KÉSZÜLJ FEL RÁ...
Kiruccanás autista gyerekekkel!
/ boltba, játszótérre, étterembe, fodrászhoz, orvoshoz.. stb./
Összeállította: ÚJ ÉFOÉSZ TARNAI OTTÓ EGYESÜLET

Kedves Szülők!
Akik autista gyermeket nevelnek, gyakran kerülnek nehéz helyzetbe, olyankor egy hasznos tanács, egy ötlet is
segíthet. Megpróbálunk néhány egyszerű útmutatással segíteni. Kérünk, ha segített valamelyik javaslatunk, oszd meg
velünk tapasztalatodat, vagy ha neked van valamilyen jó ötleted, írd meg, hogy más szülő is hasznosíthassa.
Ha Ön is szeretné elküldeni tapasztalatait, vagy csak hozzá szeretne szólni a leírtakhoz, megteheti elérhetőségeink
bármelyikén:


efoesz.tarnai@gmail.com



www.facebook.com/ujefoesz



https://twitter.com/uj_efoesz
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Bevezetés
Aki szülőként vagy szakemberként autista gyermekekkel foglalkozik, annak ismerős, hogy milyen bonyolult
szervezést-, előkészítést igényel a mindennapi társas helyzetek kezelése, hogy elkerülhessük a gyerekek önuralmának
elvesztését, a pánikot, hisztit, dührohamot – és hogy megedzhessük őket a jövőbeli hasonló szituációkban való
boldogulásra.
Másfelől viszont szintén a nap, mint nap velük dolgozók azok, akik a legjobb trükkökkel és tanácsokkal szolgálhatnak
az efféle hétköznapi problémamegoldáshoz.
Az itt közzétett ötletgyűjtemény tapasztalt kliensektől és kollegáktól származik; azoktól a családtagoktól, gyakorló
szakemberektől,ill. az együttműködő társadalmi és szülő-szervezetek tagjaitól, akikkel alkalmunk volt együtt dolgozni.
Az itt szerzett benyomások és tapasztalatok hitem szerint nemzetközileg is érvényesek és megoszthatók.
A világot járva éppen úgy láttam, hogy az autisztikus egyének mindenfelé viszonylag hasonlóan viselkednek – hiszen
az alap-problémájuk pontosan abban rejlik, hogy nehezen asszimilálják a környezetük jellemző kultúráját, amelytől
előszeretettel
visszahúzódnak.
A gyerekek körében úgy éreztem, hogy akárhol lehetnék a földgolyón, a csoport hangulata aligha különbözne.
Bárhol is éljenek, hasonló segítségre van szükség ahhoz, hogy támogassuk,kicsalogassuk részvételre, biztassuk őket a
közösség életében.
Ehhez szeretnénk hozzájárulni ezzel az összeállítással.
A gyűjtemény három fő részből áll:
Elsőként a kikapcsolódást szolgáló kiruccanásokról ejtünk szót.
Gyakran előfordul, hogy az autisztikus viselkedésű gyerekeknek azt is külön meg kell tanítanunk – mert tipikusan
fejlődő társaiktól eltérően nem fedezik fel, nem utánozzák automatikusan -, hogyan játszhatnak, hogy tölthetik ki
érdekesen és „hagyományosan „/ vagyis nem furcsán- feltűnően / a szabad idejüket.
A második rész a társas környezetben zajló, szükséges mindennapi teendőkre koncentrál, amelyeket tettszik-nem
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tetszik, mindnyájunknak el kell végeznünk, ill
.a nyilvánosság előtt zajlanak le.
Végül pedig olyan „tortúrát” jelentő helyzeteket vizsgálunk meg, amik bárki számára kellemetlenséggel,
szorongással járnak együtt, de néha elkerülhetetlenek, s ezért meg kell tanulnunk elviselni, rutinná változtatnunk
őket, hogy ápoltak és egészségesek, a társadalmi együttélésre fittek maradhassunk.
Tartsuk szem előtt, hogy a társas helyzetekben a tipikusan fejlődő gyerekek viselkedése sem „tökéletes „ ahogy az
élet tanulóösvényét járják- sok minden csak éles helyzetben, derül ki és okoz bonyodalmat -, tehát alapos felkészülés
mellett sem reális az elvárás, hogy épp az autista gyerekeink mindig minta-csemetét alakítsanak; ne adjuk fel az
akadozó próbálkozást! Különben is a bakikból lesznek később a családi kedvenc sztorijaink….
Ráadásul minden gyerek, minden személyiség más- bár a közzétett tanácsok adott körülmények között már
megállták a helyüket a gyakorlatban, mégis igaz, hogy ami az egyik gyereknél jól működött, az nem biztos, hogy a
másiknál is beválik. Sokszor a balul elsült helyzetekből is tanulhatunk és legközelebb sokkal ügyesebbek, leszünk; s a
legtöbbet pont a szüntelen újragondolásból, ill. a hasonló kihívásokkal megbirkózó felebarátaink kölcsönös
kikérdezéséből, születő ötletbörzékből nyerhetünk.
Klienseink és kollégáim mindig hangsúlyozták, hogy a szülő-kluboknál aligha adódik hasznosabb Forum. Az ilyenféle
tapasztalatszerzésből szűrtük le az itt közéadott ötletgyűjteményt – és szeretnék minden kedves olvasót arra
bátorítani, hogy folytassuk, gazdagítsuk a készreáálló készletet!

Kikapcsolódás /Játék

a/ Családi összejövetelek, baráti látogatások, vendégség
Az ismeretség, intimitás fokától függően több-kevesebb gondot jelenthetnek a hagyományos elvárások, hogyan is illik
viselkednie egy gyereknek vendégségben,ill. hogy miért nem fegyelmezi,neveli a szülő jobban a gyermekét –ha nem
igazán ismerik az autizmus jelenségét.
Készüljünk fel egy egyszerű, de céltudatos, és mindenek előtt érzelmileg semleges / nem személyeskedő vagy sértett
/ magyarázattal az autizmus lényegéről: miszerint bio-fiziológiai
rendellenességről van szó, nem a gyermeknevelés elhanyagolásáról, és sajnos egy-egy téren az intenzív terápiával is
csupán részleges eredmények érhetőek el. Az ideiglenesen vagy tartósan gátolt készségek, viselkedésformák
támogatásához hozzá kell igazítanunk a gyerekhez a környezetét – ahogy nyilván alkalmazkodnánk a látás,- vagy
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hallássérült gyerekek speciális szükségleteihez is.
A negatív vagy kéretlen megjegyzéseken próbáljunk nem felháborodni : sokan tényleg nem tudják elképzelni, milyen
együtt élni az autizmussal,amíg maguk meg nem tapasztalhatják. Mosolyogjunk, és csak annyit feleljünk: „Köszönöm,
át fogom gondolni”.
Szükség esetén nyugodtan kérjünk segítséget. Nem biztos,hogy a kívülállók felismerik, mikor és hogyan állhatnak
leghasznosabban a rendelkezésünkre. Pedig talán szívesen kisegítenének. Ezért magyarázzuk el pontosan, ne csak
általánosságban,hogy mire gondolunk, pl.:” Rá tudnál figyelni, amíg kimegyek a mosdóba ?” Felolvasnál neki a
kedvenc könyvéből, amíg én is magvacsorázom?”
Ügyeljünk a gyermek öltözetére,megjelenésére. Az emberek elnézőbbek, ha aranyos jópofa megjelenésű, jó
benyomást keltő gyerekkel állnak szemben….
Túlfeszítheti a húrt a társalgás, a közösségi tevékenységek szokásosnál nagyobb mértéke, a létszám, kevésbé ismert
személyek jelenléte, ill. az alaposság.
Próbáljunk korán érkezni, hogy a gyermek fokozatosan hozzászokhasson a befutó vendégekhez ahelyett, hogy
egyszerre kerülne bele egy nagyobb, zajosabb társaságba.
Már előre, vagy a helyszínen is mutassunk a gyereknek fényképeket a családtagokról, ismerősökről és tanítsuk meg
neki a nevüket, megszólításukat.
Írjunk egyszerű udvariassági társalgási kártyákat, rövid párbeszédekkel. mint pl.
”Hogy vagy ?” – „ Köszönöm, jól.” „ Hogy tetszik az iskola „ „ Szeretem a számítógépes feladatokat „ stb.
Hozzunk magunkkal kedvenc, jól bevált játékokat, könyvet,plüssállatot.
Keressünk valamilyen nyugodt sarkot, ahová visszahúzódhat a gyerek, ha túlingerlődne.
Sétáljunk vele odakint, szünet gyanánt.
Fogadjuk el mások felajánlását, ha felügyelni szeretnék a gyereket egy kicsit kapcsolódjunk ki.
Ha lehetséges, utazzunk több autóval, vagy állítsunk készenlétbe valakit, hogy ha nem bírná tovább a gyerek, az egyik
családtagja hazatérhessen vele, míg a többiek maradhatnak.
Ha a vendéglátó otthona kísértést jelentő, nem biztonságos tárgyat, eszközöket vonultat fel. kérdezzük meg nem
volna-e lehetséges elrakni ezt-azt valahová máshová / indokoljuk meg, miért aggódunk/.
Szükség esetén limitáljuk azokat a helyiségeket, ahol a gyereknek tartózkodnia szabad, válasszunk alkalmas helyeket,
és tiltsuk meg a többit
A kínált ételek esetleg összeférhetetlenek a gyerek ízlésével, szokásaival. diétájával ,ill. allergiáival.
Már a vendégség előtt adjunk enni a gyereknek. A jóllakott gyermek viselkedése is kevésbé nyűgös. Vigyünk
magunkkal alkalmas nassolnivalót.
Ha a vendéglátónk aggódna,hogy éhen marad a gyermek,magyarázzuk el,mit kell kerülnie, és hogy otthon már
megette a szokásos étkezését.
Próbáljuk távol tartani a magas cukortartalmú ételektől-italoktól / pl. csokoládé, üdítőital /. A cukor hajlamos
hyperaktívvá tenni őket, a vércukorszintjük újabb leesése pedig érzelmi instabilitást eredményez. Inkább nassoljanak
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kekszet vagy más, kevésbé édes ennivalót.
Ha túl nagy a kísértés, vagy egyéb okból nem célszerű a közös asztal, egyen a gyerek külön, valahol máshol / akár egy
másik szobában/.

b./ Játszótér, játszóház, park
Itt kétféle kihívással találkozunk: társas készségekre van szükség a többi gyerekkel való közös / vagy legalábbis
közösen használt felszerelésen osztozó / játékhoz, ill. tudni kell ügyesen és biztonságosan használni az eszközöket.
Viszont alkalma van a gyereknek arra, hogy megfigyelje,hogyan játszanak és viselkednek a többiek anélkül, hogy
muszáj volna mindenbe bekapcsolódnia – nem érzi sürgetve magát
Az ilyen kiruccanásra is érvényes, hogy más gyerekek közszemlére tett nassolnivalói erős kísértést jelenthetnek a
miénk számára, akinek azonban valamely okból nem szabad belőle ennie. Ki tudja, mi kapható a környéken – ha nincs
netalán egy bevett hely, ahová be szoktunk térni egy frissítőre, - vigyünk magunkkal alkalmas enni-innivalót is.
Eleinte olyankor menjünk a játszótérre, játszóházba, amikor nincsenek sokan. Így kevesebb társas ill. szenzoros
stimuláció mellett, ingerszegényebb környezetben tudja felfedezni a gyermek a helyszint. Mikor már otthonosan érzi
magát a játszótéren, játszóházban, járjunk ki mozgalmasabb időszakokban is.
Mindvégig tartsuk szemünket a gyermeken. Még ha csak egy kijárata van is a bekerített helynek. Az irreálisan
alacsony veszélyérzékkel bíró gyermek könnyedén kívülre kerülhet anélkül, hogy ő maga ill. mi észrevennénk.
Adjunk a gyereke valamilyen feltűnő ruhadarabot. Mászókákon, favárakban könnyű szem előtt téveszteni a
nyüzsgésben.
A hinta hajtásának tanítása:
Használjunk kisebb gyerekeknek való hintákat, amíg a gyerek meg tanul biztonságosan fogódzkodni.
Ha megszokja a hintáztatás élményét, és láthatólag élvezi azt, áttérhetünk a hagyományos hintákra. Eleinte csak
finoman
hintáztassuk,
amíg
meggyőződhettünk
arról,
hogy
megbízhatóan
kapaszkodik.
Mutassuk be magunk a hinta hajtás mozdulatait, miközben „Előre „ill. „Hátra „vezényszavakat mondunk.
Először mozdulatlan hintán gyakoroltassuk a gyerekkel a hajtó mozdulatokat, és tartsuk a megfelelő helyzetben a
lábait: előre kinyújtva mondjuk is hozzá, hogy „Előre „ill. behajlítva mondjuk hozzá, hogy „Hátra „.
Lökjük a gyereket a hintán, s közben vezényeljünk? ”Előre „ill. „Hátra „. a hajtó mozdulatok, megtanulása eltarthat
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egy darabig—legyünk kitartóak.
Ügyeljünk azonban arra, hogy első sorban házon kívüli szórakozást nyújtson a játszótér, játszóház; ha indulatossá
teszi a gyereket a frusztráció, engedjük lassítani, hintáztassuk meg-meglökve mi magunk.
A csúszda ill. a létramászás tanítása:
Keressünk egy széles, egyenes csúszdát, amelyen lecsúszhatunk a gyerekkel együtt. Tartsuk meg a lábaink között, s
leérve örvendezzünk hangosan: ” Ugye milyen jó volt! „
Ismételjük többször is.
Másszunk fel közösen a csúszdára,majd csússzunk le először magunk. Leérkezve biztassuk a gyereket,hogy csússzon
le hozzánk.
Sok autista gyermek arccal kifelé fordulva mászik le a létrán, ami sokkal veszélyesebb. A létramászás gyakorlásához
válasszunk egy alacsonyabb létrát.
A lemászás gyakorlásához küldjük fel előre egy segítőt, aki odafent megáll. A gyerek másszon fel utána. Végül
kövessük a gyereket mi magunk .Ebben a szendvics helyzetben szabályozni tudjuk a mozgásirányát. A lemászáshoz,
ahogy elindultunk, fogjuk meg a gyerek egyik lábát és helyezzük a következő létrafokra. Ezután a segítő is tegyen egy
lépést lefelé.
Dicsérjük meg a gyermek minden egyes sikeres lejjebb lépését, leérkezve pedig jutalmazzuk meg valamivel.
Fontos, hogy ha mégis arccal lefelé fordulna a gyerek a létrán, akkor ne másszunk fel utána. Lehet ugyanis, hogy
megpróbál a nyakunkba ugrani,megölelni, amitől könnyen hátrabukhatunk. Maradjunk tehát szilárd talpon a létra
aljánál, hogy szükség esetén elkaphassuk a gyereket.

c/ Vidámpark,kalandpark, majális
/ kisvasút,körhinta,hullámvasút stb. /
Az autista gyerekek általában szívesen veszik a vestibuláris / térbeli helyzetfelismerő ill. egyensúlyi / rendszerük
ingerlését, ezért – megfelelő hozzászoktatás után – jól szórakozhatnak a vidámparki játékokon. Gondot jelenthet
viszont a zajos forgatagban, tömegben a szenzoros túl stimuláció.
Ezt így enyhíthetjük:
Előbb a játszótérhez szoktassuk hozzá, s csak ha már ott otthonosan érzi magát, eljátszik forgalmasabb időszakokban
is, akkor próbálkozzunk meg a vurslival.
Elsőként próbáljunk szezonon kívül eső, tavaszi vagy őszi nyitvatartásban vidámparkba látogatni, amikor kisebb a
tömeg. Később, ha megszokta a gyermek a parkot,mehetünk csúcsidőben is.
Olyan csomagot / pl. hátizsákot,övtáskát / vigyünk magunkkal, amely mindkét kezünket szabadon hagyja a gyerek
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számára. Ha lehet,további családtagokkal vagy segítővel együtt ruccanjunk ki.
Pakoljunk egy váltás ruhát a gyereknek,váratlan szennyeződés vagy vizes, spriccelős játékok következményeinek
kivédésére. H a tipikus kirakodóvásári ill. gyorséttermi jellegű ételek problémásak, csomagoljunk elemózsiát is – ne
felejtsünk el azonban előre egyeztetni a park szabályaival mert esetleg korlátozzák / az üzlet védelmében / a kívülről
behozható élelmiszereket. Esetleg mellékeljünk orvosi igazolást, infó-röplapot.
Egyes parkokban a belépődíj kifizetésének igazolására karszalagot ragasztanak a csuklónkra. Ez idegesítheti az autista
gyerekeket, akik pl. a ruházatukon is nehezen viselik a címkéket, füleket. Kérdezzünk rá, nem kaphatnánk-e inkább
hagyományos blokkot vagy jegyet, ill. nem viselhető-e a karszalag valahol máshol (ruházaton, vagy a kísérő
személyén). Ha minden kötél szakad, a gyerek önuralmának elvesztése esetén egy kulccsal próbálhatjuk levágni a
csuklójáról a szalagot – más éles tárgyat valószínűleg nem engednek át a biztonsági kapukon.
További megfontolást igényel, hogy sok autista gyerek nehezen viseli a sorbaállást, várakozást. Ezen segíthetünk a
főbejáratnál ill. az egyes játékoknál is:


Próbáljunk elővételben jegyet venni. Sikerülhet interneten, vagy valamilyen akció keretében; egyes
társadalmi szervezetek, irodák kedvezményes belépést is kínálhatnak a sérült, speciális szükségletű
személyek számára. Ha más nem megy, küldjünk előre sorba állni egy segítőt a kasszához.

Mutatkozzunk be az ügyfélszolgálatnál. A komolyabb – s egyben hosszabb sorokkal bíró – parkok általában
felkínálnak gyorsított hozzáférést a játékaikhoz (különdíj ellenében), amit a speciális szükségletű személyeknek is
(díjtalanul) biztosítanak. Ehhez legyen nálunk valamilyen információs füzet az autizmusról, vagy egy orvosi igazolás,
és magyarázzuk el, miért nehéz a sorbaállás. Általában a kijáratoknál ill. kijelölt, a sérültek által hozzáférhető
rámpáknál kell jelentkeznünk, de a részletekről az ügyfélszolgálat felvilágosít.
Gondoljuk végig, hogyan adagolhatjuk fokozatosan, ellenőrzött mértékben a szenzoros ingerlést a különféle
játékokon. Néhány általános tanács:


Fedezzük fel, van-e a parkban valamilyen általános rálátást, összképet nyújtó, kényelmes játék, mint pl. egy
kilátótorony, lassú óriáskerék, libegő vagy magasvasút, ahonnét körülnézhetünk, rámutathatunk egyes
játékokra és megbeszélhetjük, miket szeretnénk kipróbálni.

Keressünk elsőként stabil, gépezet által nem mozgatott játékokat, pl. nagyméretű csúszdát, amin valamilyen alátéten
kell lecsúszni. A kisebb gyerekeknek való játékoknál derítsük ki, hová szállhatnak be felnőttek is a gyerekek
kíséretében.


Az autista gyerekek általában legkevésbé félnek az olyan – kisebbeknek való – játékokon, amelyek felfelé
emelgetik őket. A körforgásra egyesek érzékenyebbek. Aki magában is szívesen pörög a saját tengelye körül,
amikor játszik, valószínűleg az ilyen játékokat is élvezni fogja; óvatosan kísérletezzünk.

Kerüljük – legalábbis kezdetben – a sötét, zajos, ijesztő játékokat. A kisvasúton inkább üljünk hátulra, karunkkal a
gyermek vállán, hogy távolabb maradjunk a mozdony hangjaitól.


Figyeljünk oda, van-e vízspriccelés egyes játékokon. A zuhanyt nem szerető autista gyerekek ezektől is
félhetnek, pánikba eshetnek. Ha szeretné kipróbálni őket, gyakorolhatjuk a vizes meglepetést már előre,
odahaza, a zuhannyal vagy kerti locsolóval, vízipisztollyal stb. (Legyen nálunk váltás ruha.)

A vidámparkok büszkén megőrzött (vagy modern formában utánzott) antik darabja gyakorta egy vurstlizenét játszó
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klasszikus körhinta, amelynek forgó talapzatán míves fülkék, forgóalkalmatosságok, fel-le ügető, rúdon mozgó lovak
járnak körbe-körbe a sátoros stílusú tető alatt. Ezek könnyen túlingerelhetik az autisztikus gyermek érzékeit. A zene
hangos, a külvilág forogni látszik a talapzaton túl, míg más tárgyak látszólag egyhelyben állnak, pedig együtt
forognak velünk. Más tárgyak a körhintán belül is elmozdulnak… Próbáljunk fokozatosan építkezni a szenzoros
élmények skáláján:


Először üljünk egy stabil padra vagy fülkébe a körhinta talapzatán. Innét részleges a kilátás, és a gyerek
hozzászokhat a zenéhez, a változó panorámához. Pánik esetén könnyebben is kezelhetjük itt a gyermeket,
hogy le ne ugorjon.

Ha jól sikerült a padon ülés, legközelebb válasszunk egy stabil (nem fel-le járó) lovat, amin megtanulhat menet
közben egyensúlyozni. Itt is könnyebb még elkapni, ha menekülni próbálna.
Ha rendben ment a stabil lovon ülés, megpróbálkozhatunk a rúdon fel-le járó lóval is. Ilyenkor a körhinta pereme felé
eső, külső oldalán álljunk a lónak, hogy megragadhassuk a valószínűleg kifelé, a körhintáról lefelé menekülő
gyermeket, ha pánikba esne. Ha ijedtében leszállna a lóról, segítsünk neki, hogy ne gabalyodjon bele a biztonsági
övbe vagy kantárba.

d) Sportrendezvények, játékos vetélkedők

A játékos sport nem csak a mozgás-koordináció javítása révén előnyös, de a sikerélmény növeli az önbizalmat, és a
rendezvények alkalmat adnak a társas készségek gyakorlására, a csapatszellem megízlelésére is.


Nézzünk együtt sportmeccseket, beszámolókat a TV-ben, hogy kiderítsük, mely sportok keltik fel a gyermek
érdeklődését.



Látogassunk el helyi gyereksport-meccsekre nézőként, szurkolóként. Magyarázzuk el, mi történik a pályán.
Vigyünk vagy vegyünk valamilyen kedvenc nassolnivalót.



Derítsük fel, milyen támogatott ill. integrált sporttevékenységek, rendezvények állnak a környéken a speciális
szükségletű gyerekek rendelkezésére (pl. a Speciális Olimpia mozgalom vagy érdekvédelmi szervezetek,
szolgáltatások keretében).



A „komoly” sportmeccsek nézőként is ijesztőek lehetnek, mert hirtelen, váratlan zajkeltéssel vagy a nézők
felugrálásával, gesztikulálásával járhatnak együtt. Különösen a zárt csarnokok kelthetnek szorongást.
Keressünk eleinte inkább szabadtéri rendezvényeket ill. családi programokat, ahol a fő események mellett
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gyakran kiscsoportos foglalkozásokba, rövid játékos vetélkedőkbe is be lehet kacsolódni.
Sok szabadidős sporttevékenység egyúttal veszélyt is hordoz, ezért különösen fontos, hogy a családi nyaralás és a
mindennapi hobbi-rutinok biztonsága érdekében megfelelő jártasságra, ügyességre tegyen szert az autista
gyermek.


A vízparti biztonság alapfeltétele a biztos úszni tudás. Keressünk egyéni úszásoktatást vagy kimondottan
speciális szükségletű gyerekek számára fenntartott uszodai, egyesületi programokat.

A népszerű otthoni fitnesz-felszerelés (szobakerékpár, futógép stb.) használata előnyösen kondicionál, de szintén
veszélyes lehet, megfelelő felügyeletet igényel.


A biztonságos síeléshez ugyancsak alapozásra van szükség. Viszont sok síelőhelyen kiscsoportos játékos
síoktatás ill. igénybe lehet venni felügyelt, szervezett gyerekprogramokat, egyéb havas játékokat is.

e) Mozi, báb- és gyerekelőadások
Sok autista gyerek szeret egyedül tévézni, filmet nézni, de a társaságban, házon kívül vetített filmek, szervezett
előadások élvezetéhez felkészülésre van szükségük. Félhetnek a sötétben, érzékenyek lehetnek a hangerőre,
felkavarhatják őket egyes váratlan képek, látványok, ill. nehezükre eshet hosszabb ideig helyben ülni. A szoktatást
két fázisra bonthatjuk:
1. Otthon


Az autisztikus gyerekek szeretik az ismétlést, szívesen nézik meg újra és újra a kedvenc videofilmjüket.
Alkalmanként fokozatosan tegyük egyre sötétebbé a helyiséget. Kezdetben minden lámpa éghet, legközelebb
oltsuk el a képernyőhöz legközelebbi fényeket, majd egyre többet is, míg végül csupán egy gyenge fény ég
valahol a háttérben.



Hasonlóképpen járhatunk el a hangerővel is. A mozifilmek hangereje általában igen intenzív, ezért a
hangosabb vetítéshez is fokozatosan hozzá kell szoktatnunk a gyermeket.



Játsszuk azt, hogy úgy teszünk, mintha moziban lennénk. Üljünk többen egymáshoz közel és tegyük
különlegessé az alkalmat. Kínáljunk a moziban is kapható nassolnivalót, pl. pattogatott kukoricát.
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Ha elcsúszkál a képernyő elől a gyerek, állítsuk meg a filmet. Csak akkor indítsuk tovább, ha visszaült a
helyére. Jutalmazzuk valamilyen nassolnivalóval egy-egy (kezdetben rövidebb, majd egyre hosszabb) időszak
után, mikor a helyén marad. Ha elunja a dolgot, ne erőltessük mindenáron, hiszen az volna a lényeg, hogy jól
érezze magát.

2. A moziban


Látogassunk el vetítések között a mozi helyiségbe. Magyarázzuk el a személyzetnek, hogy az autista
gyerekünkkel szeretnénk körülnézni, ismerkedni a helyszínnel, lehetőleg csöndben és világosban. Mutassuk
meg a gyereknek, mi hol van, mi micsoda.



Elsőként egy kevésbé látogatott időpontot, pl. korai matiné-előadást válasszunk, ill. olyan filmet, ami már
nem újdonság, hosszabb ideje fut. „Biztonságos”, nem felkavaró filmmel kezdjünk, hogy lehetőleg jó első
benyomást kelthessünk; ha ugyanis rossz élményt szerez a gyermek, nem szívesen tér majd vissza egy újabb
próbálkozásra…



Érkezzünk inkább későn a vetítésre, amikor már vége van a reklámoknak és filmelőzeteseknek. Ezek gyakran
hangosabbak a főfilmnél, és sok váratlan, hirtelen felvillanó, erős vizuális ingert keltő jelenetet tartalmaznak,
s így különösen ijesztőek lehetnek az autista gyermek számára.



Vegyünk valamilyen alkalmas nassolnivalót és adagoljuk úgy, hogy a helyben maradást jutalmazzuk vele
időszakosan. Dicsérjük meg a gyereket.



Ha ki kell kísérnünk a mosdóba, kérdezzük meg, szeretne-e visszamenni a vetítésre. Ha nem, akkor is
dicsérjük meg az addigi sikeres részvételéért. Nyugodtan menjünk haza ill. tovább; ne azzal az elvárással
érkezzünk, hogy feltétlenül az előadás végéig kell maradnunk vele.
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f) Könyvtár, könyvesbolt
Ez az időtöltés – ill. maga az olvasás – erősen egyéniségfüggő az autista gyerekek körében. Sokan szeretnek
olvasni vagy mesét hallgatni, de sokan szinte mániákusan belefeledkeznek a lapozás, sőt a papírgyűjtés-papírtépés
hangjába, tevékenységébe. Így még a nem beszélő autista gyermek is zajos ill. alkalmatlankodó lehet ilyen
környezetben.
A megfelelő könyvek kiválasztásához azt is figyelembe kell vennünk, át kell gondolnunk, hogy az autista személyek
sajátos világlátása nem minden „hagyományos” gyerekkönyvet enged ugyanúgy élvezniük, mint a tipikusan
fejlődő társaik. A nyelvhasználat, a szövegértés sajátosságai mellett a képeskönyvek értelmezése is problémás
lehet, mivel az autista gyerekek általában „elvesznek a részletekben”, vagyis nehezen ismerik fel az összkép
lényeges, jelentéshordozó, jelzésértékű elemeit és hajlamosak ehelyett valamilyen kevésbé pragmatikus képszeleten
fennakadni.
A következő szempontok szem előtt tartásával válasszunk alkalmas olvasni-lapozni valót:


Kaphatók-e esetleg valamely érdekképviseleti vagy szolgáltató egyesület, szervezet gondozásában
kimondottan autisztikus olvasóknak szerkesztett (gyerek-) könyvek?



Válasszunk olyan képeskönyvet, amelyben nincs túlságosan sok vagy túlzottan mozgalmas illusztráció, hanem
a képek a szöveg kulcs-elemeit kísérik.



Keressünk valós fényképekkel illusztrált könyvet.



Hasznosak lehetnek a többféle érzéket is megcélzó gyerekkönyvek, amelyekben nem csak nézni, de pl.
hallgatni, tapintani, szagolni is lehet a különféle betéteket, mellékleteket.



Jobban leköthetik a figyelmet az interaktív jellegű könyvek, amelyek bevonják a gyermeket az együttes
olvasásba. (Pl. „Mutass rá!”, „Keresd meg!”, „Színezd ki!”, „Emlékszel-e, hogy hívták ? hová rejtették?”„Te
mit gondolsz ? „ Ti hogy szoktátok?” stb.)
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Beavatkozások/Szükséges kellemetlenség…

a) Fodrász ill. hajvágás
A hajvágás igen gyakran az autista gyerekek gyűlölt és rettegett eseményei közé tartozik, főleg a szenzoros
túlérzékenységük miatt. Szinte elkerülhetetlen a folytonos érintés, ráadásul az arcukhoz közel, ill. az olló vagy
motoros borotva zaja a fülünk mellett szól. Így próbálhatjuk hozzászoktatni:


Játsszunk kedvesen a gyermek hajával odahaza. Simogatás közben emeljünk ki egy-egy tincset, ahogy a
fodrász is teszi. Mosolyogjunk rá, becézgessük; legyen ez kellemes és intim élmény. Vigyázzunk, hogy ne
húzzuk meg közben túlságosan erősen a haját.



Vegyünk motoros borotvát és hagyjuk, hogy a gyerek felfedezze, érezze a vibrálását, megszokja a zúgását.



A fodrásznál adjunk a gyerek markába valamilyen nassolnivalót, ami leköti a kezeit – így minden apróságért
nem kapkod az olló vagy borotva után, amihez el kellene eresztenie a csemegéjét…

További gondot jelent a várakozás, hosszas egyhelyben ülés. Így gyorsíthatjuk az eseményeket:


Kérjünk előre időpontot, hogy megérkezvén hamarabb sorra kerülhessünk.



Magyarázzuk el a fodrásznak, miért különösen fontos a gyorsaság az autista gyerekeknél. Működjünk együtt,
beszéljük meg, hogyan segíthetünk.



Előre mossuk meg a gyerek haját otthon, legalábbis amíg jobban megszokja a fodrász-szalont és több
türelemmel bír ott.

Bár tortúrával jár a hajvágás, az ápolt megjelenés fontos feltétele a közösségbeli elfogadottságnak. Ezért jelent
sokat, ha sikerül zökkenő mentesebbé tennünk a fodrászkodást. Néhány általános szempont ill. javaslat:


Keressünk gyermekbarát fodrászüzletet, ahol pl. filmet lehet nézni a várakozás vagy a hajvágás közben is.



A magasabb ülésben könnyebben segíthetünk helyben tartani a gyereket. Ha szükséges, (időnként) fogjuk le,
vigasztaljuk, bíztassuk. Úgy üljünk, hogy láthassa az arcunkat. Mindvégig dicsérgessük.



A hajvágás után mindenképpen iktassunk be valamilyen kedvelt jutalom-tevékenységet – akármilyen balul
sült is el a látogatás. Fontos, hogy pozitív élményhez kösse a gyermek ezt az eseményt; ha szidalmazással és
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haraggal végződik, mindenáron kerülni fogja, rettegni fog tőle.



Rendszeresen járjunk vele fodrászhoz: a rutinszerű, megszokott eseményeket könnyebb kezelni, elviselni,
még ha valamelyest kellemetlenek is.

b) Háziorvos rendelőjében
Az elsődleges szempont, hogy megfelelő háziorvost találjunk, akiben megbízhatunk, aki nem retten vissza az
autizmus extra kihívásaitól:


Kérdezősködjünk az autista gyerekeket nevelő szülők körében, az érdekvédelmi szervezeteknél, hogy tudnake ajánlani az autizmusban jártas, vállalkozó szellemű szakembert. Aki ismerős a témában, sokkal inkább
toleráns lesz az autista gyerekek rendhagyó viselkedésével szemben, ill. valószínűbb, hogy jártas a legújabb
tudományos felismerések terén. Valószínűbb, hogy egy fiatalabb orvos tapasztaltabb, mivel viszonylag nem
régen olyannyira kevéssé volt közismert az autizmus jelensége, hogy még a gyermekgyógyászat
tanmenetében is csak érintőlegesen szerepelt.



Mindenképpen flexibilis gondolkodású orvost válasszunk, aki bizalmat szavaz a szülői képességinknek, és nem
az elhanyagolt nevelésnek tudja be a gyermek szokatlan viselkedésformáit. A szülőnek sokkal több alkalma
van a gyermek megfigyelésére, egyes kezelésmódok hatásának ill. mellékhatásainak felismerésére, ezért jó
párbeszéd-alapra van szükség a rendelőben.



Lehetőleg olyan orvosra bízzuk magunkat, aki nem csak a szülőhöz beszél, a különösen viselkedő gyermeket
pedig – a konkrét vizsgálatok tartamát leszámítva – inkább kihagyja a konzultációból… Jobb légkört és
bizalmat teremt, ha az orvos a gyermek szemébe néz és beszél hozzá még akkor is, ha az illető autista
gyermek beszédkészsége szegényes.

Így szoktathatjuk hozzá a gyermeket az orvosi rendelő környezetéhez, a vizit folyamatához:


Menjünk el a gyermekkel a rendelőbe, amikor nincs szükségünk orvosi vizitre és nincsenek is sokan. Hagyjuk,
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hogy felfedezze a váróhelyiséget, és ha lehetséges, látogassa meg a vizsgálószobát is – az autizmust ismerő
orvossal bizonyára egyeztethető egy ilyen kívánság.



Keressünk vagy állítsunk össze egy egyszerű, képes történetet (vagy ún. „társas mesét” – Social StoryTM - ,
amely egyénre szabott és a hőse maga az autista gyermek) arról, hogy mi történik a rendelőben, hogyan zajlik
egy orvosi vizsgálat, hogy illik ott viselkedni stb.



Egyeztessünk egy bemutatkozó vizitet és előre kérjük meg az orvost, hogy csak a legszükségesebb
alapvizsgálatokat végezze el, vagy elsőre csupán beszélgessen egy kicsit a gyerekkel, hogy megnyugodhasson,
bizalmat szerezhessen a bevezető élményből.

A várószoba kétszeresen is kihívást jelenthet, mivel nem csak maga a várakozás nehéz, de a környezet tele lehet
szokatlan, csábító tárgyakkal, amikhez azonban nem szabad hozzányúlni… Néhány ötlet a dolgok
megkönnyítéséhez:


Vigyünk magunkkal a rendelőbe egy sor alkalmas játékot, füzetet stb., amivel a gyerek elfoglalhatja magát.
Ha elunná ezeket a hosszasabb várakozás során, esetleg hagyjuk, hogy eljátsszon pl. a vízcsappal vagy
ivótállal a mosdóban – sok autisztikus gyermek szívesen babrál a vízzel.



Kérjük meg a nővért ill. asszisztenst, hogy lehetőleg csak az utolsó pillanatban szólítson a vizsgálóhelyiségbe,
amikor az orvos már készen áll és ott már nem kell tovább várakoznunk (a tiltott gyümölcsként csábító
eszközök körében).



Jöjjön velünk egy ráérő segítő, aki felügyel a gyerekre, hogy a vizsgálat után kimehessen vele a váróba – vagy
az utcára - , amíg mi tovább konzultálunk az orvossal, megbeszéljük a kezelést, átvesszük a recepteket.

Az oltások, injekciók különösen pánikot kelhetnek az autista gyermekben, ráadásul előfordulhat, hogy
alkalmanként egyszerre több „szurira” is szükség van. Ilyenkor:


Kérjük meg az orvost, hogy adjon a gyermeknek valamilyen enyhe nyugtatót az injekció(-sorozat) vagy egyéb
kellemetlen beavatkozás előtt.



Ha egyszerre több oltásra van szükség, azok valószínűleg egyidejűleg beadhatók, több végtagba, pl. kétfelől –
kérdezzük meg, asszisztálhat-e több nővér, hogy ily módon mindent egy füst alatt letudhassunk.



Lehetőleg tartsuk meg az injekciózást az orvosi vizit legvégére, hogy rögtön utána kimehessünk,
továbbállhassunk.
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c) Kórházi tartózkodás

Ha a gyermeknek valamilyen kezelésre, beavatkozásra kórházba kell mennie, olyankor általában – váratlan
baleseteket leszámítva – van idő a felkészülésre, felkészítésre. A szülő szerepe első sorban a bennfentes közvetítőé,
hogy összehangolja a gyermek ill. a szakszemélyzet igényeit, könnyítse a kölcsönös megértést és bizalmat:


Magyarázzuk el a személyzetnek, hogy a gyermekünk autista és hogy milyen mértékben befolyásolja a gyerek
kommunikációs képességeit ill. mennyire tud utasításokat követni.



Magyarázzuk meg, hogy a kötetlen várakozás gondot jelent, és hogy a pontos időzítést, a zökkenőmentes
váltások ill. eseménysorok megkönnyítik az alkalmazkodást, csökkentik a szorongást és a kiborulás esélyét.



Kérjük meg, hogy előre adjanak nyugtatót a gyereknek, ha infúziót kell bekötni vagy altatásra van szükség.
Figyelmeztessük a személyzetet, hogy a gyermek várhatóan meg fogja próbálni kirántani a karjából az
infúziót.



Vizsgáljuk meg, milyen játékok és gyerekfilmek vannak a gyerekosztályon és mondjuk el a személyzetnek, mik
a gyermekünk kedvencei, mivel lehet őt legvalószínűbben lekötni.

Az együtt várakozás, a környezethez szoktatás érdekében:


Érdeklődjünk, hogy egyes formanyomtatványokat, kérdőíveket esetleg előre is kitölthetünk-e (akár
interneten keresztül), s így már készen magunkkal hozhatjuk.



Sétáljuk körbe a gyermekkel a kórházat és a váróhelyiségeket, hogy megismerkedhessen a helyszínnel.



Készítsünk össze egy játszócsomagot, hogy minél élvezetesebben telhessen a várakozás. VIGYÁZAT: egyes
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beavatkozások (pl. labor, altatás) előtt NEM szabad enni, nassolni!



Ha tehetjük, vigyünk magunkkal egy segítőt, aki felvigyázhat a gyerekre, amíg mi a személyzettel értekezünk.

További általános átgondolnivalók:


Pakoljunk be egy kisebb plédet vagy plüsstakarót, amit leteríthetünk a földre. Nyugtató vagy egyéb
gyógyszerek, beavatkozások következtében labilissá válhat a gyermek egyensúlya és ilyenkor jobb, ha
lekuporodva játszik ill. foglalja el magát.



Próbáljuk mindvégig megőrizni a lélekjelenlétünket és a nyugalmunkat, ne idegeskedjünk. A gyermekünk
nem lesz békésebb, mint mi vagyunk…



Altatásból magához térve feltétlenül legyünk a gyerek mellett ill. figyelmeztessünk valakit előre, hogy ne
árthasson magának a gyermek, ha pl. azonnal az infúzió után kapna, hogy kirántsa a karjából.



Lehetőleg a kórházi tartózkodás alatt mindenkor maradjon egy ismerős, bizalmas személy – leginkább a szülő
– az autista gyermek mellett amikor csak megoldható.

d) Gyógyszerezés
Az autista gyerekek általában nehezen vesznek a szájukba ill. nyelnek le bármit, amit nem szeretnek – így pl. a
gyógyszerek elől is dacosan elfordulhatnak. Szerencsére ma már egyre többféle alternatív gyógyszer adagolási
módszer hozzáférhető. Vonjuk be a gyógyszerészt a mesterkedésbe, hogy felfedezhessük a legalkalmasabb
kiszerelést:


Létezik-e gyorsan oldódó tabletta formájában a gyógyszer?



Lehet-e ízesített zselé (akár a gumicukor) formájába önteni?
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Adagolható-e ízesített folyadékként?



Felszívódik-e a gyógyszer a bőrön keresztül? Ebben az esetben készíttethetünk belőle a csuklót, talpat stb.
bedörzsölni való zselét. (VIGYÁZAT: Egyes autista gyerekek előszeretettel lenyalnak mindent, ami a bőrükre
kenődik…)

Odahaza is próbálkozhatunk különféle trükkökkel a gyógyszer beadásához. Ilyenkor figyeljünk oda a gyermek
allergiáira is az ízlése mellett!


Ha a gyógyszer bevétele előtt csokoládét adunk a gyereknek, az erős íze elmaszkolja a keserű gyógyszerét.



A joghurt és egyéb tejtermékek bevonatot képeznek a száj és a torok tájékán, így közvetlenül utánuk bevéve
kevésbé érződik az orvosság íze.



Készítsük ki előre a gyermek látóterébe egy kedvenc csemegéjét, amiből jutalmat kap, ha bevette a
gyógyszert.



Keverjük a hagyományos tablettát valamilyen kedvelt, darabos ennivalóba (amiben pl. mogyoró vagy
drazsédarabkák vannak) – így nehezen lesz megkülönböztethető a gyógyszer a csemegétől.



Por alakú (pl. kibontott kapszula) gyógyszert szórhatunk pl. fagylalt tetejére –egyéb ízes ill. díszítő feltétek
mellett - vagy keverjük bele joghurtba, reszelt almába, pudingba stb.



Folyadék formájú orvosságot gyümölcslébe keverhetünk – kérjük ki azonban a gyógyszerész tanácsát, mert
lehetséges, hogy a savas közeg nem tesz jót a gyógyszernek.

Végül, de nem utolsó sorban, néhány általános elővigyázatosság a gyógyszerezéshez:


Ügyeljünk a gyógyszerek elzárt tárolására ! A gyermek cukorkának nézheti a drazsét vagy kapszulát…



Sok autista gyermek nem visel el a bőrén semmiféle tapaszt ( sebtapaszt sem ) – ilyenkor kerüljük a bőrön át
felszívódó gyógyszerrel átitatott tapasz-kiszerelést.



Ha hajlamos kiköpni a tablettát a gyermek, akkor a gyógyszer szájba vétele után tartsuk a gyerek arcát a
tenyerünkbe, emeljük fel kissé a fejét, és fújjunk az arcába: ez nyelési reflexet vált ki.



Nagyon fontos, hogy figyeljük meg a gyógyszerek mellékhatásait ! Egyes autista gyerekek sajátosan
reagálnak: hiperaktívvá, kábává, vagy agresszívvé válhatnak. Ha a mellékhatások elviselhetetlenebbek, mint a
kezelendő probléma, állítsuk le a gyógyszerezést és konzultáljunk az orvossal a mellékhatásokról. Keressünk
másféle adagolást, időzítést, ill. orvosságot.
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e) Fogorvosi kezelés
A fogászat terén sok előrelépés történ; a felszerelések, eszközök, technikák modernebbek, és a kezelés kevésbé
fájdalmas ill. megerőltető, mint régebben. A sajátos légkör és a szokatlan procedúrák azonban így is szorongást
kelthetnek. így könnyíthetjük meg a fogorvosi kezelést:

Előkészületekben


Keressünk kimondottan gyermek-fogorvosi praxist; itt a legvalószínűbb, hogy a tipikustól eltérő fejlődésű
gyerekekkel is tapasztalattal bírnak. Van ahol kifejezetten rendszeresítik az autisztikus gyermekek ellátását.



Keressünk, vagy készítsünk ( már korábban is említett ) ,,társas mesét’’ – Social StoryTM - , akár helyi
fényképekkel, egy tipikus fogorvos-látogatásról, amelynek maga a gyermekünk a személyes hőse.



Vigyük el a gyereket a fogorvoshoz körülnézni, amikor nem kezelésre megyünk, csak ismerkedni. Az autista
gyermeknek több ilyen vizitre is szüksége lehet, hogy hozzászokjon a helyszínhez, a zajokhoz, a szagokhoz, ill.
az emberek jelenlétéhez.



Figyeljük meg egy jól kooperáló gyermek fogorvosi kezelését valamilyen egyszerűbb, nem túl ,,durva”
beavatkozás során.



Gyakoroltassuk odahaza a szájkitátását – egy rövid idő után tegyünk bele egy csemegét. Esetleg egy
nyalókát tologassunk a gyerek szájába, ahogy a fogorvos mozgatná körbe az eszközt.



Rendezzünk szájöblítő- és kiköpő-versenyt a mosdó vagy a fürdőkád felett.



Állítsunk össze egy listát a gyermekünk kedvenc filmjeiről. Sokhelyütt vetítenek filmet a váróban – így
könnyen tehetünk javaslatot egy alternatív filmre a helyi készletből, ha a gyereket nem köti le az, ami éppen
folyamatban van. Akár vihetünk is magunkkal filmet.
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A rendelőben


Vigyünk magunkkal kedvenc játékokat a váróba



Az első ( néhány ) viziten kérjük meg a fogorvost, hogy csak nézzen bele a gyermek szájába, érintse meg ill.
finoman kefélgesse a fogait, beszélgessen vele. (Azt is mondhatjuk a gyereknek, hogy a fogorvos csupán meg
szeretné számolni a fogait. Sok autista gyerek szívesen számlál dolgokat – így ez a magyarázat ,,hihető”).



Maradjunk a kezelés során a gyermek mellett és segítsünk a fogorvosnak ( pl. tartsuk távol a gyerek kezeit a
szájától, ill. műszerektől, berendezéstől).



Kérjünk valamilyen enyhe nyugtatót a kezelés előtt, legalább amíg hozzászokik a rutinokhoz a gyermek.



Derítsük ki, lehetséges-e egyes beavatkozásokat teljes altatásban, szájsebészeti körülmények között végezni.
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