
ADHD – PRZYCZYNY I OBJAWY 

Co to jest ADHD? ADHD czyli ATTENTION DEFICYT HYPERACTIVITY DISORDER, co w tłumaczeniu na 

język polski oznacza „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”. 

W Polsce poza terminem ADHD używa się też pojęć „zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia 

hiperkinetyczne”. 

Nadpobudliwość psychoruchowa , rozumiana medycznie, to schorzenie o określonych objawach, 

które wymagają leczenia. W dużym skrócie można określić, że nadpobudliwość psychoruchowa to 

odmienna praca mózgu, uniemożliwiająca dziecku kontrolowanie swoich zachowań, uwagi  i ruchów. 

Naukowcy zwracają uwagę, że zespół hiperkinetyczny dotyczy coraz większej liczby dzieci. 

Statystycznie w dwudziestoosobowej klasie jedno dziecko jest dotknięte ADHD. Specyficzne 

zachowania takiego dziecka ( zaburzenia uwagi, nadmierna impulsywność i ruchliwość) dezorganizują 

pracę w grupie i przeszkadzają wszystkim obecnym. 

Ale nie każde niepożądane zachowanie dziecka jest skutkiem zaburzeń hiperkinetycznych. Jeśli takie 

zachowania występują tylko w określonych sytuacjach albo są skutkiem jakiegoś wydarzenia lub 

choroby to nie jest to ADHD. Z ADHD nie mamy również do czynienia jeśli dziecko kogoś nie lubi i jest 

w stosunku do niego złośliwe, lub nie ma po porostu wpojonych norm właściwego zachowania. Jeśli  

dziecko wykonuje szybkie ruchy ( w większości zbędne), ciągle biega, skacze, ciągle zmienia pozycję, 

macha nogami lub ciągle poprawia włosy, okulary, zapina i odpina guziki lub ciągle bawi się drobnymi 

przedmiotami to możemy mówić o symptomach zespołu hiperkinetycznego. Również jeśli jest zbyt 

emocjonalne, szybko zachwyca się spontanicznymi pomysłami, ale jest niedokładne, niecierpliwe i 

chaotyczne,  i nie kończy zaczętych zadań a później przeżywa gwałtownie uczucie zawodu i 

rozczarowania, co z kolei prowadzi do emocjonalnej labilności i obniżonego poczucia wartości to 

możemy podejrzewać  ADHD. Kolejnym symptomem są problemy z koncentracją. Dziecko łatwo się 

rozprasza, skupienie się wymaga ogromnego wysiłku, zaczęte zadania nie są najczęściej kończone, 

bądź są wykonane niestarannie bo uwaga dziecka skupia się już na czymś innym. Dzieci z tego typu 

zaburzeniami z trudem dopasowują się do wymogów sytuacji, nie znoszą frustracji i impulsywnie 

reagują na wszelkie ograniczenia czy niemożność sprostania stawianym wymaganiom. 

PRZYCZYNY ADHD 

Od prawie 150 lat naukowcy usiłują określić przyczyny występowania zespołu hiperkinetycznego i jak 

dotąd nie udało się jednoznacznie takiej przyczyny ustalić. Obecnie przyjmuje się, że: 



 Jest to zaburzenie genetyczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie; 

 U osób cierpiących na ADHD mogą występować specyficzne wzorce pracy mózgu ( ale nie 

uszkodzenia) 

 U osób z ADHD istnieje zaburzona równowaga między dwoma podstawowymi 

neuroprzekaźnikami – noradrenaliną i dopaminą. 

Najnowsze badania sugerują, że istnieje cały zbiór niekorzystnych czynników powodujących, że u 

dziecka obserwuje się zaburzenia hiperkinetyczne. I tak, jako przyczyny główne wymienia się: 

 Predyspozycje i temperament (dziecko z pewnymi cechami przychodzi na świat, a czynniki 

zewnętrze prowokują pojawienie się zaburzeń); 

  Zaburzenia w przebiegu ciąży, zachowywanie nadmiernej ostrożności przez matkę 

(zmniejszony dopływ bodźców powoduje, że po urodzeniu dziecko reaguje „nadaktywnie” 

nawet  na najdrobniejsze bodźce); 

 Alergie (występują znacznie częściej u dzieci nadpobudliwych, co może potwierdzać teorię o 

szkodliwym wpływie na występowanie ADHD sztucznych barwników i konserwantów); 

 Długotrwały lub częsty stres;  

 Niedostateczny rozwój struktur psychicznych (brak wykształconych reakcji emocjonalnych, 

problemy z motoryką). 

Za  drugorzędne przyczyny uważa się: 

 Brak ustaleń wychowawczych (brak określonych reguł); 

 Rozwód rodziców; 

 Często zmieniające się osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. 

Według naukowców nie bez znaczenia są również takie czynniki jak: obciążenie hałasem, zbyt częste 

oglądanie telewizji  czy korzystanie z gier komputerowych, zbyt mało ruchu, zbyt mało doświadczeń 

na łonie przyrody. 

 

OBJAWY ADHD 

1. Zaburzenia koncentracji uwagi (brak uwagi) 

 Częste niezwracanie uwagi na szczegóły w czasie pracy, popełnianie błędów 

wynikających z niedbałości, 

 Nieumiejętność utrzymania uwagi na zadaniach i czynnościach związanych z zabawą, 



 Nieumiejętność postępowania według instrukcji lub poleceń (ale nie wynikająca z 

chęci przeciwstawiania się lub niezrozumienia polecenia), 

 Upośledzona umiejętność organizowania sobie pracy i innych form aktywności, 

 Unikanie i odwlekanie oraz silna niechęć do wysiłku intelektualnego, takiego jak 

nauka i odrabianie zadań domowych, 

 Częste gubienie rzeczy niezbędnych do pracy (np. przybory szkolne, zeszyty, książki), 

 Częste rozpraszanie uwagi przez bodźce zewnętrzne, 

 Częste zapominanie o różnych codziennych sprawach. 

Sześć lub więcej z podanych powyżej objawów zaburzeń koncentracji uwagi musi utrzymywać się 

przynajmniej przez sześć miesięcy w stopniu utrudniającym funkcjonowanie dziecka lub w stopniu 

niewspółmiernym do jego rozwoju. 

2. Nadmierna aktywność (nadruchliwość) 

 Częste nerwowe ruchy rąk lub nóg, wiercenie się na krześle, 

 Wstawanie z miejsca w sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia, 

 Wspinanie się na meble, chodzenie po pomieszczeniu, wtrącanie się w sytuacjach, 

gdy jest to niewłaściwe (w wieku młodzieńczym lub u dorosłych może występować 

jedynie uczucie niepokoju), 

 Nadmierna hałaśliwość w zabawie lub trudność zachowania spokoju w czasie 

wypoczynku, 

 Nadmierna gadatliwość i ruchliwość (nadmierna aktywność w stosunku do kontekstu 

społecznego i oczekiwań). 

W zależności od klasyfikacji – wg DSM – IV – minimum sześć, wg ICD – 10 – minimum trzy objawy 

nadmiernej ruchliwości muszą utrzymywać co najmniej 6 miesięcy w stopniu prowadzącym do 

nieprzystosowania lub nieadekwatnym do poziomu rozwoju dziecka. 

3. Impulsywność   

 Nieumiejętność czekania w kolejce w grach lub innych sytuacjach grupowych tego 

wymagających, 

 Częste udzielanie odpowiedzi, zanim zostanie zadane pytanie, 

 Częste przerywanie lub przeszkadzanie innym (wtrącanie się do rozmów, gier), 

 Częste wypowiadanie się bez uwzględnienia ograniczeń społecznych. 

Przynajmniej jeden (wg ICD – 10) z objawów musi utrzymywać się minimum sześć miesięcy w 

stopniu prowadzącym do nieprzystosowania lub niezgodnym z poziomem rozwoju dziecka. 

4. Pierwsze objawy zaburzeń muszą pojawić się przed siódmym rokiem życia a najpóźniej w 

wieku siedmiu lat. 



5. Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane wymienionymi objawami występuje 

przynajmniej w dwóch sytuacjach (np. w szkole i w domu) 

6. Stwierdza się istotne kliniczne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 

szkolnego. 

7. Objawy nie występują u dziecka w związku z zaburzeniami rozwojowymi, schizofrenii i innych 

psychoz oraz nie można uznać ich za objawy zaburzeń psychicznych typu: zaburzenia nastroju 

(depresja), lękowe lub nieprawidłowej osobowości. 

Ze względu na różnorodność objawów występujących u poszczególnych dzieci cierpiących na 

zaburzenia hiperkinetyczne i występowaniu ich w różnym nasileniu wyróżnia się trzy podtypy ADHD. 

1. Podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi 

Dziecko ma problemy ze skupieniem się, zapomina o czym przed chwilą była mowa, w czasie 

odrabiania lekcji wszystko je rozprasza. Często takie dzieci są odbierane jako mniej zdolne lub 

nie radzące sobie z nauką. Zwykle siedzą spokojnie w ławce lub przy biurku, nie wzbudzając 

swoim zachowaniem niepokoju dorosłych. Na sprawdzianach popełniają błędy: źle 

przepisują, nie rozwiązują zadań, bo nie są w stanie skupić się na nich i przeczytać do końca. 

Nie wykorzystują swoich potencjalnych możliwości i kończą swoją karierę szkolną zbyt 

wcześnie lub z niezbyt dobrymi wynikami. 

2. Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej 

Dziecko biega w kółko, telewizję ogląda skacząc po meblach, bez przerwy zmienia kanały. 

Bieganie w domu, w czasie przerwy i po lekcjach to jego główne zajęcie. W szkole nie ma 

problemu z opanowanie nowych wiadomości i umiejętności, ale szybko się nudzi. Odpowiada 

na każde pytanie , nawet jeśli nie było do niego skierowane,” wyrywa się do odpowiedzi”. W 

szkole takie dziecko ma opinię zdolnego łobuza i wiercipięty, kiepsko dogadującego się z 

kolegami i nauczycielami. 

3. Podtyp mieszany 

Jest to najczęściej występujący podtyp ADHD. U dziecka występują objawy nadpobudliwości 

psychoruchowej, słaba kontrola impulsów i zaburzenia koncentracji. 

ADHD w różny sposób występuje u każdej z płci. U chłopców najczęściej obserwuje się podtyp 

mieszany z przewagą nadpobudliwości, zaś u dziewczynek podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi. 
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