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Ce sunt tulburările de anxietate?
Frica, stresul și anxietatea sunt răspunsuri normale și

sănătoase la circumstanțe amenințătoare sau stresante. 
 

Totuși, dacă anxietatea întrerupe abilitatea unei
persoane de a funcționa în viața de zi cu zi, ea/el este

posibil să aibă o tulburare de anxietate. 
 

Simptomele tulburărilor de anxietate pot varia de la
sentimente de îngrijorare până la atacuri paralizante de

teroare și/sau panică.
 

Tulburările de anxietate sunt cele mai comune
probleme de sănătate mintală experimentate de copii și

adolescenți.

Tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD) – Gânduri
provocatoare persistente, incontrolabile și/sau care produc
anxietate (obsesii), care pot fi calmate doar prin adoptarea
unor comportamente specifice, repetitive (compulsii).

Obsesiile comune includ: anxietate cu privire la germeni și
îndoieli sau temeri agasante legate de lucruri rele sau
catastrofice care ar putea avea loc. 

Compulsiile comune includ: spălatul pe mâini, organizare
exagerată, verificarea și reverificarea detaliilor, numărat
repetitiv, atingeri sau bătăi și/sau respectarea unor reguli
rigide de ordine și rutină.

Tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) – Un
răspuns anxios la un eveniment terifiant sau care a pus
viața în pericol persoanei, care rezultă în gânduri, amintiri
și vise persistente și înfricoșătoare cu privire la experiența
traumatică, acompaniate adesea de sentimentul foarte real
că persoana retrăiește trauma.

Tulburarea de anxietate de separare – Frica de separare
de o persoană dragă până la un nivel la care afectează
funcționarea în viața de zi cu zi a persoanei, și care nu mai
este adecvată din punct de vedere al dezvoltării persoanei.

Tipuri de tulburări de anxietate
Tulburare de anxietate generalizată (GAD) – Anxietate
caracterizată de îngrijorare nerealistă și excesivă continuă.
La copii și adolescenți, această îngrijorare este de obicei
legate de familie, școală, interacțiuni sociale și/sau
competițiile sportive.

Tulburarea de panică – Marcată de atacuri de panică în
momente imprevizibile, fără un factor declansator cunoscut.
Atunci când o persoană începe să evite situațiile din frica de
a nu avea un atac de panică, acest fenomen se numește
Agorafobie.

Fobiile – Frică irațională, persistentă și incontrolabilă de un
obiect, o situație sau o activitate specifică, care conduce de
obicei la evitarea acelui obiect, situație sau activitate. 2



Semne și simptome prevalente ale anxietății
 

Sentimente de îngrijorare, frică sau stres – Pot include plâns frecvent,
persoana se simte copleșită și/sau neînțeleasă și evitare a situațiilor ce
provoacă anxietate

Iritabilitate – Poate include hipersensibilitate, reacții exagerate la situații
temperate și sentimente de enervare, agitație, dispoziții schimbătoare și/sau
sentimente de furie

Oboseală sau energie scăzută – Poate include extenuare fizică sau psihică
susținută, fără vreun efort anterior, letargie și nevoia de efort excesiv pentru a
duce la sfârșit chiar și sarcini mici

Agitație sau sentimente de nervozitate – Poate include dificultăți în a sta pe
loc, mâini și picioare care se agită, vorbire excesivă, întreruperea sau tendința
de a fi intruziv cu ceilalți și dificultatea de a se relaxa

Dificultăți de somn – Pot include insomnie sau somn agitat, dificultăți în a
stea treaz la școală, întârzieri sau absenteism legate de dificultățile de somn

Copilăria timpurie (3-6 ani) 
 

Tulburările de anxietate pot fi mai greu de detectat la
această vârstă ca urmare a variațiilor adecvate de

dezvoltare. De exemplu, este adecvat din punct de
vedere al dezvoltării pentru copii la această vârstă să
manifeste stres atunci când sunt separați de părinți și
să simtă niveluri înalte de frică cu privire la creaturi

imaginare, animale sau întuneric. Detectarea este
dificilă și ca urmare a lipsei abilității copiilor de
această vârstă să exprime verbal ceea ce simt.

Acuze somatice – Poate include tensiune musculară și/sau copilul reclamă
dureri frecvente de cap, stomac și alte indispoziții fizice

Atacuri de panică – Pot include ritm cardiac rapid sau durere în piept;
transpirat, tremurat; tăieri ale respirației sau senzație de înecare; amețeală;
sentimentul de a fi ireal sau deconectat; teama de a pierde controlul sau de a
muri; amorțeală, fiori sau bufeuri; sentimente de rău iminent 

Anxietate de separare – Poate include frica de a nu fi pierdut sau luat de la
membrii familiei, teama că ceva tragic s-ar putea întâmpla dacă separarea
apare, simptome de panică sau acuze somatice la separare, frica excesivă de a
dormi singur, refuzul de a părăsi casa sau de a merge la școală

Dificultate în a se concentra sau ,,golire” a minții – Poate include visare cu
ochii deschiși, dificultate în a lua decizii și dificultate în a procesa sau a regăsi
informații

Comportamente dezadaptative – Pot include comportamente care denotă
lipsă de cooperare sau rebeliune

Variații în dezvoltare
Anumite simptome de anxietate pot fi mai proeminente la

anumite vârste. Mai jos sunt câteva exemple.

Copilăria mijlocie (7-12 ani)
 

S-a observat o creștere bruscă în diagnosticarea
copiilor de această vârstă cu Tulburări de Anxietate în
ultimii zece ani. La acest stadiu al dezvoltării, copiii

încep adesea să își exprime anxietățile, însă este
posibil să nu aibă abilitatea de a le recunoaște natura

irațională. Copiii de această vârstă este posibil să
încerce să își ascundă anxietatea, fapt care poate

rezulta în comportamente din sfera opoziționismului.
Școlile pot observa totodată o creștere a acuzelor

somatice și o scădere a performanței școlare pentru
copiii din această grupă de vârstă.

Adolescența (13-18 ani) 
 

Adolescenții care au dificultăți cu privire la anxietate
încep adesea să recunoască natura irațională din

spatele anxietăților lor, însă tot nu le pot controla.
Simptomele legate de anxietate mai comune în
această grupă de vârstă decât în celelalte includ

abuzul de substanță, absenteism și comportamente
crescute de rebeliune și asumare a riscurilor. În
adolescență, încercările de a evita sau a masca

sentimentele de anxietate pot lua forma unei aparențe
de opoziție crescută.
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Tipuri de ADHD
Implicații educaționale

 
Există multe implicații educaționale pentru elevii cu

anxietate. Acești elevi au adesea stimă de sine scăzută și
niveluri ridicate de auto-critica. Pot experimenta stres intens

dacă munca nu este perfectă, finalizarea sarcinii devenind
consumatoare de timp și frustrantă. Mai mult, anxietatea de

performanță și frica de a nu se face de râs pot face
prezentările orale și participarea la grup chinuitoare sau

imposibile. 
 

Elevii cu tulburări de anxietate pot încerca să ocolească
aceste experiențe stresante, evitând clasa, temele sau școala

cu totul. Mulți elevi cu tulburări de anxietate pot
experimenta dificultăți de concentrare și oboseală; precum

starea de anxietate ridicată, aceste două simptome pot afecta
învățarea și reținerea. 

Anxietatea se poate manifesta în moduri diferite, în funcție de
normele culturale și etnice și ar trebui evaluată întotdeauna în
contextul cultural și de mediu al persoanei. De exemplu, unele

culturi au o frică extremă față de vrăjitorie, care poate fi un
simptom al anxietății clinice doar dacă este excesivă în

contextul normelor culturale ale persoanei și, de asemenea,
dacă afectează abilitatea persoanei de a funcționa în viața de

zi cu zi.
 

În plus, trebuie luat în considerare și dacă anxietatea este în
legătură cu pericole reale sau curente. Copiii/adolescenții care

trăiesc în comunități sau case cu violență pot manifesta
simptome similare cu anxietatea care nu sunt, însă, excesive

circumstanțelor lor. În aceste situații, intervenția ar trebui
bazată în special și în principal pe îmbunătățirea condițiilor de

mediu care cauzează simptomele.

Considerente culturale
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