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Kryteria diagnostyczne ADHD wg ICD 11 

 

 W niniejszym artykule chciałam przybliżyć kryteria diagnostyczne zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wg najnowszej 
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 11.  

Do zdiagnozowania ADHD niezbędny jest przede wszystkim utrzymujący się wzorzec 
objawów nieuwagi, objawów nadpobudliwości i impulsywności, bądź ich połączenie 
(współwystępowanie). 

Objawy te pojawiają się przed 12 rokiem życia1 oraz: 

- nie są związane z naturalnymi skokami rozwojowymi przewidzianymi dla wieku i poziomu 
intelektualnego; 

- są trwałe (≥6 miesięcy) i mają negatywny wpływ na funkcjonowanie w środowisku szkolnym, 
rodzinnym, społecznym,  

- są widoczne w wielu sytuacjach/ miejscach (np. w domu, szkole, pracy, z przyjaciółmi lub 
krewnymi) ale mogą się różnić w zależności od rodzaju i  wymagań otoczenia; 

Niniejsze objawy nie mogły być wynikiem zażywania substancji (np. kokainy) lub leków (np. 
leków rozszerzających oskrzela, leków na niedoczynność tarczycy) wpływających na 
ośrodkowy układ nerwowy a także być efektem stanu odstawiennego. Dodatkowo powinno się 
wykluczyć inne zaburzenie psychiczne (np. zaburzenie lękowe czy delirium). 

Objawy nieuwagi (wymaga kilku objawów z następujących obszarów): 
objawy nieuwagi mogą nie być oczywiste, gdy osoba jest zaangażowana w czynności,  

które zapewniają intensywną stymulację i częste nagrody. 
 

 Ma trudności w utrzymaniu uwagi na zadaniach, które nie zapewniają wysokiego poziomu 
stymulacji lub nagrody lub nie wymagają długotrwałego wysiłku umysłowego. 

 Nie dba o szczegóły. 
 Popełnia nieostrożne błędy w zadaniach szkolnych lub zawodowych. 
 Nie wypełnia zadań do końca.  
 Łatwo rozprasza się przez zewnętrzne bodźce lub myśli niezwiązane z wykonywanym 

zadaniem. 
 Dla osób z zewnątrz często wydaje się, że dana osoba nie słucha, gdy mówi się do niej 

bezpośrednio. 
 Często wydaje się śnić na jawie lub być myślami gdzieindziej.  
 Gubi rzeczy. 
 Jest zapominalski w codziennych czynnościach. 
 Ma trudności z pamiętaniem o ukończeniu nadchodzących codziennych zadań lub 

czynności.  

                                                           
1 Niektóre osoby mogą po raz pierwszy zwrócić się do specjalisty w późniejszym okresie dojrzewania lub jako 
osoby dorosłe. Dzieje się tak często wtedy, gdy wymagania przekraczają ich zdolność do kompensacji własnych 
ograniczeń. 
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 Ma trudności w planowaniu, zarządzaniu i organizowaniu pracy szkolnej, zadań i innych 
czynności. 

Objawy nadpobudliwości/impulsywności (wymaga kilku objawów z następujących 
obszarów): 

 Występuje nadmierna aktywność ruchowa. 
 Ma trudności z usiedzeniem w miejscu, gdy oczekuje się, że będzie siedział nieruchomo. 
 Często biega.  
 Ma trudności z siedzeniem bez wiercenia się (młodsze dzieci).  
 Ma uczucie fizycznego niepokoju, poczucie dyskomfortu związane z milczeniem lub 

siedzeniem   w bezruchu (młodzież i dorośli). 
 Ma trudność w cichym angażowaniu się w działania. 
 Dla osób z zewnątrz mówi za dużo. 
 Wyrywa się do odpowiedzi w szkole. 
 Ma trudności w czekaniu na swoją kolej  podczas prowadzenia dyskusji, w grach, podczas 

zajęć. 
 Przerywa lub wtrąca się w rozmowy lub gry innych osób. 
 Ma tendencje do działania w odpowiedzi na natychmiastowe bodźce bez namysłu lub 

rozważenia ryzyka i konsekwencji (np. angażowanie się w zachowania mogące 
spowodować obrażenia fizyczne jak lekkomyślna jazda np. na hulajnodze, rowerze, 
podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu).  

 
Objawy ADHD mogą się różnić w zależności od wieku rozwojowego oraz od nasilenia ADHD. 
  
 Warto też tutaj przypomnieć, że obecnie diagnozuje się ADHD również u osób,                                       
u których nie występuje komponent hiperaktywności (daw. ADD), bądź występuje on w 
sposób nieznaczny.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


