی اس��تفاده کنید.
مث ً
ال از کودک بخواهید بلند ش��ود و
چراغ اتاق را چند بار خاموش و روشن
کند .همچنین میتوانید به کمک یک
چراغقوه یا لیز ِر نوری بازی بسازید.
از بوهای طبیعی کمک بگیرید .بوی
سرکه ،گالب ،میوهها و ...
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مصاحبه با دکتر محمد عقیقی رئیس اداره بیمار یهای خاص معاونت درمان وزارت بهداش��ت

پوش�ش بیم�های ب�رای خدمات
توانبخشی اختالل طیف اوتیسم
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خدم��ات بیم��ه داندانپزش��کی
برای کودکان اوتیس��م ش��امل چه

مواردی است؟

خدم��ات بیمهای مانند دیگر بیماریهای
خاص شامل خدمات عمومی (ویزیتهای
دورهای و خدمات پیشگیرانه) و نیز خدمات
تخصصیتر (ترمیم س��طحی و ریشهای و
دیگر امور تخصصی) است .به عبارتی یک
بس��تهی حمایتی تقریب ًا کامل برای آنها
پیشبینی شدهاست.

این خدمات چه بازه سنی را دربرمیگیرد؟

این خدمات تا اوایل سال  1400دارای محدودیت سنی بود ،اما با تالشهایی که
صورت گرفت از نیمهی دوم سال  1400این محدودیت سنی رفع شد.

این بیمه شامل چه طیفی از اوتیسم میشود؟

خوشبختانه ،هر سه طیف اوتیسم میتوانند از این خدمات بهره ببرند.

چ��ه مراک��زی میتوانن��د ای��ن خدمات بیم��ه را به مراجعی��ن ارائه
دهند؟

خدمات دندانپزش��کی تحت بیهوش��ی در شانزده دانشکدهی دندانپزشکی کشور
ارائه میشود .متأسفانه از حیث تناسب میان توزیع جغرافیایی بیماران با این مراکز
درمانی ،وضعیت مطلوبی نداریم.

خدم��ات بیم��ه کاردرمان��ی – گفتاردرمانی برای کودکان اوتیس��م

خانوادهه��ا چگون��ه میتوانن��د

خوشبختانه بعدازآنکه استاندارد توانبخشی طیف اوتیسم در معاونت درمان تعریف
ش��د ،بعد از برگزاری جلس��اتی با س��ازمانهای بیمهگر ،در ابتدای سال جاری بحث
پوش��ش بیمهای کودکان طیف اوتیس��م بهعنوان یک مصوبه به ش��ورای عالی
بیمه رفت .درنهایت برای هر سه طیف اوتیسم خدمات کاردرمانی ،گفتاردرمانی،
مش��اورههای روانشناس��ی و مشاورههای رفتاری-آموزشی بهعنوان چهار خدمت
اصلی تعریف شدهاس��ت .جلس��ههای تعریفشده تحت پوشش بیمه برای هرکدام
از طیفهای اوتیسم متفاوت است.

خوش��بختانه در واح��د درم��ان کلی��هی
دانش��کدهها و دانش��گاههای وزارت
بهداش��ت کش��ور ،تحت عنوان واحد امور
بیماریه��ای خ��اص ،همکاران ما عالوه
ب��ر تهیه زیرس��اختهای الزم برای ارائه
خدم��ات به این عزیزان وظیفهی هدایت،
اطالعرسانی و حمایت از این بیماران را بر
عهده دارند .خانوادهها زمانی که به معاونت
درمان مراجعه میکنند ،میتوانند با کمک
هم��کاران ما به ای��ن مراکز درمانی ارجاع
داده شوند.

شامل چه مواردی است؟

حمایت مالی بیمه تا چه میزان است؟

بیمهه��ا هفت��اد درص��د این هزینهها و معاونت درمان س��ی درصد مابقی را حمایت
میکند .درنتیجه خانوادهها بابت تعداد جلسات معینی در سال ،هزینهای پرداخت
نمیکنند.
این بیمه ش��امل چه بازه س��نی اس��ت؟ آیا به س��نین باالتر در آینده

گسترش پیدا نخواهد کرد؟

دهند؟

از حدود سه سال پیش که بحث طیف اوتیسم در مجموعه معاونت درمان مطرح
شد ،کوشیدیم تقریب ًا در کلیه دانشگاهها خدمات طیف اوتیسم عرضه شود .بهطور
تقریبی حدود  50مرکز که برخی دولتی نیستند ،در کشور شناسایی شدهاست که
این خدمات را ارائه میدهند.
آیابیمهی این کودکانش��املموارددیگریمیش��ود؟

تاکنون صرف ًا این خدمات ذکرش��ده تحت پوش��ش بیمه هس��تند .بهعالوه این
عزیزان از خدمات بیمهای عمومی که همهی افراد جامعه از آن برخوردار هستند،
میتوانند استفاده کنند.

مراک��ز بیمهای ای��ن هزینه را پس
خدمات این
میگیرند ،ی��ا ارائهی
ِ

مراکز از ابتدا رایگان است؟

با توجه به بس��تههای حمایتی ابالغشده،
خانوادهه��ا در این مراکز مبلغی را پرداخت
نخواهند کرد .اما شرط ارائهی این خدمات
این اس��ت که خانوادهها هنگام مراجعه به
مراکز مذکور ،اختالل اوتیس��م فرزندشان
را احراز نمایند.
سامانه ثبت (رجیستری) کودکان
اوتیس��م در چه وضعیتی اس��ت؟

این روند را توضیح میدهید؟

این س��امانه در کلیهی دانشگاههای علوم
پزشکی تعریف شدهاست .برای ثبت افراد
دارای اوتیس��م چندی��ن برنام��ه را در نظر
داری��م .تاکن��ون تعداد اف��رادی که در این
س��امانه ثبتش��دهاند کمتر از انتظار است
که این امر به دلیل مراجعه نکردن یا ثبت
نکردن اطالعات در س��امانه اس��ت .برای
رس��یدن به یک آم��ار دقیقتر از بیماران،
جلساتی با انجمن اوتیسم ایران داشتهایم و
امیدواریم تا یک ماه آینده به این مهم دست
پیدا کنیم .هدف ما داشتن یک سامانه واحد
اس��ت تا وزارت بهداشت و معاونت درمان
و انجمن اوتیس��م بتوانند خدمات بهتری
را ارائه دهند.
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چ��ه مراک��زی میتوانن��د ای��ن خدمات بیم��ه را به مراجعی��ن ارائه

آی��ا خانوادهه��ا در ای��ن مراک��ز
ً
بعدا از
ابت��دا هزین��ه میپردازند و
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متأسفانه به دلیل محدودیت منابع ،تاکنون صرف ًا کودکان زیر هفت سال پوشش
داده میشوند .برخالف آنکه تمایل داشتیم کل طیف اوتیسم را حمایت کنیم اما
مبلغ کالنی برای این امر نیاز است .طبق نظر متخصصین این حوزه ،درصورتیکه
افراد زیر هفت سال آموزشها و توانبخشیهای الزم را دریافت کنند ،میتوانند
با ش��رایط مناس��بی وارد آموزشوپرورش کودکان اس��تثنائی ش��وند .مجموع این
شرایط سبب شد که فع ً
ال این گروه انتخاب شوند .یکی از مشکالتی که در کشور
نس��بت به اوتیس��م با آن روبهرو هس��تیم ،نبود اطالع از آمار و ش��یوع آن است .این
امر در مدیریت کالن وزارت بهداشت و سازمان بیمهگر بسیار مهم تلقی میشود.
دریکی از بحثهای اولیه در س��ال  97تخمین زده ش��د که حدود س��ی هزار فرد
ب��ا اخت�لال اوتیس��م در کش��ور وجود دارد ،اما بعضی دیگ��ر از مطالعات تعداد افراد
این گروه را پانزد ه هزار نفر تخمین زده اس��ت .با در نظر گرفتن حمایت یکونیم
میلیون تومانی در هرماه برای هر کودک ،مبلغ موردنیاز برای حمایت بس��یار زیاد
خواهد بود .به عبارتی چهارصد و پنجاه میلیارد تومان در ماه برای پوشش بیمهای
این کودکان موردنیاز بود .مسلم ًا اگر تعداد افراد با اختالل طیف اوتیسم در سطح
کش��ور ،کمتر از تخمینهای زدهش��ده باشد ،میتوانیم حمایتهای بیشتری برای
سنین باالتر در نظر گرفت.

آدرس این مراکز را پیدا کنند؟
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خانوادهها چگونه میتوانند برای

بیم��ه مبل��غ م��ورد مطالبهی کلینیک را در چ��ه مدتزمانی پرداخت

این عزیزان میتوانند با مراجعه به انجمن
اوتیس��م ایران که با سازمانهای بیمهگر
در ارتباط است ،از این خدمات بهره ببرند.
یکی از شروطی که این سازمانها تعریف
کردهاند ،ثبت (رجیستر) این بیماران است.
به همین دلیل ما در دو هفتهی اخیر تالش
مضاعفی برای ثبت این افراد داشتهایم .از
خانوادهها خواهش میکنیم که با مراجعه
به معاونت درمان یا انجمن اوتیس��م ایران
اقدام به ثبتنام نمایند .زمانی که فرد دارای
اوتیس��م در س��امانه ثبت شود ،بهصورت
خودکار مش��مول حمایته��ای بیمهای
خواهد شد.

با توجه به سازوکارهای سازمان بیمهگر ،برخالف سالهای قبل ،شرایط بازپرداخت
بهت��ری وج��ود دارد .بیمهه��ا در صورت ثبت خدم��ت بهصورت آنالین ،تقریب ًا این
مبالغ را در ماه بعدازآن پرداخت میکنند.

این بیمهها ثبتنام کنند؟

کلینیکه��ا برای ارائ��هی خدمات

چگونه میتوانند برای این بیمهها
ثبتنام کنند؟

کلینیکه��ا در ارتب��اط ب��ا معاونت درمان
هستند و زمانی که کلینیکی اعالم آمادگی
کن��د ،باید قراردادی را ب��ا معاونت درمان
دانشگاهها منعقد کنند.
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میکند؟

سخن آخر:

یکی از دغدغههای اصلی ما ،عدم اطالع از جمعیت آماری
دقیق از این بیماران اس��ت .از خانوادهها خواهش��مندیم به
مراکز مشخص غربالگری ،انجمن اوتیسم ایران و یا معاونت
درم��ان مراجع��ه کنند و در صورت داش��تن فرزند با اختالل
اوتیس��م ،اطالع��ات فرزند خ��ود را ثبت کنند .این امر منجر
به خدماترسانی بهتر از جانب ما و سازمان بیمهگر خواهد
شد .دغدغهی خانوادههای اوتیسم ،دغدغهی ما نیز است و
میدانیم که مشکالت زیادیدارند.پس ازخانوادههاخواهش
میکنیم با ثبت کودک خود در سامانه ثبت (رجیستری) ،به
ما در ارائهی خدمات بهتر کمک کنند.

مصاحبه با دکتر حسن نوری ساری معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور

آموزش اختالل اوتیسم به دیسپچرها و نیروهای
عملیاتی سازمان اورژانس کل کشور
سازمان اورژانس چه فعالیتهایی در حوزهی اوتیسم انجام داده

ض��رورت ای��ن آموزشه��ا ب��رای

عزیزانی که دارای اختالل اوتیسم هستند در برقراری ارتباط با همکاران ما بعض ًا
دچار مش��کل میش��دند ،به همین منظور جلس��اتی رو با فعاالن اوتیس��م ازجمله
انجم��ن اوتیس��م ای��ران داش��تیم و چالشهای خودمان را در ای��ن مباحث مطرح
کردیم.
درنهایت به این نتیجه رسیدیم که کارکنان ما در این زمینه نیاز به آموزشهایی دارند
تا با نحوهی ارائهی خدمات به افراد دارای اوتیسم آشنا بشوند؛ که این آموزشها
بهصورت مجازی مورخ  6دیماه  1400توسط کارشناسان انجمن اوتیسم ایران
آقایان س��ینا توکلی ،س��ید محمدعلی میری و خانم ش��هبازی به کارکنان اورژانس
کشور داده شد .همچنین قرار شد تا یک بسته آموزشی نیز برای خانوادههای دارای
فرزند طیف اوتیس��م تهیه ش��ود و توس��ط انجمن اوتیسم ایران در اختیار خانوادهها
قرار گیرد .درواقع هدف ما این هست که هم خانوادهها بدانند در چه مواردی باید
با اورژانس تماس بگیرند و هم اینکه وقتی تماس گرفتند همکاران ما با شناختی
که از اختالل طیف اوتیسم پیدا میکنند بتوانند خدمات رو در بهترین و مفیدترین
حالت ارائه دهند.

افراد دارای اوتیس��م نمیتوانند مشکالت
خود را مثل بقیهی مردم بیان کنند .ممکن
است برای مثال عارضهای داشته باشند اما
نتوانند آن را کامل به همکاران ما توضیح
بدهند .این آموزشها برای این بود که این
بیماری برای همکاران ما شناختهتر بشود
و بتوانن��د در م��واردی که تماس میگیرند
ی��ا حضور پی��دا میکنند خدمات بهتری را
ارائه بدهند.

است؟

آینده در حوزه اوتیسم چیست؟

فع ً
ال تمرکز ما در بخش مربوط به آموزش
کارکنانوخانوادههایاوتیسممیباشد.امید
استبتوانیمطبقتفاهمنامهایکهباانجمن
اوتیس��م ایران خواهیم داش��ت برنامههای
بیشتری رو پیش رو داشته باشیم.
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این آموزشها بهصورت دقیق به کدام نیروها دادهشده است؟

سازمان اورژانس کشور چه بود؟
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گفتگ��وب��اخان��مدکترعزیزیمدیرس��ازمان آموزشوپرورش اس��تثنایی کش��ور وخانمدکتر
واحدمطلق کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

فرآیندآموزشوتوانمندسازی
دانشآموزان طیف اوتیس��م

چه تعداد کودکان طیف اوتیس��م به مدارس اس��تثنائی و

آیا کودکانطیف اوتیسم
ً
صرف��ا بای��د در م��دارس

خانم دکتر واحد مطلق :طبق روال گذش��ته ،امس��ال نیز س��نجش انجام
شدهاس��ت و خیلی از اس��تانها پیشدبستانی را اضافه کردهاند .درنتیجه
ما توانستیم کودکان  4الی  6سال را به مدرسه بفرستیم .اما متأسفانه به
دلیل اینکه این حوزه مربوط به معاونت س��نجش بوده ،نمیتوانیم آمار
و ارقام دقیقی بدهیم.

میتوانن��د در م��دارس

طی��ف اوتیس��م رفتهان��د؟ چه تع��دادی از این کودکان به

مدارس عادی رفتهاند؟

در حال حاضر چه تعداد مدرسه اوتیسم در کشور داریم؟
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خانم دکتر واحد مطلق :تا س��ال  1399در کل کش��ور  48مدرس��هی
اوتیسم داشتیم که  18تا از این مدارس غیرانتفاعی هستند و قرار است
به تعداد  64مدرسه برسد.
به همت سازمان آموزشوپرورش استثنائی ،پارسال یک بستهی تحولی
به نام «مدرسهی انطباقی اوتیسم» داشتیم که در  14استان کشور که
فاقد مدرس��هی اوتیس��م بودهاند ،اقدامات اولیه برای س��اخت این نوع
مدارس شروع شدهاست.
بعضی از این مدارس در اس��تانهایی مانند اصفهان به افتتاح رس��یده
اس��ت .در کنار این موارد ،به اس��تانهایی که قابلیت تأس��یس مدارس
نداش��تهاند ،اعتبارهایی جهت مناسبس��ازی مدارس برای این کودکان
تخصیص داده شد .امسال نیز طرح تجهیز اتاق حسی برای  15استان
کم برخوردار را در دستور کار قرار دادیم.

اوتیس��م ش��رکت کنند یا
ع��ادی و ی��ا م��دارس
اس��تثنایی و م��رزی نی��ز

تحصیل کنند؟

خانم دکت�ر عزیزی :کودکان
طی��ف اوتیس��م ب��ر اس��اس
توانمندیه��ا و کارکرده��ای
ش��ناختی آنه��ا مانند س��ایر
دانشآم��وزان ب��ا نیازه��ای
وی��ژه ،حق تحصیل در همهی
م��دارس را دارن��د .در بدو ورود
دانشآم��وزان ،ی��ک آزم��ون
س��نجش ک��ه جهت بررس��ی
مواردی مانند شنوایی ،بینایی،
سالمت جسمی و تواناییهای
حرکت��ی بوده به همراه آزمون
آمادگ��ی تحصیلی از کودکان
گرفته میشود .کودکان طیف
اوتیسم معمو ًال در این آزمونها

خان�م دکت�ر واح�د مطل�ق :معلمین خاص برای آم��وزش دانشآموزان
ب��ا اخت�لال طیف اوتیس��م ک��ه در مدارس خاص مش��غول به تحصیل

طیف اوتیس��م از س��ال

اوتیس��م در آنها تحصیل میکنند ،مباحث محتوا-محور
تدری��س میش��ود یا ب��رای دانشآموزی ک��ه در آن کالس

حضور دارد ،آموزش جداگانهای در نظر گرفته میشود؟

خانم دکتر عزیزی :ما در مدارس دو رویکرد داریم که ش��امل محتوا و
مهارتهای فردی اس��ت .هدف اصلی ما اس��تقالل کودکان و نوجوانان
اس��ت .ما در دوران ابتدائی بر س��واد خواندن ،نوش��تن و حس��اب کردن
تأکی��د میکنی��م و در کن��ار آن درس مهارتآم��وزی نیز برای ما اهمیت
ویژهای دارد .لذا در کنار محتوای درس��ی که کودک باید آن را بیاموزد،
به مهارتهای فردی دانشآموز نیز دقت میکنیم .درنتیجه آموزشها
برحس��ب تواناییهای کودک متفاوت بوده و ممکن اس��ت یک کودک،
یک پایه را در طول سه سال و دیگری در یک سال بگذراند.
تفاوت بین معلم اصلی و معلم دس��تیار یا س��ایه چیست؟
برای خانواده دارد؟
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بهخصوص آزمون آمادگی تحصیلی به مشکل برخورده و به آزمونهای
تخصصی ارجاع داده خواهند شد .در این آزمونها کودکان در سازمان
مربوطه بررسیشده و دانشآموزانی که ازنظر هوشبهر ،نمرهی  50به
باال کسب کنند ،وارد سیستم آموزشی خواهند شد.
گاه��ی ام��کان دارد تظاهر بالینی کودک نش��ان دهد که توانایی جواب
دادن را دارد ولی نمیتواند تعامل برقرار کند .این کودکان با برچس��ب
آزمایش��ی یک س��ال وارد مدرس��ه میشوند و در آنجا خدماتی را دریافت
میکنند .در پایان سال اگر مدرسه اعالم کند که یک سال دیگر به وی
فرصت داده شود ،این امکان برای دانشآموز فراهم خواهد شد ،در غیر
این صورت ،کودک مجدد ارزیابی میش��ود .اگر کودک ارتقا پیدا کند،
برای مثال از پایه آمادگی به پایه اول برود ،مجدداً آزموده نخواهد ش��د
و ازنظر ما آموزش پذیر خواهد بود.
بنابراین اگر کودکان بر اساس نمرهی هوشبهر و کارکردهای شناختی،
تعاملی و ارتباطی شرایط مطلوبی داشته باشند میتوانند به مدارس عادی
بروند .در مدارس خاص ،دو نوع محتوا تدریس میشود؛ اول ،کتب عادی
ک��ه ب��ه هم��هی کودکان تدریس میش��ود و دوم یک محتوای ویژه که
مختص آن گروه اس��ت .عموم ًا این کودکان تا پایهی شش��م در مدارس
خاص شرکت میکنند و از این پایه به بعد انتظار داریم مشکل تعاملشان
حلشده باشد .دانشآموزانی که هوشبهر عادی دارند میتوانند در کنار
سایر کودکان در مدارس عادی تحصیل کنند.

هس��تند ،حضور دارند .اما برای
دانشآموزان��ی که در مدارس
ع��ادی تحصی��ل میکنن��د
درصورتیک��ه الزم ب��وده و
خان��واده درخواس��ت کن��د ،از
طرفسازمانآموزشوپرورش
اس��تثنائی معلمهای��ی تعیین
میشود.
خان�م دکت�ر عزی�زی :م��ا بر
اس��اس دس��تور عمل��ی ک��ه
ش��یوهنامهی تلفیق��ی فراگیر
اس��ت ،یک معل��م به نام معلم
پذیرا (معلم عادی) و یک معلم
ب��ه نام رابط داریم .بر اس��اس
ای��ن مصوبه ،به هر دانشآموز
در هفت��ه چهار س��اعت معلم
راب��ط تعلق میگیرد .وظیفهی
این معلم ،مناسبس��ازی نگاه
جامعه و آموزش به آن کودک
اس��ت .ب��ه عبارتی ای��ن معلم
میبایس��ت محیط را برای آن
ک��ودک با هر ش��رایط ویژهای
ک��ه دارد مناسبس��ازی کند
و درعینح��ال در آزمونه��ا،
دانشآم��وز را همراه��ی کند.
در م��دارس دولتی این معلمین
اس��تخدام دولت بوده و خانواده
هزینهی م��ازادی نمیپردازد؛
ولی در مدارس غیردولتی چنین
نیست .متأسفانه در حال حاضر
تعداد این معلمان کافی نیست،
معلمین
ولی طب��ق این طرح،
ِ
بیست هزار مدرسهی پذیرا در
حال آموزش دیدن هستند.
مهارتهایی که کودکان

اول ابتدائ��ی ت��ا کالس
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ششم میآموزند شامل چه مواردی میشود؟ آیا با آموزش
دانشآموزان عادی متفاوت است؟

خان�م دکت�ر واح�د مطلق :س��رفصلهای دوران ابتدائ��ی برای همهی
دانشآموزان در سراسر کشور یکسان است .برای کودکان طیف اوتیسم
ما دو نوع محتوا داریم .یک محتوا برای کودکانی اس��ت که هوشبهر
عادی دارند که دقیق ًا همین مباحث برای دانشآموزان عادی تدریس شده
و یکسری سرفصلهایی که مختص کودکان با نیازهای ویژه است و
بچههایی که هوشبهر پایینتری دارند ،این مباحث را نیز میآموزند .اما
نکتهی مهم در آموزش کودکان طیف اوتیسم ،متفاوت بودن روشهای
تدریس میباش��د .به عبارتی س��رفصلها تغییر نمیکنند و صرف ًا روش
تدریس این س��رفصلها تغییر میکنند تا دانشآموزان بتوانند بیش��ترین
بهره را ببرند .بهعالوه هشت جلد کتاب مازاد برای کودکان طیف اوتیسم
داریم که در این کتابها ،مهارتهایی بهصورت دیداری در طول دوران
ابتدائی تدریس میش��ود .این مهارتها ش��امل مهارتهای بهداش��ت،
تعاملهای اجتماعی و ایمنی و ممنوعیتهایی اس��ت که کودکان باید
بدانند .این کتابها در قس��مت اوتیس��م س��ایت چاپ و نشر وجود دارد و
خانوادهها میتوانند از این کتابها استفاده کنند.
چه تعدادی مدرس��هی دخترانه مناس��ب طیف اوتیسم در

کشور داریم؟

خانم دکتر عزیزی :در همهی گروههای با نیازهای ویژه ،تعداد دختران
کمتر از تعداد پسران است .اگرچه تعداد مدارس دخترانهی طیف اوتیسم
کمتر اس��ت ،اما در همهی اس��تانها مدارس خاص دخترانه وجود دارد.
در هر ش��هری که تعداد دختران به  25برس��د ،میتواند مدرسهی خاص
تشکیل شود .اگر تعداد دختران به تعداد  25نرسید و مدرسهای مناسب
آنها تشکیل نشد ،تا سال سوم دبستان منعی برای تلفیق کالس دختران
و پس��ران وجود ندارد .بعدازآن نیز کودک به مدارس اس��تثنائی فرستاده
میشود .مدیریت و تصمیم نهایی به عهدهی خود استانها است.
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اگر واکسیناس��یون کودکان و
معلم��ان به حدنصاب برس��د،
مدارس زودتر بازخواهند ش��د.
در ح��ال حاض��ر م��دارس زیر
 50نف��ر باید باز ش��وند و تمام
دروس عمل��ی در مقطع پیش
حرفهای و متوسطهی دوم نیز
باید بهصورت حضوری برگزار
شوند.
س��ن پایان��ی ک��ودکان
برای س��نجش و ورود به
مدرسه چه سنی است؟

خانم دکتر عزیزی :س��ن ورود
ب��ه پیشدبس��تانی حداکثر نه
س��ال و پای��هی اول ده س��ال
است .متأسفانه گاهی خانواده
ب��ه ی��ک کلینی��ک مراجع��ه
میکن��د و این مراکز کودکان
را به بهانهی آموزش خصوصی
ب��رای رفتن به مدارس عادی،
از رفت��ن به مدارس مخصوص
بازمیدارند.

چرا برخی ابزارهای کمکآموزشی ،مانند گیرههای مداد که

به کودکان طیف اوتیسم کمک میکند تا راحتتر بنویسند،

را وارد یا تولید نمیکنیم؟

خانم دکتر واحد مطلق :اگر کس��ی این وس��ایل را به ما ارائه کند و برای
دانشآموزان مفید باش��د اس��تقبال میکنیم .همانطور که در سالهای
قبل بستههای آموزشی خوبی داشتیم .سازمان آن وسیله را تهیه کرده
و به مدارس ارسال میکند.
چه زمانی مدارس بازگشایی میشوند؟

خان�م دکت�ر عزی�زی :بهتدریج ،بنا به ش��رایط مدارس بازخواهند ش��د.

live instagram

اسمت چیست؟
اشکان خوشنویس.
چند سال داری؟
 ۱۵ساله هستم.
در طول روز چه کارهایی را انجام
میدهی؟
صبحان�ه میخ�ورم .ب�ا مامان،
آنالی�ن درس میخوان�م .ناهار
میخ�ورم .ب�رای اس�تراحت و
پی�ادهروی دور اس�تخر میروم.
تلویزی�ون میبین�م .ش�ام
میخ�ورم .مس�واک میزن�م و
میخوابم.
چه غذاهایی را دوست داری؟
زرش�ک پل�و با م�رغ ،ماکارونی،
جوج�ه کب�اب و کال غذاهایی که
مامان بپزد ،دوست دارم.
در کاره�ای خانه به مامان کمک
میکنی؟
در هم�هی کاره�ای خان�ه ب�ه
مام�ان کمک میکنم .بیش�تر از
همه تعمیرات وسایل ،آشپزی و
کیکپختن را دوست دارم.
آیـــ�ا میتوان�ی نـوش�تهها را
بخوانی؟
ت�ا ح�د کم�ی ب�ا کم�ک مام�ان
میتوانم بخوانم.
از چه تفریحاتی لذت میبری؟
مهمان�ی ،س�ینما ،پی�ادهروی و
گوشکردن آهنگ.

اشکان ،نوجوانی
مستقل و آشپزی
خوشذوق
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زمان��ی ک��ه فرزندت��ان تش��خیص
گرفت چه احساسی داشتید؟

خودتان را معرفی کنید؟

مادر :بنده فاطمه رستمی  ،مادر اشکان هستم .تقریب ًا  23سال از ازدواج من و پدر
اشکان میگذرد و اشکان نیز در حال حاضر  15سال دارد.
پدر :بنده هم اردشیر خوشنویس هستم.

در چه سنی متوجه تفاوتهای کودک خود شدید؟

مادر :حدود  2س��ال و س��هماهگی اش��کان بود که متوجه شدیم او یکروند پسرفت
کالمی را طی میکند .تا آن زمان ،روند رشد او کام ً
ال عادی بود .به عبارتی ،بهتدریج
در یکروند نزولی تواناییهای کالمی خود را از دستمیداد .در ابتدا این موضوع
را با پزشک متخصص اطفال در میان گذاشتیم .ایشان ما را به روانپزشک ارجاع
داد .روانپزشک عالوه بر تجویز داروهای مرتبط با درمان کمخونی ،توصیه کرد
برای بازتوانبخشی گفتا ِر ازدسترفتهی فرزندمان ،به گفتار درمانگر مراجعه کنیم.
زمان��ی ک��ه به کلینی��ک گفتاردرمانی رفتیم ،برای اولین ب��ار مادرانی را دیدیم که
فرزندانشان سالها از اختاللی به نام اوتیسم رنج میبردند و هزینههای زیادی را
صرف میکردند تا کودکانشان بتوانند در درمانهای مختلفی ازجمله رفتاردرمانی،
بازیدرمانی ،کاردرمانی و غیره شرکت کنند .بعدازآنکه فهمیدیم فرزندمان دارای
اختالل اوتیسم است ،سعی کردیم در کالسها و کارگاههای مختلف شرکت کنیم
تا آگاهی بیشتری از اوتیسم کسب کنیم .همزمان به روانشناسان ،گفتار درمانگران
و کار درمانگ��ران مختلف��ی مراجعه کردیم تا بتوانیم عملکردهای ازدس��ترفتهی
کودکمان را جبران کنیم .در این مدت ،فش��ار روانی زیادی را تحمل کردیم و به
خوابی فرزندمان ،دچار کمبود خواب ش��دیدی ش��دیم .بااینوجود س��عی
دلیل بی ِ
کردیم با ورود به دنیای کودکمان ،آرامش ازدسترفته را بازگردانیم.

کدام عالئم مرتبط با اوتیسم را در او مشاهده کردید؟
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مادر :عالوه بر روند پسرفت کالمی ،متوجه شدیم درک فرزندمان تغییر کرده است
بهطوریکه انگار خطر را درک نمیکرد و ترسی از گمشدن نداشت.

م��ادر :ما از قبل با اوتیس��م آش��نا نبودیم.
همس��رم اعتقاد داش��ت که به فرزندمان
صرف ًا برچسب زدهشده و او دارای اختالل
اوتیس��م نیس��ت .بلکه باور داشت اشکان
کمی متفاوت از کودکان دیگر است .ولی
باگذش��ت زمان ،پسرفتهای بیشتری از
او مشاهده کردیم ،فشار روانی بیشتر شد.
اینکه کودکی تواناییهایی داش��ته و پس
از مدت��ی آن تواناییها را از دس��ت بدهد،
برای والدین بس��یار مشکل است .در کنار
همهی س��ختیها ،ناامید نشدیم و با همه
کاس��تیها ،فرزندمان را دوس��ت داشتیم.
اشکان از همان ابتدا خیلی باهوش بود و در
کودکی مانند پدرش به لوازم الکترونیکی
عالقه داشت.
پدر :زمانی که اشکان حدود  8یا  7ماهه بود،
شیش��ه شیر را باالی سرش میگذاشتم و
زمانی که بازمیگشتم ،میدیدم که اشکان
آن را تمام کرده اس��ت .من باور نمیکردم
که او آن را خورده اس��ت .به همین دلیل،
در اتاقش دوربین گذاشتم .مشاهده کردم
زمانی که من از اتاق بیرون میروم ،درب
شیشه شیر باز میکند و بهسرعت آن را در
گوشهی تختش خالی میکند؛ درحالیکه
باز کردن درب شیش��ه ش��یر برای کودک
 8-7ماهه کار مشکلی است.
در ای��ن راه از چ��ه مناب��ع کمک��ی

استفاده کردید؟

م��ادر  :م��ا منابع کمکی زیادی نداش��تیم.
صرف ًا تمام کارگاههایی که رفتیم بهصورت
رای��گان بود .زمانی که عموی بنده در قید
حی��ات بودن��د ،ازنظر روانی بس��یار حامی
م��ا بودن��د و عالق��هی زیادی به اش��کان
داشتند.
آی��ا فرزندت��ان ب��ه مدرس��ه رفت��ه

34

است؟ کدام مدرسه؟

مادر :زمانی که کودکمان به س��ن مدرسه
رس��ید ،برای س��نجش اقدام کردیم که با
گذراندن آزمون توانست در مدارس عادی

تمرین کردن با اشکان ،در انجمن هم فعالیت کنم.
با مرور زمان ،همس��رم اوقات بیش��تری را صرف اش��کان میکرد .ایش��ان از همان
ابتدا به مهارتها و نقطه قوتهای اشکان اهمیت میداد .به عبارتی پدرش سعی
کرد استقالل اشکان را افزایش دهد تا بتواند فعالیتهای شخصی خودش ،مانند
اس��تفاده از س��رویس بهداش��تی ،لباس پوشیدن ،مرتب کردن کمد و غیره را انجام
ده��د .او کمک��م توانس��ت ب��ا کمک پدرش یاد بگیرد چگون��ه املت ،کتلت و حتی
کیک درست کند.
رفتار اطرافیان با فرزندتان در ابتدا چگونه بود؟ آیا طی این سا لها،

مادر :چون اش��کان در ابتدا تواناییهایی داش��ت که رفتهرفته آنها را از دس��ت داد،
ت میکردند؛ به عبارتی تصور میشد که ما با رفتارهایمان
در ابتدا هم ه ما را مالم 
او را به این وضعیت دچار کردهایم .متأس��فانه در کنار این مش��کالت ،وجود این
قضاوتها بسیار بد بود .باگذشت سالها و تالشهای بسیاری که انجامشده ،هنوز
ش��رایط خانواده و جامعه آماده نیس��ت و آگاهی کمی دربارهی این اختالل وجود
دارد .در کنار هزینههای گزاف اوتیس��م و فش��ار روانی وارده ،قضاوتهای دیگران
نیز بسیار مشکل است.
آیا س��بک زندگی ش��ما ،جهت کمک به کودکتان ،تغییر کرده است؟

م��ادر :بل��ه ،مس��لم ًا تغیی��ر کرد .قبل از این مش��کل ،ما تفریح��ات زیادی ازجمله
دیدوبازدیدهای خانوادگی و دوس��تانه داش��تیم .اما بعدازاین اتفاقات کمتر به منزل
دیگران میرفتیم .بااینحال سعی کردیم شرایطی را مهیا کنیم که دیگران بتوانند
برای مهمانی به منزل ما بیایند .حتی خود اشکان نیز زمانی که مهمان داشتیم ،بسیار
خوشحال میشد .در کنار این اتفاقات چونکه اشکان در شمال ایران حال بهتری
داشت ،به شمال مهاجرت کردیم و پدرش مجبور شد شغلش را عوض کند.
دغدغ��هی اصل��ی ش��ما چیس��ت؟ چه مش��کالتی طی این س��ا لها
داشتید؟

چه صحبتی با خانوادههای دارای فرزند اوتیس��م دارید؟

نباید صرف ًا متکی به کلینیکها باشید .باید در کنار استفاده از کلینیکهای مربوطه،
آگاه��ی خودت��ان را از ای��ن اختالل افزایش دهی��د و خودتان در جریان درمانها و
مش��ارکت فعال داشته باشید .سعی کنید سریعتر شرایط را بپذیرید
توانبخش��یها
ِ
و دست به اقدامات الزم بزنید ،مهارتها را به او یاد دهید؛ حتی اگر این مهارتها
بسیار ساده باشند.
نباید با کودک اوتیس��م طوری رفتار ش��ود که اس��تقالل نداش��ته باشد ،سعی نکنید
ک��ه او را از انج��ام دادن فعالیته��ای س��اده منع کنی��د .بگذارید کودکتان خودش
تجربه کند.
پدر و مادر باید در تماممسیر با یکدیگر هماهنگ بوده و به یکدیگر کمک کنند.
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پذیرفته شود .با این اتفاق ما تصور کردیم
که توانستهایم اوتیسم را شکست دهیم و
مشکالت تمام شدهاست .ولی متأسفانه به
این دلیل که در آن زمان جامعه هیچ درکی
از اوتیسم و شرایط آن نداشت دوباره به در
بسته خوردیم!
هنگامیک��ه فرزندم س��ال اول دبس��تان
بود ،همیش��ه س��عی کردم در مدرسه کنار
او حضور داش��ته باش��م .ولی معلم او هرگز
ب��ا ما همکاری نک��رد .باوجوداینکه ازنظر
رفتاری هیچگونه مشکلی نداشت ،به دلیل
عدم همکاری معلم ،ازنظر تحصیلی هیچ
پیش��رفتی نکرد .خوشبختانه کلینیکی که
برای درمان به آن مراجعه میکردیم ،به ما
کمک کرد که بپذیریم کودکمان متفاوت
است و باید او را در مدرسه مختص اوتیسم
ثبتن��ام کنیم .اینگونه مدارس با اختالل
اوتیسم ،تواناییها و ضعفهای آنها آشنا
هس��تند .باوجوداینکه اوتیسم را نپذیرفته
بودیم ،س��عی کردیم ب��ه خاطر فرزندمان
بپذیریم که بهتر است در این مدارس خاص
تحصیل کند .پسازآن فش��ار زیادی از ما
و فرزندمان برداش��ته شد و توانستیم کمی
اس��تراحت کنیم .خودم نیز س��عی کردم با
بهرهگی��ری از مطالبی که در کارگاهها یاد
گرفتم با فرزندم تمرین کنم .این اتفاقات
بهتدریج باعث ش��د ک��ه کودکمان ازنظر
کالمی نسبت ًا رشد کند.
بعد از مدتی فهمیدیم که انجمن اوتیس��م
در نزدیکی ما تأسیسش��ده اس��ت و من
عضو آن مؤسس��ه ش��دم و چون اش��کان
به مدرس��ه اوتیس��م میرفت ،اوقات خالی
بیش��تری داش��تم و س��عی کردم عالوه بر

رفتارشان بهتر شد؟
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دستان
هنرمند جوان
اوتیسم
ً
لطفا خودتان را معرفی کنید.

من معصومه حمیرا عراقی ،مادر پریس��ا فیروزفر هس��تم .من

 ۵۹س��ال دارم و همس��رم  ۶۳ساله است .بنده خانهدار هستم

و همس��رم بازنشس��تهی وزارت نیرو اس��ت .سه دختر دارم که
دختر بزرگتر  ۳۵ساله است و دو دختر دیگر دوقلو و  ۲۹ساله

هستند .پریسا (یکی از دوقلوها) اختالل اوتیسم دارد ،اما دو

دختر دیگرم سالم هستند.

از چه سنی متوجه تفاوتهای کودک خود شدید؟
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پریسا تا پیش از مرحله حرف زدن خیلی خوب بود؛ بعد متوجه شدم که ُقل او بهخوبی
حرف میزند ،اما پریسا از کلمات بهصورت تکی استفاده میکند .سپس متوجه شدم
که همان کلمات را نیز نمیگوید و بعد به مدت دو سال اص ً
ال حرف نزد .او ساعتها
تلویزیون تماش��ا میکرد ،وقتی صدایش میزدیم عکسالعملی نش��ان نمیداد،
بیتوجه بود و تماس چشمی نداشت .حدوداً دو سالونیم داشت که متوجه بیماری
او شدم .در آن زمان کسی شناخت زیادی از اوتیسم نداشت و به همین دلیل مشکل
او را تشنج تشخیص دادند و داروهای ضد تشنج گرفت .بعدها دکتر به من توصیه
کرد که او را به گفتاردرمانی و کاردرمانی ببرم .از آن به بعد استفاده از کلمات را آغاز
کرد ،اما هنوز جمالت او مانند جمالت ربات هستند .اکنون او خیلی بهتر است ،اما
گاهی اوقات نمیتواند مفهوم را برساند .وقتی به مرحله مدرسه رسید ،میخواستیم
او را برای کالس اول ثبتنام کنیم .به ما گفتند به دلیل ناتوانی در صحبت کردن،
باید به مدرسهی استثنایی برود .ما او را در مدرسه استثنایی ثبتنام کردیم .مدیر
مدرس��ه به ما گفت که پریس��ا ازنظر هوش��ی خیلی توانا است و نباید اینجا باشد .اما
مدرسهی مختص اختالل اوتیسم وجود نداشت و از طرفی مدرسهی عادی نیز او

را نمیپذیرفت .در آخر بهناچار همانجا به
تحصیل ادامه داد .دورهی پیشدبستانی در
اصل دوساله بود ،اما پریسا هر دو دوره را در
طی یک سال به اتمام رساند .طبق قوانین
او اجازه نداشت که زودتر از موعد سال اول
مدرسه را آغاز کند ،بنابراین پیشدبستانی
دو س��ال به طول انجامید .پریس��ا دوباره
توانست در طی یک سال ،سال اول مدرسه
را تمام کند ،اما طبق قانون بایس��تی س��ال
اول مدرسه را در سه سال میگذراند .ولی
س��الهای بعد را با معدل خوب در همان
مدرس��ه و به روال عادی تمام کرد .من در
همان س��ه یا چهارس��الگی پریسا ،متوجه
ش��دم که او اس��تعداد نقاش��ی دارد و خیلی
به آن عالقه دارد؛ بنابراین او را در کالس
نقاش��ی ثبتنام کردم .سپس متوجه شدم
ک��ه او به کارهای هنری خیلی عالقهمند
است و در مدرسه نیز او را در کالس خیاطی
گذاش��تند .عالوه بر آن ،متوجه ش��دم که
کالس قالیباف��ی را نی��ز دوس��ت دارد،
بنابراین با مدیر او صحبت کردم و ایشان
اج��ازه دادند که در هفته یکبار به کالس
قالیبافی برود .در حال حاضر نیز هر نیازی
به دوخت و دوز باش��د ،معمو ًال خودش آن
را انجام میدهد .کارهای ش��خصیاش را

تقریب ًا خودش انجام میدهد .دیپلم را نیز با
معدل خوب گرفت .بعدازآن او را به کالس
کاش��یکاری فرس��تادم و یک مدت نیز به
کالس معرق میرفت و یک تابلوی معرق
ساخت .در حال حاضر به گلدوزی و نقاشی
نیز میپردازد .هفتهای یکبار با معلم خود
جلس��هی آنالین زبان انگلیس��ی دارد و به
انگلیسی عالقهمند است .خواهر او از من
خواست که به کالس سهتار برود و من از
معلم او خواستم که به پریسا نیز اجازه دهد
کنار آنها بنشیند .از اینجا متوجه شدم که
پریسا به موسیقی نیز عالقهی زیادی دارد.
خواهر او بعد از یک ماه کالس س��هتار را
رها کرد ،اما پریسا نزدیک به  ۱۰سال است
که به کالس سهتار میرود.
ع�لاوه بر م��وارد گفتهش��ده ،چه
عالئمی از اوتیسم را در او مشاهده

کردید؟

وقتی او را صدا میزدم ،جواب مرا نمیداد
و فکر میکردم ناشنوا است .تماس چشمی
و ارتباطجمعی نداشت .اگر کسی به خانهی
ما میآمد ،پریس��ا به اتاق خود میرفت و
وقتی به خرید میرفتم جیغوداد میکرد.
زمان��ی ک��ه فرزندت��ان تش��خیص
اوتیس��م گرف��ت چ��ه احساس��ی
داشتید؟

آیا در این مس��یر خانواده هم به ش��ما کمک کردند؟

بله؛ خانواده نیز خیلی کمک میکرد .مث ً
ال خواهرش سپیده را همراه او به جلسات
کاردرمانی میبردم .س��پیده حرف میزد و پریس��ا گوش میداد .س��پیده خیلی در
پیشرفت پریسا نقش داشت.

رفتار اطرافیان با فرزندتان چگونه بوده است؟

خانوادهی من پریسا را خیلی دوست دارند و رفتارشان نیز همیشه با او خوب بوده
اس��ت .در مدرس��ه گاهی اوقات برخی مربیان با او بدرفتاری کردند ،اما دوس��تان و
آشنایان همیشه او را دوست داشتهاند.
چه اقدامات درمانی را برای کودک خود انجام دادهاید؟

در آغاز به دلیل تشخیص اشتباه ،برای او سدیم والپروات تجویز شد و پریسا بههم
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من پریسا را به امید دریافت کمک در بهزیستی ثبتنام کردم ،اما هیچگونه کمکی
به ما نکردند .با پرسوجو از دوس��تان ،توانس��تم کار درمانگران و گفتار درمانگران
خوبی پیدا کنم و پریس��ا را به آنجاببرم .بهعالوه ،ش��خص ًا زیاد مطالعه میکردم،
با پریس��ا حرف میزدم و برای او وقت میگذاش��تم .اکثراً برای کودکان اوتیس��م،
مرب��ی خانگ��ی میگرفتن��د ،ام��ا من خودم در خانه ب��ا او تمرینهای الزم را انجام
م��یدادم و ب��ا راهنماییهای��ی که میگرفتم ،در خانه س��اعتها با او کار میکردم.
بهعنوانمثال ،به دلیل مشکالت حسی او ،ما ساعتها روی فرش قِل میخوردیم
و . ...
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در آغ��از برای من بس��یار س��خت بود که
بپذی��رم .هفتهها گریه میکردم .ش��وهرم
سالها انکار میکرد و معتقد بود که پریسا
مشکلی ندارد .اما بعداً متوجه شدم که انکار
بیفایده است و من باید هر کاری میتوانم
برای او انجام دهم .وقتی او را به دکتر بردم،
دکتر فقط راه رفتن او را بررسی کرد و به من
گفت فرزند شما نه میتواند درس بخواند
و ن��ه هی��چ کار دیگری انجام دهد .فقط در
خانه به او سبزی پاک کردن و خانهداری یاد
بدهید .بعد از مالقات با دکتر و شنیدن این
حرفها ،همان شب در خیابان گریه کردم
و خیل��ی ناراح��ت بودم .اما با خود گفتم که
ثابت میکنم پریسا میتواند درس بخواند
و کارهای زیادی انجام دهد.

از چه منابعی در این مسیر کمک گرفتید؟
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چ��ه صحبتی با خانوادههای دارای
کودک اوتیسم دارید؟

ریخت .سپس او را به دکتر دیگری بردم و برای او ریسپریدون تجویز کرد .بازهم
بدتر ش��د و پرخاش��گری و بداخالقی او ش��دت گرفت .بعد تحت نظر روانپزش��ک
دیگری قرار گرفت و در حال حاضر دارو مصرف میکند .قب ً
ال به جلسات کاردرمانی
و گفتاردرمانی میرفت ،اما سالهاست که فقط به کالسهای هنری میرود.
آیا س��بک زندگی ش��ما جهت کمک به کودکتان تغییر کرد؟

خیر؛ ما خانوادهی متوس��ط و ازلحاظ مالی تأمین هس��تیم و س��بک زندگی ،شغل و
 ...ما تحت تأثیر قرار نگرفت.
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چگونه توانستید بپذیرید که کودکتان اختالل اوتیسم دارد؟

من چارهای جز پذیرش نداش��تم ،چون دیگر این اتفاق افتاده بود .مادران زیادی
را میبینم که هنوز از خود میپرس��ند که چرا اینطور ش��د؟ اما واقعیت این اس��ت
که من بهعنوان مادر بهجای عدم پذیرش ،میبایس��ت هر چه میتوانس��تم برای
او انجام دهم.
دغدغهی اصلی شما در این سالها چه بوده است؟ چه مشکالتی

در طی این سالها داشتید؟
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مهمترین نگرانی و دغدغه من و خیلی از مادران دیگر با کودک اوتیسم ،این است
که بعد از من و پدرش چه میش��ود؟ چون دو خواهر او نیز زندگی خود را دارند و
باالخ��ره میرون��د .همچنی��ن ،رابطهای که من با پریس��ا دارم ،پدر و خواهرانش با
او ندارند.

هنوز راه زیادی مانده تا بگویم من در این
مس��یر موفق ش��دهام ،ولی در این سالها
تالش زیادی کردهام و ناامید نشدم .چندی
پیش مطلبی خواندم که در آن نوشتهشده
بود :از حضرت علی پرس��یدند بزرگترین
گن��اه چیس��ت؟ فرمودند :ناامید ش��دن از
رحم��ت خ��دا .از خانوادهها میخواهم که
ناامید نشوند و خودشان را برای سختترین
اتفاقات آماده کنند .از این طریق میتوانیم
بهتری��ن نتیجهه��ا را ب��ه دس��ت آوریم و
درنتیج��ه هرروز بهت��ر از روز قبل خواهد
شد .در این سالها به این نتیجه رسیدهام
که در لحظات تصمیمگیری هزاران مسیر
وجود دارد و اگر یک راه را انتخاب کردیم
و به نتیجه نرسیدیم ،میتوانیم از راههای
دیگری برویم .بااینکه پریسا  29سال دارد،
هن��وز راهه��ای جدیدی را برای او انتخاب
میکنم تا بهترین ش��رایط را برای او مهیا
کنم .امیدوارم هیچیک از خانوادهها در این
مسیر ناامید نشوند.

