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Co to jest stygmatyzacja?
 Według Słownika języka polskiego PWN 

Stygmatyzacja to inaczej naznaczanie, a idąc 
głębiej  jest to proces nadawania określeń w 
kategoriach zachowania  jednostkom czy grupom 
społecznym  w wyniku czego przyjmują one 
nadane im cechy i zaczynają działać zgodnie z 
przypisanymi im etykietami.

  Naznaczanie bywa przyczyną deprecjonowania- 
umniejszania jednostek i grup społecznych. Jest 
ono też bazowym mechanizmem tworzenia 
stereotypów.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dehumanizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stereotyp


  

 Stygmatyzacja może być skutkiem 
postawionej diagnozy psychiatrycznej. Np. 
Schizofrenik kojarzy nam się z kimś 
wymagającym kaftanu bezpieczeństwa. 
Nie dziwi więc ogromny opór przed 
konfrontowaniem się i przyjęciem 
diagnozy przez osoby dotknięte chorobą, 
bądź zaburzeniem psychicznym, jeśli  
przypisujemy im cechy, które pochodzą ze 
stereotypu, a nie z wiedzy o danej osobie i 
chorobie.



  

Jakie więc znamy stereotypy 
dotyczące osób z ADHD i 

ich rodzin ? 
kilka przykładów spośród wielu



  

Osoby z ADHD są agresywne 
 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 

zaburzeniami koncentracji i uwagi stanowi 
czynnik, który powszechnie wiąże się z 
przestępczością. 



  

Wyniki wybranych badań
 Według danych amerykańskich 
 Szacuje się, że spośród ludzi młodych przebywających w 

zakładach poprawczych 47% ma zaburzenia ADHD
  ( Teplin, Abram, McClelland, Dulcan and Mericle, 2002). 
 W Nowym Jorku przeprowadzno bardzo ciekawe badanie. 

Zebrano grupę 207 chłopców w wieku 6-12lat ze 
zdiagnozowanym zespołem ADHD, u których nie 
występowały zaburzenia zachowania. Gdy grupa osiągnęła 
wiek 18- 25 lat, porównano ją z adekwatną wiekowo i 
liczbowo grupą mężczyzn bez ADHD pod kątem problemu 
przestępczości. Wyniki były następujące: znacząco więcej 
osób ze zdiagnozowanym ADHD w porównaniu do osób bez 
tego zaburzenia było aresztowanych ( 47% do 24% ), 
skazanych ( 42% do 14% ) i   uwięzionych ( 15% do 1% ) 

 (Psychiatry Res. 2008 Sep 30;160(3):237-46. Epub 2008 Aug 15.Mannuzza S, Klein 
RG, Moulton JL 3rd. New York University Child Study Center, Department of Child 
and Adolescent Psychiatry, NYU School of Medicine, New York, NY 10016, USA )



  

 Według danych szwedzkich 
 ( BMC Psychiatry. 2010; 10: 112.Ylva Ginsberg, Tatja Hirvikoski, and Nils Lindefors)
  ADHD występuje u 40% spośród osób dorosłych odsiadujących 

długie wyroki.
 Dane duńskie i angielskie 
 ( Nord J Psychiatry. 2009 Feb 26:1-7. [Epub ahead of print]Einarsson E, Sigurdsson 

JF, Gudjonsson GH, Newton AK, Bragason OO.Department of Psychology, University 
of Aarhus, Aarhus, Denmark )

  ( Psychol Med. 2008 Jul;38(7):1037-44. Epub 2008 Feb 14.Gudjonsson GH, 
Sigurdsson JF, Bragason OO, Newton AK, Einarsson E.Department of Psychology, 
Institute of Psychiatry, London, UK.) 

  wskazują, że 50% więźniów spełniało kryteria ADHD w 
dzieciństwie, a 60% z nich miało obecnie albo pełnoobjawowe 
zaburzenia ADHD albo w częściowej remisji, 

 Z danych amerykańskich, wynika, że ADHD stwierdzono u co 
najmniej 25%  więźniów  

 (From MedscapeCME Psychiatry & Mental Health Joel L. Young, MD CME Released: 04/12/2010; 
Valid for credit through 04/12/2011 )



  

Wiedza o zaburzeniu/chorobie
 Zachowania impulsywne u  osób z ADHD 

wynikają nie z mechanizmów psychopatycznych, 
ale z nieprawidłowości w funkcjonowaniu OUN. 

 Osoby z ADHD mają niską tolerancję stresu.
  W stresach  reagują gwałtownie, dochodzi do 

niezaplanowanych reakcji, niezależnie od 
negatywnych konsekwencji, bo osoba z ADHD nie 
ma wtedy już czasu na jakąkolwiek refleksję.

 Osoby cierpiące na ADHD żyją pod ciągłą presją.
  Nie radzą sobie w sytuacjach konfrontacyjnych.
  Nawet wypoczynek osoby z ADHD musi wiązać 

się z aktywnością. 



  

Pierwszy ważny etap oddziaływań 
prozdrowotnych. 
 Można sobie wyobrazić, że w warunkach 

niedojrzałych, prześmiewczych, czy 
prowokacyjnych postaw społecznych o 
zachowania agresywne nietrudno. Dlatego 
tak ważna jest psychoedukacja zarówno 
indywidualna, rodzinna, jak i społeczna 
oraz budowanie dojrzałego społeczeństwa 
nastawionego na potrzeby swoich 
członków.



  

  Pamiętajmy też o pozytywach - 
impulsywność myślenia sprzyja postawom 
twórczym, a impulsywność działania osób 
z ADHD może być ich atutem przy 
podejmowaniu konstruktywnych i 
skutecznych działań krótkoterminowych.



  

 Osoby z ADHD są głupie
  Większość osób z ADHD funkcjonuje 

społecznie poniżej swoich możliwości 
intelektualnych i nie wykorzystuje swojego 
potencjału twórczego. 



  

Badania przykładowe
  Osoby z ADHD mają statystycznie mniejszą szansę na 

ukończenie edukacji na poziomie średnim w porównaniu z 
osobami bez tego zaburzenia. 

 Dwukrotnie częściej zostają usuwani ze szkoły. 
 ( UC Davis Health System, 2010) 

 Z przeprowadzonych badań sondażowych na próbie 
środowiskowej 500 dorosłych z ADHD i grupie kontrolnej 
501 osób dobranych płcią i wiekiem bez  takiej diagnozy 
wynika, że osoby dorosłe z ADHD znacznie rzadziej 
uzyskiwały dyplom ukończenia szkoły średniej  w  
porównaniu z osobami bez ADHD ( 7% do 17% ), rzadziej 
szli do college`u ( 19% do 26% ), 

 ( Biederman J, Faraone SV, Spencer TJ, Mick E, Monuteaux MC, Aleardi M. Functional impairments 
in adults with self-reports of diagnosed ADHD: a controlled study of 1001 adults in the community. 
J Clin Psychiatry. 2006;67(4):524-540)



  

Wiedza o zaburzeniu/chorobie
 Osoby z ADHD bardzo często mają wysokie możliwości 

intelektualne, których, gdy nie ma stworzonych sprzyjających 
warunków, niestety nie wykorzystują w pełni. Trudności w nauce u 
osób z ADHD wynikają z zaburzeń koncentracji, a nie z 
nieprawidłowości, czy opóźnienia rozwoju  intelektualnego. 

 Osoby z ADHD łatwo się rozpraszają, skupiają się na każdym 
nowym, najsilniejszym, bądź najciekawszym bodźcu, dlatego nie 
doprowadzają rozpoczętych zadań do końca,

 zaczynają projekty lub zadania bez przeczytania i wysłuchania 
instrukcji,

 mają trudności w organizowaniu zadań, szczególnie 
długoterminowych,  wykonywaniu ich we właściwej kolejności i 
porządku,

 mają trudności z organizacją czasu. 
 Problemy z edukacją i utrzymaniem się w szkole czy pracy 

wynikają również z trudności osób z ADHD do funkcjonowania w 
schematach, z ich impulsywnych zachowań, nie zawsze 
przyjemnych dla otoczenia..



  

Osoby dorosłe z ADHD to duże, 
rozpieszczone dzieci, są niepoważni i 
nieodpowiedzialni, „napinają” normy 

społeczne 
 Osoby z ADHD w spojrzeniu 

powierzchownym rzeczywiście funkcjonują 
nieodpowiedzialnie i niedojrzale- często tracą 

i zmieniają pracę, podejmują zachowania 
ryzykowne np. sporty ekstremalne, jazda bez 

biletów, łamią prawo ruchu drogowego 
głównie przekraczając prędkość, wchodzą 

nieodpowiedzialnie w kolejne związki. 



  

Badania przykładowe
 Kontynuując przytaczanie badania Biedermana i 

wspólników zdecydowanie mniej osób z ADHD w 
porównaniu do osób bez tego zaburzenia było 
aktualnie zatrudnionych ( 52% do 72% ) mniej 
było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 
( 34%do 57% ). Osoby z ADHD dwukrotnie 
częściej były zatrzymywane przez policję ( 37% 
do 18% ), 1,5 razy częściej otrzymywały więcej 
niż jeden mandat za przekroczenie prędkości w 
ciągu roku ( 25% do 17% ).

 ( Biederman J, Faraone SV, Spencer TJ, Mick E, Monuteaux MC, Aleardi M. Functional 
impairments in adults with self-reports of diagnosed ADHD: a controlled study of 
1001 adults in the community. J Clin Psychiatry. 2006;67(4):524-540)



  

 Osoby z ADHD miały kilkakrotnie (3,5 
raza) częstsze konflikty społeczne według 
oceny ich rodzin. Osoby z ADHD 
relacjonowały istotnie większą liczbę 
partnerów seksualnych niż z grupy 
kontrolnej, zaś 3 razy więcej zapadło na 
chorobę przenoszoną drogą płciową.

  (Barkley RA, Fischer M, Smallish I, Fletcher K. Young adult outcome of hyperactive 
children: adaptive functioning in major life activities. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 2006;45(2):192-202.)



  

Wiedza o zaburzeniu/chorobie
 Większość z tych zachowań wynika nie z braku 

odpowiedzialności, ale ze związanej z ADHD impulsywności. 
 Nadmierną impulsywność u osób z ADHD  można 

przedstawić następująco: biegnę tam, dokąd nagle 
zapragnąłem, biorę to na co mam ochotę, dotykam tego, co 
mi się podoba, biję kiedy mnie coś zdenerwuje, mówię, co 
mi ślina na język przyniesie, albo co mi akurat przyjdzie do 
głowy, robię zanim pomyślę.

  Niewielka tolerancja frustracji może prowadzić do 
drażliwości, łatwego wpadania w gniew.

  Osoby z ADHD impulsywnie zmieniają pracę, czy 
partnerów, bo potrzebują ciągle nowych wyzwań, nie 
„mogą” się nudzić,  podejmują zachowania ryzykowne, 
konfliktowe i prowokują je. 



  

Kolejny ważny etap 
prozdrowotny/terapeutyczny
 Impulsywność może powodować duże szkody, ponieważ 

podejmowanych impulsywnie działań nie można odwrócić. 
Pozostaje poczucie winy, porażki, stany depresyjne.

 Stąd tak ważna jest praca terapeutyczna nad zrozumieniem 
i zmianą tych zachowań jako kolejny ważny etap 
terapeutyczny.

  U dzieci jest to terapia behawioralna polegająca na uczeniu 
i nagradzaniu zachowań właściwych, strategie 
wychowawcze uczące planowania, konsekwentnych zasad i 
akceptacji. 

 U dorosłych terapia poznawczo- behawioralna , czyli 
uświadomienie sobie, że większość naszych zachowań i 
emocji z nimi związanych nabyliśmy w procesie 
społecznego uczenia się w sposób nieświadomy. 
Zrozumienie tego faktu pozwala na stworzenie, czyli 
nauczenie się od nowa, innego sposobu reagowania na 
zaistniałe sytuacje.



  

Osoby z ADHD to egocentrycy  i 
roszczeniowcy
 Egocentryzm osób z ADHD, którzy nie mają 

jeszcze świadomości zaburzenia czy choroby  
wynika z braku zrozumienia objawów, przede 
wszystkim ciągłych napięć i z lęku. 

 Cytat Pacjenta „boję się tego co jest we mnie, 
boję się tego co mogę zrobić, boję się jak inni na 
mnie zareagują”. 

 Egocentryzm osób z ADHD, którzy mają już wgląd 
chorobowy wynika przede wszystkim z 
konieczności ciągłego kontrolowania swojego 
zachowania. 



  

Wiedza o zaburzeniu/chorobie
  Postawa roszczeniowa wynika z ciągłej 

deprywacji potrzeb, z przewlekłych doświadczeń 
poważnych trudności społecznych, często z 
doświadczeń przemocowych. 

  Osoby z ADHD oczekują od siebie zdrowych 
zachowań, takie oczekiwania ma również 
społeczeństwo, a muszą pogodzić się z 
ograniczeniami wynikającymi ze schorzenia. Gdy 
coś jest dla tych osób nieosiągalne w bezradności 
pojawia się  roszczenie. 



  

Kolejny ważny etap 
prozdrowotny/terapeutyczny
 Ważne jest więc, aby nie zapomnieć o tym 

aspekcie w planowaniu oddziaływań 
terapeutycznych i w kolejnym etapie 
zdrowienia podjąć terapię dla osób 
doświadczających przemocy oraz terapię 
nakierowaną na rozwój i wykorzystywanie 
potencjału twórczego oraz na 
samorealizację.



  

Rodzina osób z ADHD jest 
niesprawna wychowawczo, 

patologiczna, winna 
problemom dziecka.

Udowodniono, że w rodzinach, w 
których jest dziecko 

niepełnosprawne ( zaburzone, chore 
czy kalekie ) trzykrotnie częściej 
dochodzi do konfliktów i rozpadu 

małżeństwa. 



  

Wiedza o zaburzeniu/chorobie w 
kontekście systemowym
 Rodzice dzieci z problemem ADHD 

przeżywają silne emocje nie tylko z 
powodu trudnych zachowań tych dzieci i 
komentarzy otoczenia. Ich dzieci , 
próbując rozładować swoje napięcie, 
prowokują ich do zachowań agresywnych- 
rodzice mówią dziecku, że jest złe, że 
mają go dość, albo je biją. Następnie 
obwiniają za problemy wychowawcze albo 
siebie, albo dziecko. 



  

Kolejne ważne oddziaływanie 
prozdrowotne
 Rodziny osób z ADHD potrzebują pomocy i 

wsparcia, szczególnie psychoedukacji i grup 
wsparciowych. Wtedy mają siłę i umiejętności 
wspierać własne dzieci czy partnerów. Tym 
bardziej, że jest to długoletni proces, ponieważ 
osoby z ADHD usamodzielniają się później niż ich 
zdrowi rówieśnicy lub nie usamodzielniają się 
nigdy.

 Według badań Russela Barkleya dorosłe osoby z 
ADHD, które osiągnęły sukces, jako jeden z 
najważniejszych czynników uznały wsparcie 
Ważnego Dorosłego, który przez lata go 
dopingował i wierzył w ich możliwości. 



  

Skutki stygmatyzacji i etykietowania od 
dzieciństwa
 U osób z ADHD dochodzi do samospełniającego się 

proroctwa dotyczącego negatywnych wartościowań własnej 
osoby.

 Odzwierciedleniem złego stanu psychicznego osób z tym 
schorzeniem są wyniki badania prof. Tomasza Wolańczyka,  
przewodniczącego komisji Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego ds. ADHD , w którym różnym ludziom 
zadawano pytanie: "Jak często myślisz, że twoim bliskim 
byłoby lepiej bez ciebie?". W grupie z ADHD aż 80% 
odpowiedziało, że "często", podczas gdy wśród osób bez 
tego schorzenia było to zaledwie 10% .

 
 22-28% dorosłych z ADHD ma myśli samobójcze, 8%  

podejmuje samobójcze próby. 
 ( ADHD u osób dorosłych M. Krupa Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny Review of 

Clinica NeuropsychiatryVOL. 1/NR 2(2)/2009 )



  

Toczą się dyskusje czy ADHD u dorosłych istnieje 
naprawdę i czy w ogóle istnieje, czy istniało już 

wcześniej, czy jest związane z marketingiem firm 
farmaceutycznych produkujących leki na ADHD. Czy 

jest to zaburzenie czy choroba?

A fakty są takie, że objawy zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej z 

zaburzeniami koncentracji i uwagi utrzymują 
się u wielu pacjentów w okresie dojrzewania i 

w wieku dorosłym i czy nazwiemy to 
zaburzeniem czy chorobą, jest sprawą 
wtórną, bo przede wszystkim mamy do 

czynienia z cierpiącym człowiekiem.



  

Rozpowszechnienie ADHD u dorosłych w wieku 18-44 lata mieści się w 
zakresie 4,4- 5,2%. Odsetek dorosłych z ADHD, którzy są leczeni 

farmakologicznie lub niefarmakologicznie wynosi zaledwie 10,9- 12,6%, co 
świadczy o tym, że ADHD pozostaje nierozpoznane i nieleczone u milionów 

dorosłych. 

 (Dawid W. Goodman, MD Tom 7 Nr 2 Psychiatria po Dyplomie) 

Powołując się na przedstawione wcześniej 
wyniki badań wielu z nich przebywa w 

więzieniach, wielu pozostaje bez pracy, bez 
satysfakcjonujących relacji rodzinnych i 
społecznych, wielu ulega wypadkom.



  

Diagnoza
 Rozpoznanie ADHD u dorosłych może 

stanowić wyzwanie, ponieważ w celu 
postawienia czy potwierdzenia rozpoznania 
nie można oprzeć się na żadnym 
obiektywnym teście medycznym lub 
neuropsychologicznym. Podstawowe 
znaczenie ma ocena kliniczna i wywiad, 
również środowiskowy. 



  

Diagnoza
 Diagnozę utrudnia fakt, że dorośli z ADHD 

doświadczając objawów przez wiele lat 
często wykształcają strategie 
kompensacyjne, które pomagają 
zminimalizować dostrzegalne zaburzenia, 
ukrywając w ten sposób objawy przed 
otoczeniem. 



  

Diagnoza
 Kolejnym utrudnieniem prawidłowej 

diagnozy jest  częste współwystępowanie 
u osób z ADHD innych zaburzeń. W 
prowadzonym w 10 państwach WHO World 
Mental Health Surveys u 24,8% dorosłych 
z ADHD stwierdzono zaburzenia nastroju, 
u 38,1% zaburzenia lękowe, a u 11,1% 
zaburzenia związane z używaniem 
substancji psychoaktywnych.

   (Fayyad I, de Graaf R, Kessler R, et al. Cross- national prevalence and correlates 
of adult attention- deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry. 2007;190:402-409 )



  

Etiopatogeneza zaburzenia/choroby
 Rozumienie ADHD ewaluowało z czasem. 

Na początku XX wieku angielski pediatra 
Still jako pierwszy opisał „ wadliwą 
kontrolę moralną”. W ciągu kolejnego 
półwiecza objawy ADHD były czasami 
uważane za następstwa uszkodzenia 
mózgu- urazu głowy lub zakażenia OUN. 
Kiedy stwierdzono je u dzieci bez takich 
obciążeń w wywiadzie, uznano, że 
przyczyną jest „minimalna dysfunkcja 
mózgu”. 



  

Aktualna koncepcja ADHD
 Aktualna koncepcja ADHD, w tym ADHD u 

dorosłych, zakłada nieprawidłowości rozwojowe 
OUN, których przyczyna nie została do końca 
wyjaśniona. Szeroka jest  wiedza na temat 
dziedziczenia, zapewne poligenowego, z całym 
szeregiem genów kandydujących (DRD4 i DRD5, 
DAT1, DBH, 5-HTT, HTR1-B i SNAP-25; ze 
wzrostem prawdopodobieństwa 1,18–1,46) 
Nieprawidłowa ekspresja genów powoduje zmiany 
funkcjonalne i strukturalne – subtelne anomalie 
wielkości i kształtu różnych części OUN, w tym 
jądra ogoniastego, gałki bladej, skorupy, 
asymetrię w zakresie płatów czołowych, jak 
również zmiany funkcjonalne przekaźnictwa 
dopaminy, noradrenaliny i serotoniny. 



  

 Zaburzenia w zakresie układu noradrenergicznego i 
dopaminergicznego skutkują m.in.: dysfunkcjami 
poznawczymi, problemami z koncentracją uwagi i 
impulsywnością. Oba te systemy biorą udział w odbieraniu i 
przetwarzaniu nowych bodźców w korze przedczołowej. 

 Układ noradrenergiczny generalnie zwiększa „czujność”, 
sprawność odpowiedzi na bodźce.

  System dopaminergiczny zaś podtrzymuje gotowość do 
odbioru i przetwarzania informacji, klasyfikuje bodźce 
według znaczenia, a także umożliwia selektywną 
koncentrację na jednym bodźcu. 

 Serotonina jest neuroprzekaźnikiem odpowiadającym za 
regulację emocji i zachowań, uczucia zadowolenia, gniewu, 
pozytywnego myślenia, dotrzymywania terminów oraz za 
prawidłowy rytm snu. 



  

 Amerykański neurolog i psychiatra Barkley, 
stworzył teorię,  że objawy ADHD są wynikiem 
deficytu funkcji hamujących w OUN. 

 Tłumaczył, że dobrze funkcjonujący układ 
nerwowy charakteryzuje się dużą siłą procesów 
pobudzania i hamowania oraz równowagą tych 
procesów. Dzięki temu układ nerwowy jest 
elastyczny, bardzo szybko  reaguje na zmiany w 
otoczeniu, ale jednocześnie bardzo szybko umie 
też zahamować reakcje w sferze poznawczej, 
emocjonalnej i ruchowej. 

 U osób z ADHD ta równowaga i elastyczność jest 
zaburzona, przeważają procesy pobudzające.



  

Gdy zaatakuje choroba,  społeczeństwo spieszy z ogromnym zasobem 
gotowych znaczeń i ocen. Ale kiedy w danej kulturze traktuje się określoną 

chorobę ze współczuciem i światłym zrozumieniem, staje się ona 
wyzwaniem, sytuacją kryzysową i zarazem szansą naprawy. Kiedy o 

schorzeniu myśli się pozytywnie, a choremu człowiekowi daje wsparcie, 
wtedy szanse na wyleczenie są większe. Wówczas osoba, której udziałem 

stało się schorzenie, może w tym procesie rozwinąć się i wzbogacić. 
Ken Wilber

Czego Nam Wszystkim życzę.
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