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ADHD u osób dorosłych mity czy fakty.

Występowanie ADHD u dzieci opisano po raz pierwszy na początku XX wieku, ale świadomość, że 
zaburzenie  to  może  utrzymywać  się  od  wieku  dorosłego  pojawiła  się  dopiero  w  latach  70-tych 
zeszłego wieku.  Obecnie jest coraz więcej badań wskazujących, że objawy ADHD utrzymują się do 
wieku  dorosłego i  powodują  uogólnione  i  znaczne  upośledzenie  funkcjonowania  zawodowego, 
edukacyjnego, neuropsychologicznego i społecznego. W krajach UE i Stanach Zjednoczonych szacuje 
się,  że  od  3%  do  16%  osób  dorosłych  spełnia  kryteria  diagnostyczne  nadpobudliwości 
psychoruchowej, autorzy większości doniesień naukowych zgadzają się, że ADHD występuje u 3% do 
5% dorosłych.

Dorośli zazwyczaj skażą się  na zaburzenia koncentracji i utrzymywania uwagi. Jak pokazują liczne 
długoterminowe badania nad ADHD nadruchliwość i impulsywność słabnie z wiekiem. Wyrasta się z 
niepokoju ciała, ale pozostaje niepokój ducha. Utrzymywanie się ADHD w dorosłym życiu ma poważne 
konsekwencje znacznie pogarszające jakość życia. Przykładowo wiadomo, że dorośli z ADHD są gorzej 
wykształceni, rzadziej utrzymują pracę, mają niższy status socjoekonomiczny. Badania pokazują też, że 
mają więcej nieudanych związków małżeńskich. 

W  Polsce  brakuje  placówek  zajmujących  się  diagnozowaniem  i  leczeniem  nadpobudliwości 
psychoruchowej z zaburzeniami uwagi u osób dorosłych. Dorośli pacjenci cierpiący z powodu ADHD 
dostają najczęściej  nowe rozpoznania z kręgu zaburzeń osobowości  czy zaburzeń afektywnych lub 
nerwicowych.  Czasami  jest  to  diagnoza  nieprawidłowa,  czasami  zwraca  ona  uwagę  wyłącznie  na  
zaburzenia  współistniejące  z  ADHD.  W  każdym  z  tych  przypadków  leczenie  nie  obejmuje 
podstawowego  rozpoznania,  tak  więc  często  nie  można  uzyskać  wystarczającej  poprawy 
funkcjonowania pacjenta. 

Diagnoza ADHD u osoby dorosłej, która nie miała takiego rozpoznania w dzieciństwie jest bardzo 
trudne, ponieważ musimy mieć potwierdzone nie tylko występowanie objawów w dorosłym życiu, ale  
także  musimy  mieć  dowody  (np.  w  wywiadzie  od  rodziców),  że  objawy  zaburzeń  koncentracji,  
nadruchliwości i nadmiernej impulsywności występowały w dzieciństwie. Co więcej, z ADHD bardzo 
często współwystępują inne zaburzenia psychiczne, co w oczywisty sposób zamazuje obraz objawów i  
trudności  w  funkcjonowaniu  pacjenta.  Z  tego  względu  konieczne  jest  zdiagnozowanie  wszystkich 
problemów psychologicznych i psychiatrycznych pacjenta, w tym ewentualnych zaburzeń osobowości.

Celem terapii jest zmniejszenie trudności i poprawienie jakości życia. Lecząc ADHD, staramy się 
rozwinąć strategie kompensacyjne, by pacjentowi ułatwić życie codzienne i zawodowe. Ogólnie plan 
leczenia  ADHD u osób dorosłych składa się  z  kilku  etapów – od psychoedukacji,  poprzez terapię 
behawioralno – poznawczą do leczenia farmakologicznego. 


