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Bár Alex teljesen átlagos �únak tűnik, van benne valami szokatlan: valaha autista volt, most
pedig már nem az. Volt idő, amikor Alex szülei nem tudták, hogy fog-e valaha teljes
mondatokban beszélni, most meg egy idegennel viccelődik. Az autizmusa miatt nem hitték
volna, hogy ez valaha bekövetkezhet. Alex szülei már 1 éves korában aggódni kezdtek a
gyerekért. Nem tanult meg időben ülni, kúszni vagy állni, mint az ikertestvére. Még feltűnőbb
volt, hogy sokkal kevésbé volt szociális, mint az ikertestvére.

"Alex-nál hiányzott az önkifejezés." - mondja az édesanyja,  Amy. (Alex és Amy nevét a
magánéletük védelme érdekében megváltoztattuk.) Az anya visszaemlékszik, amikor egy
barátjuk hiába próbálta a gyereket megnevettetni. Alex csak fel-le ugrált, vadul gesztikulált, buta
arcokat vágott. "Miközben az ikertestvére teli szájjal kacagott, Alex csak üveges szemmel bámult
maga elé." - mondja Amy.

A 10 éves Alex felugrik az ágyára, hogy Aaron Rodgers ( .)
poszterével pózoljon, és olyan büszkén vigyorog, mintha ő maga toborozta volna a Green Bay
Packers ( ) irányítóját. Éppen New York külvárosában
lévő házuk hálószobájában vezet körbe, és rámutat Packers-témájú ébresztőórájára, a foci- és
cserkésztrófeájára, majd a nagy leleplezés következik: egy saját készítésű, a Packers zöld és
arany színeiben pompázó habszivacs doboz kerül elő. " Hát ez nagyon szép." - mondom.  Alex
részben félénken, részben ravaszul vigyorog , majd megfordítja a dobozt, hogy megmutassa a
hátulján lévő üzenetet: "A Jets ( .) bűzlik."

híres amerikai futball játékos -a ford

Rodgers ebben a csapatban játszik -a ford.

a Packers riválisa -a ford

Az autizmusról általában azt gondolják, hogy egy életen át tartó állapot,
mégis, a gyermekek egy kis része „maga mögött hagyja” a fő tüneteket, és
elveszíti a diagnózist. Egyes kutatók most kezdik feltárni, hogy ez mennyire
lehet gyakori, és néhány gyerek valóban  „kinövi”- e az autizmust?

https://www.asdkviz.com/
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A gyermekorvosuk autizmusra gyanakodott, és korai fejlesztést javasolt. Amikor Alex mindössze
9 hónapos volt, a szülei megszervezték a logopédiai, �zikoterápiás és egyéb speciális oktatási
szolgáltatásokat. Alexnél 2 éves korában diagnosztizálták hivatalosan az autizmust, akkor már az
összes jellegzetes tünet megvolt nála: Kerülte a szemkontaktust, nem reagált a saját nevére,
nem mutogatott, hogy közölje, mit akar, és megszállottan érdeklődött a betűk, a számok és az
állatok iránt. Mint sok autista gyermek, ő is hevesen reagált bizonyos szenzoros ingerekre, és az
olyan hétköznapi események, mint például a hajvágás, traumatikus élményt okoztak neki: amint
az olló nyakához ért, vonaglani és sikoltozni kezdett.

A diagnózis után Alex apja borúsnak látta a jövőt, mondja Amy. Ő azonban optimistább volt, és
reménykedett, hogy egy intenzív viselkedésterápiás program segíteni fog.  A heti 25-30 órát is
igénybe vevő egyéni terápián, majd a terápiás óvodában és az iskola-előkészítőben, végül pedig
egy átlagos, általános iskolai osztályban Alex folyamatosan fejlődött. Idén a fejlődésével
foglalkozó gyermekorvos, Lisa Shulman, autizmus-specialista, úgy ítélte meg, hogy Alex már
nem felel meg az autizmus diagnózis kritériumainak.

Ma Alex vicces, társaságkedvelő �ú benyomását kelti, és a sport megszállottja. Önismerete
pontos, és szociálisan könnyen kapcsolódik. Az iskolabuszon a státusz-hierarchiáról fecseg, és
elmagyarázza, hogy a futballban gólokat jobb csak alkalmanként lőni, nem pedig minden
meccsen, mert így még különlegesebb érzés pacsizni a csapattársakkal.

A legtöbb autista gyermeknek élethosszig megmarad az állapota. De az elmúlt három évben 
néhány  tanulmány azt jelzi, hogy valamilyen okból, amit egyelőre senki sem ért, a gyerekek egy
kis része, akárcsak Alex, egy idő után már nem mutatja az autizmus diagnózishoz szükséges
alapvető tüneteket. 

https://www.asdkviz.com/
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Az „optimális kimenetel” története

Az autizmusból való „felépülés”, mint fogalom, egyszerre csábító és problematikus. (Maga a
"felépülés" kifejezés is ellentmondásos, mert betegségre utal, ezért sok kutató kerüli.)

1987-ben a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem pszichológusa, Ole Ivar Lovaas arról számolt be,
hogy azon kisgyermekek fele, akiket legalább heti 40 órán át fejlesztettek az alkalmazott
viselkedéselemzésnek (ABA) nevezett autizmus-terápiával, az első osztály végére
"megkülönböztethetetlenné" vált a többi gyermektől. Ezzel a megállapítással Lovaas
elősegítette hogy az autista gyermekek korai, intenzív fejlesztésben részesüljenek.

Az ABA, amelyet először az 1960-as években alkalmaztak az autizmus kezelésére, a
tanuláselmélet elveire támaszkodik, beleértve a kívánatos viselkedések, például a szociális
interakciók ösztönzését és jutalmazását, valamint a tanulást akadályozó viselkedések, például az
ismétlődő mozdulatok minimalizálását. Az autizmus terápiájának számos formája ezeken az
elveken alapul. Alex terapeutái például az ABA egy módosított formáját használták arra, hogy
megtanítsák neki a társas kommunikáció alapvető aspektusait, mint például a másik személy
tekintetével való találkozást, a rámutatást, ha valamit szeretne, és az olyan cselekvések
utánzását, mint az integetés.

Shulman, aki a New York-i Albert Einstein Orvosi Főiskolán egy nagy klinikai autizmusprogramot
vezet, azt mondja, hogy még az ilyen gyermekek  legnagyobb része is maradandó tanulási vagy
érzelmi problémákkal küzd,  de "ezzel együtt úgy tekintünk ezekre a gyerekekre, mint akiknek
csodálatos a kimenetelük." - mondja. "De ez sem jelent teljes tünetmentességet."  Mert csak  "a
kisebbség kisebbsége" küzdi át magát minden új kihíváson, amelyet az élet eléjük állít: a
kötelező olvasmányok az általános iskolában, a szociális „aknamezők” a középiskolában, a
függetlenséggel kapcsolatos elvárások a későbbi serdülőkorban és felnőttkorban.

https://www.asdkviz.com/
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Kétségtelen, hogy egyes, ilyen intenzív fejlesztésekben részt vevő gyermekek jobban fejlődnek,
mint mások. Lovaas állítása azonban, miszerint az intenzív ABA-terápiában részesülő
kisgyermekek fele "meggyógyul", egyértelműen túlzás volt. És Catherine Lord klinikai
pszichológus, a New York-i Weill Cornell Medical College autizmus-szakértője szerint ezek az
ígéretek kárt okoztak. Elhitették a szülőkkel, hogy csak a "megfelelő" terápiát kell követniük, és
akkor eltüntethetik gyermekük autizmusát. "Erre egyáltalán nincs semmiféle bizonyíték." -
mondja. Ma az autizmust általában élethosszig tartó állapotnak tekintik.

Ennek ellenére az autizmussal kapcsolatos kutatások modern kori történetében a kutatók
észrevették, hogy a gyerekek egy csoportja - a széles skálán mozgó becslések szerint körülbelül
3 - 25 százaléka - mintha elveszítené az autizmust meghatározó szociális és kommunikációs
zavarokat és ismétlődő viselkedéseket. De ezekre az esetekre általában azt feltételezték, hogy e
gyermekek többségét tévesen diagnosztizálták, így soha nem is volt autizmusuk, vagy azt, hogy
kevésbé nyilvánvaló tünetekkel, de továbbra is autisták maradtak.

Egészen a Connecticuti Egyetem klinikai pszichológusa, Deborah Fein által vezetett és a Journal
of Child Psychology and Psychiatry című folyóiratban közzétett 2013. februári
tanulmánymegjelenéséig nem volt rá példa, hogy a kutatók ismét komolyan fontolóra vették
volna az autizmusból való felépülés lehetőségét. Fein elmondása szerint klinikai gyakorlatában
időnként látott olyan gyerekeket, akik "meglepő, �gyelemre méltó fejlődést" értek el,
olyannyira, hogy kénytelen volt elgondolkodni azon, vajon van-e valami egyedi a korai
történeteikben. 2009-ben elkezdte szisztematikusan megvizsgálni a saját praxisában és máshol
élő gyermekeket, és 34 olyan 8 és 21 év közötti �atalt azonosított, akik elérték azt, amit ő és
kollégái "optimális kimenetelnek" neveztek.

Ahhoz, hogy ebbe a csoportba kerülhessenek, a gyermekeknek igazolt korai autizmus
diagnózissal kellett rendelkezniük, és autizmus tüneteiknek meg kellett szűnniük. Fein kizárta a
kétértelmű eseteket is, például azokat, akiknél soha nem volt nyelvi késés, vagy akik még a
vizsgálat idején is speciális oktatásban részesültek a szociális vagy kommunikációs zavarok
kezelésére.

https://www.asdkviz.com/
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Bár e csoport tagjai kommunikációjuk, arcfelismerésük és nyelvi képességeik tekintetében
hasonlítanak tipikusan fejlődő társaikhoz, Fein arra volt kíváncsi, hogy vajon nem különböznek-e
mégis, �nomabb dolgokban. Hogy ezt kiderítsék, ő és kollégái egy sor utólagos elemzést
végeztek. Az egyik elemzés azt mutatta, hogy az optimális eredményt elérő csoportba tartozó
�atalok némelyike szociálisan kissé esetlenebb, mint társaik, mégis szimpatikusabbnak tartják
őket, mint azokat, akik vagy soha nem voltak autisták, vagy akik még mindig autisták, de
magasan funkcionálóak.

Egy másik elemzés néhány kisebb különbséget tárt fel a nyelvi képességek terén. Fein csoportja
azonban nem talált hiányosságokat a végrehajtó funkciókban, ami a kognitív képességek széles
csoportját fedi le, és olyan készségeket foglal magában, mint az impulzusok és az érzelmi
reakciók kontrollálása, a �gyelem váltása a különféle tevékenységek között, valamint a tervezés
és a szervezés.

Ezután újabb bizonyítékok következtek arra vonatkozóan, hogy egyes gyermekek "kinőhetik" az
autizmus diagnózist. A Journal of Child Psychology and Psychiatry című folyóiratban 2014-ben
megjelent tanulmányban Lord és munkatársai 85 autista gyermek eredményeiről számoltak be,
akiket 2 éves koruktól 19 éves korukig követtek. A kutatócsoport megállapította, hogy a
vizsgálatban részt vevő 32 olyan gyermek közül, akiknek nincs értelmi fogyatékossága, 8 �ú, a
vizsgált 85 gyermek 9 százaléka, 19 éves korára már nem felelt meg az autizmus diagnosztikai
kritériumainak, és már nem igényeltek extra támogatást. (Ebben a "nagyon pozitív kimenetelű"
csoportban a nyolc �ú közül hat legalább 14 éves koráig megtartotta a diagnózist.)

Fein és Lord tanulmányai nem sok támpontot adnak arra vonatkozóan, hogy egyes gyerekek
miért „nőnek ki” az autizmusból. A Fein optimális kimenetelű csoportjába tartozóknak valamivel
enyhébb szociális tüneteik voltak a korai gyermekkorban, mint azoknak a társaiknak, akiknek az
autizmusa nem változott, de egyébként a korai pro�ljuk nagyjából azonos volt. Hasonlóképpen
Lord és munkatársai azt találták, hogy azok a gyerekek, akik később elvesztették a diagnózist, 2
éves korukban nem voltak kevésbé sérültek, mint mások.

https://www.asdkviz.com/
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A korai fejlesztés szerepe

A korai fejlesztésnek köze lehet ezekhez az eredményekhez. Egy tavalyi elemzésben Fein
csoportja azt találta, hogy az optimális eredményt elérő csoportba tartozó gyermekek átlagosan
korábban és intenzívebb terápiában részesültek, mint azok a gyermekek, akik megtartották
autizmus diagnózisukat. Az optimális eredményt elérő csoportba tartozó gyermekek mintegy 40
százaléka részesült ABA-terápiában 2 és 2,5 éves kora között, míg a diagnózist el nem vesztő
gyermekek mindössze 4 százaléka. Lord vizsgálatában mind a nyolc olyan gyermek, aki már nem
felelt meg az autizmus kritériumainak, legkésőbb 3 éves korára fejlesztést kapott, szemben a
továbbra is tüneteket mutató gyermekek csupán felével.

Mivel azonban Fein és Lord vizsgálataiban a gyerekek nem véletlenszerűen lettek a korai
fejlesztésben való részvételhez vagy annak mellőzéséhez rendelve, nem lehet biztosan
megmondani, hogy a terápia szerepet játszik-e, és ha igen, milyen mértékben. "A legtöbb gyerek
nem fog ilyen drámai fejlődést elérni, és nem fogja elveszíteni a diagnózist, még a legkorábbi,
legintenzívebb fejlesztéssel sem." - �gyelmeztet Fein.

Alex esetében úgy tűnt, hogy a fejlesztés mindenképpen segített. Amikor 3 éves volt, egy
terápiás óvodába került, ahol a szociális interakcióra helyezték a hangsúlyt, és ott valósággal
„kivirágzott”. Egy nap anyja elvitte, hogy találkozzon egy osztálytársával a játszótéren. Amikor
megérkeztek, Alex nem látta azonnal a gyereket a zsúfolt parkban. "Emlékszem, azt mondta:
'Elvesztettem a barátomat. Ez elszomorít." - mondja Amy. "Ez korai kinyilatkoztatása volt annak,
hogy tudja, hogy van barátja, és érdekli, hogy mi van vele.”

A második osztály végére, amit Alex egy nyelvi és tanulási problémákkal küzdő gyerekek
számára létrehozott iskolában végzett el, az iskola igazgatója biztosította Amyt, hogy szerinte
Alex készen áll a normál osztályba való integrációra. Később egy állami iskola normál osztályába
került, ahol intenzív, speciális igényű gyerekek számára kialakított programokat biztosítottak
számára . A hétfő délutáni szocializációs csoport  például olyan készségeket erősített, mint a
beszélgetések kezdeményezése és a csapattársakkal való kompromisszumkötés.

https://www.asdkviz.com/
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Egy másik gyereknek, aki végül szintén maga mögött hagyta a diagnózist, hasonló a története.
Jake Exkorn beszédes, aktív egyéves volt, aki fokozatosan elvesztette érdeklődését a többi
gyerek iránt, majd már nem reagált a nevére sem, és végül a beszédkészségét is elvesztette.
Kétéves korában autizmust diagnosztizáltak nála. A következő két évben heti több mint 40 órát
töltött terápián, ahol újra megtanulta az elvesztett készségeket: hogyan kell tapsolni és
integetni, hogyan kell szemkontaktust teremteni, hogyan kell játszani más gyerekekkel.

Eleinte Jake csak utánozta a terapeutáit vagy a szüleit egy M&M cukor vagy egy Oreo keksz
ígéretétől hajtva. De amint Jake-nél visszajött a spontán beszéd, édesanyja, Karen Siff Exkorn
szerint "olyan volt, mintha valaki megnyomta volna a gyors előrepörgetés gombot."

Mire Jake 4 éves lett, egy barátja, aki egy születésnapi partin �gyelte őt, megjegyezte, hogy
olyan, mint bármelyik óvodás gyerek. Az édesanyja újabb felmérést kért, és az orvos azt mondta,
hogy Jake nem csak, hogy már nem felel meg az autizmus kritériumainak, de az ilyen esetekben
néha még fennmaradó, reziduális viselkedésformákat sem mutatja. Az orvos azt mondta, hogy
Jake a "teljes gyógyulás" ritka esete.

Amikor Jake elkezdte az óvodát, a szülei beszámoltak a tanároknak az autista múltjáról, hogy
szemmel tarthassák Jake-nél az esetlegesen jelentkező nehézségeket. De hamarosan elmúlt az
aggodalmuk, mert Jake jól boldogult. Mire a középiskolába került, ott már senki sem sejtette,
hogy valaha autista volt, mondja Exkorn, aki 2005-ben kiadta "Az autizmus forráskönyve" című
írását, amely az autizmussal frissen diagnosztizált gyermekek szülei és a szakemberek számára
készült. Idén szeptemberben Jake elkezdi a főiskolát a Michigani Egyetemen, Ann Arborban. Azt
mondja, nem sok mindenre emlékszik autizmusa korszakból, kivéve az M&M cukorkákat.

https://www.asdkviz.com/
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„Újrahuzalozás” vagy kompenzáció?

Az autista közösség egyes tagjai ellenzik azt a gondolatot, hogy az autizmustól meg lehet, vagy
meg kell szabadulni. Az autizmus "eredendően hozzátartozik ahhoz, akik vagyunk - ez a hardver,
nem a szoftver" - mondja Carol Greenburg, egy New York-i speciális oktatással foglalkozó
hivatásos szóvivő, és a "A gondolkodó ember útmutatója az autizmushoz" című könyv és blog
szerkesztője, amely gyakorlati tanácsokat és nézőpontokat kínál a kutatással, oktatással és más
témákkal kapcsolatban.

Greenburg szerint a legtöbb látszólagos „gyógyulás” esetén az emberek valójában nem az
autizmusukat veszítették el, hanem inkább olyan megküzdési mechanizmusokat tanultak meg,
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy "egy nem-autista személyiséget szimuláljanak", még a
hivatalos felmérések során is. Az ilyen "ugrás" azonban óriási energiát igényel, ahogy azt
Greenburg és 14 éves �a is személyes tapasztalatból tudja. "Ezek az autisták olyan helyzetbe
kényszerülnek, ahol ezt az energiát arra kell fordítaniuk, hogy a normalitás látszatát keltsék,
ahelyett, hogy ténylegesen működnének." - mondja. "Nem szeretném, ha én, vagy a �am ezt az
energiát arra használnánk, hogy "normálisnak" tűnjünk. Azt akarom, hogy arra használjuk, hogy
megpróbáljuk elérni a magunk elé tűzött célokat".

Az agyi képalkotás alátámasztani látszik azt az elképzelést, hogy az autizmus diagnózishoz
szükséges viselkedésformák elvesztése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az agy "újra van
huzalozva". Egy még nem publikált tanulmányban Fein és munkatársai azt találták, hogy egy
nyelvi feladat végrehajtása során az optimális kimenetelt  elérő csoportba tartozó �atalok
neurális aktivitási mintázatai egyes agyi régiókban jobban hasonlítanak autista társaikéhoz, mint
a tipikusan fejlődő egyének mintázataihoz. Az eredmény nem cáfolja azt az elképzelést, hogy
ezeknél a gyerekeknél az autizmus elhalványult, mondja Fein: Elvégre a rendellenességet a
viselkedés klinikai meg�gyelései alapján diagnosztizálják, nem pedig agyi szkennelések alapján.
De - mondja - "az agyműködés nem normalizálódik. Úgy tűnik, mintha kompenzálnának."

https://www.asdkviz.com/
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Ari Ne'eman, az Autistic Self Advocacy Network (Autisták Érdekvédő Hálózata) elnöke és
társalapítója szerint az autizmus diagnózisának elvesztése megfosztja az embereket attól a
lehetőségtől, hogy az autista közösséghez tartozzanak, és az ilyen helyzetben lévő felnőttek
gyakran érzik, hogy valahogyan mások, de nem tudják értelmezni ezt az érzést. Más esetekben a
gyerekek nem veszik tudomásul a saját történetüket. "Ha a szüleid egész életedben úgy
tekintettek az autizmusra, mint valami ijesztő dologra, ami, hála istennek, most már nem
kapcsolódik hozzád, ezt nehéz dolog megérteni." - mondja Ne'eman.

Karen Exkorn azt mondja, meggyőződése, hogy Jake nem így érez. "Magáénak érzi a múltját, és
tud róla beszélni." - mondja Exkorn. Mindketten biztosak abban, hogy számára az autizmus már a
múlt része. De azt mondja, megérti, miért tűnik ez nehezen hihetőnek. "Nem biztos, hogy én
magam elhittem volna, hogy a teljes gyógyulás lehetséges, ha nem lett volna egy �unk, aki
teljesen felépült."

Sok gyermek számára a diagnózis elvesztése kétélű kard lehet. Nekik továbbra is tartós
nehézségeik vannak, például �gyelemhiányos hiperaktivitási zavar vagy nyelvi alapú tanulási
problémák. "Néhány gyerekünk elképesztően jól teljesít, de még mindig segítségre van
szükségük." - mondja Shulman. Sok ilyen hiányosság nem feltétlenül mutatkozik meg azonnal. A
�gyelemmel kapcsolatos problémák például csak az első osztályban jelentkezhetnek, amikor a
gyerekektől elvárják, hogy nyugodtan üljenek, a nyelvi tanulási nehézségek pedig csak harmadik
vagy negyedik osztályban válnak nyilvánvalóvá, amikor a gyerekektől nem csak azt várják el,
hogy olvassanak, hanem azt is, hogy tanulás céljából olvassanak.

Az általa kezelt gyermekek kórlapjait böngészve Shulman azt találta, hogy az elmúlt évtizedben
a programjában diagnosztizált 569 gyermek közül 38, azaz 7 százalék már nem felel meg az
autizmus kritériumainak. Közülük 35-nek továbbra is érzelmi, viselkedési vagy tanulási
nehézségei vannak, és csak 10-en vannak olyan általános osztályban, ahol nem kapnak
kiegészítő támogatást. (Shulman megjegyzi, hogy tanulmánya túlbecsülheti a tartósan
problémákkal küzdők arányát, mivel azok, akiknek semmi bajuk, esetleg már nem látogatják a
klinikát.)

https://www.asdkviz.com/
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Vegyes érzések

Amy, Alex édesanyja, látja a �ában ezeknek a tartós nehézségeknek a nyomait, annak ellenére,
hogy a �ú elképesztő fejlődést ért el. Bébi korában az egyik első jel, hogy valami nincs rendben,
a gyenge motoros fejlődés volt. Most, 10 éves korában is nehezen kontrollálja a mozgását.
Feldönti a pohár tejet, és éppen azelőtt kapja el, hogy kiömlene. Véletlenül megérinti egy
tányér chips szélét, és a chips szétszóródik a pulton.

Ezek a hétköznapi ügyetlenség jeleinek tűnhetnek. De az édesanyja számára a jelenlegi 
problémás motoros készségek a régiek  fennmaradó, bár enyhébb változatát jelentik. A �ú Aaron
Rodgers iránti rajongásában Amy nem egy tipikus kamasz sport iránti érdeklődését látja, hanem a
betűk és számok iránti korábbi �xációjának visszatükröződését. A gondolkodásában is megmaradt
valami abból a merevségből, ami a korábbi éveit jellemezte: Amy szerint erősen idegenkedik az
olvasástól, hacsak nem a sportról szól, és "leblokkol", ha nem talál egy neki tetsző könyvet.

Amy szerint Alex múltjának ezek a maradványai "emlékeztetnek minket arra, hogy bár már talán
egy kicsit látensebbek, mint voltak, de még mindig ott vannak, és ahogy idősebbé válik, még
mindig részei a Alex személyiségének. "

Amy azt mondja, nem biztos abban, hogy Alex teljesen maga mögött hagyta az autizmust. Még
mindig küzd az iskolában, különösen az szövegértés és más olyan területeken, amelyek
megterhelik a még mindig éretlen nyelvfeldolgozási képességeit. De megtanult olyan
megküzdési és kompenzációs stratégiákat, amelyekkel - legalábbis egyelőre - meg tudja győzni a
tanárokat arról, hogy úgy érti és dolgozza fel az információkat, ahogyan egy ötödikes diáktól 
elvárható.

https://www.asdkviz.com/
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Amynek így újabb aggodalmakkal kell szembenéznie. Bár hálás a gyerek fejlődéséért, vegyes
érzésekkel tölti el, hogy Alex elvesztette az autizmus diagnózist, és az ezzel járó számos
segítség forrását. "Egyszerűen el fog tévedni a tengernyi diák között, mert ő egy kedves,
engedelmes gyerek, de valahogy a házi feladatra adott válaszainak megalkotásából úgy tűnik,
mintha még mindig rajta lenne a spektrumon, pedig nincs." - mondja Amy. "Az iskolával
folyamatosan küzdenem kell, nehogy lemorzsolódjon, és ez még sokkal nehezebb autizmus
diagnózis nélkül."

Az ötödikes természettudományi tankönyvnél például, amikor Alex átfutotta a feladatokat, az
édesanyja meg volt győződve arról, hogy nem igazán érti az anyagot, annak ellenére, hogy
állítólag  lépést tart a az osztállyal. A természettudomány tanár ezt nem vette észre, amíg Amy
fel nem hívta rá a �gyelmét.

Az Amyhez hasonló szülők néha egy másik dilemmával is szembesülnek: vajon elmondják-e és
mikor a gyerekeiknek vagy másoknak az autizmussal kapcsolatos előzményeket. Néhány szülő
úgy tekint az autizmusra és mindarra, ami vele járt - a szorongásra és a kitartásra, a kudarcokra és
a sikerekre -, mint a gyermekük és a családjuk identitásának alapvető részére, olyasmire, amit
nem lehet és nem is szabad kitörölni.

Jake szülei körülbelül 5 éves korában mondták el neki a diagnózist. "Azt akartam, hogy tőlünk
tudja meg." - mondja az édesanyja. "Nem akartam, hogy egy másik családtagtól hallja egy családi
összejövetelen". Azt mondja, hogy az autizmus destigmatizálását is szerette volna elérni: Miért
kellene ennek olyan nagy titoknak lennie? Jake nem vette rossz néven, amikor megtudta,
mondja. "Olyan volt, mintha azt mondtuk volna neki: "Bárányhimlős voltál, aztán
meggyógyultál"."

https://www.asdkviz.com/
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Mások azt mondják, hogy aggódnak amiatt, hogy az autizmussal kapcsolatos előzmények
ismerete hatással lesz arra, hogy a barátok vagy a tanárok hogyan bánnak a gyermekükkel,
esetleg majd befolyásolják a főiskolai felvételt, vagy károsítják a gyermekük önbecsülését. Alex
tisztában van azzal, hogy extra segítséget kap az olvasásban, az írásban és a szociális
készségekben. De a szülei még nem beszéltek neki az autizmusáról, és Amy azt mondja, nem
biztos benne, hogy később megteszik-e, és ha igen, mikor?

De ez egy később megválaszolandó kérdés. Ma Alex szülei boldogan várják, hogy a �uk
leérettségizzen, főiskolára menjen, és találjon magának megfelelő munkát. És remélik, hogy
ahogy idősebb lesz, értelmes barátságokat köt majd, és megtalálja a szerelmet is. "Néha
elképesztő belegondolni a kezdetekbe, és látni ezt a gyereket ma, aki egy nagyon megfontolt,
önre�exív, szociálisan tudatos gyermekké fejlődött." - mondja Amy.

Amy talán soha nem tud majd múlt időben gondolni az autizmusra, és talán mindig aggódni fog,
hogy Alex megkapja-e az összes támogatást, amire szüksége van. De melyik szülő nem gondol
erre? "Nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik szülő - legyen szó tipikus vagy nem tipikus
fejlődésű gyermekről - elmondhatja, hogy a végén létezik "optimális kimenetel." – mondja Amy.
"Mindannyian megpróbáljuk fejleszteni és kihasználni a gyermekeink erősségeit, de végül is
olyanná válnak, amilyenné válniuk kell."

Alex egy konyhai zsámolyon ülve befejezi az uzsonnát, közben játékosan válaszol a kérdésekre,
például, hogy milyen volt néhány évvel ezelőtt új iskolába költözni. Azt mondja, az új barátságok
szerzése volt a legnehezebb. "Erólködnöm kellett, hogy hasonló dolgokat csináljak, mint a többi
gyerek, hogy legyen miről beszélgetnem velük." Szerencsére, mondja, rájött a szociális siker
egyik kulcsára: ez a Minecraft videojáték. Ugyan nem ő a legjobb ebben a játékban, ahogyan az
osztályában sem ő a legjobb tanuló, de ezt nem bánja. "Büszke vagyok magamra, mert jó vagyok
abban, hogy önmagam legyek." - mondja. "Nem akarok más lenni."
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