Προσυμπτωματικό Eρωτηματολόγιο
Συμπεριφοράς
για βρέφη

8-12 μηνών
Το ερωτηματολόγιο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε μητέρες που υποψιάζονται ότι το
παιδί τους μπορεί να έχει κάποια ανησυχητικά σημάδια που σχετίζονται με τις
διαταραχές επικοινωνίας και το αυτιστικό φάσμα. Η συμπλήρωση του μπορεί να
συμβάλει στην πρώιμη ανίχνευση.

Οδηγίες: Κυκλώστε όσες από τις ερωτήσεις ταιριάζουν στο παιδί σας
1. Το παιδί σας, αν σας δει να κρύβετε ένα αντικείμενο κάτω από ένα
πανάκι θα προσπαθήσει να το βρει;
2. Αν κουνήσετε μια κουδουνίστρα στο παιδί σας μπορεί να την κουνήσει
μετά και αυτό; Επαναλαμβάνουμε 3 φορές (κυκλώνουμε αν το επαναλάβει 2/3);
3. Φέρνει να μας δείξει τα αγαπημένα του παιχνίδια; (Κυκλώνουμε αν μας
τα δείχνει, δεν είναι απαραίτητό να τα δίνει)
4. Κάνει ήχους και φωνούλες για να επικοινωνήσει μαζί σας;
5. Αν το ρωτήσετε «πού είναι ο μπαμπάς» ή η γιαγιά;» , γυρίζει αμέσως το
κεφάλι του με νόημα και δείχνει με το βλέμμα του;
6. Σας κοιτάζει στα μάτια και διατηρεί τη βλεμματική επαφή για να
επικοινωνήσει μαζί σας;
7. Μιλήστε του με αυστηρό τόνο και συνδυάστε το με χειρονομία για να
του πείτε κάτι που απαγορεύεται (π.χ. κουνήστε το δάκτυλο και πείτε
αυστηρά «Μη!»). Το αντιλαμβάνεται;
8. Παρουσιάζει δυσκολίες σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: τη
συγκέντρωση προσοχής-υπερκινητικότητα, τις συνήθειες στον ύπνο, το
φαγητό και τις καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας εαυτού (μπάνιο,
ντύσιμο;)

Αν έχετε απαντήσει μέχρι και 5 ναι, τότε συζητήστε τα αποτελέσματα με τον
παιδίατρο σας ή απευθυνθείτε σε ένα αναπτυξιακό κέντρο και ζητήστε να εξεταστεί
με το αναπτυξιακό Check up Plus.
Το προτεινόμενο προσυμπτωματικό ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τις διαταραχές επικοινωνίας και τον αυτισμό σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο και δε δίνει διάγνωση. Τα παραπάνω αποτελούν αναμενόμενα
χαρακτηριστικά της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ενός βρέφους 12 μηνών. Ενημερωθείτε για
εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις για παιδιά με ανησυχητικά σημάδια αυτισμού, δυσκολία στη συμπεριφορά,
υπερκινητικότητα, συναισθηματική αστάθεια και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Για περισσότερα άρθρα σχετικά με την
ανάπτυξη παιδιών- εφήβων επισκεφτείτε το mandou.gr ή τη σελίδα μας mandou στο facebook και στο κανάλι youtube
Stelios Mantoudis

