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Auti[tii,

copiii uita]i ai Rom~niei
Datorit` unor mame care c`utau cu disperare o
speran]` pentru îngrijirea copiilor lor, Valentina Zaharia, directoarea Centrului pentru Copii Sf~nta Margareta, s-a confruntat cu realitatea unei noi genera]ii
de copii uita]i ai Rom~niei. Managerul de proiect al
Funda]iei Copii \n Dificultate a fost pus în fa]a unei
lipse generale de în]elegere [i a absen]ei unor centre
specializate în îngrijirea copiilor rom~ni cu deregl`ri
din spectrul autist (DSA). Ca [i marea majoritate a rom~nilor, Valentina nu auzise vorbindu-se despre subiectul respectiv, nu v`zuse p~n` atunci un copil cu
DSA. Fiecare mam` era epuizat`, mental [i fizic, din
cauza efortului constant de a d`rui copilului iubit îngrijire permanent`, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
Ca [i pentru multe alte familii care tr`iesc cu povara
DSA, îngrijirea unui astfel de copil special, care le
este al`turi, dar la care nu pot avea acces [i care nu
poate sau nu vrea s` comunice, reprezint` un efort
emo]ional [i economic care afecteaz` foarte mult at~t
mariajul, c~t [i rela]iile cu rudele. Familile lor sunt
nevoite s`-[i dedice întreaga via]` problemelor legate
de deregl`rile din spectrul autist, deoarece acestea nu
se pot vindeca: copilul autist devine un adolescent cu

autism, urm~nd apoi s` devin` un adult autist [i este
posibil ca nevoile s` devin` din ce în ce mai mari,
odat` cu înaintarea în v~rst`.
Fiecare dintre aceste mame a tr`it întreb~ndu-se
mereu de ce copilul lor este diferit [i dac` sunt ele vinovate sau responsabile într-un anumit fel. De fapt,
autismul nu poate fi transmis, nu este rezultatul unei
infec]ii, nici al unui vaccin de imunizare [i nici al absen]ei grijii materne sau a mediului înconjur`tor existent în prezent. Pur [i simplu, unii copii prezint` mici
particularit`]i în codul lor genetic, iar acestea au ca
rezultat autismul.
Ca urmare a strig`tului de ajutor al Valentinei, s-a
înfiin]at un nou serviciu în cadrul Centrului, acest
spa]iu fiind disponibil pentru nevoile acestor copii.
Astfel a ap`rut ideea primei unit`]i de educa]ie [i dezvoltare pentru copii auti[ti. Dup` efectuarea unei cercet`ri am`nun]ite, s-a ajuns la concluzia c` cele patru
mame nu erau singurele în aceast` situa]ie, dimpotriv`, existau mul]i al]i copii, de toate v~rstele, care
aveau nevoie de ajutor. Pentru c` exista un num`r
mare de cazuri, s-au \nfiin]at la Centru servicii de zi
[i monitorizare la domiciliu. Toate acestea pot fi realizate prin intermediul în]elegerii [i tehnicilor moderne
în educa]ie [i socializare.
Centrul a fost inaugurat la data de 10 mai 2002,
cele trei camere existente fiind reamenajate pentru a
fi conforme cu nevoile copiilor auti[ti. Astfel, au fost
ini]iate programe ce au ca scop at~t educarea comunit`]ii, c~t [i a unor grupuri mici sub îndrumarea a patru educatori, terapeu]i prin art` [i fizioterapeu]i dedica]i activit`]ii lor. Personalul, preg`tit pentru a
folosi terapia prin schimb de imagini (PECS) [i analiza comportamental` aplicat` (ABA), ofer` speran]e
copiilor care p~n` acum nu au ie[it din casele lor sau
din cercul familial. Primele c~teva luni au fost dificile,
dar organizarea, rutina [i r`bdarea, bun`tatea [i
aten]ia echipei au f`cut în a[a fel înc~t copiii din primul grup au început s` fac` progrese vizibile [i au înv`]at rapid s` foloseasc` sistemul PECS [i pentru prima oar` în via]` au fost capabili s` pun` întreb`ri în
leg`tur` cu cele mai simple lucruri [i s` cear` m~ncarea preferat` sau s` cear` voie s` mearg` la toalet`
sau la joac`.
Dup` doi ani de negocieri în vederea extinderii
Centrului pentru autism în cadrul CID Rom~nia [i
func]ion`rii lui într-o [coal`, echipa Copii \n Dificultate a hot`r~t în acest scop amenajarea unor clase \n
{coala de Hipoacuzici din Bucure[ti, sectorul 1. Astfel, {coala Sf. Mihail pentru copii cu deregl`ri \n
spectrul autist, av~nd la dispozi]ie spa]iul oferit de
[coala de surzi, a evoluat mult de la un simplu proiect
pilot stabilit cu sprijinul Uniuniii Europene [i cel al
Ligii Rom~ne Na]ionale a Asocia]iilor pentru Persoanele cu Handicap Mental. De-a lungul timpului, a ajutat mai bine de 60 de copii [i familiile acestora. Pen-

tru mul]i dintre copii, aceasta a fost prima oar` c~nd
s-au aventurat în afara casei, au avut ocazia s` participe la activit`]i în aer liber, la mici excursii [i alte
ocupa]ii concepute astfel înc~t s` le maximizeze experien]a, s` le îmbun`t`]easc` coordonarea [i abilit`]ile
motorii [i s` le dezvolte încrederea [i experien]a de
via]` în comunitate.
|n mod special, Ministerul Educa]iei a pus la dispozi]ie serviciile a înc` dou` educatoare de gr`dini]`,
care au fost cooptate în echipa deja existent` de profesioni[ti. Aceasta se va m`ri prin participarea viitoare
a altor educatori care vor ajuta al]i cinci copii, folosind
terapia ABA intensiv`, în clasele suplimentare pentru juniori. Programul comunitar continu` adres~ndu-se nevoilor unui num`r de 40 de copii mai mari,
care au absolvit deja, [i altor adolescen]i pentru care
acest program este singurul serviciu disponibil.
Funda]ia Copii \n Dificultate [i echipa Centrului
sunt hot`r~te s`-[i împ`rt`[easc` experien]a [i succesul. CID Rom~nia a promovat de asemenea [i un
program de simpozioane, conferin]e, ateliere [i evenimente de preg`tire. Astfel s-a adus la cuno[tin]a oamenilor [i s-au determinat schimb`ri în atitudine,
tratament [i îngrijire a celor cu deregl`ri de spectru
autist din întreaga ]ar`. Cea de-a patra în seria de
conferin]e desf`[urat` la Bucure[ti, în luna mai a
acestui an, cu sprijinul Deutschsprachiger Kulturkreis
Bukarest, a fost un eveniment interna]ional, care i-a
reunit pentru prima oar` în Rom~nia pe unii dintre
cei mai st`luci]i doctori [i speciali[ti din Fran]a, Germania [i Marea Britanie.
Cei trei sute de delega]i care au participat, precum
[i cei care nu au reu[it s` fie prezen]i la conferin]`, solicit` guvernului s` întocmeasc` o statistic` na]ional`
pentru persoanele din Rom~nia afectate de DSA, s`
determine nivelul cererii pentru un num`r de centre
de zi specializate, pentru a veni în înt~mpinarea nevoilor unor adolescen]i [i adul]i cu DSA; s` efectueze
adaptarea unui curriculum na]ional pentru cei care
beneficiaz` de educa]ie; s` creeze un centru de preg`tire na]ional [i s` acrediteze instructori [i îngrijitori
pentru cei cu autism; de asemenea, dezvoltarea unui
program de diagnostic timpuriu în centrele din toat`
Rom~nia. Aceste cereri au fost înaintate primului ministru de c`tre doamna Monique Gruber, so]ia ambasadorului Germaniei la Bucure[ti. Mesajul transmis
de Monique Gruber [i de pre[edintele CID, Alisdair
Barron, este urm`torul: „Rom~nia a muncit din greu
ca s` \mbun`t`]easc` via]a copiilor abandona]i, iar
acum a venit momentul s` acorde aten]ie corespunz`toare persoanelor – copii, adolescen]i [i adul]i – care
au autism. Ace[tia merit` s` fie ajuta]i pentru ca s`
aib` o via]` c~t mai bun`“.

ALISDAIR BARRON,

MBE, pre[edinte CID Rom~nia
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Auti[tii nu pot
identifica vocea
uman`
O echip` de psihiatri [i de neurologi
francezi a anun]at, în num`rul din luna
august al revistei lunare Nature Neuroscience, descoperirea unei importante
anomalii în func]ionarea cerebral` a
persoanelor bolnave de autism. Dup`
opinia acestor cercet`tori, care au primit sprijin financiar din partea Fondation de la France, ca [i din partea „mécenat autisme“ al Funda]iei France Télécom, condu[i de doctorul Monica
Zilbovicius (serviciul de îngrijire medical` Frédéric Joliot de l’INSERM-CEA,
serviciul de îngrijire medical` Frédéric
Joliot, de pe l~ng` Orsay, Enssonne),
auti[tii ar fi incapabili s` recunoasc` vocea uman`.
|n mediile [tiin]ifice este recunoscut
faptul c` autismul reprezint` consecin]a unor grave tulbur`ri neurologice, survenite în timpul sarcinii [i al primilor
ani ai copil`riei. Aceast` afec]iune, care, în majoritatea cazurilor, vizeaz` sexul masculin, se caracterizeaz` în principal prin handicapuri majore în rela]iile sociale. Totul se petrece ca [i c~nd
bolnavilor le-ar fi imposibil s` intre în
contact cu persoanele din anturajul lor.
Cam jum`tate dintre auti[ti nu izbutesc s` se exprime prin cuvinte.
Studii comportamentale au permis
constatarea c` auti[tii au un deficit în
percep]ia vocii umane. Pentru a preciza
temeiurile cerebrale ale acestui fenomen, cercet`torii echipei INSERM-CEA
au studiat, folosind imagistica prin rezonan]` magnetic` (RMN), cum creierul
auti[tilor adul]i – în v~rst` de, în medie, 25 de ani – poate s` perceap` vocea
uman` fa]` de alte sunete. Astfel, au
examinat activitatea cerebral` a cinci
bolnavi [i au comparat-o cu cea a opt voluntari s`n`to[i.
Activitatea cerebral` a fost înregistrat` în timp ce se difuzau secven]e sonore, altern~nd vocile umane (cuvinte,
strig`te, r~sete, pl~nsete, c~ntece) cu
alte tipuri de sunete nonvocale (]ipete
de animale, dang`t de clopot, instrumente muzicale, motoare de ma[ini...).
Rezultatele ob]inute pun în eviden]` c`
la auti[ti lipse[te activarea ariei cerebrale situate în regiunea temporal` superioar`, proprie perceperii vocii.
La bolnavi, ariile cerebrale activate
sunt exact acelea[i, fie c` este vorba de
vocea uman` sau de sunete nonumane.
Altfel spus, în cazul lor nu s-a putut eviden]ia nici o activare cerebral` proprie
recunoa[terii vocii umane. |ntreba]i în
leg`tur` cu ceea ce au auzit, au men]io-

nat, din întregul sunetelor percepute,
numai o propor]ie de 8,5% de sunete vocale.
Cercet`torii au reamintit c` studiile
precedente în domeniul vizual, realizate
tot prin RMN, eviden]iaser` deja lipsa
activ`rii ariei specifice recunoa[terii
chipurilor. Conform speciali[tilor, acest
studiu dedicat vocii, stimul auditiv bogat în informa]ii despre identitatea [i
starea emo]ional` a interlocutorului,
pune în eviden]` de data aceasta o tulburare a percep]iei în domeniul auditiv.

Strategii de reeducare
Aceste anomalii ale tratamentului vocii [i chipurilor sugereaz` c` dificult`]ile pe care le au auti[tii în a în]elege starea emo]ional` a celuilalt [i de a comunica cu el ar putea s` fie legate de un
deficit al percep]iei stimulilor sociali, explic` doctorul Zilbovicius. Rezultatele
noastre în imagistic` aduc noi perspective pentru a în]elege perturb`rile raporturilor sociale în autism. Dup` opinia
ei, eviden]ierea acestor deficite permite
elaborarea de strategii de reeducare a
regiunilor cerebrale unde se primesc informa]iile vocale [i faciale.
|nc` de pe acum speciali[tii subliniaz` necesitatea de a depista în cel
mai scurt timp primele semne care pot
trezi b`nuiala existen]ei unor anomalii
ale dezvolt`rii cerebrale. Astfel înc~t,
înainte chiar de sf~r[itul primului an
de via]`, absen]a folosirii degetului sau
a m~inii pentru a desemna obiectele
poate constitui unul dintre simptomele
precoce ale unui proces evolutiv care,
dac` nu este tratat, va conduce la instalarea unui autism ireversibil.

* Jurnalist, Le Monde

Le Monde, 24 august, 2004

Autistul este la fel,
dar diferit...
Ciudat, enigmatic, autismul ne fascineaz` prin amestecul lui de aparent`
normalitate [i de total` bizarerie: cum
s` explici c` un copil vede, dar nu prive[te, aude, dar nu ascult`? A[a cum o
arat` numeroase lucr`ri1, emisiuni sau
filme2, un public larg este interesat de
autism, nu doar exper]ii sau p`rin]ii.

Cum s` caracteriz`m autismul?
Ast`zi, speciali[tii vorbesc mai degrab` despre un „spectru autist“ dec~t
despre „autism“, ceea ce înseamn` c`
exist` o multitudine de tulbur`ri, cu
scheme clinice [i cauze organice diverse, dar ac]ion~nd dup` o disfunc]ie psihofiziologic` [i neuropsihologic` pe
care o vom descrie.
Autismul, în forma sa clasic`, se înt~lne[te la 5 copii din 10.000, majoritatea b`ie]i (4 b`ie]i la o fat`).
Cum putem recunoa[te, f`r` s` intr`m prea mult în detalii tehnice, c` un
copil este autist? De[i fiecare caz este
specific, de obicei sunt reperate înc`
din primii ani ai copil`riei trei tipuri caracteristice:
– Dificult`]i în stabilirea rela]iilor:
copilul este închis în sine însu[i ca sub
un glob de sticl`, pare s` nu îl intereseze ceilal]i, în schimb poate fi fascinat
de un obiect; nu ]ine cont de reac]iile celor din jurul lui.
– Dificult`]i în comunicare: unii copii nu dob~ndesc nici un limbaj, al]ii
sunt prolic[i, dar, de fiecare dat`, forma [i con]inutul sunt bizare (repet`
ma[inal cuvintele auzite, cuvinte inventate...). De altfel, copiii auti[ti evit` privirea celorlal]i, în]eleg greu gesturile,
expresia fe]ei. Nu [tiu s` identifice [i nici
s` împ`rt`[easc` emo]iile celuilalt.
– Comportament repetitiv [i o intoleran]` la schimbare: copilul autist repet` neîncetat gesturi bizare. Are nevoie de un univers imuabil, iar cea mai
mic` schimbare îl perturb` foarte mult.
Este calm, prea calm [i, deodat`, o nemul]umire declan[eaz` furie [i urlete.
Mamele [i medicii repet` din ce în
ce mai mult aceste semne diferite: bebe-

lu[ul nu întinde bra]ele spre cea care îi
cere asta, îi caut` rar privirea, nu r`spunde la dr`g`l`[enii, pare s` nu asculte ceea ce i se spune, în timp ce un zgomot anodin \i provoac` o reac]ie excesiv`. Este fascinat de un obiect, nu cre[te ca ceilal]i copii, at~tea ciud`]enii
care permit stabilirea unui diagnostic
uneori de la 18 luni, de[i mai înainte
trebuia s` se a[tepte înscrierea la gr`dini]` (vezi finalul).
Nu se va spune niciodat` îndeajuns de
mult c~t de important este ca tulburarea
aceasta s` fie reperat` c~t mai devreme,
pentru a se interveni din timp, în momentul în care ceea ce se nume[te „plasticitatea cerebral`“ este mai important`
(vom reveni asupra acestui aspect).

Se [tiu cauzele autismului?
Autismul a fost descris pentru prima oar` abia în 1943 de c`tre pedopsihiatrul Leo Kanner. De[i la început s-a
vorbit despre o „incapacitate biologic`“,
Leo Kanner a evocat mai apoi no]iunea
de „r`ceal` afectiv`“ a mamelor. Dar
numai odat` cu studiile lui Bruno
3
Bettelheim s-a dezvoltat în Statele
Unite [i Europa teoria despre originea
matern` a autismului: mama mortificat`, prin lipsa iubirii sale [i prin dorin]a sa autodistrug`toare, ar fi originea
autismului copilului. Copiii auti[ti
sunt descri[i ca ni[te prizonieri ai c~mpurilor de concentrare [i, pentru a fi
salva]i, trebuie s` fie desp`r]i]i de mama lor patogen`.
Aceast` ipotez` nu mai este admis`
ast`zi, dar mai subzist` înc` ideea unei
anumite vinov`]ii materne, vinov`]ie
inutil` [i d`un`toare, pe care ne str`duim s` o elimin`m atunci c~nd ne ocup`m de copiii auti[ti: este indispensabil
ca mama s` fie repus` într-o imagine
pozitiv` pentru ca s` se stabileasc` o
bun` alian]` între mam`, copii [i medici.
Azi, studiile [tiin]ifice recunosc de
comun acord c` autismul rezult` dintro alterare ce a atins dezvoltarea
diverselor func]ii ale sistemului
4
nervos central . Altfel spus,

)

1. De exemplu, Ma vie d’autiste, minunata carte a lui T. Grandin, Paris, Odile Jacob, 2001
2. To]i cei care au v`zut Rainman au fost emo]iona]i de povestea acestui caz rar de autist supradotat.
Mai men]ion`m, de asemenea, Nell, cu Jodie Foster
3. Cf. La forteresse vide, Paris, Gallimard, 1976
4. Se vorbe[te de „tulbur`ri ce au atins dezvoltarea“ pentru a desemna ansamblul tulbur`rilor
spectrului autist
* {ef al serviciului de pedopsihiatrie CHRU din Tours, Catherine Barthélémy este pionier` a unei noi
concep]ii despre autism. |mpreun` cu Gilbert Lelord a ini]iat o terapie de schimb [i dezvoltare care a
devenit de referin]` pe plan mondial.
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cauza ori mai degrab` cauzele
autismului sunt neurobiologice.
P`rin]ii nu sunt în nici un fel
responsabili de boala copilului
lor. Desigur, exist` o interac]iune între
o predispozi]ie biologic` [i factori
interni [i externi, astfel înc~t copilul
poate fi protejat de riscul sau, dimpotriv`, de cre[terea riscului [i de forma
lui clinic`. Dar, în nici un caz, boala nu
este generat` de o lips` de afec]iune,
ceea ce înseamn` c` este o iluzie s`
cau]i o cauz` „ascuns`“ care ar putea s`
explice, ba chiar s` vindece boala. Dac`
autismul se manifest` ca o tulburare a
rela]iei cu cel`lalt [i, deci, înainte de
toate, cu mama, este mai ales pentru c`
bebelu[ul nu este în stare s` decodeze
informa]iile sociale – nu percepe normal propria-i voce, nu-[i percepe chipul
ca oricare alt copil –, [i nu fiindc` mama sa nu a [tiut s`-l iubeasc`.

Mecanismele autismului
Autismul se manifest` ca o boal` a
rela]iilor, dar problemele copilului se explic`, de asemenea, [i prin perturbarea
celor mai elementare func]ii, precum
aten]ia, percep]ia sau asocierea: copilul
autist nu-[i poate fixa aten]ia, nu poate
„procesa“ informa]ia pe care o prime[te
din partea mediului înconjur`tor (ceea
ce se nume[te „coeren]a central`“ este
deficient`) [i este incapabil s` în]eleag`
lumea din jurul lui [i s`-[i ajusteze reac]iile în func]ie de aceasta. Percep]iile
sale senzoriale (gust, v`z, miros, auz...)
sunt deformate [i dezorganizate în raport cu ale noastre. De exemplu, nu aude mereu cu aceea[i intensitate sunetele [i, mai ales, cuvintele. Astfel, pe c~nd
pare surd la vocea uman`, reac]ioneaz`
violent la unele zgomote obi[nuite,
chiar de o intensitate slab`, sau chiar
este fascinat de altele. De altfel, nu percepe întotdeauna corect ceea ce este în
mi[care [i este incapabil s` st`p~neasc`
informa]ii simultane. Unii p`rin]i
spun: „C~nd ne prive[te, ai spune c` nu
în]elege, c~nd ascult` ai spune c` nu
vede“.
Totul se petrece ca [i cum copilul
care sufer` de autism, incapabil s` filtreze mesajele venite din exterior, ar fi
bombardat cu stimuli de nest`p~nit,
inexplicabili [i, prin urmare, însp`im~nt`tori. Iat` de ce, f`r` îndoial`, se refugiaz` în lumea securizant` a repeti]iei
[i a obiectelor.
De[i anumite motive psihologice ale
acestor probleme nu sunt înc` explicate
clar, dispunem ast`zi de noi instrumente5 pe care dezvoltarea neuro[tiin]ei le
pune la dispozi]ia noastr`. Astfel, de[i
creierul este intact, putem vizualiza disfunc]iile [i în]elege mai bine anumite
mecanisme.
S` lu`m unul dintre simptomele specifice ale autismului, pe care îl constat`m în primul an de via]`: în timp ce bebelu[ii sunt cu prec`dere atra[i de chipuri, cei bolnavi de autism se intereseaz` mai ales de obiecte. Aceast` constatare clinic` se cunoa[te de mult`
vreme. |n 2000, o echip` de la Yale, condus` de Fred Volkmar, a încercat s`
confirme [i s` în]eleag` acest fenomen
prin intermediul imagisticii cerebrale
(imagistic` prin rezonan]` magnetic`)7.
Ca s` rezum`m pur [i simplu rezultatele acestui studiu, s-a constatat c`,
atunci c~nd o persoan` prive[te un obiect
inanimat sau un chip, se activeaz` dou`
zone ale creierului. Invers, în fa]a unui
obiect sau a unui chip, unui autist nu i

se va activa dec~t o singur` zon`, ca [i
cum ea ar confunda obiectele cu persoanele.
O alt` experien]`, recent pus` în evi7
den]` de Monica Zilbovicius , arat` urm`toarele: creierul persoanelor autiste
nu percepe vocea uman` a[a cum noi o
putem percepe, adic` un ansamblu de
informa]ii care ne dezv`luie identitatea
celui care vorbe[te, starea sa emo]ional` (bucurie, triste]e, m~nie etc.). Imagistica func]ional` dezv`luie c` la persoanele autiste nu se activeaz` „aria
vocii“. Cu alte cuvinte, vocea uman` nu
este perceput` ca fiind diferit` de dang`tul unui clopot sau de l`tratul unui
c~ine. Ca [i \n studiul precedent, care
eviden]ia o anomalie în perceperea chipurilor, se constat` c` ceea ce lipse[te
persoanelor autiste este capacitatea cerebral` de a decoda semnele „sociale“,
comunicarea f`r` cuvinte, în]elegerea a
ceea se întâmpl` între fiin]e.
Alte experien]e pasionante au vizat
ceea ce se nume[te „creierul social“,
adic` ceea ce ne determin` s` leg`m rela]ii cu al]ii, s` le în]elegem g~ndurile,
inten]ile, dorin]ele. Simon Baron-Cohen, de la Universitatea din Cambridge,
a ar`tat c` persoanele autiste nu în]eleg emo]iile celorlal]i8. Totul se petrece
ca [i cum ele nu ar fi capabile s` emit`
ipoteza c` ceilal]i g~ndesc [i se emo]ioneaz`, ca [i c~nd nu ar putea s`-[i imagineze c` poate exista o g~ndire diferit`
9
de a lor . {i aici, imagistica func]ional`
permite vizualizarea disfunc]iilor pe
care studiile clinice le stabiliser` deja.
Aceast` în]elegere social` problematic` fusese eviden]iat` de Uta Frith10.
Capacitatea de a în]elege ideile, inten]iile celuilalt a fost botezat` de speciali[ti „teoria spiritului“. Un test permite
s` fie m`surat` prezen]a sau absen]a
acestei capacit`]i. Este ceea ce se
nume[te „Sally-Anna task“. I se arat`
unui copil scenariul urm`tor, sub forma
unor secven]e desenate: Sally a[az` o
minge \ntr-un co[, apoi pleac`. Anna ia
mingea [i o pune \ntr-o cutie. Sally revine. La sf~r[it, copilul este \ntrebat:
„Unde va c`uta Sally mingea?“. R`spunsul cel bun este, desigur, „în co[“. Un
copil autist va r`spunde invariabil: „\n
cutie“, pentru c` [tie c` mingea este
acolo. El nu este în stare s` se pun` în locul Annei [i s`-i ghiceasc` reflexele [i
proiectele.

Copiii auti[ti
sunt capabili s` înve]e
Exist` mai multe metode de a se îngriji de autism. Nici una nu poate pretinde „vindecarea“ copilului. |n schimb,
se pot ameliora considerabil capacit`]ile
sale [i oferi un maximum de atuuri ca
s` tr`iasc` pe c~t posibil ca ceilal]i.
Pariul nostru, provocarea echipei
noastre este cea a copilului [colar [i a
copilului social: credem c` un copil autist este capabil s` se deschid` c`tre cel`lalt [i s` înve]e [i chiar c` dore[te s`
înve]e. Vrem s` favoriz`m trezirea capacit`]ilor sale func]ionale într-un
climat de lini[te, disponibilitate [i reciprocitate. Nu rezum`m autismul la dimensiunea sa afectiv` (cum procedeaz`
terapeu]ii psihanali[ti) [i ne distan]`m
de terapiile comportamentale axate în
principal pe teoriile înv`]`rii.
|n terapia schimbului [i a dezvolt`rii, noi viz`m s` punem în practic` la copil preferin]a comunic`rii. Exers~nd
„direct“ sistemul nervos central, înseamn` s`-l abilit`m într-un fel, s`-l pu-

5. Aceste instrumente sunt, pe de o parte, TEP (tomografie prin poziton) [i SPECT, care permit
m`surarea debitului sanguin cerebral, indexul activit`]ii locale [i, pe de alta, de RMN
6. Arch. Gen. Psychiatry, 2000, 57, p. 331–340
7. INSERM-CEA, serviciul medical Frédéric Joliot-Curie, Orsay
8. The Amygdala Theory of Autism, Neuroscience and Biobehaviorial Revews, 24, 2000, p. 335–336
9. No]iune dezvoltat` de S. Baron-Cohen în La Cécité mentale: un essai sur l’autisme et la théorie de
l’esprit, P.U. Grenoble, 1998, p. 170
10. Institute of Cognitive Neuroscience and Department of Psychology, University College London

nem „în func]ie“ prin a-l face pe copil s`
descopere c` poate privi, asculta, imita,
asocia. Noi amelior`m facult`]ile sale
rela]ionale [i determin`m o regresiune
a ciud`]eniilor sale comportamentale.
Datorit` exercit`rii cu regularitate a
func]iilor sale esen]iale (concentrarea
aten]iei, imitarea, activitatea orientat`
spre un scop, contactul), ne permitem
s` restaur`m circuitele cerebrale existente sau s` cre`m alte circuite.
Pentru asta am pus la punct, în serviciul de psihoterapie pentru copii
CHU, din Tours, o metod` original`: terapia schimbului [i a dezvolt`rii (sau
TSD).

O aventur` francez`
|nc` din 1978, Gilbert Lelord emisese deja ipoteza c` tulbur`rile privind
dezvoltarea copilului erau legate de o
func]ionare deficient` cerebral`, [i nu
de o problem` a p`rin]ilor. De aceea, a
avut ideea de a instala, în spitalul \n
care lucra, un aparat pentru stabilirea
encefalogramei: fiindc` psihoterapeu]ii
nu erau liberi, poate c` se puteau pune
la punct alte tehnici, în cazul de fa]` de
reabilitare func]ional`, ca s`-i poat`
ajuta pe copii.
Ast`zi avem [ansa de a fi reu[it, datorit` centrului nostru, ceva original în
Fran]a: în acela[i loc, noi \i reunim [i
pe cei care îngrijesc, [i pe cercet`tori,
ceea ce confer` muncii noastre o adev`rat` dinamic` ce poate conduce la o pluridisciplinaritate. |n cadrul aceluia[i
serviciu, o echip` de medici [i de neurofiziologi se ocup` de copii auti[ti, îi evalueaz`, încerc~nd s` în]eleag` disfunc]iile [i s` le ofere un proiect de îngrijiri
personalizate. Nu exist` de o parte terapeutul [i de cealalt` omul de [tiin]`, în
fa]` copilul [i ceva mai departe p`rintele: noi încerc`m s` adun`m toate aceste
verigi într-un acela[i lan] terapeutic.

Terapia de schimb [i dezvoltare
Terapia de schimb [i dezvoltare se
întemeiaz` pe o concep]ie de dezvoltare
neurologic` a autismului: din cauz` c`
sufer` de „insuficien]` modulatoare cerebral`“, copilul manifest` tulbur`ri de
comportament [i dificult`]i în func]iile
de baz`. De aceea, trebuie s` se intervin` foarte devreme, fiindc` aceste dificult`]i precoce pot s` se agraveze repede, adesea de o manier` viclean`. |n serviciul nostru zilnic, noi primim copii de
2 ani [i jum`tate. Reeduc~nd de la cea
mai fraged` v~rst` func]iile deficiente
(aten]ia vizual` [i auditiv`, perceperea,
atenuarea iregularit`]ilor), permitem
copila[ului s`-[i dezvolte capacitatea de
comunicare, de schimb, de imitare [i de
adaptare la mediul înconjur`tor.
Cum proced`m? |ntr-o prim` etap`,
c`ut`m, ajuta]i de p`rin]i, s` cunoa[tem mai bine copilul. P`rin]ii sunt adev`ra]ii no[tri parteneri, ei î[i descriu
foarte bine copilul, iar comentariile lor
ne permit s` distingem care sunt punctele sale forte, capacit`]ile sale, gusturile sale, interesele sale, dificult`]ile sale.
Obi[nuiesc s` spun: „P`rin]ii sunt exper]i în copil, iar noi suntem exper]i în
autism“. Acesta este temeiul parteneriatului nostru. Aceast` etap` de observare o complet`m prin examene neurofiziologice cum sunt electro-encefalograma [i imagistica cerebral`, care ne
permit s` reper`m anomaliile tratamentului informa]iilor perceptive [i ale regl`rii cerebrale. Apoi, în cursul unei
„[edin]e de sintez`“, punem la punct un
proiect de îngrijire personalizat.
Terapia propriu-zis` se deruleaz` în
[edin]e de 20–30 de minute. Spre
deosebire de cei care propun alte tehnici
educative, cu prec`dere cele americane,
noi plas`m jocul în centrul schimburilor: dimensiunea ludic` este esen]ial`

Nevoile persoanelor
cu autism
1) Nevoi individuale
2) Nevoi legate de tulburare
3) Nevoile familiilor

Diagnosticele
tulbur`rilor autiste
Istoric
Casetele video din primii 3 ani de
via]` sunt foarte utile
M`suri observa]ionale
– Observa]ii clinice
– Observa]ii demonstrate cu
instrumente speciale
– Casetele video ca instrument
important
Interviuri (cu p`rin]ii [i pacien]ii)
– Interviuri specifice pentru
autism
– Interviuri centrate pe comorbiditate
Investiga]ii de laborator suplimentare
– Evaluare EEG
– Evalu`ri de laborator
– Tehnici de imagistic` (CT,
MRT, PET)
Teste [i investiga]ii neuro-psihologice
Evalu`ri experimentale
(jocuri sonore, patiserie, ateliere de limbaj). Contactul [i schimbul se realizeaz`
în pl`cerea împ`rt`[it`. Altfel spus,
prin joc se exercit` func]iile fragile [i
reeducarea sectoarelor deficitare. |ntr-un
anumit fel, noi relu`m modalit`]ile care
sunt folosite intuitiv, de mult` vreme,
de mame pentru a favoriza dezvoltarea
copilului lor. Diferen]a const`, desigur,
c` în acest caz este vorba de copii bolnavi, c` ac]iunea noastr` se întemeiaz`
pe baze medicale [i c` noi nu improviz`m. Dar ne men]inem întotdeauna
într-o dinamic` a pl`cerii [i a emo]iei.
|n timpul [edin]elor, dou` persoane
au grij` de copil: unul pentru jocurile
de schimb, cel`lalt pentru a observa.
|ntr-o aceea[i sal`, aleas` de aceast`
echip` mic`, [i mereu la aceea[i or`, copilul particip` la secven]e de joc, într-o
ambian]` de lini[te [i de disponibilitate,
ferit` de orice invazie senzorial` a mediului înconjur`tor. Scopul nu este performan]a, ci participarea copilului la o
activitate ludic` ce privilegiaz` confortul [i reu[ita: totul este conceput pentru
a fi evitate e[ecul [i descurajarea. Fiecare activitate dureaz` între 1 minut [i 6
minute. Terapeutul se adapteaz` în permanen]` la posibilit`]ile de aten]ie [i
de concentrare ale copilului, obiectivul
fiind de a cre[te timpul de aten]ie împ`rt`[it`. Ordinea succesiunii activit`]ilor este reglat` în func]ie de reac]iile
copilului.
Aceast` terapie de schimb permite
copilului s` dob~ndeasc` un comportament mai adecvat, adic` s`-[i amelioreze capacitatea sa de aten]ie, de imitare,
de contact cu cel`lalt [i de comuniune:
acest copil poate s` priveasc`, s` asculte, s` asocieze, s` imite. Experien]a ne
arat` c` aceste progrese determin` regresiunea bizareriilor [i \i fac pe p`rin]i
[i pe copii mai ferici]i, mai înfloritori.
Nu este dec~t un început, mai avem
înc` multe de f`cut, dar este deja un
mare pas \nainte, în compara]ie cu interpret`rile care îi acuz` pe p`rin]i [i
care se dovedesc ineficiente, ba chiar nocive pentru copil.
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Dezvolt`ri actuale \n \ngrijirea
[i educarea persoanelor cu probleme din
spectrul autist
În perioada 19–20 mai 2006, a avut
loc, la Facultatea de Teologie Ortodox`
din cadrul Universit`]ii Bucure[ti,
conferin]a cu participare interna]ional`
intitulat` Dezvolt`ri actuale \n
\ngrijirea [i educarea persoanelor
cu probleme din spectrul autist.
Conferin]a a fost prima din acest
domeniu din Rom~nia [i, prin intermediul
ei, Funda]ia Copii în Dificultate [i-a
continuat „tradi]ia“ de a organiza astfel de
evenimente anual, din momentul ini]ierii
proiectului de autism, în noiembrie 2002.

Al`turi de Funda]ia Copii în Dificultate,
la organizarea acestei conferin]e au
participat Ambasada Germaniei la
Bucure[ti [i Institutul Deutscher
Kulturkreis Bukarest, cu sprijinul BRD
Sogelease, Medicarom, Washington
Group International, Lockeed Martin,
Bella, Star Construct, Ranbaxy
Laboratories, Negro 2000, New Outdoor
Romania srl, British Embassy, LG
Electronics, GlaxoSmithKline, Flor`ria
Holland, Ferco, Lufthansa, Gastrom.
La conferin]` au participat peste 280

de delega]i din domenii foarte variate de
interes: p`rin]i, speciali[ti practicieni
(medici psihiatri, neurologi, psihologi,
psihopedagogi, asisten]i sociali, profesori
de [coal` special`), studen]i,
reprezentan]i ai unor organiza]ii
nonguvernamentale.
Au prezentat comunic`ri: prof. dr. Beate
Herpertz-Dahlmann (Germania), dr.
Monica Zilbovicius (Fran]a), dr. Evelyn
Soyez-Papiernik (Fran]a), psihologul
András Csepregi (Ungaria), dr. Neil
Martin (Anglia), prof. Stephanie Lord

LARA VAN DER HORST, ortofonist, Paris

Interven]ia ortofonistului
pe l~ng` copilul autist
Evaluare [i supraveghere precoce
Bilan]ul ortofonic urm`re[te s` descrie abilit`]ile
de expresie [i de în]elegere ale copilului înc` de la o
v~rst` fraged`.
La copii foarte mici, exprimarea emo]iilor [i a dorin]ei este la \nceput nonverbal`. |n situa]iile de „observare“ ortofonic` va fi necesar un interes mai precis
pentru evaluarea abilit`]ilor de comunicare nonverbal`,
care vor preceda exprimarea verbal` a individului.
Bilan]ul [i reeducarea se refer` la urm`toarele aspecte:

Contactul
Are ca obiect calitatea privirii (care permite ini]iativa contactului, în]elegerea situa]iei, exprimarea
emo]iei [i a cererii), a expresiilor faciale, a gesturilor
copilului, a posturii, a folosirii privirii, a concentr`rii.
P`rin]ii pot s` ne informeze asupra contactelor sociale ale copilului, a reac]iilor sale atunci c~nd înt~lne[te
al]i copii sau adul]i.
Copilul autist: contactul poate fi stingherit de evitarea privirii, de inadecvarea mimicii faciale/a expresiei
emo]ionale (sau aminie), inadecvarea fa]` de posturile
de interac]iune, retragerea situa]iei de comunicare.
Reeducare: atragerea privirii copilului c`tre materiale senzoriale (vizuale, auditive, olfactive), asocierea
contactului vizual, verbal [i fizic, lucrul fa]` în fa]`,
antrenarea copilului la a atrage aten]ia interlocutorului înainte de a-[i formula dorin]a.

Comportamentul
Ne intereseaz` adaptarea comportamentului copilului în func]ie de situa]ie (p`rin]ii ne pot oferi elemente referitoare la situa]ii din via]a de zi cu zi), de
interlocutor, de materialul pus la dispozi]ie (juc`rii,
c`r]i...).
Manifest`rile vegetative la copii de v~rste fragede
(de exemplu, accelerarea ritmului cardiac), apoi inten]ionalitatea (de exemplu: întinde bra]ele c`tre interlocutor), intervenirea în discu]ie [i alternan]a în interven]iile în discu]ie, imitarea, ar`tatul cu degetul, folosirea gesturilor conven]ionale sunt tot at~tea comportamente pe care le observ`m la un copil de mai pu]in
de un an [i care sunt o preg`tire pentru limbajul oral.
Copilul autist: \i lipse[te inten]ionalitatea pentru a
se deplasa [i pentru gestic` (ar`tatul cu degetul), are
dificult`]i \n a respecta alternan]a \n discu]ie, ceea ce
implic` luarea \n considerare a interlocutorului [i a
ac]iunii interlocutorului, s`r`cia manipul`rilor, intoleran]a la frustrare, tulbur`ri de aten]ie, stereotipii,
hipo- sau hiperreactivitate.
Reeducare: încurajarea ini]iativei (sistem PECS)
[i a alternan]ei, prezent~ndu-se materialul disponibil,
folosind un sistem de recompense, organizarea derul`rii activit`]ilor cu materiale vizuale (serii de imagini),
limitarea num`rul de stimuli, ierarhizarea lor.

Capacit`]ile cognitive, simbolice [i jocul
Se observ` folosirea spontan` a materialului (obiectul este dus la gur`, cercetat, folosit în mod con[tient...), jocul spontan (gole[te, ciocne[te dou` juc`rii, gole[te/umple, construie[te, joc simbolic în serii
simbolice), reac]ie fa]` de vorbele adultului (imit`, ini]iaz`), jocul structurat (al`turare de imagini, asocia]ii
de idei, respectarea regulilor jocului), trierea, capacitatea de num`ra, de a împ`r]i pe categorii, pe care copilul o descoper` prin folosirea juc`riilor, obiecte [i
imagini care vor influen]area bagajului s`u lexical
(odat` cu descoperirea caracteristicilor obiectelor) [i
folosirea referin]elor spa]iale, temporale [i în limbaj.
Copilul autist: manifestarea \n mod repetat a unui
interes marcat senzorial (lovirea obiectelor, alinierea
lor, \nv~rtirea ro]ilor), imita]ie redus`, joc simbolic s`rac din cauza dificult`]ilor de a reprezenta ac]iunile,
evenimentele cotidiene, dificult`]i \n a generaliza, a \mp`r]i pe categorii, a ordona.
Reeducare: reproducerea activit`]ilor de rutin`
(hr`nirea p`pu[ii), jocul prin asocierea diverselor elemente (plastilin` pentru a preg`ti m~ncarea pentru
p`pu[`), folosirea obiectelor prin devierea func]iei lor
obi[nuite (cutia devine farfurie, garaj, masa devine caban`, munte), joc simbolic înso]it de imagina]ie (de situa]ie, dialog... deghiz`ri, ma[ini, cuburi, copilul construie[te apoi anim` ceea ce a construit), jocuri cu cerin]e: loto, domino, asocia]ii de idei, memory.

Capacit`]i practice buco-faciale.
Alimenta]ie. Autonomie
Diferen]ierea mi[c`rilor limbii, ale buzelor, a respira]iei (de exemplu: î[i sufl` nasul), se hr`ne[te singur
(folosind tac~murile), coordonarea oculo-manual`.
Copilul autist: mimic` facial` cu expresivitate minim`, autonomie redus` în via]a de zi cu zi (de exemplu: m`n~nc` f`r` s` foloseasc` tac~murile, f`r` s`
mestece, nu-[i [terge nasul), uneori îi curg bale, dificult`]i în a imita mi[c`rile.
Reeducare: imitarea mi[c`rilor prezentate în fotografii, în fa]a oglinzii, \nso]ite de material chinestezic
(masaj, oprirea respira]iei), folosirea situa]iilor concrete (s` ia o gustare), ludice (s` fac` baloane).

Capacit`]i expresive
Sunt descrise capacit`]ile expresive nonverbale,
spontane: exprimarea st`rii [i a sentimentelor (se disting prin mimic` facial` bucuria/triste]ea/oboseala/
foamea), \ncercarea de a-l face pe interlocutor s` reac]ioneze, gesturi, prozodie, orientarea privirii, a corpului, a capului, comportamente inten]ionale (de exemplu: mi[care+vocalize), jocuri corporale, începutul
unor ac]iuni, vocalize+semne cu generaliz`ri (ar`tatul

(Anglia). Ateliere practice au sus]inut:
Kate Baxter (Anglia) despre comunicarea
prin muzic`, prof. Stephanie Lord
(Anglia) despre comunicarea prin
mi[care [i masaj, Serge Soyez-Papiernik
(Fran]a) despre „corpuri sensibile“, prof.
Katie Hunter (Anglia) despre aspecte
practice ale folosirii simbolurilor în
comunicare, Lara van Der Horst (Fran]a)
despre interven]ia logopedului în sprijinul
copilului cu autism, iar dr. Neil Martin
(Anglia) despre metoda A.B.A. (Analiza
Comportamental` Aplicat`).

cu degetul [i „tapping“ al m~ini), începutul evoc`rii
obiectului disp`rut prin folosirea obiectelor pentru a
comunica dorin]e, pentru a face gesturi conven]ionale
(de exemplu, gestul telefonului).
Copilul evolueaz` de la o comunicare expresiv` la
una indicativ` [i, în cele din urm`, la una reprezentativ`. Aceste modalit`]i se reg`sesc la nivel verbal:
tr`nc`neal`, jargon, onomatopee, cuvinte, asocieri de
cuvinte, calitatea producerilor fonologice, lexicale, sintactice.
Copilul autist: deficien]` în ini]iativele gestuale [i
de mimic` pentru a-[i exprima dorin]ele, lipsa unei
incit`ri verbale, tulbur`ri de debit (încetinire sau accelerare), ininteligibilitate prin lipsa preciziei de articulare [i a înl`n]uirii diferen]ierilor fonetice dintr-un
cuv~nt, reducerea enun]urilor, stereotipii verbale.
Reeducare: propunerea de materiale vizuale (obiecte, fotografii, desene, pictograme, logouri, grafii sau
cuvinte scrise, sistem PECS), materiale gestuale (semne, sistem Makaton) în seria fonologic` [i sintactic`,
dezvoltarea folosirii cuvintelor-cheie (înc`, gata) care
dau copilului putere asupra mediului s`u, apoi pentru
a-[i dezvolta dorin]ele, comentarii sociale (exprimarea
mul]umirilor, a salutului), comentariul imaginilor, al
situa]iilor, întrebare, explicare, povestire.

Capacit`]i receptive
Apar devreme: reac]ie c~nd este chemat pe nume
(4 luni), la propozi]ii referitoare de situa]ie imediat`
(unde este mama?), inhibi]ie fa]` de interdic]ie (7–8
luni), ordine simple din via]a de zi cu zi (18 luni). La
24 de luni în]elege fraze simple cu elemente contextuale [i exemplific`ri concrete. La 3 ani în]elege distinc]iile simple, de genul timp, num`r.
Copilul autist: dificult`]ile de \n]elegere pot fi legate de dificult`]ile perceptive, de cele \n a se folosi de cuv~nt, de cuvintele func]ie (pronume, pronume interogative), de tulbur`rile de aten]ie (memorizarea secven]elor lungi), sau de tulbur`rile de ordin intelectual (mai
buna \n]elegere lexical`, contextualizat`, repetarea
ma[inal` a cuvintelor auzite), dificult`]i de pricepere a
simbolurilor, de adaptare la situa]ii sociale (informa]ii
implicite).
Reeducare: favorizarea experien]elor [i a reprezent`rii experien]ei (num`r`toare, hr`nirea juc`riilor...),
folosirea materialelor vizuale (caiet de via]`, fotografii) ce permit ca situa]ia s` devin` previzibil` [i concretizarea ordinii [i func]iei cuvintelor în fraz` (pictograme, semne).

Concluzie
Astfel, interven]ia ortofonistului urm`re[te:
– s` dezvolte capacit`]ile receptive [i cognitive,
propun~nd accesul la reprezent`rile evenimentelor,
la via]a social` [i la formare academic`;
– permite o exprimare emo]ional` [i de limbaj (verbal`, cu materiale ce permit sporirea ei sau folosirea
sistemelor alternative);
– dezvoltarea capacit`]ilor practice legate de alimenta]ie [i vorbire autonome.
(Aceast` interven]ie face parte dintr-o
supraveghere global` propus` de o echip`
interdisciplinar` în parteneriat cu p`rin]ii)
Traducere de

Simona Br~nzaru
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MONIQUE GRUBER, so]ia ambasadorului Germaniei la Bucure[ti

„În privin]a autismului, \n Rom~nia,
r`m~ne aproape totul de f`cut“
Doamn` Monique Gruber, am citit undeva c` nu v`
place s` acorda]i interviuri. Totu[i, a]i acceptat cu generozitate s` r`spunde]i la c~teva \ntreb`ri. De-a lungul celor
trei ani care s-au scurs de la venirea dumneavoastr` \n Rom~nia v-a]i implicat foarte activ \n diferite proiecte privind sprijinul acordat b`tr~nilor, copiilor \n dificultate
sau altor categorii defavorizate. Ce ne pute]i spune despre
aceste proiecte?
Trebuie s` v` spun mai \nt~i c`, de fapt, m-am format pentru a deveni profesoar`. Nu am putut practica
aceast` meserie dec~t la \nceput, \naintea c`s`toriei.
Apoi am devenit traduc`toare. Nevoit` s` plec \n str`in`tate, cum nu puteam lucra dec~t voluntar, m-am repliat asupra a ceea ce m` interesa mai mult: adic`
educa]ia copiilor [i a tinerilor. Deci am lucrat cu tot
felul de tineri. Cu tineri \n dificultate [i nu numai.
Este drept c` m-am ocupat [i de persoane v~rstnice,
sa[i de origine, aflate \ntr-o situa]ie dificil`.
Din c~te [tiu, i-a]i avut \n vedere [i pe copiii orfani...
V` referi]i probabil la copiii de la Concordia.
Funda]ia Concordia a fost creat` de un preot iezuit,
Georg Sporschill, cu 12 ani \n urm`, [i ad`poste[te
acum aproape 400 de copii ai str`zii. I-am \nt~lnit
deci pe copiii de la Concordia printr-un fost ambasador al Germaniei, d-l Anton Rosbach, care s-a implicat
la aceast` organiza]ie, [i am vrut s` fac ceva pentru
ei...
{tiu c` din discre]ie evita]i s` intra]i \n am`nunte. Cu
riscul de a fi indiscret`, a[ insista totu[i s` ne povesti]i mai
multe despre proiectele dumneavoastr` sociale.
Cele de aici, din Rom~nia?
Din Rom~nia [i nu numai.
Acum 12 ani am condus \n Germania, \mpreun` cu
so]ul meu, un grup de tineri catolici francezi din organiza]ia interna]ional` SCOUTS. Cu ei am realizat tabere de var` \n fiecare an, cu o anumit` tem`: protec]ia mediului, copiii cu handicap, sport etc. M-am ocupat de copiii de la Cernob\l, care veneau \n Germania
pentru o vacan]` de recuperare. Iar \n Iugoslavia,
timp de trei ani am lucrat cu copii auti[ti, dup` metoda Montessori. |n Ungaria am lucrat cu copiii nev`z`tori. Pe scurt, m` adaptez \ntotdeauna nevoilor ]`rii
unde m` aflu.
De cur~nd, \n luna mai, a]i patronat la Bucure[ti un
congres interna]ional pe tema noilor cercet`ri privind educarea persoanelor autiste.
Ideea de a organiza acest congres mi-a venit \n urma numeroaselor contacte cu speciali[ti [i p`rin]i.
Am constatat atunci c` \n Rom~nia fiecare lucreaz`
de unul singur, f`r` contacte cu ceilal]i implica]i \n
acela[i domeniu. {i c` uneori chiar speciali[tii, \n loc
s` lucreze \mpreun`, lucreaz` mai degrab` unul \mpotriva celuilalt. De aceea am discutat cu asocia]ia Children in Distress, ca s` organiz`m aceast` conferin]` \mpreun`. Acum un an s-au adunat 50 de speciali[ti [i
de terapeu]i din toate centrele din Rom~nia la re[e-

Nevoile familiilor
\n cazul autismului
• Informa]ii despre tulburare, rezultatele evalu`rii,
posibilit`]ile de tratare, probleme legale [i etice
• Sprijin moral
• |n]elegere din partea celorlal]i membri ai familiei, ai
comunit`]ii [i ai societ`]ii
• Sprijin financiar
• Participare la grupuri auto-servire

Nevoile individuale ale
persoanelor cu autism
• |n]elegere din partea familiei, a comunit`]ii [i a
societ`]ii
• Acceptarea ca individ respectat, \n ciuda deficien]elor
[i handicapului
• Evaluare [i tratament conform for]ei [i sl`biciunilor
individuale
• Condi]ii legale [i etice care garanteaz` o via]`
satisf`c`toare conform` cu abilit`]ile individuale

din]a noastr` [i am discutat o zi \ntreag` despre organizarea [i scopul acestui congres.
Este un decalaj evident \ntre ce se [tie despre autism \n
Rom~nia [i ce se [tie despre autism \n ]`rile occidentale.
Dac` vorbim de ]`ri ca Germania, Fran]a sau Anglia, decalajul la care v` referi]i e incontestabil. Am
invitat aici speciali[ti [i terapeu]i din diferite ]`ri,
care s` le prezinte speciali[tilor rom~ni descoperirile
[i terapiile mai noi din acest domeniu.
Am invitat la congres, printre al]ii, pe o cercet`toare de la Centrul de Energie Atomic` din Fran]a, dintr-o
echip` care face studii asupra creierului [i care a descoperit c` autismul este provocat de un defect al unei
p`r]i a creierului.
Ce impresii v-au l`sat cele dou` zile de discu]ii, interven]iile participan]ilior, problemele ridicate de ace[tia?
Mai \nt~i, am avut o foarte-foarte mare cerere de
participare. Speciali[ti, terapeu]i, psihologi, asisten]i
sociali, p`rin]i. {i, din p`cate, nu i-am putut accepta
pe to]i cei care ar fi dorit s` participe la conferin]e [i
workshop-uri. 300 de persoane din cele 400 c~te voiau
s` vin` la congres, ceea ce arat` amploarea problemei,
interesul pentru acest subiect [i, \ntr-o oarecare m`sur`, disperarea p`rin]ilor cu copii auti[ti, dorin]a lor
de a afla mai multe despre terapii [i metode moderne
de educa]ie. Prima zi a congresului a fost consacrat`
prelegerilor sus]inute de speciali[ti din diferite ]`ri,
urmate de dezbateri. Participan]ii [i-au formulat pe
parcursul \ntregii conferin]e dorin]ele lor pe un panou
instalat pe perete. S-a \ncercat astfel implicarea \n
dezbatere a c~t mai multor participan]i, speciali[ti
sau nespeciali[ti, [i canalizarea discu]iilor pe ni[te
piste concrete. Poate ar fi fost de dorit s` se discute [i
mai mult pe marginea \ntreb`rilor propuse. Cred c`
anumi]i participan]i regret` c` nu au putut s` formuleze toate \ntreb`rile pe care ar fi vrut s` le pun` [i c`
nu a fost mai mult timp alocat discu]iilor.
Probabil ar fi nevoie de \nc` un congres.
F`r` \ndoial`. Noi sper`m s` mai organiz`m unul
la anul: ar fi de dorit ca el s` se bucure de sprijinul ministerelor rom~ne[ti. Iar aceasta ar trebui s` oblige
institu]iile statului [i societatea civil` s` fac` progrese \n \ngrijirea copiilor auti[ti, pentru ca, \n momentul
celei de a doua conferin]e, s` se poat` prezenta un bilan] al realiz`rilor. {i acum, dup` conferin]`, cel mai
important ar fi un c~t mai bun feed-back din partea
participan]ilor.
Din c~te am putut vedea, acest feed-back func]ioneaz`.
Participan]ii s-au dovedit extrem de activi. Singurul lucru
care p`rea s`-i fi nemul]umit \ntruc~tva pe unii dintre ei
era c`, mai ales \n a doua zi a congresului, organizat` pe
ateliere, pe grupuri de lucru, nu s-a insistat suficient asupra unor exemple concrete, c` discu]iile au st`ruit prea
mult \n zona teoriei.
Este evident c` nu po]i aduce la fa]a locului copii
auti[ti, dar \n cursul anumitor ateliere, cum a fost cel
de muzic`, participan]ii s-au implicat direct \n practica terapiilor.
La \nceputul conferin]ei a fost proiectat un film. Despre ce este vorba? Ce rol [i ce scop a avut acest film \n cadrul manifest`rilor?
E un film foarte scurt \n care apar doi copii mici,
un autist [i un copil cu un sindrom foarte rar, Rett.
Micu]ii ascult` muzic`, r~d, comunic` prin gesturi.
Asta arat` c`, prin anumite mijloace, copiii cu dizabilit`]i grave pot [i ei comunica. Mesajul filmului este
speran]a. Chiar \n via]a copiilor auti[ti exist` [i momente de comunicare, de tr`ire intens`, foarte bogate,
din care adul]ii pot trage \nv`]`minte. Am vrut s`-i
facem pe p`rin]i s` vad` lucrul acesta. Am vrut s` le
transmitem: nu v` resemna]i, p`stra]i-v` curajul [i
c`uta]i partea pozitiv` a situa]iei, \ncerca]i s` v` bucura]i de asemenea momente privilegiate. Unul dintre scopurile acestei conferin]e a fost acela de a-i informa pe p`rin]i, pentru c` familiile copiilor auti[ti sunt
foarte izolate, [i \n acela[i timp de a le reda speran]a,
de a le spune: nu sunte]i singuri, ne preocup` problema voastr`, cercet`torii din toate ]`rile se implic`
pentru a avansa \n cercetare.
Dup` p`rerea dumneavoastr`, ce demersuri ar trebui
f`cute \n Rom~nia \n sprijinul persoanelor autiste?
Cred c` aproape totul e de f`cut. Scopul acestei conferin]e este punerea \n tem` mai \nt~i a oamenilor
implica]i \n aceast` problem`. Trebuie convin[i s` lu-

creze \mpreun` [i s` fac` tot posibilul pentru a ob]ine
aten]ia guvernului. Trebuie schimbat ceva \n atitudinea general` fa]` de problema autismului. Trebuie \nfiin]ate ni[te centre speciale pentru copiii auti[ti.
Apoi, nu exist` \nc` \n Rom~nia un centru de formare
a terapeu]ilor, un centru de formare pentru echipe, deoarece diagnosticul autismului trebuie pus de c`tre o
echip` compus` din mai multe persoane: un psiholog,
un logoped, un pediatru, un psihiatru, un fizioterapeut. |n felul acesta, pot fi puse diagnostice foarte devreme, \ncep~nd cu v~rsta de trei luni. Doamna
doctor Evelyne Soyez, specialist \n probleme de diagnosticare precoce a autismului, vine de zece ani \n Rom~nia, o dat` pe lun`, [i timp de o s`pt`m~n` face
turul ]`rii, trec~nd prin toate centrele, pentru a-i consilia pe terapeu]i [i pentru a le prescrie un program
pentru c~teva luni.
Presupun c` speciali[tii ar trebui forma]i \n str`in`tate, pentru c` \n Rom~nia...
Nu [tiu ce s` v` spun exact, dar, dup` p`rerea
mea, care e \n acela[i timp [i p`rerea celor de la
Children in Distress, ar fi mult mai profitabil [i mult
mai economic dac` s-ar \nfiin]a un centru de formare
chiar aici, \n Rom~nia, unde ar putea fi adu[i speciali[ti din str`in`tate pentru seminarii [i pentru consiliere. Nu e suficient s` trimi]i cu burs` \n str`in`tate
o singur` persoan`. E nevoie de formarea unui num`r
suficient de mare de persoane.
Ce demersuri s-ar cuveni \ntreprinse pentru a convinge autorit`]ile rom~ne de necesitatea \nfiin]`rii unui centru de formare?
Unul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit
dup` conferin]` este realizarea unui recens`m~nt al
persoanelor cu autism din Rom~nia. Pentru c` adev`rata amploare a fenomenului nu e cunoscut`. |n Rom~nia, adul]ii auti[ti nici nu exist` \n scripte. Ei supravie]uiesc ascun[i sub diferite diagnostice care ]in
de psihiatria general`. Dup` v~rsta de 18 ani sunt
diagnostica]i ca schizofrenici, oligofreni [.a.m.d. Am
vrea s` ob]inem, prin intermediul p`rin]ilor, al centrelor, al asocia]iilor, o list` pe c~t posibil complet` cu numele persoanelor autiste – copii [i adul]i –, pentru a
dovedi autorit`]ilor c` autismul nu e o problem` izolat`, ci una foarte grav`. Inten]ion`m s` deschidem
un centru de zi pentru adolescen]i [i adul]i auti[ti,
dar oriunde ne ducem ni se spune c` ei nu exist`. Dar
ar trebui s`-i sco]i urgent din centrele de psihiatrie
pentru a-i aduce \ntr-un centru de zi, ei av~nd nevoie
(Continuare \n pag. 6)
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VALENTINA ZAHARIA, director pentru dezvoltare al Centrului „Sf~nta Margareta“
\n cadrul Funda]iei „Copii \n Dificultate“

Proiectele privind \ngrijirea [i educarea
auti[tilor au nevoie de sprijinul
autorit`]ilor

Ce [i-a propus funda]ia dumneavoastr` vis-à-vis de
problema auti[tilor?
Funda]ia noastr` [i-a propus s` \nfiin]eze un serviciu alternativ de educa]ie [i terapie pentru copiii cu
autism. |n 2001, c~nd am ini]iat acest proiect \n Bucure[ti, nu exista dec~t sta]ionarul de zi al d-nei dr. Rodica Urziceanu. Copiii cu autism erau ([i \nc` mai
sunt) considera]i copii cu boli psihice – dizabilit`]i
mintale, mai exact – [i integra]i \n clase de \nv`]`m~nt
special, c~te 16–17 copii \n clas` cu un singur profesor. Nu foarte mult` lume auzise despre autism, foarte mul]i asociau autismul cu o deficien]` de auz. A[a
c` obiectivele noastre erau centrate atunci pe organizarea unui serviciu de educa]ie [i terapie pentru copii
cu autism [i pe informarea societ`]ii \n privin]a problemei grave a autismului. Lucrurile s-au mai schimbat

de atunci, dar \nc` avem foarte mult de luptat pentru
ace[ti copii, adolescen]i [i adul]i.
|n acest sens, funda]ia a \nfiin]at un centru de zi
pentru copii cu autism, pe o perioad` de 9 luni, cu
finan]are PHARE, dup` care Children in Distress, din
Marea Britanie, a preluat sus]inerea financiar` a proiectului. La momentul respectiv, dat fiind spa]iul mic
de care dispuneam, aveam 12 copii \n centrul de zi [i
al]i 30 monitoriza]i la domiciliu. |n prezent, prin mutarea centrului \n incinta {colii speciale nr. 1 pentru
copii hipoacuzici, avem 20 de copii la centrul de zi [i
aproape 50 la domiciliu (copii din toat` ]ara).
Ce progresele a \nregistrat acest proiect din 2001 p~n`
\n prezent?
|n primul r~nd, faptul c` am putut m`ri num`rul
de copii la centru este un progres enorm. |n al doilea
r~nd, acum trei ani am ob]inut aprobarea Ministerului Educa]iei pentru \nfiin]area unei clase de [coal` [i
a unei grupe de gr`dini]`, anul acesta aprob~ndu-se
alte dou` grupe de gr`dini]`. Pentru noi, aceste lucruri reprezint` progrese importante, deoarece sus]inerea autorit`]ilor \n astfel de demersuri reprezint`
satisfac]ia cea mai de pre] pe care un ONG o poate
avea atunci c~nd \ntreprinde ceva. Nu \n ultimul
r~nd, sunt progresele \nregistrate de copiii care trec
pragul centrului nostru.
Ce regrete ave]i \n leg`tur` cu dificult`]ile pe care le \nt~mpina]i \n atingerea obiectivelor pe care vi le-a]i stabilit?
Nu cred c` putem s` vorbim despre regrete. Dac`
privim \n urm`, putem s` spunem c` suntem mult
mai departe dec~t ne-am fi g~ndit acum 5 ani, c~nd
am \nceput. Este adev`rat c` poate am fi putut face
mai mult, ]in~nd cont de faptul c` noi am avut [i
avem modele, nu trebuie s` descoperim singuri roata,
dar atunci c~nd vrei s` realizezi un lucru nu se poate
f`r` sui[uri [i cobor~[uri din care to]i avem de \nv`]at.
Care este cea mai frumoas` experien]` a dumneavoastr` la Centrul de zi pentru copii cu autism?
Experien]e frumoase avem \n fiecare zi. Fiecare cuv~nt nou spus sau \nv`]at de c`tre unul dintre copiii
no[tri este o experien]` frumoas`. Grea, pentru c` \n
spatele lui stau luni de munc`, dar frumoas`. Experien]e frumoase sunt [i atunci c~nd po]i da speran]e
p`rin]ilor vl`gui]i de luni sau ani de alerg`tur` pentru aflarea adev`rului despre „boala copilului lor“.
Faptul c` \nv`]`m zi de zi lucruri noi \mpreun` cu
ace[ti copii reprezint` experien]e frumoase pe care
via]a ni le ofer`.
Ce demersuri inten]iona]i s` \ntreprinde]i \n continua-

„În privin]a autismului, \n Rom~nia,
r`m~ne aproape totul de f`cut“
(Urmare din pag. 5)
de un tratament cu totul special.
Totu[i, mesajul dumneavoastr` este speran]a.
Cu siguran]`! Ne vom gr`bi s` preg`tim aceast`
list` [i vom \nainta o peti]ie at~t domnului prim-ministru T`riceanu, c~t [i domnului Eugen Nicol`escu,
ministrul S`n`t`]ii, cu care sper s` am o \ntrevedere \nainte de plecarea mea din Rom~nia. Vrem s` le prezent`m problemele cele mai urgente ale autismului: \nfiin]area unui centru de formare pentru speciali[ti, crearea condi]iilor legale pentru ca diagnosticul de autist
s` se p`streze [i dup` v~rsta de 18 ani, realizarea
unei echipe, fie ea venit` din str`in`tate, fie format`
aici, pentru diagnosticarea precoce a autismului.
Ce [anse de izb~nd` crede]i c` are demersul dumneavoastr`?
E adev`rat c` de doi ani am b`tut la multe por]i.
Am b`tut la por]ile prim`riilor de sector, dar peste tot
ni s-a spus c` num`rul persoanelor autiste este prea
mic pentru a deschide un centru [i c` nu exist` fonduri. Am b`tut la poarta domnului Videanu, primarul

general al Capitalei, care ne-a promis sprijinul, s-a
oferit s` ne pun` la dispozi]ie o cl`dire, dar ne-a spus
c` nu ne poate ajuta cu bani. Am b`tut la por]ile Uniunii Europene pentru a \ncerca s` ob]inem fonduri [i
am primit unele \ncuraj`ri. Prin urmare, suntem \nc`
la \nceput. Dar trebuia s` existe un \nceput. Trebuia
s` atragem aten]ia autorit`]ilor [i s` ob]inem acceptul popula]iei \n privin]a acestei probleme. Regret
enorm c` nu a participat la congres nici una dintre
persoanele abilitate din partea guvernului, c`rora le-am
trimis invita]ii. Din partea presei ne-am lovit, de
asemenea, de indiferen]`. Cu excep]ia unei televiziuni, a dou` reviste pentru femei [i, bine\n]eles, cu
excep]ia dumneavoastr`. Autismul ar trebui v`zut ca
o problem` urgent`, care prive[te mult mai multe persoane dec~t am crede. Pentru fiecare copil autist
exist` \nc` zece persoane care se \nv~rt \n jurul lui.
Un copil autist are nevoie de aten]ie 24 de ore din 24,
iar familia, singur`, nu se poate descurca. Trebuie
dus \ntr-un c`min de zi, nu \ntr-un spital psihiatric.

re?

Cei care ne cunosc [tiu c` \n fiecare an organiz`m
c~te un eveniment care s` le fie de folos p`rin]ilor [i
speciali[tilor. Anul acesta, \n luna mai, am organizat
\mpreuna cu d-na Monique Gruber – so]ia ambasadorului Germaniei la Bucure[ti, o conferin]` interna]ional` cu tema Dezvolt`ri actuale \n \ngrijirea [i educarea
persoanelor cu probleme din spectrul autist, la care am
invitat speciali[ti de renume din Marea Britanie, Germania, Fran]a [i Ungaria. Acest eveniment, ini]ial
organizat pentru 150 maximum 200 de participan]i
(speciali[ti [i p`rin]i), s-a finalizat cu 300 de participan]i, aproximativ la 100 de persoane le-a fost refuzat` participarea din cauza spa]iului de desf`[urare
a conferin]ei.
Concluzia general` a acestui eveniment a fost c` s-ar
impune organizarea unui centru de formare pentru
speciali[ti [i p`rin]i, organizarea unui centru de diagnosticare timpurie, elaborarea unui curriculum na]ional pentru clasele/grupele destinate copiilor cu autism, \nfiin]area unor centre pentru adoloscen]i [i
adul]i (dup` v~rsta de 14 ani educa]ia acestora devenind o problem`) [i organizarea unei campanii de
str~ngere de date pentru formarea unei baze de date
cu num`rul persoanelor cu autism (copii [i adul]i) pentru a se cunoa[te amploarea fenomenului \n Rom~nia.
Toate aceste proiecte de amploare – \ntruc~t privesc probleme de interes na]ional – au nevoie de sus]inerea autorit`]ilor.
|n perioada imediat urm`toare, vom face demersuri la autorit`]ile de resort – Ministerul Muncii,
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei, Ministerul S`n`t`]ii
[i Ministerul Educa]iei – pentru demararea acestor
proiecte.

Analiza \nregistr`rilor video
ale copiilor de un an
Comportament social
Contact vizual – privirea persoanelor, c~nd r~d –
c`utarea contactului cu adul]ii – imitarea
comportamentului altora
Aten]ie reciproc`
Ar`tare – \ntinderea m~inii cu scopul de a
comunica – ar`tarea unui obiect unei persoane –
privirea alternant` \ntre un obiect [i chipul unei
persoane
Semnele specifice ale comportamentului autist
Comportament autoiritant – acoperirea urechilor –
lipsa reac]iei la auzirea numelui – privire \n gol –
„r`bufniri bru[te“
Reac]ii emo]ionale
– distres
– r`bufniri de m~nie
Comunica]ie
– limbu]ie, incoeren]` \n vorbire
– repetarea anumitor cuvinte
– folosirea gesturilor conven]ionale (ex.: „pa-pa“)
– urm`rirea instructajelor verbale
Dawson – Osterling, 1994
Are nevoie continuu de terapie pentru a nu regresa.
Ar putea fi ajutat chiar s` progreseze, date fiind terapiile [i metodele de educa]ie specifice din ce \n ce mai
performante. Repet, cred c` se poate face mai mult
pentru persoanele cu autism din Rom~nia. De fapt,
cred c` aproape totul r`m~ne de f`cut.
Interviuri realizate de
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Centrele Funda]iei
„Copii \n Dificultate“
Centrul de servicii Sf~nta Margareta,
Bucure[ti
Centrul func]ioneaz` din anul 1999, \ntr-un imobil
amenajat [i dotat corespunz`tor nevoilor de \ngrijire
[i recuperare specifice copiilor cu dizabilit`]i, respect~nd standardele de calitate prev`zute de legisla]ia
din domeniul protec]iei copilului.
Misiunea centrului este de a veni \n \nt~mpinarea
nevoilor fizice, psihice [i emo]ionale ale copiilor [i familiilor lor, printr-o abordare multidisciplinar` asigurat` de o echip` de speciali[ti.
Scopul \n care activeaz` centrul este prevenirea
institu]ionaliz`rii [i excluderii sociale a copiilor cu
dizabilit`]i, asigur~ndu-le accesul la servicii de recuperare, consiliere, socializare, petrecere a timpului liber [i reintegrare comunitar`.
Obiective generale: dob~ndirea autonomiei [i independen]ei motrice; dob~ndirea sau \mbun`t`]irea deprinderilor de via]` independent`; \mbun`t`]irea gradului de socializare [i integrare comunitar` [i [colar`
a copiilor cu dificult`]i de dezvoltare; recuperare [i
educare; implicarea copiilor \n via]a comunit`]ii; informarea [i con[tientizarea opiniei publice asupra problematicii copilului cu dizabilit`]i, \n scopul implic`rii
membrilor comunit`]ii \n solu]ionarea acestor probleme; schimbarea atitudinii [i comportamentului comunit`]ii fa]` de copilul cu dizabilit`]i [i de \n]elegere a
poten]ialului lui de recuperare, reabilitare [i reintegrare comunitar`.
Complexul de servicii Sf. Margareta mai cuprinde:
1. Centrul specializat pentru copii cu dizabilit`]i
profunde, care se adreseaz` copiilor cu boli neurologice cronice. Capacitatea centrului este de 15 locuri,
fiind deservit de o echip` alc`tuit` din coordonator,
specialist \n [tiin]e socio-umane, medic pediatru,
kinetoterapeut, asistente medicale, p`rin]i sociali, dietetician, \ngrijitoare. Serviciile oferite sunt: g`zduire
pe perioad` nedeterminat`; asisten]` medical` [i \ngrijire; suport emo]ional; recuperare [i reabilitare;
reintegrare familial` [i comunitar`; socializare [i petrecerea timpului liber.
2. Centrul de zi pentru copii cu dizabilit`]i Sf. Nicolae
(dezvoltare [i recuperare) are ca beneficiari copii cu
afec]iuni locomotorii, neuromotorii, senzoriale, posttraumatice, ortopedice (amputa]ii), tulbur`ri de comportament, de adaptare [i comunicare, de limbaj [i vorbire.
Echipa multidisciplinar` este alc`tuit` din kinetoterapeu]i, logoped, terapeut ocupa]ional [i psiholog [i ofer` urm`toarele servicii:
a) recuperare: kinetoterapie, logopedie, terapie psiho-motric` [i de abilitare manual`, dezvoltarea abilit`]ilor de autocontrol, formarea [i dezvoltarea autonomiei personale, terapie ocupa]ional`, psihoterapie de
expresie (terapie prin art`, psihodram`, meloterapie
etc.);
b) consiliere psihologic` a copilului [i familiei;
c) socializare [i petrecerea timpului liber;
d) sprijin [i consiliere pentru familie, \n ceea ce prive[te cre[terea [i \ngrijirea copilului cu nevoi speciale, precum [i modalitatea de accesibilizare a locuin]ei
care s` faciliteze autonomia copilului;
e) reintegrare comunitar`.
3. Centrul de zi pentru copii cu autism Sf. Mihail
se adreseaz` copiilor cu tulbur`ri din spectrul autist,
cu v~rste cuprinse \ntre 3 [i 10 ani. Centrul este deservit de o echip` de speciali[ti alc`tuit` din psiho-

logi, psihopedagogi, pedagogi recuperare, care aplic`
cele mai noi metode [i tehnici \n educarea [i recuperarea copiilor cu tulbur`ri din spectrul autist (ABA, PECS
TEACCH).
Capacitatea centrului este de 20 de locuri. |n cadrul centrului se ofer` servicii de: educare; evaluare
psiho-comportamental` [i reevaluare periodic`; consiliere psihologic` pentru copil [i familie; socializare [i
petrecerea timpului liber; reintegrare comunitar`.
4. Centrul de zi pentru copii proveni]i din familii
aflate \n dificultate. Centrul are o capacitate de 30 de
locuri [i func]ioneaz` \n parteneriat cu alt` funda]ie,
care are ca grup de beneficiari copiii str`zii. Serviciile
oferite de centru sunt urm`toarele: educare; asisten]`
medical` [i \ngrijire; consiliere psihologic` pentru
copil [i familie; socializare [i petrecerea timpului liber; reintegrare comunitar`.

Centrul de copii Sf~ntul Andrei, Pite[ti
|nfiin]at \n anul 2003, ofer` servicii alternative [i
complementare care vin \n \nt~mpinarea nevoilor urm`toarelor categorii de copii: cu dizabilit`]i neuromotorii, boli cronice cu prognostic limitat de via]` [i copii
cu caren]e educa]ionale, cu risc de abandon familial
[i [colar, proveni]i din familii aflate \n dificultate.
Centrul este compus din dou` subsec]ii:
1. Centrul specializat pentru copii cu dizabilit`]i
profunde. Acord` g`zduire pe perioad` nedeterminat`, asisten]` medical` [i \ngrijire, suport emo]ional,
recuperare [i reabilitare pentru 12 copii.
2. Centrul de zi pentru copii cu dizabilit`]i. Centrul
are o capacitate de 20 de locuri [i ofer` servicii de recuperare, abilitare [i reabilitare. Centrul \ncurajeaz`
participarea familiei \n fiecare aspect al reabilit`rii copiilor, at~t \n cadrul centrului, c~t [i acas`. De asemenea, este \ncurajat [i sus]inut voluntariatul, printr-un
sistem eficient de recrutare [i organizare a activit`]ii
voluntarilor.
Implementarea programelor de \ngrijire, educa]ie,
terapie, asisten]` social` [i asisten]` medical` este
asigurat` de personal de specialitate: medic, kinetoterapeut, logoped, terapeut prin muzic` [i joc, asistent
social, psiholog, psihopedagog, asistent medical, infirmier.

Centrul de copii Sf~ntul Lauren]iu,
Cernavod`
Serviciu pentru protec]ia copilului de tip reziden]ial – centrul de plasament cu module de tip familial
– Centrul Cernavod` acord` urm`toarele tipuri de
servicii: g`zduire pe perioad` nedeterminat`; asisten]` medical` [i \ngrijire; suport emo]ional [i, dup`
caz, consiliere psihologic`; recuperare [i reabilitare;
socializare [i petrecerea timpului liber; educare; reintegrare familial` [i comunitar`.
Centrul Sf. Lauren]iu a fost deschis \n martie 1992
ca un spital de copii cu boli terminale datorate infec]iei HIV/SIDA. Scopul \nfiin]`rii a[ez`m~ntului a fost
acela de a oferi un mediu sigur [i plin de afec]iune,
unde copiii \n faze terminale puteau s` vin` s`-[i petreac` ultimele zile de via]` cu demnitate, \ntr-o atmosfer` de siguran]`, \nconjura]i de afec]iune.
Pentru dezvoltarea abilit`]ilor practice, pentru
crearea unei autonomii [i pentru o viitoare reintegrare social`, au fost create \ntre anii 2003 [i 2004 dou`

Unit`]i de via]` independent` pentru 12 adolescen]i
cu poten]ial. Dintre ace[tia, 10 adolescen]i, pentru
care a fost recreat` leg`tura familial` pe parcursul
anilor, au fost reintegra]i \n familia natural`.
Pentru al]i adolescen]i f`r` contacte familiale reintegrarea social` s-a f`cut prin intermediul familiilor
de \ngrijire.
De-a lungul celor 16 ani de existen]`, Centrul Sf.
Lauren]iu a g`zduit mai mult de 300 de copii, din care
90 nu mai sunt printre noi, iar al]i 40 au fost prelua]i
de alte funda]ii ori s-au \ntors \n familiile lor naturale.
Ast`zi, Centrul Sf. Lauren]iu asist` [i monitorizeaz` 32 de adolescen]i, prin programele sale desf`[urate la nivelul a dou` jude]e.

Centrul de copii Sf~ntul Cristofor,
Curtea de Arge[
Centrul s-a deschis \n august 2003, oferind vacan]e de neuitat, ce le vor r`m~ne \n amintire mereu copiilor cu HIV pozitiv care i-au c`lcat pragul, [i nu numai, din cadrul proiectelor sus]inute de CID Rom~nia
sau de c`tre Direc]iile pentru Protec]ia Copilului din
toat` ]ara.
Capacitatea centrului este de 20 de locuri pe fiecare serie [i ofer` urm`toarele servicii: educa]ie; asisten]` [i \ngrijire; consiliere psihologic` pentru copil [i
familie; socializare [i petrecerea timpului liber; reintegrare comunitar`.
Acest proiect dezvolt` accesul la educa]ie [i activit`]i pentru copiii marginaliza]i, \n cadrul taberei. De
asemenea, promoveaz` participarea copiilor la activit`]i specifice v~rstei lor, \ntr-un cadru special, \mbun`t`]ind calitatea vie]ii lor [i oferindu-le un ]el spre
care s` aspire.
Proiectul este un exemplu \n descurajarea discrimin`rii copiilor cu nevoi speciale, pe care [i al]i copii \n
situa]ii critice \l pot urma.
Pe tot parcursul sejurului se ofer` excursii montane, la Barajul Vidraru, M`n`stirea Curtea de Arge[
[i multe alte activit`]i distractive \n minunatul decor
pe care Curtea de Arge[ \l ofer`.
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Experien]a personal` a unui p`rinte
pot ghici cuvintele dup` ilustra]ii, el a trebuit s` o ia
pe drumul cel mai greu, memor~nd forma fiec`rui cuv~nt. Ca rezultat, ortografia lui a fost \ntotdeauna excelent` [i are o memorie fenomenal`.
Pentru o vreme, tunsorile au fost o problem`, apoi
am dep`[it [i aceast` problem` practic`.
David nu a fost \ns` singurul care a \nv`]at. Eu \ns`mi am descoperit o lume cu totul nou` de idei, psihologie, filozofie, educa]ie, comunicare... {i poate cel mai
pre]ios lucru pe care l-am \nv`]at de la David a fost o
r`bdare pe care nu o avusesem niciodat` \nainte. A
trebuit s` \nv`] s` am r`bdare – dac` m` sup`ram pe
David nu f`ceam dec~t s` \l agit, pentru c` el nu \n]elegea de ce. Apoi dura ore \ntregi s` \l calmez. Am \
nv`]at s` \mi cobor tonul atunci c~nd el p`rea c` nu
m` aude, \n loc s` \l ridic, a[a cum s-ar face \n mod
normal. Am \nv`]at s` despart ideile complexe \n fragmente simple, pentru c` astfel \i puteam explica lucrurile. Asta presupunea c` trebuia
Tesca Barnett-Osman, s` m` g~ndesc bine \nainte s` \i
Robin Barnett [i fiul lor r`spund la \ntreb`ri. {i am \nDavid (\n medalion) v`]at ca, pe c~t posibil, s` \i
spun mereu adev`rul.
C~nd am locuit \n Polonia,
am participat la [edin]e de educa]ie special` la Synapsis, Funda]ia Polonez` pentru Autism,
care au contat foarte mult [i
pentru David, [i pentru mine.
Simt c`, \nv`]~nd s` \l ajut pe
David, am devenit un om mai
bun.
Am fost mereu deschi[i \n
leg`tur` cu autismul. C~nd David \ntreba, \i spuneam c` este
doar un fel diferit de a g~ndi.
Spun~nd asta, mi-am dat seama c`, de fapt, era adev`rat.
Majoritatea noastr` lucreaz` cu
sisteme Microsoft, dar, pentru
anumite aplica]ii, AppleMac e
mai eficient. |ntreba]i pe oricine care lucreaz` \n design! Nu
munica. Dar, pe m`sur` ce am aflat mai multe despre exist` un program complet de transla]ie \ntre aceste
autism (p~n` atunci, cuno[tin]ele noastre se rezumau dou` sisteme, dar exist` totu[i unele destul de bune.
la scrierea corect` a cuv~ntului), am recunoscut toate A[adar, eu pun problema astfel: cei mai mul]i dintre
„diferen]ele“ descrise. Nu era vorba numai de David, noi func]ioneaz` pe Microsoft, dar David folose[te
dar [i de bunicul s`u patern. {i de fratele geam`n al AppleMac. De fapt, asocierea lumii auti[tilor cu cea a
bunicului. A devenit evident c` termenul de „autist“ i computerelor se poate face \ntr-un mod mult mai
se aplica [i lui David, \ns`, [tiind c` bunicul s`u reu[i- direct. Pentru un computer nu exist` dec~t corect sau
se s` treac` prin via]`, s` se c`s`toreasc` [i s` \nfrunte gre[it, alb sau negru, f`r` nuan]e de gri interpretaproblemele pe care existen]a ni le scoate inevitabil \n bile. Computerele nu „[tiu“ dec~t ceea ce a fost progracale tuturor, am devenit optimi[ti \n ce prive[te [anse- mat \n memoria lor, ele nu pot generaliza. Pot depozile fiului nostru. Ca p`rin]i, aveam responsabilitatea ta cantit`]i uria[e de informa]ii, dar, cu c~t mai multe
s` facem tot posibilul ca s` \l preg`tim pentru via]a date sunt memorate, cu at~t dureaz` mai mult p~n`
adult`, a[a cum am fi f`cut pentru oricare alt copil. calculatorul g`se[te o anume informa]ie pe care o
Am aflat c` singurul remediu pentru autism este edu- cau]i. Computerele nu pot „citi printre r~nduri“ sau
ca]ia adecvat`. Am avut atunci [ansa s` particip la o interpreta atmosfera dintre oameni. Binecuv~nt`rile
conferin]` foarte asem`n`toare cu aceasta [i am pri- limaabajului binar!
Autismul devine un diagnostic din ce \n ce mai comit cel mai important sfat posibil. Un pediatru \n]elept mi-a spus c` cea mai mare nevoie a acestor copii mun \n \ntreaga lume. Nu cred c` asta \nseamn` o
speciali este s` aib` p`rin]i care s` lupte neobosit pen- cre[tere a num`rului de cazuri, ci pur [i simplu c` am
devenit mai eficien]i \n identificarea lor. Mereu au
tru interesele lor.
Am luat acest sfat foarte \n serios. Am citit tot ce existat oameni califica]i de cei din jur ca „idiosincraam putut g`si despre subiect, de[i o mare parte dintre tici“, „prin[i \n lumea lor“. Cu to]ii cunoa[tem persoamateriale erau prea tehnice ca s` le pot \n]elege. ne care dovedesc o cunoa[tere incredibil de am`nun]iTotu[i, am g`sit modalit`]i de a \n]elege cum g~n- t` a unor subiecte care nou` ne par plictisitoare, dar
de[te David [i metode de a-l ajuta s` se adapteze „lu- despre care ei sunt capabili s` vorbeasc` ore \ntregi
mii“ noastre, a celorlal]i. Am aflat c` majoritatea c`ilor f`r` s` \[i dea seama ca ne-am pierdut de mult intereneuronale din creierele noastre sunt definitivate \nainte sul [i am \ncetat s` \i mai ascult`m. Oameni care
de v~rsta de 8 sau 9 ani, a[a c` ne-am concentrat efor- sunt excep]ionali \n a cunoa[te detaliile am`nun]ite
turile pentru a-l \nv`]a c~t mai mult posibil. Cu aju- ale unui anumit subiect, dar care sunt incapabili s`
tor de la profesori [i logopezi, David a \nv`]at lucruri- vad` imaginea de ansamblu. Oameni c`rora le repugle de baz`: s` \[i a[tepte r~ndul la jocuri, s` cear` un n` schimbarea de orice fel. Totu[i, ei sunt membri probiscuit [i s` \l primeasc`, s` se joace cu al]i copii, s` \i ductivi ai societ`]ii, lucreaz` ca [oferi de autobuz,
poat` privi pe ceilal]i \n ochi, s` cunoasc` regulile de contabili, muncitori, mecanici auto... David are acum
comunicare cu al]ii – lucruri pe care noi le \nv`]`m in- 14 ani, este un vegetarian s`n`tos [i fericit [i \i prevetuitiv. P~n` la cea de-a patra aniversare a lui David, dem o via]` aproape independent`. Va putea avea o
pediatrul care \i pusese diagnosticul a fost at~t de ui- slujb`, va pl`ti taxe, s-ar putea c`s`tori. Toate astea
mit de progresele lui, \nc~t s-a \ndoit c` ar fi putut de- s-au realizat exclusiv prin educa]ie [i complet f`r` mepista semnele autismului cu aceea[i u[urin]`, dac` ar dica]ie sau alte interven]ii medicale. P~n` la urm`,
fi trebuit s` \l diagnosticheze din nou. Medicul a spus David nu este bolnav, este doar diferit.
Diagnosticul de autism nu ar trebui privit ca sf~r[ic` totul se datora faptului c` noi am acceptat pur [i
simplu faptul de a avea un copil autist [i ne-am dedi- tul lumii, ci doar ca o poart` c`tre o lume nou`. Dac`
cat amelior`rii problemei. David a mers la [coal` – o p`rin]ii copilului pot accepta diagnosticul, ei pot ajuta
clas` special` \ntr-o [coal` obi[nuit` – [i a \nv`]at s` copilul s` se adapteze [i s` \nve]e regulile care \i vor
citeasc`. Spre deosebire de majoritatea copiilor, care permite s` tr`iasc` \n lumea „noastr`“. |n acela[i
M` numesc Tesca Barnett-Osman. So]ul meu tocmai [i-a \nceput mandatul ca ambasador al Marii Britanii \n Rom~nia. Am sosit \n Bucure[ti la sf~r[itul
lui mai 2006, copiii no[tri r`m~n~nd la [coal` [i la
universitate \n Anglia. Desigur, ei or s` ne viziteze \n
vacan]` [i sunt ner`bd`tori, ca [i noi, s` exploreze Rom~nia. Din p`cate, am ajuns prea t~rziu ca sa mai pot
lua parte la aceast` conferin]`, de[i am [tiut din ianuarie c` ea va avea loc. Am sperat s` pot participa,
pentru c` sunt \n mod deosebit interesat` de autism,
ca mam` a unui copil autist, diagnosticat la v~rsta de
3 ani.
Tat`l lui David [i cu mine locuiam \n Germania \n
acea perioad`, av~nd leg`tur` cu for]ele britanice bazate acolo. Eu am fost diplomat \nainte de a avea
copii, iar el era reporter de televiziune. Ambii, comunicatori profesioni[ti. Era de neconceput ca tocmai noi,
dintre to]i oamenii, s` avem un copil care nu putea co-

timp, intr~nd \n lumea „lor“, p`rin]ii \n[i[i ar putea
descoperi un \ntreg set de orizonturi noi. Din p`cate,
p`rin]ii nu vor putea deveni capabili s` accepte autismul ca fiind pur [i simplu ceva „diferit“, at~t timp c~t
el este stigmatizat ca o boal` psihic` sau altceva negativ. Cu to]ii trebuie s` \nv`]`m s` g~ndim diferit,
dac` vrem ca ace[ti copii auti[ti s` devin` mai t~rziu
membri activi ai societ`]ii. P~n` acum, contactele mele cu autorit`]ile competente m-au convins c` viitorul
auti[tilor din Rom~nia va fi pozitiv. Sper cu toat` sinceritatea c` munca \nceput` prin aceast` conferin]`
s` fie continuat`, cu ajutorul autorit`]ilor, astfel \nc~t
s` putem, p~n` la evenimentul similar de anul viitor,
s` discut`m despre progres [i evolu]ii favorabile.
Dr. RODICA URZICEANU

Zece sfaturi pentru p`rin]ii
de copii auti[ti
1. Imediat ce observa]i o anomalie sau o
\nt~rziere \n dezvoltarea copilului dvs., consulta]i
medicul pediatru.
2. Dac` medicul pediatru v` \mp`rt`[e[te
\ndoielile, contacta]i pedopsihiatrul pentru a ob]ine
un diagnostic precis [i mai ales func]ional. Cu c~t
diagnosticul se face mai devreme, cu at~t [ansele de
progres sunt mai mari.
3. C`uta]i ajutorul profesioni[tilor [i al
asocia]iilor.
4. Trebuie s` nu v` culpabiliza]i – autismul are
aceea[i frecven]` \n toate familiile, indiferent de
nivelul social, cultural; pentru a putea ajuta copilul,
el trebuie acceptat.
5. Observa]i copilul foarte atent, ca s` \i
descoperi]i capacit`]ile: acest lucru este foarte
important pentru proiectul terapeutic.
6. Fi]i aten]i la informa]iile g`site pe Internet,
unele sunt foarte bune, altele con]in mari erori.
7. Nu supraproteja]i copilul: el trebuie s` \nve]e
reguli de via]`, trebuie s` devin` tot mai \ncrez`tor
[i mai independent.
8. Trimite]i centrelor de resurse toate
informa]iile dvs. despre grupurile de p`rin]i,
centrele de terapie, centrele de zi \n curs de
constituire.
9. Incerca]i s` intra]i \n contact cu al]i p`rin]i;
sf`tui]i toate familiile aflate \n situa]ii similare s`
\[i \nregistreze copilul, adolescentul sau adultul la
centrul de resurse, pentru a se putea ajunge la
recens`m~ntul tuturor persoanelor afectate de
autism din Rom~nia.
10. Folosi]i numele exact pentru a face autismul
acceptat de societate, ceea ce va ajuta [i integrarea
copilului dvs.

Simptome indic~nd un posibil
diagnostic de autism
1) O deficien]` \n derularea calendarului motor [i
senzorial, mai ales \n utilizarea simultan` a mai
multor senzorialit`]i [i/sau motricit`]i.
2) R~sete sau crize de lacrimi nepotrivite, f`r`
motiv identificat.
3) Somn dificil.
4) Pare insensibil la durere.
5) Pare s` ignore pericolele.
6) O mic[orare sau o exagerare a comportamentului
alimentar, anorexie sau bulimie, fixa]ie sau
respingere a unor alimente (dup` consisten]`,
culoare sau gust).
7) Explorare nepotrivit`, foarte de aproape, a
mediului.
8) Examinare nepotrivit` a materiei (linge,
adulmec`).
9) Contact vizual anormal (prive[te \ntr-o parte).
10) Interes anormal fa]` de texturi (sfori, l~n`,
m`tase, plastic).
11) Interes olfactiv anormal (adulmec` toat` ziua
pantofii).
12) Comportament dezorganizat \ntr-o activitate
structurat` (sare peste tot).
13) Nu caut` ajutorul celui care intervine.
14) Dirijeaz` m~na examinatorului pentru ca
acesta s` efectueze activit`]ile \n locul lui.
15) Nu tolereaz` \ntreruperile sau schimb`rile.

