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Alex (Alexandra) Garish tudja, hogyan kell drámai módon színre lépni. A 11 éves kislány a
családja északnyugat-montreali otthonának ebédlőjébe siklik be, karjait kinyújtva, mint egy
repülőgép, és halk sivító hangot ad ki. Süllyed és hirtelen fordul, mielőtt simán landolna a családi
számítógép előtti fonott székre. Néhány ujjmozdulattal elindít egy animációs videót a körökről,
négyzetekről és más geometriai formákról, amibe azonnal elmerül. Néha-néha megfordul, hogy
a válla fölött lopva a mögötte lévő asztalnál ülő látogatóra pillantson.

Alexet 2 éves korában diagnosztizálták autizmussal, és csak 4 éves korában kezdett el beszélni.
Ma is csak egyszerű, két-három szavas mondatokban beszél. A standardizált tesztek azt mutatják,
hogy enyhe kognitív zavarai vannak. Problémás a fürdés és az önálló WC használat. Nem tudja
megmondani hány óra van, és segítségre van szüksége az utcán való átkeléshez. Ha feldúlt,
heves dührohamokat kap, gyakran dobál át tárgyakat a szobán vagy fetreng a padlón.

Alex szülei "alacsonyan funkcionálónak", míg John szülei "magasan funkcionálónak" írják le
gyermeküket. De ezek a címkék félrevezetőek lehetnek.

A Szent Lőrinc folyó túloldalán, Montrealban él John Walsh, egy 13 éves �ú, akinél 3 éves
korában autizmust diagnosztizáltak, és Alexhez hasonlóan nála is lassan fejlődött a beszéd. (John
édesanyja, Mary Walsh kérte, hogy ne használjuk a valódi nevüket, mivel John nem ismeri el,
hogy autista.) De Alexszel ellentétben John nem mutatja a kognitív zavarok jeleit. Az
iskolájában, amely a tipikusan fejlődő gyermekek számára fenntartott általános iskola, kiválóan
teljesít az olvasásban és a matematikában. Önállóan használja a tömegközlekedést, és még
idegeneknek is képes útbaigazítást adni a város bonyolult metrórendszerében. John könnyedén
beszélget másokkal, bár hajlamos a dolgokat szó szerint venni, és bizonyos kifejezések, például
a "kapjuk el a buszt", zavarba hozzák.
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Ezzel szemben John jól teljesít az iskolában, és a mindennapi élet számos területén kiemelkedő
teljesítményt nyújt, így az ő küzdelmei, amelyek nem azonnal nyilvánvalóak: nincsenek barátai,
nehezen értelmezi mások arckifejezését, és nehezen ismeri fel az érzelmeket a hangszínből.
Tornaórán inkább a tornaterem padlójának vonalait járja végig, ahelyett, hogy másokkal játszana.
Rugalmatlan, ami az autizmus egyik jellemzője. Például a hét minden napján csak egy bizonyos
színű inget visel: hétfőnként kéket, pénteken narancssárgát. Az iskolája azonban megköveteli,
hogy a diákok csak fekete-fehérben járjanak, ami eleinte óriási szorongást okozott neki. Amíg
hozzá nem szokott a szabályhoz, John úgy oldotta meg, hogy a színes inget a fekete-fehér
egyenruha alatt viselte, amit levetett, amint hazaért.

Alex gyakran vezeti a többi gyereket az osztályában a táncórákon, és édesanyja, Wendy Garish
azzal büszkélkedik, hogy egy tanárnő Alexet az osztály egyik legjobb táncosának nevezi. Alex
még barátságot is kötött néhány osztálytársával, és minden szerdán együtt ebédel egy �úval, akit
különösen kedvel. "Szeretik egymást" - mondja Wendy. "Amikor együtt sétálnak, a lányom
megfogja a �ú kezét".

"A szülők gyakran kérdezik a diagnózis felállítása közben: "Hol helyezkedik el a spektrumon a
gyermekem, a magasan vagy az alacsonyan funkcionáló végén van?" - mondja Tony Charman, a
londoni King's College klinikai gyermekpszichológia professzora. "Egyrészt tudja az ember, hogy
mit kérdeznek, de [valójában] nem tudja. Az ’autizmus súlyosságáról’ kérdeznek? A működésre
vagy a mindennapi élethez való alkalmazkodásra kérdeznek rá?"

A nyelvi és kognitív nehézségei ellenére Alex például a mindennapi élet számos területén
remekül boldogul. A legtöbb hétköznapon egy autista vagy más speciális igényű gyermekek
számára fenntartott iskolába jár. Amint minden nap hazaér, felszalad a lépcsőn a szobájába, és
segítség nélkül gyorsan átöltözik otthoni ruhájába. Szobáját szép rendben tartja. Több tucat
eredeti rajza borítja a hálószobája falát. Elmondja kedvenc zeneszerzőinek teljes nevét:
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach és Ludwig van Beethoven. Amikor észreveszi,
hogy a kisöccse megsérült, egy rögtönzött orvosi készlettel a kezében odasiet hozzá, hogy
megpróbálja meggyógyítani, bármi is legyen a baja.
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Más csoportok többdimenziós vizsgálati technikákat fejlesztenek ki annak mérésére, hogy egy
autizmussal élő személy mennyire jól működik a mindennapi élet különböző területein, a
másokkal való kommunikációtól kezdve a közösségben való részvétel képességéig. Ezek az új
eszközök közös nyelvet biztosíthatnak ahhoz, hogy a kutatók, a klinikusok és a családok
könnyebben megérthessék egymást. Az egyéni hiányosságok pontos meghatározásával utat
mutathatnak a személyre szabott kezelés felé. De ezeken a gyakorlati célokon túlmenően
drámaian gazdagabb, holisztikusabb képet adhatnak arról is, hogy milyen érzés autista embernek
lenni.

Címkék által korlátozva

Az autizmussal kapcsolatos kutatásokban a "magasan funkcionáló" kifejezést gyakran használják
olyan autista személy leírására, aki 70 vagy 80 feletti eredményt ér el az intelligenciahányados
(IQ) teszteken. A tudósok néha kizárják az autizmus-kutatásaikból azokat, akik e határérték alatt
teljesítenek, mert a résztvevőknek nehézséget okozhat az utasítások követése vagy a vizsgálat
befejezése.

Nyilvánvaló, hogy mind Alex mind John az élet bizonyos területein jól működnek, míg más
területeken nehézségekbe ütköznek, azaz mindketten a képességek és kihívások sajátos
mozaikjával rendelkeznek. Történeteik jól illusztrálják azt a problémát, amellyel évtizedek óta
küzd az autizmus-kutatás: Pontosan mit jelentenek a „magasan- vagy alacsonyan funkcionáló”
kifejezések, és melyik kire vontakozik?

Egy kanadai folyamatban lévő vizsgálat segíthet megválaszolni ezt a kérdést. Öt egyetem
kutatócsoportja 2004 óta több mint 400 autista gyermeket - köztük Alexet és Johnt - követett
nyomon autizmus diagnózisuk megszületése óta. A gyermekeket fejlődési pályájuk alapján
jellemzik - hogyan változnak tüneteik és képességeik több területen az évek, sőt évtizedek
során. A hosszú távú vizsgálat segíthet megmagyarázni, hogy ez a két gyermek miért tér el a
képességeiben annak ellenére, hogy a diagnózis felállításakor hasonló képességekkel indultak.
Azt is megmagyarázhatja, hogy a hagyományos címkéket hogyan kell változtatni ahhoz, hogy
pontosan leírják az autista gyermekeket.
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Catherine Lord, a New York-Presbyterian kórház Center for Autism and the Developng Brain nevű
részlegének igazgatója szerint a szülők néha az „alacsonyan funkcionáló” kifejezést rövidítésként
használják, hogy jelezzék, ha a gyermek bizonyos területeken akadályozott, anélkül, hogy
pontosan meg kellene fogalmazniuk, hogy mik lehetnek ezek. "A sajtóban gyakran az olyan
autizmussal élő emberekre összpontosítanak, akik képesek saját érdeküket védeni, és akik
nagyon izgalmas dolgokat csinálnak. Így a családok szeretnék világossá tenni, hogy az ő gyerekük
nem ilyen.”

Ez a címke azonban olyan kategóriába zárhatja a gyerekeket, ami gyakran megbélyegző. "Az
"alacsonyan funkcionáló" kifejezés egyszerűen szörnyű" - mondja Lord. "Ez nem azt jelenti, hogy
nem tudnak megtenni dolgokat, csak azt, hogy több támogatásra van szükségük". (Az Egyesült
Államokban a diagnosztikai kézikönyv az autizmus súlyosságát nem a képességek, hanem az
egyén támogatási szükséglete szerint határozza meg.)

De az IQ-ra támaszkodni durva megközelítés, mondja Peter Szatmari, a torontói Centre for
Addiction and Mental Health és a Hospital for Sick Children vezetője, aki a hosszú távú kanadai
vizsgálatot vezeti. "Ez nem a működés mérése. Ez annak mérése, hogy van-e értelmi
fogyatékosságuk vagy sem" - mondja. "Nem tükrözi, hogy az autista gyerekek hogyan
boldogulnak a való világban."

Egyes kutatók ehelyett a tünetek súlyosságát használják mérőszámként: Például alacsony
funkcionalitásúnak bélyegezhetnek egy olyan gyermeket, aki gyakran kerüli a másokkal való
interakciót, sokat csapkod a kezével, vagy más ismétlődő viselkedést és korlátozott érdeklődést
mutat.

Eközben az autista gyermekek szülei gyakran olyan kritériumok alapján ítélik meg a
működőképességet, mint például az, hogy gyermekük mennyire jól beszél, vagy milyen könnyen
vesz részt különböző tevékenységekben.



Mivel mérhető egy élet? 

6
www.asdkviz.com

Többféle pálya

Szatmari tanulmánya kínálhat néhány alternatívát. A tanulmány ötlete az 1990-es években
született meg, jóval Alex és John születése előtt. Szatmari és kollégái olyan kutatást akartak
megtervezni és megvalósítani, amely a kutatási prioritások meghatározásával foglalkozik, még
pedig a szélesebb autista közösség - szülők, klinikusok és politikai döntéshozók - bevonásával.
Kérdőívekkel keresték meg a közösség tagjait, hogy felmérjék a prioritásokat, és a
legnépszerűbb javaslat meglepő volt.

"Azt hittem, hogy ez egy olyan kutatás lesz, amely azt vizsgálja, hogy mi a leghatékonyabb korai
beavatkozás, vagy mi a legjobb terápia" - mondja Szatmari. Ehelyett a leggyakrabban felmerülő
kérdés a következő volt: "Milyen tényezők kapcsolódnak a jó kimenetelhez?". Más szóval, mi
határozza meg, hogy egy autizmussal élő személy mennyire fog jól működni az életben?

Még az is szerencsétlen következményekkel járhat, ha valakit magasan funkcionálónak
minősítenek. Bárki, függetlenül attól, hogy autista-e, az élet bizonyos területein jobban
működik, mint más területeken, legyen szó barátságok kialakításáról és megtartásáról, az
információk megtanulásáról és megjegyzéséről, az öngondoskodásról, a kommunikációról, a
problémamegoldásról vagy a �gyelemről. Ha azt mondjuk, hogy egy autizmussal élő személy
magasan funkcionáló, az azt jelenti, hogy ezeken a területeken mindegyikben kompetens, de ez
egyszerűen nem igaz - mondja Charman. "Valaki lehet nagyon okos az IQ-teszten, de szociálisan
nagyon sérült, és óriási problémái vannak a kapcsolatépítésben vagy a mindennapi életben, mert
szenzoros érzékenység vagy nagyfokú szorongás jellemzi".

Gyakorlati szempontból mindkét címke korlátozó lehet: Egy gyermeket megakadályozhat abban,
hogy részt vegyen azokban a tevékenységekben, amelyekben szeretne, vagy kizárhat egy
másikat abból, hogy megkapja a szükséges szolgáltatásokat.

A címkék teljes elhagyása azonban nem jelent alternatívát. Lord szerint a kutatóknak szükségük
van valamilyen nyelvezetre az autizmus különböző megnyilvánulásainak leírására. "Az a baj, hogy
a kutatók is emberek, és szeretik a rövid kifejezéseket" - mondja Lord. "De megfelelő lenne más
is, mint a "magasan funkcionáló" és az "alacsonyan funkcionáló"."
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A vizsgálat egyik célja egyszerűen az, hogy leírja, hogyan változnak a gyermekek tünetei,
készségei és képességei felnőtté válásuk során, és meghatározza, hogy e pályák alapján
alcsoportokba sorolhatók-e a gyermekek. Egy másik cél annak kiderítése, hogy bizonyos
kiindulási jellemzők - mint például az IQ-érték, a nyelvi képességek, a biológiai nem vagy a
diagnózis felállításakor betöltött életkor - előre jelzik-e, hogy a gyermek idővel hogyan fog
változni.

A kérdés megválaszolására Szatmari és csapata elindította a Pathways in Autism Spectrum
Disorders (Pályák az autizmus spektrumzavarokban) elnevezésű kutatást, hogy nyomon kövesse
a 2 és 4 éves kor között autizmussal diagnosztizált gyermekeket. Mivel kevés kutató ért egyet
abban, hogy milyen a jó kimenetel az autizmussal élőknél, a csapat már a kezdet kezdetén úgy
döntött, hogy nem egyetlen területre összpontosít, hanem több területen is nyomon követi a
gyerekeket.

"Sokféle úgynevezett ’jó kimenetel’ létezik" - mondja Mayada Elsabbagh, a montreali McGill
Egyetem pszichiátria adjunktusa, aki Szatmari mellett dolgozik a kutatásban. "A kihívás
számunkra az, hogy hogyan tudunk minél többet felhasználni az ismeretekből azokon a
területeken, amelyeket már megértettünk, és amelyekről úgy gondoljuk, hogy relevánsak."

A kutatók az első négy év alatt négyszer, majd ezt követően nagyjából kétévente mérték a
gyerekek kognitív képességeit, nyelvi készségeit és az autizmus tüneteinek súlyosságát
standardizált tesztekkel. A szülők és gondozók olyan kérdőíveket töltöttek ki, amelyekben saját
stresszszintjükre és megküzdési módszereikre, valamint gyermekük mindennapi életvezetési
készségeire, viselkedésére, tüneteire és kezeléseire kérdeztek rá.
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Meglepő módon a kutatók kevés átfedést találtak a két vizsgálat alanyai között. A legsúlyosabb
tünetekkel rendelkező gyermekek nem feltétlenül tartoztak a leggyengébb mindennapi
életvezetési képességekkel rendelkező csoportba, ami arra utal, hogy a tünetek súlyosságának
kevés köze van a mindennapi feladatok elvégzéséhez.

Ez a megállapítás tükrözi azt, amiről a szülők gyakran beszámolnak: Néhány autista gyermeknek,
mint Alexnek, lehet, hogy szűk érdeklődési köre van, és nehezen beszél, de a mindennapi
teendők ellátása mégis sikerül nekik. Azt is megerősíti, hogy a működés egyetlen mérőszáma
nem képes megjósolni, hogy egy gyermek más területeken mennyire jól teljesít.

Már a vizsgálat első szakasza is új ismereteket hozott arról, hogy a tünetek súlyossága és a
mindennapi életvitelhez szükséges készségek hogyan változhatnak a gyermekeknél a diagnózis
felállításától 6 éves korukig. (A második szakasz, amelynek adatgyűjtését a kutatók tavaly
fejezték be, azt vizsgálja, hogyan működtek a gyermekek 11-12 éves korukig; a harmadik
szakasz célja, hogy a gyermekeket 18 éves korukig kövessék.) Négy év adatainak elemzése után
Szatmari és kollégái tavaly arról számoltak be, hogy a gyermekeket két csoportra tudták osztani a
tünetek súlyossága alapján, beleértve a szociális és kommunikációs zavarokat, az ismétlődő
viselkedéseket és a korlátozott érdeklődést. A legtöbb gyermeknek a diagnózis felállításakor
súlyos tünetei voltak, és ezek a tünetek alig változtak a növekedésükkel. Egy kisebb csoport, a
vizsgált személyek 11 százaléka, viszonylag enyhe autizmus-tünetekkel kezdte, amelyek idővel
javultak.

Ezután a kutatócsoport a mindennapi életvitelhez szükséges készségeket, más néven az adaptív
funkciókat vizsgálta - azt, hogy a gyerekek mennyire jól kommunikálnak és lépnek kapcsolatba
egymással, tudnak-e telefonálni vagy internetezni, képesek-e önállóan enni, öltözködni, fürdeni
és fogat mosni, és mennyire értik az olyan fogalmakat, mint az idő és a pénz. Ebben a
vizsgálatban az egyik csoport, amely a gyermekek 29 százalékát foglalta magában, rendelkezett
a legrosszabb mindennapi életvezetési képességekkel, amelyek idővel még romlottak is. Egy
másik csoport - a gyermekek fele - közepes szintű működéssel rendelkezett, amely stabil maradt.
A gyermekek harmadik és legkisebb csoportja rendelkezett a legerősebb képességekkel a
diagnózis felállításakor, és az életkor előrehaladtával ezek a képességek javultak.
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Mindenesetre az autizmus eredendően dinamikus természetének bemutatásával Szatmari
eredményei rámutatnak arra, hogy gyenge érvek szólnak amellett, hogy egy gyermek leírására
egész életében ugyanazt a címkét használjuk. A legtöbb kutatás, amely az autista gyermekeket
magas vagy alacsony funkcionalitásúnak bélyegzi, ezt az egyetlen időpontban mért IQ alapján
teszi. De "a gyerekek változhatnak a kiindulási szintjükhöz képest, és még abban a tekintetben is
változhatnak, hogy hogyan viszonyulnak más gyerekekhez" - mondja Lonnie Zwaigenbaum, az
Albertai Egyetem Autizmus Kutatóközpontjának társigazgatója, aki Szatmarival együtt dolgozik a
kutatásban. Emiatt lehet, hogy nem helyénvaló egy autista gyermek működési szintjét egyetlen
mérés alapján megítélni a korai gyermekkorban.

Egyes klinikusok az autizmus tüneteinek súlyosságát veszik �gyelembe annak meghatározására,
hogy mely autista gyermekek szorulnak leginkább kezelésre, és esetleg arra is használják, hogy
felmérjék, hogy egy kezelés hatékony-e. Szatmari szerint tanulmánya megkérdőjelezi ezt a
gyakorlatot. "Arra kellene összpontosítanunk, hogyan működnek és boldogulnak a való világban,
és ha a tüneteik ennek útjában állnak, akkor rendben van, hogy foglalkozunk ezekkel, de ha nem
állnak ennek útjában, akkor ne aggódjunk emiatt".

Nem mindenki van azonban meggyőződve arról, hogy a tünetek súlyossága és a mindennapi
életvezetési készségek teljesen függetlenek egymástól. Lord szerint Szatmari és kollégái a
tünetek súlyosságának mérésekor kontrollálták a nyelvi képességek és az életkor különbségeit,
de a mindennapi életvezetési készségek felmérésekor csak az életkort kontrollálták. Ez azt
jelenti, hogy nem tudják közvetlenül összehasonlítani a kétféle pontszámot, mondja. (Szatmari
szerint a gyerekek a vizsgálat kezdetén hasonló nyelvi képességekkel indultak, de nem
nyilatkozott arról, hogy a későbbi életkorban a nyelvi különbségek hogyan befolyásolhatják az
eredményeket.)



Mivel mérhető egy élet? 

10
www.asdkviz.com

Alex szülei mégis aggódnak, hogy az "alacsonyan funkcionáló" címke talán hátráltatja a
fejlődését. Alex például szeret úszni, de a szülei azt mondják, hogy láttak már olyan
úszásoktatásra vonatkozó hirdetéseket, amelyek csak magasan funkcionáló autista gyerekeket
tudnak fogadni.

Mivel még csak a tanulmány első szakaszának adatait elemezték, túl korai lenne megmondani,
hogy a korai gyermekkorban milyen tényezők jelzik előre, hogy egy gyermek idővel hogyan fog
teljesíteni. Eddig a kutatók arról számoltak be, hogy a csoportba tartozó �úknak a gyermekkor
folyamán általában stabil autizmus-tünetei vannak, míg a lányok általában enyhe tünetekkel
indulnak, és a kor előrehaladtával javulnak. Ráadásul úgy tűnik, hogy azok a gyerekek, akiknél
korán diagnosztizálták az autizmust, vagy akiknek magas volt az alapszintű IQ-juk, illetve jó korai
nyelvi készségeik voltak, a mindennapi élethez szükséges készségeik is jól fejlődnek az idő
múlásával.

Alex esetében például a kommunikációs és szociális készségei drámaian javultak az elmúlt
három év során - mondja Wendy, az édesanyja. Alex szülei egyre jobban bíznak abban, hogy Alex
képes gondoskodni magáról az otthonában is. Alexnek még mindig segítségre van szüksége a
fürdéshez és a fürdőszoba használatához, de a ruhák kiválasztása és felvétele, a fogmosás, az
lefekvés és az elkészített ételek elfogyasztása már nem okoz neki nehézséget.

Egy februári estén például Wendy egy tányér csokis süteményt tett az asztalra, és Alex azonnal
odarohant, hogy megvizsgálja. Az orrához tartott egy sütit, és mélyen beszívta az illatát. Kerek
arcára undor ült ki, majd visszadobta a sütit a tányérra, megpördült, és kisétált a szobából.
Kotorászni kezdett a mélyhűtőben, majd visszatért az étkezőbe, óvatosan tépkedve egy
fagylaltos szendvics csomagolását. Elég egyértelműnek tűnt, hogy tudta, eljött a családi édesség
fogyasztás ideje, és kitalálta, hogyan vehet részt rajta, még ha nem is azt akarja enni, amit
mindenki más evett.
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Új mérőszámok

Tavaly nyáron Szatmári csapata �nanszírozást szerzett arra, hogy 18 éves korukig követhessék a
gyerekeket. Ahogy a kutatók felkészülnek a serdülőkorba lépő gyerekek értékelésére, a
környezeti hatásokon gondolkodnak, amelyek alakíthatják, hogy egy autista személy hogyan
boldogul az életben. Azt vizsgálják, hogy az olyan tényezők, mint a középiskolába lépés, a
társadalmi-gazdasági státusz, az etnikai hovatartozás, a támogató szolgáltatások igénybevétele
és a szülők mentális egészsége hogyan befolyásolják a működést az idő múlásával. "Az
autizmussal kapcsolatos kutatások nagy része az autizmussal élő individuális gyermekre, a
tüneteire, az IQ-jára és a nyelvi készségeire összpontosít - olyan változókra, amelyek a
gyermeken belül vannak" - mondja Szatmari. "Mi holisztikusabb szemléletet képviselünk."

Eddig a kutatók az általuk számszerűsíthető képességekre összpontosítottak: a tünetek
súlyosságára, az IQ-ra, a készségekre és a viselkedésre. Elsabbagh tervei között szerepel a
megfoghatatlanabb mérőszámok feltárása is.

Az ASD Voices, a Pathways egyik alprojektje a gyerekek saját szempontjait kívánja összegyűjteni
reményeikről és álmaikról, érdeklődési körükről, érzéseikről és gondolataikról. A részletek
kidolgozása még folyamatban van, de a csapat tervei szerint interjúkat készítenek azokkal a
gyerekekkel, akik képesek szavakkal kommunikálni. Azok számára, akik erre nem képesek,
alternatív kifejezési módokat kínálnak, például rajzolást és fényképezést. A kutatók célja, hogy
megtudják, hogy az egyes gyermekek mit tartanak "jó kimenetelnek", és ezt összevessék a
kutatásokban hagyományosan mért kimenetel-típusokkal. Elsabbagh szerint maguk a gyerekek
tudják a legjobban leírni, hogy milyen a jó kimenetel

"Tud úszni - talán még jobban is úszik, mint a magasan funkcionáló gyerekek" - mondja az
édesapja, Peter Garish. "Csak azért tesznek különbséget, mert attól tartanak, hogy az alacsonyan
funkcionáló azt jelenti, hogy több �gyelmet kell fordítani rájuk. Automatikusan úgy tekintik az
alacsonyan funkcionálónak minősített gyerekeket, hogy nem képesek ugyanazokra a dolgokra,
mint a magasan funkcionálók."
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A csoport munkája a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására
(ICF) támaszkodik, amely az Egészségügyi Világszervezet által kifejlesztett hatalmas kérdőíves
eszköz annak felmérésére, hogy bármely egészségi állapot hogyan befolyásolja a mindennapi
működést. Az ICF egy 0-tól 9-ig terjedő skálán méri az embereket több mint 1400 szempont
szerint. Azt mérik, hogy egy adott egészségi állapot milyen súlyosan befolyásolja a testi
működés és a mindennapi tevékenységek végzésének képességét, valamint azt, hogy a
környezeti tényezők - például a kapcsolatok és a támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetősége - hogyan javítják vagy rontják a mindennapi életüket.

Mivel az ICF nagyon részletező, a tudósoknak nem célszerű ezt rendszeresen használni. Annak
érdekében, hogy használhatóbbá tegyék, a Sven Bölte neuropszichiáter által vezetett Karolinska-
csoport az autizmus spektrumzavarra vonatkozó úgynevezett ICF Core Set-ek kialakításával
szűkíti a tételeket, amelyek kifejezetten az agyműködést, a kommunikációt, a szociális
készségeket és a kapcsolatokat vizsgálják. Bölte szerint bárki képes lesz arra, hogy ezeket az
felmérés-készleteket felhasználva leltárt készítsen az autizmussal élő személyek erősségeiről és
korlátairól, ahelyett, hogy különböző tesztek összeollózásából állítaná össze a méréseket.

A kanadai Hamiltonban, a McMaster Egyetemen egy másik kutatócsoport az autista gyermekek
olyan besorolására szolgáló módszer kifejlesztésén dolgozik, ami azt vizsgálja hogy mennyire jól
kommunikálnak a mindennapi életben. Ez a megközelítés egy 20 évvel ezelőtt kifejlesztett, a
cerebrális bénulásban szenvedő gyermekek motoros funkcióinak osztályozására szolgáló
eszközre épül.

Más csoportok is vizsgálják azokat a módszereket, amelyekkel a bináris (magas/alacsony)
besoroláson túl a működés vizsgálatára is lehetőség nyílik. A svédországi Karolinska Intézet
kutatói például egy olyan szabványosított teszt kifejlesztésén dolgoznak, amely az autista
gyermekek működésének átfogó pro�lját rögzíti.
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A módszer a szociális kommunikációra összpontosít, mert egy autizmus szakértői csoporttal
készített interjúk azt mutatták, hogy a működésnek ez a területe a legfontosabb az
klasszi�kációs rendszer kidolgozásában, de a kutatók hasonló sémákat dolgozhatnak ki a
működés más területeire is, mondja Briano Di Rezze, aki McMaster Egyetemen a rehabilitációs
tudományok adjunktusa, a projekt vezetője. Az osztályozási rendszer öt rövid bekezdést használ
a képességszintek leírására. Például az 5. szint, a legalacsonyabb, olyan gyermeket ír le, aki
ritkán lép interakcióba másokkal, és csak magában beszél, ami azt jelzi, hogy nem érti a
kommunikáció lényegét, míg az 1. szinten lévő gyermek képes részt venni a beszélgetésekben
és kapcsolatot teremteni másokkal.

Di Rezze szerint a rendszernek bárki számára gyorsan és könnyen használhatónak kell lennie, és
közös nyelvet kell szolgáltatnia a kutatóknak, a tanároknak és az autista gyermekek szüleinek,
hogy beszélhessenek arról, hogyan működik egy gyermek. Ha egy tanár másképp értékel egy
gyermeket, mint a gyermek szülei, az megnyitja az ajtót az otthon és az iskola közötti
különbségek megbeszéléséhez. "Talán van valami, ami az iskolában történik, amivel
foglalkozhatunk, hogy segítsünk" - mondja Di Rezze.

John édesanyját, Mary-t bátorítja, hogy �a mennyit változott a diagnózis óta. Lehet, hogy John
főiskolára megy, és egy nap talán ügyvéd is lehet. De mindenekelőtt azt szeretné, hogy boldog
legyen, és érezze, hogy a társadalomhoz kötődik.

John szűk érdeklődési körét kevésbé tekinti korlátnak, amelyet bővíteni kell, inkább egy furcsa
előnynek, olyannyira, hogy a barátok hiánya már nem aggasztja. "Ha ez őt nem zavarja, akkor
engem miért zavarna?" - mondja. "Attól, hogy a �am az órákért, a metrókért, a politikáért és a
különböző repülőgépekért rajong, még nem kell meggyógyítani; hát nem édes, hogy egyes
embereknek ilyen furcsán fókuszálnak dolgokra?".

Alex szülei azt is mondják, hogy lányuk erősségeire és az elmúlt évek során elért fejlődésére
való összpontosítás segít nekik optimistának maradni, még akkor is, ha fogalmuk sincs pontosan,
mit tartogat számára a jövő.
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Attól félnek, hogy Alexet kihasználják majd, és valószínűtlen, hogy valaha is képes lesz egyedül
élni. Wendy szerint azonban az elmúlt három év alatt olyan sokat fejlődött, hogy reméli, Alex
egy nap majd valamilyen egyszerű munkát végez - talán olyat, amiben hasznosíthatja
számítástechnikai ismereteit -, és ami sikerélményt is nyújt számára. "Ennek nagyon örülnék, csak
mert így része lenne a társadalomnak."


