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Kongresszusi beszámoló, Csepregi András

Az Autisták Országos Szövetségének pályázata alapján tizenegy hazai szakember vett részt 2019. 

szeptember 13-15-én Nizzában a 12. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 4 millió forintos támogatásából



• 2200 résztvevő

• 80 országból

• Témák, szekciók: 
diagnosztika/assessment, 
nyelv és kommunikáció, 
hozzáférés az oktatáshoz, 
foglalkoztatás, kutatás és 
etika, gender és 
szexualitás,  inklúzió és 
társadalmi befogadás, 
mentális és fizikai 
egészség, 
beavatkozások, az 
ellátások stratégiái és 
koordinációja – jogok és 
részvétel



Ami Klin: A fejlődési szociális 

idegtudomány találkozása a 

közegészségügyi kihívásokkal: 

Az autista gyermekek 
következő (új) generációi

Developmental Social Neuroscience 
meet Public Health Challenge: The 
Next Generations of Children with 
Autism



Közegészségügyi kihívások:
• Előfordulási arányok: 

1:59 autizmus; 

1:10 fejlődési késések

• Az ellátás költségei

• A korai diagnózis és intervenció 
jelentősége a teljes életívre kiható 
eredményekre és az ellátás költségeire

• Az Amerikai Gyermekgyógyászati 
Akadémia ajánlása: általános autizmus-
szűrés a gyermekek 18 és 24 hónapos 
korában

• Az autizmus diagnózisának átlagos ideje 
az Egyesült Államokban: 4;0-5;7 év (csak 
20%-ban 3 éves kor előtt)

CDC 2014, 2016, 2018; Peacocck et al. 2012; Mandell et al. 2015, 2009, 2013, 2014, 
Wang et al. 2013, Buescher et al. 2014, Wiggins et al. 2006, Shattuck et al. 2009, 
Honigfeld et al. 2012, Heidgerken et al. 2005, Dosreis et al. 2006, Johnson & Myers
2007



Közegészségügyi lehetőségek

• Az autizmus 
átfogalmazása

• A társas fejlődés 
növekedési görbéje –
hogyan tanulják a 
csecsemők és a 
tipegők a társas világot

• ASD tünetek: letérés a 
pályáról…



Simon-Baron Cohen: Autizmusban 
mutatkozó nemi különbségek megértése 
Understanding sex differences in autism



A szociabilitás nemek közötti diszmorfizmusának kora 
gyermekkori bizonyítékai

Pierce et al. 2010



Constantino et al 2017

Jones & Klin 2013



A szociális idegtudomány találkozása 
a közegészségüggyel…

• A szociális létünk genetikailag 
programozott 

• Ezek a programok autizmusban 
mások

• De a szociális tapasztalatok a 
környezet által befolyásolhatók

• Ezeket a tapasztalatokat át 
tudjuk szerkeszteni  a szülők által 
közvetített terápiákkal

• Az általános szűrés magas 
eredményessége, alacsony 
költségek

• Korai azonosítás, korai 
intervenció, optimális kimenetel



Nem gyógyítás, hanem 
a KIMENETEL OPTIMALIZÁLÁSA!

A stratégiák középpontjában ma már határozottan a 
kapcsolatok aktív kezdeményezéseinek előmozdítása áll



https://players.brightcove.net/2032363973001/20b753fe-
0112-4683-8191-
c0475ff42c90_default/index.html?videoId=5854059014001

https://players.brightcove.net/2032363973001/20b753fe-0112-4683-8191-c0475ff42c90_default/index.html?videoId=5854059014001


Üzenetek1.

• Autizmus:  egy masszív közegészségügyi kihívás és egyben egy 
hatalmas közegészségügyi lehetőség.

• Ami a korai agyi fejlődést mozgatja, az a reciprok társas kapcsolat. 
A korai tapasztalások alakítják a szociális és kommunikációs 
készségek alakulását, a „fejlődési görbéjét” és a „szociális-
kommunikatív agyat”,

• azonban a  fiatal autista gyerekek esetében ezek sérülnek, amelyek 
diagnosztikus jelentőségűek.

• A gyermekek életének kimenetelét optimalizálhatjuk a korai 
felismeréssel, a diagnosztikai szolgáltatások, a korai intervenció 
elérhetőségével.



Üzenetek 2.

• Költséghatékony és mindenki számára hozzáférhető megoldásokat 
akarunk:

• általános szűréssel,

• diagnosztikával,

• szülők által közvetített korai terápiákkal.

• Az autista gyermekek fejlődését optimalizáló megoldások szélesebb 
körben, sok más gyermek esetében is relevánsak.

• Az autizmus legnagyobb terhei nem kikerülhetetlenek, számottevő 
mértékben javíthatók.

• A korai kezelések, beavatkozások megoldását célzó kutatások igen 
nagy volumenűek és jelenleg is zajlanak.



Herbert Roeyers: 
Az autizmus korai diagnózisa: 
ígéretek és kihívások 
Early diagnosis of autism: promises and 
challenges

• Egyre növekvő nyomás az autizmus minél korábbi diagnózisa 
irányába

• Növekvő evidenciák a korai diagnózis és a korán 
megkezdett intervenció kedvező hatásai mellett 

• Míg az autizmus korai diagnózisa egyre elérhetőbbé vált, 
addig a gyermekek nagy része mégis három éves kora után 
kap diagnózist



Miért szükséges a korai diagnózis?

• A korai diagnózis kedvezőbb kimenetel lehetőségét teremti meg

• Jobban megérti a környezete a gyermeket

• Elkezdődhet a család támogatása

• Kedvezőbb lehetőségek adódnak a környezet adaptációjára

• Lehetőség nyílik a másodlagos kedvezőtlen hatások megelőzésére 
vagy enyhítésére

• Jobb életminőség lehetősége a gyermek és családja számára

Ezzel együtt bizonytalanságok mutatkoznak a korai intervenció terén, 
pl. kevés az evidencián alapuló módszer, az általánosan 
alkalmazható eljárás, stb.



Miért késik a diagnózis?
• Nincs biológiai marker vagy medikális teszt

• Az egészségügyi alapellátásban nem ismertek az autizmus 

figyelmeztető jelei a kedvező kognitív és nyelvi fejlődést mutató 

gyermekek esetében

• Az autizmus nem az első prompt a klinikai ellátás felé történő 

referálás esetében (nem autizmus-specifikus kivizsgálást 

kezdeményeznek)

• A korai tünetek variábilisak

• Átfedések lehetnek egyéb problémákkal (pl. intellektuális fejlődés 

késése, nyelvi késés) vagy a tipikus fejlődésmenettel

• Túl szűk figyelem irányul a társas-kommunikációs jelekre



Rutin szűrés vagy rizikó felismerés? 

1. szint: minden gyermek 
(függetlenül rizikótól)

2. szint: a rizikó esetén (pl. 
családi halmozódás, 
aggodalmak a szülőknél 
vagy szakembereknél,  1. 
szintű szűrés igazolódása
esetén



TIARA Study

Tracking Infants at Risk for Autism Spectrum Disorder

Célok: 

• Gyors, felhasználóbarát, könnyen, autizmusra alkalmazható szűrési 

protokoll fejlesztése az egészségügyi alapellátás számára.

• A specifikus diagnosztikát előkészítő ASD „rizikó-állapotmegismerés” 

modell (alapja a genetikai, anyagcsere, neurofiziológiai, kognitív, 

viselkedési és környezeti paraméterek optimális kombinációja).

• A korai intervenció informálása a kezdeti fázisban

• Az ASD gyermekek és családjuk életminőségének optimalizálása

https://www.kuleuven.be/laures/research/Amelynck-deVries2017

https://www.kuleuven.be/laures/research/Amelynck-deVries2017


Néhány következtetés:

• A szűrő és diagnosztikus eszközök ígéretesek, de messze vagyunk a 

tökéletestől

• A szűrési módszerek javítása szükséges

• Önmagában a szűrésnek akkor van értelme, ha azonnal követi 

komplex diagnosztika és effektív korai intervenció a jobb 

életminőség elérése céljából

• A minden gyermekre vonatkozó általános szűrés még nem elérhető 

a jelenlegi szakaszában

• Fontos az atipikus fejlődési pályára és mechanizmusokra történő 

fókuszálás



Autizmus-specifikus kérdések a védőnői kikérdezések során, pl.:

8. Képeskönyvben vagy újságban ismerős tárgyakra        

mutat?

9. Ha valami érdekeset talál, akkor a szülőre nézve 

megmutatja a tárgyat?

Altorjai, Fogarasi, Kereki  2014

Hazai vonatkozások
Rutin szűrés vagy rizikó felismerés?



Hazai vonatkozások
Lehetőségek a szülői tapasztalatok strukturálására

Ajánlások nevesített szűrőeszközökre

Kvantitatív tipegőkori 
autizmus ellenőrző lista

(Quantitative Checklist for
Autism in Toddlers –Q-CHAT; 

Allison et al. 2008)

Kvantitatív tipegőkori 
autizmus ellenőrző lista 

- 10 tétel 

(Quantitative Checklist for
Autism in Toddlers – 10 items, 

Q-CHAT – 10; Allison el al. 
2012)

Módosított tipegőkori 
autizmus ellenőrző lista 
átdolgozott változata, 
kiegészítő kérdésekkel

(Modified Checklist for
Autismin Toddlers – Revised
with Follow-Up – M-CHAT-

R/F; Robins et al. 2009, 2014)

A fejlődésre, viselkedésre vonatkozó autizmusspecifikus kikérdezés



Csepregi A., Stefanik K. (2018): Javaslatok az 

autizmusspektrum-zavar kisgyermekkori figyelmeztető jeleinek 

azonosításához. In Csepregi A. (szerk 2018): AJÁNLÁSOK a 

fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai 
szűréséhez, állapotmegismeréséhez. CSBO Bp.  

Hazai vonatkozások

Célzott megfigyelésből nyerhető információk
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