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Νζα Αναπτυξιακι Δοκιμαςία 

για τθν Πρϊιμθ Ανίχνευςθ Διαταραχϊν Αυτιςτικοφ Φάςματοσ 

ςε παιδιά μικρισ θλικίασ ςτθ χϊρα μασ 

αυξάνει τθν πικανότθτα ζγκαιρθσ διάγνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία νζα αναπτυξιακι δοκιμαςία, θ δοκιμαςία «παĩς» , ζρχεται για να διευκολφνει τθ 

διάγνωςθ παιδιϊν με διαταραχζσ αυτιςτικοφ φάςματοσ ιδθ από τα δφο πρϊτα χρόνια 

ηωισ. Πρόκειται για τθν ομάδα παιδιϊν ςτθν οποία θ κακυςτερθμζνθ διάγνωςθ είναι ςυχνό 

φαινόμενο επθρεάηοντασ τθν πρόγνωςθ και εξζλιξι τουσ αρνθτικά. Ουςιαςτικά λοιπόν, θ νζα 

Αναπτυξιακι Δοκιμαςία Επικοινωνίασ «παĩς» ζρχεται να καλφψει το κενό 

κακυςτερθμζνθσ ι λανκαςμζνθσ διάγνωςθσ των Αυτιςτικϊν Διαταραχϊν.  

 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκε θ δοκιμαςία «παĩς»  είναι : 

1. θ αυξανόμενθ ςυχνότθτα των Αυτιςτικϊν Διαταραχϊν που παρατθρείται τα 

τελευταία χρόνια και ζχει προβλθματίςει ιδιαίτερα τουσ ειδικοφσ. Πράγματι τθν 

τελευταία δεκαετία ςτισ ΗΠΑ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των αυτιςτικϊν 

παιδιϊν που απευκφνονται ςε κρατικζσ υπθρεςίεσ ενϊ πρόςφατεσ μελζτεσ 

υπολογίηουν τθ ςυχνότθτά τουσ ςε 1 ςτα 100 παιδιά. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ δεν είναι ςπάνιεσ. Αντίκετα, είναι πιο ςυχνζσ από 

πολλά άλλα παιδιατρικά νοςιματα όπωσ π.χ. ο Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ ι το Σφνδρομο 

Down γεγονόσ που  τισ κακιςτά πιεςτικό πρόβλθμα Δθμόςιασ Υγείασ. 
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2.  Ο δεφτεροσ λόγοσ για τθ δθμιουργία τθσ δοκιμαςίασ «παĩς» είναι θ ζλλειψθ 

ςτακμιςμζνων δοκιμαςιϊν πρϊιμθσ ανίχνευςθσ διαταραχϊν αυτιςτικοφ φάςματοσ 

ςτθ χϊρα μασ που δυςκολεφει τθν ζγκαιρθ διάγνωςι τουσ. 

3.  Τζλοσ, ο τρίτοσ λόγοσ που κακιςτά τθ δοκιμαςία «παĩς» χριςιμθ είναι                     

θ αναγκαιότθτα προλθπτικοφ ελζγχου ςε μικρζσ θλικίεσ κακόςον υπάρχουν 

τεκμθριωμζνεσ ενδείξεισ πωσ θ Πρϊιμθ Αναγνϊριςθ και Θεραπευτικι Παρζμβαςθ  

οδθγοφν  ςε Πλιρθ Αποκατάςταςθ το 30% - 40% των παιδιϊν με Διαταραχζσ 

Αυτιςτικοφ Φάςματοσ. 

 

ε ποια παιδιά όμωσ απευκφνεται θ νζα δοκιμαςία «παĩς»;  

 ε  παιδιά θλικίασ 18 μθνϊν ζωσ 4 ετϊν που δεν ζχουν τισ αναμενόμενεσ για τθν θλικία 

τουσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ι που  κακυςτεροφν να μιλιςουν.  

Είναι γνωςτό ότι οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ εξελίςςονται και εμπλουτίηονται ποιοτικά και 

ποςοτικά με ταχφτατο ρυκμό τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του παιδιοφ. Είναι λοιπόν πικανό, 

ζνα φυςιολογικό παιδί μικρισ θλικίασ με αργό ρυκμό εξζλιξθσ να μθν ζχει ακόμα κατακτιςει 

πλιρωσ τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ για τθν θλικία του. Πότε όμωσ αυτι θ κακυςτζρθςθ ι 

διαταραχι τθσ επικοινωνίασ αποτελεί πρϊιμο ςθμάδι αυτιςμοφ; Η ςωςτι, λοιπόν, 

ανίχνευςθ επικοινωνιακϊν διαταραχϊν τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι 

γιατί ςε περίπτωςθ που υπάρχει αυτιςμόσ, θ πρϊιμθ παρζμβαςθ μπορεί να βοθκιςει 

εξαιρετικά το παιδί. 

 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ςτθ Μονάδα Αναπτυξιακισ Παιδιατρικισ τθσ Β’ 

Παιδ/κισ Κλινικισ Παν/μιου Ακθνϊν ςτο Νος. Παίδων «Π&Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ» με 

επικεφαλισ τθν κυρία Λωρζττα Θωμαΐδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 

Αναπτυξιακισ Παιδιατρικισ, δθμιοφργθςαν τθν Πρότυπθ Αναπτυξιακι 

Δοκιμαςία Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Επικοινωνίασ «παĩς» για παιδιά θλικίασ 

18 μθνϊν ζωσ 4 ετϊν.  

 

τόχοσ τθσ δοκιμαςίασ «παĩσ» είναι να ανιχνεφςει όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα  

τα παιδιά που εμφανίηουν Διαταραχζσ Επικοινωνίασ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ από 

 τα φυςιολογικά παιδιά που εμφανίηουν απλι κακυςτζρθςθ λόγου. 
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Σι περιλαμβάνει θ Αναπτυξιακι Δοκιμαςία Επικοινωνίασ «παĩς»;  

Η Πρότυπθ Αναπτυξιακι Δοκιμαςία Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Επικοινωνίασ «παĩς» 

αποτελείται από τρία τμιματα: 

Α. Ειδικό ερωτθματολόγιο που απευκφνεται ςτουσ γονείσ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

ίδιουσ.  

Β. Επιλεγμζνεσ ερωτιςεισ που κζτει ςτουσ γονείσ ο εξεταςτισ με ςυγκεκριμζνο τρόπο και  

Γ. Πρακτικι δοκιμαςία τθν οποία χορθγεί ο εξεταςτισ ςτο παιδί.  
 

Σο τελικό αποτζλεςμα προκφπτει από μια ςφνκετθ εξίςωςθ που λαμβάνει υπόψθ τα 

αποτελζςματα και των τριϊν τμθμάτων τθσ Αναπτυξιακισ Δοκιμαςίασ Επικοινωνίασ «παĩς» 

κακϊσ και τθ χρονολογικι θλικία του εξεταηόμενου παιδιοφ.  

 

Η πρωτοτυπία τθσ δοκιμαςίασ «παĩς»  ζγκειται  

 ςτθν καινοτομία τθσ δομισ τθσ,  

 ςτθ βακμολόγθςι τθσ ταυτόχρονα από πολλαπλζσ πθγζσ και  

 ςτο γεγονόσ ότι λαμβάνει υπόψθ και τθν θλικία του εξεταηόμενου παιδιοφ κακόςον 

είναι γνωςτό ότι θ θλικία αποτελεί ςυγχυτικό παράγοντα ςτθ διάγνωςθ των 

διαταραχϊν επικοινωνίασ ςτα μικρά παιδιά.  

Ποια είναι όμωσ θ προγνωςτικι αξία τθσ δοκιμαςίασ «παĩς»;  

Η προγνωςτικι Αξία τθσ Δοκιμαςίασ «παĩς» είναι ςθμαντικι κακόςον όταν ζνα παιδί ζχει 

ανιχνευκεί από τθ δοκιμαςία ότι εμφανίηει διαταραχζσ επικοινωνίασ  αυτιςτικοφ φάςματοσ, 

θ πικανότθτα να είναι πράγματι ζτςι είναι 93.5%. Αντίκετα θ πικανότθτα ζνα παιδί να 

εμφανίηει διαταραχζσ επικοινωνίασ  αυτιςτικοφ φάςματοσ όταν δεν ζχει ανιχνευκεί κετικά 

από τθ δοκιμαςία είναι μόλισ 3.1%. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι ςχεδόν 30 φορζσ μεγαλφτερθ θ 

πικανότθτα ζνα παιδί να ζχει ανιχνευκεί κετικά παρά αρνθτικά, με αποτζλεςμα να μθν 

ανθςυχεί άδικα τουσ γονείσ  χωρίσ να υπάρχει λόγοσ.  

Η Αναπτυξιακι Δοκιμαςία Επικοινωνίασ «παĩς» που κυκλοφορεί από το Μάρτιο του 

2016  ςτθ χϊρα μασ, κα χορθγείται από παιδιάτρουσ και ειδικοφσ κεραπευτζσ μετά από 

ειδικι εκπαίδευςι τουσ, που κα γίνεται ςτθ Μονάδα Αναπτυξιακισ Παιδιατρικισ ςτο 

Νοςοκομείο Παίδων  « Π & Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ» 

«Η δοκιμαςία πρόκειται να αποτελζςει ζνα χριςιμο βοικθμα για τθν ζγκαιρθ 

διάγνωςθ των Διαταραχών Αυτιςτικοφ Φάςματοσ ςε παιδιά μικρισ θλικίασ ςτθ 

χώρα μασ εξαςφαλίηοντασ μεγάλο όφελοσ για τθν καλφτερθ πορεία αυτών των 

παιδιών» αναφζρει θ κυρία Λωρζττα Θωμαϊδου Αναπλ. Κακθγιτρια 

Αναπτυξιακισ Παιδιατρικισ 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔ/ΚΗ τθσ Β’ Παιδ/κισ Κλινικισ Παν/μιου Ακθνϊν ςτο Νοσ. Παίδων 

«Π&Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ»  ι ς τθν ιςτοςελίδα τθσ Μονάδασ: http://developunit.gr/ ι ςτα τθλ.: 

213 2009198 και 2132009186 

http://developunit.gr/

