
56 MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA • 2022/2. SZÁM

MENTÁLIS EGÉSZSÉG

Az egyik leggyakoribb 
gyermekpszichiátriai diagnózis az ADHD, 
a gyerekek nagyjából 10%-át érinti. 
A figyelemhiány és a hiperaktivitással 
járó tünetek többnyire együtt fordulnak 
elő, így az érintettek nagy részére 
jellemző a hatalmas mozgásigény, 
a lobbanékonyság, a tervezési és 
kivitelezési képességek fejletlensége.

E
gy ADHD-s gyerek gyakran min-
dent és mindenkit letarol beszéd- 
és mozgástempójával, rengeteg új 
ötletével, elsöprő lendületével és 
szertelen bájával. E fejlődési sa-
játosság miatt azonban környe-

zetében állandóak lehetnek kisebb-nagyobb 
konfliktusok, ahogyan a kudarcélmény is jól is-
mert társává válhat, mindezek együttállása pe-
dig hosszú távon negatívan hat az életminőség 
számos aspektusára. 
A diagnózisalkotás fontos része a  fenti jellem-
zők minőségi és mennyiségi felmérése a  hét-
köznapi funkcionalitás (családi és iskolai élet, 
felnőttek esetében munkahelyi, párkapcsolati 
működés) károsodása tükrében. Ha csak a figye-
lemhiány-mozgékonyság tengelyen vizsgáló-
dunk, könnyű átsiklani olyan nélkülözhetetlen 
információk felett, mint hogy a gyereket érte-e 
vagy éri-e valamilyen traumatizáló hatás. Azok 
a  gyerekek például, akik tartósan bántalmazó 
környezetben élnek, a fentiek közül több tüne-
tet is mutathatnak. A  krónikusan traumatizáló 

környezetben élők tüneteire gyakran komplex 
poszttraumás zavarként utal a szakirodalom, ez 
az állapot pedig tévesen könnyen diagnosztizál-
ható figyelemhiányos hiperaktivitásként. A ké-
pet tovább bonyolítja, hogy az  egyik diagnózis 
fennállása nem zárja ki a  másik probléma egy-
idejű jelenlétét, hiszen míg az ADHD egy korai 
gyermekkortól jelentkező eltérő idegrendsze-
ri fejlődési kép, traumatikus eseményeket bárki 
elszenvedhet.
A bántalmazást vagy más traumatikus ese-
ményt átélt gyerekek hatalmas energiát fektet-
nek abba, hogy veszélyforrások után kutatnak. 
Ez külső szemlélőként állandó mozgolódásnak 
tűnhet, így könnyen összetéveszthető az  AD-
HD-val érintettek „mindenre azonnal” típusú 
reakciós mintájával. Emlékbetörések előfordu-
lásakor pedig úgy érezhetjük, hogy a gyerek egy 
időre kiszakad a  társas helyzetből, mentálisan 
eltávolodik a  körülötte zajló eseményektől, va-
lahol tőlünk távol lebeg. Nem tudatosuló és nem 
irányítható folyamatról lévén szó, megfigyelő-
ként könnyen bélyegezhetjük ezt az  ADHD-s 
figyelemhiány domináns formájával járó ál-
modozásnak, szétszórtságnak. Ráadásul mind-
két állapot nagyfokú impulzivitással járhat, ám 
ADHD esetén az  impulzivitás az  idegrendszeri 
„gátló berendezések” fejletlenségéből adódik, és 
nem csak a szubjektíve fenyegető helyzetekben 
jelentkezik. 
A két állapot elkülönítésében nélkülözhetetlen 
tehát a fejlődési történet, illetve a traumás ere-
detre utaló részletek kibontása. Mindezek figye-
lembevételével juttathatók az  érintettek meg-
felelő terápiához, hiszen a  két állapot más-más 
eszközökkel befolyásolható. 

Amikor a f gyelemhiány nem ADHD


