
Οι δυςκολίεσ ςτο ντφςιμο πολλζσ φορζσ, ζχουν ςχζςθ με τθν Αιςκθτθριακι Επεξεργαςία. Τα 

άτομα που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν αιςκθτθριακι επεξεργαςία δυςκολεφονται να 

οργανϊςουν ι αλλιϊσ να «ρυκμίςουν» τα ερεκίςματα που δζχονται τόςο από το περιβάλλον όςο 

και από το ίδιο τουσ το ςϊμα. Ζτςι δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που νιϊκουν τα ερεκίςματα ωσ 

«απειλζσ» ι ωσ ζντονα δυςάρεςτθ εμπειρία και ωσ εκ τοφτου οι αντιδράςεισ τουσ χαρακτθρίηονται 

ωσ «μθ επικυμθτζσ». 

Οι αιςκθτθριακζσ δυςκολίεσ ςτο ντφςιμο είναι ςχετικά ςυχνό φαινόμενο και οριςμζνεσ φορζσ 

κάνει τθν κακθμερινότθτα από ιδιαίτερα κουραςτικι ζωσ πολφ δφςκολθ. Κάποια ςθμάδια που μασ 

φανερϊνουν δυςκολίεσ ςτθν αιςκθτθριακι επεξεργαςία κατά τθ διάρκεια του ντυςίματοσ μπορεί 

να είναι:  

 Ενοχλοφνται από ραφζσ (θ μεγαλφτερθ δυςκολία εντοπίηεται ςτισ κάλτςεσ και τα 

εςϊρουχα) 

 Ενοχλοφνται από κάκε είδουσ ετικζτεσ (ςυχνά αναφζρουν ότι τουσ γαργαλάνε ι ότι τουσ 

πονάνε) 

 Επιλζγουν να φοράνε ςυγκεκριμζνα υφάςματα 

 Συγκεκριμζνα ροφχα δίνουν τθν αίςκθςθ πωσ γρατςουνάνε ι γαργαλάνε 

 Προτιμοφν να φοράνε κάκε μζρα τα ίδια ροφχα 

 Προτιμοφν τα «απλά» ροφχα. Χωρίσ κουμπιά, φερμουάρ, ςοφςτεσ κτλ 

 Δεν ανζχονται τα παποφτςια 

 

 Προτιμοφν τα πιο «χαλαρά» ροφχα. Να μθν πιζηουν κακόλου το ςϊμα. Μπορεί όμωσ να 

ςυμβαίνει και το αντίκετο. Να προτιμοφν τα υπερβολικά ςτενά και ελαςτικά ροφχα 

Ευτυχϊσ, υπάρχουν αρκετά πράγματα πλζον που μποροφμε να κάνουμε για να βοθκιςουμε το 

παιδί που αντιμετωπίηει δυςκολίεσ αιςκθτθριακισ επεξεργαςίασ, με τθ βοικεια απλϊν 

κακθμερινϊν παρεμβάςεων και των πολλϊν ειδϊν υφαςμάτων τα οποία είναι «φιλικά» προσ το 

αιςκθτθριακό μασ ςφςτθμα. 



 Δεχόμαςτε τισ αιςκθτθριακζσ δυςκολίεσ και  κατανοοφμε τόςο τθν ευαιςκθςία του παιδιοφ 1

ςτο κζμα των υφαςμάτων (των υφϊν) όςο και τθν επιλογι του να φοράει ςυγκεκριμζνα ροφχα. 

ΔΕΝ το κάνει επίτθδεσ οφτε είναι κάποιο «καπρίτςιο» τθσ ςτιγμισ! 

 Αφαιροφμε τισ ταμπζλεσ από όλα τα ςθμεία που υπάρχουν ςτα ροφχα 2

3 Επιλζγουμε ροφχα με μαλακά ι/και ελαφριά υφάςματα 

 Αφιςτε το παιδί να δοκιμάςει τα ροφχα πριν τα αγοράςετε. Ζτςι κα είναι ςίγουρο για τθν 4

αίςκθςθ που του προκαλοφν 

 Όταν βροφμε το φφαςμα ι τθν υφι που ταιριάηει ςτο παιδί, φροντίηουμε να αγοράςουμε 5

παραπάνω από ζνα ροφχο. Ζτςι πάντα κα ζχουμε κάτι με το οποίο το παιδί κα νιϊκει άνετα και 

χαλαρά 

 Εάν επικυμεί τα ροφχα του να είναι πιο χαλαρά και «ελεφκερα», μπορείτε να αγοράςετε ζνα 6

νοφμερο μεγαλφτερο 

7 Αποφφγετε τα πουκάμιςα με γιακά, μανςζτεσ ι λάςτιχα όπωσ επίςθσ και τισ μπλοφηεσ με 

ψθλό γιακά. Δθμιουργοφν μια αίςκθςθ περιοριςμοφ και πίεςθσ 

 Εάν προτιμά τα ροφχα να το πιζηουν, τότε μπορείτε να αγοράςετε ροφχα που προςκολλοφνται 8

ςτο ςϊμα όπωσ τα κολάν, οι ελαςτικζσ μπλοφηεσ και τα ελαςτικά φανελάκια  



 Εάν οι ραφζσ του είναι πολφ ενοχλθτικζσ, γυρίςτε από «τθν ανάποδθ» τισ κάλτςεσ και τα 9

εςϊρουχα 

 

 Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ μζκοδο «κρεμμφδι» ςτο ντφςιμο του παιδιοφ. Εάν 10

δθλαδι, το φουςτάνι ι θ μπλοφηα που φοράει το ενοχλεί, δϊςτε του μια μπλοφηα ι ζνα φανελάκι, 

με το οποίο αιςκάνεται καλφτερα, να φορζςει από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φορζςει 

ακόμα περιςςότερα είδθ ροφχων 

 Ίςωσ χρειαςτεί να αλλάξετε το απορρυπαντικό ι το μαλακτικό των ροφχων που 11

χρθςιμοποιείτε. Η μυρωδιά τουσ μπορεί να είναι ανυπόφορθ για κάποιουσ. Ψάξτε μαηί με το παιδί 

ποια μυρωδιά του αρζςει περιςςότερο 

12 Αφιςτε το παιδί να επιλζξει τι κα φορζςει. Εάν πιεςτεί να φορζςει κάτι με το οποίο δεν 

αιςκάνεται άνετα, το μόνο που κα καταφζρετε είναι να εκνευριςτεί και ίςωσ να εκφραςτεί με 

ζντονο τρόπο   

 Δώςτε αρκετό χρόνο ςτθ διαδικαςία του ντυςίματοσ! Ζτςι, μόνο του το παιδί κα 13

πειραματιςτεί και κα αιςκανκεί καλά με τα ροφχα που κα φορζςει 

14 Εάν δεν ζχετε πολφ χρόνο, επιλζξτε μια μζρα το ςαββατοκφριακο, να «παίξετε» με τα 

ροφχα τθσ ντουλάπασ και να ανακαλφψετε παρζα ποια ροφχα του είναι πιο ευχάριςτα και 

αιςκάνεται άνετα με αυτά. Ζτςι θ κακθμερινι επιλογι ντυςίματοσ κα γίνει πιο εφκολθ!   
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