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Elena Diaz de Guereñu
Zer da TDAH?

Hitz gutxitan esanda, Arreta Gabeziaren eta Hiperaktibitatearen 
Nahasmendua edo TDAH izenekoa funtzio betearazletan ematen den 
nahasmendua da, arretarik eza, hiperaktibitatea eta oldarkortasuna 
eragiten dituena.

Zein dira sintomak?

TDAH nahasmendua duen pertsona batek egin behar duenean 
kontzentratzeko arazo asko ditu, erraz galtzen du arreta edozein 
estimuluren aurrean. Gauzak erraz ahanzten ditu.

Bere lan edo jarduerak antolatzeko zailtasunak ditu eta atzeratu egiten 
ditu ahalegin mental iraunkorra eskatzen dutenak edo eginezinak 
iruditzen zaizkionak. Ez ditu ematen zaizkion argibideak jarraitzen eta 
ez ditu lanak osatzen, baina ez egin behar dena ulertzen ez duelako, 
ezta egin nahi ez duelako ere.

Ez du arreta jartzen xehetasunetan, edo akatsak egiten ditu deskuiduan. 
Beharrezkoak zaizkion objektuak galdu egiten ditu (telefonoa, giltzak, 
eskola-materiala). 

Pertsona hiperaktibo batek eskuak edo hankak etengabe mugitzeko 
joera izaten du, eserlekuan geldirik egoteko arazoak izaten ditu eta 
eserita egon behar duenean zutik jartzeko joera izaten du. Zaila egiten 
zaio bere txandaren zain egotea; ilaran egotea jasanezina egiten 
zaio.

Erraz galtzen du solasaldiaren haria, adituko ez balu bezala. Bortitz 
erantzuten du, baita galdera egiten amaitu aurretik ere. Gehiegi hitz 
egiten du,  zenbaitetan besteen solasaldietan sartuz.  

Zein da jatorria eta nola garatzen da? Herentziazkoa da?

TDAH nahasmenduak zama hereditario sendoa du; nahasmenduen 
% 70 genetikoak direla kalkulatzen da.

Horrez gain, badira ingurunean hainbat faktore, nahasmendua eragiten 
ez badute ere, sintomak nabarmenago edo apalago agertzea eragin 
dezaketenak: familia-ingurunea, betebehar akademikoak, familiako 
edo laneko ardurak, etab.

Nola hauteman daiteke?

Ez dago TDAH nahasmendua hautemateko diagnosi-probarik.

Diagnosia profesional espezializatu batek burutu behar du, 
pazientearekin eta hurbileko senitartekoekin elkarrizketa eginez, historia 
klinikoa aztertuz eta agertzen diren sintomen balizko beste zenbait 
kausa baztertzeko mediku-azterketa eginez.

TDAH nahasmendu guztiak berdinak dira?

Oro har mintzatuz, hiru TDAH nahasmendu azpimultzo daude, gailentzen 
den sintomaren arabera (arretarik eza, hiperaktibitatea, edo biak).

Baina, halaber, litekeena da beste nahasmendu batzuk ere aldi berean 
ematea. Horrela, TDAH izendapenaren barnean, egoera pertsonal 
ugari aurki ditzakegu. Horrenbestez, ez dago TDAH nahasmenduaren 
patroi orokorrik. Sintomak ugariak dira eta paziente bakoitzarengan 
intentsitate gehiagoz edo gutxiagoz ager daitezke.

Elena Diaz de Guereñu 
Lizentziatua da 
Medikuntza eta 
Kirurgian, Familia 
Medikuntzan 
espezializatua.

2010az geroztik, TDAH 
nahasmenduaren 
diagnosian eta 
tratamenduan 
espezializatu da; 
besteak beste, 
Nafarroako Unibertsitate 
Klinikako Haur Psikiatria 
Saileko Cesar Soutullo 
Doktorearekin prestatu 
da. 

2012az geroztik berezko 
kontsulta du, TDAH 
nahasmenduaren 
diagnosia egin eta 
tratamendua burutzeko.
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TDAH nahasmenduak garaipenarekin edo porrotarekin du lotura 
gehiago?

TDAH delakoa nahasmendua da. Horrenbestez, definizioz, hura pairatzen 
duen pertsonak zailtasunak izaten ditu. TDAH nahasmendua pairatzen 
duen pertsonak egiazko arazoak ditu gurea bezain egituratua den 
gizarte batean ezartzen diren errutina, arau eta azturak jarraitzeko.

Egia da TDAH nahasmendua duen pertsona batek gauzak ikusteko 
beste modu bat duela gainerakoekin alderatuta. Irudimen handikoak 
dira eta beren lanarekin oso grinatsuak izan daitezke, egiazko jeinuen 
modura aritzeraino. Haatik, ezin dugu inolaz ere adierazi TDAH 
nahasmendua dohaina denik.

Zenbateko prebalentzia dauka? Genero aldetik bada alderik?

TDAH nahasmendua eskola-adinean diren haurren ehuneko 5-8ak izaten 
dutela kalkulatzen da. Horietatik, gutxi gorabehera % 60ak nahasmendua 
izaten jarraitzen du helduaroan.

Bada alderik nahasmendua agertzeko moduan neskato eta mutikoen 
artean. Orokortu ezin bada ere, mutikoetan kanporakoiagoa izaten da, 
oldarkortasuna agertzen da, gehiegizko mugimendua eta 
zuhurtziagabekeriazko portaerak. Aldiz, neskatoen kasuan, 
“barnerakoiagoa” izaten da, eta gogo-aldartearekin eta 
autoest imuarek in lotutako arazo gehiago izaten di ra.

Badago TDAH nahasmendua helduen artean?

 Adierazi dugun moduan, TDAH nahasmendua duten haurren erdia 
baino gehiagok, helduaroan TDAH nahasmendua izaten jarraitzen dute. 
Zenbait sintoma azaltzeko modua aldatu egiten da -hiperaktibitate 
“fisikoa” murriztu egiten da, eta “barne asaldura” bilakatzen da- baina 
arazoak hor jarraitzen dute eta, are, konplikatu egiten dira. 

Maiz gertatzen da, TDAH nahasmenduarekin batera edo hartatik 
eratorrita, antsietatezko nahasmenduak, depresioa edo substantziekiko 
joera neurrigabea agertzea. Modu horretan, tratamendua konplexuagoa 
da. Halaber, normalagoa da TDAH nahasmendua duen heldu batek 
arazoak izatea justiziarekin, oldarkortasunetik eratorritako portaeren 
ondorioz. Orobat, maiz gertatzen da matrimonioa haustea edo familian 
nahiz erlazio sozialetan arazoak izatea.

Bada batera agertzen den nahasmendurik?	

Sarritan, TDAH nahasmenduarekin batera beste zenbait nahasmendu 
agertzen dira. Ohikoenak portaerazko nahasmenduak (nahasmendu 
ezkor desafiatzailea, nahasmendu disoziala), gogo-aldartearekin lotutako 
nahasmenduak (herstura, depresioa, etab.) tikak eta ikasteko zailtasunak 
izaten dira.

Beste nahasmendu batzuekin nahastea gerta daiteke?

Bai. Horregatik, espezialistak, diagnosia egiteko kontsultan, aztertu behar 
ditu pazientearen sintomak eta, era berean, beste zenbait kausa baztertu 
behar ditu, hala organikoak (anemia, loaren apnea, kromosomopatiak, 
etab.), nola psikikoak (trauma baten arrastoak, depresioa, herstura, 
etab.).

Zein da tratamendu egokiena? Sendagaiak ezinbestekoak dira?

TDAH nahasmendurako osoko metodoa aplikatu behar da, tratamendu 
multimodal izenekoa:

ñ Diagnosiari eta tratamenduari buruzko heziketa, gurasoei eta 
haurrari zuzenduta.
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ñ Portaera kontrolatzeko teknikak.

ñ Sendagaiak. 

ñ Programazioa eta eskola-laguntza.	

Tratamendua haur eta familia bakoitzaren premietara egokitu behar 
da. Erreferentziazko ikerketek erakusten dutenez, hurbileko ikuskapen 
batekin sendagaiak hartu zituzten haurrek, bakarrik edo portaerazko 
tratamendu batekin konbinatuta, hobekuntza nabaria izaten duten 
portaerari dagokionez eta harreman hobeak izaten dituzte lagun eta 
senitartekoekin, arreta ez espezifikoa jasotzen duten haurrekin 
alderatuta.

Sendagaiak, ezinbestekoak ez izan arren, tratamenduari so 
garrantzitsuak dira zinez sintomek pazientearen egunerokotasuna 
nabarmen oztopatzen dutenean.

TDAH nahasmendua sendagarria da?

Ez dago TDAH nahasmendurako “sendabiderik”. Tratamendu 
multimodala (sendagaiak, entrenamendu kognitiboa eta heziketa 
psikikoa) lagungarri izaten daiteke sintomak kontrolatzeko eta 
egunerokotasunean duten eragina murrizteko, baina nahasmendu 
kronikoa da.

Nola eragiten du bizitzan zehar eta zein alderditan?

TDAH nahasmenduak bizitzaren alderdi guztietan du eragina:

ñ Errendimendu akademiko eta profesionalean. TDAH nahasmendua 
duten pertsonek eskola-porrota izateko arrisku gehiago dute, 
garapen profesionalean zailtasun gehiago dituzte eta enplegua 
galtzeko arriskua ere handiagoa da.

ñ Oldarkortasunak eta konpromisoak betetzeko zailtasunek eragina 
izaten dute erlazio sozialetan eta bikote-harremanean. 
Ezkontideetako batek, edo biek, TDAH nahasmendua dutenean, 
maizago ematen dira banantzeak edo dibortz ioak.

ñ Eguneroko jardueretan, esate baterako, autoa gidatzean, ere 
badu eragina TDAH nahasmenduak, gaixotasunean ohikoak diren 
arretarik ezaren eta oldarkortasunaren ondorioz.

TDAH nahasmenduak badu loturarik mendekotasunekin? Eta 
ludopat iarek in?  E ta  mendekotasun teknologikoekin?

Berriki egindako lanetan ikus daitekeenez, TDAH nahasmendua duten 
gaztetxoek oso gaztetan erretzen hasteko arrisku gehiago dute, 
ondoren, alkohola neurririk gabe edan dezakete eta beste droga 
batzuetara ere irits daitezke.

TDAH nahasmendua duten nerabeek tabako gehiago kontsumitzen 
dute. Hala, nikotinarekiko mendekotasuna izateko arriskua horiengan 
bikoitza da, nahasmendur ik  ez dutenekin alderatuta.

TDAH nahasmendua duten helduek tabako gehiago kontsumitzen 
dute eta tabakoa uzteko zailtasun gehiago dituzte. 

Haatik, aurretiaz estimulagarriekin trataturiko TDAH pazienteen artean, 
kokaina eta estimulagarriekiko mendekotasuna ez da ohikoa. 
Sendagaiak hartzeak ez du esanahi substantziekiko mendekotasuna 
izango dutenik; berez, sendagai estimulagarriekin trataturiko nerabeek 
joera gutxiago izaten dute gerora drogak kontsumitzeko, sendagairik 
hartzen ez zutenekin alderatuta. Horrenbestez, sendagaiak babesgarri 
dira mendekotasunen aurrean.

Badakigu, TDAH nahasmendua duten helduen artean, tratamendurik 
jaso ez dutenen erdiak, bizitzako uneren batean substantziekiko joera
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neurrigabea izaten dutela. Datuek erakusten dutenez, portzentaje are 
handiago batean, ordenagailuaren erabilera neurrigabea agertzen 
da, are, mendekotasunezkoa. Bi kasu horietan, tratamendurik gabeko 
pertsonek sendagaiak beren kabuz hartzeko joera izaten dute, hau da, 
ondoeza edo nahasmendua aldi batez arintzeko substantzia edo 
portaeretan murgiltzen dira.

Gauza bera esan dezakegu ludopatiari dagokionez: TDAH nahasmendua 
duten pertsonek berritasuna bilatzen dute, estimulu indartsuak eta egiten 
dituzten ekintzen aurrean berehalako erantzunak. Hori jokoak eman 
dezake, auto-sendaketarako erabiltzeraino.

TDAH nahasmenduarekin batera ludopatia agertzen bada, zein izango 
litzateke pertsona horren pronostikoa? Zein tratamendu jarraitu behar 
luke?

Modu batera edo bestera, ordenagailuekiko mendekotasuna duten 
edo ludopata diren guztiek arazoak izaten dituzte bizitzan, eta 
ordenagailua edo jokoa arazo horien aringarri izaten dira. Arazo horiek, 
gehienetan, ez dira mendekotasunaren ondorio; aitzitik, jarduera horietan 
murgiltzen dira hainbat faktore direla medio. TDAH nahasmendua duten 
zenbait helduk arazoak izaten ditu erlazio sozialak finkatzeko, bere 
betebehar eta erantzukizunak sistematikoki betetzeko edo, besterik 
gabe, etxea garbi izateko. Bizitzako arazoei aurre egin beharrean, 
normalean, ordenagailura edo jokora jotzen badute, bada okerren 
bat.

Tratamenduaren lehen pausua, beti bezala, arazoaren aitorpena da; 
ondoren, arazoa eragin duten faktoreak identifikatu behar dira - zerk 
eragiten du jokora jotzea: asperdurak, hersturak, ebatzi gabeko arazoek. 

Portaera horien alternatibak bilatu behar dira, alternatiba 
osasungarriagoak garatuz, teknika espezifikoekin, jarraipen 
profesionalarekin eta medikuaren tratamenduarekin. Antzeko egoera 
bizi duten pertsonak bilatu eta haien laguntza jasotzen saiatu. 

Eta jomugak jartzea, epe labur nahiz ertainera; jomuga zehatzak, sarritan 
oroit daitezkeenak eta egingarri direnak, saria jasoz.

Zure ustez, gaur egun, errazegi aipatzen da TDAH nahasmendua haur 
eta nerabeengan?

Inolaz ere ez. Oraindik asko dira TDAH nahasmenduaren diagnosirik eta 
tratamendurik jaso ez izateagatik arazoak izaten dituzten haur eta 
nerabeak, hala ikastetxean, nola lagunekin edo etxean. Arazo horien 
ondorioz, beren trebetasuna ezin dute erabat garatu eta ez dute beren 
buruarekin pozik egotea lortzen. Nire kontsultara oraindik etortzen dira 
haurrak eta nerabeak aspaldiko arazo batekin. Badakite arazo bat 
dutela, baina inork sekula ez dio izenik jarri arazo horri. TDAH 
nahasmendua izaten da.

Zein gomendio emango zenieke TDAH nahasmendua pairatzen duten 
haurrak dituzten gurasoei? Eta TDAH nahasmendua duten helduei?

Lehenik eta behin, TDAH nahasmendua izatearen susmo frogatuak 
badituzte, edo seme-alabak duela uste badute, profesional espezializatu 
baten ebaluazioa egitera joatea gomendatuko nieke.

Bigarrenik, nahasmenduari buruzko informazio fidagarria bila dezatela, 
ezagut dezatela eta sintomak ezagutzen eta maneiatzen ikas dezatela.

Eta azkenik, laguntza bila dezatela. TDAH nahasmendua duten pertsonen 
elkarteak, Arabako Anadahi elkartea esaterako, baliagarri dira 
nahasmenduarekin lotutako informazioa eta aholkuak jaso eta, 
esperientziak partekatzeko. Era berean, lagungarri dira nahasmenduak 
pazientearen eta inguruko pertsonen bizimoduan duen eragina 
ezagutzeko.
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ANADAHI ELKARTEAREKIN SOLASEAN

Zer da ANADAHI? 

ANADAHI, Arreta Gabeziaren Nahasmendua, Hiperaktibitatea edo 
Oldarkortasuna (TDA-H) pairatzen duten pertsonei orientazioa emateko 
asmoz, 2002ko irailean sortutako elkarte bat da.

Nola sortu zen eta zein helburu ditu? 

Esta asociación surge de la mano de un grupo de familiares con 
hijos/as afectados por este trastorno, con la colaboración de 
profesionales de la psicología, psiquiatría, trabajo social y pedagogía. 

ANADAHI tiene como objetivos:

ñ Agrupar a distintas personas con problemáticas similares y así 
trabajar conjuntamente en la consecución de objetivos comunes.

ñ Antzeko arazoak dituzten pertsonak elkartzea, baterako helburuak 
lortzeko lanean elkarrekin saiatzeko.

ñ Nahasmenduaren inguruko ikerketa eta tratamendua sustatzea.

ñ Eragindun eta senitartekoei nahasmenduari, bere jatorriari nahiz 
tratamendu eta ikerketari buruzko orientazioa ematea.

ñ Oro har, gizartean sentsibilizazioa lantzea halako nahasmendu 
baten aurrean.

ñ Elkartearen helburuak bete ahal izateko proiektu eta programak 
eratzea.

ñ Antzeko nahasmendu eta ezaugarriak lantzen dituzten beste 
Elkarte batzuekin lankidetza bideratzea. (Gaur egun TDA-H 
Nahasmenduaren Euskal Federazioko -EUSARGHI- eta TDA-H 
Nahasmenduaren Es tatuko Federaz ioko k ide da) .

ñ Elkartearen helburuak betetzeko lagungarri diren ekintzetan 
parte hartzea.

ñ Hiperaktibitatearen, Arreta Gabeziaren eta Oldarkortasunaren 
nahasmendua pairatzen duten pertsonen bizi-kalitatea hobetu 
eta beraien eskubideak defendatzea.

ñ Pertsona horiek gizarteratzen laguntzea, beren kabuz jarduteko 
gai izaten lagunduz. 

ñ Pertsona horiek behar duten arreta espezializatua bermatzeko 
beharrezkoak diren jarduera guztiak (hezkuntza arlokoak, 
asistentzialak, ongintzazkoak, prestakuntzazkoak) antolatu eta 
gauzatzea.

ñ Oro har, gizartean arazo horren berri ematea, osasun heziketan 
guztion onerako dela azpimarratuz.

ñ Hezkuntza arloko arduradunen aurrean arazoa ezagutaraztea 
eta ikastetxeei orientazioa ematea eragindako pertsonen 
ezaugarrietara egokitutako prestakuntza akademikoa lortu ahal 
izateko.

ñ Arreta Gabeziaren Nahasmenduaren (Hiperaktibitate eta 
Oldarkortasunaz edo gabe) inguruko ikerketa sustatzea. 

ñ Zentro publiko eta pribatuen lankidetza bilatzea. Hezkuntza 
arloko arduradunen lankidetza bilatzea.

Belen Garcia 
Lecumberri. 32 urte.

Psikologoa (EHU) eta 
Logopeda (Goi Mailako 
Ikasketa Psikologikoen 
Institutua).

Arrasate Logopedia 
Zentroan lan egiten du 
TDA-H 
nahasmenduaren 
espezialista modura.

2007. urteaz geroztik 
ANADAHI elkartearekin 
kolaboratzen du. TDA-H 
nahasmenduari buruzko 
prestakuntza-hitzaldiak 
ematen ditu 
ikastetxeetan, irakasle 
eta gurasoei zuzenduta.

Aurrez: TDA-H 
nahasmenduaren 
Entsegu klinikoetako 
ikerketa Policinica 
Gipuzkoan.
Guraso eskola.
Santiago Ospitaleko 
Psikiatriako Ikerketarako 
Unitatean.

ANADAHI
Vicente Abreu 
Federazioa- Vicente 
Abreu kalea 7, behea.
01008 Gasteiz
Telefonoak: 945 21 39 43
Posta elektronikoa: 
anadahi@outlook.es

hiriko eta 
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ñ Arreta Gabeziaren nahasmendua (Hiperaktibitate eta Oldarkortasunaz 
edo gabe) helburutzat duten bilkura zientifiko eta ikastaroak 
antolatzea eta horietan parte hartzea.

ñ Administrazio publikoko organoen lankidetza eta kooperazioa 
eskatzea era guztietako jarduera pribatuetan (nazionalak nahiz 
atzerr ikoak),  elkartearen helburuak betetze aldera.

ñ TDA-H nahasmenduak eragindako pertsonen senitartekoen 
eta instituzioen arteko bitartekaritza gauzatzea, nahasmenduak 
eragindako pertsonen garapen eta integrazio osoa lortze aldera.

Zergatik hasi zinen ANADAHI elkartearekin lankidetzan, eta noiz? 

2007ko apirilean hasi nuen lankidetza. Orduan Gipuzkoako Policlinicako 
Haur eta Gazte Psikiatria Zerbitzuan lan egiten nuen, Joaquin Fuentes 
Doktorearekin, TDA-H nahasmenduaren tratamendurako Espainian 
berria zen sendagai batekin entsegu klinikoak eginez. Nire ezagutzak 
sakondu nahi nituen eta nahasmenduak eragindako pertsonen 
senitartekoen munduan murgiltzeko gogoa nuen.

Nola garatzen da lankidetza hori? 

Askotarikoa izan daiteke, esate baterako, berriki beren seme-alabari 
TDA-H nahasmenduaren diagnosia egindako gurasoei aholkuak 
ematea, zalantzak argitzea, gurasoei seme-alabekin jarduteko 
estrategiak erakustea, taldeko terapia edo bakarkakoa haur eta 
nerabeekin, edota ikerketa-teknikarako mintegiak antolatzea. Azken 
urteotan ikastola eta institutuetako irakasleen dibulgazio eta 
prestakuntzarako arduraduna naiz, nahasmendu hori ezagutu eta 
ikasgelan nola lagundu jakin dezaten. Halaber, beren seme-alabak 
TDA-H nahasmendua izan dezaketela uste dutelako edo dagoeneko 
nahasmenduaren diagnosia jaso dutelako, zalantzak argitu nahi 
dituzten eta nahasmenduaren inguruan gehiago jakin nahi duten 
gurasoei hitzaldiak ematen dizkiet.

Zer ekarpen egin diezaioke psikologiak TDA-H nahasmenduaren 
tratamenduari? 

Ezinbestekoa dela uste dut, izan ere, esan dudan moduan, guraso, 
haur eta irakasleek nahasmenduaren inguruko informazio argia behar 
dute, zer den eta sorrarazten dituen zailtasunen aurrean nola jokatu 
jakiteko. Halaber, TDA-H nahasmendua pairatzen duten pertsonen 
autoestimua nola areagotu jakitea beharrezkoa da, izan ere, 
normalean autoestimua baxu samar izaten dute. Modu berean, beste 
pertsona batzuekin erlazionatzean, haurrei beren oldarkortasuna 
kontrolatzen eta beren trebetasun sozialak hobetzen laguntzen zaie. 
Horrez gain, arreta hobetzeko eta beren burua hobeto planifikatzeko 
estrategiak irakasten zaizkie.

Nola bereiz daitezke hiperaktiboa den haurra eta TDA-H 
nahasmendua duen haurra? 

“Hiperaktibo” izendatzen ditugun haurrak mugituak izaten dira eta 
hori ez da negatiboa, izan ere, beti egon dira eta beti egongo dira 
mugituagoak diren haurrak. Arazoa gehiegizko mugimendu hori 
haurrak berak kontrolatu ezin duenean eta esparru ezberdinetako 
(eskolan, etxean, gizartean, etab.) jarduerak behar bezala egitea 
ekiditen dionean sortzen da. Gainera, horrekin batera, oldarkortasun
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nabaria agertu ohi da, portaera aldetik nahiz ahozkotasunean. Horren 
ondorioz, eragindako pertsonaren inguruan arazo asko sortu ohi da. 
Hori da “mugitua” izatearen eta nahasmendua izatearen arteko 
aldea, hots, hiperaktibitateak bizimoduan eragin negatiboa duenean 
nahasmenduaz hitz egiten dugu.

Ez ditugu ahantzi behar soilik Arrega Gabezia (TDA) pairatzen duten 
haurrak, hiperaktibitaterik gabe. Horien kasuan, egoera oharkabean 
pasa ohi da, izan ere, haur lasaiak izaten dira, itxuraz beti ilargira beha 
daudenak. Ez dira mugituak, ezta oldarkorrak ere. 

Dena den, bi TDA-H modu horiek badute antzeko ezaugarririk, esate 
baterako, lanketetan arreta jartzeko arazoak dituzte, antolatzeko 
zailtasuna, argibideei jarraitzeko zailtasuna, etxeko lanak edo bestelako 
lanketak zentzuzko denbora batean egiteko zailtasuna, etab. Ez dira 
soilik haur “mantsoagoak”. Eboluzio egokia izateko arazoak dituzte, 
laguntza izan arren.

Zure ustez, nork egin beharko luke diagnosia? 

Diagnosia mediku batek zehaztu behar duela abiapuntutzat hartuta, 
Anadahi elkartean diagnosia osasun mentalean lan egiten duen 
profesional batek burutzea gomendatzen dugu, esate baterako, 
neurologoak, neuropediatrak edo haur psikiatrak. Badakigu badaudela 
nahasmendu hori ezagutzen duten pediatrak, baina gure ustez, ez 
dituzte diagnosi diferentzial egokia egiteko beharrezkoak diren 
baliabideak, hots, ez dute nahikoa baliabide TDA-H nahasmendua 
beste nahasmendu mota batekin ez nahasteko. Are, haur batek TDA-
H nahasmenduarekin bateragarriak diren sintomak dituenean, 
diagnosiari eta ondoren egiteko esku-hartzeari so, oso argigarria izaten 
da balioespen psikiatriko eta pedagogikoa eta neurologiko eta 
psikologikoa burutzea, baita logopedarena ere (irakurketa eta 
idazketari dagokionez eta irakurketako ulermenari dagokionez arazo 
asko izaten dituzte haur horiek), haur horrek dituen trebetasunak eta 
zailtasunak zehazte aldera. Balioespen horiekin guztiekin, osasun 
mentalean lan egiten duen profesionalak informazio gehiago izango 
du diagnosi zehatza egin ahal izateko.

Ezagutzen duzu lehenik TDA-H nahasmenduaren diagnosia egin 
ostean, bestelako nahasmenduren bat diagnostikatu zaionik? 

Esparru honetan lan egiten daramatzadan urteetan, hatzekin zenbatu 
ditzaket diagnosi okerrak. Eta, kasu horietan guztietan, ondoren 
egindako diagnosia Espektro Autistako Nahasmenduaren barnean 
kokatzen zen.

Oso bestelako kontua da komorbilitate deritzoguna, hau da, TDA-H 
nahasmenduarekin batera agertu ohi den nahasmendua, hori askoz 
ere gehiagotan gertatzen da. Ohikoena zera da, TDA-H 
nahasmenduarekin batera ikaskuntzarako arazoak, dislexia, portaerazko 
nahasmenduak edota herstura agertzea. Eta helduenen kasuan, 
substantzia jakin batzuekiko mendekotasuna edo bestelako 
mendekotasun batzuk, portaera arriskutsuak, etab.

Zergatik lotu ohi da TDA-H nahasmendua eskola-porrotarekin?

Arreta jartzeko zailtasuna duen pertsona batentzat, haurrez eta arreta
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galarazteko moduko estimuluez beteriko ikasgela aurrez aurre izan 
dezakeen egoerarik zailena da. Sarritan alfertzat hartzen dira eta 
ikasteko gogorik eza leporatzen zaie, baina hori baino askoz ere 
konplexuagoa da. Haur horiek neurotransmisore batzuen mailak 
“desdoituta” izaten dituzte, zehazki esanda, dopamina eta 
noradrenalina. Hor eragiten dute sendagaiek, neuronen arteko 
komunikazioa behar bezala eman dadin.

Halaber, “azalpenak ematen dituen irakaslea” eta “pasiboki entzuten 
duen ikaslea” eredutzat duen ikaskuntzak ez du behar besteko 
erakarpenik haur hauentzat, izan ere, jarduera maiztasunez aldatzeko 
premia sentitzen dute. Adibide batera, ikaskuntza kooperatiboa oso 
lagungarri zaie kontzeptuak modu dinamikoago batean barneratzeko 
eta, aldi berean, ikaskideekiko harreman sozialak garatzen, arauak 
betetzen edo hitz egiteko txanda errespetatzen ikasten dute, besteak 
beste.

Haur horiek sarritan galtzen dute arreta ikasgelan, eta zailtasun handiak 
dituzten informazio garrantzitsua baitaratzeko. Hori dela eta, irakasleek 
oso lan garrantzitsua dute alderdi horretan. Jakina, beti gurasoen 
lankidetzarekin.

Zure ustez, badago, jakin ez arren, TDA-H nahasmendua duen pertsona 
heldurik? Eta nahasmenduaz helduaroan jabetu denik? 

Noski, asko dira TDA edo TDA-H nahasmendua izan arren, sekula 
halako diagnosirik jaso ez duten helduak. TDA-H nahasmendua duten 
helduak, normalean, beste arrazoi batek bultzatuta iristen dira 
psikiatraren kontsultara. Egiaztatu denez, patologia hori pairatzen 
duten helduek arazoak dituzte portaerazko inhibizioarekin eta, horren 
ondorioz, beren trebetasunen funtzionamendu arrunta ez da behar 
bezala garatzen. Horrela bada, heldu horiek matrimonio ugari izaten 
dituzte, trafiko-isun gehiago izaten dute, umore-aldaketak izaten 
dituzte, sarritan gauzak ahazten dituzte, eta portaera sexual promiskuoa 
izaten dute eta, horren guztiorren ondorioz, gaixotasun benereoak 
izaten dituzte, lana mantentzeko zailtasunak izaten dituzte, inguruko 
pertsonekin gatazka etengabean izaten dira eta, are, substantzia 
toxikoekiko, jokoarekiko (ludopatia) edota sexuarekiko mendekotasuna 
izaten dute. Portaera horiek guztiak ez dira berariazkoak eta TDA-H 
nahasmenduaren atzean gordetzen dira helduen kasuan. Ez dira 
zoriontsuak, baina sintoma horiek egiazko diagnosia ezkutatzen dute.

Sarritan, helduen kasuan, seme-alabei diagnosi hori egiten zaienean 
azaleratzen da nahasmendua, izan ere, nahasmendu horrek osagai 
genetiko nabaria dauka. Eskola-bizitzan zehar zailtasun ugari izan 
dituzten helduak dira, baina sekula inork horren arrazoia hauteman 
gabe. Hala, helduaroan, zailtasun asko izaten dute oraindik, beste 
esparru batzuetan, esate baterako, lanean edo bikotearekin.

TDA-H nahasmenduaren diagnosia duen pertsona batek zergatik 
izaten du ausazko jokoekiko edo apustuekiko gehiegizko joera? 

Mendekotasun guztiek dituzte zehaztasun biopsikosozial baterako 
zenbait, efektu jakin bat lortu asmoz edo beste zenbait ekidin nahirik, 
portaera jakin bat egitera bideratzen den bulkada bat, eta guztiek 
dute pertsonen egunerokotasuneko eremu ugaritan alterazioak 
sorrarazteko ahalmena.
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Harreman sendoa dago hiperaktibitatedun Arreta Gabeziaren 
nahasmenduaren eta mendekotasunezko portaera jakin batzuen 
artean, nagusiki, Substantzien Erabileren Nahasmenduarekin (SEN) eta 
teknologia berriekiko mendekotasunekin lotuta. Horiek dira gehien 
ikertu direnak.

TDA-H nahasmendua pairatzen duten haurrek arreta iraunkor eta 
zuzena mantentzeko arazoak dituzte. Dena den, bideo-joko, mugikor 
edota tabletekin jokatzen dutenean arreta areagotu egiten da, izan 
ere, beren jokaldiek berehalako erantzuna dute. Ia ahalegin gehigarririk 
egin gabe estimulu positiboak jasotzen dituzte, puntu eta sariekin. 
Horren ondorioz, pixkanaka beren interesa eta motibazioa areagotu 
egiten da, erabilera handitzen doan heinean. Hori dela eta, TDA-H 
nahasmendua duten neska-mutikoen kasuan, litekeena da teknologia 
neurrigabe eta desegokiro erabiltzea. Horren eraginez, besteak beste, 
hersturarekin, loarekin, obesitatearekin, atxikimenduaren 
nahasmenduekin edota oldarkortasunarekin arazoak izan ditzakete. 
Argudio horrekin azal daiteke jokoarekiko mendekotasuna, Interneteko 
apustuekiko joera, etab. Berritasuna bilatzen dute, bulkaden arabera 
mugitzen dira, sari azkarrak nahi dituzte. Hori guztiori oso tentagarria 
da TDA-H nahasmendua izan eta profil oldarkorragoa duten 
pertsonentzat.

Joko Patologikoa mendekotasun ez kimikoa da eta, Bulkaden 
Kontrolarekin zerikusia duten nahasmendu guztien artean, TDA-H 
nahasmenduarekin usuen lotzen dena. Joko Patologikoa portaerazko 
mendekotasun modura hartuta, prebalentzia ugariak, Substantzien 
Erabileren Nahasmenduak bezalaxe, disfuntzio neurobiologiko 
antzekoak inplikaturik daudela iradoki dezake. TDA-H nahasmendua 
duten haurren kasuan, nerabezaro berantiarrean edo helduaroan 
Joko Patologikoak eragindako nahasmendua ager daiteke (Szerman, 
2008).

Badago TDA-H nahasmenduaren eta mendekotasunen arteko 
loturaren prebalentzia erakusten duen daturik? 

Ez dago TDA-H nahasmenduaren eta Joko Patologikoren komorbilitatea 
aztertu duen ikerketa askorik, baina Nestor Szerman psikiatraren 
arabera, mendekotasunen bat duen helduen % 20ak TDA-H 
nahasmendua dauka. Ziur aski, helduaroan mendekotasunekin lotuta 
izaten diren arazo asko ekidin daitezke haurtzaroan TDA-H 
nahasmendua garaiz hautemanda.

Zein tratamendu erabiltzen duzu TDA-H nahasmenduarekin? 

 TDA-H nahasmendua pairatzen duten haur guztiek ez dituzte zailtasun 
berdinak, nahasmendu bera izan arren. Hori dela eta, ezinbestekoa 
da haur horien trebetasun eta premien inguruko ebaluazio osoa 
egitea, tratamendu psikologikoa doitze aldera. Zenbaiten kasuan, 
autoestimua areagotu behar da hasiera batean, izan ere, lagunak 
baino “inozoagoak” direla sentitzen dute. Beste batzuen kasuan, 
arreta- eta kontzentrazio-maila hobetu behar da. Beste hainbaten 
kasuan, lanketak planifikatu behar dira eta oldarkortasuna murriztu. 
Hori guztiori, alderdi psikologikoari dagokionez. Halaber, sendagaiekin
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lotutako zalantzak argitzen ditut, horien funtzionamenduari buruzko 
mitoak eta beldurrak uxatuz.

Beste profesional edo baliabide batzuekin koordinazioan aritzen 
zara? 

TDA-H nahasmenduaren tratamenduaren barnean, diziplina anitzeko 
metodoa erabiltzea gomendatzen da, hau da, haurrak eta 
senitartekoak artatzen dituzten profesional guztiek modu koordinatuan 
jardutea. Profesional horien artean irakasleak, pediatrak, haurraren 
neurologo edo psikiatra, psikologoa eta, beharrezkoa balitz, logopeda 
sartuko lirateke.

Esparru psikologikoan, zer-nolako arazoak dituzte TDA-H 
nahasmendua pairatzen duten pertsonek? Eta inguruneari 
dagokionez? Zer-nolako aldeak daude haur eta nerabeen eta 
helduen artean? 

Arestian esan dudan moduan, haur horietako askok autoestimu baxua 
dute, izan ere, zuzendu egiten zaie etengabe, ikastetxean nahiz 
etxean, eta askok ezertan ez direla onak sentitzen dute. Gainera, 
oldarkortasunaren eraginez, arazoak izaten dituzte lagunekin, izan 
ere, jokoetan eta eztabaidetan baimenik gabe sartzen dira, eta 
bururatzen zaien lehen gauza esaten dute aurrean duten pertsona 
gaizki senti daitekeen pentsatu gabe, etab. Orobat, sarritan, haur 
horien gurasoek ez dakite nola jokatu, horien heziketarekin lotutako 
zalantzak dituzte, eta askotan etsita sentitzen dira eta errudun 
sentipenak hartuta, izan ere, haurraren jokabide hori beren errua dela 
pentsatzen dute, “guraso txarrak” direlako.

TDA-H nahasmendua pairatzen duten pertsonen zailtasunak ez dira 
berdinak guztiengan. Gainera, bizitzako aroaren arabera zailtasunak 
ere ezberdinak dira. Haurrengan eskolarekin lotutako zailtasunak 
gailentzen dira. Nerabeen kasuan, horrez gain, portaera arriskutsuak 
gaineratu behar dira, esate baterako, erretzea, edatea edo toxikoak 
oso adin txikian kontsumitzea. Helduaroan, berriz, bikotearekin arazoak 
agertzen dira, eta lanean ere zailtasunak agertzen dira, errendimendu 
urriagatik edo nagusiekin arazoak izateagatik.

Zer-nolako gabeziak daude egun TDA-H nahasmenduaren 
tratamenduari dagokionez?

Anadahi elkartean diagnosia garaiz egitearen eta balioespena ahalik 
eta osoena izatearen garrantzia azpimarratu nahi dugu, 
komorbilitatearekin lotutako nahasmenduak baztertze aldera, izan 
ere, horiek hautematen ez badira, TDA-H nahasmendua tratatzean 
egiteko esku-hartzeak zaildu edo atzeratu egin daitezke.

Halaber, nabarmendu nahi dugu nahasmendu honetan eta beste 
batzuetan irakasleen prestakuntza funtsezkoa dela, bai ikasgelan 
hautemateari dagokionez, eta baita haur horiei ahalik eta gehien 
laguntzeko beharrezkoak diren tresnak eskuragarri izatearekin lotuta 
ere, informazioa egokiro helarazten bazaie haur horiek duten potentzial 
guztia aprobetxatze aldera.
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