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7وقف و سالمت شماره ششصدوشصت وهشت  بیست ونه اردیبهشت نودوهفت

مهر  خیریه  سومین جشن 
معرفی  هدف  با  ماهی  و 
جلب  و  اوتیسم  بیماری 
و  مادی  مشارکت های 
معنوی برای کمک به خانواده  های اوتیسم در 
روزهای جمعه و شنبه 21 و 22 اردیبهشت ماه 
در تاالر فیض دانشگاه کاشان برگزار شد.
مدیرعامل انجمن اوتیسم کاشان در حاشیه 
با  اختصاصی  گفت  و گوی  در  جشن  این 
کاشان  اوتیسم  انجمن  گفت:»  »سالمت« 
توانمندسازی  زمینه  اقداماتی در  امروز  تا 
فرزندان  دارای  خانواده های  شناسایی  و 
اوتیسم داشته است. همچنین اقداماتی از قبیل 
فراهم آوردن امکانات برای ورزش درمانی و 
بازی درمانی کودکان اوتیسم داشتیم که تا 
امروز همه کمک ها در قالب حمایت بوده 
اما احساس کردیم  از امروز این پتانسیل 
در انجمن کاشان وجود دارد که یک مرکز 
جامع توانبخشی و آموزشی را برای کودکان 
اوتیسم احداث کنیم و این برنامه نقطه ای 

برای این شروع خواهد بود.«

راه اندازی نخستین مرکز جامع 
توانبخشی اوتیسم

عدم  به  توجه  »با  افزود:  خیامی پور  مریم 
موافقت برای ساخت مدرسه خاص کودکان 
اوتیسم، با هدف آموزش وپرورش هدفمند و 
اثربخش این معلوالن، مرکز جامع توانبخشی 
نیکوکاران راه اندازی می شود که  با حمایت 
نیازمند مجوزهای شهرداری است.« وی اضافه 
کرد: »هزینه های باالی درمان این بیماری برای 
خانواده ها و عدم حمایت دستگاه های مربوط 
مهم ترین مشکالت خانواده اوتیسم است که 
تاکنون با کمک نیکوکاران گره گشایی شده، اما 
نیازمند پشتیبانی های اصولی و قانونی است.«
وی تصریح کرد: »با وجود مشکالت ناشی 
که  نیست  ما  جامعه  زیبنده  بیماری،  این  از 
خانواده ای برای آموزش فرزند اوتیستیک خود، 
روزهای سرد زمستان را کنار پارک و در چادر 
زندگی کند اما پناه و حمایتی نداشته باشد.« 
از  کاشان  اوتیسم  »انجمن  خیامی پور گفت: 
کمک های  از  حاصل  سرمایه   با  و   ۹۳ سال 
مردمی و با هدف باال بردن آگاهی عمومی 

اوتیسم،  به  مبتال  افراد  نیازهای  شناسایی  و 
اختالل،  این  زودهنگام  تشخیص  در  کمک 
ارائه خدمات استاندارد و گسترش همکاری ها 
با نهادهای دولتی برای بهبود آموزش خانواده 

اوتیسم تاسیس شده است.«
مدیرعامل انجمن اوتیسم کاشان با بیان اینکه 
در حال حاضر 80 کودک دارای اختالل اوتیسم 
تحت پوشش انجمن ما قرار دارد که طیف 
ادامه داد:  تا ۳0 سال است،  از ۳  آنها  سنی 
»البته این به مفهوم تحت پوشش بودن همه 
کودکان دچار اختالل در شهرستان نیست زیرا 

آمار دقیقی از تعداد کودکان مبتال نداریم.«
و  شناسایی  راهکارهای  تشریح  در  وی 
فرهنگ سازی در زمینه کودکان اوتیسم، اظهار 
داشت: »متاسفانه بسیاری از خانواده ها از ترس 
سوی  از  نادرست  رفتارهای  با  مواجه شدن 
جامعه از معرفی و شناساندن کودکان اوتیسمی 
خودداری می کنند، درحالی که بحث شناسایی 
و شناخت عالئم اوتیسم توسط جامعه بحث 
بسیار مهمی است زیرا اگر مردم به موقع این 
عالئم را بشناسند می توانند در زمان مناسب 

آنها را به مراکز توانبخشی و آموزشی برای 
بازگشت مجدد این کودکان به زندگی ارجاع 
دهند. البته خانواده ها هم باید آمادگی قبول و 
پذیرش کودکان خود را داشته باشند و نگاه 
جامعه هم باید به این کودکان متفاوت شود. 
باید این کودکان را بپذیرند و جزیی از اجتماع 
خود بدانند. ممکن است رفتارهای این کودکان 
متفاوت باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم 

که جزیی از اجتماع هستند.«
خیامی پور در مورد راهکار پذیرش کودکان 
مبتال به اختالل اوتیسم گفت: »در وهله نخست 
باید فرهنگ سازی و آموزش به عامه مردم مورد 
توجه قرار گیرد و باید آمادگی این پذیرش 
را داشته باشند. باید این باور شکل گیرد که 
کنار کودکان اوتیسم می توان زندگی کرد زیرا 
در اوتیسم زندگی وجود دارد و باید آن را به 
جریان انداخت بنابراین باید مردم این موضوع 
را بدانند و از مواجهه با این کودکان واهمه 
نداشته باشند، درحالی که برخوردهای نادرستی 
با کودکان و خانواده های آنها می شود که این 
موضوع باعث می شود در مواردی به  اجبار 

راه  تنها  پنهان  کنند.  نگاه جامعه  از  را  خود 
مواجهه با این کودکان این است که بپذیریم 

آنها قدری متفاوت هستند.«

هیچ پوشش بیمه ای وجود ندارد
درباره  کاشان  اوتیسم  انجمن  مدیرعامل 
مشکالت پوشش بیمه ای و درمانی کودکان 
اوتیسم گفت: »متاسفانه هیچ پوشش بیمه ای 
برای این کودکان وجود ندارد. بحث درمان 
کودکان اوتیسم جدی است زیرا عمده آنها با 
آموزش و توانبخشی به موقع درمان خواهند شد. 
ازاین رو، آموزش پیوسته و مستمر و تخصصی 
در زمینه اوتیسم می تواند نجات بخش باشد و 

باید دولت در این زمینه حمایت کند.«
یک  اوتیسم  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع بین نهادی است، اظهار داشت: »در 
حال حاضر ۳ نهاد دولتی سازمان بهزیستی، 
وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت 
متولی آموزش و درمان این کودکان هستند 
که باید به صورت جدی اقداماتی برای این 
کودکان انجام دهند. البته احساس می کنیم در 

چند سال اخیر اقدامات خوبی در این حوزه 
انجام شده و نگاه متفاوتی به این موضوع پیدا 
کرده اند و کمک می کنند. نزدیک به 2 سال 
است  با معاونت غذا و داروی دانشکده علوم 
پزشکی کاشان ارتباط تنگاتنگ داریم و انصافا 
کمک های زیادی در این زمینه به ما کرده اند. 
امیدواریم با معاونت بهداشت هم ارتباطاتی 
داشته باشیم تا بتوانیم برای غربالگری و پایش 
اقداماتی  خانه های سالمت  در  کودکان  این 

انجام دهیم.«
خیامی پور با اشاره به اینکه درمورد داروهای 
دارد،  وجود  مشکل  کودکان  این  نیاز  مورد 
ادامه داد: »متاسفانه همواره مشکالتی در این 
زمینه وجود دارد زیرا بعضی از این کودکان 
داروهای خاص یا مکمل های خاصی را مصرف 
می کنند که تامین آنها هزینه های باالیی برای 
خانواده های این کودکان دارد. البته جای شکر 
وجود دارد که در سطح شهرستان کاشان همواره 
خیرینی وجود دارند که به این کودکان کمک 

کنند.«
بیان  با  کاشان  اوتیسم  انجمن  مدیرعامل 
خصوص  این  در  سالمت  خیرین  اینکه 
همواره کمک کننده بوده اند، گفت: »واقعیت 
این است که بحث اختالل اوتیسم قدری در 
کشور مغفول مانده و مردم شناخت آن چنانی از 
این مشکل ندارند بنابراین اگر خیرین اوتیسم 
را بشناسند که این موضوع نیز وظیفه ماست، 
مسلما پا پیش خواهند گذاشت. اگر حساسیت 
این موضوع که باید در یک زمان طالیی این 
کودکان شناسایی و تحت درمان و آموزش 
قرار گیرند تا پسرفت و ناهنجاری های رفتاری 
خیرین  به طورقطع  نیاید،  پیش  کودک  برای 
اقبال بیشتری خواهند داشت.  به این حوزه 
البته نقش رسانه ها نیز در این موضوع باید 
پررنگ تر دیده شود تا خانواده اوتیسم از انزوا 

خارج شود.«

رونمایی از نخستین نرم افزار 
مخصوص کودکان اوتیسمی

دبیر اجرایی جشن خیریه مهر و ماهی ویژه کودکان 
اوتیسم نیز در گفت و گو با »سالمت« توضیح 
داد: »این برنامه با هدف جمع آوری کمک های 
خیریه برای کودکان اوتیسم به مدت 2 شب در 
شهر کاشان برگزار  شد.« محمدحسن بارفروش 
افزود: »مهم ترین هدف این برنامه معرفی اوتیسم 
به عنوان یک اختالل ژنتیکی است و نه یک بیماری 
زیرا امروزه در کشور ما نگاه به این موضوع نگاه 
بیمارمحور است، درحالی که این مشکل به نوعی 
اختالل محسوب می شود. اگر این اختالل تا قبل از 
۳  سالگی کودک مورد شناسایی قرار گیرد می تواند 
مورد درمان دارویی و گفتاردرمانی قرار گیرد و تا 
حدود زیادی درمان شود.« وی تصریح کرد: »در 
این برنامه 800 خانواده از تهران، اصفهان و برخی 
شهرهای دیگر را که به نوعی درگیر اختالل اوتیسم 
هستند، دعوت کرده ایم و بعد از انجام برنامه های 
گوناگون در طول برگزاری جشن، گل ریزانی برای 
کودکان اوتیسم انجام خواهد شد.« دبیر اجرایی 
سومین جشن خیریه مهر و ماهی در پایان گفت: 
»متاسفانه این بیماری در شهرستان کاشان نیز مانند 
همه کشور درست و دقیق شناسایی و شناسانده 
نشده است. حتی در مواقعی کم توجهی هایی از 
سوی مسووالن و مردم به این مشکل می شود 
و حتی می توان گفت خانواده هایی هستند که از 
اختالل کودکان خود آگاهی ندارند یا از ترس 
مشکالت فرهنگی کودکان خود را برای درمان 
معرفی نمی کنند. ازاین رو، این کودکان باید مورد 
درک قرار گیرند و نگاه به آنها عوض شود.« وی 
اضافه کرد: »همچنین در این جشن برای اولین 
بار از یک سایت و نرم افزار مخصوص کودکان 
اوتیسم با نام مهر و ماهی رونمایی خواهد شد 
که نمونه های مشابه آن در آمریکا و نیوزیلند و 
استرالیا در حال ارائه خدمت به این کودکان 
است. این نرم افزار عضوگیری می کند و حامیان 
فضای مجازی را به سمت کودکان اوتیسمی 
هدایت خواهد کرد. همچنین امکاناتی از طریق 
این نرم افزار به کودکان ارائه خواهد شد. البته 
این نرم افزار در حد نمونه و به صورت پایلوت 
در سطح شهرستان کاشان اجرا می شود و بعد 
از اجرای کامل در شهریورماه به صورت رسمی 

به کل کشور معرفی خواهد شد.«

جشن خیریه مهر و ماهی با هدف کمک  به کودکان اوتیسم برگزار شد

زمان طالیی درمان بیماران اوتیسمی
 علی اکبر 

ابراهیمی

ژنتیکی ای  اختالل  اوتیسم 
را  وسیعی  طیف  که  است 
شامل می شود و اگر کودکان 
مبتال در زمان آموزش پذیری 
آموزش های الزم را دریافت نکنند منجر به عقب ماندگی های ذهنی 
خواهد شد و از این به بعد است که نه تنها یک خانواده، بلکه یک 
شهر از عهده اداره امور این کودکان بر نخواهند آمد زیرا در آن 
حالت فقط می توان حفاظت فیزیکی از این کودکان کرد و دوره 

طالیی آموزش برای آنها سپری خواهد شد.
مورد  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  امروز شاهد هستیم  خوشبختانه 
توجه قرار می گیرند و حتی برای آموزش و تربیت آنها اقداماتی 
از قبیل کاردرمانی، بازی درمانی و آب درمانی در حال انجام است. 
از الزاماتی که در اوتیسم وجود دارد این است که از خانواده های 
دارای فرزند اوتیسمی حمایت های مادی شود و خوشبختانه امروز 

در کشور و در سطح شهرستان کاشان در حال انجام است.
میزان شیوع این اختالل سرعت باالیی در کشور پیدا کرده است. 
زمانی گفته می شد احتمال تولد کودک مبتالبه اوتیسم 1 در 10 هزار 
است ولی متاسفانه امروز این رقم حتی در کشورهای توسعه یافته 
مانند آمریکا 1 در 50 است و بسیار جای نگرانی وجود دارد زیرا 
درمان قطعی برای این اختالل وجود ندارد و هر کدام از کودکان 
ممکن است در معرض ابتال به این اختالل باشند و  همه مسووالن 
به عنوان تسهیل گر  باشند و  این مشکل  برای  به فکر چاره  باید 

مقدمات تامین امکانات  را برای این کودکان فراهم کنند.
در سطح شهرستان کاشان نزدیک به 80 پرونده تشکیل شده و 
و  آزمایش  مورد  و  اختالل شناسایی  این  با  درگیر  خانواده های 
غربالگری قرار گرفته اند. البته آمار به مراتب بیشتر از این تعداد 
است و ما پیش بینی می کنیم قریب به 100 مورد هم امکان شناسایی 
دارند. متاسفانه این مشکل در شهرهای کوچک وجود دارد که 
خانواده ها از نشان دادن کودکان مبتال واهمه دارند و حتی نمونه های 
بسیاری را ما شاهد بودیم که این کودکان را بعد از مدتی در یک 
محفظه نگهداری می کنند و این کار به دلیل انجام می شود که این 
کودکان در دوره طالیی آموزش که امکان یادگیری را داشته اند 
شناسایی نشده  اند. اگر این کودکان آموزش نبینند، سیستم عصبی 
آنها به گونه ای شکل خواهد گرفت که به محرک های محیطی هیچ 

واکنش مثبت و مناسبی نشان نخواهند داد.
و  بیمه ای  حمایت های  پوشش  تحت  اختالل  این  متاسفانه 
سرفصل های وزارت بهداشت نبوده و تنها مدت محدودی است 
کمکی  هیچ  ولی  داده اند  قرار  پذیرش  مورد  را  اختالل  این  که 
غیر از شناسایی این کودکان ارائه نمی شود و اداره بهزیستی تنها 
حداقل مبلغی را برای این کودکان می پردازد که این مبلغ در سطح 
شهرستان حتی در مواقعی پرداخت نمی شود یا به تعداد محدودی از 
خانواده ها داده می شود. در حال حاضر عالوه بر مباحث هزینه ای، 
کمک های درمانی برای این کودکان در قالب تامین دارو انجام 
شده زیرا تامین این داروها برای این کودکان بسیار سخت بود 

دست  به  دوره ای  به صورت  داروها  این  مکانیسمی  با  امروز  و 
کودکان می رسد و بخشی از وجوهات اهدایی خیرین به انجمن 
کودکان اوتیسم  برای تامین دارو اختصاص داده می شود. عالوه 
بر این برخی برنامه های انگیزشی برای خانواده های این کودکان 
در حال انجام است.  درمان این کودکان بیشتر درمان های حمایتی 
مانند کاردرمانی و آب درمانی است که به صورت مرتب در حال 
انجام است. البته جدی ترین اقدامی که باید در کشور انجام گیرد 
شناسایی این کودکان است زیرا بعد از شناسایی دقیق  باید به موقع 

مورد آموزش قرار گیرند.
متاسفانه واقعیتی که وجود دارد این است که عمده خانواده هایی 
که فرزند مبتالبه اختالل اوتیسم دارند از اقشار ضعیف و کم درآمد 
جامعه هستند و این مشکل در سطح شهرستان ما هم به عینه وجود 
دارد زیرا از مجموع 80 مورد شناسایی شده تنها ۳ مورد امکان 
تامین هزینه های کودکان خود را دارند. البته می توانم به طور قاطع 
بگویم  ۹0 درصد مسووالن یا اسم اوتیسم را نشنیده اند  یا هیچ 
شناختی از این اختالل ندارند زیرا هیچ اطالعی از این کودکان 
ندارند و در زندگی روزمره خود کودک مبتالبه اوتیسم  ندیده اند.
از طرفی، هنوز این مشکل وجود دارد که این کودکان حتی با 
آزمایش های ژنتیکی قبل از تولد نیز قابل  شناسایی نیستند و علت 
دقیق این اختالل هنوز شناسایی نشده  بنابراین درمان قطعی برای 
آن  وجود ندارد. این اختالل بیشتر یک اختالل ارتباطی و اجتماعی 
است و بعد از یک دوره فضای سلول های عصبی به گونه ای شکل 

می گیرد که راه های متعددی برای تفسیر پیام ایجاد می شود. معموال 
پیام در یک فضای بدون تفسیر رها شده و همین مساله موجب 

سردرگمی این کودکان می شود.
این  که  فضایی هستیم  در  امروز  متاسفانه  بگویم  باید  پایان  در 
اختالل به سرعت در حال گسترش است و شیوع باالیی پیدا کرده، 
به گونه ای که در حال حاضر این روند به 1 در ۹0 نیز رسیده است.  
البته اگر بتوانیم چند اقدام اساسی در این زمینه انجام دهیم از 
میزان شیوع قدری کاسته خواهد شد. یکی از راهکارها جلوگیری 
از انواع آلودگی ها به ویژه آلودگی های هوایی و محیطی است. از 
سوی دیگر باید تسهیل گری هایی در زمینه شناسایی این کودکان 
داشته باشیم.  سمن ها و نهادهای مردمی فعال در این زمینه باید 
مورد حمایت قرار گیرند تا آشنایی با این اختالل در سطح عامه 
مردم افزایش پیدا کند زیرا این شناسایی می تواند نقش بسزایی 
در جلوگیری از عوامل ابتال و آموزش کودکان مبتال داشته باشد. 
مردم نیز به عنوان ذی نفعان اجتماع باید شیوه های برخورد با یک 
کودک مبتال به اختالل اوتیسم را یاد بگیرند. ازاین رو، اگر بخواهیم 
تحلیل درستی داشته باشیم باید نگاهمان به کودک مبتالبه اوتیسم 
موارد  برخی  در  این کودکان  زیرا  کند  پیدا  تغییر  او  و خانواده 
استعدادهای بسیار باالیی دارند و اگر بتوانیم این استعدادها را 
در مسیر درست هدایت کنیم، به  نتیجه مطلوبی در این زمینه 
دست پیدا می کنیم. در دنیا هم نوابغی هستند که با وجود داشتن 

اختالالت مختلف توانسته اند مثمرثمر باشند.

کسانی هستند که در زندگی روزمره خود کودک مبتال به اوتیسم  ندیده اند

در حال حاضر 80 کودک دارای 
اختالل اوتیسم تحت پوشش انجمن 
ما قرار دارد که طیف سنی آنها از 3 

تا 30 سال است

 محمد عقیقی
عضو هیات مدیره 
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