
Съпътстващи симпотими при нарушенията от аутистичния спектър

Макар че не са част от признатите диагностични критерии за получаване на 
диагноза от аутистичния спектър, децата с аутистично нарушение може да 
проявяват една или повече от следните особености:

Сензорни трудности – Много аутистични деца са свръхчувствителни или 
имат намалена чувствителност към сензорни стимули. Те може да избягват 
хората, които им говорят, и дори понякога да изглеждат като глухи. Друг път, 
може да са разтревожени дори от някои леки шумове и звуци. Внезапните 
звуци като звънене на телефон или звънец, може да бъдат много 
разстройващи за тях, и те може да им реагират със запушване на ушите или 
с издаването на повтарящи се звуци, така че да заглушат внизапния звук. 
Децата от спектъра може да имат свръхчувствителност и към докосване. Те 
може да изпитват неприятна болка от допира на определени материи 
върху кожата им. 

Емоционални трудности – Децата от спектъра може да имат трудности в 
регулирането на емоциите си и в тяхното адекватно изразяване. Например, 
детето може да започне да крещи, плаче или да се смее истерично без 
видима причина. Когато е стресирано, то може да проявява разрушително 
и дори агресивно поведение (да чупи неща, да хапе другите или да 
наранява себе си). National Dissemination Center for Children with Disabilities 
в Америка съобщява, че аутистичните деца може да не разбират реалните 
опасности като движение на превозни средства или височините, така както 
могат да бъдат ужасени от различни безобидни и безопасни обекти като 
препарирани животни или животни играчки.

Непостоянни когнитивни способности – Аутистичните нарушения влияят 
на всички нива на интелигентност. Дори деца с нормален или висок 
интелект често имат променливо развиващи се когнитивни умения. Не е 
изненадващо, че вербалните умения са по-слаби от невербалните. Още 
повече, децата с аутизъм обичайно се справят добре със задачи 
включващи паметта или визуалните умения, докато задачи, които изискват 
абстрактно или символично мислене са доста трудни за тях.


