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Sok szempontból tipikus családi együttlét volt ez. De nem teljesen. McHenry a Philadelphiai
Gyermekkórház (CHOP) szakápolónője, és a telefonon keresztül azt próbálta megállapítani, hogy
Coraline autista-e, ami miatt Vazquezék már hónapok óta aggódtak. Hogy ebben segítsen, Dani
időnként felvette a telefont, és a kamerával követte Coraline-t, amikor a kislány a sarokba szaladt,
hogy egy játékot keressen, vagy bemászott az ágyán lévő párnahalomba. Minden szögből
igyekezett videózni a kislányt, ami segíthetett McHenrynek. Ő azt kérte, hogy Coraline arcát és
szemét minél többet lássa a kamerán keresztül, még akkor is, amikor Dani és Gabe Coraline orvosi
és fejlődési előzményeivel kapcsolatos kérdésekre válaszolt neki.

Ekkor Kaitlin McHenry hangja szólalt meg a telefonon keresztül. "Van szappanbuborék otthon?" -
kérdezte. Dani elővett egy zöld műanyag edényt."Egy, kettő ... fújd!" - kiáltotta Gabe, és gyöngyöző
buborékokat fújt a levegőbe. Egy buborék az ablak felé úszott, és Coraline utána száguldott.
"Buborékok!" - kiáltotta.

"Nem akarod őket egymásra rakni?" kérdezte a 22 éves mama, Dani. Gabe, az apuka, aki 24 éves,
megfogott egy kockát, és egy másik tetejére tette. Utána a kislány kezébe adott egy kockát, és
Coraline ezt a torony tetejére rakta. Aztán elvett apja kezéből egy másikat. "Köszönöm.” - mondta
Coraline. Körülbelül fél órán keresztül játékautókkal száguldoztak egy szőnyegen, csiklandozóst
játszottak, és fogócskáztak.

Egy 2022 decemberi, havas napon Coraline Vazquez a délelőttöt anyjával Danival (Danielle- a ford.)
és apjával Gabe- bel töltötte. A trió pizsamában és melegítőnadrágban összebújva ült a padlón
Coraline hangulatos hálószobájában, a Pennsylvania állambeli Kutztownban, a Philadelphiától
másfél órányira északnyugatra fekvő, körülbelül 4000 lakosú kistelepülésen. A kisasztalon egy
mobiltelefon állt, kamerája Coraline-ra irányítva, miközben a kétéves kislány a szőnyegen szétszórt
nagy műanyagkockákra �gyelt. Egyenként felvette, majd sorban egymás mellé helyezte őket.
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Amikor McHenry egy boldog kis sikkantást hallott, arra is rákérdezett, de voltak kérdései a
viselkedésről, a nyelvi készségekről, a szemkontaktusról, a gesztusokról, a játék-szokásokról és a
többi gyerekkel való interakciókról is. "Azt mondtad, hogy Coraline nehezen követi az utasításokat."
– mondta McHenry. "Ha azt mondanád, hogy Coraline, hozd ide a cipődet, megtenné?". "Nem." –
hangzott a válasz. "Mi lenne, ha rámutatnál a cipőjére?" "Akkor sem igazán."

Amikor Gabe és Coraline a kockákat rakosgattak, McHenry megkérte Gabe-et, hogy késleltesse egy
kocka átadását, hogy Coraline-nak kelljen kérnie azt. Gabe, a kockát a kezében tartva, úgy tett,
mintha másfelé nézne. Coraline, ahelyett, hogy kérte volna a kockát, megragadta apja kezét, és
maga felé húzta. És amikor Gabe buborékokat kezdett fújni, McHenry látni akarta, hogy Coraline
megkéri-e az apját, hogy fújjon többet. Coraline kérte is: "Szeretlek! Buborékok!" - kiáltotta. De
először megpróbálta megérinteni az apja kezét.

A szülői kéz megfogása, felemelése és a játékautóhoz, egy kockához vagy a buboréktartó edény
pálcájához való közelítése nem jellemző az ő korosztályára. "Ezt úgy hívjuk, hogy eszközként
használja a kezet." - mondja McHenry. McHenry azt is �gyelte, hogy Coraline nem mutat- e
korlátozott érdeklődést és ismétlődő viselkedést, például repkedést a kezével, lábujjhegyen
járkálást vagy játékok sorba rakását. Vazquezék több ilyenről is beszámoltak, és McHenry is látta,
hogy Coraline a meg�gyelés során rövid ideig repkedett a kezével, és sorba rendezett néhány
játékot. Azt is látta, amikor Coraline a szülők által "erőgyűjtésnek" nevezett viselkedést mutatta. A
kislány lehunyta a szemét, és néhány másodpercre ökölbe szorította a kezét. "Úgy jellemeznéd ezt,
hogy megfeszíti a testét?" kérdezte McHenry. "Igen."- hangzott a válasz.

Miután körülbelül 90 percet töltöttek a Zoom hívással, és befejezték a játszadozást, McHenry
megkérdezte: "Gondoljátok, hogy elég hű képet kaptam egy átlagos napról az életetekben?". Biztos
akart lenni abban, hogy Dani és Gabe úgy érzik, hogy a gyermeküket ő is olyannak látta, amilyen a
valóságban.
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Az értékelést az Easterseals Eastern Pennsylvania Autism Diagnostic Clinic (Easterseals Kelet-
Pennsylvaniai Autizmust Diagnosztizáló Klinika) égisze alatt végezték, ahol autizmust
diagnosztizálnak a korai beavatkozási programokon keresztül beutalt, 3 évesnél �atalabb
gyermekek számára. Az értékelésekre nem az Easterseals Klinika székhelyén, Readingben, egy
Philadelphiától mintegy 50 mérföldre nyugatra fekvő kisvárosban kerül sor. Ehelyett az Easterseals
együttműködik a philadelphiai CHOP kórház és a St. Christopher's Hospital for Children
klinikusaival, akik a családok otthonában, a szülők, mint játszótársak közreműködésével végzett
távmeg�gyelések eredményét értékelik. A távmeg�gyelés során a szülőknek vagy gondozóknak
végig kell vezetniük a gyermeket egy sor irányított tevékenységen, amelyek célja, hogy bizonyos
típusú szociális viselkedést és kommunikációt váltsanak ki, és mindezt videokamerával rögzíteniük
kell.

A Coraline-éhoz hasonló értékelések gyakorlatilag ismeretlenek voltak a COVID-19 járvány előtt.
Amikor 2020 tavaszán a világ nagy része leállt, az ijesztő kihívást jelentett, mert az autizmus
diagnosztizálását a protokoll szerint képzett szakembernek személyesen kellett elvégeznie az
Autism Diagnostic Observation Schedule második kiadásának (ADOS-2) használatával, és a
vizsgálat nem érvényes, ha a résztvevők maszkot viselnek. A világjárvány azonban nem csak
problémát, hanem lehetőséget is jelentett. A legjobb gyakorlatok újrade�niálásával és a gyermekek
felmérési módszereinek bővítésével az autizmussal foglalkozó klinikusok rájöttek, hogy talán
segíthetnek megoldani egy makacs problémát: a hosszú várakozási időt, ami alatt a családok az
Egyesült Államokban a diagnózis felállítására várnak.

"A járvány előtt a gyerekeket és a családokat a körülményektől függetlenül kizárólag egyfajta
diagnosztikai eljárás felé irányítottuk." - mondja Zachary Warren pszichológus, a Tennessee
állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának autizmus-kutatási
igazgatója. „Ezért a gyerekek óriási százalékának igen hosszú időt kellett várnia, mire a fontos
válaszokat és szolgáltatásokat megkapták." Gyakori volt az egy évnél is hosszabb várakozási idő.
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Ez különösen hosszú a vidéken élő családok számára, akiknek jelentős távolságokat, és jelentős
költségekkel járó utazásokat kell tenniük, hogy felkereshessék a szolgáltatókat, és néha
éjszakázniuk is ott kell. Az anyagi vagy nyelvi akadályokkal küzdő családok szintén gyakran
hátrányos helyzetben vannak: nincs autójuk, kevés a �zetett szabadidejük, vagy nem engedhetik
meg maguknak hogy távollétükben a többi gyerekük mellé gyermekfelügyelőt fogadjanak. Egyes
tanulmányok kimutatták, hogy a vidéki környezetben és a szegénységi küszöbön vagy az alatt élő
gyermekeknél hat hónappal vagy egy évvel később diagnosztizálják a betegséget, mint a jobban
ellátott közösségekben élő társaiknál. Az idősebb gyermekek általában sokkal tovább várnak a
vizsgálatra. Egyrészt, mert a �atalabb gyermekeket előnyben részesítik, másrészt azért, mert nem
minden klinikus látja el a 3 évesnél idősebb gyermekeket.
Egyszerűen fogalmazva, vidéken és a városokban egyaránt túl sok a diagnosztizálandó gyermek, és
túl kevés az ehhez szükséges képesítéssel rendelkező szakember. Ennek eredményeképpen az
autista gyermekeket az Egyesült Államokban átlagosan 4 éves koruk körül diagnosztizálják. A
legtöbb szülő azonban már azelőtt aggodalmakról számol be, hogy gyermeke betöltené a második
életévét, és egyes esetekben már 18 hónapos korban pontosan diagnosztizálható az autizmus. A
korai diagnózis lehetővé teszi a gyermekek fejlődését segítő szolgáltatásokhoz való gyorsabb
hozzáférést.
Kristin Sohl, a columbiai Missouri Egyetem gyermekorvosa és professzora szerint a világjárvány
"sokunkat arra késztetett, hogy elgondolkodjunk a rendszerről és a rendszer hiányosságairól: a szűk
keresztmetszetekről és az egyenlőtlenségekről."

Bár az előzetes bizonyítékok ígéretesek, még túl korai lenne megmondani, hogy a távmeg�gyelés
és más új stratégiák érdemben csökkenthetik-e az autizmus-diagnózishoz szükséges várakozási
időt. Senki sem állítja, hogy a távdiagnosztikát minden gyermek esetében alkalmazni kellene. Úgy
tűnik, hogy legjobban egyfajta differenciált formában működik, amely lehetővé teszi a klinikusok
számára, hogy bizonyos gyermekeket gyorsabban diagnosztizáljanak, és ezzel több helyet
biztosítsanak az autizmussal foglalkozó központokban azok számára, akiknek viselkedését
nehezebb kamerával rögzíteni.
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 Mivel azonban a világjárvány a távgyógyászat alkalmazásának megugrását eredményezte, most
nagyszabású tanulmányok készülnek, amelyek megerősítik - vagy nem - e megközelítés
hatékonyságát. "Azt hiszem, most már elég idő telt el, hogy kiértékelhessük, mi működik, és mi
nem." - mondja Lonnie Zwaigenbaum, a kanadai Edmontonban található Albertai Egyetem
gyermekgyógyász professzora.
Ám már nincs teljes visszaút a régi módszerekhez. Miután a világjárvány elején a távvizsgálatok
száma 0-ról 100 százalékra ugrott, a járvány lecsengése után a virtuális értékelések még mindig a
látogatások jelentős részét teszik ki számos nagy klinikán. És az olyan virtuális meg�gyelést végző
klinikák, mint az Easterseals, egyre szaporodnak. Például egy teljesen virtuális diagnosztikai
rendelő, az As You Are (Amilyen vagy), 2022-ben indult, és jelenleg 10 államban működik.

"Már régóta törekszem arra, hogy a klinikusaim ne a megszokott keretek között gondolkodjanak a
diagnosztika módszereiről." - mondja Jessica Greenson klinikai pszichológus, aki a seattle-i
Washingtoni Egyetem autizmusközpontját vezeti. "A világjárvány lehetővé tette számomra, hogy
egyszerűen kijelentsem: A virtuális diagnosztizálást igenis meg kell próbálnunk! Szerintem
mindenki, miután kipróbálta, belátja ennek a módszernek az előnyeit."

Mint sok más autista gyermek szülője, Dani Vazquez is akkor aggódott először lánya fejlődése
miatt, amikor Coraline 2 éves lett. Ugyanebben az életkorban egy barátnőjének gyermeke már teljes
mondatokban beszélt, különböző ételeket evett és egyedül húzta fel a cipőjét. Coraline egyiket sem
csinálta. Bár beszélt néhány szót, nem úgy tűnt, hogy értelmesen használná a nyelvet. A sajtos
makarónin, a krumplipürén és a tejen kívül mindent elutasított. Ezt nevezi az anyja "fehér diétának”.
Bár Coraline szerette, ha a szülei a közelében vannak, nem érdeklődött a többi vele egykorú gyerek
iránt, és ritkán játszott rendeltetésszerűen a játékaival. Például inkább sorba állította a
játékautókat, minthogy tologatta volna őket.
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Ahogy Coraline közeledett a harmadik életévéhez, a viselkedését is egyre nehezebb volt kezelni. A
szupermarketben a polcok között lefeküdt a bevásárlókocsi elé, sírt, a karjával és a lábaival
hadonászott. Anyja együtt nőtt fel egyik autista unokatestvérével, így ismerte a betegség néhány
jellemzőjét. Mégsem volt egyértelmű, hogy Coraline a tipikus kisgyermekkori „hiszti” vagy az
érzékszervi túlterhelés jeleit mutatja-e. Észrevette, hogy Coraline néha repked a kezével,
lábujjhegyen jár, és körbe-körbe forog anélkül, hogy elszédülne. Ezek mind olyan jelek, amelyek
autizmusra utalhatnak.
2022 tavaszán, nem sokkal a második születésnapja után Coraline-t a helyi korai beavatkozással
foglalkozó szolgáltatók megvizsgálták, és alkalmasnak találták a logopédiai és foglalkozási
terápiára. Nagyjából ugyanebben az időben anyja felvetette az autizmussal kapcsolatos
aggodalmait a háziorvosának. Az orvos nem aggódott, de keresni próbált egy fejlődésre
szakosodott gyermekorvost, ami az autizmussal kapcsolatos aggodalmak esetén gyakori első lépés.
De 2021-ben mindössze 728 fejlődésre és viselkedésre szakosodott minősített gyermekorvos volt
az egész Egyesült Államokban.
Így a családorvos azt mondta az anyának, hogy neki magának kell találnia egy képzett klinikust.
Erre az anyuka úgy emlékszik, hogy az orvos tanácsa lényegében az volt, hogy "Guglizz rá!"..
Vazquez végül talált egy orvost több mint egy órányira a lakóhelyétől, de ő Coraline-t csak 3 éves
kora után tudta volna fogadni. Végül egy korai beavatkozási koordinátorral való beszélgetés során
Vazquez megemlítette, hogy milyen nehézségei vannak a diagnózis felállításával, és ekkor
irányították az Easterseals-hez. Szerencséje volt, és alig több mint egy hónappal későbbre kapott
időpontot (a szokásos várakozási idő egyébként több mint hat hónap).

Az autizmus diagnosztizálásának jelenlegi szűk keresztmetszete egy jó szándékú kutatás
következménye. Amikor az ADOS-t 1989-ben Catherine Lord és Sir Michael Rutter autizmuskutatók
bevezették, ez biztosította az autizmus értékelési folyamatának régóta szükséges szabványosítását.
Azóta néhányszor átdolgozták a 30-60 perces feladatokból álló, a kommunikációt, a szociális
interakciót, a játékot, a korlátozott érdeklődési köröket és az ismétlődő viselkedést értékelő tesztet.
Egy képzett szakember minden egyes feladatot pontoz, és a végén összesíti a pontszámokat.
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Ahogy az ADOS a diagnosztizálás preferált formájává vált, a családokat speciális
autizmusközpontokba irányították, ahol a gyermekek kognitív tesztelésen is részt vettek, a szülők
teljes kórtörténetet adtak, és a klinikusok (általában pszichológusok vagy fejlődésre szakosodott
gyermekorvosok) hosszabb vizsgálatot végeztek. Az ilyen sokoldalú értékelések alaposak és
szakszerűek voltak, de időigényesek is, és néha többszöri látogatásra volt szükség. A képzett
klinikusok száma pedig nem nőtt olyan gyorsan, mint a vizsgálatra szoruló gyermekeké. A
korlátozott számú fejlődésben járatos gyermekorvos miatt például országos átlagban több mint
100 000 gyermek jut egy szolgáltatóra. Ez a szám Washingtonban alig 25 000-re csökken, Utahban
pedig több mint 900 000-re ugrik.

Szerencsére pszichológusok, asszisztensek és mások is végeznek értékeléseket, és több program is
folyamatban van a hitelesített szolgáltatók körének bővítésére [lásd: Alternatív megközelítések c.
írást a cikk végén]. De a szűk keresztmetszet így is fennáll.

Tehát már a világjárvány okozta tumultus előtt is sok klinikus keresett valami jobb megoldást. Bár
az autizmus diagnosztizálásához szakértelemre van szükség, ez nem jelenti azt, hogy csak egyetlen
konkrét értékelő eszköz használható. "Sok olyan gyermek van, akit az ADOS-2 nélkül is nagyon
magabiztosan és nagy pontossággal diagnosztizálhatunk" - mondja McHenry. Mégis, sok klinikus
ellenállt a távmeg�gyelés gondolatának, mert kételkedtek a rövidebb ideig tartó értékelések
érvényességében. A biztosítók is akadályokat gördítettek a kezdeményezés elé, és ritkán térítették
meg a távmeg�gyelés költségeit, még akkor is, ha néhány tanulmány azt sugallta, hogy a
megközelítés ígéretes. Warren és kollégái a Vanderbilt Egyetemen tesztelték a lehetőségeket. A
távmeg�gyelést Tennessee távoli sarkaiban használták, hogy elérjék azokat a családokat, akik
nehezen tudtak volna eljutni a nashville-i klinikára. Az állam korai beavatkozási programjával
együttműködve egy-egy helyi terapeutát képeztek ki a távmeg�gyelésre, a Vanderbilt Egyetem
autizmus-szakértői pedig virtuálisan állították fel a diagnózist.
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Ez jól működött, de a folyamat nehézkes volt, mivel a meg�gyeléshez és a kiértékeléshez is
klinikusokra volt szükség. Warren ezért úgy gondolta, hogy kell egy olyan eszköz, amelyet
kifejezetten a távvizsgálathoz terveztek. Egy olyan eszköz, amely csökkenti a viselkedés
meg�gyelésének idejét, széles körben elérhető anyagokat használ, és érthető utasításokat ad. A
gépi tanulás segítségével Warren csapata először azt dolgozta ki, hogy mely készségek és
viselkedésformák jelzik leginkább előre az autizmust, majd ezeket a jellemzőket felhasználva
megterveztek egy nyolc értékelési tevékenységből és hét pontozási elemből álló készletet. Az új
eszközt TELE-ASD-PEDS-nek (TAP) nevezték el, és egy kisebb klinikai kísérletet indítottak az eszköz
hatékonyságának tesztelésére.
Ez éppen a világjárvány kitörése előtt történt.
A járvány okozta nehézségekre válaszul Warren szabadon elérhetővé tette a TAP-ot, és
webináriumot szervezett, hogy más klinikusokat is megtanítson a használatára. A TAP és a
személyes diagnózisok összehasonlítására irányuló tanulmány eredményei még váratnak magukra,
de a Vanderbilt Egyetem 204 távmeg�gyeléssel kapcsolatos korábbi tanulmányában arról számolt
be, hogy az ebben a vizsgálatban résztvevő kilenc, ADOS-2-ben képzett klinikai pszichológus gond
nélkül használta az eszközt, és biztosak voltak a diagnózisukban. Ők a gyermekek 71 százalékánál
találtak autizmust.

Az Easterseals Kelet-Pennsylvániában már korábban is nyújtott korai beavatkozási szolgáltatásokat,
például beszéd- és foglalkozásterápiát, majd Warren csoportjához hasonlóan elindították a saját
Autizmusdiagnosztikai Klinikájukat. 2018-ban az állam egészségügyi minisztériumának
�nanszírozásával egy kísérleti hibrid távmeg�gyelési programot indítottak a megyében élő
családok számára. Ekkor még a családok eljöttek a readingi klinikára, ahol a kórház szakértői
virtuálisan �gyelték, ahogy egy foglalkozásterapeuta a helyszínen egy gyermekkel végigment az
ADOS-2-n.
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Már a COVID-19 megjelenése előtt is vizsgáltak így néhány gyermeket havonta. Bármennyire is
pusztító volt a világjárvány, "egy kis égi kegyelem" is járt vele, mondja Jill Glose, aki létrehozta az
Easterseals Autizmus Klinikát. A Vanderbilt TAP eszközének használatával a klinika távolabb élő
családokat is képes volt virtuálisan meg�gyelni, és szinte bármilyen környezetben élő családoknál
is el tudták végezni az értékeléseket. "Hajléktalan szállókon, motelekben élő családokat is
meg�gyeltünk." - mondja McHenry. A következő két évben az Easterseals a St. Christopher Kórház
klinikusait is bevonta a vizsgálatokba, akik közül néhányan spanyolul is képesek távértékelést
végezni. Bár a pénzeszközök és a klinikusok elérhetősége korlátozott volt, az Easterseals az
értékelések számát havi 10-12 gyermekre, a kiszolgált megyék számát pedig hatra növelte,
beleértve az északkelet-pennsylvaniai Pocono Mountains vidéki régiót is.

Mikor Dani Vazquez megtudta, hogy Coraline értékelése virtuális lesz, kezdetben ideges volt, hogy
nem személyes lesz a vizsgálat. "Először, őszintén szólva, kicsit szkeptikus voltam." - mondja. Nem
Vazquez volt az egyetlen, aki problémákat látott ebben. Amikor McHenry elkezdett távértékeléseket
végezni az Easterseals-nél, aggódott, hogy mit lesz képes meg�gyelni? "Hogy mozgatják a
kamerát? Látom-e majd, hogy van vagy nincs szemkontaktus?" - tűnődött. A legnagyobb
aggodalma az volt, hogy mit jelent ez a családoknak? "Vajon a családok úgy érzik-e majd, hogy
megadjuk nekik azt az érzelmi támogatást, amire szükségük van a gyermekük életét esetleg
megváltoztató diagnózis felállításakor?" 

De McHenry és a többi szakember hamarosan rájött, hogy a módszer jól működik. Segített, hogy a 
gyerekek az Easterseals-hez a korai beavatkozási szolgáltatón keresztül érkeznek, ami azt jelenti, 
hogy a fejlődési problémákat már azonosították, és a gyerekeket már kognitív vizsgálatoknak 
vetették alá. Ráadásul Gloria Alvarez, az Easterseals autizmus programvezetője előkészíti a 
távvizsgálatot a családoknál. E-mailben küld utasításokat, amelyekben felsorolja a kéznél tartandó 
játékokat és egyéb tárgyakat, például szappanbuborék fújót és kis tálat a gyermek kedvenc 
rágcsálnivalójából. Alvarez javasolja a szülőknek, hogy ne vásároljanak semmit, ami még nincs meg 
otthon, mert a meg�gyelők jól tudják használni a meglévő játékokat is.
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Két-három nappal az értékelés előtt Alvarez a szülőkkel vagy a gondviselőkkel folytatott rövid
előkészítő beszélgetés során megoldja az esetleges technológiai problémákat, ami szintén fontos
szempont. A mobiltelefonok és a táblagépek, amelyekkel szinte minden szülő rendelkezik, jobban
használhatóak a videózáshoz, mint az asztali vagy laptop számítógépek, mivel könnyebben lehet
követni a gyermeket, illetve könnyebben lehet változtatni a kamera szögét. Alvarez azt javasolja,
hogy vízszintesen tartsák a telefont, hogy szélesebb legyen a kép, és legyen jelen egy másik felnőtt,
hogy amíg az egyik személy a gyermekkel játszik a másik videózhasson, ahogy Vazquezék tették.

Az elmúlt két év több mint 200 távértékelése során ritkán fordult elő, hogy a szülők otthonában ne
lett volna megfelelő térerő. Amikor ez mégis előfordult, és Alvarez megtudta, elküldte a szülőket
egy rokon házába, hogy onnan folytassák a távmeg�gyelést. Probléma persze gyakran adódik:
külső mobiltelefonhívások megzavarhatják a közvetítést, a kutyák ugatnak a háttérben, a testvérek
kiváncsiságból beugranak a kamera elé, stb. Olykor a szülők a kocsiból jelentkeznek be, ha nem
érnek haza a kezdési időpontra.

Rugalmasságra van szükség, ezért McHenry a Vazquez családdal folytatott beszélgetés során lazán
kezelte a felmerülő problémákat: Coraline sírt, amikor az orrát megtörölték, Coraline pizsamában
ugrált fel és le az ágyról, Coraline hisztizett, amikor a buborékokat elrakták. McHenry azt mondta
Vazquezéknek, hogy amikor Coraline elveszíti a türelmét, csak hagyni kell őt játszani, nincs ezzel
semmi probléma.
"Úgy értem, ez itt az ő saját világa." - mondta McHenry. "Mi csak belekerültünk."

Az Easterseals-nél és más virtuális klinikákon a szolgáltatók arról számolnak be, hogy a
gyermekekkel való találkozás a természetes környezetükben áldásosnak bizonyult. llyenkor
olyanok, mint egyébként, mert "nem kell bemenniük a fényes, zajos, idegenekkel teli rendelőbe,
nem kell 30 percet várakozniuk, és nem kell annyira alkalmazkodniuk újfajta szabályokhoz." -
mondja Alvarez, aki a korai beavatkozás koordinátoraként dolgozott, és alkalmanként elkísérte a
családokat a személyes értékelésekre. "Ehelyett otthon vannak a kedvenc játszótársukkal, az
anyukájukkal vagy apukájukkal vagy a nagyival, és komfortosan érzik magukat. Otthonos, és
nagyon ismerős érzésük van."
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Még így is van néhány olyan gyermek, akit ismételten meg kell vizsgálni, akár távmeg�gyeléssel,
akár személyesen. Néhány gyermeknek egyéb neurológiai problémái vagy kihívást jelentő
viselkedése van, ami megnehezíti a felmérésüket. Más esetekben a tünetek enyhék, és időbe telik,
amíg észreveszik ezeket. Néha a szociális nehézségek csak akkor jelennek meg, amikor a gyerekek
idősebbek lesznek, és a társadalmi elvárások megnőnek. A TAP ezekben az esetekben nem segít,
mivel 3 évesnél �atalabb gyermekekre tervezték. (A Vanderbilt csapata készített egy óvodáskorú
gyermekek számára készült változatot is, amelyet jelenleg tesztelnek.)

Még így is van néhány olyan gyermek, akit ismételten meg kell vizsgálni, akár távmeg�gyeléssel,
akár személyesen. Néhány gyermeknek egyéb neurológiai problémái vagy kihívást jelentő
viselkedése van, ami megnehezíti a felmérésüket. Más esetekben a tünetek enyhék, és időbe telik,
amíg észreveszik ezeket. Néha a szociális nehézségek csak akkor jelennek meg, amikor a gyerekek
idősebbek lesznek, és a társadalmi elvárások megnőnek. A TAP ezekben az esetekben nem segít,
mivel 3 évesnél �atalabb gyermekekre tervezték. (A Vanderbilt csapata készített egy óvodáskorú
gyermekek számára készült változatot is, amelyet jelenleg tesztelnek.)

Zwaigenbaum a kanadai Albertában a tartomány északi részén dolgozik, ahol az általa távvizsgált
gyermekek egy része már iskolába jár. Néhány autista �atal számára az online interakciók amúgy is
"a szociális világuk középpontját" jelentik, ezért ott "egy kicsit könnyebben" boldogulnak, mondja.
De a távoli vizsgálatok ezekkel a gyerekekkel még mindig kihívást jelenthetnek, mert néha
egyszerűen kikapcsolják, vagy elsétálnak a kamera elől. Zwaigenbaum szerint ezek miatt a
távvizsgálat "nem jelent megoldást a rendszer összes problémájára."
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Alvarez szerint az általuk távmeg�gyeléssel vizsgált gyermekek 85 százalékánál autizmust
diagnosztizálnak. "Ez pozitív abból a szempontból, hogy akik hozzánk küldték a gyerekeket,
helyesen döntöttek." - mondja. És az esetek jelentős többségében McHenry és a többi klinikus is azt
mondja, hogy eléggé biztosak a diagnózisban, amelyeket a program segítségével állítanak fel. 

Ez volt a helyzet Coraline esetében is. "Egyetértek veletek!" - mondta McHenry Vazquezéknek.
"Szerintem autista. De azt gondolom, hogy jól fog boldogulni."

"Fogalmad sincs, mennyire szükségem volt erre a bizonyosságra.”- mondta az anyuka. Mert ő volt az,
aki már akkor észrevette az autista vonásokat, amikor másoknak még nem tűntek fel.
"Mi pedig azon vagyunk, hogy segítsünk a gyereknek a fejlődésben." - mondta McHenry.

Ezután röviden leírta a szülőknek, mi is az autizmus. Alvarez és a szolgáltatási koordinátor akik
�gyelték az értékelést, ezen a ponton csatlakoztak, hogy megvitassák a lehetőségeket. Ezek között
szerepelt egy inkluzív óvodai osztály és az alkalmazott viselkedéselemzés (ABA) terápia. Alvarez
mesélt Vazquezéknek az Easterseals által kínált hathetes ABA szülői coaching programról is, amely
lehetőséget nyújt a szülőknek, hogy addig is tegyenek valamit, amíg arra várnak, hogy a
gyermekük szolgáltatásokhoz jusson. Ugyanis az ABA terápiára való várakozás ideje hasonló az első
diagnózisra való várakozás idejével, mert itt sincs elég szolgáltató a kereslet kielégítésére.

Néhány héttel a távmeg�gyelés után Dani Vazquez jobban érezte magát. "Jó tudni, hogy a dolognak
van neve, van egy közösség, és van segítség." - mondta. Fiatal anyaként megnyugtatónak találta,
hogy szülői ösztönei helyesek voltak, és hogy McHenry ennyire optimista Coraline jövőjét illetően.
Már meghallgatott egy ABA-terapeutát, és azt tervezi, hogy McHenry diagnózisát elviszi a megyei
szakemberekkel való találkozóra, amelyen a hamarosan 3 éves Coraline óvodáztatásáról lesz szó.
"Ez mindent megkönnyít." - mondta Vazquez. 
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Annyira elégedett volt a virtuális értékeléssel, hogy máris ajánlotta az Easterseals-t egy barátjának,
aki saját gyermeke számára keresett diagnosztizálási lehetőséget. Visszagondolva a távvizsgálat
reggelére Coraline hálószobájában, Vazqueznek eszébe jutott még valami: a kinti hóesés, ami miatt
aznap néhány személyes vizsgálatot töröltek a klinikán. Ha azt tervezték volna, hogy személyesen
találkoznak McHenryvel, Coraline és a szülei talán még mindig várakoznának. 

A virtuális diagnózis nem az egyetlen stratégia, amelyet az autizmusközpontok alkalmaznak a
hosszú várakozási idő csökkentésére, és a TAP nem az egyetlen új értékelési eszköz, amelyet
személyesen vagy távgyógyításon keresztül használnak.
Az autizmus tüneteinek rövid meg�gyelése (Brief Observation of Symptoms of Autism, BOSA),
amelyet egy Catherine Lordot (az ADOS társalkotóját) is magában foglaló csoport fejlesztett ki,
kevesebb mint 15 perces, a gyermek és egy klinikus vagy gondozó közötti irányított interakcióból
áll, amelyet az ADOS-2 pontozására kiképzett klinikus élőben vagy videofelvételen �gyelhet meg. A
BOSA négy változatot kínál, amelyek különböző pro�lú gyermekeket céloznak meg, például egy
tesztet a minimálisan verbális gyermekek számára és egy tesztet a 6-10 éves korú, folyákonyan
beszélő gyermekek számára. A tesztek működésére vonatkozóan egyelőre előzetes, de ígéretes
részeredmények vannak.

Alternatív megközelítések

A telementorálás, amely gyermekorvosokat és más közösségi szolgáltatókat képez ki az autizmus
diagnosztizálására, hogy bővítse a képzett klinikusok körét, szintén eredményesnek bizonyult. Az
egyik ilyen program az ECHO Autism, amelyet Kristin Sohl hozott létre Missouriban 2015-ben.
Eredeti célja az volt, hogy szakértőkből álló "központi csapatokat" szervezzen, amelyek tanácsot
adnak azoknak a gyermekorvosoknak, akik olyan gyermekeket gondoznak, akik egy
autizmusközpontban vannak előjegyezve vizsgálatra. "Az orvosok azt kérdezik: Mit csináljak velük,
amíg várakozniuk kell?" - mondja Sohl. "Ha egy egyértelmű esetnél mindannyian tudjuk, hogy a
gyerek autista, helyesen döntünk-e, ha azt mondjuk a szülőknek: Menjenek el ebbe és ebbe a
diagnosztizáló központba, és várjanak egy évig, ameddig diagnózist kapnak?” 
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Ezért úgy döntöttek, hogy eszköztárukat kiegészítik a közösségi alapú diagnosztikával, és általában
a Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children (Kisgyermekek autizmusának
szűrőeszköze) nevű értékelő módszert használják. Az ECHO Autism modellben, amely több mint 15
államban és öt országban alakított ki partnerséget, a gyermekorvosok hat hónaptól egy évig tartó
képzést kapnak az autizmus diagnosztizálására, majd virtuális esetmegbeszéléseket folytatnak a
szakértőkkel. "Ezt irányított praxisnak nevezzük." - mondja Sohl. Egy Missouri államban végzett
kísérleti tanulmány szerint az ECHO Autism becslések szerint 2-6 hónappal csökkentette a
diagnózisra való várakozási időt, és átlagosan 173 mérfölddel csökkentette a családok oda-vissza
utazását. "Az én küldetésem az, hogy megpróbáljam kitalálni, hogyan lehetne elérni, hogy
egyáltalán ne legyenek páciens várólisták." - mondja Sohl.

Erőfeszítéseinek nem szándékolt következménye az lett, hogy most a képzésre váró
gyermekorvosok kerültek várólistára. 
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