Problémy s chováním a lehčí formy poruch chování
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Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie,
dysmúzie, dyspinxie) nepostihují jen oblast školních schopností. Neúspěch ve
škole či pocity méněcennosti, které s sebou poruchy učení přináší, jsou ve svém
důsledku horší než samotná porucha. Může se vytvořit negativní vztah ke škole,
školní fobie, záškoláctví i psychosomatické problémy. Poradenská intervence a
terapie zahrnuje psychologickou terapii a speciálně-pedagogickou terapii.
Korekční programy se určují na základě diagnózy individuálně pro každé dítě s
poruchou učení. Uvedena je případová studie. Úvod do problematiky poruch
chování (porucha pozornosti, porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktivním
chováním, syndrom hypoaktivity).
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Článek navazuje na sérii textů, kde autorka přiblížila podstatu obtíží poruch
pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). V předloženém článku se zabývá
vybranými komorbiditami ADHD u dětí a dospívajících. Termínem komorbidita
je označována přítomnost více onemocnění nebo poruch vyskytujících se
současně s primární poruchou (chorobou). Tato onemocnění zhoršují prognózu
ADHD. Autorka charakterizuje vybrané komorbidity ADHD - porucha
opozičního vzdoru (ODD), úzkost (anxieta), poruchy chování. Ke každé

komorbiditě je vybrán příklad z praxe, popis vyšetření, případně výpověď matky
z rodičovské svépomocné skupiny a její doporučení.
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Autorka avizuje seriál článků o problematice ADHD v souvislosti s trendem
společného vzdělávání. V úvodním textu se zaměřuje na základní symptomy
typické pro uvedený syndrom. Začíná objasněním ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder), vysvětluje, jaké jsou projevy dětí s touto poruchou a
charakterizuje symptomologickou triádu (hyperaktivita, porucha pozornosti,
impulzivita). Pro každý symptom je uvedena kazuistika, kde je uvedena rodinná,
osobní a školní anamnéza. Závěrem autorka uvádí základní zásady intervence a
poskytování podpory ve výuce.
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