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Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a 

gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá egy olyan témát járva 

körül, mely egyre gyakrabban szerepel a pedagógusok, a szülők, az orvosok és a média 

különböző fórumainak párbeszédében. A hiperaktivitásról lenne tehát szó, ami önmagában 

valójában értelmezhetetlen. Túlzott aktivitás – mi a baj vele? Sokszor már csak azt mondják a 

gyerekre, hogy „hiper”, máskor meg sajnos hogy „elmés”, mint nemrég ezt egy nevelési 

tanácsadóban dolgozó kolleganőtől hallottam: ezek ugyanis azok a gyerekek, akikkel a 

pedagógus legszívesebben semmit sem kezdene,  talán éppen csak a nehézségek terhétől 

szeretne szabadulni. 

A hiperaktivitás fogalom további magyarázatot igényel. Egy tünet-együttesről 

beszélnünk ugyanis, melynek csak egyik és talán nem is a legjelentősebb aspektusát jelöljük 

ezzel: a gyermekek ugyan gyakran valóban a túlzott mozgékonyságukkal, állandó 

nyüzsgéssel, nyughatatlanságukkal válnak feltűnővé, de ez természetesen önmagában nem 

lenne probléma. A fokozott mozgás mellett talán még fontosabb az, hogy a gyermek képtelen 

visszafogni késztetéseit, impulzusait – mintha folyton mindenre reagálnia kellene, képtelen 

ezeket féken tartani. Ezt nevezzük „impulzivitás”-nak. A tünet-együttes harmadik tényezője 

pedig a figyelmi készségekkel, a figyelem tartósságával illetve elterelhetőségével kapcsolatos: 

ezek a gyermek jellegzetesen képtelenek a hosszabb figyelemkoncentrációra, figyelmük 

csapong,  nem marad meg egy tárgyon vagy témán, különösen, ha az a gyermek számára 

feladatot jelent, önfegyelmet igényelne. 

A három csoportba sorolható nehézségek szokványos gyermeki  sajátosságok  

szélsőséges megnyilvánulásai: a gyermek a felnövekedése során tanulja meg, hogy figyelmét 

az adott feladatra koncentráltan irányítsa, hogy csoportos feladathelyzetben sorát kivárja, 

hogy legalább egy tanórát békésen végigüljön, stb.  A gyermek életkorától, a szociokultúrális 

környezettől, a gyermek aktuális élethelyzetétől, valamint attól a helyzettől, melyben a 

viselkedést megítéljük,  függ az, hogy mit tartunk normálisnak, mit tudunk elfogadni. A 

viselkedés megítélése elsősorban tehát a gyermekért felelős felnőttek szubjektív véleménye 

alapján történik, és azt is a felnőttnek kellene véleményezni, hogy mindez a viselkedési 



sajátosság mennyire korlátozza a gyermek teljesítményét, jól-létét, milyen akadályt jelent a 

társas kapcsolataiban, iskolai helyzetében, a családon belüli érzelmi viszonyok, a légkör 

meghatározásában. 

Az emberi tulajdonságok jelentős része  úgynevezett normál eloszlást mutat, tehát az 

egyes embereknél a tulajdonságok  elemei leggyakrabban  a statisztikai átlaghoz közel 

találhatók, és a szélsőséges értékeket egyre kevesebb egyénnél találjuk meg. A normál 

eloszlást a Gaus görbével ábrázoljuk, és ennek a görbének a két szélén  kell meghatároznunk, 

hogy meddig tartunk egy tulajdonságot normálisnak, hol jelöljük ki az „abnormális”, a kóros 

határát. Tehát nem arról beszélünk, hogy egy tünet, jelenség van vagy nincs, hanem arról, 

hogy bizonyos sajátosságok eltérése az átlagtól már tünetnek, kóros jelenségnek mondható-e 

vagy még belefér az elfogadható átlagosba. 

A „viselkedészavar” vagy a „magatartászavar” még a hiperaktivitásnál is 

bizonytalanabb fogalom, mármint ami a kórossá, betegséggé való minősítését illeti. E 

címkézés szerint a gyermeki viselkedés normáltól való eltérése még jobban függ a 

szociokultúrális környezettől, a vélelmező felnőtt lehetőségeitől, mellyel a gyermeki 

viselkedést befolyásolhatná, a viselkedéssel szemben támasztott társadalmi és morális 

elvárásoktól. A hiperaktivitás a viselkedés számos egyéb sajátosságának a normálistól való 

eltérésével társulhat, így a fogalmak gyakran összekeverednek, a viselkedés pontosabb 

elemzése szükséges ahhoz, hogy tisztábban lássunk elsősorban abból a szempontból, hogy 

miként viszonyuljunk a jelenséghez, hol és milyen eszközökkel tudjuk esetleg a viselkedést 

olyan irányba befolyásolni, hogy eltérését az átlagosan elvárhatótól csökkentsük.

Mit keres tehát a gyermekpszichiáter, az elme és a lélek betegségeivel orvosi 

értelemben foglalkozó szakember ezen a terepen, ahol csupán szokványos emberi viselkedési 

jelenségek szélsőségeiről van szó? Mitől válik betegségként vagy „zavar”-ként 

megfogalmazhatóvá és az orvosi diagnosztikai nomenklatúra szerint besorolhatóvá,  esetleg 

éppen orvosi módszerekkel gyógyíthatóvá ez a jelenségkör? Segíthet-e a gyermekeinknek és a 

családoknak, az iskolának mindez, vagy éppen fordítva, ádáz módon árt és kiszolgáltatottá 

tesz minden résztvevőt.  Kényes kérdés ez, és a válasz sem egyszerű. Érthető, hogy egy ilyen 

probléma körül különböző hitek és tévhitek ütköznek egymással, és elsősorban a 

hiperaktivitás orvosi kezelése körül válnak az ellentétek, viták a média számára is értékes 

csemegévé.  



A mai orvoslás szemléletvilágába a pszichiátria – bár elsősorban a lélekkel és nem a 

testtel foglalkozik és módszereiben sok ponton eltér a szomatikus orvoslástól – jól illeszkedik. 

A szomatikus orvoslás ma éppen úgy az emberi testi alkati sajátosságok szélsőséges 

eltéréseivel foglalkozik, a szomatikus tünetek megítélésében, a betegségek meghatározásában 

is a fentiekhez hasonló módon jelentkező kérdések mutatkoznak: hol a határ a normál és 

kóros között, hogyan határozzuk meg a betegséget, mennyire függ ez elsősorban az egyén 

belső biológiai sajátosságától vagy inkább a káros környezeti tényezőktől, életmódtól, stb. A 

gyógyítás terén is egyre ritkábban találjuk azt a módszert, amikor például egy a testbe 

behatoló kórokozó megsemmisítése önmagában is megszünteti a betegséget, hanem sokkal 

gyakrabban a krónikus betegségek rizikótényezőiről és az életmód változtatásával elérhető 

védő- gyógyító tényezőkről beszélünk. 

A mentális zavar mégis valahogy más, és főleg akkor, ha a gyermekeinkről van szó. 

És ha ezt még betegségnek is minősítjük és ennek megfelelően próbáljuk orvosolni, még 

gyanúsabbá válhatunk. Ha pedig a  betegség gyógyítására olyan szert javasolunk, mely a 

mentális működést befolyásolja, sőt, pszichostimuláns szerként akár az utcai droghasználatba 

is bekerülhet, akkor már vétkesnek is kikiálthatnak. 

Térjük vissza a hiperaktivitáshoz. Ennek a tünet-együttesnek első orvosi leírását már a 

19. században is megtaláljuk. Korábban minimális cerebrális diszfunkció (MCD) vagy 

gyermekkori pszichoorganikus szindróma (POS)  megnevezéssel illették a figyelemhiánnyal 

és túlzott mozgékonysággal járó magatartási zavart, de ezeket a kifejezéseket ma már nem 

alkalmazzuk. A diagnózist akkor állíthatjuk fel, ha a figyelem hiányából, elégtelenségéből,  a 

motoros nyugtalanságból és impulzivitásból származó tünetek sokkal súlyosabbak annál, mint 

amit a gyermek életkora vagy fejlődési szintje szerint még elfogadhatónak tarthatnánk, és 

eltérő helyzetekben is megjelennek: nem csak otthon, hanem az óvodában, iskolában is. A 

tünetek többnyire már egész kis gyermekkortól fennállnak, de legkésőbb hét éves kor előtt 

már  jelentős adaptációs nehézséget okoznak a gyermek mindennapi életében. 

A diagnózis felállításához segítséget jelent a DSM-IV ( Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders IV.revizíó) feltétel rendszere, mely szerint   a diagnózis a 

figyelmetlenség és a hiperaktivitás összesen 18 tünete közül  legalább 6-6 olyan fennállását 

igényli,  melyek az alkalmazkodást jelentősen megzavarják és funkcionális károsodást 

okoznak több helyzetben is. Ezek a következők: 



A figyelmetlenség tünetei: A hiperaktivitás és az impulzivitás tünetei:

gyakran nem figyel a részletekre, 
gondatlanságból iskolai és egyéb feladatban 
hibákat vét

gyakran babrál, keze-lába állandóan 
mozgásban van, fészkelődik

feladat- vagy játéktevékenység során gyakran 
nehezére esik a figyelmét tartani

nehezen tud egy helyben megülni, nem marad 
a padban

úgy tűnik nem figyel, ha beszélnek hozzá sokat rohangál, ugrál, mászkál, amikor nem 
szabadna (idősebbeknél a nyugtalanság 
szubjektív élménye jelentkezik)

nem követi az instrukciókat, nem fejezi be 
feladatait, munkáját

nem képes önállóan, nyugodtan játszani, vagy 
a játékban részt venni

nehézségei vannak a feladatok vagy 
tevékenységek megszervezésében

folyton "izeg-mozog", mint akit felhúztak

a tartós mentális erőfeszítést igénylő 
helyzeteket gyakran elkerüli

túl sokat beszél

gyakran elveszti a feladatokhoz vagy 
tevékenységhez szükséges felszereléseit

nem várja ki a kérdést, túl gyorsan válaszol

külső ingerek könnyen elvonják figyelmét nehezére esik várakozni
gyakran feledékeny mindennapi 
tevékenységeiben

gyakran félbeszakít másokat (beszélgetésben, 
játékban)

A DSM-IV szerint az ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) három formája 

ismert. A leggyakoribb a kevert forma, amikor mindkét csoportban legalább 6-6 tünet 

található. Amennyiben a diagnosztikai feltételnek csak az egyik csoport tünetei felelnek meg, 

akkor tisztán hiperaktívitást vagy tiszta figyelemzavart diagnosztizálunk. 

A Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 10. kiadása szerit a hiperkinetikus zavar 

diagnózisához mindkét fenti csoport tünetei szükségesek, és a beosztás a következő:  

F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai, mely a betegség minden jellegzetes tünetét mutatja 

(9-9 tünetből legalább 6-6 jelen van) 

F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar, melyet akkor alkalmazunk, ha a zavar tünetei mellett a 

viselkedési zavar diagnosztikai kritériumai is megtalálhatók. 

F90.8 egyéb és az F90.9 nem meghatározott hiperkinetikus zavarok is jelölhetők. 

A betegség előfordulási gyakoriságáról szóló adatok nagymértékben az alkalmazott 

diagnosztikai kategóriáktól, a vizsgált populáció jellegétől,  az információ forrásától és a 

vizsgálati módszertől függnek. DSM-IV szerint a gyakoriság iskoláskorban 2-5 %-os, míg a 

BNO kritériumok szerint a gyermekpopuláció 1-3 %-ánál diagnosztizálható a zavar, melyet 

fiúknál lényegesen gyakrabban találunk, mint lányoknál: az arány hozzávetőlegesen hat az 

egyhez. 



Az aktivitás és figyelem zavara okaiként számos tényező szerepét feltételezzük. 

Genetikai tényezők elsősorban az agy fejlődésének egyre jobban megismerhető folyamatát  

befolyásolják: az ebben a folyamatban szerepet játszó számos  ingerületátvivő anyag közül 

ennél a tünetegyüttesnél leginkább a dopaminnak, illetve génjeinek tulajdonítunk fontosabb 

szerepet  A genetikai hatást egyes kutatók igen jelentősnek tartják, szerepét egyre több 

tudományos vizsgálat igazolja. Számos egyéb  biológiai tényező is hozzájárulhat a kórkép 

kialakulásához, így a koraszülöttség, anyai alkohol vagy drogfogyasztás, alacsony anyai 

életkor stb. Pszichoszociális tényezők, mint a család instabilitása, szülők mentális betegsége, 

gondozási, nevelési hibák stb. természetesen lényeges befolyással vannak arra nézve, hogy az 

adott sajátosságokkal, esékenységgel rendelkező gyermek sorsa hogyan alakul.  E két utóbbi 

tényező természetesen maga sem független a genetikai prediszpoziciótól, hiszen a szülői 

környezet  alakulását ugyanezek a tényezők is befolyásolják.  

A zavar első tünetei korán, akár az első életévben is jelentkezhetnek, de másfél éves 

kor előtt biztonsággal nem diagnosztizálható. A később egyértelműen hiperkinetikusnak 

diagnosztizált gyermekek jelentős része u.n. "nehéz" csecsemő volt: sírós, nyugtalan, 

ingerlékeny, rossz alvó. 2-3 éves korban a gyermekeket leginkább a hiperaktivitás jellemzi, 

egy percre sem hagyhatók magukra, mivel a szülői utasításokra nem hallgatnak, állandó 

veszélyhelyzetekbe keverednek, alvás és étkezési nehézségek jelentkeznek, a toalett tréning is 

ellenállásba ütközik.

Óvodás korban a túlmozgékonyság és az engedetlenség továbbra is fennmarad. A 

gyermekközösségben nehezen jönnek ki társaikkal, gyakoriak a fizikai vagy verbális 

agresszív megnyilvánulások, indulatkitörések, nem tudnak együttműködni a közösségi 

játékokban. Nagycsoportos óvodáskorban feltűnik, hogy a gyermekek képtelenek az iskolára 

előkészítő foglalkozásokban részt venni, a strukturáltabb helyzeteket nem viselik el, 

figyelmük elkalandozik, teljesítményhelyzetekből kivonják magát. Az iskolaérettségi 

vizsgálatoknál általában nyugtalanul viselkednek, felmerül, hogy még nem eléggé érettek, bár 

értelmi fejlettségük alkalmassá tenné őket a beiskolázásra. Iskolakezdéskor a diagnózis 

általában már nagy biztonsággal felállítható: képtelenek végigülni az órákat, strukturált 

feladathelyzetben hiperaktivitásuk fokozódik, zavarják a tanítást, figyelmetlenek, 

teljesítményük elmarad képességeik mögött. Ezek a nehézségek végigkísérik iskoláskorukat, a 

szófogadatlanság, az önkontrol hiánya, a szervezetlenség mindvégig megmarad, társaikkal 

nehezen jönnek ki és az otthoni viselkedési problémák is súlyosbodnak. Gyakran társul 

sajátos tanulási nehézséggel, mely az iskolában sorozatos kudarchoz vezethet. Az iskolai, 



társkapcsolati és családon belüli kudarcok negatív befolyással vannak, melyet bohóckodással, 

nagyzolással, később vakmerőséggel próbálnak kompenzálni, de ezzel társkapcsolataik, 

iskolai teljesítményük és a felnőttekhez való viszonyuk tovább romlik. 

Serdülőkorra a hiperaktivitás tünete ugyan csökkenhet, de a szétszórtság, a figyelem 

összpontosításának hiánya megmarad. Negatív énképük következtében könnyen sodródnak 

deviáns társaságba, ahol legalább úgy érzik, hogy befogadják őket. Fiatal felnőtt korra a 

tünetek tovább csökkennek, esetleg teljes mértékben meg is szűnnek, de a gyermekkorból 

hozott iskolai és szocializációs hátrányok miatt életkezdési nehézségeik kerülnek előtérbe: 

továbbtanulási és munkahelyi kilátásaik jelentősen beszűkülnek. Felnőtt korra az esetek egy 

részében megmaradnak a hiperaktivitás szindróma egyértelmű tünetei, más részük teljesen 

tünetmentessé válik és képes lesz a gyermekkorból áthozott - másodlagos - nehézségekkel is 

megküzdeni  A prognózist rontják a markáns és gyakran másodlagosan kialakuló viselkedés-

és érzelmi zavarok vagy a deviáns viselkedésformák megjelenése serdülőkorban. A 

kompenzáció lehetőségét a hátrányos családi és szociális környezet beszűkítheti. 

A hiperaktivitás-figyelemzavar jelenségkörének tudományos vizsgálata a modern 

agykutatás egyik fontos területévé vált. A képalkotó eljárások, a genetika  és a különböző 

neuropszichológiai vizsgálatok összekapcsolásának mentén egyre jobban körvonalazhatók  

azok a funkcionális területek, melyek zavara, esékenysége állhat leginkább a tünet-együttes 

hátterében. Az egyik terület az éberség szabályozásával kapcsolatos: az érintett gyermekeknél 

a figyelmi funkciók sajátos gyengesége biológiai vizsgálatokkal is bizonyítható volt. A másik 

terület a viselkedés szabályozásának módjait érinti, itt az u.n. végrehajtó funkciók nehézségeit 

találjuk, elsősorban a gátlás területén: a késztetések visszafogása, a mozgásos válaszok 

késleltetésének nehézsége, a viselkedés-gátlás éretlensége található. A harmadik terület pedig 

az u.n. jutalom függőséggel (reward dependency)    hozható kapcsolatba: ez egy biológiailag 

megalapozott sajátosság, melyben jelentős egyéni különbségeket találhatunk. A hiperaktiv 

gyermekeknél magas a jutalomfüggőség értéke, tehát nagy a ráutaltság az azonnali 

jutalmazásra: inkább választják a kisebb jutalmat, de azonnal, semmint hogy várni tudjanak 

egy később elérhető, nagyobb jutalomra. Ez a három terület, amelyek biológiai sajátosságait, 

szélsőségeit konzekvensen megtaláljuk a vizsgálatok alapján, és ezek természetesen 

egymással is összefüggenek, az egyik gyengesége hat a másik területre és viszont. Éppen 

ezért az is lehetséges, hogy ezek  az ismeretek segítségükre lehetnek a terápiás tevékenység 

célzott megszervezésében, a terápiás hatás megértésében is. 



Miután a gyermek vizsgálata, a részletes anamnézis és a pedagógustól is származó 

információk alapján a gyermeknél ez a diagnózis körvonalazódik, megkezdhetjük a terápiát. 

Ennek első és legfontosabb tényezője a pszichoedukáció. Fontos, hogy a szülő, a pedagógus, 

de még a gyermek saját maga is felismerje a  probléma természetét,  a lehetséges okokat, a 

várható kimenetet és a befolyásolás lehetőségeit. Ezzel megkíméljük a gyermeket és a szülőt 

is felesleges vizsgálatoktól és kudarccal teli terápiás próbálkozásoktól és egyúttal megnyerjük 

együttműködési készségüket a várhatóan hosszadalmas terápiás folyamathoz. Az enyhébb 

tünetek a környezeti  és nevelési tényezők bizonyos célzott módosításával jól befolyásolhatók. 

A hiperkinetikus gyermek számára segítség például, ha biztosítjuk a megfelelő mozgást és 

változatosságot a tartós figyelmet igénylő feladatok elvégzése közben is. Ezzel átsegíthetjük a 

figyelmi gyengeségéből származó nehézségeken. Az is sokat segít,  ha következetesek 

vagyunk a szabályok betartásában és jól strukturált helyzetet teremtünk a tanuláshoz vagy 

egyéb feladatvégzéshez. Ezzel figyelembe vesszük azt, hogy a gyermeknek a „végrehajtó 

funkciók” területén vannak biológiailag is megalapozott nehézségei.  Minden esetben fontos, 

hogy a kívánatos viselkedést pozitív visszajelzéssel erősítsük meg, míg a nemkívánatosról a 

figyelmünket inkább elvonjuk, és óvakodunk attól, hogy a helytelen viselkedést a figyelem 

odafordulásával vagy akár a szidalmakkal, indulatokkal paradox módon felerősítsük. Itt a 

hiperaktiv gyermekek jutalom függőséggel kapcsolatos sajátosságaira vagyunk figyelemmel.   

A pszichológiai segítség elsősorban a magatartás befolyásolását célzó viselkedés módosító 

eljárásokból áll. Számos viselkedésterápiás technikát dolgoztak ki a figyelem javítására, az 

impulzivitás csökkentésére, a szociális készségek fejlesztésére hiperkinetikus gyermekeknél. 

Annak ellenére, hogy ezek a módszerek a kisérleti helyzetekben jól. működnek, az 

eredmények a természetes – naturalisztikus – helyzetekre nehezen átvihetők. 

A célzott nevelési feladat technikájának elsajátítását szülők vagy a pedagógusok 

számára kidolgozott tréningek segíthetik. Alapvetően ezek a nevelési módszertani eszközök 

nem különböznek a szokványos nevelési elvektől, mégis - tekintettel a problémás 

gyermekeknek  az  átlagosaktól eltérő nehézségeire – ezeket az elveket következetesen, 

kitartóan és nagyobb energia ráfordítással kellene alkalmazni a szülőnek, a pedagógusnak. 

Márpedig éppen ez az, ami gyakran hiányzik. 

Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelés is szükségessé válhat. A hiperkinetikus 

zavar pszichostimuláns kezelése immár 70 éve ismert és a gyermekfarmakológia egyik 

legjobban kivizsgált,  minden hazai és nemzetközi egyetemi tankönyv szerint a gyógyszeres 

kezelésben elsődlegesen választandó és hatékony terápiás eljárás. Mindezek ellenére sajnos 

még szakmai körökben is számos fenntartás fogadja alkalmazását és a folyamatos és erőteljes 



médiatámadások miatt  a bizonyítottan hatásos kezelés elfogadása a betegek, a szülők vagy a 

pedagógusok számára is sokszor nehézséget jelent.  A gyógyszer elsősorban a figyelem, az  

éberség területén fennálló nehézségen segíti át a gyermeket,  de gyakran ez is elég már 

önmagában ahhoz, hogy a további nehézségeken is átsegítse a gyermeket. Sokszor látjuk, 

hogy a koncentráció javulása mellett a gyermek viselkedésének szervezettsége javul, 

impulzivitása csökken.  A pszichostimulánsok mellett még számos egyéb gyógyszercsoport 

alkalmazására is történtek és történnek ma is vizsgálatok. A gyógyszeres kezelés 

természetesen minden esetben a komplex terápiás rezsim keretében történik, szoros ellenőrzés 

mellett és a szülővel, pedagógussal történő megbeszélés alapján. 

A közoktatás rendszerének feladata, hogy a tanulásra kötelezett gyermekeket a 

rendelkezésre álló oktatási intézményekben, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező 

szakemberek közreműködésével, az adott társadalom tradicióinak megfelelő módon és annak 

anyagi lehetőségeinek keretében oktassa, nevelje.  A gyermekpopuláció természetesen 

minden értelemben sokféle, és nem mindenki illeszthető nehézségek nélkül bele ebbe az adott 

oktatási struktúrába. Miként a Gaus görbén is láthatjuk, az átlagostól fel és lefele is jelentős az 

eltérés. Bizonyos tulajdonságok, készségek vonatkozásában az átlagtól való jelentős 

elmaradás esetén fogyatékosságot állapíthatunk meg, így az érzékszervi, mozgás és értelmi 

fogyatékosság esetén megfelelő oktatási – fejlesztési intézmények alakultak ki. Többnyire 

nem is kérdéses a súlyos esetekben az elhatárolás: persze még ezeken a területeken is lehet 

vita a szegregált vagy integrált oktatás vonatkozásában. A nehézségek természetesen akkor 

jelentkeznek inkább, amikor valójában a gyermek profitálhatna a fogyatékosok számára 

kidolgozott oktatási módszerekből, mégis nem mondhatjuk rá a fogyatékosságot, de jelentős 

elmaradásai vannak különböző területeken. A környezeti szocializációs hátrányok 

következménye is lehet az, hogy a gyermek az adott oktatási struktúrában, adott pedagógiai 

eszközökkel nem oktatható megfelelően. Az előbbi esetben a gyógypedagógus, ebben pedig a 

pszichopedagógus, szociális munkás segíthet, a szokványos iskolarendszerbe integráltan vagy 

éppen sajátos profilú intézményben történő elhelyezés keretében.

A betegségnek minősített mentális zavarok a normalitástól való eltérés sajátos 

kérdéseit vetik fel. Az u.n. pszichés fejlődési zavarok körébe soroljuk a normál mentális 

fejlődéstől bizonyos területeken észlelhető jelentős elmaradásokat, így a nyelv és a 

beszédfejlődési zavarokat, az iskolai teljesítményekhez szükséges részképességek 

elmaradását, a specifikus tanulási zavarokat valamint a kommunikáció és a társas kapcsolatok 

területén megmutatkozó jelentős hiányokat, ezen belül a súlyos autista gyermektől a 



sajátságos, különc tulajdonságokat mutató u.n. Asperger-i kórformákat. Ezekben az esetekben 

lehetőség szerint az integrált oktatási formákra kellene törekedni, mégis az orvosi  

diagnosztika nyelvén leírt pszichés zavarban szenvedő gyermek beillesztése a többségi 

iskolába sajátos nevelési-oktatási módszereket, szakmai tudást igényel. Ilyenkor leginkább a 

nevelési tanácsadók, a logopédiai szolgálat segítségét lehet igénybe venni. A gyermekek 

orvosi diagnózissal történő illetése bizonyos kiváltságokat is jelent az oktatási és szociális 

rendszerben: a normatív támogatás magasabb lehet, a gyermekek jogosultak lehetnek a 

felemelt családi pótlékra, utazási kedvezményekre, egyéni fejlesztő foglalkozásokra. 

A hiperaktivitás kérdése is hasonló értelemben vetődik fel, bár ez már orvosi 

diagnosztika szempontjából egy másik csoportban kerül felsorolásra sok egyéb – a 

gyermekkorban gyakran előforduló – pszichés zavar társaságában. A tanórákon való részvétel 

nehezítettsége,  a jellegzetes viselkedési zavar és az intellektus alapján várható iskolai 

teljesítménytől való jelentős elmaradás miatt a család és az iskola is segítséget igényelne.  A 

gyermekpszichiáter számára ezekben az esetekben jól kidolgozott diagnosztikai és terápiás 

szakmai protokoll áll rendelkezésre, sőt, egy olyan biológiai – gyógyszeres beavatkozás 

lehetősége is, mely már sok évtizede bizonyítottan hatásos és mellékhatásai más  

gyógyszerezéshez viszonyítottan minimálisak. Gyermekpszichiáter szakorvos ugyanakkor 

sokszor nehezen elérhető, vagy ha mégis, a gyermek pszichiátriai megbélyegzésétől valamint 

magától a pszichiátriától való félelem az orvoshoz fordulást megakadályozza. Az igazi 

segítség akkor lenne hatásos, amikor a problémát először észlelik, de legkésőbb az 

iskolakezdéskor. Mégis a tapasztalat az, hogy a gyermekpszichiáterhez már csak akkor 

fordulnak, amikor a pszichés zavar következtében fellépő további nehézségek, társuló tünetek 

teszik lehetetlenné a gyermek illetve serdülő alkalmazkodását az iskolához,  a családhoz. És 

mi történik közben? A problémák hosszan fennállnak, a nagymamák, szomszédok, ismerősök 

ellátták már a családot jó tanácsokkal, a szülőt sokan alkalmatlannak tartják már a  nevelésre 

és hiába mondja, hogy csak ezzel a gyerekkel van ilyen gondja, bűntudatát a folyamatos 

vádaskodások csak tovább növelik. A család küzd a nehézséggel, mely újabb és újabb 

konfliktusok forrása lesz, és ez már a család harmóniáját is veszélyeztetve csak tovább rontja 

a gyermek helyzetét. Segítségre szoruló, meggyötört családok és pedagógusok sokaságával 

találkozunk már ilyenkor, a szokásos nevelési eszközök csődöt mondtak. A „beteggé 

nyilvánítás” kétélű fegyver: egyrészt felment a hibás nevelés, a tehetetlenség vádja alól, 

másrészt pszichiátriai betegségként szégyent, megaláztatást és kirekesztést jelent még ma is a 

társadalmunkban.  Így történik az, hogy egyszerre jelentkezik az igény és az elutasítás is a 

diagnózis vagy a terápia iránt. Gyermekek, iskolák, pedagógusok és a családok meglehetősen 



nagy száma kerül nehéz helyzetbe és szinte felkínálja magát különböző gyógyítók 

gyakorlóterepeként. Az „egészségpiacon” pedig sokan kínálják portékájukat: legkülönbözőbb  

gyógymódok, vitaminok és táplálék kiegészítők, bizonytalan hátterű természetgyógyászati 

módszerek, ezoterikus segítség, de főleg tréningek, melyekkel a probléma leküzdhető lesz. A 

szcientológiai egyház által létrehozott Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért elsősorban 

a pszichiátriának üzen hadat, a pszichiátereket támadja a visszaélések, a gyógyszerezések 

miatt. Régóta hadat üzent a gyermekpszichiátereknek is, mondván hogy a gyermekeket meg 

kell védeni tőlük, mert  ádáz módon, a gyógyszercégek üzleti érdekének megfelelően 

cselekedve  elkapják őket, teletömik gyógyszerekkel és zombi-t csinálnak belőlük. Intenzív 

kampányt folytatnak, az egészségügyi ellátásban egyébként sokszor indokoltan csalódott 

embereket  toboroznak. Az iskolák jó terepet jelenthetnek ehhez: az emberi jogok védelmében 

fellépő bizottság akár vonzó is lehet: magas technikai szinten kidolgozott brossúrákat 

juttatnak el számos iskolába, óvodába és könnyen elérhető segítséget kínálnak ingyen, 

bárkinek. 

A téma különösen vonzó lesz a média számára is, hiszen a hiperaktivitásról szóló 

brossúrák  leírásai szerint itt jól eladható szenzáció rejlik.   Elsősorban  a kereskedelmi 

csatornák megpróbálják egy asztalhoz ültetni, vitára hívni a különböző vélemények 

képviselőit: a természetgyógyászokat, az asztrológust, az emberi jogokért a gyermekek 

érdekében is síkra szálló bizottság képviselőit, a táplálék-kiegészítők és vitaminok híveit és 

forgalmazóit és végül a  kiegyenlítettségre  hivatkozva az orvost vagy a gyógyszerészt is.  

Érdemi vita ezeken a fórumokon természetesen nem tud létrejönni, hiszen nem  maga a 

probléma, hanem inkább a szenzáció az érdekes. Gyakran felvetődik, hogy a gyermekek 

gyógyításával foglalkozó szakembernek a média használatára is fel kellene készülnie és 

folyamatosan hiteles fórumokon eljuttatni a laikusokhoz, szülőkhöz és pedagógusokhoz azt az 

ismeretet, melynek birtokában  a gyermekért felelős felnőttek  értő együttműködésével és 

időben jutna hatékony segítség a bajjal küszködő gyermekek.  

Remélem, hogy az előadásommal valamelyest sikerült hozzájárulom ahhoz, hogy a 

párbeszéd és az együttműködés a pedagógusok és az orvosok között elmélyüljön és ezt ne 

akadályozza mindenféle tévhit, bizalmatlanság. Az érdekünk közös: segíteni ezeknek a 

gyermekeknek, hogy bennmaradhassanak a közoktatás fő áramkörében, szélsőséges 

sajátosságaik miatt ne kerüljenek ki a perifériára.  


