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Περίληψη

Αυτισμός ή «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος» 
είναι ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διατα-
ραχών με κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι 
τα ελλείμματα σε κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και τα 
επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς. Ανάλογα με 
τη βαρύτητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκδή-
λωσής του, γίνεται ταξινόμηση με βάση τις κλίμακες 
DMS και IDC. Οι θεραπευτικές μέθοδοι χρειάζεται 
να ξεκινούν αμέσως μόλις γίνει η διάγνωση. Στο 
παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των 
έως τώρα χρησιμοποιούμενων μεθόδων σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, 
ωστόσο χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία που υπάρχουν έως σήμερα, 
για την καλύτερη ολιστική θεραπευτική αντιμετώ-
πιση. Παρουσιάζονται και οι τελευταίες τάσεις της 
παγκόσμιας νευροχειρουργικής έρευνας.
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Abstract

Autism or “Autism Spectrum Disorder” is a wide 
range of neurodevelopmental disorders with 
some common features, such as deficits in social 
and communication skills, limited interest and 
repetitive behavioral patterns. Depending on 
the severity and the specific characteristics of 
the event, a classification is made based on the 
DMS and IDC scales. Therapeutic methods need 
to be started as soon as a diagnosis is made. This 
article provides an overview of the methods used 
so far globally. Each case is different, but all the 
necessary tools available to date for the best holistic 
treatment need to be considered. The latest trends 
in global neurosurgery are also emerging.

1. Εισαγωγή

Ο αυτισμός ή «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος», σύμφωνα με το Center of 
Disease Control (CDC, Κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών), 
το 2014 παρουσίαζε συχνότητα εμφάνισης στις ΗΠΑ 1/68 ή 14,7/1.000, ενώ το 
2012 1/88 ή 11,3/1.000. Συνεπώς, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς τα 
ποσοστά της συχνότητας εμφάνισης. Το σίγουρο, από τις έως τώρα στατιστικές 
αναλύσεις, είναι ότι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό αγοριών σε σχέση με το ποσο-
στό των κοριτσιών, περίπου 4 αγόρια προς 1 κορίτσι.

Επίσης, παρατηρείται συννοσηρότητα κατά 80% με γλωσσικές, γνωστικές, 
μαθησιακές, ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα). 
Επίσης, κατά 25% συνυπάρχει με επιληψία, 10% με χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
και 10% με ψυχιατρικές παθήσεις (Μπουσδούνης).

Ο αυτισμός έχει οργανική αιτιότητα και οφείλεται σε βλάβη μιας συγκεκριμένης 
περιοχής ή συστήματος του εγκεφάλου, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή του 
κατά τη διάρκεια της κύησης. Είναι ένα πολυ-παραγοντικό φαινόμενο, με κύριους επι-
βαρυντικούς παράγοντες τους κληρονομικούς (ύπαρξη και άλλου παιδιού με αυτισμό 
στην οικογένεια), ιατρικές παθήσεις (συνύπαρξη κάποιας γενετικής, χρωμοσωμικής 
ανωμαλίας, αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η προχωρημένη ηλικία των 
γονέων, η χρήση ουσιών από τη μητέρα και μολυσματικές ασθένειες κατά την περίοδο 
της κύησης, η προωρότητα και το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση (Μπουσδούνης).
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Η διάγνωση γίνεται στην ηλικία των 2-3 ετών μέσω διαγνωστικών κριτηρίων 
(DSM-V, ICD-10). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης από την ηλικία των 
18 μηνών με το τεστ (M-CHAT). Προφανώς, όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση τόσο 
καλύτερα για την άμεση έναρξη του όποιου θεραπευτικού πλάνου παρέμβασης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η όποια θεραπευτική επέμβαση ξεκινά με ειδική αγω-
γή και εκπαίδευση. Σε παγκόσμιες αναφορές, αρθρογραφικά έχουν αναφερθεί 
συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες. Επίσης, αναφέρεται η φαρμα-
κευτική αγωγή. Η άθληση είναι ένας καταπληκτικός τρόπος εξάσκησης των 
παιδιών με εκπαίδευση «έξω από το κουτί». Η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία, 
η εργοθεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη ολοκληρώνουν το μοτίβο των 
θεραπευτικών μεθόδων του αυτισμού. Τέλος, η νευροχειρουργική έρευνα έρχε-
ται να θέσει νέα δεδομένα για τις θεραπείες του μέλλοντος με τη χρησιμοποίηση 
νανοτεχνολογίας, επεμβαίνοντας κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος και όχι 
στις εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου.

Η παρούσα μελέτη σταχυολογεί όλο το φάσμα θεραπευτικής αντιμετώπισης 
και παράλληλα εστιάζει και στις θεραπείες του μέλλοντος για την καλύτερη δυνα-
τή βελτίωση και αντιμετώπιση της εκδήλωσης αυτής της βλάβης στη ρίζα της.

2. Κυρίως θέμα

2.1. Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση συντίθεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
και μεθόδων. Παρακάτω αναλύονται οι ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

2.2. ABA – Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς

Η πειραματικά θεμελιωμένη ανάλυση συμπεριφοράς είναι η επιστήμη που μελετά 
την ανθρώπινη συμπεριφορά και βασίζεται στον συμπεριφορισμό (Μπουσδούνης).

Η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (ΕΑΣ) στοχεύει στη βελτίωση της 
ζωής του ανθρώπου μέσω της ανάλυσης, της κατανόησης και της πρόβλεψης 
της συμπεριφοράς του (Μπουσδούνης).

Σύμφωνα με τον Μπουσδούνη, σημαντικότερες τεχνικές είναι: ο κύκλος συστη-
ματικής διδασκαλίας, όπου έχουμε συγκέντρωση προσοχής και κατόπιν παρου-
σίαση ερεθίσματος. Ανάλογα με το αν έχουμε σωστή ή λάθος αντίδραση, έχουμε 
επιβράβευση ή διόρθωση αντίστοιχα.
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Έπειτα πάλι γίνεται ανατροφοδότηση στη συγκέντρωση προσοχής. Η τεχνι-
κή της κλιμακωτής διαμόρφωσης συμπεριφοράς στοχεύει στη συνεχή βελτίωση 
αντιδράσεων, ώστε να εκδηλώνονται με τον αρτιότερο τρόπο.

Η διδασκαλία των αλυσιδωτών αντιδράσεων στοχεύει στη διδασκαλία σύνθε-
των αντιδράσεων, αφού τις αναλύουμε σε μικρότερα και πιο ευπρόσληπτα, για 
το παιδί, βήματα.

Η τεχνική με τα προγράμματα αυτοαπασχόλησης (activity schedules) και αυτο-
ρύθμισης, τα οποία προάγουν την αυτονομία του παιδιού και τη δυνατότητά του 
να λαμβάνει από μόνο του αποφάσεις.

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η παρατήρηση προτύπου προς μίμηση, η οποία 
γίνεται είτε με ζωντανά πρότυπα είτε με βιντεοσκοπημένα.

Έχουμε επίσης εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας, όπως το PECS, που 
θα αναλυθεί παρακάτω.

Κάποιες άλλες τεχνικές, όπως η ευκαιριακή διδασκαλία, η συστηματική χρήση 
τμηματικής βοήθειας και η διδασκαλία σε ισοδύναμες τάξεις αντιδράσεων.

Τέλος, έχουμε τις νατουραλιστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις, όπου το 
βάρος της παρέμβασης μεταφέρεται στην αυθόρμητη πρωτοβουλία του παιδιού, 
την οποία ο εκπαιδευτής αξιοποιεί προκειμένου να του διδάξει νέες λεκτικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες (π.χ. διδασκαλία κατά περίσταση).

2.3. TEACCH

Τα αρχικά TEACCH προέρχονται από το “Treatment and Education of Autistic 
and Communication Handicapped Children”, που σημαίνει «Θεραπεία και εκπαί-
δευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας».

Χρησιμοποιεί τις διδακτικές τεχνικές ανάλυσης της συμπεριφοράς, κυρίως των 
νατουραλιστικών προσεγγίσεων, και υιοθετεί ευρήματα της γνωστικής ψυχολο-
γίας. Στοχεύει στην τροποποίηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 
ώστε να καταστεί «φιλικό» προς τη διαταραχή του αυτισμού, και δίνει έμφαση στις 
δεξιότητες επικοινωνίας και στην αυτόνομη εργασία. Στηρίζεται στη χρήση της 
δομημένης διδασκαλίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διαφορετικών 
τύπων οπτικής βοήθειας, όπως τα προγράμματα αυτοαπασχόλησης, η φυσική 
δόμηση του χώρου της τάξης και η οπτική/φυσική δόμηση του χώρου εργασίας 
και δραστηριοτήτων (Μπουσδούνης).
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2.4. Κοινωνικές ιστορίες

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μικρές αφηγήσεις φτιαγμένες για να περιγράψουν 
μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός. Οι κοινω-
νικές ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, ώστε να γίνεται ευκολότερη η 
κατανόησή του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται. Μέσω των ιστοριών, πραγ-
ματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ 
μέσω των ερωτημάτων ποιος, τι και γιατί, το άτομο προσπαθεί να αντιληφθεί και 
την οπτική ενός άλλου ατόμου για το γεγονός (Μπουσδούνης).

2.5. Makaton

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας για άτομα που 
εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών, το οποίο βασίζεται στη 
χρησιμοποίηση νοημάτων ή και γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν και υπο-
στηρίζουν τον προφορικό λόγο. Φυσικά στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης 
και της χρήσης του λόγου (Μπουσδούνης). 

Το Makaton μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα περιβάλλοντα, δηλαδή στο 
σπίτι, στο σχολείο, στον χώρο απασχόλησης και εργασίας, σε κέντρα αναψυχής 
και άθλησης, στο νοσοκομείο, οικοτροφείο κ.λπ. Η διδακτική του προσέγγιση 
εστιάζει, σε πρώτο επίπεδο, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας 
και γλώσσας και, σε ένα υψηλότερο επίπεδο, στην κατάκτηση της ανάγνωσης 
και της γραφής (Μπουσδούνης).

2.6. PECS

Το PECS προέρχεται από το “Picture Exchange Communication System”, δηλαδή 
«Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων».

Το πρωτόκολλο διδασκαλίας του PECS βασίζεται στο βιβλίο του B. F. Skinner 
Κατανόηση της λεκτικής συμπεριφοράς (Verbal Behavior) και έχει ως στόχο να 
διδάσκονται συστηματικά λειτουργικοί «λεκτικοί» συντελεστές (verbal operants), 
χρησιμοποιώντας στρατηγικές βοήθειας (prompts) και ενίσχυσης, που καταλήγουν 
στην αυτόνομη επικοινωνία. Δεν χρησιμοποιούνται λεκτικές βοήθειες, επιτυγχά-
νοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση έναρξη επικοινωνίας και αποφεύγοντας 
την εξάρτηση από βοήθειες (Μπουσδούνης).
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2.7. Παιχνίδι

«Παιχνίδι στο Πάτωμα» ή “Developmental, Individual Difference, Relationship- 
Based Model” ή “Floortime” ή “DIRFloortime”. Το Floortime είναι μια θεραπεία 
που βασίζεται στην επικοινωνία και εφαρμόζεται στα παιδιά με αυτισμό. Η παρέμ-
βαση ονομάζεται Floortime, επειδή ο γονέας κατεβαίνει στο πάτωμα με το παιδί, 
για να παίξει και να αλληλεπιδράσει μ’ αυτό στο επίπεδό του. Το Floortime είναι 
μια εναλλακτική λύση για το ABA και μερικές φορές χρησιμοποιείται σε συνδυα-
σμό με θεραπείες ABA (Autism Speaks).

Το Floortime στοχεύει να βοηθήσει το παιδί να φτάσει σε έξι βασικά ορόσημα 
που συμβάλλουν στη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη: αυτορύθμιση 
και ενδιαφέρον για τον κόσμο, οικειότητα ή εμπλοκή σε σχέσεις, αμφίδρομη επι-
κοινωνία, σύνθετη επικοινωνία, συναισθηματικές ιδέες, συναισθηματική σκέψη 
(Autism Speaks).

Σύμφωνα με τους Wieder & Greenspan (2003), τα βασικά στάδια του Floortime 
είναι τα εξής: αυτορύθμιση και κοινή προσοχή (ενδιαφέρον για τον κόσμο), ενα-
σχόληση και σχέσεις, σκόπιμη αμφίδρομη επικοινωνία, σκόπιμη επικοινωνία για 
την επίλυση προβλημάτων, δημιουργία και επεξεργασία ιδεών, χτίσιμο διασυν-
δέσεων ανάμεσα στα σύμβολα – ιδέες.

Επίσης, έχουμε τα “Functional Emotional Developmental Levels (D)”, δηλα-
δή «Λειτουργικά επίπεδα συναισθηματικής ανάπτυξης (D)». Τα προγράμματα 
παρέμβασης DIR-FCD στοχεύουν συγκεκριμένους στόχους σε κάθε επίπεδο, 
αξιολογούν και παρακολουθούν, χρησιμοποιώντας τη συλλογή δεδομένων 
και τη δειγματοληψία βιντεοταινιών, και προσαρμόζουν τους στόχους και τις 
στρατηγικές θεραπείας, όσο το άτομο πραγματοποιεί την αναπτυξιακή πρό-
οδο. Το D (Developmental) ορίζει τις θεμελιώδεις ικανότητες (επίπεδα) για 
κοινή προσοχή και ρύθμιση, εμπλοκή σε ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, 
αμφίδρομη επικοινωνία και σύνθετη επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 
(Autism Speaks).

2.8. Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων

H πρώτη προσέγγιση αφορά την «Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων» ή “Relation 
development intervention (RDI)”. Η παρέμβαση ανάπτυξης σχέσεων (RDI) 
είναι μια συμπεριφορική θεραπεία που βασίζεται στην οικογένεια και αντιμε-
τωπίζει τα βασικά συμπτώματα του αυτισμού. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Οι γονείς εκπαιδεύονται ως ο 
πρωταρχικός θεραπευτής στα περισσότερα προγράμματα RDI. Το RDI βοηθά 
τα άτομα με αυτισμό να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις, ενισχύοντας τα 
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δομικά στοιχεία των κοινωνικών συνδέσεων. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα 
σχηματισμού συναισθηματικού δεσμού και ανταλλαγής εμπειριών με άλλους 
(Autism Speaks).

H δεύτερη προσέγγιση αφορά την «Κοινωνική επικοινωνία, συναισθη ματική 
ρύθμιση και υποστήριξη συναλλαγών (SCERTS)» ή “Social Communication, 
Emotional Regulation, and Transactional Support (SCERTS)”. Ο εκπαιδευτικός 
προγραμματισμός για άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD) 
μπορεί να περιγραφεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα: εστιασμένες προσεγγίσεις 
και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Οι εστιασμένες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν 
τεκμη ριωμένες στρατηγικές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα συμπτώματα. 
Αυτές οι τεκμηριωμένες στρατηγικές είναι πράγματι απαραίτητες για την υπο-
στήριξη ατόμων με ASD, όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς ανάγκης. Αντίθετα, 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παρέχει ένα πλαίσιο ευρείας εμβέλειας και έχει 
σχεδιαστεί για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας και για την παραγωγή θετι-
κών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων την περίοδο της ενηλικίωσης. Το μοντέλο 
SCERTS είναι μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση, που 
αναπτύχθηκε για να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα 
για άτομα με ASD και τις οικογένειές τους, ενώ αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα πιο 
εστιασμένων παρεμβάσεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων (Prizant et al., 2006).

2.9. Αισθητηριακή παρέμβαση

«Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης» ή “Sensory Integration Therapy (SIT)”. 
Μια παρέμβαση στην οποία ο συμμετέχων λαμβάνει αισθητήρια διέγερση, με στόχο 
τη βελτίωση της προσοχής και της γνωστικής λειτουργίας, ενώ μειώνει τις δια-
ταραχές ή τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Παραδείγματα SIT περιλαμβά-
νουν το βούρτσισμα του σώματος, τη συμπίεση των αγκώνων και των γονάτων, 
την ταλάντευση σε μια αιώρα που αιωρείται από την οροφή και την περιστροφή 
γύρω γύρω από μια σανίδα σκέιτμπορντ. Παραδείγματα παρεμβάσεων αισθητη-
ριακής ολοκλήρωσης περιλαμβάνουν τη χρήση ζυγισμένου γιλέκου ή βραχιολιών, 
τοποθέτηση κάλτσας σώματος στον συμμετέχοντα ή μασάζ στο στόμα ή σε άλλα 
μέρη του σώματος του παιδιού. Η Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης συχνά 
εποπτεύεται από έναν επαγγελματία θεραπευτή (ASAT – Real Science, Real Hope).
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3. Συμπληρωματικές και εναλλακτικές  
ιατρικές θεραπείες

Οι γονείς παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD) μπορούν να 
επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες 
(CAM) με τα παιδιά τους, αντί για ή επιπλέον των συμβατικών θεραπειών. Οι θερα-
πείες CAM είναι αμφιλεγόμενες και μη μελετημένες και, για τους περισσότερους, 
η αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί. Πάνω από το 70% είχαν δοκιμάσει 
τουλάχιστον μία θεραπεία CAM με το παιδί τους και περίπου οι μισοί χρησιμο-
ποιούν επί του παρόντος μία ή περισσότερες CAM. Οι αναλογίες αποδόσεων της 
αποτελεσματικότητας γονικής αξιολόγησης δίνουν μικρή κλίση για βελτίωση 
σε σχέση με την απουσία βελτίωσης για θεραπείες CAM (Christon et al., 2010).

3.1. Γιόγκα

Η μείωση του άγχους μέσω μη φαρμακολογικών τεχνικών είναι ελκυστική τόσο 
για τις οικογένειες όσο και για τους ιατρούς. Η γιόγκα είναι μια προσέγγιση μυα-
λού – σώματος που αποτελεί δημοφιλή πρακτική λόγω της αύξησης της αίσθη-
σης ευεξίας και ελέγχου και της δυνατότητας μείωσης του άγχους. Η θεραπεία 
χαλάρωσης μείωσε τα συμπτώματα άγχους σε εσωτερικούς ασθενείς σε παιδια-
τρική ψυχιατρική υπηρεσία και σε παιδιά με διανοητική καθυστέρηση (Levy & 
Hyman, 2008).

3.2. Μουσικοθεραπεία

Η χρήση μουσικής για την ενίσχυση της επικοινωνίας εφαρμόζεται συχνά στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η χρήση της μουσικής σε διακριτή θερα-
πευτική μορφή για την ενίσχυση της κοινωνικής ικανότητας και της ανάπτυ-
ξης της επικοινωνίας σε παιδιά με αυτισμό έχει εξεταστεί σε μικρές δοκιμές, με 
πιθανότητες θετικών επιδράσεων στη διάδραση ομιλίας και χειρονομίας. Δεν 
αναφέρθηκε καμία επίδραση στη συνολική συμπεριφορά. Η κλινική πρακτική 
συνδυάζει συχνά τη μουσική με άλλες παρεμβάσεις, με υποκειμενικό όφελος. Η 
περαιτέρω μελέτη της νευροβιολογίας της μουσικής επεξεργασίας σε άτομα με 
αυτισμό μπορεί να προσφέρει περισσότερες γνώσεις για τη μουσική θεραπεία 
ως διακριτή θεραπεία ή ως μέρος άλλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Levy & 
Hyman, 2008).
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3.3. Συμπληρώματα διατροφής

Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική χρησιμοποιείται ευρέως για παι-
διά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητά τους. Τα κυριότερα συμπληρώματα είναι: Δίαιτα χωρίς 
γλουτένη/καζεΐνη, σεκρετίνη, υπερβαρική θεραπεία οξυγόνου (HBOT), Βιταμίνη 
Β6 – μαγνήσιο, απαραίτητα λιπαρά οξέα και ανοσοθερα πείες (Whitehouse, 2013).

3.4. Χειροπρακτική

Η χειροπρακτική φροντίδα είναι μια κοινή προσέγγιση που χρησιμοποιείται από 
πολλές οικογένειες για γενικά θέματα υγείας (Levy & Hyman, 2008).

3.5. Κρανιοϊερό μασάζ

Ο φυσικός χειρισμός του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης έχει χρησιμο-
ποιηθεί από χειροπράκτες, οστεοπαθητικούς γιατρούς, επαγγελματίες θεραπευ-
τές και άλλους για συγκεκριμένους θεραπευτικούς σκοπούς. Παρά τους ισχυρι-
σμούς ότι οι ασκούμενοι μπορούν να αλλάξουν και να αισθανθούν τη ροή του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) ή το Cranial Rhythm Impulse, δεν μπορεί να 
αποδειχθεί η κίνηση οστών και η μεταβολή της πίεσης σε εργαστηριακό επί πεδο 
ή σε ανθρώπους. Είναι πιθανό ότι η αντιληπτή θεραπευτική απόκριση μπορεί 
να είναι δευτερεύον αποτέλεσμα σε μια άλλη πτυχή της θεραπείας, όπως η αφή 
(Levy & Hyman, 2008).

3.6. Θεραπείες μάλαξης – αφής

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνουν μασάζ και 
Aroma Therapy (Levy & Hyman, 2008).

3.7. Ακουστική ολοκλήρωση

Ο στόχος της κατάρτισης ακουστικής ενοποίησης (Auditory integration training 
— AIT) είναι να βελτιώσει τα ακουστικά ελλείμματα επεξεργασίας και να βελτιώσει 
τη συγκέντρωση. Πολλοί γονείς αναφέρουν επίσης βελτιωμένες συμπεριφορές. 
Οι διάφορες μέθοδοι της AIT περιλαμβάνουν την ακρόαση μέσω ακουστικών 
ηλεκτρονικά τροποποιημένης μουσικής, φωνής ή ήχων, σε μια προσπάθεια βελ-
τίωσης της λειτουργίας (Levy & Hyman, 2008).
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3.8. Διακρανιακή μαγνητική διέγερση

Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS) περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός ηλε-
κτρομαγνητικού πηνίου στο τριχωτό της κεφαλής και την παραγωγή ηλεκτρικών 
ρευμάτων χαμηλού επιπέδου στον φλοιό και δευτερογενώς τους ταχείς μαγνητι-
κούς παλμούς, για την εξέταση της νευρολογικής λειτουργίας σε άλλες διαταρα-
χές, όπως η ADHD. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές θεραπείας για κατάθλιψη, 
σύνδρομα πόνου και κινητική λειτουργία σε άλλες καταστάσεις ασθένειας. Αυτή 
η τεχνολογία δεν σχετίζεται με τη χρήση μαγνητών που λαμβάνονται στο εμπόριο 
και εφαρμόζονται τοπικά ως τύπος ενεργειακής ιατρικής (Levy & Hyman, 2008).

4. Φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή στοχεύει σε συνυπάρχουσες παθήσεις του αυτισμού, 
όπως άγχος και κατάθλιψη. Επίσης, ανάλογα με διάφορες κλινικές εκδηλώσεις, 
επιλέγεται και η αντίστοιχη αγωγή. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η υπερκινη-
τικότητα, η επιθετικότητα, τα επαναλαμβανόμενα στερεοτυπικά συμπεριφορικά 
μοτίβα, ο αυτοτραυματισμός, οι διαταραχές του ύπνου, η απροσεξία, και πιθανές 
ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές.

4.1. Ψυχοτρόπα

Χρήση αντικαταθλιπτικών για την κατάθλιψη, αντιψυχωσικών για την επιθετι-
κότητα, αλλά και φαρμάκων για την υπερκινητικότητα.

4.2. Μη ψυχοτρόπα φάρμακα

Φάρμακα για τον αυτοτραυματισμό και την απροσεξία.

5. Άθληση

Ο αθλητισμός είναι από τα πιο ευχάριστα κομμάτια ενός θεραπευτικού πλάνου, 
γιατί ψυχαγωγεί και παράλληλα εκπαιδεύει το παιδί. Στα παιδιά με ελλείμματα, 
συνήθως τα ατομικά αθλήματα προτιμώνται από τα ομαδικά. Παρ’ όλα αυτά, ανά-
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λογα με το ποιο άθλημα αγαπά κάποιο παιδί, χρειάζεται να γίνεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε αυτό να ασχοληθεί με κάτι που το ευχαριστεί, ξεπερνώντας 
τα όποια εμπόδια.

5.1. Θεραπευτική ιππασία

Η ιπποθεραπεία είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα, γιατί βοηθά στον νευρο-
μυϊκό συντονισμό και την ισορροπία. Βελτιώνει τη βάδιση, τη στάση του σώματος 
και της κεφαλής μέσω της παθητικής κίνησης και της προσπάθειας ισορροπίας. 
Είναι ένα άθλημα που λαμβάνει χώρα στη φύση και το οποίο βοηθά ψυχολογικά 
και αυξάνει την προσοχή και την παρατηρητικότητα. Είναι ένα «παιχνίδι» που 
γυμνάζει σώμα και πνεύμα.

5.2. Πολεμικές τέχνες

Η ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες βοηθά τόσο το πνεύμα όσο και το σώμα, 
δεδομένου ότι τα άτομα μαθαίνουν να ανεξαρτητοποιούνται και να κοινωνικο-
ποιούνται. Μέσω του αθλήματος, γίνεται εκπαίδευση ισορροπίας και συντονισμού 
κινήσεων, κάτι το οποίο δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση στα παιδιά και τα κάνει 
να νιώθουν και να είναι πιο δυνατά.

5.3. Κολύμβηση

Η κολύμβηση και οι ασκήσεις στο νερό είναι κάτι ενδυναμωτικό και συνάμα 
ψυχαγωγικό. Είναι ένα άθλημα επίσης έξω από τη συνηθισμένη καθημερινή ρου-
τίνα του παιδιού και αν προσεγγιστεί με σταδιακά βήματα εκπαίδευσης, μπορεί 
άνετα να ενταχθεί σε ένα θεραπευτικό πλάνο. Βελτιώνει το εύρος κίνησης και 
την ικανότητα αντίληψης του σώματος και των κινήσεων από το παιδί. Επίσης, 
η ισορροπία στο νερό είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις.

5.4. Στίβος

Ο στίβος περιλαμβάνει επίσης πολύ σημαντικά αθλήματα. Πολλά άτομα με ιδιαίτερες 
δυσκολίες κατάφεραν και πήραν μέρος στο τρέξιμο σε παραολυμπιακούς αγώνες. 
Τα αθλήματα ξηράς περιλαμβάνουν και ασκήσεις γυμναστικής για ενδυνάμωση 
μυϊκών ομάδων, ώστε να βοηθήσουν στη συμμετοχή στο άθλημα που θα επιλεγεί.
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5.5. Ποδηλασία

Τελευταία, ένα «λίγο» πιο δύσκολο άθλημα είναι η ποδηλασία, που απαιτεί συντο-
νισμό στα πόδια. Επομένως, μόλις αποκτηθεί αυτή η τεχνική, βοηθά στην αισθη-
τηριακή ολοκλήρωση και στο αίσθημα κίνησης και ανεξαρτησίας.

6. Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία έχει στόχο να εντοπίσει νευρομυϊκά ελλείμματα και να βοη-
θήσει στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται σε πρώτο επίπεδο 
δραστηριότητες καθημερινής ζωής και σε δεύτερο επίπεδο πιο σύνθετες δραστη-
ριότητες και κινήσεις. Παθητικές και ενεργητικές ασκήσεις, ενδυνάμωση μυών, 
ηλεκτροθεραπεία, μάλαξη, κινησιοθεραπεία, νευρομυϊκή επανεκπαίδευση είναι 
ένα μικρό δείγμα των τεχνικών που εφαρμόζονται.

7. Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία βοηθά να βελτιωθούν προβλήματα λόγου και άρθρωσης, με σκοπό 
την καλύτερη επικοινωνία με άλλα άτομα και την ανταπόκριση σε λεκτικά ερεθί-
σματα. Συνδυάζεται με εικόνες και ιδιαίτερες τεχνικές, που αναλύθηκαν νωρίτερα 
στην ειδική εκπαίδευση.

8. Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία βοηθά πολύ τα παιδιά να γίνουν πιο παραγωγικά και να κάνουν 
δραστηριότητες καθημερινής ζωής, απλές εργασίες και να ψυχαγωγηθούν κάνοντας 
κάτι δημιουργικό. Εστιάζει στη δημιουργία και στην ψυχική και συναισθηματική 
ευτυχία μέσω της παραγωγής κάποιου έργου ή δουλειάς. Είναι επίσης ο πρόδρομος 
για την επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής ενασχόλησης, δηλαδή βοηθά τα άτο-
μα να βρουν κάτι ευχάριστο και δημιουργικό, το οποίο μπορούν να υλοποιήσουν.
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9. Ψυχολογική υποστήριξη

Σε κάθε θεραπευτικό πλάνο είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη, για να 
βοηθήσει τα παιδιά να βρουν στόχους και ερεθίσματα. Επίσης, για να ενεργο-
ποιήσει κίνητρα για δημιουργία, αλλά και να βοηθήσει σε απλές απορίες καθη-
μερινής ζωής.

10. Νευροχειρουργική έρευνα

Οι τελευταίες τάσεις της νευροχειρουργικής έρευνας στοχεύουν στη βαθιά διέ-
γερση του εγκεφάλου. Η ιδέα ενός βηματοδότη για τον εγκέφαλο μπορεί να φαί-
νεται περίεργη, αλλά ορισμένοι νευροχειρουργοί χρησιμοποιούν μια παρόμοια 
συσκευή για τη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών. Έχετε πιθανώς ακούσει για 
βηματοδότες που τοποθετούνται στην καρδιά. Πρόκειται για μικρές συσκευές που 
λειτουργούν με μπαταρία και στέλνουν ηλεκτρικούς παλμούς στην καρδιά για 
ρύθμιση του καρδιακού παλμού (Columbia – Neurological Surgery).

Η βαθιά διέγερση του εγκεφάλου είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει την εμφύ-
τευση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, τα οποία στέλνουν ηλεκτρικά ερεθί σματα για 
τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας αυτού του τμήματος του εγκεφάλου. Ακρι-
βώς όπως κάνει ένας βηματοδότης της καρδιάς, όπου η ποσότητα ηλεκτρικής 
διέγερσης ελέγχεται από μια συσκευή που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα στο 
άνω στήθος. Ένας νευροχειρουργός προσαρμόζει τη συσκευή για να δώσει τη 
σωστή ποσότητα διέγερσης στον εγκέφαλο (Columbia – Neurological Surgery).

Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου 
του Πάρκινσον και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, και πιστεύεται ότι 
μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τη θεραπεία του αυτισμού (Columbia – 
Neurological Surgery).

Η αμυγδαλή είναι μια ομάδα νευρώνων σε σχήμα αμυγδάλου, που βρίσκεται 
κοντά στο εγκεφαλικό στέλεχος και θεωρείται μέρος του «πρωτόγονου» εγκε-
φάλου, ο οποίος αναλαμβάνει τις ενστικτώδεις λειτουργίες. Σχετίζεται με τα 
συναισθήματα, και ειδικά με τον φόβο, και τις αντιδράσεις σε αυτά. Συνδέεται με 
αρκετά από τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν πρώιμα 
και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα των αισθήσεων, με σκοπό την ταχεία αντίδραση. 
Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων και στις συναισθημα-
τικές αντιδράσεις (Wikipedia – Αμυγδαλή).

Μεταξύ αυτών των διαταραχών του αυτισμού, φαίνεται ότι η αμυγδαλή είναι 
ένας βασικός κόμβος που εμπλέκεται στα κοινωνικο-συναισθηματικά ελλείμματα. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν αρχίσει να χαρακτηρίζουν την αμυγδαλή ως ολοκλη-
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ρωτή πολυαισθητηριακών πληροφοριών και ανιχνευτή βιολογικής συνάφειας 
και συναισθηματικής εκτίμησης. Επειδή η κοινωνική γνώση εξαρτάται από μια 
τέτοια ανίχνευση και εκτίμηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αμυγδαλή 
εμφανίζει σταθερά ανωμαλίες σε άτομα με αυτισμό, φαίνεται ότι αυτή η δομή 
πρέπει να γίνει λογικός στόχος διερεύνησης για την αντιμετώπιση της σοβαρής 
νευροδιαμόρφωσης του αυτισμού (Sinha, McGovern, Sheth, 2015).

11. Συμπεράσματα

Ένα ολιστικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του αυτισμού χρειάζε-
ται να περιλαμβάνει το σύνολο των προαναφερθέντων χειρισμών, που κρίνονται 
απαραίτητοι για τη βελτίωση του κάθε ατόμου. Κάθε περίπτωση είναι διαφορε-
τική και συνεπώς, έπειτα από την κατηγοριοποίηση και τις ιδιαίτερες δυσκολίες 
που παρουσιάζονται, υπάρχει μεγάλη ευελιξία ανάμεσα στους απαραίτητους και 
προαιρετικούς χειρισμούς, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέ σματα. 
Το παρόν άρθρο άθροισε το σύνολο του έως τώρα διαθέσιμου «οπλοστασίου» μας 
για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση του αυτισμού. Τονίζεται ότι όλα αυτά απο-
τελούν ένα δυναμικό σύστημα που συνεχώς ενημερώνεται και αναβαθμίζεται, 
οπότε συνιστάται διαρκής ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις της επιστήμης και 
εξέταση παραδειγμάτων επιτυχούς αντιμετώπισης.
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