Punct de vedere:
Realitatea unei vieţi afectate de ADHD
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De-a lungul anilor, Centrul de Informare și Suport pentru Tulburare prin Deficit de
Atenție din UK1 a derulat câteva sondaje în rândul familiilor, care oferă o imagine clară a
ceea ce înseamnă o viața afectată de tulburarea prin deficit de atenție și hiperchinezie
(ADHD). Credem că rolul nostru este acela de a aduce la lumină realitatea pe care o
presupune această tulburare, și de aceea dorim să împărtășim, în cadrul acestui articol,
câteva dintre rezultatele studiilor noastre.
Ce este, de fapt, ADHD
Ca şi coordonator al unei organizaţii care oferă cursuri atât pentru părinţi cât şi pentru
profesionişti, am participat la multe seminarii şi sesiuni de pregătire concepute pentru
profesionişti. Astfel de evenimente sunt academice, au un focus profund medical şi oferă
o pregătire de manual. Un lucru despre care profesioniştii nu învaţă niciodată este
experienţa reală a familiilor şi copiilor – cum se simt cu adevărat copiii care suferă de
ADHD? Cum se percep pe ei înşişi? Cum este afectată întreaga familie de ADHD? Şi aşa
mai departe.
Gestionarea ADHD nu se limitează doar la prescrierea medicaţiei sau la trimiterea
părinţilor la programe de formare a abilităţilor parentale. Se referă la toţi cei care intră
în contact cu copilul – medic, profesor, asistent social, poliţie, familie şi prieteni –
înseamnă a înţelege că ADHD este o boală reală şi nu rezultatul unor slabe abilităţi
parentale, a alergiilor alimentare sau a excesului de zahăr. ADHD este o dizabilitate, o
problemă medicală obişnuită şi complexă ce interferează în mod semnificativ cu viaţa
de zi cu zi şi are impact asupra acesteia.
Termenul de ADHD este un concept umbrelă ce cuprinde diferite subgrupe de
simptome specifice. Clasificarea curentă a ADHD din DSM IV2 este în curs de revizuire şi
va fi probabil schimbat în viitorul apropiat. Cu toate acestea, pentru cei care
experimentează în fiecare zi a vieţii lor efectele bolii, este foarte clar ce înseamnă ADHD.
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În acest articol prezentăm rezultatele a două studii derulate de ADDISS şi care
subliniază esact această realitate: Părinţi, Servicii şi Politici. O consultare cu părinţii, din
20033, şi Studiul ADDISS asupra familiilor4 din 2006.
Impactul ADHD asupra părinţilor
Am intervievat 500 părinţi ai copiilor care suferă de ADHD [ADDISS Families Survey
2006]. Dintre aceşti 500 de părinţi, 39% susţin că copiii lor au fost exmatriculaţi pe
perioadă determinată ca rezultat al bolii lor; 11% dintre aceşti copii au fost în final
exmatriculaţi permanent. Nu ne surprinde faptul că 80% dintre părinţii chestionaţi în
cadrul acestui studiu consideră că stima de sine a copiilor lor este mai mică decât a altor
copii.
Părinţii au ilustrat o imagine tulburătoare a modului în care ADHD le afectează viaţa de
familie.
• Aproape două treimi din părinţii chestionaţi (65%) au suferit stres marital, separare
sau divorţ, ca rezultat al problemei copiilor lor.
• Peste o treime dintre părinţi (33%) nu au reuşit să se angajeze, ca rezultat al prezenţei
unui copil cu ADHD în familia lor.
• 15% dintre părinţi şi-au pierdut serviciul ca rezultat direct al faptului că trebuie să
aibă grijă de un copil cu ADHD.
• Aproape jumătate (48%) au urmat tratament antidepresiv ca rezultat al prezenţei
unui copil cu ADHD în familie.
• O mare majoritate a părinţilor (79%) susţin că nici lor şi nici copiilor lor nu li s-a oferit
ajutor din partea serviciilor sociale.
Impactul asupra vieţii sociale a copiilor
Rezultatele studiului indică faptul că familiile cu copii care suferă de ADHD trăiesc
adesea la marginea societăţii.
• 57% dintre părinţi spun că abilitatea copiilor lor de a-şi face prieteni a fost „foarte
mult afectată”.
• 60% dintre părinţi spun că abilitatea copiilor lor de a-şi păstra prietenii pentru orice
perioadă de timp a fost „foarte mult afectată”.
• 19% dintre copii au avut probleme cu poliţia.
• 37% dintre copii au fost duşi la secţia de accidente şi urgenţe ca urmare a unui
accident cauzat de simptomele lor ADHD.
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Impactul asupra educaţiei copiilor
În cadrul studiului, problema educaţiei copiilor a fost evidenţiată ca un aspect cheie
afectat de ADHD.
• Aproape jumătate dintre copiii chestionaţi (42%) au fost declaraţi cu nevoi
educaţionale speciale (CES).
• În 92% din cazuri, abilitatea copilului de a progresa la şcoală a fost afectată de boală.
• 65% dintre părinţi susţin că abilitatea copiilor lor de a progresa la şcoală a fost „foarte
afectată” de ADHD.
• 89% dintre părinţi susţin că performanţele şcolare ale copiilor lor s-au îmbunătăţit ca
rezultat al tratamentului.
Perspectiva curentă asupra ADHD defineşte tulburarea a pe o afecţiune a funcţiilor
executive. Funcţiile executive ne permite să recunoaştem, să alegem, să planificăm, să
executăm şi să modificăm acţiunile noastre în vederea atingerii unor obiective
proiectate în viitor sau pentru a obţine / evita ceva. Copiii cu ADHD nu au dezvoltate în
întregime aceste funcţii – şi de aceea trebuie menţinută perspectiva dizabilităţii. Pentru
copiii cu ADHD, problema nu stă în calitatea abilităţilor sau cunoştinţelor lor, ci în
abilitatea de a realiza şi executa o instrucţiune. Ştiu ce au de făcut, dar nu sunt capabili.
Pentru a-i ajuta pe aceşti copii trebuie să creăm un mediu suportiv în clasă şi să operăm
modificări în următoarele arii:
• rutine şi ritualuri
• organizare
• managementul timpului
• timpul structurat şi cel nestructurat
• activităţi şi sarcini stimulative.
Într-un fel, de aceste bune practici didactice pot beneficia toţi elevii. Aşa cum remarcă
Sharon K. Weiss, un consultant comportamental din Stratele Unite: „Dacă tratezi copilul
cu ADHD ca şi cum n-ar avea această problemă, poate fi un dezastru. Dacă tratezi copilul
care nu are ADHD ca şi cum ar avea, nu poate fi decât benefic” [ADDISS Conference, 2005,
Londra].
Opiniile părinţilor şi ale copiilor
Pentru a permite o înţelegere mai profundă a ceea ce trăiesc părinţii şi copiii în viaţa de
zi cu zi afectată de ADHD, prezentăm câteva din perspectivele şi cuvintele lor în casetele
1,2 şi 3.
Problematica medicaţiei rămâne controversată şi nu reprezintă principalul subiect al
acestui articol, dar este important să menţionăm faptul că medicaţia este doar una din
multele opţiuni în tratamentul ADHD.
Iată ce ne-a spus odată un părinte despre medicaţia pentru ADHD: „El [copilul] mi-a
spus, când discutam despre modul în care vede presa tratamentul pentru ADHD, că
pastilele nu-l fac să se comporte bine, ci îi dau şansa să se comporte bine. Mi-aş dori doar
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ca scepticii şi presa să înţeleagă efectul medicaţiei cu la fel de multă claritate!” [ADDISS
Families Survey 2006].
Credem că, dacă profesioniştii care lucrează cu copii şi familii afectate de ADHD sunt cu
adevărat dedicaţi sprijinirii acestora, trebuie să aibă în vedere gândurile şi experienţele
lor. Altfel cum ar putea susţine că le reprezintă interesele?
Aspecte esenţiale
• Realitatea referitoare la tulburarea prin deficit de atenţie şi hiperchinezie (ADHD)
poate fi surprinsă doar ascultând ceea ce au de spus despre acest subiect copiii afectaţi
şi părinţii lor.
• Un studiu efectuat pe 500 părinţi ai copiilor cu ADHD a demonstrat că tulburarea are
un impact major asupra vieţii întregii familii.
• Copiii cu ADHD au probleme la nivelul funcţiilor executive. Ei ştiu ce trebuie să facă,
dar nu sunt capabili să facă.
Caseta 1. Să trăieşti cu ADHD: ce spun părinţii
• „Să fii părinte este o slujbă de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână şi 365 de zile pe an. Dacă
creşti un copil cu ADHD, înmulţeşte toate acestea cu 1.000 şi încearcă să înţelegi cum ar fi.”
• „Uneori poate fi cel mai iubitor, săritor, politicos băieţel pe care l-ai întâlnit.”
• „Sunt inocenţi în felul lor, naivi şi imaturi.”
• „Este hipersensibilă, dar complet insensibilă la ceea ce simt ceilalţi.”
• „Are probleme serioase de limbaj.”
• „Îi lipseşte simţul de conştientizare a pericolului.”
• „Îi lipseşte abilitatea de a gândi înainte de a acţiona, şi de aceea străzile devin locuri foarte
periculoase pentru el.”
• „Un băiat iubitor, grijuliu, care este devastat atunci când are un acces de furie sau răneşte pe
cineva.”
• „Cea mai mare problemă a fiicei mele este stima sa de sine scăzută.”
• „Băieţelul nostru, care are 9 ani, plânge adesea pentru nu îi place cum se simte şi, deşi se
străduieşte foarte tare să fie un copil cuminte şi politicos, nu reuşeşte, iar acest lucru îl face să
se simtă lipsit de valoare.”
• „Fiul meu îşi manifestă regretul mult după incidente. Este ca şi cum şi-ar dori să aibă control
asupra a ceea ce se petrece în creierul său.”
• „Este un băieţel foarte furios, cu puţină răbdare.”
• „La vârsta de 6 ani, limbajul şi dezvoltarea sa sunt la nivel de 3-4 ani.”
• „ADHD îi afectează în principal capacitatea de concentrare.”
• „Este un băiat strălucit care nu obţine rezultate corespunzătoare potenţialului său.”
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Caseta 2. Să trăieşti cu ADHD: ce spun copiii
• „Nu mă trata ca şi cum aş fi prost. Am sentimente. Am nevoie ca profesorii să înţeleagă acest
lucru.” – Tom, 13 ani
• „Nu îmi place să fiu diferit. Toată lumea ştie că sunt. Am o parte bună şi una rea în creierul
meu, iar cea rea câştigă destul de des. Nu mă pot abţine, pur şi simplu mă fac rău, ca Hulk, şi
încep să exagerez în comportare, apoi profesoara îi spune mamei să vină să mă ia, mă pârăşte
apoi îmi spune că mama va trebui să renunţe la serviciu şi că nu vom mai avea bani. Încerc să fiu
bun, dar nu reuşesc.” – Sean, 8 ani
• „Vreau doar să fiu eu însumi, să fiu cine sunt, nu sunt obraznic. Adulţii trebuie să se uite mai
bine şi să vadă cine sunt eu cu adevărat.”’ – Darren, 9 ani
• „A fost greu când nu luam medicamente, pentru că trebuia să mă lupt cu boala – nu mi se
năzărea brusc să folosesc cuvinte urâte. Este şi o luptă pentru viaţa mea socială, fiindcă oamenii
cred că sunt nesuferită când nu-mi iau pastilele, şi mă îndepărtează.” – Charlotte, 12 ani

Caseta 3. Ce cred părinţii că ar trebui să facă alte persoane care intră în contact cu
copii cu ADHD
• Să înţeleagă şi să accepte ADHD pentru ceea ce este
• Să aducă modificări responsabile pentru copiii cu ADHD
• Să trateze copiii cu ADHD ca individualităţi, să nu îi eticheteze
• Să fie răbdători şi flexibili
• Să aibă aşteptări realiste de la copiii care percep lumea în mod diferit

Una din preocupările majore ale părinţilor este măsura în care tulburarea prin deficit de
atenţie şi hiperchinezie (ADHD) afectează educaţia şcolară a copilului lor.
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