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چگونه به ما مراجعه میکنید؟
برای دریافت جلسه نخست در درمانگاه رسپایی اوتیسم ،از
والدین کودکان و جوانان خواهش میکنیم به صورت تلفنی متاس
بگیرند و همه نتایج و مدارک گذشته را بفرستند .به طور معمول
معرفی از سوی روانشناس کودکان و جوانان یا رواندرمانگر یا
یک مرکز آموزش اجتامعی انجام میشود .استثناها بر اساس
مشخصات شام توصیه شده و دربارهشان تصمیمگیری خواهد
شد .از بیامران بزرگسال خواهشمندیم پس از متاس نخست همه
نتایج قبلی را با ایمیل به ما بفرستند .پس از بررسی نتایج ،از آنها
دعوت میشود یا به یک مرکز درمان دیگر معرفی میشوند .لطفا
پیش از نامنویسی مطمنئ شوید که یک فرد نزدیک قابل اعتامد
میتواند اطالعات مربوط به کودکی شام را بدهد.

هدف برنامههای انفرادی و گروهی ،بهبود تواناییهای پایه در
حوزههای ارتباط ،ایجاد متاس و انعطافپذیری و نیز مهارتهایی
است که در زمینه زندگی روزمره ،یادگیری و کار رضوری هستند.
برنامههای مشاوره ،خود را با نیازهای خانوادهها و سیستمهای
مربوطه همراه آنها تطبیق میدهند .موضوعات اصلی مشاوره
عبارتند از:
•مشاوره تربیتی با در نظر گرفنت اختالل طیف اوتیسم
•آمادهسازی برای غلبه بر وظایف رشد منطبق بر سن
•اطالعات درباره جربان نواقص و کمکهای یکپارچگی
•همراهی در حوزه یادگیری در کنار مشاوره سیستمهای
مرجع
هنگامی که یک نیاز باال به حامیت در یک حوزه زندگی ظاهر
میشود که با مشاوره و درمان قابل درمان نیست ،ما درخواست
خدمات کمک یکپارچگی و پشتیبانی در تعیین نیاز به کمک
را توصیه میکنیم .با پذیرش از سوی نهاد مسئول تقبل هزینه،
همراهی از سوی کارکنان درمانگاه رسپایی اوتیسم انجام میشود.
در موارد دیگر ،ما با سایر خدماتدهندگان همکاری میکنیم.

با خدمات تشخیص ،چه اتفاقی
میافتد؟
برای بررسی اولیه ،ما یک ارزیابی اولیه و اطالعات اولیه را درباره
رشد نشانههای بیامری دریافت میکنیم و سپس موارد زیر را
توصیه میکنیم:
•تشخیص رضوری است ،زمانهای جلسات مشاوره فرستاده
خواهد شد
•تشخیص حتام رضوری نیست ،فرم بررسی و نتایج بیرونی
جمعآوری میشوند
•تشخیص اصوال رضوری نیست ،جلسات دیگری تشکیل
منیشود
بررسیها در حوزههای زیر ،در چندین جلسه انجام میشوند:
•جمعآوری سوابق از سال نخست زندگی
•تعیین مشکالت کنونی
•تشخیص ویژه اوتیسم
•تشخیص تواناییهای رشد و روانی
•تعیین میزان توانایی انجام کارهای روزمره و نیازهای
اجتامعی
•در نظر گرفنت یافتههای قبلی

درمان چگونه انجام میشود؟
درمانگاه رسپایی اوتیسم میخواهد از طریق یک طیف گسرتده
از خدمات ،به بیامرانی از هر رده سنی و افراد و سیستمهای
مرجع آنها به صورت دراز مدت کمک کند .روشهای اصلی:
•رفتار درمانی
•ایجاد ساختار دیداری
•ایجاد ارتباط جایگزین
•آموزش اجتامعی

ما که هستیم؟
در درمانگاه رسپایی اوتیسم کلینیک و پلیکلینیک روانشناسی
کودکان و جوانان کلینیک دانشگاه درسدن ،کارکنانی در
بخشهای تخصصی پزشکی ،روانشناسی ،آموزش اجتامعی و
درمان و نیز کاردرمانی ،موسیقی درمانی و هرن درمانی ،به صورت
بینرشتهای باهم کار میکنند.

چه کسانی نزد ما میآیند؟
اوتیسم از طریق محدودیتهای ارتباط اجتامعی و کنرتل متاس و
نیز از طریق حرکتها ،رفتارها و الگوی عالیق تکراری و یکسان،
خود را نشان میدهد .نشانهها اغلب با تاثیراتی بر روی رشد
در همه حوزههای زندگی و سیستمهای ارتباطات اجتامعی
مرتبط هستند .مخاطب برنامه درمانی ما ،کودکان (باالی  2سال)،
جوانان و بزرگساالنی هستند که احتامل ابتال به اختالل اوتیسم
در آنها وجود دارد یا از قبل تشخیص قطعی طیف اوتیسم در آنها
وجود داشته است .همچنین بیامرانی با اختالالت عمیق رشد در
بیامریهای پایه سندرومی ،میتوانند به صورت موردی از خدمات
درمانی ما استفاده کنند.

