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اوتیسم ترس ندارد

سازمان ملل امسال برای روز جهانی اوتیسم
شعار«مشارکت فعال» را برگزید
زندگی

سهیال نوری
خبرنگار

روز جمعــه بیســت و ســوم فروردیــن مــاه
توگــو» محلــی بــود بــرای
بوســتان «گف 
دیــدار اعضــای مرکــز ســاماندهی درمــان
و توانبخشــی اختــاالت اوتیســتیک بــا
خانوادههایــی کــه فرزندانشــان را بــه
کمــک این مرکز به جامعــه بازگرداندهاند.
هــدف از برگــزاری این گردهمایــی که درآن
پروفســور حمیدرضا پوراعتماد  -مؤســس
ایــن مرکــز -و دکتــر حســین نحوینــژاد
 معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتیکشــور  -بــه ســخنرانی پرداختنــد ،معرفــی
اوتیســم در بطــن جامعــه و در فضایــی
بــه نســبت مفــرح بــود ،بههمیــن خاطــر
برنامــه را بــا نواختن موســیقی توســط یکی
از نوجوانهــای حمایتشــده از طریــق
ایــن مرکــز و اجــرای برنامههــای طنــز بــه
پایــان رســاندند تــا این تصــور را که اوتیســم
یــک اختــال غمانگیــز اســت کمرنگتــر
کننــد.
هرســاله در کشــورمان روز جهانــی اوتیســم
مقــارن میشــود بــا روز طبیعــت ،امــا از
آنجــا کــه بهــار امســال بــا خبرهــای ســیلی
کــه بخشهــای مختلــف کشــور را درگیــر
کــرد همــراه شــد ،ســیزدهم فروردیــن و
روز جهانــی اوتیســم بــه نســبت ســالهای
گذشــته در ســکوت خبــری ســپری شــد،
از ایــنرو مرکــز ســاماندهی درمــان و
توانبخشــی اختــاالت اوتیســتیک پــس از
 10روز ،ایــن گردهمایــی را تشــکیل داد تــا
آنطــور کــه بایــد شــعار امســال ســازمان
ملــل بــرای روز جهانــی اوتیســم مــورد
توجــه قــرار بگیــرد.
در همیــن راســتا ،دکتــر حمیدرضــا
پوراعتمــاد بهعنــوان یــک عصــب
روانشــناس بــه مســتندات موجــود و
یافتههــای اخیــر اشــاره میکنــد کــه نشــان
میدهــد از دهــه  70میــادی بــه بعــد ،نرخ
اوتیســم در دنیــا افزایــش پیــدا کرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه مرکــز نظــارت و
پیشــگیری از بیماریهــای امریــکا نیــز نــرخ
اوتیســم را در دهــه  70یــک در دههــزار و در
حــال حاضــر صرفنظــر از دختــر و پســر
بــودن افــراد یــک در  60اعــام کــرده اســت.
بخــش عمــده ایــن افزایــش نــرخ در
نــوع خفیــف پیوســتار اوتیســم اســت بــه
ایــن معنــا کــه مــوارد شــدید ایــن اختــال
کاهــش و مــوارد خفیــف اوتیســم افزایــش
پیــدا کــرده اســت بهطــوری کــه اگــر در
گذشــته بچههــای دارای اختــال اوتیســم

کالســیک و تیپیــک بیشــتر بودنــد در حــال
حاضــر در تمــام دنیــا نــوع خفیف اوتیســم
شــدت گرفتــه اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن
تغییــر الگو ،تغییــرات فرهنگــی و تحوالتی
اســت کــه در ســبک زندگــی کــودکان ایجــاد
شــده اســت؛ بــه عقیــده دکتــر پوراعتمــاد،
در حــال حاضــر خبــری از خانوادههــای
گســترده نیســت در صورتــی کــه اگــر کودکی
کــه آمادگــی بیولــوژی نســبی بــرای ابتــا
بــه ایــن اختــال را دارد ،در خانوادههــای
گســترده  50ســال پیــش و بــا ســبک زندگی
آن دوران زندگــی میکــرد ،مشــکل فعلــی
را نمیداشــت ،البتــه نبایــد ایــن موضــوع
را نادیــده گرفــت کــه در ســالهای اخیــر
از عواملــی چــون آلودگــی هــوا ،آلودگــی
صوتــی و ســایر آلودگیهــا نیــز بهعنــوان
دالیلــی بــرای افزایــش نــرخ اوتیســم
یــاد شــده اســت کمــا اینکــه همچنــان

تشــخیص اوتیســم در خصــوص آنهــا،
حضــور کمرنگــی در اجتمــاع داشــتند ولــی
حــاال بــا گذشــت زمــان و بواســطه آمــوزش
و خدماتــی کــه دریافــت کردهانــد ،بــر
خــاف انتظــار اطرافیــان بــه موفقیتهــای
متعــددی دســت پیــدا کردهانــد ،نشــان
دهنــد کــه بــا تشــخیص و اقــدام بهموقــع
میشــود بــه حضــور مؤثــر افــراد دارای
اختــال اوتیســم در جامعــه امیــدوار بــود.
نمونــه عینــی ایــن موضــوع ،محمدحســن
 14ســاله اســت کــه در ایــن گردهمایــی ،بــا
کمتریــن اســترس و اضطــراب در مقابــل
حضــار پیانــو و ویولــن را بــه زیبایــی نواخــت.
درســت اســت کــه اکثــر حضــار تصــور
میکردنــد محمدحســن از نوجوانهــای
دارای اختــال اوتیســمی اســت کــه در
کودکــی عالئــم خفیفــی از اوتیســم برایــش
تشــخیص داده شــده بــود،امــا اش ـکهای

از نظر روند تشخیص و مداخالت درمانی دست کم
در تهران مراکزی وجود دارد که در مقایسه با کانادا و
استرالیا خیلی موفقتر عمل میکنند ،گذشته از این کشور
ما از نظر تکنولوژیهای کمککننده در زمینه اختالل
اوتیسم هم بسیار پیشرو است
نمیشــود بــه طــور قطــع ایــن عوامــل را
دخیــل دانســت.
اینطــور کــه از بحثهــای مطــرح شــده در
ایــن گردهمایــی برآمــد ،در ســالهای اخیــر
رســانهها بهطــور ناخواســته ،موجبــات
اوتیسمهراســی را فراهــم کردهانــد،
ی کــه دغدغــه فعــاالن حــوزه
در صورتــ 
اختــال اوتیســم ایــن اســت کــه بــا معرفــی
چهرههــای مطرحــی کــه در ســطح جامعــه
شــناخته شــده هســتند ،بــه کرســیهای
دانشــگاهی دســت پیــدا کردهانــد ،در
حوزههــای بــا اهمیــت فعالیــت دارنــد و
حتــی نوجوانهــا و جوانهایــی کــه بهدلیــل

مــادرش کــه بــه دســتان او خیــره شــده
بــود از واقعیتــی دیگــر خبــر م ـیداد« :یــک
وقتهایــی بــرای خــودم هــم قابــل بــاور
نیســت آن پســربچه  10ســال قبــل کــه مــدام
نــق مــیزد ،دســتهایش از پــس انجــام
ســادهترین کارهــا هــم بــر نمیآمــد و بــه
هیــچ عنــوان توجــه و تمرکــز نداشــت حــاال
تــا حــدی پیشــرفت کــرده کــه همیــن دو مــاه
پیــش در جشــنواره موســیقی فجــر بهعنوان
کوچکتریــن عضــو از ارکســتر ســمفونی بــا
هنرمنــدان برجســته همراهــی کــرد».
البتــه در تأییــد ایــن مهــم ،دکتــر پوراعتماد
اضافــه میکنــد :همین حاال خیلــی از افراد

حاضــر در جوامــع دانشــگاهی رگههــای
اوتیســتیک دارنــد و ایــن یعنــی رســانه بایــد
اوتیســم هراســی را از میــان بــردارد ،چراکــه
خوشــبختانه کشــور مــا در مقایســه بــا ســایر
کشــورها از ایــن امتیــاز برخــوردار اســت
کــه درمــان اوتیســم بهصــورت خانــواده
محــور دنبــال میشــود و بهدلیــل ویژگــی
فرهنگــی موجــود در جامعــه ایرانــی،
خانــواده یکــی از مؤثرتریــن عناصــر تیــم
آمــوزش و توانبخشــی محســوب میشــود.
دکتــر پوراعتمــاد در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه طــی حــدود  18ســالی کــه موضــوع
اوتیســم در کشــور جدی گرفته شــده اســت
چــه پیشــرفتهایی در رونــد خدمــات
داشــتهایم ،گفــت :خبــر خــوش ایــن اســت
کــه تعــداد بیشــتری از بچههــا تحــت
خدمــات و آمــوزش گرفت ـ ه شــدهاند و بــه
همیــن نســبت تعــداد زیــادی از افــرادی

شــود بهمنظــور اثــرات جانبــی بــر کنتــرل
مشــکالت اضافــه خواهــد بــود .مشــکالتی
کــه ممکــن اســت خیلــی از افــراد غیــر
اوتیســتیک هــم بــه آن دچــار باشــند .امــا
متأســفانه شــاهد ایــن هســتیم کــه در
کشــور مــا چیــزی حــدود  60تــا  70درصــد
بچههــای دارای اختــال اوتیســم دارو
میگیرنــد در حالــی کــه اگــر در ســنین
پاییــن اوتیســم تشــخیص داده شــود و در
همــان مرحلــه اقــدام بموقــع و مداخلــه
درســت صــورت گیــرد ،تعــداد زیــادی از
بچههــای اوتیســتیک وارد چرخــه طبیعــی
زندگــی میشــوند تــا جایــی کــه حتــی بعــد
از مدتــی تیــم تشــخیص در بیمــاری آنهــا
بــه شــک میافتنــد و میگوینــد از طیــف
خــارج شــدهاند .بمانــد کــه هنــوز خیلــی از
مســئوالن تصــور میکننــد امــکان بهبــود
بــرای ایــن گــروه وجــود نــدارد .نکتــه قابــل

کــه تشــخیص اوتیســم گرفتهانــد در حــال
حاضــر وارد اجتمــاع شــدهاند و موفقیــت
کســب میکننــد ،امــا الزم اســت ایــن را هــم
بگویــم کــه متأســفانه در ســالهای اخیــر،
جهتگیــری در خصــوص ایــن اختــال ،از
جنبــه آموزشــی و خانواده محور به ســمت
مؤسسـهزایی و اقدامــات پزشــکی در حــال
تغییــر مســیر اســت .موضوعــی کــه بــا
یافتههــای علمــی و اهــداف و دغدغههــای
جهانــی اوتیســم همخوانــی نــدارد ،چراکــه
خدمــات در ســنین پاییــن بایــد خانــواده
محــور و آموزشــی باشــد و هیــچ نیــازی بــه
خدمــات بیمارســتان محــور نیســت.
در حقیقــت درســت اســت کــه تشــخیص
اوتیســم یــک تشــخیص بالینــی اســت ،امــا
مداخلهاش آموزشــی و توانبخشــی اســت،
از ایــنرو اســت کــه خیلــی از کشــورهای
پیشــرفته از لحــاظ ســامت ،پرداختــن بــه
اختــال اوتیســم را در سیســتم آمــوزش
و پــرورش لحــاظ کردهانــد .ضمــن اینکــه
بــرای ایــن بیمــاری درمــان دارویــی وجــود
نــدارد و در صورتــی کــه دارویــی تجویــز

توجهــی کــه در پایــان الزم اســت از آن
یــاد شــود تفــاوت ایــران بــا ســایر کشــورها
در خصــوص اختــال اوتیســم اســت؛
خیلــی از کشــورهای دنیــا از نظــر امکانــات
آموزشــی و توانبخشــی عملکــرد خوبــی
دارنــد،امــا دکتــر پوراعتماد بــدون تعصب
میگویــد کــه از نظــر رونــد تشــخیص و
مداخــات درمانــی دســت کــم در تهــران
مراکــزی وجــود دارد کــه در مقایســه بــا
کانــادا و اســترالیا خیلــی موفقتــر عمــل
میکننــد ،گذشــته از ایــن کشــور مــا از نظــر
تکنولوژیهــای کمککننــده در زمینــه
اختــال اوتیســم هــم بســیار پیشــرو اســت
و در اســتفاده از ابزارهــای هوشــمند و
سیســتمهای خبــره نیــز جــزو کشــورهای
رده اول هســتیم کــه میشــود تعــداد
زیــادی از ایــن دغدغهمندهــا و مخترعیــن
را در دانشــگاههای شــهید بهشتی و شریف
مالقــات کــرد ،همــان دانشــگاههایی کــه
پشــت میزهــای بسیاریشــان چنــد نفــر
بــا تشــخیص اختــال اوتیســم خفیــف
نشســتهاند.

