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 O ADHD medycyna wie dopiero od 143 lat. Z tego wynika, że nie jest to nowa moda, 

ucieczka przed problemami szkolnymi, ale prawdziwy problem – choroba. ADHD zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej nie zawsze był nazywany tak samo, nazewnictwo 

zmieniało się wraz z upływem lat. Dzisiaj używane są dwie nazwy określające tę chorobę. W 

klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV) jest mowa o 

Attention Deficit Hiperactivity Discorder (ADHD), czyli o „Zespole nadpobudliwości 

psychoruchowej z zaburzeniami uwagi”. Natomiast w proponowanej przez Światową 

Organizacje Zdrowia międzynarodowej klasyfikacji chorób, (ICD-10) występuje termin 

Hiperkinetic Discorder, czyli: Zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne. 

Osobiście będę używała określenia popularnego w języku polskim: „zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej” lub określenia stosowanego na całym świecie, czyli ADHD. 

Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie oznacza zespół nadpobudliwości, 

czyli zespół hiperkinetyczny będący schorzeniem mającym charakterystyczne objawy 

wymagającym odpowiedniego leczenia. Choć jeszcze nie do końca poznano tę chorobę, 

wiadomo już, że za jej objawy odpowiadają zaburzenia procesów odbywających się w mózgu. 

Komórki nerwowe nie łączą się ze sobą bezpośrednio, lecz przekazują informacje za pomocą 

substancji zwanych neuroprzekaźnikami. Za ADHD odpowiadają przede wszystkim 

dopamina  i noradrenalina. Właściwy poziom dopaminy odpowiada za stan gotowości do 

odbioru i przetwarzania danej informacji, a także za ciągłą zdolność naszego umysłu do 

koncentrowania się na jednym, wybranym bodźcu. Właściwy poziom dopaminy pozwala, 

więc nam odrzucić nieważne informacje i utrzymać uwagę na zadaniu. Rola noradrenaliny w 

zespole nadpobudliwości jest mniej znana. Prawdopodobnie odpowiada ona za reakcję „walki 

lub ucieczki”. Zaburzone działanie tych neuroprzekazników powoduje, że dziecko jest zbyt 

ruchliwe, działa pod wpływem impulsu i na niczym nie potrafi się skupić. Dzieci z ADHD 

tworzą chaos i żyją w chaosie. Najnowsze badania wykazały, że nadpobudliwość 

psychoruchowa jest zaburzeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, czyli 

uwarunkowanym genetycznie. Osoby cierpiące, na ADHD mogą mieć specyficzne wzorce 

pracy mózgu. Wiadomo, że mózg dziecka nadpobudliwego psychoruchowo funkcjonuje 

inaczej niż u dziecka zdrowego. Zaburzone są w nim procesy syntezy i analizy, czyli te, które 

zdrowemu człowiekowi pomagają odbierać i porządkować bodźce z otaczającego świata. 

Marginalnie rozważa się też, że powstanie ADHD wiąże się z wpływem czynników 

pozagenetycznych. Należą do nich m. In. Wcześniactwo, picie alkoholu     i palenie 

papierosów przez matkę w czasie ciąży, ekspozycja na wysokie stężenie ołowiu we 

wczesnym dzieciństwie oraz urazu mózgu, zwłaszcza uszkodzenie kory przedczołowej. Ale 

wszystkie te czynniki razem wzięte wyjaśniają nie więcej niż 20-30% przypadków ADHD u 

chłopców i jeszcze mniejszy odsetek u dziewcząt. 

Neesweek Polska, komentuje przemiany zachodzące w mózgu chorego dziecka tak:  

 „U dzieci cierpiących na ADHD specjaliści zaobserwowali pewne zmiany w mózgu. Pod 

wpływem, jakich czynników one wystąpiły – wciąż nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że 

dochodzi do zaburzeń w wydzielaniu serotoniny, noradrenaliny  i dopaminy, substancji 

odpowiedzialnych za kontaktowanie się komórek nerwowych. Skutki tego są opłakane. 

Dziecko nie potrafi się na niczym skupić; rozprasza je wszystko; szmer z sąsiedniego pokoju, 

mucha chodząca po szybie, wzorek na ubraniu. Jedna z mam takiego dziecka, – które leczone 

jest w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie – wspomina, że zabawki 



syna podzieliła na dwusekundowe i dziesięciosekundowe. Tyle, bowiem czasu interesowała 

chłopca zabawa nimi, potem szukał nowych wrażeń. Gdy ich nie znajdował, rozrabiał. 

Dziecko z ADHD nie umie się podporządkować nakazom i zakazom. Jest w ciągłym ruchu, 

brakuje mu czasu nawet na zjedzenie posiłku. Siada przy stole, gdy jest już tak zmęczone, że 

nie ma siły dalej biegać. Ta wieczna pogoń i odmienność uniemożliwia mu nawiązanie 

jakichkolwiek kontaktów z kolegami.”  

Bardzo często odwracają się od takiego dziecka rówieśnicy, bo choć ono pragnie akceptacji, 

zachowuje się tak, że nikt nawet rodzice – nie mogą z nim wytrzymać. Objawy 

nadpobudliwości psychoruchowej są bardzo zróżnicowane i choć zaburzenie jest 

uwarunkowane genetycznie w znaczący sposób wpływa na jego przebieg szkolna i domowa 

atmosfera. Nadpobudliwość ujawnia się najczęściej wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej, z 

tego powodu, że szkoła jest zazwyczaj pierwszą poważną instytucją społeczną oceniającą 

zachowanie dziecka. Do czasu rozpoczęcia nauki rodzice znoszą trudne zachowanie dziecka, 

powoli się do nich przyzwyczajając i dopiero konfrontacja ze szkoła ukazuje całość problemu. 

ADHD występuje na całym świecie, we wszystkich kulturach, jako ( jednostka chorobowa) - 

może być stwierdzona jedynie przez lekarza, psychiatrę, psychologa na podstawie 

określonych kryteriów. Zaburzenie to jest rozpoznawane u dzieci mających trwale 

występujące objawy, które rozpoczęły się przed 7 rokiem życia.   Najpopularniejszymi 

klasyfikacjami są DSM – IV, klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

oraz ICD – 10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych, rewizji 10. W obu metodach bada się u dziecka objawy zaburzenia koncentracji 

uwagi, nadruchliwość i impulsywność. 

ADHD charakteryzuje: 

-         nadruchliwość, niemożność skupienia się na jednej czynności, 

-         zaburzenia uwagi, problem z zabraniem się do pracy, 

-         zaburzenia poczucia czasu, 

-         nieustanne przerywanie i niekończenie powierzonych zadań, 

-         impulsywność, a niekiedy wręcz agresja. 

  

            Bez względu na to, co jest przyczyną zespołu nadpobudliwości czy zachowań, 

konieczne jest podjęcie działań przez dorosłych z jego otoczenia. Brak reakcji może 

doprowadzić do niepowodzeń w nauce, zaburzeń nerwicowych lub zachowania. Hamowanie 

aktywności dzieci nadpobudliwych nie przyczynia się do usunięcia trudności 

wychowawczych. Trzeba im zapewnić takie działania, aby mogły rozładować napięcie, 

kierować ich energię na rzeczy społecznie użyteczne i przynoszące satysfakcję, a chronić 

przed nadmiarem bodźców podniecających. Stwarzać im okazję do samokontroli i 

opanowania. Przy trudnych zadaniach objawy nadpobudliwości zwiększają się. Ważną rolę w 

pokonywaniu trudności odgrywa dobra współpraca nauczyciela z rodzicami. W cięższych 

przypadkach należy zwrócić się o pomoc do fachowców lekarzy, psychologów, pedagogów. 

W przypadku stwierdzenia nadpobudliwości może być potrzebna konsultacja psychiatry 

dziecięcego i ewentualne leczenie farmakologiczne. Nadpobudliwość nie jest taką chorobą, 



przy której łatwo można podzielić dzieci na zdrowe i chore, a podział na dzieci spokojne, 

przeciętne, żywe, bardzo żywe i nadpobudliwe jest kwestią dość umowną. W każdym, zatem 

przypadku, gdy podejrzewamy nadpobudliwość, należy zadać pytanie, czy mamy do 

czynienia z nadpobudliwością patologiczną. Może jest to raczej zbliżający się do granic 

normy wariant normalnego rozwoju? Aby można było mówić o zespole nadpobudliwości, 

dziecko musi mieć objawy stałe lub niemal stałe, choćby o różnym nasileniu, a zatem i w 

szkole i w domu, i na podwórku. Zwykle najbardziej nasilone są w szkole, ze względu na 

konieczność zachowania tam stałej uwagi i pozostawania w jednym miejscu. Ważne jest także 

stwierdzenie, że objawy te występują od wczesnego dzieciństwa. Nadpobudliwość jest cechą 

człowieka, która ujawnia się z różną siłą w rozmaitych sytuacjach, więc może się znacznie 

nasilić pod wpływem stresu, w dużej klasie, po zmianie nauczyciela, ale także w przypadku 

problemów rodzinnych. Kiedy indziej może być mniej nasilona, jednak zwykle nie można 

powiedzieć, że jej objawy kiedyś poza wczesnym dzieciństwem nie występowały. Jeśli 

dziecko dość dobrze radziło sobie w domu i w szkole, nie miało zaburzeń uwagi, nie było 

nadruchliwe, nagle zaczyna mieć kłopoty, oznacza to zwykle, że zachorowało na jakąś 

chorobę lub coś dramatycznego wydarzyło się w jego życiu – w obu przypadkach nie 

możemy mówić o zespole nadpobudliwości. Jeżeli opisane zachowania występowały już od 

wczesnego dzieciństwa, jeżeli są bardzo wyraźne i zauważalne we wszystkich sytuacjach 

życiowych oraz nie poddają się zabiegom wychowawczym, to stwierdza się ADHD. 

 W pracy z dzieckiem nadpobudliwym bardzo istotne jest:  

 zapewnienie mu atmosfery spokoju i bezpieczeństwa oraz stały rytmiczny plan dnia,   

 odnosić się do dziecka z wyrozumiałością i cierpliwością, rozumieć, że jego 

"niegrzeczność " nie wynika ze złośliwości, ale z nieumiejętności kontrolowania 

swego zachowania,  

 postępować z dzieckiem konsekwentnie, uzgodnić z nim jego stałe obowiązki  i 

kontrolować czy je wykonuje,  

 polecenia dawane dziecku formułować krótko i jasno, unikać formy rozkazującej, 

precyzować swoje oczekiwania wobec zachowania dziecka ( nie uogólniać: bądź 

grzeczny, ale zrób tak i tak),  

 dostosować zadania do możliwości dziecka (początkowo dobrze jest pomagać w ich 

wykonywaniu),  

 stopniować trudności - od pracy krótkiej i łatwej do trudniejszej wymagającej dłuższej 

koncentracji  

 dopilnować by dziecko kończyło zadanie w klasie,  

 nie ograniczać nadmiernej ruchliwości dziecka, jego wzmożoną potrzebę ruchu 

zaspokajać zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu, gimnastyką, 

tańcem, pływaniem: 

- prowadzić ćwiczenia ruchowe równoważące procesy nerwowe:- ćwiczenia zręcznościowe, 

- wprowadzić techniki relaksacyjne i stosować je zwłaszcza przed odrabianiem lekcji 

(hamowanie złości, oddychanie, trening autogenny Schulza, ćwiczenia metodą Dennisona), 

- ćwiczenia ruchowe w oparciu o teksty muzyczne, 

- wycieczki w celu obserwowania ładu i harmonii w przyrodzie.  

  



 dbać o to, aby dziecko było stale czymś zajęte. Dla dzieci nadpobudliwych 

szczególnie wskazane są, tzw." ciche zabawy", układanki, loteryjki, wycinanie, 

malowanie, lepienie  

 łączyć prace ręczne z wysiłkiem intelektualnym,  

 gdy chcemy zainteresować czymś dziecko to musi być to: ciekawe i krótkie,  

 w czasie prowadzenia lekcji - jeśli to możliwe - opowiadaj z entuzjazmem,  w 

napięciu,  

 chwalić dziecko, gdy jest grzeczne i potrafi się opanować, 

 gdy dziecko przeżywa sytuację konfliktową nie zostawiać go zbyt długo w napięciu 

emocjonalnym, 

 motywować tak, by dziecko widziało cel działania i zastosowanie swoich prac, 

 prezentować dziecku właściwych form zachowania (należy mówić jak dziecko 

powinno się zachować, a nie, czego ma nie robić, przećwiczyć trudne sytuacje w 

postaci dramy na niby, by dziecko wypróbowało nowe reakcje w sprzyjających  

okolicznościach),  

 urozmaicaj formy przekazu, łącz posiadaną już wiedzę z aktualną, 

 nagradzać i chwalić prawidłowe zachowania i ignorować żądania dziecka w 

niewłaściwy sposób zgłaszane, 

 podkreślać dobre strony dziecka i mówić o tym, że stać je na więcej. 

Podsumowując chcę podkreślić, że największą rolę w pracy z takim dzieckiem odgrywać 

powinni rodzice i najbliższe otoczenie dziecka. Dziecko z ADHD najpierw działa potem 

myśli. Rodzice nie powinni poprzestać na terapii, ale w domu rozmawiać z dzieckiem jak 

najczęściej i jak najdłużej.  
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