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ABSZTRAKT 

Jelen ismereteink szerint kora gyermekkorban azok a leghatékonyabb beavatkozások, amelyek komprehenzívek, több 

intervenciós stratégiát ötvöznek, személyre szabottak és hosszabb ideig intenzíven, nagy óraszámban zajlanak.  

Tanulmányunkban röviden bemutatjuk az Early Start Denver Modelt, majd az angol nyelvű szakirodalomban leírt empirikus 

kutatási eredmények alapján megvizsgáljuk és értékeljük hatékonyságát. 
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BEVEZETÉS 

A jelenlegi empirikus kutatási eredmények alapján az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek szociális-kommunikációs készségének, valamint adaptív és viselkedési 

funkcióinak fejlesztésében a viselkedéses, a fejlődéses, illetve a két megközelítés elemeit 

(eltérő mértékben) ötvöző komprehenzív modellek az elsődleges terápiás eljárások. Ezen 

beavatkozások igen széles spektrumon mozognak: felnőtt irányításával vezetett, nagyon 

strukturált, lépésekre bontott oktatási technikát alkalmazó viselkedéses 

megközelítésektől kezdve a szociális pragmatikus megközelítésekig, amelyeknél a tanítás 

a gyermek érdeklődésének megfelelően folyik, és szerves része a mindennapi 

tevékenységeknek (Ospina és mtsai, 2008). 

Az előbbiekben említett elméleti megközelítésekre alapozott felosztás mellett az 

autizmusspecifikus terápiás eljárásokat aszerint is kategorizálhatjuk, hogy csupán egy-egy 

készség fejlesztésére fókuszálnak-e, vagy átfogóan, több fejlesztendő területre kiterjedően 

alkalmaznak-e különböző stratégiákat. Az angol nyelvű szakirodalom alapján az 

előbbieket fókuszált intervenciós technikáknak, az utóbbiakat komprehenzív terápiás 

modelleknek nevezhetjük (Wong és mtsai, 2014). 

A fókuszált intervenciós technikák specifikus tanítási eljárások, amelyek egyetlen 

készség fejlesztését vagy egy rövid távú cél elérését célozzák meg. A komprehenzív 

terápiás modellek hatásukat, intenzitásukat és komplexitásukat tekintve eltérnek a 

fókuszált intervenciós technikáktól. 

A komprehenzív terápiás modellek olyan több komponensből álló beavatkozások, 

amelyek széleskörűen integrálnak technikákat annak érdekében, hogy az autizmus főbb 

tüneteivel összefüggő nehézségeket, elmaradásokat kompenzálják. Általában hosszabb 
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ideig és nagyfokú intenzitással folyik a megvalósításuk, például egy évig, vagy akár évekig 

heti 25-30 órában is történhetnek a beavatkozások (Wong és mtsai, 2014). 

 

 

KORA GYERMEKKORBAN HASZNÁLT EVIDENCIA-ALAPÚ TECHNIKÁK ÉS JAVASOLT 

BEAVATKOZÁSOK 

Az autizmus spektrum zavar rendkívül heterogén viselkedéses tüneti képet mutató 

fejlődési zavar. Jelen ismereteink szerint nem tudunk egyetlen olyan beavatkozást sem 

választani, amelyet univerzálisan alkalmazhatnánk az összes érintett esetében. 

Napjainkban folyamatosan látnak napvilágot az autizmus kezelésében sikerekkel 

kecsegtető újabb és újabb kezdeményezések és terápiás eljárások. Ezt mi sem bizonyítja 

jobban, mint a jelen tanulmány megírásakor a Research Autism – amely szervezet 12 éven 

át foglalkozott az autizmusspecifikus beavatkozások feltérképezésével és kutatásával – 

honlapján 1314-féle technikát és beavatkozási módszert ismerhetünk meg közelebbről 

(Research Autism, 2018). 

Szakemberként és szülőként is komoly dilemmával szembesülhetünk akkor, amikor 

el kívánjuk kötelezni magunkat egy terápiás eljárás mellett. A nemzetközi és a hazai 

ajánlások szerint „egy jó autizmusspecifikus terápiás megközelítés hatékonysága 

tudományos vizsgálatok eredményeivel is alátámasztott, épít az autizmus természetével 

kapcsolatos eddigi tudásbázisra, a triász területeire fókuszál, érzelmileg biztonságos, 

kiszámítható, autizmusbarát környezetben magas óraszámot biztosít” (Stefanik & 

Vásárhelyi, 2016, p. 2.). 

A komprehenzív intervenciós programok többségénél még hiányoznak a 

hatékonyságukat alátámasztó, megbízható empirikus bizonyítékok (Odom, Collet-

Klingenberg, Rogers & Hatton, 2010; Weitlauf és mtsai, 2014; Wong és mtsai, 2015). 

Szakirodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy azok az Applied Behaviour 

Analysis (ABA) elvekre épülő, korai viselkedéses és fejlődéses intervenciók a 

leghatékonyabbak az autizmus spektrum zavarral élő kisgyermekek fejlesztésében, 

amelyek intenzívek (heti több mint 15 órában zajlanak) és komprehenzívek (azaz számos 

készségterület fejlesztését célozzák meg) (Weitlauf és mtsai, 2014). 

 

 

AZ EARLY START DENVER MODEL BEMUTATÁSA  

Az Early Start Denver Model (röviden ESDM) egy olyan komprehenzív terápiás 

beavatkozás, amelyet egy- és négyéves kor közötti, autizmussal élő kisgyermekek 

számára dolgozott ki Rogers és Dawson (2010) azzal a céllal, hogy az autizmus tüneteinek 

súlyosságát mérsékeljék, és elősegítsék a készségek fejlődését, különös tekintettel a 

kognitív, a szocio-emocionális és a nyelvi területeken. 

Az ESDM egy olyan beavatkozás, amely naturalisztikus tanítási keretrendszerbe foglal 

viselkedéses, fejlődéses és kapcsolatalapú intervenciós technikákat, azaz három fejlesztő 

program, az ABA, a Kulcsválasz Tréning (Pivotal Response Training – PRT) és a Denver 



Model tanítási módszereit ötvözi. Az 1. táblázatban a fejlesztő programok ESDM-ben 

alkalmazott különböző stratégiáit foglaljuk össze: 

Beavatkozás Tanítási stratégia 

ABA Figyelem felkeltése és fenntartása 

Inger-viselkedés-következmény (ABC) 

Kívánt viselkedés promptolása 

Következmények menedzselése 

Promptok elhalványítása 

Viselkedés formálása 

Viselkedés láncolása 

A viselkedés funkcionális vizsgálata és elemzése 

PRT A gyermek próbálkozásainak megerősítése 

A megerősítések és a gyermek válasza, illetve viselkedése között közvetlen 

összefüggés van 

A tanítási helyzetek során a gyermek számára választási lehetőség biztosítása 

Az új viselkedés mellett a már megszerzett készségek elvárása a 

gyermektől 

A tevékenységek során szerepváltás biztosítása 

Az utasítások és az adott ingerek világosak legyenek a gyermek számára 

Denver Model A felnőtt modulálja a gyermek érzelmi, arousal és figyelmi állapotát 

A felnőtt pozitív érzelmekkel operál 

Szerepváltás és diádikus bevonódás mindvégig – a gyermek aktív 

részvételének biztosítása 

A felnőtt érzékenyen reagál a gyermek kommunikációs 

jelzéseire/megnyilvánulásaira 

Többszörös és változatos kommunikációs helyzetek biztosítása 

A tevékenységek részletes kidolgozása 

A felnőtt beszéde pragmatikai és fejlődési szint tekintetében megfelel a 

gyermek verbális és nonverbális nyelvi szintjének  

Az átmenetek (tevékenységváltások) hatékony menedzselése 

1. táblázat: Az ESDM tanítási stratégiák (Rogers és Dawson, 2010 alapján) 

 

A beavatkozás keretét az együttes tevékenykedés, a gyermek aktív részvételével 

történő közös játék adja. A program épít a család, illetve a szülők tevékeny bevonódására, 

hiszen a közösen meghatározott, individualizált fejlesztési célokat, tervet a (felkészített) 

szülők hatékonyabban tudják kivitelezni úgy, ha beépítik a család mindennapjaiba. 

Az Early Start Denver Model alkalmazásának eredményeiről tudomásunk szerint 

ezidáig nem jelent meg magyar nyelven áttekintő tanulmány, ezért a továbbiakban 

megvizsgáljuk és összehasonlítjuk az angol nyelvű szakirodalomban ebben a témában 

megjelent empirikus kutatások eredményeit. 

  



EMPIRIKUS ADATOK AZ ESDM ALKALMAZÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁRÓL 

Keresési módszer 

2017 februárjában végeztük el az „EBSCOhost” adatbázisok segítségével az ESDM 

alkalmazásának hatékonyságáról szóló, angol nyelvű cikkek áttanulmányozását. Olyan 

tanulmányok kerültek kiválasztásra, amelyeknek a szövege teljes terjedelmében 

hozzáférhető volt számunkra az adatbázisokon keresztül. Az „ESDM”, illetve az „Early Start 

Denver Model” keresőkifejezések alkalmazásával 27 releváns cikket eredményezett a 

keresés első körben. 

 

 

A tanulmányok kiválasztása, a keresés további szűkítése 

A szakirodalom áttekintő elemzése során arra törekedtünk, hogy megvizsgáljuk azokat a 

tanulmányokat, amelyek elemzésével átfogó képet kaphatunk arról, hogy az ESDM 

mennyire hatékony beavatkozásnak minősül autizmussal élő kisgyermekek fejlesztése 

során, ezt milyen módszerekkel, vizsgálatokkal támasztják alá a kutatások. 

A talált írások kivonatát elolvasva 15 tanulmányra szűkítettük le a cikkek számát az 

alábbi kritériumok szerint: 

- empirikus kutatási eredményről számoljon be, tehát az áttekintő szakirodalmi 

elemzéseket, könyvkritikákat kizártuk 

- az ESDM program szerint történjen a leírt beavatkozás 

- 5 éves kor alatti gyermekek körében elvégzett vizsgálatról számoljon be, vagyis 

kizárólag a fejlesztést végző szakemberek körében végzett vizsgálatokat kizártuk 

- a vizsgálatba bevont gyermekek autizmus diagnózissal rendelkezzenek vagy korai 

életkorukra tekintettel merüljön fel esetükben az autizmus erős gyanúja 

 

Az elemzés szempontjai 

Az elemzésbe bevont tanulmányokat a következő szempontok szerint elemeztük 

mélyebben:  

- vizsgálatba bevont gyermekek jellemzői: elemszáma, életkora, diagnózisa 

- további résztvevő felnőttek jellemzői: szülők, fejlesztők száma, neme 

- a beavatkozás jellemzői: design, típus, intenzitás és időtartam, eredmény 

- a vizsgálat minősége, függetlensége 

Szakirodalmi áttekintő munkánk során a fentiekben említett adatbázisok segítségével 

végrehajtott keresésünk azt eredményezte, hogy ugyanazokat a cikkeket leltük fel és 

vizsgáltuk meg közelebbről, mint Waddington és munkatársai 2016-ban megjelent 

tanulmányukban annyi eltéréssel, hogy kizártunk az elemzett tanulmányok köréből egy 

kizárólag gyakorló szakemberekre fókuszáló vizsgálatot (Vismara, Young & Rogers, 

2013b), és bevontunk a vizsgált írások körébe egy 2016-ban megjelent tanulmányt, amely 

olasz gyermekek körében alkalmazott ESDM programról és eredményeiről számolt be 

(Devescovi és mtsai, 2016).   



EREDMÉNYEK 

Az elemzett tizenöt tanulmány tizenkét ESDM beavatkozás eredményeit adta közre. Két 

cikk (Estes és mtsai, 2014; Estes, Munson, Rogers, Greenson, Winter & Dawson, 2015) már 

korábban elvégzett kutatások (Dawson és mtsai, 2010; Rogers és mtsai, 2012) mintáján 

folytatott utánkövetéses vizsgálatokról számolt be, egy pedig (Dawson és mtsai, 2012) 

EEG vizsgálat segítségével vont le további következtetéseket és végzett összehasonlító 

elemzéseket az előbbiekben már említett egyik intervenció (Dawson és mtsai, 2010) 

kapcsán. 

 

A gyermekek jellemzői 

Az egyes kutatások mintájának elemszámát tekintve az ESDM programban résztvevő 

gyermekek száma 1 és 49 fő közé tehető, négy cikk (Vismara & Rogers, 2008; Vismara, 

Colombi & Rogers, 2009a; Vismara,Young & Rogers, 2012; Vismara, McCormick, Young, 

Nadhan & Monlux, 2013a) esetében a 10 főt sem érte el a minta száma, míg nyolc kutatás 

(Vismara, Young, Stahmer, Griffith & Rogers, 2009b; Dawson és mtsai, 2010; Rogers és 

mtsai, 2012; Eapen, Črnčec & Walter, 2013; Vivanti és mtsai, 2013; Fulton, Eapen, Crnčec, 

Walter & Rogers 2014; Vivanti, Dissanayake, Zierhut, Rogers & Victorian ASELCC Team, 

2014; Devescovi és mtsai, 2016) 20 fő feletti mintával dolgozott. A tizenöt tanulmány 

szerint összesen 230 gyermek vett részt ESDM intervencióban.  

Négy tanulmány (Dawson és mtsai, 2010; Dawson és mtsai, 2012; Rogers és mtsai, 

2012; Vivanti és mtsai, 2014) kontrollcsoporttal is dolgozott, ezekben az esetekben a 

kontrollcsoport számosságát az ESDM programban résztvevők számához igazították. A 

gyermekek életkora 9 hónap és 63 hónap közé esett a beavatkozások kezdetekor.  

Tíz tanulmányban (Vismara és mtsai, 2009a; Vismara és mtsai, 2009b; Vismara és mtsai, 

2012; Vismara és mtsai, 2013a; Dawson és mtsai, 2010; Eapen és mtsai, 2013; Vivanti és 

mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; Vivanti és mtsai, 2014; Devescovi és mtsai, 2016) 

autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek részesültek fejlesztésben – ezek 

közül Fulton és munkatársai (2014) kutatásában egy gyermek nem meghatározott 

pervazív fejlődési zavar diagnózissal rendelkezett – és két cikk (Vismara & Rogers, 2008; 

Rogers és mtsai, 2012) pedig olyan gyermekek intervenciójáról számolt be, akik esetében 

felmerült az autizmus gyanúja.  

 

A résztvevő szülők és szakemberek jellemzői 

Öt publikált kutatás (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; Vismara és mtsai, 

2012; Vismara és mtsai, 2013a; Rogers és mtsai, 2012) fókuszában a szülők képzése állt. 

Az intervenciók során gyermekenként többnyire egy-egy szülő vett részt a 

foglalkozásokon. A résztvevő szülők neme a cikkek többségében nem került leírásra.  

A gyermekek egyéni vagy csoportos intervenciójáról beszámoló valamennyi 

kutatásban ESDM implementációjában képzett szakemberek tartották a foglalkozásokat. 

  



A beavatkozások jellemzői 

Öt kutatás hat tanulmány formájában (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; 

Vismara és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2013a; Rogers és mtsai, 2012; Estes és mtsai, 

2014) számolt be arról, hogy kizárólag szülőtréning keretében zajlott az ESDM program 

megvalósítása. A leírt tréningek 12 hétig tartottak, és heti egy alkalommal 60, illetve 90 

perces időtartamot öleltek fel a gyermek egyik (vagy Vismara és szerzőtársai 2009-es 

tanulmányában olykor mindkét) szülője részvételével. Az előbb említett cikkek közül 

három ambuláns, kettő online képzésről számolt be.  

Az alkalmakról videofelvétel készült, és általában a következő állandó elemeket 

tartalmazták: 

- az előző héten tapasztalt haladás megbeszélése 

- szülő és gyermek közös játéktevékenysége 

- az új feladat, stratégia megbeszélése 

- a szakember és a gyermek közös játéktevékenysége, az új stratégiák bemutatása 

- a szülő gyakorolja a gyermekkel az új intervenciós technikát 

- a szakember és a szülő megvitatja az új technika beépítését a család mindennapjaiba 

Az online tréning ülései is hasonlóképpen zajlottak annyi különbséggel, hogy egy 

közös videokonferencia beszélgetésen vett részt a szülő és a szakember. A távolság miatt 

a fejlesztő és a gyermek közös játéktevékenysége nem képezte az ülés részét. 

Vismara és szerzőtársai 2009-ben megjelent cikkükben (Vismara és mtsai, 2009b) egy 

ESDM terapeuta képzési csomag sikeres alkalmazásáról számoltak be. A 10 hónapos 

képzés két tanulási fázisból állt: az első 5 hónapban egyéni helyzetben az ESDM 

intervenciós technikákat, a második szakaszban a szülőtréning implementációjának 

mikéntjét tanulták meg a résztvevők távoktatás vagy tantermi oktatás formájában. 

Dawson és munkatársai 2010-es tanulmányában, illetve két, a kutatás további 

eredményeit közlő cikkben (Dawson és mtsai, 2012; Estes és mtsai, 2015) szülők, valamint 

szakemberek által végzett intenzív (összesen több mint heti 31 órában biztosított) egyéni 

fejlesztés eredményei kerültek közlésre. Egy további cikkben (Devescovi és mtsai, 2016) 

szakemberek által irányított, kevésbé intenzív (heti 3 órás), átlagosan 15 hónapig tartó 

egyéni fejlesztés eredményeit ismerhettük meg közelebbről.  

A többi négy tanulmány (Eapen és mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; Vivanti és mtsai, 

2013; Vivanti és mtsai, 2014) csoportos, illetve csoportos és egyéni ESDM beavatkozás 

hatékonyságát vizsgálta. Az intervenciók intenzitása heti 15 és 25 óra között mozgott 10-

12 hónapon keresztül. 

 

Kutatási design és minőség 

A tizenöt cikk számos kutatási designt használt. A cikkek között találhatunk 

esettanulmányt, egyalanyos többszöri alapmérést (single-subject multiple baseline), 

randomizált kontrollált vizsgálatot, kvázi kísérleti egyéni vagy csoportos intervenció elő- 

és utóvizsgálatát, és kvázi kísérleti csoportok összehasonlítását is.  

A tanulmányok kutatási minősége meghatározásának alapját Reichow és szerzőtársai 

2008-as tanulmányában megjelent ajánlás képezte. Waddington és szerzőtársai 2016-os 



áttekintő elemzését figyelembe véve a tizenöt tanulmány közül hat cikk kutatási minősége 

erősnek, egy cikké megfelelőnek, és nyolc cikk minősége gyengének bizonyult. A gyenge 

minősítés a kontrollcsoport hiányának (Eapen és mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; 

Vismara és mtsai, 2013b; Vivanti és mtsai, 2013; Devescovi és mtsai, 2016), az inadekvát 

statisztikai erősségnek (Vismara és mtsai, 2009b), a kísérlet megismételhetetlenségének 

(Vismara és mtsai, 2008), az alapmérés hiányos adatainak (Vismara és mtsai, 2009a), vagy 

a túl kevés magas minőségű elsődleges minőségi indikátoroknak (Vismara és mtsai, 

2013a) volt köszönhető (Waddington és mtsai, 2016). 

 

Eredmények interpretálása 

Az eredmények értelmezése során elsősorban a beavatkozásokban résztvevő 

gyermekekkel kapcsolatos adatokra fókuszáltunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 

autizmus spektrum zavar jellegéből eredő nehézségek tekintetében történt-e a résztvevő 

gyermekeknél változás, amennyiben igen, ezt melyik területen, milyen módon 

támasztották alá a kutatók. Ezen okokból a szülők és a szakemberek szempontját az 

elemzés során mellőztük. 

 

Viselkedés 

Tizenkét tanulmány (Dawson és mtsai, 2010; Eapen és mtsai, 2013; Estes és mtsai, 2015; 

Fulton és mtsai, 2014; Rogers és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2012; Vismara & Rogers, 

2009a; Vismara és mtsai, 2009b; Vismara és mtsai, 2013; Vismara & Rogers, 2008; Vivanti 

és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2014) számolt be az intervencióban résztvevő gyermekek 

viselkedési változásának méréséről.  

Hét cikk (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; Vismara és mtsai, 2009b; 

Dawon és mtsai, 2010; Vismara és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2013a; Vivanti és mtsai, 

2014) pozitív eredményről, négy (Eapen és mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; Vivanti és 

mtsai, 2014; Estes és mtsai, 2015) vegyes kimenetelről számolt be.  Egy kutatás (Rogers és 

mtsai, 2012) nem tudott szignifikáns eltérést felmutatni az ESDM csoport és a 

kontrollcsoport eredményei között.  

 

Szociális interakció és kommunikáció 

Hat tanulmány számolt be a gyermekek szociális interakciós és kommunikációs 

készségének közvetlen megfigyeléséről (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; 

Vismara és mtsai, 2009b; Rogers és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 

2013a). Négy cikk pozitív kimenetelről tudósított, hiszen az imitációs készség (Vismara & 

Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; Vismara és mtsai, 2012), a funkcionális verbális 

kifejezőkészség (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2013a), 

a közös figyelmi viselkedés (Vismara és mtsai, 2013a) javulásáról számoltak be. 

Egy tanulmány szerint (Vismara és mtsai, 2009b) az intervenció hatására nem történt 

szignifikáns pozitív változás az imitációs készség fejlődésében, egy randomizált 

kontrollált vizsgálat (Rogers és mtsai, 2012) pedig arra a következtetésre jutott, hogy az 

intervenció befejeztével nem mutatkozott különbség az ESDM csoport és a 

kontrollcsoport imitációs készsége és szociális orientációs készsége között. 



Az agytevékenységre gyakorolt hatás 

Dawson és szerzőtársai 2012-ben megjelent tanulmánya az első olyan kutatás, amely egy 

intenzív ESDM beavatkozás agyi aktivitásra gyakorolt hatását vizsgálta EEG segítségével. 

Vegyes eredményekről adtak számot Dawsonék. Egyik oldalról az ESDM beavatkozás 

résztvevői a szociális ingerre, vagyis az emberi arcokra hasonló agyi aktivitással reagáltak, 

mint a neurotipikus csoport tagjai, és szignifikáns eltérést mutattak a „hagyományos 

módszerekkel” fejlesztett gyermekek kontrollcsoportjától. Az előbbiekben említett ESDM 

programban résztvevő gyermekek és a neurotipikus csoportba tartozók gyorsabb idegi 

válaszreakciót adtak az emberi arcokra, mint a tárgyakra, míg a hagyományos 

módszerekkel fejlesztett csoport tagjai a tárgyak esetében produkáltak hasonló 

eredményt.   

Másik oldalról viszont nem találtak a kutatók érdemi eltérést az autizmussal élő 

gyermekek két csoportja és a neurotipikus fejlődésű gyermekek agyi aktivitásai között az 

emberi arcok perceptuális feldolgozásáért felelős agyi területeken (Dawson és mtsai, 2012). 

 

Változások az autizmus súlyosságában és a diagnózisban 

Kilenc tanulmányban (Vismara & Rogers, 2008; Estes és mtsai, 2015; Eapen és mtsai, 2013; 

Dawson és mtsai, 2010; Rogers és mtsai, 2012; Eapen és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2013; 

Vivanti és mtsai, 2014; Devescovi és mtsai, 2016) olvashatunk arról, hogy az ESDM 

beavatkozás milyen következménnyel bírt az autizmus súlyosságával kapcsolatban és a 

diagnózis tekintetében. Két tanulmány tesz említést a diagnózis pozitív irányú változásáról, 

azaz a gyermekkori autizmus diagnózist nem meghatározott pervazív fejlődési zavar 

diagnózis váltotta fel egy esettanulmányban (Vismara & Rogers, 2008) szereplő gyermek, 

illetve egy ESDM csoport tagjainak majd harmada esetében (Dawson és mtsai, 2010). Estes 

és szerzőtársai (Estes és mtsai, 2015) utánkövetéses vizsgálata nem mutatott ki hatéves 

korban (az intervenció befejezése után két évvel) statisztikailag jelentős különbséget az 

ESDM csoport és a kontrollcsoport tagjainak diagnózisa között, bár az ESDM csoportban két 

gyermek gyermekkori autizmus diagnózisa megszűnt. A kontrollcsoportot olyan 

véletlenszerűen kiválasztott, autizmus diagnózissal rendelkező gyermekek alkották, akik a 

lakóhelyük közelében elérhető gyógypedagógiai szolgáltatásokat (például nyelv-és 

beszédfejlesztést, ergoterápiát, ABA terápiát) vették igénybe. 

Nyolc tanulmány (Dawson és mtsai, 2010; Estes és mtsai, 2015; Eapen és mtsai, 2013; 

Fulton és mtsai, 2014; Rogers és mtsai, 2012; Vivanti és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2014; 

Devescovi és mtsai, 2016) számolt be arról, hogy Autizmus Diagnosztikus Obszervációs 

Sémát (Autism Diagnostic Observation Schedule – ADOS, ADOS-2) vagy Szociális 

Kommunikációs Kérdőívet (Social Communication Questionnaire – SCQ) használtak 

annak megállapítására, hogy az autizmusban való érintettség mértéke változott-e az 

intervenció hatására.  Csupán két tanulmány (Estes és mtsai, 2015; Eapen és mtsai, 2013) 

szerzői jutottak arra a megállapításra, hogy csökkentek az autizmussal összefüggő 

viselkedéses tünetek, a többi kutatás szerint (Dawson és mtsai, 2010; Rogers és mtsai, 

2012; Eapen és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2014; Devescovi és 

mtsai, 2016) az autizmus súlyosságának mértékében nem volt kimutatható szignifikáns 

csökkenés. 



Limitációk 

Az eredmények objektívebb értelmezéséhez elengedhetetlen megvizsgálni a cikkek 

limitációit. A következőkben a vizsgálatokkal kapcsolatos, legtöbbször előforduló 

korlátozó tényezőket írjuk le röviden.  

Az ESDM több komponensből álló beavatkozás, mégsem találtunk olyan kutatást, 

amely nem az egész program hatékonyságát elemezné átfogóan, hanem az egyes 

elemekre, illetve stratégiákra fókuszálva vizsgálná az eredményességet. 

Több tanulmányban hiányzik a kontrollcsoport (Vismara és mtsai, 2009a; Eapen és 

mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; Devescovi és mtsai, 2016), kis 

elemszámmal (Vismara és mtsai, 2012; Vismara és mtsai, 2013a) és viszonylag homogén 

mintával dolgozik (Vismara és mtsai, 2012). Amennyiben kontrollcsoportot is bevontak a 

kutatásokba, előfordult, hogy kevésbé intenzív fejlesztésben részesült a kontrollcsoport, 

mint az ESDM csoport (Dawson és mtsai, 2010), de olyan vizsgálatról is beszámoltak a 

kutatók, ahol a kontrollcsoport tagjai részesültek több óra fejlesztésben, mint az ESDM 

csoport (Rogers és mtsai, 2012). Megtörtént, hogy nem volt kellőképpen dokumentálva 

és ellenőrizve a kontrollcsoport esetén a beavatkozás (Vivanti és mtsai, 2014).  

Az utánkövetéses vizsgálatok során gyakori problémaként merült fel, hogy az ESDM 

program lezárultával más típusú és intenzitású beavatkozásban is részesültek a 

gyermekek, így csupán óvatos következtetéseket szabad levonnunk a program 

hosszútávú hatásával kapcsolatban (Estes és mtsai, 2015.; Vismara & Rogers, 2008). 

 

 

Függetlenség 

A tizenöt elemzett tanulmány között nem találtunk olyan cikket, amelynek szerzői és az 

ESDM program kidolgozói között ne állna fenn valamilyen szintű kapcsolat, sőt Rogers 

vagy Dawson tizenkét tanulmány (Vismara & Rogers, 2008; Vismara és mtsai, 2009a; 

Vismara és mtsai, 2009b; Dawson és mtsai, 2010; Dawson és mtsai, 2012; Rogers és mtsai, 

2012; Vismara és mtsai, 2012; Vivanti és mtsai, 2013; Estes és mtsai, 2014; Fulton és mtsai, 

2014; Vivanti és mtsai, 2014; Estes és mtsai, 2015) megírásában működött közre 

társszerzőként. Jogosan vetődik fel ezek fényében a kutatási függetlenség és 

megbízhatóság kényes kérdése. 

 

 

DISZKUSSZIÓ 

Összefoglalva az előbbiekben leírtakat, a tanulmányok többsége (Rogers és mtsai, 2012 

kivételével) pozitív tapasztalatokról számolt be az ESDM program alkalmazásával 

kapcsolatban. A programban résztvevő gyermekeknél javulást, illetve fejlődést 

tapasztaltak a kutatók például a kognitív készségek, a nyelvi képesség, az imitáció, a 

figyelmi viselkedés vagy a társas kezdeményezés területén. Az adaptív viselkedés és az 

autizmusban való érintettség súlyosságának változásával kapcsolatos eredmények 

azonban nem egyértelműek. 

Különösen azon tanulmányok számoltak be megítélésünk szerint nagyobb 

hatékonyságról, amelyek intenzív, magas óraszámban biztosított csoportos, illetve 



csoportos és egyéni beavatkozásról adtak hírt (Eapen és mtsai, 2013; Fulton és mtsai, 2014; 

Vivanti és mtsai, 2013; Vivanti és mtsai, 2014). 

Az ESDM programot Reichow és munkatársai által megfogalmazott ajánlás (Reichow, 

Volkmar & Cicchetti, 2008) alapján „biztató evidenciaalapú gyakorlatnak” vagy Wong és 

szerzőtársai (2014) javaslata szerint „evidencia által támogatott programnak” 

tekinthetjük, amelyet gyakorlati beavatkozásként érdemes javasolni az 

autizmusspecifikus fejlesztésben jártas szakemberek és a kora gyermekkori 

intervencióban részesülő kisgyermekek családjai számára. 

A beavatkozás hatékonyságával kapcsolatban még további vizsgálatokra van szükség, 

azaz nagyobb mintán, több helyszínen, kontrollcsoport bevonásával és több független 

kutatócsoport irányítása mellett zajló kutatások lefolytatása javasolt.  
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