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Ορισμός 

Η ∆ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) - 

διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις 

συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία 

συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζεται 

στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού με σχέση συνήθως 3:1 υπέρ των 

αγοριών. Αρκετοί επιστήμονες, ωστόσο, πιστεύουν ότι η συχνότητα 

εμφάνισης είναι περίπου η ίδια και στα δυο φύλα, με τη διαφορά ότι τα 

κορίτσια συχνά δεν είναι υπερκινητικά και διαχειρίζονται καλύτερα τη 

διαταραχή τους, γι’ αυτό και η διάγνωση μπορεί να διαλάθει ή να γίνει 

αργότερα.1 

∆ιαταραχή και Ασθένεια 

Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί η διαφορά μεταξύ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  και 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ. Με τον όρο "ψυχική διαταραχή" περιγράφεται ένα σύνολο 

ψυχολογικών συμπτωμάτων, παθολογικών συμπεριφορών και μειωμένης 

λειτουργικότητας. Οι διαταραχές αυτές συνήθως προκαλούν κλινικά σημαντική 

υποκειμενική ενόχληση και έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους 

σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου. Μπορεί να οφείλονται 

σε οργανικούς, κοινωνικούς, γενετικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.2 

Αντίθετα με τον όρο ασθένεια εκφράζεται η διαταραχή της ομοιόστασης του 

οργανισμού, δηλαδή η μη φυσιολογική λειτουργία του και χρήζει 

φαρμακευτικής αγωγής. 

Συμπτώματα 

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η ελλειμματική προσοχή, η υπερκινητικότητα 

και η παρορμητική συμπεριφορά.  

 Ελλειμματική προσοχή  
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Το παιδί αδυνατεί να συγκεντρωθεί σε ένα παιχνίδι ή μια συγκεκριμένη 

εργασία για πολλή ώρα. Πολλές φορές δείχνει να μη σας ακούει όταν του 

μιλάτε ή δεν ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνετε. 

 Υπερκινητικότητα  

Το παιδί αδυνατεί να κάτσει για πολλή ώρα σε ένα τόπο. Κινείται συνεχώς. 

Μπορεί να μιλά συνέχεια.  

 Παρορμητική συμπεριφορά  

∆ίνει απαντήσεις πριν καν συμπληρωθεί η ερώτηση. ∆ιακόπτει συνεχώς τους 

άλλους 

 

Η ∆ΕΠ (Υ) χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους με κύρια συμπτώματα. 

A. Ελλειμματική προσοχή 

Τα συμπτώματα του τύπου αυτού είναι τα ακόλουθα:  

• Αδυνατεί να προσηλωθεί σε λεπτομέρειες ή κάνει απρόσεκτα λάθη.  

• ∆υσκολεύεται να κρατηθεί προσηλωμένο σε μια συγκεκριμένη 

εργασία για πολλή ώρα.  

• ∆εν φαίνεται να παρακολουθεί αυτό που του λες.  

• ∆υσκολεύεται να οργανώσει τα πράματα γύρω του. 

• Αποφεύγει ή δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που 

απαιτούν πνευματική προσπάθεια.  

• Χάνει εύκολα να πράγματα του.  

• Ξεχνά πολύ εύκολα.  

• ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες.  
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• Χάνει εύκολα την προσοχή του.  

 

Β.  Υπερκινητικότητα 

Τα συμπτώματα του τύπου αυτού είναι τα ακόλουθα:  

• ∆υσκολεύεται να μείνει καθιστό σε μια καρέκλα για πολλή ώρα.  

• Όταν κάθεται κινεί συνέχεια τα χέρια και πόδια.  

• Τρέχει και σκαρφαλώνει συνέχεια μέσα στο σπίτι.  

• ∆υσκολεύεται να συμμετάσχει ήρεμα σε μια δραστηριότητα.  

• Συμπεριφέρεται σαν να έχει μέσα του ένα μηχανάκι. 

 

Γ.  Παρορμητική συμπεριφορά. 

Τα συμπτώματα του τύπου αυτού είναι τα ακόλουθα: 

• Μιλά ασταμάτητα.  

• Απαντά πριν συμπληρωθεί η ερώτηση.  

• ∆υσκολεύεται να περιμένει στη σειρά του.  

• ∆ιακόπτει τους άλλους όταν μιλούν.3 
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Βιβλιογραφικές Αναφορές 

1. http://www.adhdhellas.org/depy/ti-einai-i-depy-1 

2. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1 

3. http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/attention-deficit-hyperactivity-disorder 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ∆ΕΠ-Υ είναι αποτέλεσμα ποικίλων 
παραγόντων. Οι ανωμαλίες στην λειτουργία του εγκεφάλου καθώς και η 
έκθεση σε τοξικούς παράγοντες αλλά και η κληρονομικότητα αποτελούν τα 
σημαντικότερα αίτια, ενώ αιτίες όπως η διατροφή και η γονική μέριμνα 
επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό την εκδήλωση της ∆ιαταραχής 
Ελλειμματικής Προσοχής. Τα αίτια κατά σειρά βαρύτητας είναι: 

• Κληρονομικότητα 
• Τοξικοί Παράγοντες 
• ∆ιατροφή 
• Ανωμαλίες στην λειτουργία του εγκεφάλου 
• Κακή γονική μέριμνα 
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ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 Τα άτομα με ∆ΕΠ-Υ και εκείνα χωρίς, έχουν εγκεφαλικές διαφορές οι 
οποίες αποδείχθηκαν μέσα από διάφορα τεστ και μελέτες. Συγκεκριμένα, ο 
πρόσθιος λοβός του εγκεφάλου των ανθρώπων που πάσχουν από την ∆ΕΠ-
Υ παρουσιάζει αρκετά ελλείμματα. Ακόμα, αρκετοί πιστεύουν ότι η 
δυσλειτουργία κάποιων νευροδιαβιβαστών είναι αυτό που ευθύνεται για την 
εμφάνιση της ∆ΕΠ-Υ. Έρευνα αποδεικνύει ότι οι μετωπιαίοι λοβοί καθώς και ο 
κερκοφόρος πυρήνας και τα βασικά γάγγλια στην παρεγκεφαλίδα ευθύνονται 
για τα συμπτώματα της ∆ΕΠ-Υ. Η ∆ιαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής 
επηρεάζει τον ανθρώπινο πληθυσμό σε ποσοστό 6,2%, καθώς επίσης και η 
κληρονομικότητα από συγγενείς πρώτου βαθμού ανέρχεται στο 25%.  

 Η ύπαρξη της ∆ΕΠ-Υ είναι στενά συνδεδεμένη με βιολογικούς 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η πυκνότητα διάφορων εγκεφαλικών δομών 
και ο τρόπος που γίνονται οι χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με 
έρευνες των επιστημόνων έχει αποδειχθεί ότι η ύπαρξη μικρότερου 
εγκεφαλικού φλοιού επηρεάζει την λειτουργία του μετωπιαίου λοβού, ο οποίος 
αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του εγκεφάλου υπεύθυνο για τον έλεγχο 
σημαντικών λειτουργιών. Το μυαλό είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο ηλεκτρικό 
σύστημα με υποσυστήματα που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το 
σύστημα αυτό λειτουργεί με ώσεις ρεύματος που μεταφέρουν μηνύματα σε 
διαφόρους νευρώνες. Ωστόσο στα παιδιά με ∆ΕΠ-Υ οι νευρώνες δεν 
συνδέονται φυσικά. Υπάρχουν κενά σημεία σύνδεσης. Έτσι για να διαβιβαστεί 
το μήνυμα θα πρέπει να υπερπηδήσει το κενό. Τα άτομα με ∆ΕΠ-Υ έχουν την 
τάση να μην απελευθερώνουν αρκετές από τις χημικές ουσίες ή να 
απελευθερώνουν και να επαναφορτώνουν πολύ γρήγορα, προτού να είναι 
δυνατή η σύναψη ορθής σύνδεσης. 
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 Εξίσου πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της κληρονομικότητας 
όσον αφορά την εκδήλωση ∆ΕΠΥ. Σχετικές έρευνες σε διάφορα πανεπιστήμια 
του κόσμου έδειξαν ότι η κληρονομικότητα ευθύνεται περίπου για το 76% των 
περιπτώσεων. 76% των παιδιών με ∆ΕΠΥ έχουν τουλάχιστον έναν συγγενή 
που εμφανίζει τη διαταραχή. Όταν ο ένας γονέας πάσχει από τη διαταραχή 
έχει πιθανότητα 57% να κληρονομηθεί από το παιδί του. Εντυπωσιακές ήταν 
και οι έρευνες σε διδύμους. Σε σχετική μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 
από 1938 οικογένειες διδύμων και αδερφών από όλο τον κόσμο με ∆ΕΠΥ. Τα 
αποτελέσματα ενίσχυσαν κατά πολύ τις θεωρίες για τον καθοριστικό ρόλο της 
κληρονομικότητας στην εμφάνιση της διαταραχής.  

 Οι μονοωογενείς δίδυμοι εμφάνισαν ομοιότητα στην εκδήλωσή της  σε 
ποσοστό 91%, ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι σε ποσοστό 38%. Τέλος, έχει 
παρατηρηθεί μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης της διαταραχής σε 
υιοθετημένα παιδιά, επιβαρυμένα κληρονομικά. Εντούτοις, δεν υπάρχουν 
ευρήματα που να ενοχοποιούν χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην εκδήλωση της 
∆ΕΠΥ. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός αποδεικτικών στοιχείων για το ότι η 
∆ΕΠΥ είναι συνήθως μια διαταραχή με νευροβιολογικό υπόβαθρο, η οποία 
συνεπάγεται με ελλείμματα στον τομέα της αυτορρύθμισης. Με απλά λόγια, 
αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες παίζουν σημαντικό 
παράγοντα στη συγκέντρωση, το σχεδιασμό και τον έλεγχο των 
παρορμήσεων ίσως να υπολειτουργούν. Εν κατακλείδι, η κληρονομικότητα 
είναι ένας από τους κύριους και υπολογίσιμους παράγοντες για την 
εξωτερίκευση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας 
(∆ΕΠΥ). 
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Έρευνες έχουν δείξει πως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ από 
μητέρες έχουν σχέση με την εμφάνιση ∆ΕΠΥ στα παιδιά. Τα παιδιά των 
οποίων οι μητέρες έχουν κάνει χρήση ουσιών έχουν διπλάσια πιθανότητα να 
πάσχουν από ∆ΕΠΥ. Επίσης οι πιθανότητες αυξάνονται κατά 2,5 φορές αν το 
παιδί έχει πριν την γέννηση εκτεθεί σε αλκοόλ. Σχέση με τη ∆ΕΠΥ έχουν 
ακόμη η τοξιναιμία, η ηλικία της μητέρας, η πρόωρη γέννηση καθώς και 
διάφοροι εγκεφαλικοί τραυματισμοί. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έχει η έκθεση 
της μητέρας σε βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, χημικά πρόσθετα τροφίμων και 
διαλυτικά που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης ∆ΕΠΥ και άλλων 
διαταραχών της συμπεριφοράς. 

 

 Έχει αποδειχθεί πως ο μόλυβδος έχει άμεση σχέση με τη ∆ΕΠΥ και 
προβλήματα προσοχής. Η χρήση του μολύβδου έχει μειωθεί σημαντικά. Έχει 
παύσει να χρησιμοποιείται στη ζωγραφική και η χρήση του στην κατασκευή 
κτηρίων έχει μειωθεί. Έτσι έχει παρατηρηθεί μείωση στην εμφάνισή τοξικών 
επιπέδων μολύβδου στο αίμα. Νέα έρευνα προτείνει την ένταξη της ρύπανση 
στα αίτια της ∆ΕΠΥ. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι τοξικές ρυπογόνες 
ουσίες και παράγονται από την καύση πετρελαίου, εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και από εξατμίσεις οχημάτων. Ακόμη, η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συνδυασμό με τα χημικά πρόσθετα σε νερό 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της ∆ΕΠΥ. Τέλος, τα παιδιά εμφανίζουν 
ευαισθησία σε νευροτοξίνες και μετά την γέννηση. Ο υδράργυρος, το κάδμιο, 
το αλουμίνιο και τα PCB's (τύπος διοξίνη) συναντώνται συχνά γύρω μας και 
μπορεί να προκαλέσουν διάφορες νευρολογικές διαταραχές όπως η ∆ΕΠΥ σε 
παιδιά με οργανισμό που έχει χαμηλή αποτοξινωτική ικανότητα. 
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∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

 Κατά την περίοδο του 20ου αιώνα υπήρχε η πολύ διαδεδομένη άποψη 
ότι η ∆ΕΠ-Υ ήταν αποτέλεσμα ορισμένων τροφών. Σήμερα αυτό δεν 
υποστηρίζεται καθόλου. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 
ζάχαρης δεν επηρεάζει καθόλου την εμφάνιση της διαταραχής αυτής. 

 Επίσης η έλλειψη θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων ζωής του παιδιού (π.χ. μαγνήσιο) είναι αιτία εμφάνισης ∆ΕΠ-Υ. 
Ακόμα, εάν οι τροφές με υψηλά σάκχαρα προστεθούν στην αυξημένη 
κατανάλωση στεροειδών και παυσίπονων και μεγάλα ποσοστά άγχους 
οδηγούν στην απώλεια της φιλικής χλωρίδας του εντέρου, κάτι το οποίο 
συνεπάγεται με ∆ΕΠ-Υ. Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη, για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης η ∆ΕΠ δεν προκαλείται από 
τροφικές αλλεργίες.  

 Σύμφωνα με μελέτη Ολλανδών επιστημόνων η έλλειψη Ω3 λιπαρών 
οξέων σε παιδία με ∆ΕΠ είναι επιβλαβής, τη στιγμή που η σύγχρονη δυτική 
διατροφή έχει  υψηλά ποσά Ω6 λιπαρών οξέων (η αναλογία Ω6 / Ω3 λιπαρά 
οξέα είναι 20:1). Η πρόσληψη, από τις τροφές, Ω3 λιπαρών οξέων είναι 
απαραίτητη, καθώς υπάρχει αδυναμία σύνθεσής τους από τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ / Ά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ / 2015 ‐ 2016 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  Σελίδα 8 
 

ΚΑΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Μελέτες που υποστηρίζουν ότι η ∆ΕΠ/Υ οφείλετε και σε κακή γονική 
μέριμνα δεν είναι υπαρκτές. Παρόλα αυτά κάποια χαρακτηριστικά της κακής 
γονικής μέριμνας είναι πολύ πιθανό να επιδεινώσουν την ∆ΕΠ/Υ και να 
αυξήσουν τον κίνδυνο συννοσυρών διαταραχών. Ως παράδειγμα κάποια από 
τα χαρακτηριστικά της κακής γονικής μέριμνας που συμβάλουν στην 
επιβάρυνση της ∆ΕΠ/Υ είναι: 

• Η κακοποίηση του παιδιού 
• Το άγχος των γονέων 

• Η αδυναμία των γονέων προς την οριοθέτηση της συμπεριφοράς του 
           παιδιού 
 

(π.χ. δυσλειτουργία στην οικογένεια και έλλειψη γονικού ελέγχου.) 

Αντίθετα με ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον και κάποιες θετικές επεμβάσεις 
των γονέων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βελτίωσης της συμπεριφοράς του 
παιδιού σημαντικά. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.adhdhellas.org/depy/aities-1 

http://www.paidi-
oikogeneia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55:depy-
goneis&catid=36:depy&Itemid=66 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9
%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE
%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE_-
_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%
B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE
%B1#.CE.91.CE.B9.CF.84.CE.B9.CE.BF.CE.BB.CE.BF.CE.B3.CE.AF.CE.B1 
 
http://www.efmathia.gr/ell/product/%CE%A0%CE%BF%CF%8D-
%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B
1%CE%B9-%CE%B7-%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A5 

 h ttps://www.psixi.eu/psyxotherapeia-thessaloniki/diataraxi-elleimatikis-
prosoxis-kai-therapeia 

http://www.efmathia.gr/ell/product/%CE%A0%CE%BF%CF%8D-
%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B
1%CE%B9-%CE%B7-%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A5 
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1. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ∆.Ε.Π.Υ.  

   Η ∆ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητα, είναι μια χρόνια 

διαταραχή, που δυσκολεύει τη ζωή του ατόμου και του περιβάλλοντός του, 

αλλά μπορεί να αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη υποστήριξη, καθοδήγηση 

και αγωγή. Ωστόσο, η αντιμετώπιση είναι αναγκαστικά πολυεπίπεδη και 

σύνθετη και στο θεραπευτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται, εκτός από το ίδιο το 

άτομο, και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Με μια ολοκληρωμένη 

θεραπευτική προσέγγιση, τα άτομα με ∆ΕΠΥ μπορούν να μάθουν να 

προσαρμόζονται και να έχουν μια πλήρη, φυσιολογική και παραγωγική ζωή. 

  

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

   Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την ανατροφή 

των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – 

υπερκινητικότητας(∆ΕΠΥ /∆ΕΠ).Αυτά είναι ορισμένα πράγματα που μπορείτε 

να κάνετε για να βοηθηθείτε: Αρχικά, οι γονείς πρέπει να είναι θετικοί με το 

παιδί τους, είναι προτιμότερο να του πουν  τι θέλουν και όχι αυτό που δεν 

θέλουν. Πρέπει να το επιβραβεύουν, τακτικά για κάθε καλή συμπεριφορά, 

αλλά και για απλά πράγματα π.χ. ότι ντύθηκε ή έκλεισε την πόρτα αθόρυβα. 

Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ συχνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνάνε 

ακούγοντας τι κάνουν λάθος. Ενώ το μόνο που πραγματικά χρειάζονται είναι ο 

έπαινος για την καλή τους συμπεριφορά. Οι οδηγίες των γονιών, πρέπει να 

είναι απλές και κατανοητές. Πρώτα, πρέπει να δοθεί προσοχή στο παιδί. Ο 

γονιός, πρέπει να το κοιτάξει στα μάτια και να του πει με καθαρή, ήρεμη φωνή 

συγκεκριμένα τι θέλει και να του ζητήσει, να του επαναλάβει τις οδηγίες. Είναι 

συνήθως καλύτερα οι οδηγίες που λαμβάνει το παιδί, να είναι απλές και 

σύντομες. Για δύσκολα μελήματα, οι οδηγίες πρέπει να δίνονται μια ή δύο 

κάθε φορά. Κάθε φορά που το παιδί ολοκληρώνει ένα βήμα, πρέπει να το 

συγχαίρετε. Επίσης, οι γονείς πρέπει να είναι σταθεροί. Πρέπει να δίνονται 
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μόνο υποσχέσεις που μπορούν να τηρηθούν. Πολλές φορές η επανάληψη 

οδηγιών και παρακλήσεων δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν το 

παιδί παραβιάσει τους κανόνες, πρέπει να  προειδοποιηθεί, μία φορά με 

ήρεμη φωνή. Αν η προειδοποίηση δεν έχει αποτέλεσμα, πρέπει να 

εφαρμοστεί η τιμωρία που έχει υποσχεθεί.  

   Οι γονείς, πρέπει να βοηθούν το παιδί με τις σχολικές του δραστηριότητες. 

Ενδεχομένως τα πρωινά στο σχολείο να είναι δύσκολα για τους μαθητές με 

∆ΕΠΥ. Η προετοιμασία του παιδιού, πρέπει να γίνεται από το προηγούμενο 

βράδυ. Το παιδί πρέπει να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του, να ντυθεί και 

να φάει ένα καλό πρόγευμα. Πρέπει να υπάρχει ένα μέρος, για να κάνει πάντα 

τα μαθήματά του εκεί. Αυτό το μέρος, πρέπει να είναι μακριά από πράγματα 

που του αποσπούν την προσοχή π.χ. άλλους ανθρώπους, τηλεόραση και 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επίσης, καλό είναι να γίνονται συχνά, μικρά 

«διαλείμματα διασκέδασης» επιτρέποντας στο παιδί να κάνει κάτι 

απολαυστικό. Τέλος, πρέπει να δοθεί αρκετή ενθάρρυνση, αλλά το παιδί 

πρέπει να κάνει μόνο του, τη σχολική εργασία του. Οι γονείς, πρέπει να 

εστιάσουν στην προσπάθεια και όχι στους βαθμούς και να επιβραβεύουν το 

παιδί, όταν προσπαθεί να τελειώσει τα μαθήματά του στο σπίτι, όχι μόνο για 

τους βαθμούς που παίρνει. Ωστόσο μπορεί να δοθεί μια επιπλέον ανταμοιβή 

για καλύτερους βαθμούς.  

 

2.1 Μικρές Συμβουλές 

   Πρώτα, είναι καλό οι γονείς να αφιερώνουν όσο περισσότερο χρόνο 

μπορούν για να ακούν τα παιδιά τους, πρέπει να προσπαθήσουν να πάρουν 

το «μήνυμά» τους. Ύστερα, να δείχνουν στο παιδί, πως το αγαπάνε με το 

άγγιγμά τους, το αγκάλιασμα, το γαργάλημα, το πάλεμα μαζί τους, αφού 

χρειάζονται πολλή σωματική επαφή. Μετά πρέπει, οι γονείς να βρουν και να 

ενθαρρύνουν τα δυνατά σημεία των παιδιών, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητές τους. Πρέπει να τα βοηθήσουν, να τα χρησιμοποιούν ως αντίβαρο 
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για τυχόν άλλες αδυναμίες ή ανικανότητες.  Επίσης η ανταμοιβή πρέπει να 

είναι συχνή με καλά λόγια, χαμόγελα, χάδια στην πλάτη και επαίνους. Τα 

παιδιά πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τους γονείς τους έτσι όπως είναι, για 

το ανθρώπινο δυναμικό τους, για ανάπτυξη και ανέλιξη. Και τέλος οι γονείς 

πρέπει να είστε ρεαλιστές στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Όταν τα 

παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα, πρέπει οι γονείς να τους το λένε και να τους 

εξηγούν, πως νιώθουν γι’ αυτή τους τη συμπεριφορά. Πρέπει, επίσης να τα 

βάλουν πιο συχνά να προτείνουν νέους πιο αποδεκτούς τρόπους 

συμπεριφοράς.  

 

3. ΣΧΟΛΕΙΟ  

   Συμπεριλαμβανομένων των ερευνών που έχουν διεξαχθεί και βάση των 

προηγουμένων που αναφέρθηκαν συμπεραίνουμε πως εξίσου σημαντική 

είναι και η συμβολή του σχολείου για την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι κοντά στον μαθητή, δηλαδή η θέση του 

μαθητή με ∆ΕΠ να' ναι κοντά σε αυτή του καθηγητή. Επίσης ο μαθητής 

πρέπει να ακούει συνέχεια τα ίδια πράγματα, να γίνεται επανάληψη των 

εντολών και των κανόνων. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να βρίσκει 

εύκολα τον δρόμο του, είναι ένας πίνακας κανόνων, όπου θα φαίνονται οι 

κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί το παιδί κατά την διαρκεί της ημέρας. 

Επιπλέον μέσα στη τάξη και άλλοι μαθητές θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

αυτό το παιδί, περισσότερο ένας καλός μαθητής ο οποίος θα είναι 

οργανωτικός και επιμελής, να κάτσει δίπλα του να τον βοηθάει κατά την 

διάρκεια του μαθήματος ώστε και να μην νιώθει άβολα και να του λύνεται κάθε 

απορία φοβούμενος να ρωτήσει τον καθηγητή. 

   Ένα μάθημα που βοηθάει πολύ το παιδί με ∆ΕΠ είναι η γυμναστική. Η 

έντονη γυμναστική θεωρείται απ' τις καλύτερες θεραπείες για αυτά τα παιδιά. 

Καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να χρωματίζει την φωνή του όταν μιλάει και να 

του απευθύνεται πολλές φορές καθώς όταν βλέπει πως αφαιρείται συχνά, η 
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βλεμματική επαφή μπορεί να τον επαναφέρει από την ονειροπόληση. «Να 

αποφεύγουν το γράψιμο. Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ αρνούνται και αποφεύγουν να 

γράψουν μεγάλα κείμενα. Αλλά πολλές φορές δυσκολεύονται ακόμα και να 

κρατήσουν μικρές σημειώσεις. Γι' αυτό η χρήση tablet, υπολογιστή και 

προφορικών τεστ και όχι αυτών που υπόκεινται σε περιορισμένο χρονικό 

διάστημα είναι πιο αποτελεσματική. Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ είναι πολύ πιο 

ταλαντούχα και χαρισματικά απ’ όσο δείχνουν. Είναι γεμάτα δημιουργικότητα, 

παιχνιδιάρικη διάθεση, αυθορμητισμό και κέφι. Είναι ανοιχτόκαρδα και τους 

αρέσει να βοηθούν. Μπορούν να γίνουν η λύση κι όχι το πρόβλημα κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Χρήσιμο θα ήταν η έξοδος από την τάξη 

ή το σήκωμα από την καρέκλα να γίνει μέρος του προγράμματος. Αν γνωρίζει 

το παιδί πότε μπορεί να «δραπετεύσει» από τη δραστηριότητα, θα είναι πιο 

συνεργάσιμο σε όλη τη διάρκειά της. Θέστε όρια και περιορισμούς. Τα όρια 

δεν μπαίνουν για να τιμωρήσουμε τα παιδιά αλλά για να τα συγκρατούμε και 

να τα καθησυχάζουμε. Τα όρια πρέπει να μπαίνουν γρήγορα και απλά. ∆εν 

ωφελούν οι μεγάλες και ατέρμονες συζητήσεις. Όχι μεγάλο φόρτο εργασίας. 

Αποφύγετε τις πολλές εργασίες για το σπίτι.»1 

 

4. ΕΙ∆ΙΚΟΙ  

   Το παιδί πριν ξεκινήσει θεραπεία, θα πρέπει πρώτα να έχει αξιολογηθεί 

σωστά με τους εξής παρακάτω τρόπους: Οι γονείς οφείλουν να μιλήσουν 

στους δασκάλους για την πρόοδο του παιδιού, για τις μαθησιακές του ή 

κοινωνικές του δυσκολίες και για διάφορα προβλήματα που μπορεί να 

υπάρχουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.  Το ψυχομετρικό τεστ είναι μια 

πιο λεπτομερή αξιολόγηση, που ανιχνεύει απαραίτητες πληροφορίες των 

γνωστικών του ικανοτήτων. Αυτό εκτελείται από σχολικούς και κλινικούς 

ψυχολόγους. Η τεκμηρίωση της διάγνωσης της ∆ΕΠ-Υ γίνεται συχνά από ένα 

                                                            
1 http://www.adhdhellas.org/ekpaidefsi/ekpaideftikoi 
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παιδοψυχίατρο, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν τις διαγνώσεις των δασκάλων και 

των σχολικών ψυχολόγων.  

   Η κλινική αξιολόγηση συνήθως περιλαμβάνει ιστορικό από τους γονείς και 

παρατηρήσεις από το σχολείο την κλινική, καθώς μια σύντομη επαφή μπορεί 

να παραπλανήσει τους αρμόδιους. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι μια 

επίσκεψη στο σχολείο, με σκοπό να ξεκινήσει ένα κοινό πλάνο χειρισμού. Ο 

χειρισμός της ∆ΕΠ-Υ περιέχει φαρμακολογικές, εκπαιδευτικές, αλλά και 

θεραπείες όσο αφορά την συμπεριφορά. Αυτές όμως δεν είναι απαραίτητες 

για όλα τα παιδιά, αλλά εξαρτώνται από τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις των 

γονέων, όπως επίσης και από την επίδραση των ελλειμμάτων στη ζωή του 

παιδιού. 

   Στις μέρες μας, ο κυριότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η 

φαρμακευτική αγωγή, με την οποία αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα της 

∆ΕΠΥ. Επίσης, σε συνδυασμό με την λήψη φαρμακευτικής αγωγής, η ∆ΕΠΥ 

μπορεί να αντιμετωπιστεί και με την εκπαίδευση σε μεθόδους τροποποίησης 

της συμπεριφοράς, την εργοθεραπεία, την ειδική εκπαίδευση, την 

τροποποίηση των συμπεριφορών γονέων και εκπαιδευτικών. 

   Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η φαρμακευτική αγωγή συμβάλει στην 

πλήρη και παντοτινή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ∆ΕΠΥ. Υπάρχουν 

όμως κάποιες ενδείξεις ότι πιθανόν με ορισμένες από τις φαρμακευτικές 

αγωγές, μειώνεται η παρουσία των συμπτωμάτων της ∆ΕΠΥ για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή του φαρμάκου.  

 

5. Η συμβολή της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στη 
θεραπεία ατόμων με ∆ΕΠΥ 

   Η αύξηση των διαγνωσθέντων με ∆ΕΠΥ περιστατικών στην παιδική ηλικία, 

οδήγησε πολλούς γονείς στην αναζήτηση παράλληλης βοήθειας από την 

Ομοιοπαθητική Ιατρική. Η Ομοιοπαθητική είναι η πλέον ενδεδειγμένη ιατρική 
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«φαρμακευτική» παρέμβαση, καθώς στερείται κάθε τοξικότητας, αφού «τα 

ομοιοπαθητικά σκευάσματα δεν περιέχουν καθόλου χημικές, φαρμακολογικά 

δραστικές ουσίες και η δράση τους συντελείται ήπια μέσω βιοφυσικά 

μεταβιβαζόμενης πληροφορίας με τον τύπο της ψηφιακής πληροφορίας»2. 

Στην Ομοιοπαθητική Ιατρική η θεραπεία εξατομικεύεται δίνοντας ιδιαίτερα 

έμφαση στην ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού αλλά και στις εξωγενείς χημικές 

παρεμβάσεις που έχει υποστεί ο οργανισμός, στο ατομικό και το κληρονομικό 

ιστορικό, αλλά και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οικογενειακοί, 

περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, κ.ά.  

   Η Κλασσική Ομοιοπαθητική Ιατρική έχει σαν βάση την χορήγηση ενός κάθε 

φορά φαρμάκου που έχει την μεγαλύτερη δυνατή «ομοιότητα» με τα 

συμπτώματα του ασθενούς σε ψυχοδιανοητικό αλλά και σωματικό επίπεδο. 

Στα παιδιά με ∆ΕΠΥ, γίνεται πάντα μία συσχέτιση των μεταβολών των 

συμπτωμάτων που έχουν συμβεί στην πορεία του χρόνου. Αν για 

παράδειγμα, στην φάση της εξέτασης το στοιχείο της διάσπασης της 

προσοχής είναι πιο έντονο, αν οδηγείται το παιδί σε επιθετική συμπεριφορά, ή 

αν υπερτερεί το στοιχείο της υπεκινητικότητας, τότε η θεραπεία 

διαφοροποιείται ανάλογα με τα προεξάρχοντα συμπτώματα αλλά και ανάλογα 

με το αρχικό ψυχοδιανοητικό προφίλ του παιδιού. 

   «Πολλοί γονείς αναφέρουν σαφείς επιδεινώσεις των συμπτωμάτων της 

∆ΕΠΥ, ύστερα από τη χορήγηση αντιβιοτικών, ή εμβολίων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις επίσης η αγωγή τροποποιείται. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται το 

φαινόμενο, της μείωσης των συμπτωμάτων της ∆ΕΠΥ, κατά τη διάρκεια 

επεισοδίων πυρετού και αντιθέτως της επιδείνωσής τους ύστερα από την 

οξεία καταστολή του πυρετού με αντιπυρετικά ή με χρήση αντιβιοτικής 

αγωγής. Το φαινόμενο αυτό, αντανακλά το πολύπλοκο ανοσο-βιολογικό 

υπόβαθρο της ∆ΕΠΥ. Συχνά μετά από εύστοχη εξατομικευμένη 

                                                            
2 http://www.foni-lemesos.com/ygeia/11222-h-omoiopathhtiki-sta-paidoneurologika-
problimata-ugeias.html  
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Ομοιοπαθητική αγωγή, παρατηρείται στα παιδιά, επανεμφάνιση παλαιότερων 

λοιμώξεων με πυρετό, οι οποίες όταν αντιμετωπιστούν μόνο με 

Ομοιοπαθητική, χωρίς καταστολή του πυρετού, οδηγούν σε σαφή και μόνιμη 

βελτίωση των συμπτωμάτων της ∆ΕΠΥ.»3 

 

6. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ  

   Το άτομο, το οποίο έχει ∆ΕΠΥ, οφείλει να κάνει τα χρήσιμα εργαστηριακά 

τεστ (functional tests) με σκοπό την ανίχνευση διάφορων τροφικών 

δυσανεξιών και αλλεργιών. 

 

6.1 Τα απαραίτητα Ωμέγα 3 λιπαρά  

   Παιδιά με ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζουν ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων, όπως 

αποδείχθηκε μέσω επαναλαμβανόμενων ερευνών. Αυτές έδειξαν ότι σε σχέση 

με τους συνομηλίκους τους, έχουν έλλειψη στα λιπαρά οξέα και ιδιαιτέρως στα 

Ωμέγα 3. Τα λιπαρά αυτά είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι 

εγκεφαλικοί νευρώνες, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ λιγότερες τροφές από τα 

Ωμέγα 6. Πιο συγκεκριμένα τα κύτταρα που παράγουν Ντοπαμίνη στον 

εγκέφαλό μας αποτελούνται από 80% DHA ( Ωμέγα 3). Η ελλειμματική 

παραγωγή της Ντοπαμίνης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην 

∆ΕΠ-Υ. Επιπλέον η DHA είναι υπεύθυνη για την προστασία του εγκέφαλου, 

για την καλή όρασή μας και για τις τοξίνες που κυκλοφορούν στο αίμα μας. 

Επίσης, κλινικά στοιχεία έδειξαν ορισμένες ελλείψεις πρόδρομων ουσιών των 

Ωμέγα 3 σε περιπτώσεις που η ∆ΕΠΥ εμφανίζει τροφικές αλλεργίες ή 

δυσανεξίες. «Επίσης πολλές φορές, ενώ καταναλώνουμε ψάρια, σπόρους ή 

και άλλα τρόφιμα με τις επιθυμητές πρόδρομες λιπαρές ουσίες ο οργανισμός 

δεν μπορεί να φτάσει από την πρόδρομη ουσία στο τελικό στάδιο 

                                                            
3 http://classical-homeopathy.gr/?q=el/node/193   
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μεταβολισμού κι αφομοίωσης των Ω3, Ω6, λόγω ελλείψεων βιταμινών, όπως 

C, B3, και ιχνοστοιχείων, όπως ο ψευδάργυρος, που συμμετέχουν σε αυτή 

την διαδικασία. Πρόσφατη έρευνα απέδωσε πιθανά προβλήματα στην 

ανάπτυξη του εγκέφαλου παιδιών, στα οποία ανιχνεύθηκαν Τρανς λιπαρά 

οξέα, λόγω συχνής κατανάλωσης υδρογονωμένων φυτικών λιπαρών όπως 

μαργαρίνες, τηγανητά και αλλαντικά, μεταξύ άλλων»4 

   Νέα κλινική έρευνα του πανεπιστημίου Berkley Αμερικής έδειξε ότι τα Ω3 

DHA/ EPA συνεργάζονται με δομικά στοιχεία της μεμβράνης των κυττάρων 

μας, με αποτέλεσμα να προστατεύουν το νευρικό μας σύστημα και πολλές 

σημαντικές λειτουργίες, όπως η αντίληψη, η συμπεριφορά και η διάθεση. 

Συνδυάζοντας επίσης σε κατάλληλες δόσεις EPA/DHA με το φωσφολιπίδιο 

Phosphatidylserine παρατήρησαν μεγάλη βελτίωση στα συμπτώματα ∆ΕΠ-Υ. 

 

6.2. Άλλοι θρεπτικοί παράγοντες 

   Έρευνες κατέδειξαν ότι και άλλα θρεπτικά στοιχεία, αν βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα κατά την διάρκεια της εμβρυικής ανάπτυξης και της παιδικής 

ηλικίας, μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση συμπτωμάτων της 

∆ΕΠ-Υ. Εάν για παράδειγμα παιδιά, με χαμηλά επίπεδα Μαγνησίου στο αίμα 

τους, έπαιρναν Μαγνήσιο σε συμπλήρωμα διατροφής, βελτιωνόταν σημαντικά 

η συμπεριφορά τους. Συχνά επίσης διαπιστώνεται, ότι τα παιδιά με την 

διαταραχή αυτή έχουν χαμηλά επίπεδα Ψευδαργύρου, Σιδήρου, βιταμίνης Β1, 

Β3, Β12, Φολικού οξέος, Ιωδίου, Σεληνίου, Χαλκού, Χολίνης και, όταν αυτά 

προστεθούν στην διατροφή τους, παρατηρείται βελτίωση της συμπεριφοράς 

και των βασικών συμπτωμάτων, όπως η παρορμητικότητα, η 

υπερκινητικότητα και η έλλειψη συγκέντρωσης. 

                                                            
4 http://www.adhdhellas.org/depy/therapeies/diatrofi/depy‐se  
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6.3. Η επιστήμη αναδεικνύει την λαϊκή σοφία:' Ότι 
λάμπει δεν είναι χρυσός'  

   Τροφές με υψηλά σάκχαρα, χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης, χημικά 

πρόσθετα (τα αναγραφόμενα στην συσκευασία ως 'Ε'), που μπορεί να 

βρίσκονται σε κάποια δημητριακά, έτοιμα γλυκίσματα και σνακ, τσίχλες, 

καραμέλες, γκοφρέτες, χυμοί, σοκολατούχα ροφήματα, έτοιμες σάλτσες, 

γενικότερα τροφές από άσπρα άλευρα καθώς και άλλες πολύ αγαπημένες 

από τα παιδιά κι όχι μόνο, φαίνεται να συνδέονται με βασικά συμπτώματα της 

διαταραχής. 

 

6.4. Ενεργοποιηθείτε για το καλό τους! 

   Μπορείτε να συνηθίσετε να διαβάζετε τις ετικέτες των προϊόντων με τα 

διατροφικά στοιχεία και τα συστατικά τους, προκειμένου να βγείτε από την 

άγνοια, η οποία είναι απόλυτα κατανοητή, εάν σκεφτούμε την ΥΠΕΡ-

προσφορά των αγαθών που είναι φαινόμενο των καιρών μας. Θυμηθείτε να 

διαβάζετε και τις ετικέτες των επιδόρπιων γιαουρτιού, των παγωτών, των 

τυριών, των χυμών, των αλλαντικών που λατρεύουν τα παιδιά. Αναρωτηθείτε 

μπορεί π.χ. ο φυσικός φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι να διατηρηθεί 

πάνω από 2-3 ώρες, χωρίς να αλλοιωθεί η γεύση, η πυκνότητα και το χρώμα 

του;  

   Φροντίζουμε λοιπόν η διατροφή των παιδιών να είναι πλούσια σε θρεπτικά 

στοιχεία, όπως βιταμίνες-μέταλλα-ιχνοστοιχεία, και ισορροπημένη στις 

βασικές ομάδες της, δηλαδή 45% υδατάνθρακες-35% πρωτείνη-20% λιπαρά. 

Αυτό μπορείτε σε μεγάλο βαθμό να το πετύχετε με την απλή και παραδοσιακή 

μέθοδο του φρέσκου μαγειρεμένου φαγητού, στα πλαίσια της Μεσογειακής ή 

παραδοσιακής μας διατροφής πλούσιας σε ψάρια, φρούτα, λαχανικά, 

φυσικούς ξηρούς καρπούς και τα όσπρια, αποφεύγοντας τα έτοιμα φαγητά και 

σνακ. Με την συμβολή ειδικού επιστήμονα μπορεί να προστεθούν τα 
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κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής και να δοθούν οδηγίες για το είδος, την 

ποιότητα και την ποσότητα κατανάλωσης των τροφών. Τέτοιες περιπτώσεις 

είναι για παράδειγμα οι ελλείψεις ιχνοστοιχείων, όπως το Σελήνιο, εξαιτίας της 

υπερκαλλιέργειας και εξάντλησης των εδαφών ή οι περιπτώσεις όπου ο 

οργανισμός μας μπορεί να αφομοιώσει την ενεργή μορφή της βιταμίνης και 

όχι την ίδια την βιταμίνη από την τροφή, λόγω διαφόρων προβλημάτων στην 

μεταβολική διεργασία.  
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7.Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 

http://classical-homeopathy.gr/?q=el/node/193 
 

http://www.adhdhellas.org/depy/therapeies/diatrofi/depy-se 
 
http://www.adhdhellas.org/ekpaidefsi/ekpaideftikoi[εκπαίδευση‐ εκπαιδευτικοί. τρόποι για 
να ξεκλειδώσεις ένα μαθητή με ΔΕΠΥ] 
 
http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi‐sxoleio/farmakeftiki‐agogi‐paidia‐depy 
 

http://www.proseggisi.gr [Πηγή: Child Development institute, http ://www.cdipage.com] 
 

http://www.foni-lemesos.com/ygeia/11222-h-omoiopathhtiki-sta-
paidoneurologika-problimata-ugeias.html 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

Η διάσπαση προσοχής καθιστά τα παιδιά ανίκανα να συγκεντρωθούν και να 
επιτελέσουν καθήκοντα που απαιτούν προσήλωση προσοχής. Κατά συνέπεια 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και η εν γένει συμπεριφορά τους τα 
καθιστά ανεπιθύμητα από τα υπόλοιπα μέλη της μαθητικής κοινότητας. 
Παρουσιάζουν γρήγορες και ξαφνικές αλλαγές της ψυχικής διάθεσης και 
έλλειψη αναστολών στις κοινωνικές σχέσεις. Οι σχέσεις τους με τους 
ενηλίκους χαρακτηρίζονται από έλλειψη τυπικότητας , ενώ δεν είναι αγαπητά 
στα υπόλοιπα παιδιά και μπορεί να απομονώνονται. Αυτή η αίσθηση 
απόρριψης από τους συνομήλικους έχει σαν αποτέλεσμα τη διαταραχή της 
συναισθηματικής τους ισορροπίας.1 
 
 
Η ∆ΕΠΥ δεν είναι δώρο  

Είναι μια χρόνια διαταραχή που δυσκολεύει τη ζωή του ατόμου και του 
περιβάλλοντος του, είναι όμως κάτι που θα μπορούσε ν’ αντιμετωπισθεί με 
την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση είναι 
αναγκαστικά πολυεπίπεδη και συνθέτη, ξεκάνει από το ίδιο το άτομο με 
την αναγνώριση του προβλήματος και πολύ συχνά καταλήγει σε μια πολύ 
καλύτερη και ενδεχόμενα επιτυχημένη ζωή.2 

 
ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Η ∆ΕΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 

Ένα παιδί με ∆ΕΠΥ έχει σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, δεν μπορεί να 
αποδώσει όπως θα αναμενόταν από τους υπόλοιπους και υποφέρει γιατί 
ανατροφοδοτείται με χαμηλή αυτοεκτίμηση αφού δεν μπορεί να ολοκληρώσει 
αποστολές, ακόμα και απλές εργασίες. Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ που 
παραπέμπονται για διάγνωση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Από 
αυτά ένα ποσοστό 30-50% μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη ενώ το 1/3 
περίπου κινδυνεύει να μην τελειώσει το σχολείο.3 
 
1.1 Επιπτώσεις στην επικοινωνία 

• ∆υσκολία στην αφήγηση των δικών του βιωμάτων, εμπειριών ή μιας 
ιστορίας, επειδή ξεχνάει λεπτομέρειες, δυσκολεύεται να οργανώσει την 
αφήγηση και να δώσει αρχή μέση και τέλος, διασπάται από εξωτερικά 
ερεθίσματα ή από τις ίδιες του τις σκέψεις και μπερδεύει αληθινά με 
φανταστικά ή επιθυμητά γεγονότα. 

• «Κακός» συνομιλητής: δείχνει να μην ακούει (αδιάφορος), δεν τηρεί 
τους κανόνες εναλλαγής σειράς, διακόπτει, αλλάζει το θέμα 



• Αναξιόπιστος συνομιλητής: δεν θυμάται τι έχει ειπωθεί, δυσκολία να 
μεταφέρει πληροφορίες από ή σε τρίτους 

• «Εκνευριστικός» συνομιλητής: οι νευρικές κινήσεις και η 
υπερκινητικότητα είναι ενοχλητικές για τους συνομιλητές του 
 

1.2 Επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση 

• ∆υσκολία συμμετοχής σε παιχνίδι και δραστηριότητες με συνομηλίκους 
του. 

• Περιορισμός των κοινωνικών του εμπειριών λόγω της παρορμητικής, 
συχνά καταστροφικής, συμπεριφοράς 
 

Η συχνά διαλυτική συμπεριφορά τους στο σχολείο, στο σπίτι και στις 
παρέες δυσκολεύει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κάθε είδους και 
περιορίζει τις κοινωνικές τους εμπειρίες, όπως την επίσκεψη σε ένα φιλικό 
σπίτι, την έξοδο με γονείς ή συνομηλίκους σε ταβέρνα, καφετέρια, θέατρο, 
κινηματογράφο, τη συμμετοχή σε μια αθλητική ή καλλιτεχνική 
δραστηριότητα. 

• ∆υσκολία στην επίτευξη και διατήρηση φιλικών σχέσεων 

Η πλειονότητα των ατόμων με ∆ΕΠΥ δυσκολεύονται να κάνουν και να 
διατηρήσουν φιλίες και συχνά νιώθουν μόνοι και παρεξηγημένοι. 

• Στιγματισμός του ατόμου με ∆ΕΠΥ ως «ενοχλητικού», «απείθαρχου», 
«αναξιόπιστου». 

Είναι κατανοητό ότι το περιβάλλον του παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής/ υπερκινητικότητας βιώνει το παιδί σαν ενοχλητικό. Η δύστροπη 
και ανυπάκουη συμπεριφορά βγάζει τους γονείς έξω από τα ρούχα τους, τους 
κάνει να απελπίζονται. Το υπερκινητικό και παρορμητικό παιδί δεν κάθεται 
ποτέ, φαίνεται να μην ακούει και δεν αντιδρά σε οδηγίες και ενδείξεις.  
Τέτοια συμπεριφορά όχι μόνο απελπίζει το περιβάλλον, αλλά δίνει επίσης μια 
εικόνα ενός παιδιού απείθαρχου και αναξιόπιστου. Γι’ αυτόν τον λόγο οι γύρω 
άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να διορθώνουν με διαταγές: «σταμάτα», «κάτσε 
καλά», «μη μιλάς». Όμως τέτοια αυταρχική αντιμετώπιση, διατάσσοντας το 
παιδί λειτουργεί τελικά ανάποδα σ’ αυτά τα παιδιά. Το παιδί θα αισθάνεται όλο 
και περισσότερο απόρριψη από γονείς και συνομηλίκους, αντί κατανόηση. Με 
αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια αρνητική εξέλιξη διαπαιδαγώγησης και 
κοινωνικοποίησης, κάτι που θα συμβάλλει στην αύξηση της προβληματικής 
συμπεριφοράς του παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ 
υπερκινητικότητας. 



• Αισθήματα απόρριψης και μοναξιάς 

• Χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση 

Αυτά τα παιδιά ζουν μέσα σε τόση αποτυχία. Συχνά το πιο αποκαρδιωτικό 
κομμάτι της ∆ΕΠ/Υ δεν είναι αυτή καθαυτή η ∆ΕΠ/Υ, είναι η δευτερεύουσα 
επιβλαβής επίδραση που έχει στην αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του 
παιδιού.  

• Αντικοινωνική συμπεριφορά και ίσως αργότερα εγκληματικότητα 

Εξαιτίας των συμπτωμάτων αυτών, τα παιδιά και οι έφηβοι με ∆ΕΠΥ μπορεί 
να μην τα πηγαίνουν καλά ή και να αποτύχουν στο σχολείο, παρά τη 
φυσιολογική ή αυξημένη νοημοσύνη τους. 

Τα χαρακτηριστικά της ∆ΕΠΥ είναι συνδεδεμένα με προβλήματα όπως 
μαθησιακές δυσκολίες, αντικοινωνική συμπεριφορά, εγκληματικότητα και 
αυξημένη πιθανότητα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων κατά την εφηβεία. 4 

 

 2.1 Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ 

• Καθώς μεγαλώνουν και αναμένεται να ανταποκρίνονται σε πιο 
πολύπλοκες οδηγίες, αποτυγχάνουν επειδή αδυνατούν να αντιληφθούν και 
να ανακαλέσουν, ακόμη και σχετικά σύντομες ακολουθίες οδηγιών.  
• Παρουσιάζουν δυσκολία στην επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων 
και στην κατανόηση, παρά τη φυσιολογική ακοή. 
• Ξεχνούν και διασπώνται εύκολα. Συνεπώς : 

    - Το παιδί με ∆ΕΠΥ είναι σαν να βρίσκεται συνεχώς στην ‘ομίχλη’: 
αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνουν διάφορα τριγύρω, αλλά αδυνατεί να τα  
διακρίνει  και να τα κατανοήσει πλήρως  
    - Ή, νιώθει σαν να είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο σε κάποιο σταθμό 
που δεν πιάνει καλά τη συχνότητα, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται 
ταυτόχρονα διάφορα, που είναι τελικά ακατανόητα. 

 
2.2 Στην τάξη 

• Το παιδί για ένα λεπτό ακούει τις οδηγίες τους δασκάλου 

• ∆ιασπάται από κάτι που συνήθως οι άλλοι μαθητές αγνοούν 

• Αν είναι υπερκινητικό, κινείται νευρικά, σηκώνεται από τη θέση του 

 



2.3 Ο δάσκαλος τελειώνει τις οδηγίες 

• το παιδί ξανα-διασπάται από την κίνηση των άλλων παιδιών στην τάξη, τα 
περισσότερα από τα οποία συμμορφώνονται στις οδηγίες 

• επειδή το παιδί προσέλαβε μέρος των οδηγιών δεν είναι βέβαιο, είναι σε 
σύγχυση για το τι πρέπει να κάνει 

• δεν μπορεί να κάνει τη δραστηριότητα. Μπορεί να τιμωρηθεί ! 
 

 
Πρωτογενείς και ∆ευτερογενείς Επιπτώσεις 

Πρωτογενείς επιπτώσεις στη γνωστική και κοινωνική λειτουργικότητα στην 
τάξη και στις δραστηριότητες με τους άλλους:  

• Το παιδί με ∆ΕΠΥ αποτυγχάνει συνεχώς να συμμορφωθεί και αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις οδηγίες, τις οποίες ακολουθούν εύκολα τα άλλα παιδιά. 

• Συνεχώς καταστρέφει οτιδήποτε’, σε καταστάσεις που τα περισσότερα 
παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται. 

• Ωστόσο, μπορεί να είναι το παιδί που ποτέ δεν το προσέχει κανείς: το 
παιδί του οποίου μπορεί να μην θυμάστε καν το όνομα, το παιδί που 
‘ονειρεύεται συνεχώς’. 

• Τα παιδιά με ∆ΕΠΥ απογοητεύουν δασκάλους, γονείς και συμμαθητές. 
Απορρίπτονται, αγνοούνται. Προκαλούν μεγάλη πίεση σ’ αυτούς με τους 
οποίους αλληλοεπιδρούν.  

 
∆ευτερογενείς επιπτώσεις 

Οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι χειρίζονται /συμπεριφέρονται 
στο παιδί. Συχνά βιώνει απόρριψη, συναισθηματικά προβλήματα, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, απόσυρση, που μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές 
διαγωγής. 

 
Συνύπαρξη ∆ΕΠΥ με Άλλες ∆ιαταραχές  

• 60% των παιδιών με ∆ΕΠΥ παρουσιάζουν εναντιωτική / προκλητική 
   διαταραχή 

• 45% παρουσιάζουν σοβαρή διαταραχή διαγωγής 

• 25% εκδηλώνουν αντικοινωνική και παραπτωματική συμπεριφορά 

• 30% εμφανίζουν χρόνιες αγχώδεις διαταραχές 



• 33% παρουσιάζουν μείζονα κατάθλιψη 

• 50% και περισσότερα παρουσιάζουν συναισθηματικά προβλήματα 

• 50% και περισσότερα παρουσιάζουν προβλήματα στις κοινωνικές  
   δεξιότητες 

• 90% δεν παράγουν στη σχολική εργασία 

• 90% δεν αποδίδουν στη σχολική εργασία  

• 20% έχουν προβλήματα στην ανάγνωση 

• 60% έχουν σοβαρά προβλήματα στη γραφή  

• 30% στις ΗΠΑ σταματούν το σχολείο 
 

Επίπτωση ζωής για συννοσηρές ψυχιατρικές διαταραχές των 
ασθενών με ∆ΕΠΥ 

   Συννοσηρή διαταραχή                                         Επίπτωση ζωής 
 

Αγχώδεις διαταραχές                                           59,0% 
∆ιαταραχές της διάθεσης                                    45,4% 
Κατάχρηση ουσιών                                               35,8% 
∆ιαταραχές παρορμήσεων  
(αντικοινωνική διαταραχή, διαταραχή  
διαγωγής, διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή,  
βουλιμία, παθολογική χαρτοπαιξία)                    69,8% 
Οποιαδήποτε ψυχιατρική διαταραχή                   88,6% 

 
   Η ∆ΕΠΥ είναι γνωστό ότι συνήθως συνεπάγεται αποτυχία στην εκπαίδευση, 
προβλήματα στην οικογένεια και στις σχέσεις με συνομηλίκους και 
συνδυάζεται με αυξημένη αντικοινωνική, και παραβατική συμπεριφορά. Οι 
απώτερες επιπτώσεις της ∆ΕΠΥ συμπεριλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μειωμένες ευκαιρίες επαγγελματικής 
αποκατάστασης και αυξημένη εγκληματικότητα. Επιπλέον, η ∆ΕΠΥ συχνά 
συνοδεύεται από συννοσηρές καταστάσεις όπως εναντιωματική συμπεριφορά 
(ODD), διαταραχή επικοινωνίας (CD), κατάθλιψη και άγχος. 

 
  Η ∆ΕΠΥ είναι χρόνια διαταραχή, δεν ιάται, αλλά μπορεί να αντιμετωπισθεί 
επιτυχώς με συνδυασμό νευροδιεγερτών και ψυχολογικών παρεμβάσεων που 
αμβλύνουν τα συμπτώματα και συνολικά τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
διαταραχής. Τα φάρμακα αυτά είναι γενικώς καλώς ανεκτά, αλλά 
παρουσιάζουν κάποιες     παρενέργειες σε μια μειονότητα παιδιών. 
    Η Marina Danckaerts και οι συνεργάτες της έκαναν συστηματική 
ανασκόπηση 36 άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία και 
αφορούν στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους με ∆ΕΠΥ 



που παίρνουν θεραπεία με νευροδιεγέρτες (4). Οι συγγραφείς του άρθρου 
απεύθυναν τα εξής βασικά ερωτήματα: 

•  Ποια είναι η επίπτωση της ∆ΕΠΥ στην ποιότητα ζωής;  

•  Ποια είναι η σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της ∆ΕΠΥ, της 
επιδείνωσης της λειτουργικότητας του ατόμου και των 
διαμεσολαβητών και ρυθμιστών της HRQοL στη ∆ΕΠΥ;  

•  Έχει επίπτωση η θεραπεία της ∆ΕΠΥ στην ποιότητα ζωής;  
 

   Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης αποδεικνύουν σαφή αρνητική 
επίπτωση της ∆ΕΠΥ στην ποιότητα ζωής, όπως αυτή αναφέρεται από τους 
γονείς των παιδιών με ∆ΕΠΥ, όσον αφορά σε ένα μεγάλο εύρος 
ψυχοκοινωνικών τομέων, καθώς και τομέων επιτυχίας και αυτοεκτίμησης. Τα 
παιδιά αξιολογούν τους εαυτούς τους λιγότερο αρνητικά απ' ότι οι γονείς τους. 
∆εν θεωρούν πάντα πως αποδίδουν λειτουργικά με λιγότερη επάρκεια απ' ότι 
τα παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ. Η ∆ΕΠΥ εμφανίζει συνολικά μια εφάμιλλη επίπτωση 
στο HRQoL με άλλα ψυχικά ή σοβαρά οργανικά νοσήματα. Σοβαρή 
συμπτωματολογία και επιδείνωση προδικάζουν φτωχότερο HRQοL. Η 
συνύπαρξη συνοσηρότητας και ψυχολογικής έντασης θα μπορούσαν να 
ερμηνεύσουν αυτούς τους συσχετισμούς. Υπάρχουν, λοιπόν, σοβαρές 
ενδείξεις πως το HRQοL βελτιώνεται με την αποτελεσματική θεραπεία. 
 
Συμπερασματικά, η ∆ΕΠΥ επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα 
ιδωμένη από την πλευρά των γονιών. Τέλος οι συγγραφείς συνιστούν πως το 
HRQοL πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως εργαλείο εκτίμησης της  
αποτελεσματικότητας σε μελλοντικές μελέτες θεραπείας της ∆ΕΠΥ. 
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