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Ce este ADHD?

Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) este o
condiție a creierului marcată de obicei de inabilitatea de a fi
atent, hiperactivitate și/sau impulsivitate. Este normal pentru

copii ca din când în când să le fie dificil să se focuseze, să
urmeze instrucțiuni, să rămână angajați în sarcină și să își

controleze comportamentul. Totuși, pentru un copil cu ADHD,
aceste provocări tind să fie cronice și persistente. Cauza exactă a

tulburării ADHD nu este încă cunoscută, însă următoarele
aspecte este posibil să joace un rol: schimbările de la nivelul
structurilor creierului, ereditatea, expunerea prenatală sau în

timpul copilăriei la anumite toxine. Deși practicile parentale pot
avea impact în gestionarea tulburării ADHD, acestea nu sunt

responsabile pentru dezvoltarea acestei tulburări.

Cauza exactă a tulburării ADHD nu este încă cunoscută, însă
următoarele aspecte este posibil să joace un rol: schimbările de
la nivelul structurilor creierului, ereditatea, expunerea prenatală

sau în timpul copilăriei la anumite toxine. Deși practicile
parentale pot avea impact în gestionarea tulburării ADHD,

acestea nu sunt responsabile pentru dezvoltarea acestei tulburări.

Tipul predominant neatent – acest tip poate fi
diagnosticat atunci când simptomele prevalente ale
persoanei sunt în legătură cu dificultăți în
menținerea atenției.

Tipul predominant hiperactiv – acest tip poate fi
diagnosticat atunci când simptomele prevalente ale
persoanei sunt în legătură cu o activitate motorie
excesivă și/sau dificultăți de control al impulsurilor
și comportamentelor.

Tipul combinat – persoanele cu un tip ADHD
combinat manifestă dificultăți semnificative la
nivelul atenției, impulsivității și hiperactivității.
Majoritatea copiilor cu ADHD sunt diagnosticați cu
acest tip.

Tipuri de ADHD
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Semne și simptome prevalente ale ADHD

- Dificultate în menținerea focusului asupra sarcinilor care nu
sunt interesante sau imediat recompensatorii
- Inabilitatea de a duce până la capăt și/sau evitarea activităților
care necesită un efort mintal susținut
- Lipsa atenției la detalii, greșeli din neatenție și/sau muncă
dezordonată
- Dificultăți în a asculta și/sau probleme legate de urmarea unor
instrucțiuni cu mai mulți pași
- Dezorganizare care duce la rătăcirea sau pierderea lucrurilor
- Frecvent distrași de sunete, stimuli vizuali, etc.
- Uitare

Cum se poate manifesta neatenția

Cum se poate manifesta hiperactivitatea

- Mișcare constantă, dificultăți în a sta așezat, agitație și/sau
neastâmpăr
- Fuge, sare, se cațără în momente nepotrivite; pare că este
mereu ,,pe fugă”
- Abilitate slabă de reglare și/sau inhibare a comportamentului
- Dificultate în a lucra sau a se juca în liniște

Cum se poate manifesta impulsivitatea

- Vorbire excesivă, cuvintele îi ,,scapă” afară
- Dificultate în a amâna răspunsurile și/sau recompensele
- Acționează fără să gândească
- Îi întrerupe frecvent pe ceilalți; oferă răspunsuri înainte ca
întrebarea să fie încheiată
- Reactivitate emoțională incluzând toleranță scăzută la frustrare
și schimbări dese ale dispoziției

Copilăria timpurie 
(3-5 ani)

ADHD poate fi mai greu de
detectat ca urmare a faptului că
este normal ca această grupă de
vârstă să aibă o capacitate mai
slabă a atenției, precum și un
nivel ridicat al impulsivității.

Considerente de dezvoltare
 

Copilăria mijlocie 
(6-12 ani) 

ADHD este adesea diagnosticat
la această grupă de vârstă

deoarece așteptările educaționale
reliefează dificultățile de atenție,
impulsivitatea și hiperactivitatea.

Adolescența 
(13-18 ani) 

ADHD poate fi mai greu de diagnosticat în adolescență deoarece
adolescenții cu ADHD învață adesea strategii compensatorii, cu

ajutorul cărora nu mai ies atât de mult în evidență. În plus,
comportamentul impulsiv, de asumare a riscurilor este considerat

mai normativ în adolescență decât în copilăria mijlocie. 
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Tipul predominant neatent – acest tip poate fi
diagnosticat atunci când simptomele prevalente ale
persoanei sunt în legătură cu dificultăți în
menținerea atenției.

Tipul predominant hiperactiv – acest tip poate fi
diagnosticat atunci când simptomele prevalente ale
persoanei sunt în legătură cu o activitate motorie
excesivă și/sau dificultăți de control al impulsurilor
și comportamentelor.

Tipul combinat – persoanele cu un tip ADHD
combinat manifestă dificultăți semnificative la
nivelul atenției, impulsivității și hiperactivității.
Majoritatea copiilor cu ADHD sunt diagnosticați cu
acest tip.

Tipuri de ADHD
Implicații educaționale

 
ADHD poate avea un impact semnificativ asupra abilității

unui elev de a funcționa în școală. Elevii cu ADHD pot avea
dificultăți cu abilitățile care facilitează învățarea și succesul

în școală, precum planificarea, organizarea, susținerea
atenției, urmărirea și completarea sarcinilor, ascultarea și/sau

procesarea informațiilor necesare învățării. Ei pot deveni
frustrați ca urmare a acestor provocări cronice.

 
Nu numai succesul academic are de suferit la elevii cu

ADHD, ci și stima de sine relaționată cu mediul academic.
Poate rezulta astfel o scădere a motivației de a îndeplini

sarcini și provocări legate de școală, și în cele din urmă, se
poate ajunge la comportamente de evitare a școlii, precum

întârziere, absenteism și sarcini incomplete. Tulburarea
ADHD netratată poate contribui de asemenea la dezvoltarea

altor probleme ale sănătății mintale, precum anxietate și
depresie.

 
Din fericire, există tratamente care abordează simptomele

care interferează cu succesul educațional și învățarea multor
copii și adolescenți.

ADHD apare în rate similare și cu simptome similare în culturi
etnice variate. Există diferențe de gen cu privire la rata

diagnosticului ADHD: băieții sunt diagnosticați mai frecvent
decât fetele, în special cu tipul hiperactiv-impulsiv. 

 
Copiii din medii sărace sau care au experiența abuzului sau
haosului în locuință sunt de asemenea mai predispuși la a fi
diagnosticați cu ADHD. Totuși, se pare că aceste condiții de

mediu nu cauzează ADHD, ci mai degrabă accentuează
simptomele ADHD deja existente.

 
Atitudinile cu privire la ADHD pot varia semnificativ în

funcție de cultura și credințele unei persoane. Aceste variații
au implicații importante pentru modul în care un copil cu

ADHD este perceput de către părinții, semenii și comunitatea
sa culturală, dictând totodată și dacă și cum o familie alege să

trateze această tulburare biologică a creierului. 

Considerente culturale
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