ERGOTERAPİ ve
OTİZM SPEKTRUM
BOZUKLUKLARI
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Otizm Nedir?
Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını
etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle
yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar
genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların
büyük bir kısmında farklı seviyelerde zekâ geriliği görülse
de, zekâ seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır.
Ancak genel zekâ seviyeleri ne olursa olsun, otizmli
çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir
zorluk çekerler.
Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm engel
grupları dahil olmak üzere) engelli olma oranı %’2 ve
otizmli olma oranı ise %0.5’tir (eskiden bu oran 4/10.000
olarak değerlendirilirdi).
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Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin
ortaya çıkması riski %3’tür. Otizm erkek çocuklarda
kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir. Her
çocuktaki otizm belirtileri ve bunların seviyesi farklılık
gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize
etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett
Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.
Otizm Belirtileri
Eğer çocuğunuz:
● Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa
● İsmini söylediğinizde bakmıyorsa
● Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa
● Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa
● Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa
● Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa
● Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda 		
		 söylüyorsa
● Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa
● Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa
● Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa
● Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
● Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı
		 hareketler yapıyorsa
● Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki
		 veriyorsa
		 otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.
Otizm, üç alanda sorunlarla kendini gösterir.
Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek
belirtiler aşağıda yer almaktadır.
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A. Sosyal Etkileşim Sorunları
1. Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan 		
		 davranışlarda yetersizlik
2. Yaşa uygun
akran ilişkileri
geliştirememek
3. Başkalarıyla zevk,
başarı ya da ilgi
paylaşımında sınırlılık
4. Sosyal-duygusal
davranışlarda sınırlılık
B. İletişim Sorunları
5. Dil gelişiminde 		
		 gecikme
6. Karşılıklı konuşmada
		 zorluk
7. Sıra dışı ya da
yinelenen dil
kullanmak
8. Gelişimsel düzeye
uygun olmayan oyun
C. Sınırlı/Yinelenen İlgi
ve Davranışlar
9. Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak
10. Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık
11. Yinelenen (kendini uyarıcı) davranışlar
12. Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar
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Otistik Bozukluk Tanısına
İlişkin Ölçütler
Amerikan Psikiyatri
Birliği, otistik spektrum
bozuklukları içinde yer
alan otizm tanısı için:
Çocuğun yukarıda
sıralanan 12 belirtiden en
az altısına sahip olmasını;
bu belirtilerden en az
ikisinin sosyal etkileşim
sorunları kategorisinden,
en az birer tanesinin ise diğer
iki kategoriden (iletişim sorunları
ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar)
gelmesini kabul etmektedir.
Ayrıca, bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce varlığı
da aranmaktadır.
Otistik spektrum bozukluğu şemsiyesi altında yer alan
diğer kategoriler için daha farklı ölçütler söz konusudur.
Örneğin, Asperger Sendromu tanısı için, iletişim sorunları
alanında herhangi bir belirti görülmemesi gerekmektedir.
Ergoterapi ve Otizm Spektrum Bozuklukları
Beyin fonksiyonlarını, özellikle sosyal davranış ve iletişim
becerilerini kontrol eden beyin fonksiyonlarını yaşam
boyunca etkileyen Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur.
Genellikle 3 yaşında tanı konur.
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OSB, özbakım/günlük yaşam becerileri, verimli
çalışmaya (çocuklar için eğitime), eğlence ve boş zaman
etkinliklerine katılım, iletişimsel ve sosyal olarak katılımcı
olarak dahil olmak üzere bireyin gelişimi ve mesleki
performansının her yönünü etkileyerek her bireyde
farklılık gösterir.
Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi
Ulusal Enstitüsü otizm spektrum
bozuklukları (OSB) terimini
otistik bozukluk (klasik
otizm olarak da bilinir),
Asperger Sendromu ve
tanımlanmamış yaygın
gelişimsel bozuklukları
(atipik otizm de
denir) içeren bir grup
bozukluk olarak kullanır.
Fakat otizm terimi
literatürde sıklıkla OSB
yelpazesindeki tüm
bozuklukları tanımlamak
için kullanılır.
Ergoterapistler, öğrenme
ve katılımı desteklemek için
duyusal işleme, duygusal ve
davranışsal regülasyon, sözlü/ince/
kaba motor gelişimi ve görev analizi
ile ilgili bilgilerini kullanırlar. Ergoterapistler,
değerlendirme ve müdahale etme konusunda eğitimli
ve deneyimli bir şekilde hem tedaviyi yöneterek hem
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de ailelere, eğitimcilere ve bakıcılara fiziksel ve duyusal
işleme ve tüm ortamlarda sosyal-duygusal sağlık
alanında danışmanlık yaparak OSB olan hastaların
tedavisine eşsiz ve kapsamlı bir perspektif getirirler.
Otizm terapileri, otistik bireylerin, özellikle de çocukların
yaşam kalitelerini ve fonksiyonel bağımsızlıklarını
artırma girişiminde bulunan terapilerdir. Tedavi genellikle
çocuğun ihtiyaçlarını karşılar. Tedavi birkaç ana
kategoriye ayrılır: eğitim, iletişim faaliyetleri ve tıbbi
yönetim. OSB aile üyeleri olan ailelere, eğitim ve destek
de sağlanır.
Eğitim Faaliyetleri
Eğitim faaliyetleri çocuklara hem akademik konuları
öğrenmeleri ve geleneksel hazırlık becerileri edinmeleri
için yardımcı olur hem de işlevsel iletişimi ve spontaniteyi
geliştirmek, ortak dikkat gibi sosyal becerileri geliştirmek,
sembolik oyun gibi bilişsel becerileri artırmak, yıkıcı
davranışları azaltmak ve genel öğrenme becerilerini
yeni durumlara uygulayarak genellemekte yardımcı
olmaya çalışır. Uygulamada genellikle birbiriyle örtüşen
ve benzer birçok özelliği olan çeşitli model programlar
geliştirilmiştir.
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İletişim Faaliyetleri
İletişim yetersizliği, sözlü veya sözlü olmayan, otizmde
temel bir eksikliktir. Otizmi olan çocuklar çoğunlukla
tekrarlayan aktiviteler veya başka davranışlar yaparlar.
Çünkü niyetlerini başka türlü ifade edemezler. Fikirlerini
bakıcılarına veya diğerlerine nasıl ileteceklerini bilmezler.
Otizmli bir çocuğa ihtiyaçlarını ve fikirlerini iletmeyi
öğretmede yardımcı olmak kesinlikle her müdahalenin
ana noktasıdır. İletişim sözlü veya sözsüz olabilir. Otizmli
çocukların niyetlerini nasıl ileteceklerini öğrenmeleri
yoğun bir müdahaleyi gerektirir.
İlişki Geliştirme Faaliyetleri
İlişki geliştirme müdahaleleri otistik spektrum bozukluğu
(OSB) olan çocuklar için aile temelli bir tedavi
programıdır. Bu program, dinamik zekâ gelişiminin
(esnek düşünme, farklı bakış açıları alma, değişiklikle
baş etme ve bilgiyi aynı anda işleme yeteneği) otistik
çocukların yaşam kalitesini iyileştirmenin anahtarı olduğu
inancına dayanır.
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Duyusal Entegrasyon
Duyusal uyaranlara karşı alışılmadık
tepkiler otistik çocuklarda daha
yaygın ve belirgindir, yine de
duyusal belirtilerin otizmi diğer
gelişim bozukluklarından
ayırdığına dair yeterince iyi
kanıt bulunmamaktadır.
Duyusal işleme
bozukluğunu tedavi
etmede çeşitli tedaviler
geliştirilmiştir.
Ergoterapistler size ne
tavsiyede bulunabilir?
● Kişisel hedefleri, ilgi
alanları ve motivasyonu
göz önünde bulundurarak,
danışanların optimum
bağımsızlık ve sağlığa
kavuşmalarına yardım edin.
● Becerileri değerlendirin ve günlük
rutininde bireyin katılımını artıracak faaliyet
planları yaratın.
● Oyun, sosyal etkileşim, dikkat, motor beceriler, öz
bakım ve benzerleriyle ilişkili gelişimsel olarak uygun
hedefler sağlayın.
● Duyusal işleme, duygusal ve davranışsal regülasyon,
sözlü/ince/kaba motor gelişimi ve görev analizi bilgileri
yoluyla öğrenme ve katılımı destekleyin.
● OSB olanların ev, okul ve toplumda aktivitelere
katılmalarına yardımcı olacak ortamlara ve aktivitelere
düzenlemeler ve değişiklikler önerin.
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● Harekete geçirici kapasiteleri değerlendirin, mesleki
becerilerini geliştirin ve bağımsız yaşam seçeneklerini
araştırın.
● Psikologlar, psikiyatristler, davranışsal terapistler, erken
müdahaleciler, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler,
mesleki danışman ve yaşam becerileri uzmanlarından
oluşan meslekler arası ekiplere katkıda bulunun.
Terapist aşağıdaki seçenekleri dikkate alır:
● Dikkat süresi
● Sabretme süresi
● Yeni faaliyetlere geçiş süreci
● Oyun becerileri
● Dokunmaya verdiği tepkileri
● Motor becerileri (kaba motor, ince motor)
● Saldırganlık veya bu tür davranışlar
● Çocuk, aile ve bakıcılar arasındaki etkileşimler
Ergoterapi otistik çocuğa nasıl yardımcı olur?
Ergoterapinin genel amacı, evde ve okulda çocuğun
yaşam kalitesini artırmak için yardımcı olmaktır.
Bir Ergoterapist bilgi topladıktan sonra, çocuğunuz için
bir program geliştirir.
Otistik çocuklara bir tek ideal tedavi programı
yoktur. Ergoterapist erken programla, yapılandırma,
bireyselleştirilmiş bakım ve en iyi şekilde çalışması için
tedavi programı gösterir.
Ergoterapist çeşitli stratejileri birleştirir. Bunlar
çocuğunuzun kendi çevresine daha iyi yanıt vermesine
yardımcı olabilir.
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Ergoterapinin bazı stratejileri şunlardır:
● Fiziksel aktiviteler: Çocuğun koordinasyon ve vücut
		 farkındalığını geliştirmesine yardımcı olmak için
● Oyun tedavi: Etkileşim ve iletişim ile yardımcı olmak için
● Gelişimsel faaliyetler: Diş fırçalama ve saç tarama 		
		 gibi günlük yaşam becerileri geliştirmek için
● Adaptif stratejiler: Geçişler ile başa çıkmak için
Ergoterapi tedavisi sırasında bu stratejilerle, otistik bir
çocuğun gelişmesine yardımcı olan becerileri şunlardır;
● İlişkilerini geliştirmek
● Görevlere odaklamasını öğrenmek
● Yaptığı işten haz almayı öğrenmek
● Daha uygun şekillerde duygularını ifade etmek
● Yaşıtları ile oyun oynamak
● Kendi kendini düzenlemeyi öğrenmek
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