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ADHD u dziewcząt i kobiet.  

 ADHD jest zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Ze względu na 
to, że jest  to zespół różnych cech i może wpływać (w dużej mierze negatywnie) na 
funkcjonowanie i jakość życia danej osoby, do prawidłowej diagnozy niezbędna jest wnikliwa 
analiza odrębnych symptomów różnicujących zachowanie. 

Symptomy te są mierzone przy użyciu medycznych systemów klasyfikacji, takich jak 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5th Edition (DSM-5TM) lub International 
Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11). Oba systemy klasyfikują osoby z ADHD według 
trzech głównych typów:  
- Łączony, - Przeważnie nieuważny - Przeważnie nadpobudliwy-impulsywny. 

Kobiety oraz dziewczęta z ADHD często są nieodpowiednio zdiagnozowane, bądź 
przypisuje się im inne zaburzenia natury psychicznej (m.in. zaburzenia osobowości z pogranicza, 
depresję dwubiegunową, stany lękowe). Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz uważano, że ADHD 
dotyka głównie mężczyzn/ chłopców. Płeć męska ma swoiste przymioty, w które są wpisane np. 
tendencje do nadpobudliwego/impulsywnego ADHD, co może powodować, że są niespokojni, 
ciągle w ruchu, destrukcyjni, gadatliwi, impulsywni, niecierpliwi i mają wahania nastroju.                                  
Z drugiej zaś strony,  kobiety/ dziewczęta mają tendencję do przejawiania nieuważnego ADHD, 
co utrudnia koncentrację, zwracanie uwagi na szczegóły, trudności w organizowaniu czasu oraz 
przestrzeni wokół siebie, słuchanie i zapamiętywanie. Niektóre cechy nieuważnego ADHD, takie 
jak nieśmiałość czy impulsywność, są często u kobiet postrzegane jako cechy osobowości („jest 
grzeczna, wycofana”, „jest jak żywe srebro”, „zapominalska” , „gadatliwa”) a nie objawy zespołu. 

Istnieje kilka teorii wyjaśniających, dlaczego ADHD u kobiet różni się od mężczyzn. Wśród 
nich są m.in. nieświadome uprzedzenia, niedocenianie lub niezrozumienie ryzyka wystąpienia 
pewnych schorzeń u kobiet (np. zaburzenia lękowe). Ponadto mamy do czynienia z różnicami                 
w sposobie, w jaki kobiety opisują swoje objawy w porównaniu do opisu mężczyzn. Kobiety                                 
i dziewczęta, które przeszły okres dojrzewania, mają miesięczne wahania poziomu estrogenu, 
progesteronu i testosteronu. Hormony te odgrywają kluczową rolę w reprodukcji, seksualności, 
emocjach oraz ogólnym zdrowiu i samopoczuciu Coraz więcej badań pokazuje, że hormony 
płciowe odgrywają ogromną rolę w regulowaniu komunikacji między komórkami mózgowymi                                  
i mogą negatywnie wpływać na funkcje wykonawcze.  

Badania nad ADHD wykazały, że dziewczęta w okresie dojrzewania mają zwykle mniej 
strategii radzenia sobie w sytuacjach subiektywnie postrzeganych jako trudne i mają niższe 
poczucie własnej wartości niż chłopcy. Dziewczęta i kobiety mają również mniej zachowań  
wskazujących na „spektakularne” objawy, takie jak np. agresja, mają natomiast wyższy poziom 
depresji i lęku.  

Wobec płci żeńskiej narzucane są również pewne wzorce społeczne, takie jak np. bycie 
miłą, grzeczną, dostosowaną do zasad, opiekuńczą. Wpływa to na maskowanie problemów                            
i jednocześnie ponoszenie przez nie kosztów psychologicznych Warto tu wspomnieć o tym, że 
płeć żeńska z ADHD doświadcza takich samych uczuć przytłoczenia i wyczerpania, jakie zwykle 
odczuwa płeć męska z ADHD. Czują one, że ich życie wymyka się spod kontroli, że żyją w chaosie, 
a codzienne zadania mogą wydawać się niemożliwe do zrealizowania. 

Leczenie ADHD może być skuteczne pod warunkiem uzyskania dokładnej diagnozy. Może 
ono obejmować farmakoterapię, psychoterapię, psychoedukację, a także wprowadzenie 
odpowiednich zmian i dostosowań, które będą przydatne w szkole czy w domu.   
 ADHD ma też swoje mocne strony. Dodaje energii, kreatywności, gotowości do nowych 
wyzwań. Człowiek żyje w chwili obecnej nie zamartwiając się na zapas konsekwencjami danego 
zachowania, co w pewnych obszarach może zaowocować pomysłami, które będą zmieniać naszą 
przyszłość na lepsze.  
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Poniżej przedstawiam tabelę, dzięki której można zaobserwować cechy oraz zachowania 

dziewcząt i młodych kobiet, które wskazują na ADHD. Opisane objawy mogą również służyć do 
opisu istotnych dla dalszej diagnozy zachowań, które mogą wynikać z zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej. Do określenia zaburzenia nie muszą być zaznaczone wszystkie odpowiedzi na 
„+”, natomiast zaznaczane objawy powinny utrzymywać się przez co najmniej ostatnie                                     
6 miesięcy.  

 
 

Typowe objawy ADHD u kobiet/ dziewcząt: 

(najczęściej pojawiają się przed 12 r.ż i mogą się różnić w zależności od sytuacji i miejsca w 
którym dana osoba przebywa, np. szkoła, dom, zajęcia dodatkowe ): 

RELACJE 
 

+/- 

Trudności w utrzymaniu bliższych relacji.  
Sprawianie wrażenia osoby, której „nie zależy”.  
Kłopoty z radzeniem sobie w sytuacji wywołującej stres (odczuwanie sporego 
napięcia).  

 

Stawianie dziewczynki w roli „chłopczycy”.  
Postrzeganie przyjaźni i innych relacji towarzyskich jako trudne i skomplikowane.    
Gadatliwość.  
Poczucie przytłoczenia podczas spotkań towarzyskich.   

SZKOŁA 
 

+/- 

Poczucie, że hałas i obecność innych osób w klasie utrudnia skupienie i pracę nad 
zadaniami.  

 

Duże trudności w koncentracji uwagi.  
W plecaku, w piórniku panuje bałagan.   
Nadmierne koncentrowanie się na rzeczach zgodnych z zainteresowaniem (często 
są to przedmioty szkolne, dlatego może to maskować objawy ADHD) 

 

Odrobienie pracy domowej zajmuje więcej czasu, niż powinno (wiele rzeczy 
rozpraszających uwagę). 

 

Osiąganie nieadekwatnych (do możliwości poznawczych dziecka) wyników                            
w nauce. 

 

Osiąganie nieadekwatnych efektów swojej pracy do czasu poświęconego na 
wykonanie zadania. 

 

Rozpoczynanie na raz kilku projektów czy zadań przy jednoczesnych trudnościach 
w ich ukończeniu.  

 

Kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem — dostrzeganie szczegółów w tekście, ale 
nie łączenie ich w całość. 

 

Trudności z wykonaniem złożonych poleceń, pomijanie kolejnych kroków 
instrukcji. 

 

Wyrywanie się do odpowiedzi, trudności z wyczekaniem na swoją kolej.  
Wiercenie się na krześle, rysowanie po zeszycie, po swoich rękach, obgryzanie 
ołówków itp.  
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CODZIENNOŚĆ 
 

+/- 

Wrażenie „wiecznego” spełniania oczekiwań innych osób, zamiast podążania za 
realizacją swojego celu.  

 

Bałaganiarstwo. Trudności w organizacji czasu i przestrzeni.   
Nadmierne wydawanie pieniędzy (np. często w związku z rekompensowaniem 
niedopatrzenia typu: zapomniałam zabrać ze stołu drugie śniadanie, kupię 
gotowe w piekarni; nie mam czystej sukienki – kupię nową, bo nie zdążę oddać 
brudnej do czyszczenia). 

 

Trudności w odpoczywaniu.  
Trudności w podejmowaniu prostych decyzji (może pojawić się poczucie 
obciążenia czy frustracji w momencie jej podejmowania).   

 

Częste zapominanie o rzeczach mało istotnych ale także o rzeczach wielkiej wagi.  
Szybkie reagowanie silnymi emocjami.   
Trudności w myśleniu przyczynowo-skutkowym, życie chwilą „tu i teraz – 
przeszłość  i przyszłość nie istnieją” 

 

ZACHOWANIE 
 

+/- 

Szybki sposób mówienia.  
Ciało sprawia wrażenie, że jest w nieustannym ruchu, np. wiercenie się, bujanie 
na krześle, „klikanie” długopisem (częściej u młodszych dzieci).  

 

Ruchy są szybkie, mocne, czasami gwałtowne, siła nie jest współmierna do 
wykonywanego zadania (częściej u młodszych dzieci). 

 

Żywe usposobienie.  
STANY WSPÓŁISTNIEJĄCE (DODATKOWE) 

 
+/- 

Zaburzenia związane z używaniem substancji lub uzależnieniami behawioralnymi 
(np. uzależnienie od energetyków, papierosów, gier komputerowych),                                 
(u starszych dziewcząt). 

 

Zaburzenia lękowe, takie jak fobia społeczna lub zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.   
Zaburzenia snu.  
Zaburzenia odżywiania, (anoreksja, bulimia, objadanie się).   
Zaburzenia nastroju, takie jak depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa  
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