
Psychické poruchy u detí
Ako rozpoznať trucovanie

od vážnej choroby



Tým, kto dieťaťu rozumie 
najlepšie, sú obvykle jeho 
rodičia.
Práve oni najlepšie spoznajú, že sa s dieťaťom niečo deje. Sú ale situá-
cie, kde aj rodičia môžu trpieť neistotou, kedy si nevedia rady. Zvlášť keď 
ide o psychické poruchy, veľa rodičov si nechce priznať, že niečo také by 
sa mohlo týkať aj ich dieťaťa. O psychických problémoch sme totiž zvyk-
nutí hovoriť najmä v súvislosti s dospelými, a navyše ich stále vnímame 
ako stigmy. Realita je ale taká, že poruchami psychického zdravia trpia 
čoraz častejšie aj deti. Naučte sa rozpoznať signály, že sa niečo deje, 
aby ste svojim deťom dokázali včas podať pomocnú ruku.

Ako ísť detskému šťastiu  
naproti
Pre dieťa je podstatné dobré rodinné zázemie, harmonické vzťahy v rodi-
ne aj s rovesníkmi, záujem a podpora rodičov, pozitívne zážitky. Existujú
samozrejme situácie, ktoré ani pri najlepšej vôli nedokážeme ovplyvniť,
napr. úmrtie v rodine. Napriek tomu môžeme dieťaťu pomôcť, aby aj ťažké
situácie zvládlo. Pre dieťa je dôležité, aký vzťah k nemu máme, ako ho
povzbudzujeme a podporujeme. Ak my sami budeme na svet nazerať
pozitívne, existuje veľká šanca, že sa to od nás potomok naučí.

Zdravé dieťa je veselé, raduje sa z hry a dokáže byť spontánne. Teší sa
na pravidelné aktivity, vychádza s rovesníkmi, prípadné konflikty dokáže
vyriešiť aj bez fyzických potýčok. Vie prejavovať emócie, ale nie je príliš
plačlivé. Samo vyjadruje, čo chce a čo sa mu páči. Každé dieťa je iné,
na jeho prežívaní a prejavoch sa významne podieľa jeho vek. Nie je však
potrebné ho neustále porovnávať s rovesníkmi. Vnímajte jeho individuali-
tu. A neprepadajte panike, keď neskáče od radosti až po strop celé dni.
Ani my dospelí nie sme stále v extáze.



„To dieťa šialene hnevá!“ 
alebo môže mať ADHD...
Malé deti sú živé zo svojej podstaty. Potrebujú byť neustále
niečím zamestnané a dospelí nemôžu čakať, že ich ratolesti
vydržia „byť dobré“ len tak. O niečo komplikovanejšie to mávajú
prvorodení alebo jedináčikovia. Je pre nich ťažšie zabaviť sa sami
a ku hre často potrebujú dospelého. Malé dieťa však nevie, čo je
hnevanie a čo nie. Avšak pre rodičov je to spravidla všetko, čo sa
im v danú chvíľu nehodí. No ak sa rodičia posnažia deťom určiť
primerané hranice, dieťa čoskoro pochopí, čo je v poriadku
a čo už „cez čiaru“ (aj keď to neznamená, že ju nebude chcieť
naďalej skúšať prekračovať).

Medzi dnešnými deťmi na školách je 6-9 % tých, ktorým je
diagnostikovaná ADHD (porucha aktivity a pozornosti). Laici túto
diagnózu často považujú za ospravedlnenie pre nevychovanosť.
Môžeme to prijať, ale skutočnosť je taká, že základ poruchy je
vrodený, a výchova naň teda nemá vplyv. Je vaše dieťa
v porovnaní so svojimi rovesníkmi zvlášť nepozorné a impulzívne?
Rozhodne sa niečo urobiť a musí to byť hneď, bez ohľadu
na situáciu? Možno by ste mali spozornieť. Nápadná je tiež
motorická aktivita dieťaťa. Stále sa vrtí, hrá sa s rukami, nohami,
ani chvíľu neposedí. A to ani počas vyučovania v škole.
U niektorých detí je výraznejšia porucha pozornosti a hyperaktivitou
netrpia. Takéto dieťa môže pôsobiť ako lenivé alebo lajdácke.
V každom prípade návštevou lekára nič nepokazíte a môžete
predísť závažným problémom v škole aj pri vzťahoch dieťaťa
s rodinou i kamarátmi.



Ako spoznať, že sa niečo 
deje?
Skleslá nálada, náhla zmena správania, veľký váhový úbytok,
ťažkosti so sústredením, problémy v škole... Signály, že sa niečo
deje, môžu byť rôzne. Psychické poruchy nie sú medzi deťmi
až tak výnimočné a môžu skomplikovať život celej rodine. Podľa
štúdií sa trom zo štyroch detí, ktoré trpia niektorou z psychických
porúch, nikdy nedostane zodpovedajúcej starostlivosti - a to len
preto, že ich ochorenia nie sú diagnostikované.

Práve pri deťoch je pritom dôležité, aby boli prípadné psychické
problémy odhalené čo najskôr. Ak sa psychické poruchy
v detstve neliečia, môžu mať za následok rozvinutie iných
závažnejších psychických chorôb v dospelosti. Ak máte akékoľvek
podozrenie, je potrebné rýchlo kontaktovať vášho pediatra alebo
priamo detského psychológa.



ADHD nie je jediná 
psychická porucha, 
s ktorou deti bojujú
Aj keď o diagnóze ADHD niektorí ľudia ešte uvažujú ako o „ospraved-
lnenke pre nevychovanosť, predsa len sme si na ňu už zvykli a nezasko-
čí nás tak, ako keď sa v súvislosti s deťmi hovorí napríklad o depresi-
ách. Psychických porúch môže byť celá plejáda a k fi nálnej diagnóze je 
potrebná vždy spolupráca s odborníkom - detským psychológom alebo 
psychiatrom. Psychické zdravie veľmi úzko súvisí so zdravím fyzickým: 
znamená to, že keď je dieťa fyzicky zdravé, je splnený prvý a základný 
predpoklad psychickej pohody. 
Aj keď svoje dieťa milujete a vytvárate mu dobré zázemie, môže 
sa niečo zvrtnúť. Ak máte podozrenie, že sa v hlave vášho dieťaťa 
niečo deje, nepanikárte a nehľadajte vinu v sebe.
Hľadajte pomoc.

Magazín Pediatrics zostavil zoznam varovných príznakov, 
ktorý vám pomôže rozpoznať, že u vášho dieťaťa možno 
prepuká duševné ochorenie.



Zbystrite ak spozorujete,
že vaše dieťa:
• Je viditeľne veľmi smutné alebo uzavreté do seba dlhšie 

ako dva týždne.
• Občas nedokáže ovládnuť svoje správanie a v týchto 

„záchvatoch“ sa snaží zraniť seba alebo ostatných.
• Zrazu má prehnané obavy bez zjavného dôvodu. Niekedy je tento 

strach sprevádzaný búšením srdca alebo zrýchleným dýchaním.
• Sa veľmi často zapája do bitiek a snaží sa zraniť ostatných.
• Nechce jesť, zvracia alebo užíva preháňadlá, aby si udržalo váhu.
• Má starosti alebo obavy, ktoré mu znemožňujú alebo sťažujú.

každodenné fungovanie.
• Má veľké problémy s udržaním koncentrácie a pozornosti, 

čo je príčinou napríklad jeho školských neúspechov.
• Opakovane požíva alkohol alebo drogy.
• Má veľké výkyvy nálad, ktoré mu spôsobujú problémy vo vzťahoch.
• Vykazuje výrazné zmeny v správaní alebo osobnosti.
• Zraňuje sa, prípadne o tom hovorí.



Rodičia by nemali strkať 
hlavu do piesku
Pozornosti sa podľa lekárov dostáva častejšie deťom so sklonom
k agresívnemu správaniu. Rodičia skôr vyhľadajú pomoc, keď sa ich 
dieťa správa naozaj agresívne, ako voči ľuďom, tak napríklad aj zviera-
tám, ničí veci alebo neustále klame, kradne, porušuje pravidlá tak, že 
je to pre ostatných neznesiteľné. Takým rodinám potom často hrozí aj 
odobratie dieťaťa (ktoré spravidla navrhne škola), takže ako zmierlivejší 
variant sa javí návšteva u psychiatra. Keď sa taká závažnejšia porucha 
nerieši, ovplyvní život človeka aj v neskoršom veku: väčšina pozorova-
ných pacientov nedokázala nadväzovať partnerské vzťahy, časť z nich
skončila vo väzení, ďalší boli náchylní k užívaniu drog, nedarilo sa im 
udržať si prácu. Častou sťažnosťou lekárov je, že veľa rodičov zatvára 
pred problémami oči, niektorí dokonca nemajú záujem nič riešiť.

Psychické poruchy sa pritom nevyhýbajú žiadnym rodinám. U rodín  
s nižším sociálno-ekonomickým postavením sú síce o niečo častejšie, 
ale rozhodne nemožno urobiť záver, že problémové správanie sa týka 
výhradne ich. Nad poruchami psychického zdravia často zatvárajú oči 
aj rodičia, ktorí majú formálne vzdelanie a dobré sociálne postavenie, 
pretože „ich sa to predsa nemôže týkať“.



Štatistiky vo Veľ kej Británii 
napríklad ukazujú, že:

5–16 let

Viac ako polovica dospelých
s duševnými poruchami bola
diagnostikovaná už v detstve,
ale menej ako polovica
diagnostikovaných bola
v tej dobe liečená vhodne.

Jedno z desiatich detí vo veku
medzi piatimi a šestnástimi
rokmi veku trpí diagnostikova-
teľnou psychickou poruchou.

Jedno z pätnástich detí trpí
sebapoškodzovaním.


