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Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), ilk olarak 1943'te Kanner tarafından tanımlanan sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve motor performanstaki
yetersizliklerle karakterize yaygın gelişimsel bir bozukluktur.[1] Otizm spektrum bozukluğunun tıbbi tanılaması, çocuk psikiyatri uzmanları ve nörologları tarafından
yapılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğunun tıbbi tanılaması, çocuk psikiyatri uzmanları ve nörologları tarafından yapılmaktadır.

[2]

Psikiyatri uzmanlarının ve

nörologların temel görevi, otizm şüphesi ile merkeze yönlendirilen çocukları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, otizm tanısı alan çocuklara bilimsel dayanaklı
uygulamalar çerçevesinde erken müdahale hizmetleri sunmak ve ailelere otizm ile ilgili bilgi ve kaynak sağlamaktır. [3] Otizm spektrum bozukluğu belirtilerini
hafifletmek için çok çeşitli tedaviler ve tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. [4] Dünyada ve ülkemizde evcil hayvan sahiplenme oranlarına bakıldığında gün geçtikçe
önemli bir yükseliş yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksektir. Dünyada ve ülkemizde evcil hayvan sahiplenme oranlarına bakıldığında gün geçtikçe
önemli bir yükseliş yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksektir.[5] Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksektir. Örneğin ABD’de evcil hayvan
sahiplenme oranı %67 iken ülkemizde bu oran %7’dir. [6] Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için evcil hayvan etkileşiminin faydalarını inceleyen araştırmalar,
tipik olarak gelişmekte olan popülasyondan daha az kapsamlı olsa da, kanıtlar evcil hayvanların fayda sağlayabileceğini göstermektedir. [7]
Bu çalışmanın amacı OSB’li çocukların evcil hayvanlarla etkileşimi ile ilgili yapılan çalışmaların incelemesidir. Bu çalışma, literatüre dayalı bir derleme
çalışması olarak tasarlanmıştır. Literatür taraması yurt dışı kaynaklı olarak “Google Akademik” ve “Science Direct” veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan
anahtar kelimeler olarak “pet”, “pet interaction” ve “children with autism spectrum disorder” belirlenmiştir. Literatür detaylı bir şekilde incelendiğinde bu konu ile
ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır.
Yapılan literatür incelemesiyle OSB’li çocuklarla evcil hayvanlar arasında güçlü bir etkileşim olduğu görülmüştür. OSB’li çocukların evcil hayvanlarla
etkileşiminin alt boyutlarında dışlama, [8] zorbalık, [9] hiperaktivite/dikkat eksikliği
görülmüştür.

[11]

Ayrıca psikomotor beceriler,

[12]

empati,

[13]

[10]

gibi problem davranışlarda ve kaygı-korku düzeylerinde azalma olduğu

sorumluluk ve sosyal etkileşim

[14]

alt boyutlarında artış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak evcil

hayvanların OSB’li çocuklar üzerinde olumlu bir etki yarattığı ve evcil hayvan etkileşimlerinin OSB’li bireylerde duyusal ve fiziksel gelişmeler sağladığını görülmüştür.

Bunlara ek olarak evcil hayvan etkileşimi OSB’li çocuklar üzerinde pek çok fonksiyonu geliştirmesi nedeniyle alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir olduğu
görülmüştür.
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