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እዚ ኣውቲዝም እዩ
ፋልማይ ኣርእስቲ: Det här är autism
ጸሓፊ: Eric Zander
ተርጓሚ: Semantix

ኣውቲዝም ስንክልና እዩ። ኣውቲዝም ዘለዎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ምውስሳእን ርክብ ምግባርን ጸገማት ኣለዎ። ከምኡ'ውን ኣብ
ባህሪ፡ ተገዳስነትን ንጥፈታትን ድሩትን ተደጋጋምን ኣገባብ ኣለዎ።
ኣውቲዝም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ስንክልናታት ወይ ሕማማት፡ ንኣብነት ኣደሆደ (ADHD፡ ዋሕዲ ኣቕልቦ ወይ ዘይንቡር
ዋዒ)፡ ምዝንባዕ ቋንቋ፡ ድኽመት ዓቕሚ ኣእምሮን ሕማም ምንፍርፋርን ተተሓሒዙ ይመጽእ። ዝበዝሑ ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት
ማእከላይ ተውህቦ (ተፈጥሮኣዊ ክእለት) ኣለዎም። ኾይኑ ግን ኵሉ ደረጃ ተውህቦ ካብ ፍሉይ ተውህቦ ክሳብ ከቢድ ድኽመት ዓቕሚ
ኣእምሮ ይህሉ። ውሑዳት ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት ጨርሹ ወይ ድሩት ዚዝረብ ቋንቋ ከማዕብሉ ከለዉ፡ ካልኦት ከም ዕድሚኦም
ትጽቢት ዝግበረሎም ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝማዕበለ ክእለት ቋንቋ ኣለዎም።

ኣውቲዝም ኣብ ዝተፈላለየ ማኑዋል ምጽረያ
ምጽረያ ኣውቲዝም ስፐክትሩም ዝግለጽሉ ክልተ ኣህጉራውያን ማኑዋል ምጽረያ ኣለዉ። እቲ ሓደ እቲ ናይ ኣመሪካ DSM-5
ማኑዋል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ICD-10 ማኑዋል እዩ።
ኣምር ኣውቲዝም ስፐክትሩም ዲስኦርደር (ASD) ኣብ DSM-5 ነቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ምጽረያ፡ ኣውቲዝም፣
ኣስፐርገርስን ሓፈሻዊ ሕማማትን ካብ DSM-IV-TR፡ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ መግለጺ ተኪእዎም እዩ። ኣብቲ ናይ ሽወደን ዓይነት
ናይ DSM-5፣ Mini-D-5፡ ኣውቲዝም ስፐክትሩም ዲስኦርደር፡ ብኣውቲዝም ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ክንዲ ኣውቲዝም ዋላ
ብሽወደንኛ እውን እቲ ናይ እንግሊዝኛ ኣሕጽሮ ቃላት ASD ምጥቃም ልሙድ እዩ።
ኣብ ሽወድን ናይ ኣውቲዝም ምጽረያ ክግበር ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ'ቲ ናይ DSM-5 መምዘኒ እዩ ዚጥቀም። እቲ ምጽረያ ኣብ
መዝገብ ክሰፍር ከሎ ግን ብመሰረት ICD ብናይ ምስጢር ቃላት ይጽሓፍ። ኣብቲ ናይ ሕጂ ዓይነት ICD-10፡ ነጸርታ ስም ናይ
ኣውቲዝም ኣብ ቁልዕነት፡ ሕማም ኣስፐርገርስን ዘይልሙድ ኣውቲዝምን ኣለዉ። ብመሰረት መቀራረቢ ስራሕ ነቲ ሓድሽ ዓይነት
ICD-11፡ እቶም ቅድሚ ሕጂ በበይኖም ዝግበሩ ዝነበሩ ምጽረያ፡ ልክዕ ከም ኣብ DSM-5 ብሓባር ኣውቲዝም ስፐክትሩ
ዲስኦርደር ክብሃሉ እዮም። ICD-11 ኣብ ውሽጢ 2018 ክወጽእ ትጽቢት ኣሎ።

ኣውቲዝም ብኸመይ ይኽሰት?
ኣውቲዝም (ዝግመተ-ኣእምሮ) ምስ ምዕባለ ዝተተሓሓዘ ስንክልና እዩ። እዚ፡ ካልእ ገዲፍካ ኣብ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ምልክት
ኣውቲዝም ብኸመይ ከም ዝርኣ ዕድመ፣ ደረጃ ቋንቋን ተውህቦን ይጸልዎ እዩ። እቲ ምልክይ ኣብ እዋን ኣተዓባብያ ብሩሕ እዩ። ግን
ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ነቶም ዘለዉኻ ጸገማት ብልምምድን ሓገዝን ክትትክኦም ትኽእል ኢኻ።
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ብመሰረት DSM-5 ኣብ ኣውቲዝም እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ኣለዉ፡
•
•

ቀጻሊ ጕድለት ተኽእሎ ንማሕበራዊ ርክብን ማሕበራዊ ምውስሳእን።
ድሩታትን ተደጋገምትን ኣገባባት ኣብ ባህሪ፣ ተገዳስነትን ንጥፈታትን።

ማሕበራዊ ምውስሳእ
ጸገማት ማሕበራዊ ምውስሳእን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብዞ ዝስዕቡ መዳያት ይርኣዩ ወይ ተራእዮም ነይሮም፡

ማሕበራዊ ቅርርብ ማሕበራዊ ቅርርብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ክትዋሳእን ሓሳባትን ስሚዒታትን ክትካፈል ምኽኣልን ማለት እዩ። እዚ
ብመንገዲ እቲ ቈልዓ ምስ ካልኦት ንምውስሳእ ውሑድ ወይ ጨሪሹ ተበግሶ ብምውሳድ፡ ምስ ካልኦት ስሚዒት ብዘይምክፋል
ከምኡ'ውን ናይ ካልኦት ሰባት ባህሪ ኣዚዩ ሳሕቲ ወይ ጨሪሹ ብዘይ ምቕዳሕ ኣቐዲሙ ኣብ ኣውቲዝም ዘለዎም ናእሽቱ ቈልዑ ይርኣ።
ዝዛረብ ቈልዓ ነቲ ቋንቋ ብዝያዳ በይናውን ብዝወሓደ ንሓድሕዳውን ይጥቀመሉ። ንኣብነት ኣብ ክንዲ ምዝርራብን ስሚዒትን
ተመኩሮን ምስ ካልኦት ምክፋል፡ ይረቝሕን ንነጋረት ይሓትትን። ዝማዕበለ ዘረባ ዘለዎም ኣባጽሕ፡ ሓደ ዝርርብ ብኸመይን መዓስን
ከምትጅምሮን ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ንኽትዛረቦ ኣየናይ ከም ዝሰማማዕን ዘይሰማማዕን ንምፍላጥ የጸግሞም። ሓደ ሓደ ኣባጽሕ
ንጸገማቶም ብፍላጥ ሓሲቦምን ኣብ ማሕበራዊ ኵነታት ዝተማህርዎም ሜላታት ተጠቂሞምን ክትክእዎም ከለዉ እቶም ዝበዝሑ
ካልኦት ብሓገዝ ቅጽበታዊ ማሕበራዊ ተፈጥሮኣዊ ግንዛበ ይኣልይዎም። እዚ ብዙሕ ኣእምሮኣዊ ጸዓት ይሓትትን ሻቕሎት ክፈጥር
ይኽእልን።
ዘይቃልዊ ርክብ። ኣብ ናእሽቱ ቈልዑ እዚ ርክብ ዓይኒ ብዘይምግባር፡ ንሱ ወይ ንሳ ተገዳስነት ንምክፋል ብዘይምምልካት፡ ምርኣይ
ወይ ነገራት ምውሳድ ይርኣ። ከምኡ'ውን እቲ ቈልዓ ናይ ካልኦት ምምልካትን ቆላሕታን ብዘይምስዓብ ክርኣ ይኽእል። መብዛሕትኡ
ግዜ እቲ ወስወስታ ኣብ እዋን ርክብ ውሑድን ብቑሩብ መጠን ሃንደበታውን ወይ ጨሪሹ ኣይጥቀመሉን እዩ። ኣብ ጽቡቕ ዝማዕበለ
ቋንቋ ዘለዎም ኣባጽሕ፡ ናይ ዓይኒ ርክብ፡ ወስወስታን ዘይቃልዊ ርክብን ብኸመይ ከምዝጥቀምሎምን ኣብ ዘረባ ከም ዘወሃህድዎምን
ውሑድ ጉድለታት ክህሉ ይኽእል እዩ።

ምስ ካልኦት ዝምድና ምፍጣር፡ ምክንኻንን ምርዳእን። እቲ ማሕበራዊ ተገዳስነት ድሩት ግን ከምኡ'ውን ፍሉይ ወይ ክጎድል ይኽእል
እዩ። ኣብ ናእሽቱ ቈልዑ እዚ ብፍሉይ ግሁድ ክኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት እቲ ቈልዓ ምስ ካልኦት ፈጠራዊ ጸወታ ብዘይምጽዋቱ ወይ
ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ብውሑድ መጠን ብምጕናፉ ይርኣ። ኣብቶም ቁሩብ ካብኦም ዝዓብዩ ቈልዑ፡ ጸወታ ምስ ካልኦት የጋጥም እዩ።
ግን እቶም ካልኦት ቈልዑ ኣዚዮም ዝተወሰኑ ሕግታትን እቲ ጸወታ ብኸመይ ከም ዝጽወትን እንተ ስዒቦም ጥራይ እዩ። መብዛሕትኡ
ግዜ መንእሰያት ኣባጽሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት ምስ ካልኦት ከመይ ክትገብር ከም ዘለዎ ንኽርድኦም ይጽዕሩ እዮም። ምናልባት
ንበይኖም ንጥፈታት ክገብሩ ወይ ምስ ካብኦም ኣዚዮም ዝንእሱ ወይ ዝዓብዩ ውልቀ ሰባት ግዝይኦም ከሕልፉ ይመርጹ ይኾኑ።
ብዙሓት ዕርክነት እንታይ ሙኳኑ ወይ የዕሩኽ ንኽትረክብን ክትዕቅቦምን ከመይ ክትገብር ከም ዘለካ ብልክዕ ከይፈለጡ፡ የዕሩኽ
ንኽረኽቡ ይምነዩ።

ድሩትን ተደጋጋምን ባህሪ
ንነገራት ብሓደ ድሩት ወይ ተደጋጋሚ ኣገባብ ናይ ምግባሮም ዝንባለ፡ ኣብዞም ዝስዕቡ እንተ ወሓዱ ክልተ መዳያት ይርኣዩ ወይ
ተራእዮም ነይሮም፡

ተደጋገምቲ ወይ ልሙዳት ባህሪ ናይ ዝተፈልለዩ ዓይነት። እዚ ንኣብነት ብዘይ ንቡር መገዲ ኣእዳውካ ምውዝዋዝ ወይ ኣጻብዕ
ምንቅስቓስ፡ ንነገራት ብተደጋጋሚ ኣገባብ ምጥቃም (ምሽክርካር፣ ምድርዳር) ወይ ንቋንቋ ብተደጋጋምን ብዘይልሙድ ኣገባብ
ምጥቃም (ፍሉጥ ኣጠቓቕማ ቃላት፣ ሓረጋት ወይ ቃና፡ ምትሕውዋስ ተውላጠ-ስም፡ ናይ ካልእ ሰብ ናይ መወዳእታ ዘረባ ሽዑንሽዑ
ምድጋም) ክኸውን ትኽእል።

ሓያል ምትእስሳር ምስ እቲ ልሙድን ተቓውሞ ንለውጥን። ሓደ ሓደ ሰባት ካብቲ ልሙድን መዓልታዊ መደብን ወይ ሓደ ሓደ
ነገራት ብኸመይ ከም ዝግበሩ ዋላ ናእሽቱ ለውጥታት እንተ ተገይሩ ክርብሾም ይኽእል። እዚ ብዛዕባ መጠኑ ዝሓለፎ ናብቲ ልሙድ
ምትእስሳር ምህላውን ንሕግታት ብደቂቕ ምስዓብን፣ ንለውጢ ንእሽተይ ቦታ ሂብካ ዳርጋ ብወግዓዊ ኣገባብ ምዝራብን ምሕሳብን፡
ንኣብነት ዋላ መልሲ እንዳ ፈለጥካዮ ሓደ ዓይነት ሕቶታት መላሊስካ ምሕታት ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ጻዕቂ ወይ ድማ ኣብ ኣተኩሮ ዘይልሙድ ዝኾነ ድሩት ተገዳስነት ዘለዎ ስ’ባለ ። ብቕዳምነት እቲ ዘይልሙድ ዝኾነ ጻዕቂ እዩ፡ ግን
ከኣ እቲ ናይ ተገዳስነት ሸነኽ ንገዛእ ርእሱ’ውን ዘይልሙድ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሕጻን ብናይ ዓይን-ምድሪ ኮፍ መበሊታት ወይ
መጸይቲ ዶሮና ማሺናት ወይ ድማ ብዳይኖሶርን ነገስታት እንግሊዝን ክስነን (ክውለፍ) ይኽእል፡ ከምኡ’ ድማ ሓደ እኹል (ዓቢ)
ሰብ ንኣብነት ኣብ ቋንቋታት ወይ ድማ ምስራዕ መደብ ብርቱዕ ተገዳስነት ክህልዎ ይኽእል።
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ምስ ሽታ፡ ስምዒት ምድህሳስ፡ ምርኣይ ወይ ድማ ምስማዕ ዝተኣሳሰረ ዘይልሙድ መልሰ-ተግባራት ወይ ተገዳስነታት ገለ ሰባት፡ በቲ
ዝሽክርከር ወይ ዘብለጭልጭ ነገርን ተመሳሳልን ተመሲጦም ፡ ኣብ ምሽታት ወይ ድማ፡ ንሓደ ነገር ወይ ንሓደ ዝባን ኣብ ምድህሳስ
ኣመና ተገዳስነት ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ። ገሊኦም እውን ንዝተፈላለዩ ህዋሳዊ ተመስጦ ልዑል-ተኣፋፍነት ወይ ትሑት-ተኣፋፍነት
ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ፣ ከምኡ’ውን ንኣብነት፡ ንገለ ልሙዳት ድምጺታት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ኣሉታዊ መልሰ-ተግባር ክህልዎም
ይኽእል፣ ወይ ድማ ንዛሕሊ፡ ንሙቐት ወይ ንቃንዛ ብርኡይ ስምዒት ዘይብሎም ወይ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ። ኣዝዩ ሓያል መልሰተግባራትን ናይ’ዚኦም ዓይነት ዝውቱራት ተግባራትን፡ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ድሩትን ዘይንቡርን ናይ ኣበላልዓ ልማድ ዝተኣሳሰሩ
እዩም።
ጽቡቕ ኣእምሮኣዊ ክእለትን ጽቡቕ ዝማዕበለ ቋንቋን ዘለዎም ብዙሓት እኹላት (ዓበይቲ)፡ ነቲ ድሩትን ተደጋጋሚን ባህሪኦም
ብኸመይ ከምዝሰትሩ ይማሃሩ። እንተኾነ ግዳ ንገለ ሰባት እቲ ፍሉይ ስምዒታዊ ተገዳስነቶም እውን ምንጪ ናይ ደስታ ክኸውን
ይኽእል፡ ከምኡ’ውን ኣብ እዋን ትምህርቶምን ድሒሩ ድማ ኣብ እዋን ሞያዊ ሂወቶምን ጽቡቕ መንፈስ ዘለዎ ዕድላት ክውስኸሎም
እውን ይኽእል። ኣብ ግዜ ሕጻንነት ብርኩት ዝኾነ ጸገማት ዝነበሮም ሰባት ኣብ እኹል ዕድመ ምስበጽሑ ዘይምትግባሮም ልሙድ
እዩ።

ካልኦት ጸገማት ናይ ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት
ኣውቲዝም ብዙሕ ግዜ ምስ ካልኦት ስንክልናታት ሳይኪያትሪያዊ (ናይ ስነ-ኣእምሮ ሕክምና) ምጽረያን ከምኡ’ውን ሕማማትን
ብሓባር ይኽሰቱ፡። ነቲ ኣውቲዝም ከመይ ከምዝኽሰትን፡ ከምኡ’ውን እቲ ኣውቲዝም ዘለዎ ግለሰብ እንታይ ዓይነት ደገፍ
ከምዘድልዮን ጽልዋ ይገብሩ። እዞም ዝስዕቡ ናይቶም ካልኦት ተታሓሒዞም ዚነጥፉ ሕማማት ወይ ምልክታት ሕማማት ኣብነታት
እዮም፡
•
•
•
•
•

ናይ ምሕሳብን ምምርማርን ስንክልና (ኣእምሮኣዊ ዝሕታለ)
ናይ ቋንቋ ጉድኣት (ማህሰይቲ)
ሕክምናዊ ወይ ስነ-ሰረታዊ ኩነታት ( ከም፡ ብድኹም ኤክስ ክሮሞዞም ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ስንክልና፡ ንሕንጎል ዘጥቕዕ
ቱበሮስ ሰሮሲስ፡ ኣብ ዋህዮ መትኒ ዝፍጠር ሕበጥ/ጥረ፡ ሕማም ምንፍርፋር)
ናይ ኣካልዊን ኣእምሮኣዊን ንጥፈታት ዘይንቡርነት ( ምስ ዕንዛዘ/ፍዝዘት ዝመሳሰል)
ጉድለት ኣቓልቦ ናይ ኣመና-ንጡፍነት ስርዓት ኣልቦነት፡ መጠን ዘይብሉ ኣገዳዲ ስርዓት ኣልቦነት፡ ናይ ጭንቀት ወይ
ሻቕሎት ስርዓት ኣልቦነት

ኣውቲዝም መዓስ ክልለ ይኽእል?
ኣውቲዝም ኣብ መጀመርያ ቁልዕነት ይጅምር፡ እንተኾነ ግዳ ክሳብ ዳሓር እዋን ክልለ ኣይክእልን ይኸውን። ገና ክሳብ ሕጂ’ውን
ንሓደ ሕጻን ክሳብ ኣብ’ቲ መጀመርያ እዋን ናይ መወዳእታ ቀዳማይ ዓመት ሂወቱ፡ ዝኾነ ምልክታት ኣለሊና ኣውቲዝም ከምዘለዎ
ኣረጋጊጽና ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ኣብ ብዙሓት ሕጻናት ብመሰረት ማሕበራዊ ባህሪያቶምን ከምኡ’ውን በቲ በብቑሩብ እናዛሕተለ
ዝኸይድ ናይ ቋንቋ ዕብየቶምን፡ ወይ ድማ ዘይንቡራት ብምዃኖም እቲ ኣውቲዝም ብሩህ ይኸውን። ግና ኣብ ገሊኦም ሕጻናት ክሳብ
ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝበጽሑ፡ ወይ ድማ ክሳብ ብድሕሪኡ ዘሎ እዋን’ውን፡ እቲ ምልክታት ንጹር ኬይኑ ካልኦት ሰባት እቶም
ሕጻናት ከምዝማሰኑ ብቐሊሉ ከለልይዎም ኣብ ዝበጽሑሉ ደረጃ ዘይበጽሑ ክኾኑ ይኽእሉ። በቲ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ
ኣገባባት፡ ሓደ ሕጻን ዕድሚኡ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ምብጽሑ ናይ ኣውቲዝም ምርመራ ዳራጋ ኣይገበረሉን እዩ። ገና’ውን ኣብ ገሊኦም
ሰባት ክሳብ ዓብይቲ እኹላት ዝኾኑ መርመራ ኣይግብረሎምን እዩ።

ጠንቂ ናይ ኣውቲዝም እንታይ’ዩ?
ኣውቲዝም ብምኽንያት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ስነ-ህይወታዊ ሰረቱ ዘይንቡር ኵነት ኣብ ኣእምሮ እዩ።
እዚኣቶም ናይ ሓንጐል ሓበሬታ ምቕባል፡ ምምርማርን ምቱርጓምን ኣገባብ ይጸልውዎ፡ ማለት ነቲ ተገንዝቦኣዊ ተግባር። ናብ’ቲ
ጸገማት ናይ ማሕበራዊ ምውስሳእን ከምኡ’ውን ናብ’ቲ ናይ ባህሪያዊ ኣሰራርዓታት ድሩትነትን ተደጋጋሚነትን ዘብጽሕ እቲ ዘይንቡር
ልብወት እዩ።
መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ኣውቲዝም ሓደ ሓያል ናይ ስነ-ሰረታዊን ተወርሶኣዊን ኣካል ኣሎ፡ እንተኾነ ግዳ ምስ ዝለዓለ ኣውቲዝም ናይ
ምትሓዝ ተኽእሎ ዝተኣሳሰሩ ሓያሎ ፍሉጣት ስነ-ህይወታዊ ኣከባቢያዊ ጽልዋታት ከምዘለው እውን ተገሊጹ እዩ። ገለ ኣብነታት
ድማ፡ ረኽሲታት፡ ሕማማት ወይ ድማ ሓደሓደ ፍወሳ ኣብ እዋን ጥንሲ እዮም። እንተድኣ እታ ኣደ ንከባቢያዊ ብከላታት ወይ
ንፈውሲ ባልዕ ዝተቓልዓት ዄይና፡ ከምኡ’ውን እንተድኣ እቶም ወለዲ ዓበይቲ ዝዕድሜኦም ዄይኖም ናይ’ቲ ሕጻን ንኣውቲዝም
ምቅላዕ ተኽእሎ ይውስኽ።
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እዚ ኣውቲዝም እዩ፡ autismforum.se, Habilitering & Hälsa

ኣውቲዝም ክሳብ ክንደይ ልሙድ እዩ?
ኣብ ቀረባ ዓመታት፡ ብዝሒ ምልክት ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ወሲኹ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ድማ ካብ 1-2 ሚእታዊት ካብ
ህዝቢ ሽወደን ምልክት ኣውቲዝም ዘለዎም እዮም። ነዚ ወሰኽ’ዚ ልሙድ መብርሂታት፡ ኣውቲዝም ዝብል ስያመ ብምስፍሑን ዝያዳ
ሰባት ከጠቓልል ብምኽኣሉን፡ ከምኡ’ውን እቲ ሕክምናዊ ሞያ ኣብ ምልላይን ምጽረያን ኣውቲዝም ዝሓሸ ብምዃኑን እዩ፡
ግን ኣውቲዝም እውን ዝያዳ ልሙድ(ግኑን) ኴይኑ ከምዘሎ ነጺልካ ክግደፍ ኣይካኣልን። ካብ ኣዋልድ ዝያዳ ኣወዳት ብኣውቲዝም
ይምጽረዩ። ኣብቶም ኣውቲዝም ምጽረያ ዝተገብረሎም ሰባት፡ እቲ ፍልልይ ናይ ብዝሒ ጾታ፡ ነቲ ቅኑዕ ፍልልይ ኣብ ሳዕቤን
ኣውቲዝም ዘንጸባርቕ ምዃኑን፡ ወይ ድማ እተን ኣዋልድ እቲ ዝግበረለን ምጽረያ ናይ ኣውቲዝም ከም’ቶም ናይ ኣወዳት ብቐሊሉ
ዝልለ ስለዘይኮነ ሳሕቲ ጥራይ ምርመራ እንተድኣ ዝግበረለን ኮይነን፡ ግምታት ተጌሩ ነይሩ።

እንታይ ክግበር ይካኣል?
ኣብ’ዚ ህሉው እዋን፡ እቶም ዝያዳ ኣድማዕቲ ናይ ኣውቲዝም ጻዕርታት እቶም ኣብ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘተኩሩ እዮም። እዚ ድማ
ብዛዕባ ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት ኣብ’ቲ ናይ ስነ-ኣእምሮ ዓውደ ትምህርቲ ዝርከብ ፍልጠት ምርኩስ ብምግባር ከመይ ጌሮም
ንነገራት ብዝበለጸ ከምዝማሃሩ ዘተኩር እዩ። እንተኾነ ኣድማዒ ዝኾነ መድሃኒታዊ ፍወሳ ናይ ምልክታት ሕማም ኣውቲዝም ክሳብ
ሕጂ የለን። ኣቲ ሸቶ ናይ ጻዕርታት ንናይ’ቲ ግለሰብ ናይ ህይወት ብቕዓት ምስሳንን፡ ከምኡ’ውን ዓቕሙ ብምህናጽን ነቲ ዘጋጥም
ጸገማት ብሓገዝ ናይ ትምህርቲ፡ ስልጠናን ደገፍን ብምክሕሓስ ነቲ ብውልቁ ነብሱ ክኢሉ ናይ ምስራሕ ክእለቱ ምዕባይን እዩ።
ከምኡ’ውን እቲ ግለሰብ ኣብ ምሹው ዚሰማማዕ ከባቢ ምስ ናይ ኣውቲዝም እንታይነት መረዳእታን ፍልጠትን ዘለዎም ካልኦት ሰባት
ምህላዉ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣድላይነት ሓገዝ ኣብ ሞንጎ ግለሰባትን፡ ከምኡ’ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዕድመ ደረጃታት ዘለዉ ሰባት
ይፈላለ። እቲ መሰረታዊ ሜላ ድማ፡ ኣውቲዝም ናይ ምሉእ ዕምሪ ስንክልና እዩ፡ ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ዘይኮነ፡
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ መላእ ህይወቶም ገለ ናይ ምትብባዕ መልክዕ ዘለዎ ደገፍ ወይ ጻዕርታት ዘድልዮም ምዃኖም እዩ።

ናይ ምጽረያ ምርመራ
ንኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት እቲ ዝግበር ጻዕርታት ምትብባዕን ብመሰረት ናይ’ቲ ግለሰብ ፍሉይ ተግባራዊ ምስሊን ናይ
ምትብባዕ/ሓገዝ ድልየትን ክኸውን ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፈላሚ ስጉምቲ ናይ ሕማም ምጽረያ ምክያድ እዩ። ብሰንኪ ኣብ
ኣውቲዝም ዘለዎም ሰባት ዘሎ ናይ ተግባራዊ ዓቕሚ ሰፊሕ ፍልልይ፡ እቶም ናይ ምጽረያ መስፈርቲ ተማሊኦም ክትብል እኹል
ኣይኮነን። ምእንቲ ሓደ ትርጉም ዘለዎ መግለጺ ናይ’ቲ ግለሰብ ናይ ሓገዝ ድልየታት ንኽትረክብ፡ ብውሑዱ ሓደ ሓኪምን ስነኣእምሮኛን ዝሓቆፈት ሓንቲ ጉጅለ ናይ’ቲ ግለሰብ ተግባራዊ ዓቕሚ ዝሰፍሐ ምርመራ ክትገብር የድሊ። ሓደ ኩሉ ጎድናዊ ናይ
ምዕባለ ምርመራ፡ ማለት፡ ናይ’ቲ ግለሰብ ናይ ምዕባለ ደረጃ ዝርዝራዊ መግለጺ፣ ንመዓልታዊ ናይ ህይወት ንጥፈታት ናይ ምክያድ
ክእለት፣ ናይ ቋንቋ ክእለታት፣ ምስ ካልኦት ናይ ምውስሳእ ክእለት፣ ከምኡ’ውን ናይ ህይወት ብቕዓት ዝኣመሰሉ ምርመራታት
የጠቓልል። እዚ ጸብጻብ’ዚ እምበኣር ንናይ ግለሰባት ውልቃዊ ጠለብ መሰረት ብምግባር ዝትግበር ጻዕርታት ከም መሰረት ኬይኑ
የገልግል። ንመብዛሕትኦም ሰባት፡ እቲ መግለጺ ናይ ተግባራዊ ዓቕሚታቶም ሓንሳዕ ወይ ድማ፡ እቲ ግለሰብ ኣብ ዝማዕበለሉ እዋን፡
ንቑሩብ እዋናት ምክትታል ክግበረሎም የድሊ።

ጻዕርታት ብኣጋ
እቲ ሓፈሻዊ ትርኢት፡ ኣውቲዝም ብዝተኽኣለ መጠን ብኣጋኡ ክልለ ኣገዳሲ እዩ፡ ምኽንያቱ ገለ መጽናዕቲታት ከምዘመልክትዎ፡
ብኣጋ ጻዕርታት እንተድኣ ኣቐዲሞም ተኣታትዮም ዝያዳ ውጽኢት ኣለዎም። ወላ’ኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዙሓት ቁጽሪ ዘለዎም
ኣገባባት ኣብ ጥቕሚ እንተወዓሉ፡ ንናይ ብኣጋ ምልላይ ውጽኢታዊ ዝኾነ ናይ ምጽራይ ኣገባባት ገና ኣይተረኽበን። በቲ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣገባባት፡ ኣውቲዝም ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ጥራይ እዩ ዝምጽረይ፡ እንተኾነ ግዳ እቲ ምጽረያ መብዛእትኡ
ግዜ እቲ ሕጻን ድሒሩ ኣብ መውዓል ሕጻናት ወይ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን እዩ ዝትግበር። ናይ ቅድመ ትምህርቲ ሕጻናት
ድሕሪ ውልቃዊ ግምገማ ብቑዓት ክገብሮም ዝኽእል ጻዕርታት ክወሃቡ ቅቡል ይኸውን፡ ንኣብነት፡ ኣብ ተግባራዊ ናይ ባህሪ ትንተና
መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዝሸነኹን ጽዑቕን ናይ ምስትምሃር መደባት ምሃብ። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት
መዓልታዊ ሓያሎ ናይ ስልጠና ሰዓታት የጠቓልሉ። ብዙሓት ሕጻናት ብውሑድ ናይ ግዜ መደባት ብምህላኽ ወይ ድማ ብዝያዳ
ኣተኩሮ ዝተገብሮ ጻዕርታት፡ ከም ዝተፈላለዩ ደገፍቲ-መስተራኽብ መደባትን ጸወታ መሰረት ዝገብሩ ንጹራት መደባትን ዝኣመሰሉ
እውን ክጥቀሙ ይኽእሉ። ኣብ እዋን ቅድመ ትምህርቲ፡ እዞም ጻዕርታት ኣብ ሞንጎ ወለዲ፡ ድመ-ትምህርቲን ከምኡ’ውን ብቑዕ ናይ
ምዃን ተበግሶን ብዝግበር ምትሕብባር፡ ኣብ ገዛን ኣብ ቅድመ ትምህርቲን ይካየዱ።
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ነቶም ጽቡቕ ናይ ቋንቋ ምዕባለን ጽቡቕ ኣስተውዕሎ (ኣእምሮኣዊ ክእለት) ዘለዎም ዓበይቲ ሕጻናት፡ በጽሒን ከምኡ’ውን እቶም
እኹላትን (ዓበይቲ)፡ ንስልጠና ናይ ማሕበራዊ ክእለታት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት መደባት ኣለዉ። ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ሕጻናት
ብዙሕ ግዜ ኣብ ተወሳኺ ደገፍ ዝህብ ኣውቲዝም-ተሳናዪ ዝኾነ ናይ ቤት ትምህርቲ ሃዋህው ክኾኑ የድልዮም።

ጸሓፊ
ኢሪክ ዛንደር፡ ፒኤችዲ፡ ስነ-ኣእምሮኛ፡ ማእከል ናይ መትናዊ ምዕባለ ስርዓተ-ኣልቦ ኣብ ካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት (KIND)፡
ዩኒቨርሲቲ ሉንድ፡ ክፍሊ ሕጻንን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ፡ ክፍሊ ክሊኒካዊ ሳይንስ፡ BUP KIND፡ ቤት ምኽሪ ዞባ
ስቶክሆልም፡ BUP ሀልሲንግቦርግ ሳይክያትሪ ስኬን፡ ዞባ ስኮነ።
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