
Sunt mama unui copil cu autism si lupt in fiecare secunda
Doi parinti si doi copii. O familie nu doar in acte, ci in esenta. O familie in care responsabilitatile au fost
impartite pentru ca celor doi copii sa le fie mai bine. Valentin este mezinul familiei si are cinci ani,
Simona are noua ani si este copilul cu nevoi speciale. A fost diagnosticata cu autism, asa ca pentru
familie fiecare zi, fiecare minut si fiecare secunda echivaleaza cu tot atatea lupte pentru ca fetitei sa-i fie
mai bine, sa isi castige independenta. "Eu ma ocup de copii si sunt alaturi tot Simona tot timpul. Valentin
este copilul care imi da putere sa lucrez cu Simona. Sotul meu este cel care aduce banii in casa, dar in
zilele libere nu se dezlipeste de copii". Marturisirea ii apartine Mariei Lupean, mama Simonei, o femeie
de o intelepciune aparte, o femeie ce jongleaza cu termeni medicali si pedagogici, desi pregatirea ei e una
in domeniul tehnic. 
  
  Diagnosticul oficial de autism a fost primit pe cand Simona avea nici doi ani, dar parintii stiau deja de
luni bune ca fetita lor are retard mintal. Terapie a facut de cand era mica si o continua si acum. 
  
  O lupta pe secunda 
  
  ... Astfel descrie Maria recuperarea fiicei sale. Nu isi permite sa fie neatenta pentru ca stie ca ar putea
pierde momentele cand copilul poate sa invete ceva. Va amintiti poate de orele de care ati avut nevoie
sa-l invatati culorile pe copilul, pe fratele sau pe nepotul dumneavoastras Vi s-au parut lungis Ei bine,
Simona a avut nevoie de doi ani ca sa invete culorile. Le-a invatat prin joc: impreuna cu mama ei a luat cu
lingurita bilute rosii si bilute albe, toate amestecate intr-o cutie mare, si le-a separat cromatic in cutii mai
mici. Asa a invatat cum arata albul, cum arata rosul. Daca ar fi invatat culorile mecanic, le-ar fi uitat, asa
ca pentru progresul copilului, mama pare sa deschida un sac fermecat cu tot soiul de jocuri, cu tot soiul de
idei. 
  
  Bineinteles ca fiecare progres se cere recompensat tocmai pentru ca fetita sa stie ca efortul ei a fost
observat. si apreciat: "ne plimbam intr-o zi si deodata Simona a spus cuvantul pizza. Nu-l mai spusese
pana atunci, doar arata spre pizza. Am intrat in restaurant si i-am cumparat pizza ". 
  
  Simona merge la scoala; a invatat cifrele, literele si scrie cuvinte din doua silabe. Mama ei asteapta cu
nerabdare momentul cand fetita va sti sa citeasca foarte bine. E sigura ca atunci Simona va putea gati
singura, dupa reteta. Fetita e pasionata de bucatarie, iar salata de cartofi si compozitia pentru clatite se
numara printre specialitatile ei. Emisiunile de gatit de la televizor sunt in topul preferintelor micutei, asa
ca nimeni nu se mai mira cand Simona gateste in rand cu prezentatoarele. De la mama ei primeste o mana
de ajutor atunci cand e vorba de aragaz. 
  
  De bucatarie se leaga si sperantele pentru viitorul copilului: "As vrea ca Simona sa fie ajutor de bucatar.
Cred ca s-ar descurca foarte bine. Are nevoie de mai mult sprijin, dar s-ar descurca. insa nu stiu cine ar
angaja-o in Romania. in alte tari, biletele de autobuz sunt vandute doar de oameni cu nevoi speciale. Ei
pot realiza un venit si statul nu mai cheltuieste bani cu pensiile. La noi, din pacate, nu sunt gandite
asemenea proiecte ". 
  
  Lumea Simonei 
  
  "Copiii cu autism traiesc intr-o lume a lor. Eu mi-am spus ca trebuie sa o stimulez tot timpul ca sa o scot
din lumea ei si sa o fac sa fie prezenta in lumea asta. De exemplu, daca mergem pe strada, tot timpul ii
spun: uite fantana, uite masina... Cand era mica, o tineam cu mine in bucatarie. A plans la inceput, dar s-a
obisnuit. Acum, asa de mult ii place viata, asa de mult ii plac lucrurile care ne inconjoara, incat a devenit
o placere lumea asta. Iese singura din lumea ei ", marturiseste mama. 
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  La fel ca si alti copii cu autism, Simona are stereotipuri. Acum obisnuieste sa priveasca in pamant,
atunci cand iese din casa. Mama a invatat sa transforme si acest stereotip intr-o "arma " care o tine pe
Simona departe de lumea ei. Asa ca de fiecare data cand parasesc apartamentul si fetita priveste in jos,
cele doua incep sa ude florile de pe palier. 
  
  De multa rabdare a fost nevoie si ca micuta sa mearga la stomatolog. De opt ori au mers in cabinetul
medicului pana cand Simona s-a asezat pe scaun. "Problema numarul unu e socializarea: nu accepta
contactul cu mediile, cu persoanele noi, asa ca atunci cand a trebuit sa mergem la stomatolog, am facut-o
treptat. La inceput ne-am oprit pe hol, la a doua vizita am pus mana pe clanta, a treia oara am deschis usa,
apoi am dat buna-ziua si tot asa. Am avut nevoie de opt sedinte ", povesteste Maria. Şi vizita la doctor e
recompensata, iar Simona stie asta si mai stie ca isi poate alege singura recompensele. Nici popasul in
sala de spectacole de la Teatrul Gong nu a fost tocmai usor, pentru ca Simona era speriata de intuneric.
Consecventa, mama ei a incercat iar si iar, iar acum copilul se bucura de lumea povestilor si a papusilor. 
  
  O lume fara intelegere 
  
  Materialele publicate pana acum in cadrul campaniei "Oameni de langa noi " s-au bucurat de multa
atentie din partea dumneavoastra, a cititorilor nostri. Şi tot dumneavoastra i-ati felicitat pe parinti pentru
modul in care isi ajuta copiii si pentru modul in care infrunta viata. Va multumim pentru asta, dar va
intrebam cum reactionati atunci cand ii intalniti pe acesti copii speciali. Din pacate, uneori, reactiile
noastre nu ii ajuta deloc pe acesti oameni. "Copiii cu autism pot trece foarte usor de la o stare extrema la
alta. Cand copilul a inceput sa planga in autobuz, mi s-a spus ca nebunii ar trebui sa circule cu un autobuz
al lor. Din pacate, la noi nu exista o cultura, nu exista intelegere ", spune mama Simonei. Desi o dor
astfel de reactii, ea a invatat sa treaca peste ele pentru copilul ei; pe alti parintii insa, astfel de reactii ii
determina sa se izoleze, sa nu recunoasca faptul ca au un copil cu nevoi speciale. 
  
  Tocmai astfel de situatii au indemnat-o pe Maria sa puna bazele Asociatiei familiilor cu copii din
spectrul autist: "in urma cu 8-9 ani nu aveam de unde sa aflam prea mult informatii despre autism si
despre cum ii putem ajuta pe copiii nostri. Asa ca ne-am strans noi familiile ca sa invatam din
experientele celorlalti. Cand ai o problema care trebuie rezolvata, incerci toate posibilitatile, incerci
solutiile gasite de ceilalti parinti si asa ajungi la solutia cea mai potrivita pentru copilul tau. Sunt cam 23
de membri in asociatie ". Cei care doresc sa contacteze Asociatia o pot face pe adresa
autism.sibiu@yahoo.com sau la numarul de telefon 0747541790. 
  
  in primavara acestui an, Asociatia familiilor cu copii din spectrul autist va demara un nou proiect: vor
merge in gradinitele din Sibiu pentru a le vorbi educatoarelor despre autism. De ces Pentru ca adeseori,
copiii cu autism primesc diagnosticul oficial abia cand trebuie sa mearga la scoala. La 6-7 ani,
personalitatea copilului e deja formata, iar ani buni in care copilul ar fi putut urma terapii de recuperare
sunt pierduti. Şi totusi, copiii sau adultii care sufera de autism sunt oameni de langa noi, oameni care au
dreptul la o viata normala si la integrarea in societate. 
  
  * Autismul este o boala caracterizata de scaderea capacitatii de a interactiona pe plan social si de a
comunica, de comportament stereotip si repetitiv cu simptome ce se manifesta de obicei inaintea varstei
de 3 ani. Aproximativ 75% din indivizii afectati manifesta si handicap mintal. O categorie mai speciala
este cea a persoanelor cu tulburarea Asperger. Aproape toti cei care sufera de acest sindrom au dat dovada
de capacitati iesite din comun, dovedindu-se genii. Se spune ca Thomas Jefferson si Albert Einstein au
suferit de tulburarea Asperger. Sursa: www.autism.ro 
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  * in Romania, la fiecare sapte ore si jumatate se naste un copil cu autism, numarul persoanelor care
sufera de tulburari din spectrul autismului fiind de aproximtiv 30.000, potrivit asociatiilor
neguvernamentale din domeniu. 
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