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Διαταραχὴ Ἐλλειμματικῆς Προσοχῆς καὶ Ὑπερκινητικότητας
στὰ παιδιὰ (ΔΕΠ-Υ).
Τὰ τελευταῖα δεκαπέντε χρόνια, μέσα στὰ σχολεῖα
ἀκούγεται συχνὰ ἡ διαταραχὴ ἐλλειμματικῆς προσοχῆς
καὶ ὑπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ
αὐτῆς εἶναι τὰ σημαντικὰ προβλήματα στὴν διατήρηση τῆς
προσοχῆς, ἡ ὑπερκινητικότητα, ποὺ δὲν εἶναι συμβατὴ μὲ
τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ καὶ ἡ παρορμητικότητα. Τὰ προβλήματα, συνήθως,
φαίνονται ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια τῆς
ζωῆς τοῦ παιδιοῦ.
Ὅμως καμιὰ φορᾶ
οἱ γονεῖς τὰ παρατηροῦν ἢ τὰ παραδέχονται ὅταν πλέον
τὸ παιδὶ δυσκολεύεται, ἰδιαίτερα στὸ
σχολεῖο, καθὼς οἱ
μαθησιακὲς ἀπαιτήσεις αὐξάνονται.
Ποσοστό 5% τῶν
παιδιῶν καὶ 2,5%
τῶν ἐνηλίκων μπορεῖ
νὰ παρουσιάζουν
ΔΕΠ-Υ (DSM 5).
Περίπου 30-50%
τῶν παιδιῶν αὐτῶν
θὰ συνεχίσουν νὰ
ἔχουν συμπτώματα
στὴν ἐνήλικη ζωή.
Δὲν γνωρίζουμε
μὲ ἀκρίβεια τὴν αἰτιολογία τῆς ΔΕΠ-Υ.
Ὅλο καὶ περισσότερες μελέτες κατατείνουν στὰ βιολογικὰ αἴτια. Στὸ 76% τῶν παιδιῶν μὲ ΔΕΠ-Υ
ὑπάρχει ἕνα ἄτομο τῆς οἰκογένειας μὲ παρόμοιο πρόβλημα.
Ἐπίσης ἐνοχοποιοῦνται α) ἡ πρόωρη γέννηση (μὲ βάρος
τοῦ σώματος μικρότερο ἀπὸ 1.500 γρ.), β) τὸ κάπνισμα τῆς
μητέρας, γ) τὸ ὑπερβολικὸ στρὲς κατὰ τὴν κύηση, δ) ἡ χρήση
ἀλκοόλ, ε) κάποια ἐγκεφαλικὴ βλάβη κ.ἄ. Τὸ ἀποδιοργανωμένο ἢ χαοτικὸ περιβάλλον καὶ ἡ ἔλλειψη συναισθηματικῆς
ἐπαφῆς μποροῦν σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις νὰ εὐνοήσουν
τὴν ἐμφάνιση τῆς διαταραχῆς.
Τὰ συμπτώματα τῆς ΔΕΠ-Υ εἶναι:
α. Ἀπροσεξία. Ἐδῶ το παιδὶ μπορεῖ νὰ ἔχει συμπτώματα σὲ διάφορες καταστάσεις: Δὲν μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ ἢ
κάνει συχνὰ λάθη, λόγῳ ἀπροσεξίας στὶς σχολικὲς ἐργασίες
ἢ σὲ ἄλλα καθήκοντα, ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολα.
Συχνὰ δυσκολεύεται νὰ διατηρήσει τὴν προσοχή του στὰ
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μαθήματα ἢ σὲ συζητήσεις ἢ στὸ παιχνίδι. Ἐπίσης ὅταν δὲν
προσέχει ὅταν τοῦ μιλοῦν, ἀκόμα καὶ ὅταν τοῦ ἀπευθύνονται
ἄμεσα. Καὶ, συνήθως, ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες καὶ
δὲν ὁλοκληρώνει τὶς σχολικές του ἐργασίες ἢ τὰ καθήκοντα
(ξεκινᾶ τὴ μιὰ δραστηριότητα ἀλλὰ γρήγορα χάνει τὸν στόχο
καὶ περνᾶ σὲ ἄλλη). Τὸ παιδὶ ἔχει δυσκολίες νὰ ὀργανώσει
τὶς δουλειές του καὶ
συχνὰ ἀποφεύγει ἐργασίες ποὺ ἀπαιτοῦν
πολλὴ προσοχὴ μὲ
διαρκῆ πνευματικὴ
προσπάθεια, π.χ.
σχολικὲς ἐργασίες.
Ἐπίσης χάνει συχνὰ
πράγματα, π.χ. στιλό,
βιβλία, τετράδια
κ.λπ., καὶ εὔκολα
ἀποσπᾶται ἡ προσοχή του ἀπὸ ἐξωτερικὰ
ἐρεθίσματα. Τέλος,
πολλὲς φορὲς ξεχνᾶ
καθημερινὲς δραστηριότητες, π.χ. νὰ
κάνει ἐργασίες καὶ
νὰ εἶναι συνεπὴς σὲ
συναντήσεις.
β. Ὑπερκινητικότητα – παρορμητικότητα. Συγκεκριμένα μπορεῖ νὰ
κουνάει συχνὰ τὰ
πόδια, νὰ χτυπᾶ τὸ
χέρι του στὸ θρανίο
κ.ἄ. Ἐπίσης, σηκώνεται συχνὰ ἀπὸ τὴν καρέκλα του, ἐνῶ ἀπαιτεῖται νὰ μένει
καθιστός: στὴν τάξη, στὸ σπίτι διαρκῶς σηκώνεται τὴν ὥρα
ποὺ διαβάζει. Ἄλλοτε κινεῖται ἢ τρέχει ἢ σκαρφαλώνει νευρικὰ σὲ χώρους, ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ κάθεται ἥσυχα σὲ ἕνα
μέρος. Ἂν εἶναι 16-17 ἐτῶν, ἴσως δὲν πηγαινοέρχεται πάνω
κάτω, ἀλλὰ ἐκδηλώνει ἀνησυχία καὶ νευρικότητα. Συχνὰ
μοιάζει, «σὰν νὰ εἶναι στὴν πρίζα», πολυλογεῖ - φλυαρεῖ.
Δυσκολεύεται νὰ συμμετάσχει ἥσυχα σὲ δραστηριότητα ἢ
σὲ παιχνίδια. Πετάγεται καὶ ἀπαντᾶ προτοῦ ἐκφραστεῖ ἐρώτηση ἢ δίνει ἄσχετη ἀπάντηση, κάνει ἀσύνδετα σχόλια κ.λπ.
Δυσκολεύεται νὰ περιμένει τὴ σειρά του. Πετάγεται συχνὰ
καὶ διακόπτει τοὺς ἄλλους, ἐνῶ ἔχουν μιὰ δραστηριότητα,
παίζουν ἢ ἐκτελοῦν ἕνα καθῆκον τους.
Ὑπάρχουν τρεῖς ὑποκατηγορίες ἢ τύποι τῆς ΔΕΠ-Υ.
Στὴ μία κυριαρχεῖ ἡ διάσπαση προσοχῆς, στὴ δεύτερη ἡ

ὑπερκινητικότητα καὶ ἡ παρορμητικότητα καὶ στὴν τρίτη
ὑπάρχει συνδυασμὸς διάσπασης προσοχῆς-ὑπερκινητικότητας-παρορμητικότητας.
Ἀντιμετώπιση. Τὰ περισσότερα παιδιά, στὰ ὁποῖα γίνεται ἔγκαιρη διάγνωση, παρουσιάζουν βελτίωση καὶ καλὴ
προσαρμογή. Ὁ εἰδικὸς ἐξετάζει τὰ συμπτώματα καὶ ἀξιο
λογεῖ σὲ ποιὲς περιστάσεις ἢ συνθῆκες ἐκδηλώνονται, π.χ.
στὸ σχολεῖο, στὸ σπίτι, στὶς κοινωνικὲς ἐπαφὲς κ.ἄ. Γι’ αὐτὸ
πληροφορίες πρέπει νὰ συλλέγονται, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς γονεῖς
καὶ ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ἀπὸ κάθε ἄλλη δραστηριότητα στὴν
ὁποία συμμετέχει τὸ παιδί. Ἐπίσης ἐκτιμᾶται πόσο ἔντονα
εἶναι τὰ συμπτώματα αὐτὰ καὶ πόσο ἐπηρεάζουν τὴ λειτουργία τοῦ παιδιοῦ στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὶς παρέες του κ.ἄ.
Ἔχει φανεῖ ὅτι τὸ 25-35% τῶν παιδιῶν μὲ ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν κάποιο γλωσσικὸ ἢ μαθησιακὸ πρόβλημα. Τέλος,
ἐξετάζεται ἂν τὰ συμπτώματα αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύονται
ἀπὸ κάποια ἄλλη διαταραχή, π.χ. ἀπὸ ἄγχος. Τὸ 33% ἔχουν
πρόβλημα σχετικὰ μὲ ἄγχος ἢ διαταραχὲς τῆς διάθεσης.

Παρότι ἡ χρήση φαρμάκων γενικὰ ἀποφεύγεται,
ὡστόσο σὲ περιπτώσεις παιδιῶν, ποὺ ἡ συμπεριφορὰ τοὺς
εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνοχλητικὴ ἢ καὶ ἐπικίνδυνη, καθὼς καὶ ἡ
ἀδυναμία συγκέντρωσής τους γίνεται ἐμπόδιο στὴ σχολική
τους φοίτηση, συνιστᾶται φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ποὺ χορηγεῖται κυρίως ἀπὸ τοὺς παιδοψυχιάτρους καὶ παιδονευρολόγους. H θεραπεία συμπεριφορᾶς καὶ ἡ εἰδικὴ παιδαγωγικὴ
βοήθεια εἶναι ἀναγκαῖες, ἀφενὸς νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ παιδιοῦ καὶ, ἀφετέρου, νὰ λυθοῦν
τὰ προβλήματα στὸ γνωστικὸ τομέα, στοχεύοντας ἔτσι στὴν
καλὴ σχολικὴ προσαρμογή του.
Οἱ γονεῖς χρειάζεται νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὸ πρόβλημα
τοῦ παιδιοῦ, ὥστε νὰ κατανοήσουν τὶς ἀντιδράσεις του. Οἱ
προσδοκίες τους νὰ συμβαδίζουν μὲ τὶς δυνατότητές του, νὰ
τοῦ παρέχουν ἐνθάρρυνση καὶ νὰ τὸ ἐπαινοῦν.
Ἀσφαλῶς θὰ βοηθήσει καὶ ἡ ἐνασχόληση τοῦ παιδιοῦ
μὲ κάποια ἀθλητικὴ δραστηριότητα, ὥστε νὰ ἐκτονώνει τὴν
ἐνεργητικότητά του. 
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