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Szélesebb értelemben és hosszabb távon azonban a sikert a gyermek kommunikációs, életvezetési,
tanulási stb. tényleges működése, és az e területeken valószínűsíthető potenciálja közötti
különbséggel lehetne mérni. A legtöbb autista gyermek kognitív és érzelmi potenciálja azonban
nem ismert. Ezt úgy lehet a legjobban megbecsülni, ha a lehető legkorábban a legjobb terápiát
kapják, és két év múlva megnézzük, milyen gyorsan és milyen területeken fejlődnek. Például ekkor
már lehet tudni, hogy a motoros és önsegítő készségek gyorsan fejlődnek, de a kifejező beszéd
rendkívül nehézkes.

Nyilvánvaló, hogy nem lehet egyféleképpen meghatározni egy terápia sikerét. A sikert az adott
gyermek és a kezelési stratégia kontextusa határozza meg. Szűkebb értelemben a terapeuta például
meghatározhat olyan célt, amelyet a gyermek valószínűleg képes lesz elérni. Ez a cél lehet egy kör
pontos lemásolása, a gyümölcslé dobozának kérése az arra való rámutatással, vagy egy társas
beszélgetés kezdeményezése. A klinikus meghatároz egy időkeretet a cél elérésére, például három
hónapot. Ha választott célt megadott időpontig a gyermek eléri, a beavatkozás sikeresnek
nevezhető.

 University of Connecticut professzoraA

Deborah Fein

A terápia sikere a gyermeken múlik

Hogy bepillantást nyerjünk ezekbe az eltérő nézőpontokba, megkértünk három kutatót és két
autizmussal élő személyt, hogy mondják el, mit jelent számukra egy sikeres autizmus-terápia.

Mikor nevezhető egy autizmus terápia sikeresnek? Attól függ, kit kérdezünk. A kutatók megítélhetik
egy terápia eredményét a klinikai vizsgálat vagy egy választott mérőszám alapján. Egy autizmussal
élő személy számára a siker legjobb mércéje az életminőség javulása lehet. Más vélemények szerint
nincs értelme semmilyen "terápiának" az autizmus alapvető jellemzőire vonatkozóan, tehát
értelmetlen sikerről beszélni.
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Mivel a fejlődésnek ez a mintázata valószínűleg fennmarad, ez segíthet a klinikusoknak és a
szülőknek optimista - de reális - célokat kitűzni. Csak így kereshetik a választ a nagyobb
kérdésekre: képes lesz-e a gyermek befejezni a középiskolát , egyetemre járni, megházasodni,
eltartani magát.

Hosszú távú eredményvizsgálatainkban azt találtuk, hogy a gyermekek egy kis százaléka egy idő
után elveszíti autizmusra jellemző vonásait, és eléri a szociális, kognitív és nyelvi funkciók tipikus
szintjét. Ezt neveztük el "optimális kimenetnek". Nehéz megjósolni, hogy ki éri el ezt az eredményt,
de valószínűbben azok a gyerekek, akik a diagnózis felállításakor enyhe tünetekkel rendelkeztek,
különösen a motoros területen, és 2 és 3 éves koruk között az alkalmazott viselkedéselemzés (ABA)
terápiában részesültek. Két másik kutatás is megerősítette, ki, milyen valószínűséggel kerül ebbe a
fejlődési csoportba.

Az autizmus nem igényel kezelést, csak támogatást
Carol Greenburg

Thinking Person’s Guide to Autism (A gondolkodó ember útmutatója az autizmushoz) c. online
folyóirat főszerkesztője
A 

Keveset tudok távoli unokatestvéremről, J.-ről . Soha nem találkoztam vele, de gyermekkoromban a
róla szóló sugdolózás baljósnak tűnt. Tudom, hogy majdnem pontosan annyi idős, mint én. Hozzám
hasonlóan J. is autista, bár őt még gyerekkorában diagnosztizálták, míg engem 44 évesen.

Mindketten otthon nőttünk fel, nem intézetben. A szüleimnek eszébe sem jutott, hogy máshol
neveljenek, mert beszéltem, és ezért "normálisnak" tűntem. De anyám úgy gondolta, hogy J.-t
intézetbe kellett volna vinni, hogy megkímélje a családját az egész életen át tartó gondozás
terhétől. Anyám azt mondta, hogy autista gyermeket nevelni a legrosszabb dolog, ami egy szülővel
történhet, akkor még nem tudván, hogy neki magának is van egy autista lánya, akinek a nézeteit
ezekkel a szavakkal igencsak befolyásolta.
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Nem akarom démonizálni a családomat. Az 1960-as években, sőt még a '70-es években is
elképzelhetetlen volt, hogy az oktatásba vagy a közösségi életbe J. bevonható lett volna. Autizmusa
miatt J. még gyermekként a "kezelhetetlen beteg" kategóriába került. J.-hez hasonlóan az én �am is,
aki szintén autista, alig beszélt, amikor kicsi volt. Neki is sok támogatásra van szüksége. De
innentől kezdve J. és az én gyermekem tapasztalatai drámaian eltérnek egymástól.

A neurodiverzitás mozgalom többi tagjához hasonlóan én is fogyatékosságnak, nem pedig
betegségnek tekintem az autizmust. Mind személyes, mind szakmai véleményem szerint, az
autizmus önmagában nem igényel kezelést. Ezzel szemben számos betegség és egyéb egészségügyi
állapot, amely az autizmussal együtt jelentkezik, igenis kezelést igényel. Bár ez a különbségtétel
sok családtag és autizmussal foglalkozó szakember számára jelentéktelennek tűnhet, számomra
fontos.

Egy másik fontos különbség: A kezelés vagy beavatkozás nem azonos a támogatással. Bár J.-nek, a
�amnak és nekem is a társult betegségeink miatt lehetséges, hogy kezelésre van szükségünk, az
viszont biztos, hogy mindannyiunknak támogatásra van szüksége. Biztos vagyok abban, hogy
közülünk a �am az egyetlen, aki megközelítőleg megkapja azt a fajta és szintű támogatást, amire
szüksége van.

A �am számára a támogatás a család és a barátok általi elfogadással kezdődik, de nem ér itt véget.
A �amnak szüksége van személyre szóló, egyedi oktatásra, és azt meg is kapja. A fogyatékossággal
élő személyek oktatásáról szóló törvény értelmében erre törvényesen jogosult. Azon dolgozunk,
hogy a magas szintű támogatás az életviteléhez és a munkahely megválasztásához legalább a
felnőttkorának egy részében vagy egészében folytatódjon. Kérem, vegyék �gyelembe, hogy bár
ezek az én gondolataim, amiket komolyan is gondolok, de a döntéseket a �am hozza meg. A
beszélt vagy írott nyelv hiánya nem jelenti el a kommunikációs képesség hiányát, ezért komoly
erőfeszítéseket teszünk, hogy teljes mértékben megértsük, amit – ugyancsak nagy erőfeszítéssel -
mondani próbál.
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A legtöbb autista felnőtt nem olyan szerencsés, mint én, hogy sok személyes támogatást kap a
szeretteitől. Azonban, a legtöbb verbális autista felnőtthöz hasonlóan, én egyáltalán nem kapok
intézményi támogatást. Csak azért, mert beszélek, még nem jelenti azt, hogy nincs szükségem
speciális egészségügyi ellátásra vagy fogyatékos szülőként segítségre, hogy fogyatékos �amnak
szolgáltatásokat kaphassak. Ahogy a �am kiöregszik az iskolából, és ahogy én is öregszem, a
családunknak több és jobb minőségű tudományos kutatási eredményekre van szüksége, amelyek az
életminőségünkre összpontosítanak. Az autizmus okaira összpontosító kutatásokkal szemben olyan
kutatások kellenek, amelyek például az öngyilkosság csillagászati arányának csökkentésével , vagy
a társuló testi és mentális betegségek kezelésével foglalkoznak.

Csak jól megtervezett kutatások vezethetnek hatékony autizmus-
terápiákhoz
Connie Kasari

University of California, Los Angeles professzoraA 

Hogy mi határozza meg egy autizmus terápia "sikerességét",  mind a korai beavatkozási kutatásokat
végzők, mind pedig a gyermekeik megsegítésének módját kereső családok számára kritikus kérdés.
Egy terápia hatékonyságának legmegbízhatóbb bizonyítékát a véletlenszerű kiválasztáson alapuló
vizsgálatok szolgáltatják. A vizsgálatokat azonban gyakran nem ismétlik meg. Sokszor a kezelés
eredményét kezelésben nem részesült emberekkel, vagy rosszul de�niált szolgáltatásokkal
hasonlítják össze egy másik, eredményességét már bizonyított beavatkozás helyett. Ha ehhez
hozzávesszük azt a tényt, hogy valószínűleg több, a kutatásokat áttekintő összefoglalás létezik,
mint ahány áttekintendő kutatás, akkor láthatjuk, hogyan akadunk el a sikeresség fogalmának
megértésében.
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A kutatási alap nyilvánvaló hiányosságain túlmenően a kutatásban használt eredmény-mérések
lehetnek sajátosak vagy csak korlátozottan alkalmazhatók egy adott gyermekre. Vegyük például az
intelligenciahányados (IQ) mint kimeneti érték használatát. Az alacsony IQ nem az autizmus
alapvető jellemzője, és sok autista gyermek IQ-ja a tipikus tartományban van, így az IQ növelése
nem jól megválasztott cél. Ezzel szemben a szociális-kommunikációs problémák alapvetőek, és
enyhítésük messzemenő hatással lehet a későbbi fejlődésre.

Ma már tudjuk, hogy a korai beavatkozások jelentős szociális-kommunikációs eredményekhez
vezethetnek, mint például a másokkal való jobb kapcsolattartás, a közös �gyelem és a játékkészség.
A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen kifejlesztett JASPER nevű beavatkozással folyamatosan,
jelentős javulást tapasztalunk a szociális-kommunikációs készségekben, amelyek a nyelvi és
kognitív képességek későbbi javulását vetítik előre.

A terápia segít, hogy nonverbális szavaimat a világ elé
tárjam
Benjamin Alexander
Szabadfoglalkozású író

A gyermekek szükségletei azonban idővel változnak, és egyetlen beavatkozás sem működik minden
gyermek esetében. A legtöbb gyermek számára a beavatkozások kombinációja vagy sorozata
előnyös. Kollégáimmal már egy ideje a személyre szabott beavatkozások tanulmányozását
szorgalmazzuk. Ennek érdekében olyan fejlesztési terveket vizsgálunk, amelyek a gyermek
fejlődésének függvényében módosítják a kezelést. Ez a megközelítés segíthet feltárni a
beavatkozás egyedi, hatékony elemeit. Ezen elemek, valamint az olyan részletek ismerete, mint
például, hogy mennyi idő múlva kell jelentkeznie az eredménynek, és mikor kell változtatni az
irányt, kritikus fontosságú az autizmus terápiák �nomítása és értékelése szempontjából.
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21 évvel ezelőtt diagnosztizálták nálam az autizmust. Akkoriban senki nem adott semmilyen
támogatást a szüleimnek arra vonatkozóan, hogyan segíthetnének rajtam. A szüleim sok éjszakán
át szörföztek a világhálón, hogy találjanak valamit, ami kihozhatna az autizmusból. Amikor 3 éves
voltam, a szüleim időpontot kértek egy Stanley Greenspan nevű orvostól. Sajnos több hónapot
kellett várnunk, hogy találkozhassunk vele a Maryland állambeli Bethesdában, messze a  New
Orleans-i otthonunktól. Az autizmusból való hosszú menekülésem egy alkalmazott
viselkedéselemzésnek (ABA) nevezett terápiával kezdődött.

A szüleim alkalmaztak egy tanácsadó csoportot az oregoni Portlandből, hogy jöjjenek New
Orleansba, és tanítsák meg a helyi egyetemistáknak, hogyan kell az ABA-t végezni. Hogyan írjam
le? A terápia nagyon pavloviánus volt, mert ha helyesen válaszoltam, akkor kaptam egy kis
jutalmat, általában Gold�sh kekszet. Soha nem kaptam elektromos sokkot, ha rossz választ adtam,
de az biztos, hogy úgy éreztem magam, mint egy idomítás alatt álló állat. Gondolkodásra
egyáltalán nem volt szükség. Egy tipikus kezelés például így zajlott:

"Mutasd a labdát, Ben!"

"Eredj a pokolba!" gondoltam, mert beszélni nem tudtam.

"Mutass a könyvre, és kapsz egy kekszet, Ben!"

"Utálom a Gold�sh kekszet!" - válaszoltam a kezemmel csapkodva.

Körülbelül hat hónapnyi esztelen idomítás után a szüleim úgy döntöttek, hogy abbahagyják, mert
látták, hogy nyomorultul érzem magam. Tehát mondhatom-e, hogy az ABA sikeres volt számomra?
A sok-sok órányi, tárgyak azonosításával eltelt edzés eredményeként tudtam néhány szót beszélni.
Meggyógyított az ABA az autizmusból? Egyáltalán nem. Nem tudtam úgy működni, mint egy
hétköznapi, neurotipikus gyerek, így jött a következő beavatkozás.
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A következő terápiás kísérlet a Greenspan által támogatott "Floortime" technika volt. Ez a módszer
különbözött attól, amihez hozzászoktam, mert gondolkodásra késztetett, és nem csak a
jutalomfalatra reagáltam. Nem volt külső jutalom, csak az elégedettség, hogy azt csinálhattam,
amit akartam. Greenspan azt mondta a szüleimnek, hogy feküdjenek le velem a földre, és csinálják
azt, amit én akarok, mert az majd segít fejleszteni az elmémet.

Számomra úgy tűnik, hogy azok a terápiák ígérkeznek a legjobbnak, amelyek a gyermek
koncentrációját és kommunikációját - verbálisan vagy nonverbálisan - fenntartják. Én például
órákon át gépeltem egy logopédussal, hogy ki tudjam fejezni a gondolataimat és elképzeléseimet.
Sikeres volt ez a módszer? Még mindig nagyon is autista vagyok, de a terápia segített abban, hogy
nonverbális szavaimat a világ elé tárjam.

Klinikai munkám nagy része egy olyan fekvőbeteg központban történik, amely elsősorban az
autizmus súlyos formáiban szenvedő iskoláskorú gyermekeket látja el.

Ezek a gyermekek jellemzően minimálisan verbálisak és értelmi fogyatékosak. Sokuknak jelentős
pszichiátriai vagy viselkedési problémái is vannak, mint például agresszió másokkal és önmagukkal
szemben; súlyos, hosszan tartó érzelmi diszregulációs epizódok (dührohamok); szorongás;
�gyelemhiányos hiperaktivitási zavar; depresszió és esetenként pszichózis. Jellemzően többszörös
gyógyszeres és viselkedéses kezelésen estek át, amelyek nem váltak be. Központunk gyakran egy
hosszú út utolsó állomása.

A Spring Harbor- i kórház igazgatója

Matthew Siegel

A siker azt jelenti, hogy segítünk az autistáknak visszatérni az
autizmushoz.
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Tehát számomra és a csapatom számára a "siker" azt jelenti - talán furcsa módon -, hogy segítünk
egy személynek visszatérni az autizmushoz. Nem az a célunk, hogy egy személyt "normális",
"tökéletes" vagy "nagyszerű" legyen, hanem az, hogy enyhítsük a szorongást, csökkentsük vagy
megszüntessük az önkárosítást, csillapítsuk vagy megállítsuk az agressziót. Ha csak az autizmus és
annak kihívásai maradnak meg, az már siker.

Az emberek átlagosan egy hónapig maradnak nálunk. Ez idő alatt többszörös értékelésben, ABA
terápiában és személyre szabott viselkedési fejlesztésben részesülnek. A legtöbbjük célzott
gyógyszeres kezelést valamint beszéd- és foglalkozásterápiát is kap. Néha a családokkal együtt kell
dolgoznunk a gyermek-szülő kapcsolaton. Megkeressük az egészségügyi problémákat és a �zikai
fájdalom forrásait is - amelyek jelentős tényezői lehetnek a viselkedési problémáknak -, és kezeljük
ezeket. Ha egy hónap után a jelentős problémák megmaradnak, akkor folytatjuk. Az esetek kisebb
részében más lehetőségeket kell megvizsgálnunk, például hosszabb távú bentlakást intézetekben.

Végső soron azt szeretnénk, ha az egyének újra részt vehetnének abban az életben, amelyet a
dolgok romlása előtt éltek meg. Sok gyermek számára a világ jelentősen összezsugorodott. Ennek
következtében az életminőségük rendkívül alacsony. Az autizmussal foglalkozó kutatók az
életminőség helyett inkább az állapot alapvető jellemzőinek kezelésére összpontosítanak. Egy
beavatkozás eredményeinek az életminőség szempontjából történő átgondolása perspektíva váltást
igényel, és ha autizmusról beszélünk, erre szükség van.
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