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Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВА

АУТИЗМОТ  СЕ  УШТЕ   

ÈÍÒÅÐÂJÓ

Господине Трај-
ковски, Вашата мо но-
графија “Аути зам” е 
прва книга во Мак е-
донија која го обра-
ботува синд ром от аут -
изам. Зошто се од  л-
учивте да напишете 

кни га токму за ова нарушу-
вање и за кого таа е нам-
енета?

ТРАЈКОВСКИ: Ова е прва 
книга на македонски јазик, 
објавена во Македонија, која 
се обидува сеопфатно да го 
објасни проблемот аут изам. 
Аутизмот како сложен општ-
ествен проблем го пот тик нува 
интересот кај голем број 
стручњаци и научници од цел 
свет, а особено него вата слож-
ен ост бара ист раж ување на ет-
и ологијата, кара ктеристи ки те, 
мож нос тите за едукација, по-
до брув ање во третманот и ре-
ха би ли тац ијата на овие лица, 
што беше само допол нителна 
мот ивација да го напишам ова 
дело. Книгата треба да пос-
лужи како почетен учеб ник за 
стручните кадри, кои работат 
во областа на аутиз мологијата, 
за да можат да ги усогласат 
своите ставови и знаења за 
момент ната сос тојба во 
теоретската мисла и практика 
на полето на аутиз мот. Оваа 
книга секако ќе биде од 
голема корист за педијатрите 

Аутизмот е едно од најтешките развојни 
нару шувања, кое се јавува во најраното 
детство и го загрозува нормалниот раз-
вој на детето и неговата адаптација во 
соц ијалната средина. 

во развојните сов ет увалишта, 
детските пси  х иј атри во диспан-
зерите за ментално здравје, 
деф екто ло зите, психолозите и 
лека р ите од општа практика 
шир ум Републиката. Од овој 
учеб ник корист ќе имаат и 
студен тите и постдипл ом ци те 
од Инсти тутот за дефект-
ологија и Институтот за 
психологија при Филозоф-
скиот факултет, како и студ-
ентите од Мед ицин скиот факу-
л тет во Скоп је. Во гру пата 
консум енти на оваа книга 
секако спаѓаат и роди телите, 
кои ќе можат да најдат 
корисни совети за де цата со 
аутизам.

Кога и каде прв пат е 
појавен овој синдром, всуш-
ност што е аутизам, кои се 
причините за појава, кои се 
првите предупредувања, зна-
ци, симптоми...?

ТРАЈКОВСКИ: Иако аутиз мот 
како термин е создаден во XX 
век, за неговото посто ење 
има податоци уште од многу 
порано. Во духовното дело на 
италијанската кла с ика од Св. 
Францис, нареч ено “Ма ли те 
цвеќиња на Св. Фран цис”, на 
мошне сли ко вит на чин е 
покажана аутис тичната симпт-
о матологија на свеш теникот 
Џунипер. Но, до почетокот на 
XIX век никој сериозно не 
почнал со проу чување на 
лицата кои покаж увале трија-
да на наруш ува ња. Тогаш, во 
јануари 1801 година, на фран-
цускиот доктор Јеан Марц Гар-

пард Итард му било дадено да 
се грижи за момчето Виктор, 
на возраст од околу 12 години, 
кое го нашле како диво живее 
во шума на југот од Франција 
(“дивото момче од Ејверон”). 
Итард, кој ги разра ботил 
методите за обучу вање на 
децата, детаљно го опи шал 
неговото однесување, кое 
според нашите денешни 
сознанија сосема се вкло п ува 
во аутистичниот син дром. Во 
старите лексикони аутизмот 
се дефинира како дневно 
сонување или душев на болест 
со халуцинации. Аутизмот е 
едно од нај тешките развојни 
нарушув ања, кое се јавува во 
нај раното детство и го загр о-
зува нормалниот развој на 
детето и неговата адаптација 
во социјалната средина. Спо-
ред Светската здрав ст вена 
орг анизација, детскиот аутиз-
ам претставува перв азивно 
раз војно наруш ув ање, кое се 
дефинира со пос тоење на 
ненормален или оштетен 
развој кој, пак, се мани фест-
ира пред третата година од 
животот, со кар актеристичен 

облик на пато лошко функц-
ионирање во сите три обла-
сти на социј ал ните интер-
акции, во комун икациите и со 
повторувачко однес ување. 

Како лицата со аутизам 
комуницираат со надвор еш-
ниот свет?

ТРАЈКОВСКИ: Аутизмот е 
дожи вотна развојна сос тој ба, 
која се однесува на кому ни-
кациите и на односите со 
другите луѓе. Сите афект ирани 
имаат тенденција да се при-
кажат со три заед ни чки карак-
теристики познати како три-
јада на нарушувања; теш котии 
во говорот, јаз икот и невер-
балната комуни кац ија - главен 
проблем не е дека детето не 
може да зборува (иако мал 
број од нив никогаш не го 
развиваат говорот), туку дека 
тоа има тешкотии во комун-
ицира њето. Детето може 
често да повторува пер-
фектно, што се нарекува 
ехолалија, но не може истите 
зборови да ги користи во 
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друга ситу ација за да побара 
нешто (било во моментот или 
подо цна). Ист вид проблеми, 
исто така, се јав ува со физич-
ките одгово ри, што е познато 
како ехоп раксија. Потоа, 
тешкотии во социјал ната 
интеракција - лицата (особено 
децата) со аутизам често 
имаат проб леми во почну-
вањето и во одржув ањето 
врски со една квите на нив. 
Често се слу чува децата со 
аутизам добро да се поврзат 
со роди телите и со оние кои 
водат грижа за нив, но не и со 
другите деца. Ова е заради тоа 
што ние како возрасни 
обично можеме да ги пред-
видиме потребите на детето. 
Бидеј ќи другите деца ја нема-
ат оваа способност, деца та со 
аутизам прават напор да 
дејствуваат заемно со еднак-
вите на нив. Тоа не значи дека 
детето со аутиз ам не може да 
се спријатели, но често не 
знае како тоа да го направи.  
Учењето на социј алните 
вештини на децата со аутизам 
е критично за нив ниот развој. 
Тие имаат тешко тии со 
фантазијата и со внат реш ниот 
говор - имагин ар ната игра е 
многу важен дел од детскиот 
развој. Децата со аутизам 
ретко покажуваат имагинарна 
игра и како резултат на тоа 
нивниот раз вој е попречен. 
Лицата со аутизам, исто така, 
имаат проблеми во разби-
рањето на чувствата на 
другите луѓе и во интер-
претирањето на лице виот 
израз. Откако ист раж увачите 
ги отфрлија емоц ионалните 
причини за аутизмот, стана 
јасно дека мора да постои 
биолошка основа во нарушу-
вањето. Има бројни значајни 
пока затели за биолошката 
при чина - аут измот често е 
при дру жуван со други невро-
лошки симп томи, тој е асоц-
иран со други тешкотии во 
учењето, придр ужуван е со 
епилепсија, мај ките на ли цата 

со аутизам кажуваат и за 
проблеми во текот на 
бременоста. Вирус ните инф-
екции, метаболните сос тој би 
и генетските абнор мал ности 
се тесно поврзани со аутис-
тичниот спектар на нару-
шувања. Зајакнати со оваа 
теорија истражувачите беа 
соочени со можноста да се 
обидат да ја најдат при чината. 
Како и да е, мошне брзо стана 
јасно дека би било неве-
ројатно една един ствена 
биолошка причина да го 
предизвикува аутиз мот. Нај-
после, има многу лица кои 
немаат некоја видлива мед-
ицинска сос тојба која би била 
веројатна за предиз вику-
вањето на нарушу вањ ето, и 
лица кои што немаат тешкотии 
во учењето и не се епилеп ти-
чари. Меѓутоа, кога се нап-
равиле студии на група деца 
со аутизам, истра жувачите 
забележале дека биле про-
најдени голем број познати 
типови на меди цински 
состојби, при споре д бата со 
групите деца кои не се 
дијагностицирани како аути-
стични. На овој начин имп-
ликацијата беше јасна во сите 
случаи на лица со аут изам, 
биолошката при чина лежи 
зад нарушув ање то, иако 
нејзината природа е иден-
тификувана во многу мал број 
случаи.

Во втората глава од 
Вашата монографија говор ите 
за одредени истражув ања. 
Сигурно и Вие бевте вклучени 
во нив. За какви истражувања 
станува збор, колку време тие 
траеја и до какви сознанија 
дојдовте?

ТРАЈКОВСКИ: Секако, нај ди-
ректно бев инволвиран во 
сите етапи на  научните ист ра-
жувања кои во послед ните 
четири години се спро ведоа 

на Институтот за деф екто-
логија при Фило зоф скиот 
факу лтет, во сораб отка со 
Институтот за иму нобио-
логија со хумана гене тика при 
Медицинскиот факултет. Име-
но, се работи за два науч но-
истражувачки проекта под 
 наслов: “Серум ски имуно-
глобулини и спец ифични 
алергени од храна кај лица со 
аутизам во Република Макед-
онија” и “ХЛА-ДНК испитувања 
кај фамилии со аутизам во 
Репу блика Маке донија”, фин-
ан  сиски пот крепени од Мини-
стерството за обра зов ание и 

наука на РМ. Несомнено е 
дека аутиз мот сè уште прет-
ставува етио патогенетска и 
терапевтска енигма не само 
во нашава држава туку и во 
развиените земји. Дете кти-
рањето на асоцијацијата со 
двете ХЛА алели кај нашите 
лица со аутизам отвора нови 
димен зии за натамош ни истра-
ж увања во семеј ствата и 
евентуална прим ена на оваа 
методологија во генет скотото 
советување. Утвр  дените иму-
но лошки нару ш увања се 
можност повеќе за спрове-
дување на имуно дија гно-
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стиката и им у н о тера пија та во 
нашава сред ина, но само како 
една алка во мулти ком-
плексниот пристап кон аутиз-
мот. Раз војот на молекул-
арната генет ика и биотехно-
логијата ќе овоз мо жи детек-
ција на сусцептиби лните ло-
куси, а со тоа и прена тална 
превен ција и евен туал на при-
мена на гено терапијата.

Колку оваа болест е заста-
пена кај нас? На која возраст 
се јавува и дали  повеќе кај 
машките или жен ските деца?

ТРАЈКОВСКИ: За разлика од 
светската статистика каде што 
аутизмот се јавува со заче-
стеност од 5 до 10 новор-
одени деца на 10.000, кај нас 
успеавме да дете ктираме 
само 60 лица на возраст од 3 
до 29 години. Поради слаб-
остите во социј ално-здрав-
ствениот систем, поради 
недоволното препо знавање 
на синдромот од страна на 
професионалците и заради 
некои социолошко-културни 
карактеристики на другите 
етнички заед ници, во РМ оваа 
фреквен ц ија е под светската 
статисти ка. Во нашата попу-
лација, аутизмот се јавува 2,5 
пати почесто кај машките 
откол ку кај жен ските лица.

Доколку се открие мно гу 
рано, можно ли е целосно 
излекување или, пак, ублажу-
вање на синдро мот?

ТРАЈКОВСКИ: Прогнозата за 
децата со аутизам е тесно 
поврзана со нивните вер-
бални способности и интели-
генцијата. Општо зем ено, 
предвидувањето за интелек-
туалното функц ионирање тре-
ба да се одложи до воз раст по 
петтата или шестата година од 
животот, бидејќи секое пре-
рано предви дув ање може да 
биде неточно. Потешко е да се 
предвиди независното фун-
кци  они ра ње, бидејќи тоа е 
поврзано со социјалните 
способ но сти и однесувањето. 
Подат оци те покажуваат дека 
инди видуите со аутизам про -
дол ж уваат да се здобив аат со 
нови адаптивни веш т ини во 

текот на нивниот живот. Само 
мал процент на висок офун-
кционирачки инди ви дуи 
можат да бидат спо собни за 
самостоен живот, но повеќе 
од 2/3 аду лти со аутизам 
имаат потре ба од надзор и 
тие се зави сни од други 
лица.

Наши те сознанија за исход от 
од аутизмот се ограни чени 
од фактот дека има малку 
студии во кои лицата со 
аутизам се следени до 
доцниот живот.  Сепак, дија-
пазонот на можни исходи е 
многу широк. Лицата со 
аутизам кои се потешко мен-
тално ретардирани имаат 
потреба од туѓа помош и 
надзор во текот на целиот 
живот. Кај лицата со подоб ри 
способности исходот зависи 
од степенот на развој на гов-
орот. Општо прифатено прав-

и ло е дека колку што говорот 
е по слабо развиен, толку е 
потребна поголема помош од 
други лица. Треба да се има 
предвид дека говорот може 
да се развие во доцната 
адолесценција, но тогаш 
развојот оди поба вно и 
поограничено. 

Можно ли е лице со аути-
зам да се вработи, со што би 
му било овозможено да биде 
дел од активниот општествен 
живот? 

ТРАЈКОВСКИ: Познато е дека 
лицата со аутизам, кои имаат 
добри општи способ ности, 
живеат независно и се вра-
ботуваат, но тоа сепак е 
реткост. Генерално земе но, 
околу ¾ од индивидуите со 
аутизам имаат потреба за 

сместување под заштитени 
услови. Адолесценцијата е 
период кога сите деца се 
менуваат физички и емоци-
онално. Секако, промените 
кои се забележуваат кај 
лицата со аутизам се разли-
куваат од оние кај здравите. 
Кај некои адолесценти со 
аутизам се забележува подо-
брување во социјалните ситу-
ации, под обро се комуни цира 
и тоа им го олеснува животот. 
Од друга страна, пак, некои 
адоле сценти со аутизам дожи-
в уваат порази телно искуство 
од тоа дека се разликуваат од 
другите луѓе, бидејќи за 
разлика од своите врсници 
тие не можат да си најдат 
момче или девој ка, не 
излегуваат самостојно и не 
можат да размислуваат за 
самостојна иднина. Ова може 
да предизвика депре сивни 
реакции, за кои можеби ќе 
биде потребна психијатриска 
помош. На планот на трајно 
смес тува ње, добар модел 
прет ставуваат мали групи во 
посебни куќи, со што се 
избегнува проблем от на 
институционализација и сти-
гм а тизација. Другите модели 
подразбираат пого леми заед-
ници под заш титни услови во 
градовите и во селата, каде 
што би се одви вал работниот 
процес и времето предвидено 
за одмор. Ваквите големи заед-
ници добро функционираат, 
но тука е присутен ризик од 
одредена изолација на штит-
ениците од останатиот свет. 
Нема сомневање дека ова е 
подобро од поране ш ните 
облици на сместување во 
големи институции (што 
подразбира сиромашен ам би-
ент, отсуство на приват ност и 
деградирачки однос), но 
сепак е чекор назад во однос 
на сместувањето во мали 
куќи, бидејќи аутизмот е  
впечатлив за другите луѓе. 
Малку е направено на планот 
на вработувањето. Работата 
која им се нуди е едноставна - 
во занает чи ството, сточар-
ството, земј о делството. Во 
неколку совре мени центри во 
САД владее интересна 
филозофија, која се раководи 
од идејата дека не постои 
производ ствена или профе-
сионална работа која не би 
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можела да биде завршена од 
лице со аутизам, секако со 
помош на инструктор. Овој 
пристап е интересен затоа 
што го урива митот за 
способноста на лицето со 
аутизам да извршува само 
наједно ста вни и повтору-
вачки работи како, на пример, 
редење на артикли те во 
продавница. Ако постои мож-
ност работо да вачите да се 
убедат да вработат лице со 
аутизам и да го поддржат 
принципот дека и хендикеп-
ираните имаат право на 
работа, тогаш сигурно би 
настанала експан зија на вакви 
вра бо тувања. Отсуството на 
говор кај некои лица не би тре-
бало да биде причина тоа да 
не добие работа, ако лицето е 
доволно обучено. Секако ова 
претставува голем предизвик 
за идни ната на професио нал-
ната ориент ација на лицата со 
аутизам. 

Постојат ли институции за 
грижа на болните деца од 
аутизам и воопшто како 
државата ги третира, во 
смисла на набавувањето на 
потребните лекови кои се 
финансиски товар за роди-
телите, а и за спроведув ање то 
на одредените тера пии...?

ТРАЈКОВСКИ: За жал, во 
Македонија не постои ниту 
една установа или центар кој 
организирано ќе спро веде 
рана детекција, дија гноза, 
третман и рехабили тација на 
овие лица со аутизам. 

На 22.5.2000 година е основано Македонско 
научно здружение за аутизам, во кое членуваат 
дефект олози, психијатри, доктори по медицина, 
имуно лози, алерголози, епидемиолози, психолози 
и други стручни лица.  Здружението ги има 
следниве цели: примарна превенција на лицата со 
аутизам, истра жување на механизмите кои се 
поврзани со аутиз мот, истражување на ефектите 
од рехабилитација на лица со аутизам, третирање 
на овие лица, сораб отка со родителите, коорди-
нација на владини и невладини органи зации кои 
се занимаваат со ау тизам.

РИЗИК ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТ И 
ПРИ ПОРОДУВАЊЕ

Пос тојат некои облици на 
неор гани зирано, поединечно 
тре т и рање на одредени слу-
чаи со аутиз ам, но  тоа не е 

довол но. Неодамна, во Завод-
от за рехабилитација на слух, 
говор и глас при Клиничкиот 
центар во Скопје, се отвори 

Оддел ение за аутизам каде 
што се третираат само 
преду чилишни деца. Мора-
ме да мислиме и на училиш-
ните деца, адолес центите и 
возрас  ните лица со аут-
изам. Главна цел во дејств-
увањето на Македон ското 
научно здру жение за аути-
зам е како да отвори нацио-
нален центар, кој ком-
плетно би ги опфатил сите 
возрасни групи и би водел 
грижа за дијаг но стиката, 
третманот и реха би  ли тац-
ијата на оваа кате горија 
лица, која во минат иот век 
во нашава држава беше 
запос тавена. 


