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Άγχος και Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος 

Πολλά παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να λάβουν και 

κάποια άλλη διάγνωση κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό μπορεί να είναι 

εξαιρετικά εξουθενωτικό για τα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Οι 

πιο συνηθισμένοι τύποι διαγνώσεων είναι εκείνοι που σχετίζονται με το άγχος. 

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (Van Steensel κ.α., 2011) αναφέρει 

τις επικρατέστερες αγχώδεις διαταραχές, που είναι οι εξής: 

• Φοβία: 30% 

• Ψυχαναγκαστική διαταραχή: 17% 

• Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή / Αγοραφοβία: 17% 

• Γενικευμένη διαταραχή άγχους: 15% 

• Διαταραχή άγχους διαχωρισμού: 9% 

• Διαταραχή πανικού: 2% 

Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν συμπτώματα φοβιών, 

εμμονών, καταναγκασμών, κινητικών και φωνητικών τικ, κοινωνικής φοβίας 

συγκριτικά με άλλες ομάδες παιδιών. Ακόμα και χωρίς μια επίσημη διάγνωση, το  
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άγχος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην καθημερινή ζωή πολλών παιδιών και 

εφήβων με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Για παράδειγμα, το άγχος τους 

δημιουργεί δυσκολίες σε ό, τι κάνουν, από τη δημιουργία φίλων και τα ψώνια μέχρι 

τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας. 

Υπάρχουν πολλές συμπεριφορές που παρατηρούνται στα παιδιά με ΔΑΦ οι οποίες 

αλληλεπικαλύπτονται με τα συμπτώματα από άλλες διαταραχές άγχους. Για 

παράδειγμα, οι εμμονές και οι καταναγκασμοί της Ψυχαναγκαστικής διαταραχής, 

μπορεί να μοιάζουν με επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες συμπεριφορές σε 

παιδιά με ΔΑΦ. 

 

Αγχώδεις διαταραχές και αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας 

Μια ομάδα παιδιών που είναι στο φάσμα και είναι πιθανό να λάβουν διάγνωση 

αγχώδους διαταραχής, φαίνεται ότι είναι οι έφηβοι που έχουν διαγνωστεί με 

σύνδρομο Asperger ή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός, ότι κατανοούν και αντιλαμβάνονται καλύτερα το 

περιβάλλον γύρω τους, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα άτομα με ΔΑΦ που 

δυσκολεύονται να εκφράσουν το άγχος τους, με αποτέλεσμα να το βιώνουν 

εσωτερικά και να εκδηλώνουν έντονη ανησυχία. 
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Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και είναι υψηλής 

λειτουργικότητας, ενώ έχουν κανονική ή υψηλή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσουν 

συμπτωματολογία άγχους, διότι ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας μπορεί να 

συνυπάρχει με αγχώδεις διαταραχές. Εκτός από το άγχος, τα παιδιά με αυτισμό 

εμφανίζουν δυσκολίες στη διαχείριση του στρες. Επιπλέον, το άγχος τους αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας, καθώς τα νεαρά άτομα έρχονται αντιμέτωπα με 

αυξανόμενες και περίπλοκες κοινωνικές καταστάσεις και συχνά δεν ξέρουν πώς να 

αντιδράσουν και πώς να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές 

δυσκολίες.  

Μεγαλώνοντας το παιδί με αυτισμό κανονικής ή υψηλής νοημοσύνης αρχίζει να 

συνειδητοποιεί περισσότερο τα ελλείμματα και τις δυσκολίες που εμφανίζει όσον 

αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, καθώς και την παρουσία 

στερεότυπων συμπεριφορών και περιορισμένων ενδιαφερόντων, που το 

δυσκολεύουν να ενταχθεί σε ομάδες συνομηλίκων και να αναπτύξει παρόμοια με 

αυτούς ενδιαφέροντα. Η ηλικία, το γνωστικό και νοητικό επίπεδο, ο βαθμός 

κατάκτησης των κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και οι δυσκολίες του ατόμου με 

αυτισμό ως προς τη διαχείριση των συναισθημάτων επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους 

που θα εμφανίσει. Το άγχος στα παιδιά με αυτισμό θεωρείται είτε ως ένα σύμπτωμα 

που συνυπάρχει με τον αυτισμό είτε ως απόρροια των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 

σε κοινωνικό επίπεδο. 
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Αγχώδεις διαταραχές και γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση 

Τα συμπτώματα άγχους των παιδιών με αυτισμό θα μπορούσαν να μειωθούν με την 

εφαρμογή της γνωσιακής- συμπεριφορικής παρέμβασης, όπου θα εφαρμοστεί  

1. τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού,  

2. εκπαίδευση των γονέων και  

3. προσαρμογή του σχολείου.  

Οι έρευνες δείχνουν πως η γνωσιακή- συμπεριφορική παρέμβαση μπορεί να μειώσει 

τα συμπτώματα άγχους των παιδιών με αυτισμό, καθώς είναι μια αρκετά δομημένη 

θεραπεία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού και στοχεύει στην 

τροποποίηση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, βελτιώνοντας τις δεξιότητες του 

παιδιού.  

Ο αυτισμός επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνήσει με τους άλλους 

ανθρώπους ή να καταλάβει τον κόσμο γύρω του και αυτό μπορεί να προκαλέσει 

άγχος και πανικό στα άτομα με αυτισμό. 

Συνήθως, κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα ή τη ρουτίνα του ατόμου με αυτισμό 

μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση. Ακόμη, και κάποια «ευχάριστη» αλλαγή, 

όπως για παράδειγμα μια σχολική εκδρομή ή μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, 

μπορούν να προκαλέσουν άγχος και επιθετική συμπεριφορά. 
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Πρώτες ενέργειες γονέων ή εκπαιδευτικών 

Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι θεραπευτές και όσοι σχετίζονται με το παιδί μπορούν 

να ενημερώνουν και να προετοιμάζουν το άτομο για τις ερχόμενες αλλαγές. Η 

χρήση κοινωνικών ιστοριών και εικόνων βοηθούν το άτομο. Για παράδειγμα, σε μία 

επίσκεψη σε ένα μουσείο, μπορούμε να δείξουμε στο άτομο φωτογραφίες από το 

χώρο και τα αγάλματα που θα δει, τον τρόπο μετάβασης π.χ. λεωφορείο κλπ.. Η 

προετοιμασία είναι καλό να γίνεται 3 με 4 μέρες πριν την επίσκεψη. 

Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, ωστόσο, είναι υποχρεωτικές. Μια 

καινούρια δασκάλα στο σχολείο ή η μετακόμιση σε ένα καινούριο σπίτι είναι 

«σοβαρές» αλλαγές για άτομο. Αν αποφασίσατε να μετακομίσετε σε καινούριο 

σπίτι, καλό είναι να το κάνετε καλοκαίρι, έτσι ώστε το άτομο να μη χρειάζεται να 

διαχειριστεί δύο αλλαγές την ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή την καινούρια δασκάλα 

και το καινούριο σπίτι. 

Μπορούμε να βοηθήσουμε το άτομο να εξοικειωθεί με την έννοια της «αλλαγής». 

Για παράδειγμα, δώστε στο άτομο περισσότερο χρόνο για να παίξει στο υπολογιστή 

αντί για διάβασμα μια ημέρα, για να του δείξουμε ότι οι αλλαγές στην ρουτίνα 

μπορούν να είναι ευχάριστες. Έπειτα, μετά τη «θετική» αλλαγή (πχ κάνω τα 

μαθήματα μετά το φαγητό, αντί πριν το φαγητό), κάντε μια «αρνητική» αλλαγή (πχ 

αλλάξτε την ώρα του παιχνιδιού με την ώρα διαβάσματος). Αυτές οι τροποποιήσεις  
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στο πρόγραμμα τους, μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να συνηθίσει την ιδέα της 

αλλαγής, να μάθει να προσαρμόζεται και διαχειρίζεται το άγχος του. 

Για περιπτώσεις  που εμφανίζεται  προβληματική συμπεριφορά, μπορεί να χρειαστεί 

να χορηγηθούν αντιψυχωσικά φάρμακα. Αυτά μπορεί να μειώσουν την 

επιθετικότητα στο άτομο με αυτισμό, αλλά μπορεί και να προκαλέσουν καταστολή ή 

μυϊκή δυσκαμψία. 

Για το λόγο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία με ειδικό γιατρό ο οποίος θα 

παρακολουθεί την πορεία του ατόμου αρκετά συχνά. 

Χρήσιμες συμβουλές 

Τα άτομα με ΔΑΦ συχνά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν προφορικά. Γι’ αυτό, οι 

εξωτερικές εκδηλώσεις άγχους, μπορεί να αποτελούν τις μόνες ενδείξεις ότι κάτι 

τους ενοχλεί. Σημαντικό είναι: 

1. να μάθετε τι προκαλεί άγχος στο παιδί, διότι τα παιδιά που είναι στο φάσμα 

του αυτισμού, μπορεί να δυσκολεύονται στην κατανόηση και επικοινωνία των 

συναισθημάτων, γι’ αυτό ίσως χρειαστεί να «διαβάσετε» τα σήματα που 

στέλνει το παιδί σας και έπειτα να καταλάβετε τι είναι αυτό που του 

προκαλεί άγχος. 
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2. Επιπλέον, μερικοί παράγοντες που προκαλούν άγχος είναι: 

 Οι αλλαγές στη ρουτίνα, όπως μια αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα 

 Οι αλλαγές στο χώρο 

 Άγνωστές κοινωνικές καταστάσεις 

 Αισθητηριακές ευαισθησίες, όπως έντονο φως - ήχος, ενόχληση σε 

συγκεκριμένες γεύσεις ή υφές. 

Εφόσον, ολοκληρώσετε την παρατήρηση σας και καταγράψετε μερικά από τα 

πράγματα που προκαλούν ανησυχία στο παιδί σας, μπορείτε να αναζητήσετε 

τρόπους να το βοηθήσετε να διαχειρίζεται αγχώδεις καταστάσεις. 

Βοηθητικό είναι να δώσετε πολλές ευκαιρίες στο παιδί, έτσι ώστε να βρεθεί 

αντιμέτωπο με διάφορες καταστάσεις και πράγματα που το αγχώνουν και να 

προσπαθήσει να τα διαχειριστεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

3. Χρειάζεται να διδάξετε στο παιδί σας τι είναι το άγχος, πως αντιδρά το σώμα 

μας σε καταστάσεις άγχους και με ποιο τρόπο θα καταφέρει να ηρεμήσει. 

4. Μια απλή στρατηγική χαλάρωσης για να ηρεμήσει το παιδί όταν αισθάνεται 

ανησυχία είναι να μετράει αργά από το 1 έως το 10, παίρνοντας βαθιές 

αναπνοές.  
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Καλό είναι να εφαρμόσετε αυτές τις στρατηγικές όταν το παιδί είναι ήρεμο 

και μόλις το παιδί τις μάθει, μπορείτε να το καθοδηγήσετε για να τις 

χρησιμοποιεί όταν παρατηρείται ότι αισθάνεται ανήσυχο και νιώθει άγχος. 

5. Χρήσιμη τεχνική είναι η οπτικοποίηση, διότι τα παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού μαθαίνουν και κατανοούν πιο εύκολα με οπτικό τρόπο, οπτικά 

προγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες και κοινωνικές ιστορίες. 

Ένα απλό παράδειγμα είναι, όταν το παιδί σας είναι ανήσυχο και δυσκολεύεται να 

σας αποχωριστεί για να πάει στο σχολείο, θα μπορούσατε με οπτικό τρόπο- οπτικό 

πρόγραμμα να του περιγράψετε την ημέρα του, πιο συγκεκριμένα με απλές 

φωτογραφίες από αυτά που θα κάνετε, καθώς και μια σαφή εικόνα που θα 

σηματοδοτεί το τέλος. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν υπάρχει μια αλλαγή στη ρουτίνα του, όπως μία 

εκδρομή με το σχολείο, το οπτικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην 

προετοιμασία και ενημέρωση του παιδιού με το να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα 

του την αντίστοιχη εικόνα/φωτογραφία/γραπτή σημείωση. Με αυτόν τον τρόπο 

προετοιμάζεται το παιδί, βλέποντας το πρόγραμμα τακτικά, ώστε να γνωρίζει ότι η 

εβδομαδιαία του ρουτίνα θα είναι διαφορετική και θα μπορεί να διαχειριστεί την 

αλλαγή. 
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Μερικά παιδιά βρίσκουν χρήσιμο να προειδοποιούνται για μια αλλαγή ή ένα 

γεγονός μια ημέρα νωρίτερα. Κάποια άλλα παιδιά θέλουν να γνωρίζουν για τις 

αλλαγές μια εβδομάδα νωρίτερα. Ωστόσο, σε μερικά παιδιά, η προειδοποίηση 

δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος μέχρι την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή, 

επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον ρυθμό του κάθε παιδιού 

εξατομικευμένα ως προς την διαχείριση της αλλαγής. 

Ο ρόλος των γονέων 

Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο ώστε τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού 

να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. Στην πραγματικότητα, πολλοί 

αναφέρουν ότι οι γονείς, μπορούν όχι μόνο να είναι γονείς, αλλά εκπαιδευτές, 

θεραπευτές και φίλοι. Κάποιες χρήσιμες συστάσεις θα μπορούσαν να είναι: 

1. Ενθαρρύνετε και ανταμείψτε το παιδί σας όταν προσπαθεί να διαχειριστεί 

μια συμπεριφορά.  

2. Αγνοήστε τις υπερβολικές εκδηλώσεις ανησυχίας.  

3. Διακρίνετε ρεαλιστικούς και μη ρεαλιστικούς φόβους, έτσι ώστε να μη 

καθιερωθεί- ενισχυθεί μια λάθος συμπεριφορά. 

4. Εμπιστευτείτε το παιδί σας ότι είναι ικανό να διαχειριστεί μια 

συμπεριφορά. 
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5. Πρότυπες συμπεριφορές είναι βοηθητικές. Τα παιδιά μιμούνται πιο 

εύκολα μια συμπεριφορά που τους είναι γνώριμη από το οικείο 

περιβάλλον. 

6. Συνεργασία μεταξύ των δύο συζύγων. 

7. Συζητήστε με όσους εμπλέκονται με το παιδί, έτσι ώστε να γενικεύσει τη 

συμπεριφορά και σε διαφορετικά πλαίσια. 

Οι γονείς αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση του άγχους του παιδιού 

που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα το παιδί σας 

πέρα από εσάς. 
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