Rezultatele aplicarii
Protocolului Napocensis

doua axe:

Pana in prezent 65 de
copii au urmat/urmeaza
Protocolul Napocensis

- tratamentul medicamentos homeopat;
- analiza comportamentala aplicata (ABA).

scop:
- sa ajute copilul cu autism sa recupereze din
primul an de tratament medicamentos si ABA
un an si cateva luni pe varsta mentala.

Abilitatile evaluate

obiective:

Protocolul
Napocensis

- copiii care urmeaza protocolul sa ajunga la o
viata independenta, familia cheltuind lunar nu
mai mult decat salariul mediu pe economie.

frecventa:
- copii 0-3 ani urmeaza in medie 1 ora platita/zi;
- copii peste 3 ani in medie 2 ore platite/zi.
- restul orelor sunt continuate de parinti acasa
Dintre acestia:

evaluare:

Cognitie (CG)

Copiii cu un limbaj bun la prima
evaluare aveau scoruri bune si la
sociabilitate. Dupa primul an de
interventie, un nivel mai ridicat al
limbajului s-a asociat
cu abilitati cognitive
bune.

Daca un copil avea la prima
evaluare un nivel cognitiv bun,
era mai bine dezvoltat pe limbaj
si motricitate. In urma interventiei,
cognitia creste concomintent cu
abilitatile de
limbaj.

Sociabilitate (SO)

Motricitate (MO)

Autoservirea (AT)

Copiii care de la inceput au avut
unele abilitati sociale aveau si
limbajul mai dezvoltat, iar aceasta
relatie se imbunatateste pe
parcursul primului an
de tratament.

Un nivel ridicat al abilitatilor
motrice a coincis cu performante
cognitive, iar dupa primul an au
fost relationate si cu
imbunatatirea
capacitatii de
autoservire.

Autoservirea este strans legata
de miscare. Atat la prima
evaluare, cat si la celelalte
doua, autoservirea a fost
prezenta la copiii cu
motricitatea mai bine
dezvoltata.

Re-evaluarea periodica
stabileste progresul copilului: cat
a recuperat pe varsta mentala in
6 luni de interventie? Cunoscand
nivelul abilitatilor putem afla
coeficientul de dezvoltare (QD).
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Limbaj (LB)

- 46 au urmat protocolul cel putin 1 an;
- 24 au urmat protocolul cel putin 2 ani;
- 13 au urmat protocolul cel putin 3 ani.

- abilitatile copilului sunt evaluate la fiecare 6
luni pentru a stabili ritmul de invatare si
progresele.
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46 de copii au urmat
Protocolul Napocensis
timp de cel putin 1 an

3 - 4 ani

- pe grupe de varsta, raportat la varsta
cronologica la care copilul a inceput protocolul
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24 de copii au urmat
Protocolul Napocensis
timp de cel putin 2 ani
- pe grupe de varsta

0 - 3 ani

peste 7 ani
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Dupa 1 an de interventie

In al doilea an de interventie

7 din 8

au recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

0 - 3 ani

3 din 3

au mai recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

5 din 10

au recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

3 - 4 ani

3 din 5

au mai recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

15 din 19

au recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

4 - 7 ani

1 din 12

a mai recuperat cel putin
un an pe varsta mentala.

1 din 9

un singur copil a recuperat
2 ani pe varsta mentala.

Niciunul din cei 4 copii nu a mai reusit sa
recupereze inca un an pe varsta mentala.

peste 7 ani

Evolutia copiilor pe parcursul aplicarii Protocolului Napocensis
- pe grupe de varsta, timp de trei ani de interventie

Grupa de varsta
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Dupa primul an de interventie

Numarul copiilor
cu acest rezultat
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Dupa al doilea an de interventie
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Dupa al treilea an de interventie

Precizari

46 de copii au urmat Protocolul Napocensis timp de cel putin un an. 24 dintre ei au mai continuat inca un an, iar 13 au beneficiat in total de 3 ani. Impartirea pe grupe
de varsta arata rezultatele mai bune obtinute de copiii care incep inainte de varsta de 3 ani, insa se poate vedea ca in toate grupele de varsta s-au obtinut progrese pe
parcursul timpului. Mai subliniem ca in toate grupele de varsta rezultatele cele mai bune s-au obtinut in primul an de interventie. Realizandu-se dezideratul recuperarii
unui an pe varsta mentala intr-un an de aplicare a Protocolului Napocensis, multi copii din grupa 0 - 3 intrerup serviciile. Asadar, numarul copiilor scade dupa primul an de
interventie. Protocolul se aplica in continuare copiilor care, desi au progrese, trebuie sa continue procesul de invatare pentru a ajunge la o varsta mentala egala cu cea
cronologica.

Rezultatele tratamentului medicamentos homeopat
Dupa un an de interventie

49

In al doilea an de interventie

18 din 29 de copii au
recuperat cel putin un
an pe varsta mentala.

Tratament homeopat

7 din 9 copii au
recuperat cel putin un
an pe varsta mentala.

Tratament homeopat partial*

3 din 8 copii au
recuperat cel putin un
an pe varsta mentala.

Fara tratament homeopat

copil care a recuperat cel putin un
an pe varsta mentala intr-un an de
interventie;

copil care a urmat tratament
medicamentos homeopat;

6 din 14 copii au mai
recuperat cel putin un
an pe varsta mentala.

copil care a urmat tratament
medicamentos partial
(intre 6 luni si un an);

1 din 8 copii a mai
recuperat cel putin un an
pe varsta mentala.

Niciunul din cei 2 copii nu
a mai recuperat un an pe
varsta mentala.

copil care nu a urmat tratament
medicamentos homeopat.

Putem stabili severitatea tulburarii dupa ce copilul incepe tratamentul medicamentos homeopat si interventia comportamentala.
Copiii mai usor afectati au avut o evolutie mult mai buna.
Toti copiii au avut progrese.

Concluzii

Cei care au urmat protocolul inaintea varstei de 3 ani au avut cele mai bune rezultate si progrese constante - pretul costului lunar
este echivalentul unui salariu mediu pe economie. Acestia au facut, in medie, o ora de interventie comportamentala pe zi si au
recuperat din primul an calendaristic un an si cateva luni pe varsta mentala, mentinand acest ritm de invatare si in anul al doilea.
Toti copiii care au inceput protocolul dupa varsta de 3 ani au progrese, doar ca sunt mai mici, comparativ cu cei care au inceput
inainte de 3 ani, iar costurile lunare sunt mai mari.
In grupul de varsta 3 - 4 ani, rezultatele cele mai bune s-au observat dupa primele 6 luni.
Pentru grupele de varsta 4 - 7 si peste 7 ani progresele sunt mai evidente spre sfarsitul primului an de interventie.

Pentru informatii despre Protocolul Napocensis vizitati www.napocensis-mc.ro
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