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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία , κινητικός 
συντονισμός, γνωστικές ικανότητες, κοινωνική συμπεριφορά, αισθητηριακή 
ευαισθησία) 

 Επιπολασμός (Διεθνή δεδομένα) 

 Εμπειρία και στατιστικά δεδομένα στο Τ.Ε.Ν.Ε 

 Θεραπευτικά προγράμματα 

 Συμπεράσματα   

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Νευροαναπτυξιακή διαταραχή 

 Σπάνια και στενού εύρους ενδιαφέροντα  

 Στερεότυπη ή / και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

 Σημαντικές δυσκολίες στην εξωλεκτική συμπεριφορά (βλεμματική επαφή, 
έκφραση προσώπου, στάση σώματος, χειρονομίες κοινωνικού περιεχομένου 
κλ.) 

 Αποτυχία στη δημιουργία κατάλληλων σχέσεων με συνομήλικους 

 Απουσία αυθόρμητου μοιράσματος  ευχάριστων εμπειριών και 
συναισθηματικής αμοιβαιότητας 

 Εμμονή σε ρουτίνες, κινητικοί μανιερισμοί κλ. 

  

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  - ΛΟΓΟΣ 

 Δεν υπάρχει κλινικά σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου ( 
εντούτοις από κάποιους ερευνητές αναφέρεται ότι στο 50% των παιδιών 
παρατηρείται αρχικά καθυστέρηση ομιλίας όμως μέχρι την ηλικία των 5 
χρονών την κατακτούν) 

 Ελλείμματα στην πραγματολογία του λόγου (η χρήση Του λόγου για 
επικοινωνιακούς  σκοπούς, για διάλογο και διαντίδραση) 

 Ελλείματα στην εξωλεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, εκφράσεις 
προσώπου, χειρονομίες, στάση σώματος κλ.) 

 Χαρακτηριστική προσωδία 

 Λεπτομερειακός, περιφερειακός και σχολαστικός λόγος, εκφώνηση των 
σκέψεων, ιδιοσυγκρασιακή χρήση λέξεων 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ   - ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 Κινητική αδεξιότητα 

 Ασυνήθιστος τρόπος βαδίσματος 

 Δυσκολίες στην εκμάθηση οδήγησης ποδηλάτου, στο να παίζουν παιχνίδια με 
την μπάλα (να την ρίχνουν, να την παίρνουν να την κλωτσούν κλ.) 

 Δυσκολίες στην ισορροπία 

 Δυσκολία στην λεπτή κινητικότητα και συντονισμό (δέσιμο κορδονιών, 
γράψιμο ) 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ   -ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 Συνολική γνωστική ικανότητα: σε φυσιολογικά πλαίσια 

 Αναφέρεται από κάποιους ερευνητές ανομοιογένεια μεταξύ λεκτικής και 
πρακτικής νοημοσύνης: ψηλές βαθμολογίες στην λεκτική και χαμηλές στην 
πρακτική σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

 Χαμηλές βαθμολογίες στη κωδικοποίηση, κατανόηση, οπτικοκινητικό 
συντονισμό, ενώ ψηλές βαθμολογίες αναφέρονται στο λεξιλόγιο και στην 
ανάκληση πληροφοριών 

 Ακαδημαϊκά υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου, σε κάποιους 
παρατηρείται το φαινόμενο της «υπερλεξίας» ενώ έχουν ψηλές επιδόσεις στην 
αναγνώριση λέξεων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη κατανόηση κειμένου 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 Δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις ανάγκες των άλλων. Δυσκολίες στο να κατανοήσουν πως η συμπεριφορά τους 
επηρεάζει τους άλλους 

 Αγνοούν ή υποτιμούν την σημαντικότητα της αμοιβαιότητας στις ανθρώπινες σχέσεις 

 Σημαντικές δυσκολίες στη κοινωνική διαντίδραση, στην ανάπτυξη και διατήρηση 
συναισθηματικών σχέσεων 

 Κοινωνική απομόνωση 

 Αρκετοί αναγνωρίζουν την «διαφορετικότητα» τους 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Επιρρεπείς σε άγχος ή/και κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό 

 Ευάλωτοι συναισθηματικά  σε οικογενειακές εντάσεις 

 Δυσκολία αυτοελέγχου , επιθετική/αντικοινωνική συμπεριφορά  

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ   -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  
 Διαφορετική ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα σε σχέση με  άλλα 

άτομα 

 Μπορεί να έχουν ψηλό ουδό ανοχής του πόνου ενώ αντίθετα να έχουν χαμηλό 
σε διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα π.χ. μερικά άτομα δεν αντέχουν τους 
ξαφνικούς και αναπάντεχους θορύβους, ή είναι υπερβολικά ευαίσθητοι στην 
υφή κάποιων υφασμάτων ή τροφών, στην γεύση ή οσμή 



ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ASPERGER 

 Μέση ηλικίας διάγνωσης  : 8 χρόνια 

 Έρευνες αναφέρουν ως ποσοστό επιπολασμού 48 στα 10000 παιδιά άλλες 
αναφέρουν μικρότερα ποσοστά 21:10000 ενώ άλλες αναφέρουν ψηλότερα 
π.χ. 71: 10000 

 Τα ποσοστά ποικίλουν διότι εξαρτώνται από τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε σε κάθε έρευνα και τα διαγνωστικά κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν 

 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓHΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ   

 Λεπτομερές αναπτυξιακό ιστορικό από γονείς /κηδεμόνες 

 Κλινική συνέντευξη με το παιδί 

 Παρατήρηση ( σπίτι, σχολείο κλ.) 

 Αξιολόγηση των γνωστικών, και προσαρμοστικών  δεξιοτήτων (  κοινωνικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς και των καθημερινών δραστηριοτήτων)  

 Αξιολογητικά εξειδικευμένα εργαλεία: Asperger Syndrome Diagnostic 
Interview(ASDI), Autism Spectrum Questionnaire (ASSQ), Autism Diagnostic 
Interview - Revised, Social Skills Rating System, Autistic Diagnostic 
Observation Schedule (ADOS) . 

 







ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ν.Ε. 

 Στο Τ.Ε.Ν.Ε νοσηλεύονται έφηβοι 12-16 11/12 ετών με: 

 Σοβαρές ψυχικές διαταραχές, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε 
εξωτερική βάση και καταστάσεις ιδιαίτερα απειλητικές για τη ζωή του 
εφήβου. 

 Σωματικά προβλήματα, που δεν έχουν ανάγκη από εντατική ιατρική φροντίδα 
ή νοσηλεία και συνοδεύονται από έντονες ψυχικές διαταραχές. 

 Σοβαρά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που χρήζουν ψυχιατρικής 
νοσηλείας, τα οποία μπορεί να προκύψουν σε εφήβους, λόγω σοβαρών 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 



ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 
Τ.Ε.Ν.Ε ( 14.3%) 
ΦΥΛΟ  Μ. Ο. 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ 
ΕΤΗ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ASD 
ΠΡΙΝ ΤΟ 
Τ.Ε.Ν.Ε. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΑΓΟΡΙΑ       12   15         4          4           4 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ      4            15         3          2           0 

ΣΥΝΟΛΟ      16            15         7          6           4 



ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ 
ΜΥΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
ΕΝΤΟΝΟ ΑΓΧΟΣ 

ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΔΥΣΘΥΜΙΑ  
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΙΔΕΑΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΝΟΪΔΗΣ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ/ΙΔΕΑ-

ΣΜΟΣ 
ΨΥΧΩΤΙΚΟ 

ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΟ 



ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 



ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ DSM IV-R ( άξονας Ι ) 



ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤA DSM IV-R (άξονες ΙΙ- 
ΙV) 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Έφηβοι με φτωχές κοινωνικές δεξιότητες που δύσκολα γίνονται αποδεκτοί 
από τους συνομήλικους τους, παρουσιάζουν σε αυξημένη συχνότητα 
προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, διαταραχή διαγωγής, ποικίλη 
ψυχοπαθολογία και προβλήματα ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή  

 Η απουσία στενών φίλων συμβάλει στην εμφάνιση της παιδικής κατάθλιψης 

 Συνεπώς η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες είναι βασική προϋπόθεση 
στην βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ατόμου 

 Σε σχετική έρευνα 78% των μητέρων παιδιών με Asperger θεωρούν ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντική η εκπαίδευση τους στις κοινωνικές δεξιότητες 

 Η συμμετοχή άλλων συνομήλικων στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Πολύ δομημένη  εκπαίδευση και συμβουλευτική που εστιάζεται στην επίλυση 
προβλημάτων 

 Τεχνικές στο να βελτιώσουν την εξωλεκτική επικοινωνία (γλώσσα του 
σώματος) που συνοδεύει την λεκτική 

 Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που να μπορούν να γενικευθούν σε δύσκολες 
συναισθηματικές καταστάσεις 

 Ο τελικός στόχος μοιράζεται σε μικρά βήματα - στόχους και προωθείται η 
λεκτική αυτορρύθμιση  

 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Εκπαίδευση γονιών στη διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών τους, 
βελτιώνοντας τις γονικές τους ικανότητες και ενδυναμώνοντας την 
λειτουργικότητα της οικογένειας 

 Διαδικτυακή υποστήριξη και επικοινωνία γονιών 

 Ομαδική υποστήριξη γονιών και αδελφιών 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ώστε να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών  και  εισαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
κοινωνικών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον 

 Συντονισμός οικογενειών και εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν παρόμοιες 
τεχνικές όπου είναι εφικτό 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ… 

 Εκπαίδευση επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και εκπαιδευτικών για 
έγκαιρη ανίχνευση και παραπομπή σε ειδικούς 

 Έγκαιρη διάγνωση και εφαρμογή δομημένων θεραπευτικών και 
προγραμμάτων και   τεχνικών στο σπίτι και σχολείο 

 Συντονισμός γονιών, εκπαιδευτικών και ειδικών 

 Ενδυνάμωση και στήριξη των γονιών για σταθερή διαχείριση των θεμάτων της 
καθημερινότητας 

 Ειδική εκπαίδευση 

 Θεραπευτική παρακολούθηση 

 Παράλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση της συννοσηρότητας  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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