Zaburzenia Hiperkinetyczne
Rodzice martwia sie, gdy dziecko przynosi ze szkoly uwagi typu: "nie uwaza na lekcjach" lub
"przeszkadza w klasie". Jedna z ewentualnych przyczyn takich klopotów dziecka w szkole moga
byc zaburzenia hiperkinetyczne, którym najczesciej towarzyszy deficyt uwagi (czyli
nadpobudliwosc ruchowa i nadmierna aktywnosc z jednoczesna trudnoscia skupiania uwagi).
Wiele z takich dzieci bardzo chce zasluzyc na opinie dobrego ucznia, ale impulsywne
zachowanie i nieumiejetnosc skoncentrowania sie podczas lekcji stanowia powazne ograniczenia
na drodze do sukcesów w nauce. Choc nauczyciele, rodzice, koledzy widza
"niezdyscyplinowanie" lub "innosc" dziecka, zdaja sobie sprawe, ze nie chodzi tu o zwykle i
swiadome nieposluszenstwo. Trudno byloby im sprecyzowac, na czym polega problem. W
przypadkach takich watpliwosci wlasciwe rozpoznanie moze postawic psychiatra dzieciecomlodziezowy. Jesli uzna to za przypadek zaburzen hiperkinetycznych z deficytem uwagi,
wskazane bedzie leczenie.
Nadmierna ruchliwosc i nadmierna aktywnosc u mlodszego dziecka moga sie przejawiac
bieganiem w kólko, wspinaniem sie na schody, krzesla itd., a u starszych dzieci - niepokojem,
rozgoraczkowaniem, przerzucaniem sie z jednego zajecia na drugie. W odróznieniu jednak od
bardzo aktywnych, ale nie zaburzonych dzieci, dziecko nadmiernie aktywne dziala chaotycznie, w
sposób niezorganizowany, bez wyraznego celu. Zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi
wystepuje dziesieciokrotnie czesciej u chlopców niz u dziewczynek.
Charakterystyczne cechy zachowania dziecka:
•
•
•
•
•
•
•

ma trudnosci ze zorganizowaniem sobie pracy i sprawia wrazenie jak gdyby nigdy nie
wysluchiwalo instrukcji,
cokolwiek robi, latwo sie rozprasza,
robi przypadkowe, bezmyslne bledy,
bywa glosne na lekcjach,
nie wytrzymuje wyczekiwania na swoja kolej podczas grupowych zajec i zabaw,
nie udaje mu sie wypelniac skrupulatnie polecen rodziców,
szybko nuzy sie jedna gra czy zabawa i nie potrafi kontynuowac jej równie dlugo, jak jego
rówiesnicy.

Dziecko z zaburzeniami hiperkinetycznymi z deficytem uwagi jest zagrozone w szkole zlymi
ocenami oraz izolacja w klasie, gdyz nie potrafi kooperowac z rówiesnikami podczas wspólnych
zajec czy zabaw. Obniza sie jego samoocena, poniewaz ma na koncie wiecej porazek niz
sukcesów i ciagle spotyka sie z uwagami ze strony nauczycieli i rodziców, którzy nie sa swiadomi
tego, ze dziecko potrzebuje nie krytyki, lecz pomocy medycznej.
Badania wykazaly, ze w przypadkach zaburzen hiperkinetycznych z deficytem uwagi leki sa
bardzo pomocne. Najlepiej, jesli sa stosowane jako element kompleksowej terapii, obejmujacej
okresowe badania dziecka i psychoterapie, a takze wsparcie dla rodziny i konsultacje z
nauczycielami.
Zaobserwowawszy w zachowaniu dziecka niepokojace sygnaly wskazujace na
prawdopodobienstwo omawianego tu zaburzenia, rodzice powinni zwrócic sie do pediatry lub
lekarza rodzinnego z prosba o skierowanie do psychiatry dziecieco-mlodziezowego, który postawi
diagnoze i rozpocznie leczenie. Od niego dostana wskazówki, jak postepowac z dzieckiem.
Czesto psychiatra dziecieco-mlodziezowy pomaga równiez szkole w zaprogramowaniu
skutecznych metod uczenia dzieci, u których rozpoznany zostal zespól hiperkinetyczny z
deficytem uwagi.

