Práce s dětmi s poruchami autistického spektra
1.
Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím
tréninku rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS / Romana Straussová -cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti ČLS
JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS -- ISSN 1212-0383 -- Roč. 114, č. 3
(červen) (2018), s. 106-116.
Působení poruchy autistického spektra začíná být patrné často až ve věku 12
měsíců. V 18 měsících je rozdíl mezi běžným vývojem a vývojem dítěte
vykazujícím rizikové faktory již diagnosticky významný. Včasnost záchytu rizika
této poruchy je důležitým kritériem pro možné výsledky rehabilitační péče.
Používají se metody aplikované behaviorální analýzy (ABA), přesto začínají
odborníci zdůrazňovat naturalistické přístupy. Začal převažovat názor, že bez
angažování rodiny je efekt terapie nízký. Na vzniku autismu se podílí i vnitřní a
vnější prostředí a jejich úpravou můžeme snížit riziko pro rozvoj poruchy. Dále je
zmíněna metoda pracující s dítětem prostřednictvím rodičů coby hlavních
terapeutů. Nazývá se O.T.A. - Open Therapy of Autism. Její nejdůležitější
podmínkou je maximální zapojení dítěte do radostných interakcí rodič-dítě.
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2.
Autismus nelze jen teoreticky znát, je třeba mu rozumět / Veronika Šporclová
; [Autor interview] Martin Mařík – cze
In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky
-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 5, č. 4 (2018), s. 17-18.
Rozhovor s diagnostičkou Národního ústavu pro autismus Veronikou Šporclovou,
která má bohatou zkušenost s prací s dětmi s různými formami autismu. V
nakladatelství Pasparta vydala knihu Autismus od A do Z a při té příležitosti
poskytla rozhovor, ve kterém hovoří o problematice autismu. Jaké jsou příčiny
přibývajícího počtu dětí s poruchou autistického spektra, jaké problémy musejí
řešit učitelé u těchto dětí, proč je důležitá spolupráce školy a rodičů. Motivací pro

napsání knihy byla potřeba poradit rodičům v jejich nelehké situaci a přiblížit
autismus z různých úhlů včetně příkladů a zkušeností z praxe.
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3.
Ztrácíme sebeozdravné mechanismy / Naďa Bartošíková ; [Autor interview]
Matyáš Zrno – cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 24, č. 5 (květen) (2018), s. 26-28.
Ostravská psycholožka Naďa Bartošíková odpovídá na otázky týkající se
současného diagnostikování poruch chování (ADHD), mentálních poruch u dětí
(autismus) v porovnání s minulostí a ztrátě sebeozdravných mechanismů. Jejich
ztrátu způsobuje život v současné společnosti, která nás nutí ovládat se v
přirozených projevech. Bereme dětem seberegulaci tím, že neustále kontrolujeme
jejich časoprostor, děti jsou stále více s rodiči, kteří jim vymýšlejí program a tím
nedovolíme dítěti, aby seberegulační mechanismy používalo. Děti ztrácejí
sociokulturní dovednosti, protože se řeší sociální situace pouze ve škole a v
rodině.
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