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povsem normalno, rodila

ljudi z avtizmom,< je postregel s
itevilkami in dodal, da se avtizem
pogosteje pojavlja pri deikih. >Pri

porod je potekal povsem brez posebnosti. Prvo leto je potekalo po

diagnozi se opredeli stopnja izra2enosti simptomov - blaga, zmerna
in huda,< je povedala Majstoroviteva. Vzrok za pojav awizma ni znan,
vendar kot je zaslediti na svetov-

mesecih starosti je znal povedati po
dva zloga, ki naj bijih pri tej starosti
otroci znali, nato pa se je zgodil ne-

nem spletu, raziskave kaiejo,

da

vei dejavnikov - gein okoljskih - lahko povzro-

kombinacije
Y!;ra inidarii(

iijo spremembe v moiganih. Tudi
zdravila za avtizem ni.

o besedah Primoia Miffi&t
ffiffi 3lheliia, predsednika
aspr:;*:r druitva Sonshine, ki
ffi&eilma sedeiv Novem mestu,je avtizem najhitreje rastoia diagnoza na svetu.
>Danes ima to diagnozo dva
odstotka ljudi na svetu, kar bi po-
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menilo, da v Sloveniji Zivi kar 40.000

netskih
tuiojra Tnidariir, foig;
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Diagnozo po navadi postavijo

pri treh letih, lahko tudi kasneje
so pa otroci, ki znake kaZejo 2e v
prvem letu starosti. Simonu Sirku
iz Dola priTrebnjem, ki bo avgusta

pritakovanjih,

Sandra,

roku,

pri 16 oziroma

18

naden padec v njegovem govoru,
razvaju, odesnem kontaktu in socialnih veiiinah. Ko je bil star dve leti
in pol, ni govoril, zatel je zahajati v
svoj svet. Na rednem sistematskem
pregledu pri treh letih so nam rekli,
da njegov razvoj ne poteka, kot bi

moral. Minilo je slabo leto, ko so
nam v ambuianti za awizem v Ljubljani potrdili, da gre za avtizem s

kombinacijo zmerne duievne in
teike govorno-jezikovne motnje,<
je opisala Simonova mama Jolanda. >Najprej se je bilo teZko spri-

dopolnil 14let, so diagnozo posta-

jazniti z dejstvom, da otrok ne bo

vili pri 5tirih. >Simona sem donosila

taKen kot drugi. Bila so obdobja

simon,
Jolandq in
TomaZSirkso
W

veseli, da

je

timsko delo

obrodilo
sadove.

,ru,ffi
jo vseskozi redno obiskujejq doda- vodi njihov center za pomot ljuta staria. Danes Simon pozna irke dem z avtizmom v Zdruienih driain Stevilke, se zna podpisati, prebe- vah Amerike. >Omenjeni program
re krajSe besede in jih tudi razume. temelji na brezpogojni ljubezni,
neobsojanju in sprejemanju. V sreZGODNJE PREPOZNAVANJE, diiiu te terapue je otro[ ki se mu
ZGODNJAOBRAVNAIIA pridruZimo v njegovem svetu, se z
V osemnajstih letih delovanja njim tam poveiemo in mu nato porazvojne ambulante v Novem me- magamo na njegovi poti iz awistitstu so v obravnavi imeli vei kot 50 nega sveta. Leta 2Ol'l je program
otrok z zmerno in teiko motnjo av- dobil nagrado za najbolj5o terapijo
tistitnega spektra. >>V razvojni am- na konferencioavtizmuvAmeriki,<
bulanti otroka pregledamo timsko, je pojasnil primoi. Usposabljanja
in sicer razvojni pediater, logoped in za terapijo son-Rise se je udeleiilo
delovni terapew. Ce posumimg da vei kot 30.000 stariev iz vsega svegre za aviizem, otroka napotimo na dodatno diagnostiko

v

ffi Diaqnozo avlizem ima

eno od ambulant za avtizem 2
OdSiltka ljudi n; Syeiu,
v Ljubljano. Delo z otroki ie
.. .r^.
^^:;l 2ivi kar"40'0C0
Slo'"'eniii
izjemno zahtevno.
"'
lludi s L'o ri-lolnjo,
rapewi delajo v paru, saj
otroka nemogode obvladati

vturir,'tlje

in motiviratiza sodelovanje.

Meto-

ta, med njimi tudi primoi Mihelid;

de dela pa so razliine, odvisne od tja ga je pripeljal njegov sin, ki inra
starosti otroka in dodatnih motenj,( aytizem. Ko so mu motnjo diagno_
je pojasnila Dijana Majstorovit, ki sticirali, mu je njegova mama Katja
2e 23 let dela z otroki s

posebnimi takoj omogoiila posebno dieto,
prir"noi pa je opustil sluibo in se

potrebami. Zaietki pri terapijah so
vedno najteiji. Bistveno je, da spoznajo otroka, naveZejo stik, ocenijo
njegova moina in 5ibka podroija.
Sprva odkr'rjejo, kaj jih vznemiri in
jim povzroia stres in boletinq proti

darilo

kateri se branijo z neustreznimi

denjskimivzorci.

PROGRAM
SON-RISE
Uradna medicina oznaiuje avSONSHINE lN

zanikanja, obdobja, ko se spraiujeS,

zakaj,kaj si naredil narobe, potem
pa pridei do trenutka, ko se nehai
samoobtoZevati in se odloiiS, da je
treba iiveti naprej in otroku pomagati,< je pripovedovala. Simon ni
imel oiesnega kontakta, v druibi se

je vedno umaknil v kot. obnaial

se

je, kot da ne sliSi, na drugi strani pa
so ga zmotili nek zvok, barva, vsaka
novost in nenadne spremembe. Tri

leta, ki jih je preiivel v vrtcu. bilje
vkljuien v redni vrtec, so bila zahtevna za vse, potem pa so ga vpisali
v osnovno Solo s prilagojenim programom na Mirni, v katero bo lahko
hodil do svojega 26. leta. Timsko
delo strokovnih delavcev, uiiteljev

ter Jolande in TomaZa je obrodilo
sadove. Simon rad hodi v iolo in v
tem tasu je potasi, a zanesljivo napredoval, seveda tudi s pomoijo
novomeike razvojne ambulante, ki

ve-

je kolesarjenje z
namenom,kisoga
To

letos konec maja
druitva Ssnshine,
Rotary *lub DoleniskeToplice ter
Servis in prodajo

koles*angelj'okoli
DoleniskihTaplir
in Straie organizirali dragiE,zbrani
denorpanamenili
za pomai draZinan,
ki &iviio z avtizmom,
stariem,ki sose
odloiili zo usposobljanje po Son-frise
programu in so
potrebovali njihovo

pomoi.

povsem posvetil sinu. Ta je Ze znal
brati, pisati, iteti, ko je pri sedmih
iel v redno osnovno 5olo. >A zaradi
vseh akademskih znanj ni bil sinov
aWizem nit manjii. Leta 20i 0 sem
se nato udeleZil usposabljanja v
Ameriki in takoj po prihodu domov
zasnoval program terapije, ga zaiet voditi in izvajati, teto kasnejeJ.e
na usposabljanje ila tudi Katja. po
treh letih programa in ved kot 3000
urah terapije ena na ena je sin tako

tizem kot vseZi.yljenjsko motnjo,
v druitvu Sonshine - Evropskem napredoval, da sem se znova lahko
centru za obravnavo awizma,

usta-

novljenem lani, pa menijo, da

ni

posvetil karieri,< je pripovedoval.
Znaki aWizma sicer niso povsem

nujno tako. ,Ce pravilno poma- izzveneli, vendar je to iolsko leto
gamo, izvajamo terap'rjo, ki je tudi uspe5no zakijutil osnovno iolo in
vecletna, lahko otrok napreduje in bo jeseni sedel v srednjeiolske klomorda celo izgubi znake avtizma,< pi. svoje pozitivne izku5nje in ener-

meni njeEov predsednik in eden gijozelijoMihelitevidelitizdrugimi
od soustanoviteljev, Prirnoi Mihe- in pokazati, da je aWizem lahko tudi

lii.

Gre za terapijo, poimenovano darilo. >Zakaj darilo? Lahko se odloprogram Son-Rise, ki sta ga v se- iii,alijeprekletstvoali blagoslov,in
demdesetih letih prejinjega stole- te se odloii5, da je darilo, to tudi bo.
tja zasnovala zakonca Barry Neil in ce ne bi bilo sina, naia itiridanska
Samaria Lyte Kaufman na osnovi druZina ne bi biia tako povezana,
izkuienj s svojim sinom Raunom, ki otroka bi zrasla mimo mene; spo-

je po treh letih in Stirih mesecih

in- znali smo veliko prijaznih ljudi, spotenzivne terapije izgubil vse znake znali smo, kaj vse lahko doseiemo
awizma in je danes visoko izobra- in naredimo skupaj, dobil sem mo_
ien, z inteligentnim kvocientom inost postati boljii dovek, nastala

blizu genialnega, teprav so mu ga so Kolesa sreie,< z zanosom pripokot otroku izrnerili manj kot 30, ter veduje primoZ.

