
Z czym nie mylić ADHD 
 

Objawy ADHD obserwuje u siebie wiele osób. Tymczasem 
niemożność usiedzenia w miejscu lub skupienia się na pracy może 
świadczyć o wielu innych chorobach bądź stanach dziecka lub być 
najzupełniej normalnym zachowaniem. Stany mylone najczęściej z ADHD 
możemy ogólnie podzielić na choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne 
i rozwojowe oraz czynniki środowiskowe. 

 
Choroby somatyczne 

Dziecko może przejawiać zaburzenia uwagi z powodu 
podwyższonej temperatury (np. podczas zapalenia ucha), ale będą one 
przejściowe, związane                      z chorobą i gorączką. Podobnie 
będzie podczas anginy, migrenowego bólu głowy czy przewlekłych 
chorób. Z kolei dziecko z alergią w okresie, gdy zmiany skórne są 
bardziej widoczne i swędzące, będzie pobudzone ruchowo i nieskore do 
skupienia się na pracy. W dodatku substancje uwalniające się we krwi    
w czasie reakcji alergicznych będą działać drażniąco na mózg, nasilając 
niepokój i rozdrażnienie.  

Zaburzenia uwagi mogę też wystąpić u dzieci z innymi poważnymi 
problemami somatycznymi – nadczynnością tarczycy, astmą, chorobami 
reumatycznymi, chorobami wątroby czy wadami serca oraz niektórymi 
chorobami pasożytniczymi (owsiki). Kłopoty z koncentracją uwagi mają 
dzieci niedożywione, głodne i dzieci                z niedokrwistością 
(anemią). Również niektóre leki np. preparaty rozszerzające oskrzela 
mogą wywoływać u pacjentów pobudzenie. 

Kilka badań wykazało, że przyczyną zmian w zachowaniu dziecka 
może być przewlekłe zatrucie ołowiem (inne jego objawy to: bóle 
brzucha, niedokrwistość, zmiany w dziąsłach). Uważa się, że w Europie 
zdarza się ono rzadko, ale należy o nim myśleć, gdy dziecko jest bardzo 
narażone na kontakt z tym metalem: mieszka przy zakładach 
petrochemicznych lub też przy przelotowej trasie szybkiego ruchu. 

Do innych organicznych zaburzeń mogących dać objawy podobne 
do nadpobudliwości psychoruchowej należą zaburzenia występujące 
podczas zapalenia mózgu, w wolno rosnących guzach, pląsawicy 
mniejszej, chorobach zwyrodnieniowych. Najważniejszą cechą 
różnicującą jest nasilenie objawów i pojawienie się nowych, na przykład: 
bólów głowy, niedowładów, zaburzeń równowagi, osłabienia zdolności 
uczenia się i zaburzeń pamięci, a przede wszystkim regres rozwoju, czyli 
tracenie raz nabytych umiejętności. 

Osobnym problemem jest padaczka. To choroba mózgu, która 
polega na występowaniu powtarzających się samoistnie i bez przyczyny 
napadów padaczkowych, będących następstwem nadmiernej aktywności 
elektrycznej mózgu. Dzieci z padaczką często mają objawy 



nadpobudliwości psychoruchowej, będącej następstwem tego samego 
uszkodzenia mózgu, które spowodowało wystąpienie napadów. 

 
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe  

Objawy zaburzeń koncentracji uwagi są częste u dzieci z niskim 
ilorazem inteligencji (niepełnosprawnych umysłowo), kiedy stawia się je 
w sytuacjach zbyt trudnych, przekraczających ich umysłowe zdolności. 
Dziecko, które nie rozumie, o czym się mówi na lekcji, nie uważa, 
zaczyna chodzić po klasie, bawić się. Oczywiście nie można wykluczyć 
występowania ADHD u dziecka z opóźnieniem rozwoju umysłowego       
w stopniu lekkim, jednak można postawić takie rozpoznanie tylko wtedy, 
gdy objawy nieuwagi i nadpobudliwości są u badanego dziecka większe 
niż u dzieci w takim samym wieku rozwojowym.  
Omawiając zaburzenia, w których mogą wystąpić kłopoty z koncentracją 
lub nadmierne pobudzenie, nie sposób pominąć silnego lęku oraz 
zaburzeń lękowych, depresji. W tym przypadku nie są to oczywiste 
zaburzenia koncentracji uwagi, ale symptomy innych zaburzeń. 

Postawienie rozpoznania jest szczególnie trudne u małych dzieci, 
gdyż objawy wielu chorób psychicznych u dzieci w wieku 4-7 lat są 
bardzo podobne i częściowo pokrywają się z objawami ADHD ( m.in. 
dotyczy to zaburzeń lękowych i depresji).   W depresji dziecięcej zanim 
rozwinie się nastrój depresyjny, występują problemy                             
z koncentracją, niepokój, pobudzenie, nadruchliwość. Także                  
u nastolatków zaburzenia koncentracji uwagi często mogą być objawem 
depresji, a nie ADHD. Dzieci, które po prostu martwią się z powodu 
jakiegoś problemu (np. rozwodu rodziców), mogą przejawiać zaburzenia 
uwagi lub inne problemy z zachowaniem.  

Osobny problem diagnostyczny to całościowe zaburzenia rozwoju, 
czyli autyzm, zespół Aspergera. Dzieci te są bardzo często nadmiernie 
ruchliwe i mają problem ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas. 

 
Wpływ środowiska 

Sytuacją podobną do problemów dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną są zaburzenia uwagi u dziecka nadmiernie zdolnego. 
Dziecko o wybitnej inteligencji często się nudzi w klasie, bo zrozumiało 
temat już po kilku minutach, zaczyna się wtedy zajmować swoimi 
sprawami, może przeszkadzać w prowadzeniu lekcji. Sposobem 
rozwiązania tego problemu będzie dawanie dziecku dodatkowych zadań, 
odpowiadających jego możliwościom intelektualnym.  

Niepokój i niemożność skupienia się występują często u dzieci 
narażonych na silny stres, chorobę lub rozwód rodziców, śmierć kogoś    
z rodziny. Wtedy jednak można wyraźnie uchwycić początek problemów 
dziecka. Niejednokrotnie zaburzenia uwagi i niepokój można 
zaobserwować u dziecka maltretowanego fizycznie. Takie dziecko często 



nie może się skupić, ucieka przed dorosłymi i bywa agresywne wobec 
słabszych.  

Czasem przyczyną niepokoju dziecka jest wykorzystywanie 
seksualne -problem, o którym niewiele się mówi. Dziecko takie, oprócz 
niepokoju i pobudzenia, może być smutne, wykazywać nieodpowiednią 
do wieku wiedzę o zachowaniach seksualnych, zachowywać się 
prowokacyjnie, rozbierać się, szukać kontaktu fizycznego z dorosłymi lub 
przeciwnie- nie pozwalać się dotknąć, uciekać. 

Czasem dziecko wydaje się chaotyczne, nieuporządkowane, często 
nie odrabia prac domowych, jednak daje się łatwo nakłonić do pracy, 
uważa na lekcjach nie gorzej niż inne dzieci, nie przerywa przedwcześnie 
zadań. Takie dzieci często pochodzą                      z domu, w którym 
brak jest jasnych reguł, rodzice nie mogą sobie poradzić z ich 
wychowaniem, bo na przykład matka cierpi na depresję. 

Ostatnio często zdarza się, że rodzice mają nieadekwatne 
oczekiwania wobec swoich dzieci. Może to wynikać z ich niewiedzy na 
temat rozwoju dziecka, bardzo dużych oczekiwań stawianych dziecku czy 
niepewności  co do własnej sprawności jako rodzica. Bywa, że rodzice 
domagają się rozpoznania i leczenia ADHD, bo ich syn ma średnią 3,8     
i woli grać w piłkę niż się uczyć, a córka sąsiadów ma same piątki                         
i wygrała dwa konkursy przedmiotowe. Kiedy jedyną możliwą diagnozą 
jest to, że dziecko nie spełnia oczekiwań i aspiracji rodziców (np. nie 
chce samo w pierwszej klasie odrabiać lekcji, zbyt słabo się uczy, nie jest 
wystarczająco twórcze), to sytuacja staje się poważna. Warto wtedy 
rozważyć możliwość terapii całej rodziny, aby wyjaśnić źródła 
nadmiernych rodzicielskich oczekiwań i uchronić dziecko przed sygnałami 
odrzucenia i niechęci. 
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