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Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Recomandat de:

Tulburarea de spectru autist, volum distins de Autism Society of America cu premiul pentru lucrarea exceptionala a anului 2005, explica
toate aspectele acestei afectiuni si a fost scris pentru parinti, cadre didactice, ingrijitori si alte persoane aflate in cautare de informatii specifice.
Extrem de valoroasa, cartea a fost actualizata pentru a prezenta cele mai recente cercetari si metode de tratament, inclusiv criteriile de
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diagnostic reformulate pentru DSM-V, si reuseste sa creeze un tablou cuprinzator a ceea ce inseamna viata alaturi de o persoana cu o tulburare
de spectru autist (TSA). Principalele aspecte discutate pe larg sunt:
• Cauzele tulburarilor de spectru autist;
• Stabilirea unui diagnostic precis si interventia timpurie;
• Tratamente bazate pe interventii comportamentale, psihologice si biomedicale;
• Strategii de gestionare a vietii de familie, a nevoilor si programelor educationale;
• Interactiunile in comunitate, strategii de predare, resurse pentru cadre didactice si alti specialisti;
• Pubertatea si adolescenta, viata sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist.
*
„Acest ghid bine documentat ofera o serie de raspunsuri clare la intrebari dificile si recomanda resurse importante, pe care parintii le vor
considera foarte utile. Autoarea a realizat o documentare completa, astfel incat cititorul sa nu mai fie nevoit sa reia cercetarile! Abundenta sa de
cunostinte practice a fost adunata in aceasta editie revizuita si usor de utilizat, pe care atat parintii, cat si profesionistii o vor dori la indemana,
pentru a o consulta din cand in cand. Este intr?adevar o lucrare ce nu trebuie sa lipseasca din biblioteca!”
Ricki G. Robinson, MD, MPH, membru al Comisiei de Revizuire Stiintifica a Autism Speaks;
director medical in cadrul Profectum si autor al cartii Autism Solutions
*
„O compilatie de informatii importante si de sfaturi utile, redactata foarte clar, bine organizata si documentata cu grija. Va reprezenta un
ajutor si o indrumare de nepretuit pentru parinti si profesionisti deopotriva, in special pentru cei care sunt noi in lumea autismului. Aceasta carte
nu este nici pe departe foarte recomandata – este indispensabila.”
Bernard Rimland, doctor, fost director al Institutului pentru Cercetarea Autismului,
fondatorul Societatii Americane pentru Autism si fost editor al cartii Autism Research Review
*
„Aceasta este o sursa esentiala de informatii si sfaturi, intr?un limbaj simplu si uzual, care poate ajuta pe oricine este afectat de autism in
ziua de astazi, de la parintele unui copil diagnosticat recent, pana la cineva care se lupta cu aceasta tulburare de mul?i ani. Felicitari lui Chantal
pentru faptul ca ne?a pus la dispozitie acest mult asteptat si foarte usor de utilizat ghid de instructiuni pentru intelegerea autismului.”
Portia Iversen, cofondatoare a Fundatiei Cure Autism Now,
membra a Consiliului Consultativ pentru Tehnologie Inovativa in Autism
din cadrul Autism Speaks si autoarea cartii Strange Son
*
„Cartea esentiala la care parintii, specialistii in probleme de sanatate si o gama larga de cititori vor apela pentru a putea intelege aceasta
tulburare confuza.”
Douglas Kennedy, autor al cartii Leaving the World, The Moment and The Pursuit of Happiness
*
„Daca ar fi sa recomand o singura carte familiilor si profesionistilor, aceasta ar fi! In Tulburarea de Spectru Autist, Chantal Sicile?Kira
impartaseste numeroasele sale cunostinte, experiente personale si sfaturi revelatoare familiilor afectate de autism. Ea ii indruma pe cititori in
calatoria de la diagnosticare la viata adulta, incluzand pe tot parcursul acesteia o cuprinzatoare culegere de resurse si «cugetari». Aceasta nu
este o carte pe care o veti citi o data si o veti aseza pe un raft; este o resursa de nepretuit, pe care o veti consulta multi ani de acum incolo.”
Wendy Fournier, membru al consiliului fondator si presedinte al Asociatiei Nationale pentru Autism
*
„Tulburarea de spectru autist este o resursa formidabila pentru familiile care au in grija copii sau adulti cu autism. Prin impartasirea
propriilor experiente de parinte al unui copil cu autism, Chantal Sicile?Kira pune la dispozitia cititorului sfaturi si resurse care, de cele mai multe
ori, lipsesc din majoritatea cartilor ce abordeaza acest domeniu. Intr?un mod firesc, Tulburarea de Spectru Autist simplifica multe dintre
complicatiile cu care familiile se confrunta in adoptarea diferitelor sisteme de ingrijire, iar prin acest lucru, autoarea ofera familiilor speranta si o
importanta sursa de inspiratie.”
Areva D. Martin, Esq., cofondator si presedinte al Special Needs Network Inc.
*
„De mai bine de 30 de ani tratez intarzieri de dezvoltare vizuala pentru cei cu TSA; cred ca munca mea a contat. Dar contributiile mele
palesc in comparatie cu ceea ce Jeremy m?a invatat prin lucrarea sa, Vision Therapy, si cu ceea ce Chantal m?a invatat ca mama si autor.
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Aceasta carte va deveni un insotitor pe viata al celor care doresc sa faca diferenta in viata cuiva – o viata cu sau fara autism.”
Carl G. Hillier, OD, FCOVD, director clinic al Centrului pentru Tratamentul Vederii din San Diego
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