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• DEHB çocukluk çağının en sık görülen 
psikiyatrik bozukluklarından biridir. 

• Çocuklarda görülme sıklığı %3-5 
civarındadır.  
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Nedeni Nedir?

• Doğuştan gelir, yapısal özelliklerden biridir.

• Hamilelik, doğum ve çocukluk dönemindeki 
travmalar(özellikle beyine) oluşumunu tetikler.

• Beyinde bazı kimyasal maddelerin eksikliği ve 
dengesizliği mevcuttur.

• Akrabalarda tez canlı, sık iş değiştiren, kural ve 
yasalarla sorun yaşayan kişilerin olması çocukta 
bu bozukluğun oluşmasına katkı sağlayabilir.
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Belirtiler Ne Zaman Ortaya Çıkar?

• Çoğunlukla 3 yaşından sonra kendini belli 
etmeye başlar.

• Okulun ilk senelerinde okul, arkadaş ve 
öğrenme sorunları ile dikkati çekerler.

• Bazılarında bebeklikte uyku, yeme 
düzensizlikleri ve beklenenden daha 
huzursuz olmaları görülebilir.
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AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİNİN
TANIMLADIĞI BELİRTİLER

Dikkat Eksikliği

1. Belirli bir işe ya da oyuna dikkatini 
vermekte zorlanır.

2. Dikkati kolayca dağılır.

3. Dikkatsizce hatalar yapar.

4. Başladığı işi bitiremez.
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5. Kendisiyle konuşulurken 
dinlemiyormuş gibi görünür.

6. Görev ve etkinlikleri düzenlemekte 
zorlanır.

7. Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri 
yapmaktan kaçınır (ev ödevi, okul 
aktiviteleri gibi).

8. Etkinlikler için gereken eşyaları 
kaybeder.

9. Günlük etkinliklerde unutkandır.
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Hiperaktivite/Dürtüsellik

1. Eli ayağı kıpır kıpırdır.

2. Oturduğu yerde duramaz.

3. Gereksiz yere sağa sola koşuşturur, 
eşyalara tırmanır.

4. Sakince oynamakta zorlanır.

5. Sürekli hareket eder, sanki motor 
takılmış gibidir
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6. Çok konuşur. 

7. Sorulan soru tamamlanmadan cevap 
verir.

8. Sırasını beklemekte güçlük çeker.

9. Başkalarının sözünü keser ya da 
oyunlarında araya girer.
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TEDAVİSİ

Tedavinin ilk şartı, aile, okul ve hekim arasında 
sıkı işbirliğidir.

• Anne, baba ve öğretmenin bilgilendirilmesi 

• Evde ve okulda uygulanacak davranış kontrol 
yöntemleri 

• Çocuğun bireysel psikoterapisi

• İlaç tedavisi

Tek tek ele alındığında en etkin yöntem ilaç 
tedavisidir, fakat diğer yöntemlerle beraber 
uygulandığında çok daha etkili olur.
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İlaçların DEHB'li çocukta olumlu etkileri şunlardır:

• 1- Çocukta dikkat süresini arttırır.

• 2- Çocuğun belirgin aşırı hareketliliğini ve yerinde duramamasını azaltır.

• 3- Çocuğun öğrenmesini ve hafıza gücünü arttırır.

• 4- Çocuğun dürtülerini kontrol etmesini sağlar.

• 5- Çocuğun ince motor beceri gücünü artırır.

• 6- Hiçbir ilaç çocuğun zekâ düzeyini arttırmaz. Ancak çocuğun öğrendiklerini dışa 
vurma ve ifade edebilme kabiliyetini artırır.

• 7- Çocuğun sınav başarılarını artırır.

• 8- Çocuğun okul, aile ve arkadaşlarıyla olan sosyal ilişkilerinin düzelmesini sağlar.
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SORULAR

• YARAMAZ ÇOCUKTAN FARKI NE ? 

• BÜYÜYÜNCE GEÇER Mİ ? 

• TEDAVİ EDİLMESİ ŞART MI ?

• İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPAR MI ?

• İLAÇLAR TEDAVİ EDER Mİ ?

• BU HASTALIK ESKİDEN NEDEN YOKTU ?
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DEHB ne değildir?

Hatalı ana-baba tutumlarının yol açtığı bir 
disiplin sorunu
“Fazla zeki” olmanın yol açtığı bir durum
“Zeki” olmamanın yol açtığı bir durum
Şımarıklık
Haylazlık
Tembellik DEĞİLDİR.
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MİTLER VE GERÇEKLER

• Mit: DEHB olan tüm çocuklar aşırı hareketlidir. 
Gerçek: DEHB tanısı için hiperaktif olmak şart değildir.

• Mit: DEHB olan çocukların çoğunda davranım bozukluğu da vardır.
Gerçek: DEHB ve davranım bozukluğu farklı tanılardır.

• Mit: DEHB da problem kötü ebeveynlik ya da düzensiz aile hayatı kaynaklıdır.
Gerçek: DEHB temelde ailelerin tutumundan bağımsız bir problemdir

• Mit: Bir çocuk dikkatini ilgilendiği etkinliklere verebiliyorsa, DEHB değildir.
Gerçek: Çaba harcaması gereken işlerde dikkatini sürdürmekte zorlanıyorsa DEHB olabilir.

• Mit: İlaç alerjileri ve kötü beslenme DEHB’nun temel sebebidir.
Gerçek: Beslenme veya alerji ile DEHB arasında bir ilişki görülmemektedir

• Mit: MPH uygulaması büyümeyi yavaşlatır.
Gerçek: MPH’in büyüme üzerine olumsuz bir etkisi gösterilmemiştir.

• Mit: MPH çocuğu uyuşturur.
Gerçek: Uyuşturmanın aksine MPH’in uyarıcı özelliği vardır.

• Mit: MPH ergenlik gibi ileri yaşlarda etkisizdir. 
Gerçek: MPH tedavisi ergen ve erişkin dönemde de yararlıdır.

• Mit: MPH Tik Bozukluğuna neden olur.
Gerçek: MPH’in Tik Bozukluğuna neden olduğuna ait kanıt bulunmamaktadır.
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Ritalin improves 

glucose consumption in the brain

ADHD: Decreased consumption Increased consumption with Ritalin
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EEG abnormalities improve 

with stimulant medication 
(Turgay et al., 1993)

•Slow wave, sleep patterns, in the 

right frontal lobe

•Abnormal waves disappear 

with Dexedrine
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Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu’na Sıklıkla Eşlik Eden Özellikler

➢ Yeterli düzeyde başarılı olmadığını, 
hedeflerine ulaşamadığını düşünme

➢ Bir işe başlamada güçlük çekme, sık sık 
erteleme

➢ Bir anda birçok işle uğraşma, onları takip 
etme ve bitirmede güçlük çekme

➢ Yerinin ve zamanının uygun olduğunu 
hesaplamadan aklına gelenleri hemen 
söyleme

➢ Sık sık büyük heyecanlar peşinde koşma 
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➢ Boşluk duygusuna ve sıkıntıya katlanamama

➢ Herkes tarafından izlenen yolları ve kuralları 
uygulamamak

➢ Sabırsızlık, engellenme eşiğinin düşük olması

➢ Dürtüsellik (düşünmeden hareket etme)

➢ Kendini güvensiz hissetme

➢ Sık sık mizaç değişikliklerinin olması
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➢ Aniden parlama, tepki gösterme

➢ Düşük benlik saygısı

➢ Sık sık parmak çıtırdatma, şıklatma veya 
parmaklarla bir yerlere vurma

➢ Sık sık iş değiştirme

➢ Strese dayanamama

➢ Zamanı kullanmakta sorun yaşama



19

➢ Unutkanlık

➢ Sözel saldırganlık

➢ Fiziksel saldırganlık

➢ Alkol kötüye kullanımı (sık veya sorunlu 
alkol kullanımı; örneğin, alkol almaya 
başlayınca sorun çıkartma, elindeki tüm 
içkiyi bitirmeden sonlandıramama)
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➢ Uyuşturucu madde veya ilaç kötüye 
kullanımı

➢ Yasalarla başının belaya girmesi

➢ Depresyon

➢ Kendine zarar verici davranışlarda 
bulunma
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➢ Herhangi bir neden yokken sinirli ve 
gergin olma

➢ İşinden zevk almada güçlük

➢ Hayal kırıklığına uğranmış hissetme

➢ Uzun süreden beri devam eden 
mutsuzluk hissi 

➢ Kendi kapasitesine uyumlu bir düzeye 
ulaşamama


