Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta
soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>
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Starši otrok z avtizmom so pogosto
prepuščeni svoji iznajdljivosti
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Bolje bolnišnica pred nosom kot
proteza v kolenu

Maj bo, tako kot pove njegovo ime, prihodnji mesec praznoval šesti rojstni dan, rodil pa se je z
avtizmom, to je razvojnonevrološko motnjo, s katero se v Sloveniji rodi okoli 200 otrok letno.
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V Ikeo na izlet po izgubljeno
moškost

Srdjan Cvjetović
Kako nepotreben strošek države
prikazati kot zmago

Več kolumnistov

Fotogalerija

"Z možem sva pri Maju zelo hitro opazila razvojna odstopanja, saj sva že imela starejšega otroka,
zato je bilo lažje. Kazala so se zlasti pri govoru, saj govorne komunikacije sploh ni bilo, zato smo šli k
pediatrinji že pred drugim letom otrokove starosti, vendar nam je rekla, da smo prišli prehitro, zato
smo jo znova obiskali čez leto dni. Maju so diagnozo postavili okoli četrtega leta, v tem času pa smo
se morali, tako kot številni starši otrok z avtizmom, znajti sami," nam je v pogovoru ob današnjem
svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu povedala Majeva mamica Inge Zorec, ki je tudi predsednica
Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, zlasti v predšolskem in šolskem obdobju.

Prenovljeno
stanovanje v
Goteburgu
Dom, ki ga
predstavljamo
tokrat, je zanimiva
kombinacija sodobnega pristopa in
spoštovanja stoletje starega skeleta
stanovanja. Dokaz, da so pomanjkljivosti
lahko tudi lepe.

Majeva starša sta se do informacij dokopala večinoma sama
V vmesnem času, preden so Maju postavili diagnozo, sta z možem, da ne bi zgubljala dragocenega
časa, veliko brskala po spletnih straneh in sama ugotavljala, kaj bi lahko bilo narobe z njunim sinom.
"In med drugim sva našla tudi spletno stran, kjer si lahko odkljukal nekatere lastnosti, ki so tipične za
otroka z avtizmom, in pri Maju sva prepoznala večino lastnosti."
Prav tako sta sama v literaturi in pri strokovnih delavkah, ki imajo dodatna specialna znanja, pridobila
informacije o tem, kako moraš s takšnim otrokom delati, da mu učinkovito pomagaš k čim boljšemu
razvoju.
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V okviru teh prizadevanj je nastalo tudi Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, v
okviru katerega so lani januarja logopedinja, specialna pedagoginja in delovna terapevtka začele
izvajati terapije in obravnave. Trenutno je v program vključenih devet otrok, ker jih z obstoječimi

Pridružila se
jim je Nuška
Drašček
Pomlad je v naših
bralcih prebudila
močno željo po
spremembah. Med prijavami, ki so prispele za
projekt Povrni si svojo postavo, smo izbrali 12
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srečnežev, ki so se predstavili komisiji.
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Prav tako sta sama v literaturi in pri strokovnih delavkah, ki imajo dodatna specialna znanja, pridobila
informacije o tem, kako moraš s takšnim otrokom delati, da mu učinkovito pomagaš k čim boljšemu
razvoju.
V okviru teh prizadevanj je nastalo tudi Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, v
okviru katerega so lani januarja logopedinja, specialna pedagoginja in delovna terapevtka začele
izvajati terapije in obravnave. Trenutno je v program vključenih devet otrok, ker jih z obstoječimi
strokovnjakinjami več ne zmorejo vzeti, saj so te dopoldne zaposlene, popoldne pa društvu priskočijo
na pomoč prostovoljno.

bralcih prebudila
močno željo po
spremembah. Med prijavami, ki so prispele za
projekt Povrni si svojo postavo, smo izbrali 12
srečnežev, ki so se predstavili komisiji.

"To seveda ni dolgoročna rešitev, saj bi morala država poskrbeti za sistemsko rešitev, ki bi tem
otrokom omogočila čim bolj intenzivno strokovno celostno obravnavo blizu doma," pove Zorčeva.

Kaj se je
zgodilo z
nagrajenci?

Velika težava je pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra

AllinMedicina je
uresničila sanje trem
nagrajencem.

Razvojne ambulante, kamor pediater napoti otroka ob sumu na avtizem, trenutno ne vključujejo
omenjenih strokovnjakov, ki bi lahko ob zdravnikih sodelovali pri diagnostiki ter terapiji in obravnavi
oseb z avtizmom.

Resnica o
beljakovinskih
napitkih
Z beljakovinskimi
napitki lahko v času
hujšanja
dopolnjujemo svojo običajno prehrano.

Gobe, ki
zagotavljajo
preživetje
Za resnejše težave je
treba ekstrakte
zdravilnih gob
uporabljati dlje časa. Prvi rezultati so vidni po
2 do 4 tednih.

Osnovna
pravila za
boljši in
varnejši tek

Država bi po mnenju Zorčeve morala poskrbeti za sistemsko rešitev, ki bi otrokom z avtizmom omogočila
čim bolj intenzivno strokovno celostno obravnavo blizu doma. Na sliki sta Maj in mamica med učenjem.

Po besedah Zorčeve je težava v občutnem pomanjkanju tovrstnega kadra, ki bi imel dodatna
strokovna znanja za delo s temi otroki, saj imajo ti velike primanjkljaje zlasti na področju komunikacije
in socialne interakcije. Temu primerno so čakalne vrste predolge, obravnave pa posledično manj
intenzivne.
Kot še pojasni Majeva mamica, otroci z avtizmom sicer tudi v vzgojnovarstvenih institucijah, to je
predšolskih oddelkih s prilagojenim programom, enkrat na teden dobijo logopedsko in
delovnoterapevtsko obravnavo, vendar je to bistveno premalo za otroka s takšnimi razvojno
nevrološkimi motnjami. Z njimi je namreč po njenih besedah treba delati vsakodnevno. Potrebovali bi
celostne intenzivne strokovne obravnave tudi zunaj vzgojnoizobraževalnih ustanov.

Večja mesta bi morala imeti centre za pomoč osebam z avtističnimi motnjami

Vaš tekaški uspeh je
odvisen predvsem od vztrajnosti in
potrpežljivosti, saj boste zanj potrebovali leta,
ne mesecev.

Anketa
Ali že čutite spomladansko
utrujenost?
da, sem bolj utrujen/a kot
običajno
ne, nimam nič manj energije kot sicer

Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom, katere del je tudi Zorčeva, se zato med
drugim zavzema, da bi se v večjih mestih oblikovali javno dostopni centri za pomoč osebam z
avtističnimi motnjami, ki bi skrbeli tako za diagnosticiranje kot tudi zgodnje intenzivne strokovne
celostne obravnave, ustrezno informiranje in izobraževanja, svetovanje itd.
"To za državo ne bi smelo biti pretežko. Če je uspelo našemu društvu, ki je tako majhno, organizirati
tim strokovnih delavk, ki pomagajo v društvu, potem lahko tudi država poskrbi za takšne centre.
Njihov celostni tim bi poleg zdravnikov moral zajemati tudi logopede, specialne pedagoge, delovne
terapevte, psihologe, pa verjetno tudi kakšnega svetovalca za starše, da bi jih znal voditi po
ustreznih poteh, ki bi njihovemu otroku omogočale, da kar najbolje razvije svoje sposobnosti," še
poudari Zorčeva.

utrujenost čutim v vsakem letnem času
spomladanska utrujenost je le izgovor za
lenobo
GLASUJ

Rezultati

Najnovejše
L'Occitane razvaja spletne kupce
Gratis poštnina in darilo ob vsakem
spletnem nakupu v L'Occitanovi spletni
trgovini do 20. aprila.

Foto: Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
Ključne besede: avtizem
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Lahko popoldanski počitek vodi
v prezgodnjo smrt?
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Z rajskim sadežem do želene

postave in zdravja

Ali vam račun za mobilno delno ali v celoti
plačuje podjetje? Sodelujte v kratki anketi in
nagrada je lahko vaša.
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So Zagrebčani res
tako modni?

Zdaj je čas za novega Opla
Tradicionalna Oplova menjava staro za novo
s prihranki vse do 3.970 € in izbranimi paketi
opreme za pol cene!
oglasno sporočilo

Zagotavlja
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NAJ BRANO:

Zeleni čaj – superživilo za super rezultate
(video)
Ni dokazov, da homeopatija deluje

Zakaj se najstniki včasih zatečejo k nasilju?

Lahko popoldanski počitek vodi v prezgodnjo
smrt?

Kronične težave z nespečnostjo lahko vodijo v
možgansko kap

Z rajskim sadežem do želene postave in
zdravja

Komentarje prikazujemo 7 dni po objavi članka. Po tem času komentarjev ne prikazujemo več.

Več Mobilnega Interneta, več

TViN Shramba

Nagrade

Paketi TopTrio 4 mesece 50 % ceneje

vsebin

Do svojih filmov, glasbe, fotografij

Netko, 2011

Izberite pakete TopTrio s polovično mesečno naročnino prve 4 mesece in

V osveženih paketih Mobilnega

in pomembnih dokumentov

WebSI, 2012, 2013

brez priključnine. Sedaj z vključeno programsko shemo Mega HD, filmi iz

Interneta Mobitel imate sedaj vse

dostopajte vedno in povsod.

Viktor popularnosti, 2012

videoteke DKino, mobilnim Internetom Mobitel (100 dni) ter TViN

najljubše vsebine vedno s seboj.

Shrambo.
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