У ФОКУСІ: ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

Спеціальна освіта

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

ДИТИНА З АУТИЗМОМ:
діагностика, взаємодія,
допомога
ДІТЬ
Е
В
О
Р
П
ТАЦІЮ
Ь
Л
У
С
КОН
КІВ
Ь
Т
А
Б
ДЛЯ

Валентина ТАРАСУН,
доктор пед. наук,
професорка кафедри логопедії та логопсихології,
факультет спеціальної та інклюзивної освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова

Упровадження інклюзивної освіти вимагає від педагогів та батьків розуміння нюансів розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Подана стаття допоможе навчитися вчасно виявляти в малят
ознаки аутизму, а також надасть цінні рекомендації щодо спостереження за малюками з розладами аутичного спектра, взаємодії з ними, надання поетапної психолого-педагогічної допомоги їхнім батькам.
ПРОБЛЕМА СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ
У Міністерстві соціальної політики України та
в Міністерстві освіти і науки України на сьогодні
немає достатніх даних щодо результатів діагностики аутизму і надання ранньої допомоги дітям з
аутизмом у регіонах, як і щодо загальної кількості дітей з аутизмом. Це може означати, що більшість таких дітей не діагностовані, а їхні батьки,
помітивши незвичну поведінку своїх малят, не
знають, яким чином можна їм допомогти.
В Україні аутизм у більшості випадків діагностується
в дітей віком 5–7, а в США та Європі — від 1 до 2 років.
В Україні сьогодні складно своєчасно поставити дитині діагноз “аутизм”. На відміну від нашої
країни, в Європі та США кваліфіковані патронажні
сестри (фахівці з неповною або базовою вищою
медичною освітою), запідозривши аутизм, відразу звертають увагу батьків на незвичну поведінку
їхньої дитини.
Крім того, рівень поінформованості про аутизм
громадян цих країн дуже високий. Так, відомо,
що жителю США в середньому чотири-п’ять разів на день нагадують про проблему аутизму: він
бачить у метро інформаційний постер, читає про
аутизм у газеті, знаходить у коробці з піцою флаєр з проханням про пожертвування до фонду для
людей з аутизмом, бачить на дверях ресторану
наклейку, яка повідомляє про те, що тут розуміють аутистів. Тому переважна більшість дорослих
там швидко звертає увагу на незвичну поведінку
дитини і намагається допомогти їй та її сім’ї.
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В Україні більшість лікарів-педіатрів, так само,
як і пересічні її громадяни, поки ще недостатньо
знають про аутизм. І більшість батьків, занепокоєних поведінкою своїх дітей, можуть отримати
від фахівця некваліфіковану відповідь на кшталт:
“Не хвилюйтеся, дитина ще маленька, ще почне
розмовляти, і все буде добре”. А коли батьки всетаки усвідомлюють, що особливості їхнього малюка — не норма, допомогти дитині вже набагато
складніше. Проблема діагностики ускладнюється ще й тим, що пізній мовленнєвий розвиток
у хлопчиків в Україні вважається нормою.
Отже, сьогодні актуальною є проблема підвищення рівня поінформованості українського суспільства про аутизм.
Мета статті — розкрити особливості змісту
однієї з можливих систем поетапної психологопедагогічної допомоги батькам дітей з аутизмом.
Аутизм — не психічне захворювання, а розлад аутичного спектра (РАС), якому властиві певні загальні прояви, насамперед у вигляді порушення поведінки.

ЯК ВЧАСНО ПОМІТИТИ ОЗНАКИ АУТИЗМУ
Якомога раніше виявити в дитини ознаки аутизму (або переконатися, що їх у неї немає) може
допомогти тест M-CHAT-R (Diana Robins, Deborah
Fein, & Marianne Barton, 2009). Це модифікований
скринінговий тест на аутизм для дітей раннього
віку (від 2 до 2,5 року), розроблений у США і перекладений 27 мовами. Його можуть проводити як
фахівці (аутологи), так і батьки чи педагоги.
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