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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ιστορικό: Το DSM-IV ορίζει ότι για τη διάγνωση της ∆ΕΠΥ στα παιδιά ή στους εφήβους, πρέπει 

να παρατηρούνται συγκεκριµένα συµπτώµατα που εκδηλώνονται τουλάχιστον σε δύο 

διαφορετικά πλαίσια (κυρίως στο σπίτι και στο σχολείο). Παρόλο λοιπόν, που οι γνώσεις των 

γονέων και των δασκάλων για τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ είναι καθοριστικές για την διάγνωση 

της, ιδίως στην προσχολική και παιδική ηλικία, στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες δεν έχουν 

αποτελέσει αντικείµενο µελέτης. Σκοπός: Η παρούσα µελέτη επεδίωξε να ερευνήσει αν γνωρίζουν 

οι γονείς ή εκπαιδευτικοί καλύτερα τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία. 

Μεθοδολογία: Στην έρευνα συµµετείχαν 135 γονείς νηπίων-προνηπίων (38 πατέρες, 97 µητέρες, 

µ.ο ηλικίας 35.5) και 116 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας (2 άντρες, 114 γυναίκες, µ.ο ηλικίας 

33.4) από δηµόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Ελλάδας. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. 

Συγκρίναµε τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε ένα ερωτηµατολόγιο 

κλειστού τύπου, προκειµένου να διαπιστώσουµε ποια από τις δυο οµάδες αναγνώριζε µε 

µεγαλύτερη ευστοχία τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ. Αποτελέσµατα: Περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

αναγνώρισαν σωστά τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ (67.6%) έναντι των γονέων (32.4%), p<0.01. 

Υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ γνώσης γονέων-εκπαιδευτικών (r=0.402). Οι γονείς που 

διαµένουν σε πόλεις γνωρίζουν καλύτερα (78.9%) τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ σε σύγκριση µε τους 

γονείς της επαρχίας (51.8%), p<0,05. Οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία 

(71.3%) γνωρίζουν καλύτερα  τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ σε σύγκριση µε τους γονείς που τα παιδιά 

τους φοιτούν σε δηµόσια σχολεία (69.4%), p>0,05. Οι γονείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου 

(ΤΕΙ-Πανεπιστήµιο-Μεταπτυχιακό) γνωρίζουν καλύτερα τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ (66.11%) από 

τους γονείς χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου (59.14%) (∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο) p>0,05. 

Συµπεράσµατα: Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν επαρκώς τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ 

στην προσχολική ηλικία. Θα ήταν ωφέλιµο να διεξάγονται περισσότερα προγράµµατα 

εξειδίκευσης και ενηµέρωσης για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, εφόσον και οι δυο οµάδες 

συµβάλουν σηµαντικά στην πρώιµη διάγνωση της ∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία.   
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη κυρίως για την εµπιστοσύνη 

και την υποµονή που µου έδειξε, όπως επίσης για τη συµπαράσταση και την καθοδήγησή του 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας µου. Ήταν µεγάλη µου τιµή να συνεργαστώ µε έναν 

τόσο εξαιρετικό επιστήµονα και άνθρωπο. Επίσης, ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έδειξαν καλή θέληση και συµµετείχαν στην έρευνα, χωρίς την 

δική τους συµβολή η µελέτη αυτή θα ήταν ανέφικτη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) 

Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) είναι η πιο 

συνηθισµένη διαταραχή της συµπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία, παρατηρείται στο 3-7% των 

παιδιών σχολικής ηλικίας (APA, 2000), διαγιγνώσκεται συχνότερα στα αγόρια παρά στα κορίτσια 

και χαρακτηρίζεται από συµπεριφορές που σχετίζονται µε απροσεξία, υπερκινητικότητα και/ή 

παρορµητικότητα.    

Η αιτιολογία της ∆ΕΠΥ  διαφέρει από παιδί σε παιδί. Tείνει να οφείλεται κυρίως σε 

παράγοντες όπως η κληρονοµικότητα, σε βιολογικούς και νευροαναπτυξιακούς συντελεστές, και 

παράγοντες που σχετίζονται µε την ανατροφή των παιδιών και την οικογένεια (Rinn, 2009, σε 

Rinn, Reynolds, 2012). Τέσσερις είναι οι τύποι της ∆ΕΠΥ που αναφέρονται στο DSM-IVTR και 

είναι οι εξής: ο απρόσεκτος τύπος (inattentive type), ο υπερκινητικός- παρορµητικός τύπος 

(hyperactive-impulsive type), ο συνδυαστικός απρόσεκτος-υπερκινητικός-παρορµητικός τύπος 

(combined type) και ο ακαθόριστος τύπος ∆ΕΠΥ. 

 Ο απρόσεκτος τύπος περιλαµβάνει κυρίως συµπτώµατα που σχετίζονται περισσότερο µε 

την απροσεξία, όπως δηλαδή την αδυναµία να διατηρεί την προσοχή του, την αποφυγή έργων 

που απαιτούν διανοητική προσπάθεια, να χάνει πράγµατα και να είναι ξεχασιάρης, να 

αποτυγχάνει στην προσπάθεια να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες και να υπολείπεται 

σε δεξιότητες οργάνωσης.  

Ο υπερκινητικός-παρορµητικός τύπος περιλαµβάνει συµπτώµατα που σχετίζονται κυρίως 

µε την υπερκινητικότητα και/ή την παρορµητικότητα, συµπεριλαµβάνοντας την αδυναµία να 

παραµείνει ακίνητος, την ανησυχία, να µιλάει υπερβολικά, την νευρικότητα και να διακόπτει 

συνεχώς τους άλλους.  

Κατά τον συνδυαστικό τύπο το παιδί εµφανίζει συµπτώµατα και απροσεξίας και 

υπερκινητικότητας/παρορµητικότητας, ενώ κατά τον ακαθόριστο τύπο ∆ΕΠΥ περιλαµβάνονται 

συµπεριφορές που είναι σχετικές µε τα συµπτώµατα είτε της απροσεξίας, είτε της 

υπερκινητικότητας/παρορµητικότητας, αλλά δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια των άλλων 

τύπων όπως αυτά καθορίζονται από το DSM-IV-TR. 

Για την διάγνωση, είτε του απρόσεκτου, είτε του υπερκινητικού-παρορµητικού τύπου ∆ΕΠΥ 

θα πρέπει το άτοµο να παρουσιάζει έξι ή περισσότερα συµπτώµατα είτε από τα συµπτώµατα της 

απροσεξίας (για τον απρόσεκτο τύπο), είτε έξι ή περισσότερα συµπτώµατα από τα εννέα τη 

υπερκινητικότητας/παρορµητικότητας (για τον υπερκινητικό/παρορµητικό τύπο) και πρέπει όπως 

καθορίζεται στο  DSM-IV-TR το άτοµο να παρουσιάζει το λιγότερο για 6 µήνες πριν τη διάγνωση 
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τα συµπτώµατα αυτά σε δυο ή περισσότερα περιβάλλοντα (π.χ. στο σχολείο, στο σπίτι, σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες) και να προκαλούν δυσλειτουργικότητα τουλάχιστον σε ένα από τα 

παραπάνω περιβάλλοντα. Η έναρξη των περισσοτέρων συµπτωµάτων πρέπει να εκδηλωθεί πριν 

τα 7 χρόνια. Επιπροσθέτως, τα συµπτώµατα πρέπει να είναι ανεπαρκή και ασυνεπή µε το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.   

Οι τύποι της ∆ΕΠΥ συνδέονται µε δυσκολίες σε συγκεκριµένα πλαίσια. Για παράδειγµα, τα 

άτοµα µε την διάγνωση του απρόσεκτου τύπου ή του συνδυαστικού τύπου τείνουν να βιώνουν 

ακαδηµαϊκές και σχολικές δυσκολίες, και τα άτοµα µε την διάγνωση του υπερκινητικού-

παρορµητικού τύπου (τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αγόρια) παρουσιάζουν περισσότερα 

συµπεριφορικά προβλήµατα, είναι επιρρεπής σε ατυχήµατα και τραυµατισµούς και στην 

απόρριψη από τους συνοµηλίκους τους (APA, 2000, σε Rinn, Reynolds, 2012). Επιπλέον, η 

απροσεξία είναι πιθανόν να παρακωλύει την ολοκλήρωση των εργασιών/καθηκόντων, όπως και 

να οδηγεί κατ 'επανάληψη  στην εγκατάλειψη ηµιτελών έργων για την ανάληψη νέων.   

Κατά την εκδήλωση υπερκινητικότητας, το άτοµο µπορεί συνεχώς να κάνει νευρικές 

κινήσεις ανησυχίας ή αµηχανίας, δυσκολεύεται να παραµείνει ακίνητο και συνήθως εµπλέκονται 

σε επιδείξεις ακραίων δραστηριοτήτων, ακόµη και σε ακατάλληλα περιβάλλοντα. Σε γενικές 

γραµµές το άτοµο φαίνεται ανίκανο να παραµείνει ακίνητο στη θέση του. Η υπερκινητικότητα 

µπορεί επίσης να εκδηλώνεται µέσω της γρήγορης ή της υπερβολικής οµιλίας.  

Τέλος, η παρορµητικότητα µπορεί να  εµφανίζεται ως δυσκολία στην τήρηση των κανόνων 

συνοµιλίας, π.χ. να µην διακόπτει και να περιµένει την κατάλληλη στιγµή για να µιλήσει. Άλλοι 

τρόποι έκφρασης της παρορµητικότητας περιλαµβάνουν την αδυναµία καθυστέρησης της 

απάντησης, την κυριαρχία στις συνοµιλίες ή την έναρξη συνοµιλιών σε λάθος στιγµή. Πολλές 

φορές επίσης, περιλαµβάνει ενέργειες όπως το άρπαγµα αντικειµένων από τους άλλους, το 

άγγιγµα απαγορευµένων αντικειµένων και την εκδήλωση επικίνδυνων συµπεριφορών.   

Η κατάληξη στην σωστή διάγνωση ∆ΕΠΥ είναι µια περίπλοκη διαδικασία. Ένα παιδί ή ένας 

έφηβος που κινούν τις υποψίες για ∆ΕΠΥ θα πρέπει να παρατηρηθεί σε ποικίλα πλαίσια, έτσι 

ώστε να εντοπιστούν συγκεκριµένα συµπτώµατα που εκδηλώνονται κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες (Brown, 2002, σε Rinn, Reynolds, 2012). Ακόµη, θα πρέπει να εκτιµηθεί το αντίκτυπο 

που έχουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι παράγοντες του ευρύτερου πλαισίου στην 

συµπεριφορά του ατόµου (Baum, Olenchak, & Owen, 1998; Webb, 1993, σε Rinn, Reynolds, 

2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΠΥ 

 

1.1 ∆ιαγνωστικά κριτήρια ∆ΕΠΥ κατά DSM-IV-TR (APA, 2000) 

Α. Το βασικό χαρακτηριστικό της ∆ΕΠΥ είναι η συνεχόµενη εκδήλωση απροσεξίας και/ή 

υπερκινητικότητας –παρορµητικότητας, που εµφανίζονται περισσότερο τακτικά και σε 

σοβαρότερο βαθµό σε άτοµα µε ∆ΕΠΥ, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα άτοµα του ίδιου 

αναπτυξιακού επιπέδου.  

 

Έξι ή περισσότερα από τα ακόλουθα συµπτώµατα έλλειψης προσοχής εµµένουν για τουλάχιστον 

6 µήνες, σε βαθµό που συνεπάγεται δυσκολία προσαρµογής και δε συµβαδίζει µε το στάδιο 

ανάπτυξης. 

  

Συµπτώµατα απροσεξίας 

• Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις 

σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή σε άλλες δραστηριότητες. 

• Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο παιχνίδι 

• Συχνά φαίνεται να µην ακούει όταν του µιλούν. 

• Συχνά δεν ακολουθεί µέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες, 

εργασίες που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε 

εναντιωµατική συµπεριφορά ή αδυναµία κατανόησης των οδηγιών). 

• Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριότητες. 

• Συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυµος να εµπλακεί σε εργασίες που απαιτούν 

αδιάπτωτη πνευµατική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των µαθηµάτων 

στο σπίτι). 

• Συχνά χάνει αντικείµενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, µολύβια, 

βιβλία, εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι). 

• Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσµατα 

• Συχνά ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητες. 

 

Έξι ή περισσότερα από τα ακόλουθα συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας 

εµµένουν για τουλάχιστον 6 µήνες σε βαθµό που συνεπάγεται δυσκολία προσαρµογής και δε 

συµβαδίζει µε το στάδιο ανάπτυξης. 
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Συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας 

 

Υπερκινητικότητα 

• Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του. 

• Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναµένεται ότι θα 

παραµείνει καθισµένος. 

• Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις οι οποίες δεν 

προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες µπορεί να 

περιορίζεται σε υποκειµενικά αισθήµατα κινητικής ανησυχίας). 

• Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα. 

• Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται µε µηχανή». 

• Συχνά µιλάει υπερβολικά 

 

Παρορµητικότητα 

• Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση. 

• Συχνά δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του. 

• Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί µε την παρουσία του τους άλλους (π.χ. παρεµβαίνει σε συζητήσεις ή 

παιχνίδια). 

 

Β. Ορισµένα συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρόρµησης ή ελλειµµατικής προσοχής που 

προκαλούσαν δυσλειτουργία ήταν παρόντα πριν την ηλικία των 7 ετών.  

Γ. Κάποια δυσλειτουργία οφειλόµενη στα συµπτώµατα υφίσταται σε δύο ή περισσότερα 

περιβάλλοντα (π.χ. στο σχολείο ή την εργασία και στο σπίτι).  

∆. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κλινικά σηµαντικής διαταραχής της κοινωνικής, 

ακαδηµαϊκής ή επαγγελµατικής λειτουργικότητας.  

Ε. Τα συµπτώµατα δεν εκδηλώνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας κάποιας 

∆ιάχυτης ∆ιαταραχής της Ανάπτυξης, Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωσικής ∆ιαταραχής και δεν 

εξηγούνται καλύτερα αν αποδοθούν σε άλλη Ψυχική ∆ιαταραχή (π.χ. διαταραχή της ∆ιάθεσης. 

Αγχώδης διαταραχή, ∆ιασχιστική διαταραχή, ή ∆ιαταραχή Προσωπικότητας).  
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1.2 Τύποι της ∆ΕΠΥ (APA, 2000) 

Παρόλο που πολλοί εµφανίζουν συµπτώµατα και απροσεξίας και υπερκινητικότητας-

παρορµητικότητας, υπάρχουν άτοµα στα οποία ο ένας ή ο άλλος τύπος είναι επικρατέστερος. Ο 

κατάλληλος τύπος καθορίζεται µε βάση µε το κυρίαρχο σύµπτωµα τους τελευταίους 6 µήνες πριν 

τη διάγνωση. 

1. Απρόσεκτος τύπος ∆ΕΠΥ. Αυτός ο τύπος χρησιµοποιείται όταν 6 (ή περισσότερα) συµπτώµατα 

απροσεξίας (αλλά λιγότερα από 6 συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας) εµµένουν 

το λιγότερο για 6 µήνες. Η υπερκινητικότητα µπορεί να αποτελεί ένα σηµαντικό κλινικό 

χαρακτηριστικό σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όµως µπορεί να είναι ξεκάθαρα 

περισσότερο η έλλειψη προσοχής.  

2. Υπερκινητικός τύπος ∆ΕΠΥ. Αυτός ο τύπος χρησιµοποιείται όταν 6 (ή περισσότερα) 

συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας (αλλά λιγότερα από 6 συµπτώµατα 

απροσεξίας) εµµένουν το λιγότερο για 6 µήνες. Η απροσεξία µπορεί εν τούτοις να αποτελεί 

σηµαντικό κλινικό χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιπτώσεις. 

3.  Συνδυαστικός-υπερκινητικός-παρορµητικός τύπος ∆ΕΠΥ. Αυτός ο τύπος χρησιµοποιείται όταν 

6 (ή περισσότερα) συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας και 6 από τα συµπτώµατα 

απροσεξίας εµµένουν το λιγότερο για 6 µήνες. Τα περισσότερα παιδιά και έφηβοι µε αυτήν την 

διαταραχή εµφανίζουν τον συνδυαστικό τύπο. Παρόλα αυτά δεν είναι γνωστό αν το ίδιο ισχύει 

και για τους ενηλίκους µε αυτήν την διαταραχή.   

Σε άτοµα που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο της διαταραχής στα οποία µπορεί να επικρατεί 

ο απρόσεκτος τύπος ή ο υπερκινητικός-παρορµητικός τύπος, στη συνέχεια µπορεί να αναπτύξουν 

τον συνδυαστικό τύπο και το αντίστροφο. Ο κατάλληλος τύπος (για την τρέχουσα κάθε φορά 

διάγνωση) θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση µε το κυρίαρχο σύµπτωµα τους τελευταίους 6 µήνες 

πριν τη διάγνωση. Αν τα κλινικά συµπτώµατα παραµένουν, αλλά τα κριτήρια δεν πληρούνται για 

κανέναν από τους τρεις τύπους, η κατάλληλη διάγνωση σε αυτήν την περίπτωση είναι ∆ΕΠΥ, σε 

µερική ύφεση. Όταν τα συµπτώµατα του ατόµου δεν πληρούν πλήρως τα κριτήρια της διαταραχής 

αυτής υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν είναι ξεκάθαρο αν τα κριτήρια αυτά πληρούνταν στο 

παρελθόν τότε θα πρέπει να γίνεται διάγνωση ∆ΕΠΥ ακαθόριστου τύπου. 
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1.3 ∆ΕΠΥ-Μια νευροβιολογική διαταραχή 

Παρόλο που τα ακριβή αίτια της ∆ΕΠΥ παραµένουν ακαθόριστα, η έρευνα έχει αποδείξει 

ότι έχει µια ισχυρή νευροβιολογική βάση, η οποία προκύπτει από τα προβλήµατα των 

συστηµάτων των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου. Οι εξηγήσεις που δίνονται για την 

νευρολογική αιτία της ∆ΕΠΥ είναι δυσνόητες για µη-ειδικούς. Μια εξαίρεση αποτελεί αυτή του 

Brown (2005) και είναι η εξής: 

Σύνθετα νευρωνικά δίκτυα συνδέουν τις διάφορες δοµές του εγκεφάλου που υποστηρίζουν 

τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ταχεία εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα µεταφέρονται σε αυτά 

τα δίκτυα, µέσω χαµηλής τάσεως ηλεκτρικών νεύρων, τα οποία διασχίζουν το σύνολο του 

συστήµατος σε πολύ λιγότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Η αποτελεσµατική κίνηση 

αυτών των ηλεκτρικών νεύρων κατά µήκος του δικτύου εξαρτάται από την ταχεία απελευθέρωση 

και επαναπρόσληψη χηµικών ουσιών, οι οποίες ταχύτατα µεταφέρουν το κάθε µήνυµα κατά 

πλάτος των συνάψεων, ή των συνδέσεων των νευρώνων (Safford). 

Για αυτήν την εργασία, καθένας από τους 100 δισεκατοµµύρια νευρώνες του εγκεφάλου 

εξαρτάται από ένα εκ των πενήντα περίπου χηµικών νευροδιαβιβαστών που παρασκευάζονται 

µέσα στον εγκέφαλο.  Χωρίς την αποτελεσµατική απελευθέρωση και επαναπρόσληψη των 

απαιτούµενων χηµικών νευροδιαβιβαστών, αυτό το τµήµα του δικτύου των νευρώνων δεν µπορεί 

να µεταφέρει αποτελεσµατικά τα µηνύµατα (Brown, 2005, σε Safford). Αν τα µηνύµατα αυτά 

µεταφέρονται χωρίς αποτελεσµατικότητα, τότε οι εκτελεστικές λειτουργιές του εγκεφάλου είναι 

ανεπαρκείς. Αυτή αποτελεί την νευρολογική εξήγηση της ∆ΕΠΥ. Είναι απαραίτητο να µάθουµε 

πολλά ακόµη για τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, στοιχεία από περισσότερες 

από 200 ιατρικές έρευνες µαρτυρούν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζονται στην 

∆ΕΠΥ, εξαρτώνται πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, από δυο συγκεκριµένους χηµικούς 

νευροδιαβιβαστές: την ντοπαµίνη και την νορεπινεφρίνη (επίσης γνωστή και ως νοραδρεναλίνη) 

(Safford). 

Πρόσφατες έρευνες εισηγούνται ότι η ∆ΕΠΥ βρίσκεται σε ένα φάσµα ηπιότερων 

προβληµάτων προσοχής/υπερκινητικότητας και ότι τα όρια απέναντι στο φυσιολογικό είναι 

ασαφή. Έχουν µελετηθεί οι νοητικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένου του γενικού νοητικού 

επιπέδου και των εκτελεστικών λειτουργιών, των παιδιών µε ∆ΕΠΥ (ADHD), DAMP [ deficits in 

attention, motor control and perception, which is equivalent to ADHD + DCD (developmental 

coordination disorder- ελλείµµατα στην προσοχή, στον έλεγχο των κινήσεων και στην αντίληψη, 

τα οποία είναι ισοδύναµα της ∆ΕΠΥ και της DCD (αναπτυξιακή διαταραχή στο συντονισµό)], και 

των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες (Ek et al., 2007). 
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 Ο Landgren και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι µια οµάδα παιδιών µε  DAMP διακρίνονταν 

από ένα (γενικά) χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης, µε την πλειοψηφία να έχει IQ κάτω από 90. Σε 

µερικές έρευνες, έχει αναφερθεί πως τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερο 

νοητικό επίπεδο σε σύγκριση µε τις οµάδες ελέγχου. Τα παιδία µε ∆ΕΠΥ σηµειώνουν χαµηλές 

βαθµολογίες σε τεστ που αφορούν την ταχύτητα επεξεργασίας και την εργαζόµενη µνήµη. Η ∆ΕΠΥ 

θεωρείται µια ετερογενής διαταραχή η οποία επικαλύπτει άλλες διαταραχές όπως η δυσλεξία, οι 

γλωσσικές διαταραχές και οι διαταραχές επικοινωνίας (Ek et al., 2007). 

   

1.4 ∆ΕΠΥ και συννοσηρότητα 

Η ∆ΕΠΥ είναι σπάνιο να υφίσταται χωρίς συνυπάρχουσες διαταραχές. Οι δυσκολίες που 

µπορεί να περιλαµβάνουν αυτές οι διαταραχές είναι αναπτυξιακά, ακαδηµαϊκά, κοινωνικά 

προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς. Η συµπεριφορά των παιδιών µε ∆ΕΠΥ είναι 

περισσότερο επιθετική και αντιδραστική απ’ ότι η συµπεριφορά των παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ. Τα 

παιδιά µε ∆ΕΠΥ συχνά παρουσιάζουν επιθετικότητα και προβλήµατα συµπεριφοράς. 

 Όπως είναι αναµενόµενο η Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή (ΕΠ∆) (Oppositional 

Defiant Disorder - ODD) συνυπάρχει σε ποσοστό 40-65% µε τη ∆ΕΠΥ. Η υψηλή συννοσηρότητα 

της ∆ΕΠΥ µε την ΕΠ∆ δικαιολογείται από την µειωµένη ικανότητα των ατόµων µε ∆ΕΠΥ να 

διαχειρίζονται καταστάσεις της διάθεσης όπως ο θυµός και η επιθετικότητα που προκαλούνται 

από τη ∆ΕΠΥ(Barkley, 2002).       

Οι ασθενείς µε ∆ΕΠΥ και ΕΠ∆ επίσης έχουν ή αναπτύσσουν την πιο σοβαρή διαταραχή 

της συµπεριφοράς, η οποία εµφανίζεται στο 21-45% του πληθυσµού των παιδιών µε ∆ΕΠΥ. 

Περίπου το 25-30% των παιδιών που παρουσιάζουν αυτές τις συνυπάρχουσες διαταραχές 

εξελίσσονται σε εφήβους που εκδηλώνουν παραβατικές ή αντικοινωνικές δραστηριότητες 

(Barkley, 2002). Τα ποσοστά συνύπαρξης της ∆ΕΠ/Υ µε αυτά των διαταραχών συµπεριφοράς 

(Disruptive Behavior Disorders) είναι υψηλότερα από εκείνα των νοητικών διαταραχών, και αυτή 

η συννοσηρότητα παρατηρείται περισσότερο στις υποκατηγορίες του υπερκινητικού-

παρορµητικού τύπου και του συνδυαστικού τύπου (DSM-IV). 

Η ∆ΕΠΥ έχει συνδεθεί επίσης µε τις αγχώδεις διαταραχές (anxiety disorders). Ωστόσο το 

άγχος που εµφανίζεται στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε την αδυναµία 

τους να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους, παρά µε τον ίδιο τον φόβο και τον πανικό. Άλλες 

σύνοδες διαταραχές που παρατηρούνται στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ αποτελούν οι διαταραχές της 

διάθεσης (Mood Disorders), οι µαθησιακές δυσκολίες (Leaming Disorders), και οι διαταραχές 

επικοινωνίας (Communication Disorders) (DSM-IV). 
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Οι γενικές δυσκολίες των παιδιών µε ∆ΕΠΥ αυξάνονται όσο αυξάνεται ο αριθµός των 

συνοδών διαταραχών (συννοσσηρότητα) (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005; Biederman et al, 

1995 σε Charach, 2010). Οι σύνοδες διαταραχές αυξάνουν επίσης την πιθανότητα πρόσθετων 

δυσκολιών κατά την εφηβεία και ενηλικίωση (Barkley et al, 1990; Fergusson, Horwood & Ridder, 

2005; Copeland et al, 2007; Fischer et al, 1990; Fischer et al, 1993, Fergusson & Horwood, 1998; 

Fergusson & Horwood, 1997; Biederman et al, 2006, Costello et al,1999 σε Charach, 2010).  

Σύµφωνα µε την Taurines και τους συνεργάτες της (2010), από την γέννηση µέχρι και την 

παιδική ηλικία η ∆ΕΠΥ συνήθως συνοδεύεται από αυτισµό και διαταραχές ύπνου, κατά την 

παιδική ως και την εφηβική ηλικία από κάποια ειδική µαθησιακή δυσκολία (π.χ δυσλεξία, 

δυσαριθµησία κ.α), ενώ κατά την εφηβεία ως και την ενήλικη ζωή από διαταραχές όπως το άγχος, 

η κατάθλιψη ή διαταραχές της συµπεριφοράς και της προσωπικότητας (Pavlidis & Giannouli, 

2013).   

Η ∆ΕΠΥ, ιδιαίτερα ο απρόσεκτος τύπος της, ταξινοµείται σαν µαθησιακή δυσκολία που 

περιλαµβάνει φτωχή συγκέντρωση, αδυναµία ολοκλήρωσης των εργασιών, αποδιοργάνωση, 

αφηρηµάδα, χαµηλή αυτοεκτίµηση και φτωχή εργαζόµενη µνήµη (Corkum, Tannock & Moldofsky, 

1998; Owens, Maxim, Nobile, McGuinn & Msall, 2000 σε Charach, 2010). Με απλά λόγια, 

συγκεκριµένα ελλείµµατα στην δραστηριότητα του µετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου, τα οποία 

οφείλονται στην αναποτελεσµατική επεξεργασία της ντοπαµίνης, µεταξύ και άλλων χηµικών 

ουσιών, γεγονός που οδηγεί σε σηµαντική απώλεια κινήτρων για τη εργαζόµενη µνήµη και φτωχή 

ανάκληση του περιεχοµένου των µαθηµάτων της τάξης (Corkum, Tannock & Moldofsky, 1998; 

Owens, Maxim, Nobile, McGuinn & Msall, 2000 σε Charach, 2010). Στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ 

παρατηρούνται επίσης, δυσκολίες στον ύπνο όπως η νυχτερινή ενούρηση και η υπνική άπνοια. 

Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να συµβάλλουν στην ενίσχυση της απροσεξίας (Corkum, Tannock & 

Moldofsky, 1998; Owens, Maxim, Nobile, McGuinn & Msall, 2000 σε Charach, 2010).  

Στην έρευνα Dunnedin περίπου το 80% των παιδιών ηλικίας 11 ετών, τα οποία είχαν 

διαγνωστεί µε ∆ΕΠΥ, παρουσίαζαν δευτερογενώς δυσλεξία ή προβλήµατα ορθογραφίας ή 

προβλήµατα γραπτού λόγου (McGee et al., 2004 σε Pavlidis & Giannouli, 2013). Σε έρευνα τους 

οι Katesjo & Gillberg (2001) κατηγοριοποίησαν (µετά από διάγνωση) ένα µεγάλο δείγµα µαθητών 

ηλικίας 4-7 ετών, από γενικά σχολεία της Σουηδίας σε διάφορες κατηγορίες όπως: ∆ΕΠΥ, οριακή 

∆ΕΠΥ, χωρίς ∆ΕΠΥ, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή  (OCD: Obsessive Compulsive Disorder), 

Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή ODD (Oppositional Defiant Disorder), Asperger, δυσλεξία και 

µαθησιακές δυσκολίες. Ανέφεραν ότι το 40% των µαθητών είχαν δυσλεξία και 

∆ΕΠΥ(συννοσηρότητα), 29% είχαν δυσλεξία και οριακή ∆ΕΠΥ και µόνο ένα 7% είχε δυσλεξία 

χωρίς ∆ΕΠΥ. Ο Pauc (2005) επανέλαβε την έρευνα των Katesjo and Gillberg προκειµένου να 
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επιβεβαιώσει τα ευρήµατα τους. Προσπάθησε να βρει τα ποσοστά της συννοσηρότητας 100 

παιδιών ηλικίας 4-15 ετών που είχαν διαγνωστεί µε διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές όπως 

φαίνεται στον πίνακα 15.3 (Pavlidis & Giannouli, 2013). 

 

Table 15.3 Comorbidity of ADHD with ODD, Tourette, dyslexia and DCD (Pauc, 2005 σε 

Pavlidis & Giannouli, 2013) 

 Comorbidity 

ODD Tourette ADHD Dyslexia DCD 

ODD  10% 25% 45% 95% 

Tourette 13%  38% 25% 81% 

ADHD 14% 17%  31% 89% 

Dyslexia 17% 8% 21%  85% 

DCD 21% 14% 35% 50%  

 

Η ∆ΕΠΥ συνυπάρχει πιο συχνά µε τις υπόλοιπες διαταραχές ADHD (80.4%) απ’ ότι µε την 

δυσλεξία (51.6 %). Όταν ένα παιδί διαγιγνώσκεται µε ∆ΕΠΥ, είναι περισσότερο πιθανό να έχει 

και δυσλεξία απ’ ότι το αντίστροφο (να διαγνωστεί δηλαδή µε δυσλεξία και να έχει και ∆ΕΠΥ). Η 

οµάδα των παιδιών που είχαν διάσπαση προσοχής παρουσίαζαν πιο συχνά και δυσλεξία απ’ ότι 

η οµάδα των παιδιών µε υπερκινητικότητα-παρορµητικότητα (Pavlidis & Giannouli, 2013). 

Η ∆ΕΠΥ έχει πολύ αρνητική επίδραση στην ακαδηµαϊκή επίδοση. Για παράδειγµα, 25–70% 

των µαθητών µε ∆ΕΠΥ έχουν και µαθησιακές δυσκολίες, 90% έχουν χαµηλές σχολικές επιδόσεις, 

50–70% έχουν φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, 32% δεν τελειώνουν 

το λύκειο, 75–95 δεν αποφοιτούν από το πανεπιστήµιο στην ώρα τους, 50% είναι λιγότερο πιθανό 

να λάβουν υψηλότερη εκπαίδευση και 46% αποβάλλονται από το σχολείο (Currie et al., 2008 σε 

Pavlidis & Giannouli, 2013). 

Οι Velting και Whitehurst (1997) βρήκαν ότι η απροσεξία-υπερκινητικότητα µεταξύ των 

ηλικιών 6 και 7 σχετιζόταν έντονα µε τη φτωχή αναγνωστική ικανότητα. Τα παιδιά µε τον 

απρόσεκτο τύπο της ∆ΕΠΥ είναι περισσότερο ευάλωτα στις µαθησιακές δυσκολίες, ενώ κατά την 

υποστήριξη αυτού του επιχειρήµατος πολλοί (Willcutt, E.G., Pennington, B.F., Smith, S.D., Cardon, 

L.R., Gayán, J., Knopik, V.S., Olson, R.K., & DeFries, J.C., 2002;  Willcutt, E. G. Pennington, B. F., 

Olson, R. K., & DeFries, J. C.  2007) υποστηρίζουν ότι οι ίδιες γενετικές επιδράσεις προδιαθέτουν 

τα παιδιά για την εκδήλωση µαθησιακών δυσκολιών και διάσπαση προσοχής. Οι Mayes, 

Calhoun, και Crowell (2000) αναφέρουν στην έρευνα τους (119 παιδιά, 8-16 χρονών µε διάγνωση 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ή/και ∆ΕΠΥ) ότι το 61.3% των περιπτώσεων τους επιδείκνυαν 
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µαθησιακές δυσκολίες και το 72.3% ∆ΕΠΥ. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το 69.8 % των 

παιδιών µε ∆ΕΠΥ παρουσίαζε επίσης και ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (Πίνακας 15.4). 

 
Table 15.4 Comorbidity of ADHD with SLD (69.8%) (Mayes, Calhoun, and Crowell 
2000 σε Pavlidis & Giannouli, 2013) 

Problem Comorbidity % 
Difficulty in reading 26.7% 
Difficulty in arithmetic 31.4% 
Difficulty in spelling 30.2% 
Difficulty in writing 65.1% 

 

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ έχουν επίσης δυσκολία στην έκφραση της γλώσσας (expressive 

language) και στην πραγµατολογία της γλώσσας, που λειτουργεί ως κοινωνικό εργαλείο για την 

επικοινωνία µε τους άλλους. Ένα ποσοστό 10-54% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ έχουν προβλήµατα 

οµιλίας και αυτά τα προβλήµατα φαίνεται να είναι περισσότερο αποτέλεσµα κάποιον δυσκολιών 

στις εκτελεστικές λειτουργίες και λιγότερο αποτέλεσµα δυσκολιών στην οµιλία και στη γλώσσα  

(Barkley, 2002).       

Μία ακόµη διαταραχή την οποία τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ κινδυνεύουν να παρουσιάσουν, είναι 

η διαταραχή της κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας. Πρόκειται για µια ανεπάρκεια στην 

επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών από τον εγκέφαλο (Barkley, 2002).        

Οι Kadesjo & Gillberg (1998) σε µια µελέτη 409 παιδιών (7 ετών) από την Σουηδία, βρήκαν 

σηµαντική επικάλυψη ανάµεσα στη ∆ΕΠΥ και στην αναπτυξιακή διαταραχή συντονισµού. 

Περίπου τα µισά παιδιά που είχαν διαγνωστεί µε αναπτυξιακή διαταραχή συντονισµού, 

πληρούσαν επίσης τα κριτήρια της ∆ΕΠΥ και αντίστροφα. Τα κινητικά συστήµατα εµπλέκονται 

και στις δυο διαταραχές, πράγµα το οποίο δικαιολογεί το υψηλό ποσοστό συννοσηρότητας 

(Barkley, 2002).        

Τέλος, οι Harvey & Reid (1997) βρήκαν, ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ έχουν επίσης µειωµένη 

αντοχή και δύναµη στις δοκιµασίες φυσικής κατάστασης. Παρόλο δηλαδή που τα παιδιά αυτά 

είναι σε διαρκή κίνηση και δραστηριότητα, δεν βρίσκονται στη φυσική κατάσταση που 

αναµένουµε (Barkley, 2002).        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΠΥ 

 

Τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ εξαιτίας της παρορµητικότητας τους διαθέτουν χαµηλό αυτοέλεγχο. Η 

Moffitt και οι συνεργάτες της χρησιµοποιούν το όρο ‘αυτοέλεγχο’ ως συνώνυµο µε τον όρο 

ευσυνειδησία, µια σειρά χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που συµπεριλαµβάνουν την 

υπευθυνότητα, την επιµέλεια, την εργατικότητα και την µεθοδικότητα. Πρόκειται για τον συνειδητό 

έλεγχο του εαυτού από το ίδιο το άτοµο (Moffitt et al, 2011). 

Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Ν. Ζηλανδία και τον Καναδά, υπό την ψυχολόγο 

Terrie Moffitt δηµοσίευσαν µια µελέτη στο περιοδικό «PNAS» της Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών 

των ΗΠΑ, στην οποία εξέτασαν περίπου 1.000 παιδιά έως την ηλικία των 32 ετών. Οι επιστήµονες 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όσα παιδιά είχαν χαµηλές επιδόσεις στον αυτοέλεγχο, 

δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν σε ένα καθήκον και δεν είχαν υποµονή να επιδιώξουν ένα 

στόχο, δρούσαν πριν καν σκεφτούν, ήταν υπερκινητικά, δεν µπορούσαν να περιµένουν τη σειρά 

τους για να κάνουν κάτι, ήταν συνεχώς ανήσυχα κλπ., όταν µεγάλωναν, αντιµετώπιζαν πιο πολλά 

προβλήµατα σε σχέση µε τα παιδιά που είχαν δείξει µεγαλύτερη αυτοπειθαρχία (tovima.gr).  

Τα παιδιά που είχαν χαµηλό αυτοέλεγχο, ως ενήλικοι είχαν διάφορα προβλήµατα υγείας, όπως 

συχνότερα αναπνευστικά προβλήµατα, προβλήµατα στα ούλα, σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα, 

φλεγµονές, υψηλή χοληστερόλη και πίεση ή ήταν υπέρβαρα. Επίσης, αντιµετώπιζαν πιο συχνά οικονοµικές 

δυσκολίες, όπως αυξηµένα χρέη σε πιστωτικές κάρτες. Ακόµα, τα παιδιά αυτά ήταν πιθανότερο να 

χωρίσουν, να έχουν βεβαρηµένο ποινικό µητρώο και να είναι εξαρτηµένα από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά 

(tovima.gr ;Moffitt et al, 2011).  

Εξάλλου, οι ερευνητές έκαναν µια δεύτερη έρευνα σε 500 ζεύγη διδύµων αδελφών για να αναλύσουν 

τις διαφορές ανάµεσα στον αδελφό µε τον µικρότερο αυτοέλεγχο και σε αυτόν (ή αυτήν) µε τον µεγαλύτερο, 

καθώς µεγάλωναν. ∆ιαπίστωσαν, έτσι, ότι το παιδί µε τη µικρότερη αυτοπειθαρχία στα πέντε του χρόνια 

ήταν πιο πιθανό να αρχίσει να καπνίζει, να έχει χειρότερους βαθµούς στο σχολείο και να επιδεικνύει 

αντικοινωνική συµπεριφορά µέχρι την ηλικία των 12 ετών (tovima.gr ;Moffitt et al, 2011).  

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η έρευνα δείχνει πως η ικανότητα ενός παιδιού να ασκεί αυτοέλεγχο, 

έχει σηµαντική επίδραση στη ζωή του, ανεξάρτητα από το βαθµό της δικής του νοηµοσύνης, αλλά και από 

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο µεγαλώνει, δηλαδή από το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειάς του. Οι επιστήµονες πρόσθεσαν ότι οι τυχόν αλλαγές στον τοµέα της αυτοπειθαρχίας, καθώς 

το παιδί µεγαλώνει, έχουν θετικό αντίκρισµα στην ενήλικη ζωή του (tovima.gr q Moffitt et al, 2011).  

Συνεπώς, είναι λογικό η ∆ΕΠΥ να συνδέεται µε δυσλειτουργίες σε πολλούς τοµείς της ζωής. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των δυσλειτουργιών είναι µακροχρόνια και περιλαµβάνουν επιπτώσεις 

στις ακαδηµαϊκές-εργασιακές επιδόσεις, στην κοινωνική λειτουργικότητα και γενικώς στη 

συνολική ποιότητα της ζωής του ατόµου που εµφανίζει τη διαταραχή. Λόγω του ευρύ αντίκτυπού 
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της, η ∆ΕΠΥ επιφέρει επίσης, σοβαρές οικονοµικές συνέπειες που βαραίνουν τα παιδιά, τις 

οικογένειές τους, αλλά και ολόκληρη την οικονοµία. Η έρευνα πρόσφατα ξεκίνησε να εξετάζει αυτό 

το οικονοµικό κόστος αλλά από τις πρώτες κιόλας µελέτες είναι ξεκάθαρο ότι η ∆ΕΠΥ οδηγεί σε 

αύξηση του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης και άλλων τοµέων (Matza, Paramore & Prasad, 

2005). 

 

2.1.1 Κοινωνικο-συναισθηµατικές συνέπειες της ∆ΕΠΥ και το κόστος στην οικογένεια  

Η σχέση των παιδιών µε ∆ΕΠΥ και των οικογενειών τους είναι σύνθετη και αµφίδροµη, και 

περιλαµβάνει ταυτόχρονη και αµοιβαία αλληλεπίδραση. Τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ έχουν 

σοβαρότατες επιπτώσεις όχι µόνο στο παιδί, αλλά και στους γονείς του παιδιού (Πίνακας 1) 

(Matza, Paramore & Prasad, 2005). Η σχέση των παιδιών µε ∆ΕΠΥ µε τους γονείς τους είναι 

έντονη και χαρακτηρίζεται από  περισσότερους καβγάδες σε σύγκριση µε την σχέση γονέων και 

παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ (Barkley, 2002). 

Σε έρευνα τους η Swensen και οι συνεργάτες της (2003) βρήκαν ότι η ∆ΕΠΥ στην παιδική 

ηλικία θέτει επίσης µια οικονοµική επιβάρυνση για τους γονείς και τα άλλα µέλη της οικογένειας. 

Τα µέλη των οικογενειών των ατόµων που πάσχουν από ∆ΕΠΥ είχαν 1,6 φορές περισσότερες 

ιατρικές ανάγκες από τα µέλη των οικογενειών των ατόµων χωρίς ∆ΕΠΥ. Οι ετήσιες ιατρικές 

δαπάνες ήταν 2 φορές µεγαλύτερες για τα µέλη των οικογενειών των παιδιών µε ∆ΕΠΥ (2.740 

δολάρια) έναντι των οικογενειών των παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ (1.365 δολάρια) (Matza, Paramore & 

Prasad, 2005). 

Ο Birnbaum και οι συνεργάτες του (2005) χρησιµοποίησαν το ίδιο δείγµα για να 

υπολογίσουν τη διαφορά του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης των οικογενειών των ατόµων 

µε ∆ΕΠΥ, έναντι των οικογενειών των ατόµων χωρίς ∆ΕΠΥ. Βρήκαν ότι ήταν 6.78 δις (δολάρια) 

για τα µέλη των οικογενειών των παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ και 12,10 δις (δολάρια) για τα µέλη των 

οικογενειών ενηλίκων µε ∆ΕΠΥ. ∆ηλαδή, το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης των οικογενειών 

των ατόµων µε ∆ΕΠΥ ήταν διπλάσιο από το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης των οικογενειών 

των ατόµων χωρίς ∆ΕΠΥ (Matza, Paramore & Prasad, 2005).   

 Πάνω από το 50% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ παρουσιάζουν επίσης, σοβαρά προβλήµατα στις 

σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους (Barkley, 2002). Αυτά τα προβλήµατα πηγάζουν από την 

αδυναµία των παιδιών αυτών να συµµετέχουν σε κοινωνικές ανταλλαγές, όπως η ανταλλαγή (π.χ. 

να µοιράζονται κάτι), η συνεργασία και η αναµονή της σειράς. Κατά συνέπεια, συχνά 

αλληλεπιδρούν µε τους συνοµηλίκους τους µέσα από επιβλητικές, ενοχλητικές, επιθετικές και 

εγωκεντρικές συµπεριφορές. Οι κοινωνικές δυσκολίες των παιδιών µε ∆ΕΠΥ είναι ακόµη πιο 

σοβαρές αν συνυπάρχει η ΕΠ∆ και/ή διαταραχή της συµπεριφοράς. 
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Πίνακας 1: Ετήσιο κόστος υγειονοµικής περίθαλψης οικογενειών µε και χωρίς  ∆ΕΠΥ (Matza, Paramore & 
Prasad,2005) 

Ερευνητές Έτος Οικογένειες παιδιών µε ∆ΕΠΥ Οικογένειες παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ 

Swensen et al. 2003 2.740 δολάρια 1.365 δολάρια 

Bimbaum et al. 2005 12,10 δις δολάρια 6.78 δις δολάρια 

 

 

2.1.2 Οι επαγγελµατικές/εργασιακές συνέπειες της ∆ΕΠΥ και το κόστος τους  

Η ∆ΕΠΥ συνδέεται µε προβλήµατα στην εργασία κατά την ενήλικη ζωή όπως η κακή 

απόδοση, το χαµηλό επαγγελµατικό προφίλ, η µικρή σταθερότητα στη δουλειά και οι αυξηµένες 

απουσίες, συγκριτικά µε τα άτοµα χωρίς ∆ΕΠΥ (Mannuzza & Klein, 2000; Murphy & Barkley, 1996; 

Secnik & Swensen, 2005; Barkley, Murphy & Kwasnik, 1996 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

 Η κακή απόδοση και το κόστος της απώλειας (π.χ. λόγω αυξηµένων απουσιών) επιφέρουν 

σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Μια µελέτη εκτίµησε τις επιπτώσεις αυτές, υπολογίζοντας τις 

παραπανίσιες δαπάνες που πραγµατοποιούνταν για τους εργαζόµενους µε ∆ΕΠΥ έναντι εκείνων 

χωρίς ∆ΕΠΥ. Οι έµµεσες δαπάνες του κόστους απώλειας υπολογίστηκαν µε βάση τις πληρωµές 

των εργοδοτών για αναπηρικές αποζηµιώσεις και τους µισθούς που πληρώνονταν κατά τις µέρες 

απουσίας για ιατρικούς λόγους. Το επιπλέον κόστος ήταν 1,20 δις για τις γυναίκες µε ∆ΕΠΥ και 

2,26 δις για τους άνδρες µε ∆ΕΠΥ (Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

Τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ έχουν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να απολυθούν από µια 

δουλειά σε σύγκριση µε τα άτοµα χωρίς ∆ΕΠΥ (R.A.B.; M. Fischer, PhD; Smallish, M.A.; et al, σε 

Barkley, 2002). Επιπροσθέτως, οι άνθρωποι µε ∆ΕΠΥ αλλάζουν δουλειά 2-3 φορές περισσότερο 

από τον υπόλοιπο πληθυσµό, σε µια περίοδο 10 ετών. Στην έρευνα Milwaukee, µε την άδεια των 

συµµετεχόντων, ερωτήθηκαν οι εργοδότες τους σχετικά µε την παρουσία της ∆ΕΠΥ και της ΕΠ∆ 

την ώρα της εργασίας. Οι εργοδότες ανέφεραν ότι εµφάνιζαν αυξηµένα ποσοστά των 

συµπτωµάτων της διαταραχής κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Παρέδωσαν επίσης τις αξιολογήσεις 

της εργασιακής απόδοσης όλων των εργαζοµένων, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόµενοι µε ∆ΕΠΥ 

είχαν χαµηλότερες εργασιακές επιδόσεις σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους χωρίς ∆ΕΠΥ. Στα 30 

τους χρόνια, το 35% των ατόµων µε ∆ΕΠΥ είναι αυτοαπασχολούµενοι (Mannuzza, Klein, Bessler 

et al, 1997 σε Barkley, 2002).  

 



19 

 

2.1.3 Οι συνέπειες της ∆ΕΠΥ στην οδήγηση και το κόστος τους 

Σε έρευνα τους ο Barkley και οι συνεργάτες του (1996-98), µε δείγµα 25 ατόµων µε ∆ΕΠΥ 

και 23 χωρίς ∆ΕΠΥ από 17-30 χρονών, αξιολόγησαν τις συνέπειες της ∆ΕΠΥ στην οδήγηση των 

εφήβων και των ενηλίκων µε ∆ΕΠΥ (µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων, αυτοαναφορών, αναφορών 

πεζών, βίντεο τεστ γνώσεων, τεστ προσοµοίωσης οδήγησης και αρχείων οδήγησης). Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι οδηγοί µε ∆ΕΠΥ, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, 

αναφέρονταν συχνότερα για ταχύτητα, για αναστολή της άδειας οδήγησης, για εµπλοκή σε 

συγκρούσεις γενικά, αλλά και σε συγκρούσεις που προκλήθηκαν σωµατικές βλάβες. Εκτιµήθηκε 

επίσης από τα ίδια τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ και από τους πεζούς, ότι έχουν επικίνδυνες οδηγικές 

συνήθειες όπως ακανόνιστη πορεία, ψευδή φρεναρίσµατα και αργούς χρόνους αντίδρασης 

(Πίνακας 2) (Barkley, 2002).  

∆εδοµένων των παραπάνω στοιχείων της έρευνας, οι οδηγοί µε ∆ΕΠΥ είναι συνήθως 

υπαίτιοι για τα τροχαία στα οποία εµπλέκονται. Το 40% των οδηγών µε ∆ΕΠΥ είχαν τουλάχιστον 

2 ατυχήµατα από τη εφηβεία τους, συγκριτικά µε ένα 6% των οδηγών χωρίς ∆ΕΠΥ(Barkley, 

Murphy & DuPaul, 2002 σε Barkley, 2002). Το χρηµατικό κόστος (σε δολάρια) των τροχαίων 

ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται άτοµα µε ∆ΕΠΥ, είναι 3 φορές µεγαλύτερο από εκείνο των 

οδηγών χωρίς ∆ΕΠΥ. Αυξηµένο κατά πολύ φαίνεται ότι είναι και το ποσοστό ατυχηµάτων µε 

σωµατικές βλάβες αυτών των ατόµων, 60%, έναντι 17% των οδηγών χωρίς ∆ΕΠΥ. 

 Στους οδηγούς µε ∆ΕΠΥ αφαιρείται 3 φορές περισσότερο το δίπλωµα οδήγησης σε σχέση 

µε τους άλλους οδηγούς. Αν και οι περισσότερες αφαιρέσεις γίνονται εξαιτίας κακής οδήγησης, οι 

οδηγοί µε ∆ΕΠΥ µπορεί να χάνουν το δίπλωµα τους επειδή δεν χειρίζονται το δικαστικό σύστηµα 

όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (Barkley, 2002).  

  

Πίνακας 2: Το κόστος της ∆ΕΠΥ στην οδήγηση (Barkley, 2002). 

Ερευνητές Έτος ∆είγµα Οδηγοί µε ∆ΕΠΥ Οδηγοί χωρίς ∆ΕΠΥ 

Barkley et al. 1996-98 25 ∆ΕΠΥ ≠ 23 χωρίς ∆ΕΠΥ (17-30 χρ). - 40% ατυχήµατα 
- 60% ατυχήµατα µε 
σωµατικές βλάβες 

- 6% ατυχήµατα 
- 17% ατυχήµατα µε 
σωµατικές βλάβες 

 

 

2.1.4 Ατυχήµατα εξαιτίας της ∆ΕΠΥ και το κόστος τους 

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ είναι πιο επιρρεπή σε ατυχήµατα απ’ ότι τα άλλα παιδιά, πιθανόν λόγω 

της παρορµητικής, υπερκινητικής τους συµπεριφοράς (Gayton, Bailey, Wagner & Hardesty, 1986 

σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). Επίσης, τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ έχουν περισσότερες 

πιθανότητες σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα παιδιά να υφίστανται τραυµατισµούς εξαιτίας 
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ατυχηµάτων όπως σπασίµατα, κοψίµατα, τραύµατα στο κεφάλι, µώλωπες, απώλειες δοντιών οι 

τυχαίες δηλητηριάσεις (Barkley, 1998; Barkley, 2001 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

Μια µελέτη υπολόγισε τη συχνότητα και το κόστος των ατυχηµάτων των ατόµων µε ∆ΕΠΥ 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιατρικές, φαρµακευτικές και αναπηρικές αποζηµιώσεις που δόθηκαν σε 

υπαλλήλους εθνικών κατασκευαστικών εταιριών, σε συζύγους, σε προστατευόµενα µέλη και σε 

συνταξιούχους (βάσεις δεδοµένων από υπηρεσίες) (Swensen, Birnbaum, Ben Hamadi, Greenberg 

& Cremieux, 2004 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις για όλο 

τον πληθυσµό, χώρια για τους ενήλικες, χώρια για τα παιδιά κάτω των 12 ετών και χώρια για τους 

εφήβους από 12-18 ετών. Τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ όλων των ηλικιακών οµάδων, σε σύγκριση µε µια 

οµάδα ελέγχου, είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν λάβει µια αποζηµίωση ατυχήµατος και 

συγκεκριµένα: 28% τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ έναντι 18% των παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ, 32% των εφήβων 

µε ∆ΕΠΥ έναντι 23% των εφήβων χωρίς ∆ΕΠΥ και το 38% των ενηλίκων µε ∆ΕΠΥ έναντι το 18% 

των ενηλίκων χωρίς ∆ΕΠΥ. Οι άµεσες ιατρικές δαπάνες των ενηλίκων µε ∆ΕΠΥ για τα 

συγκεκριµένα ατυχήµατα ήταν σηµαντικά υψηλότερες σε σύγκριση µε εκείνες των ενηλίκων χωρίς 

∆ΕΠΥ ($642 έναντι $194). Ενώ εκείνες των παιδιών και εφήβων µε και χωρίς ∆ΕΠΥ δεν διέφεραν 

σηµαντικά (Swensen, Birnbaum, Ben Hamadi, Greenberg & Cremieux, 2004 σε Matza, Paramore 

& Prasad, 2005). 

 

2.1.5 Σεξουαλικές και αναπαραγωγικές συνέπειες της ∆ΕΠΥ 

Οι έφηβοι µε ∆ΕΠΥ ξεκινούν από νωρίς να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, περίπου στα 15 

(Barkley, 2002). Επίσης, τείνουν να έχουν περισσότερους ερωτικούς συντρόφους, επειδή κάνουν 

µικρές σε διάρκεια σχέσεις. Αυτή η οµάδα είναι λιγότερο πιθανό, σε σύγκριση µε τους 

συνοµηλίκους τους, να παίρνουν αντισύλληψη και αυτό οδηγεί σε περισσότερες εφηβικές 

εγκυµοσύνες και σε σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. Στην έρευνα Milwaukee η αναλογία του 

αριθµού γεννήσεων στην ηλικία των 20 ήταν 42:1 (∆ΕΠΥ: Οµάδα ελέγχου). Λιγότερο από το 50% 

των ατόµων αυτών (µε την ∆ΕΠΥ)  είχαν την κηδεµονία των παιδιών τους, µε τα περισσότερα 

παιδιά να µεγαλώνουν µε τους γονείς της µητέρας ή να δίνονται για υιοθεσία. Το ποσοστό των 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων ήταν 4 φορές µεγαλύτερο στα άτοµα µε ∆ΕΠΥ, σε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (Barkley, 2002). 
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2.1.6 Συνέπειες της ∆ΕΠΥ στην κοινωνική συµπεριφορά του ατόµου 

Πολλές διαχρονικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η ∆ΕΠΥ στην παιδική ηλικία, κατά την 

εφηβεία και την ενήλικη ζωή συνδέεται µε εγκληµατικότητα. Για παράδειγµα µια µελέτη που 

διεξήχθη στο Λος Άντζελες έδειξε ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, µεταξύ 6-12 ετών, είχαν σηµαντικά 

υψηλότερα ποσοστά συλλήψεων κατά την εφηβεία (46% έναντι 11%) και κατά την ενήλικη ζωή 

(21% έναντι 1%), σε σύγκριση µε µια οµάδα ελέγχου χωρίς ∆ΕΠΥ (ίδιας ηλικίας, ίδιου φύλλου 

κλπ.) ( Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

 Παροµοίως, µια άλλη µελέτη στη Ν. Υόρκη έδειξε ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ είχαν 

περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι τα παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ, στο µέλλον να συλληφθούν (39% έναντι 

20%), να καταδικαστούν (28% έναντι 11%) και να φυλακιστούν (9% έναντι 1%) (Mannuzza, Klein, 

Konig & Giampino, 1989 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). Επιπλέον, σε µια µελέτη στο Σαν 

Φραντζίσκο, διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα µιας οµάδας µε ∆ΕΠΥ είχαν περισσότερες πιθανότητες 

απ’ ότι µια άλλη οµάδα χωρίς ∆ΕΠΥ, να φυλακιστούν µε αναστολή, να φυλακιστούν ή να 

παραπεµφθούν σε κάποιον κοινωνικό λειτουργό µέσω δικαστηρίου (Lambert, 1988 σε 

Matza,Paramore & Prasad, 2005).      

Μελετήθηκε επίσης, ο οικονοµικός αντίκτυπος της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε την 

∆ΕΠΥ (Swensen, Secnik, Buesching, Barkley, Fischer & Fletcher, 2001 σε Matza, Paramore & 

Prasad, 2005). Τα δεδοµένα ήταν από ένα δείγµα παιδιών (4-12 ετών) που επιλέχτηκε το 1979 και 

το 1980. Μεταγενέστερες συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε αυτά τα παιδιά µεταξύ του 1991 και του 

1996 και συγκεκριµένα σε 149 παιδιά διαγνωσµένα µε ∆ΕΠΥ και 76 παιδιά της οµάδας ελέγχου 

(ηλικίας 19- 25 ετών).  

 Τα ποινικά τους ιστορικά αξιολογήθηκαν µέσω αυτο-αναφορών, και αφορούσαν 

εγκληµατικές πράξεις (π.χ. κλοπές, επιθέσεις), συλλήψεις ανηλίκων,  φυλακίσεις µε αναστολή και 

κανονικές φυλακίσεις. Το κόστος των εγκληµάτων το οποίο επιβαρύνθηκαν τα θύµατα και το 

κόστος του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης υπολογίστηκαν µε βάση πληροφορίες που 

συλλέχθηκαν από το Γραφείο Στατιστικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Bureau of Justice 

Statistics), από το οµοσπονδιακό γραφείο ερευνών (Federal Bureau of Investigation), και από το 

Ινστιτούτο Ποινική ∆ικαιοσύνης (Criminal Justice Institute). Σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, τα 

άτοµα µε ∆ΕΠΥ είχαν περισσότερο από διπλάσιες πιθανότητες να έχουν συλληφθεί (48% έναντι 

20%). Επιπροσθέτως, οι µέσες συνολικές δαπάνες των εγκληµατικών ενεργειών ήταν δραµατικά 

µεγαλύτερες για τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ από ό, τι των ατόµων χωρίς ∆ΕΠΥ ($ 12.868 έναντι $ 498).  

Όλες οι διαφορές ήταν στατιστικά σηµαντικές. Παρόλο που αυτή η µελέτη πρέπει να θεωρείται 

µια πρόχειρη εκτίµηση, τα ευρήµατα υποδεικνύουν έντονα ότι η εγκληµατικότητα που συνδέεται 
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µε  την ∆ΕΠΥ οδηγεί σε σηµαντικό κόστος για την κοινωνία (Swensen, Secnik, Buesching, Barkley, 

Fischer & Fletcher, 2001 σε Matza,Paramore & Prasad, 2005). 

 

2.1.7 Το κόστος της συννοσηρότητας  

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ τείνουν να εµφανίζουν, σε αυξηµένα ποσοστά, άλλες ψυχιατρικές 

παθήσεις (Swensen, Birnbaum, Secnik , Marynchenko, Greenberg & Claxton, 2003; Pliszka, 2000; 

Spencer, Biederman & Wilens, 1999 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). Για παράδειγµα, 

περίπου 30% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ πληρούν και τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής έναντι 

του 10% του γενικού πληθυσµού. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς και η ΕΠ∆ είναι ιδιαίτερα συχνά 

στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, µε ποσοστά συννοσηρότηττας περίπου 50%. Άλλες καταστάσεις που 

συνήθως συνυπάρχουν µε τη ∆ΕΠΥ είναι οι µαθησιακές δυσκολίες, η κατάθλιψη και ενδεχοµένως 

η διπολική διαταραχή. Κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων της ∆ΕΠΥ, είναι σηµαντικό να 

υπολογίζουµε αυτές τις συννοσηρές καταστάσεις επειδή µπορούν να επηρεάσουν τη 

µακροπρόθεσµη πορεία των παιδιών και την ανταπόκριση τους στη θεραπεία (Matza, Paramore 

& Prasad, 2005).   

Μια µελέτη υπολόγισε την σταδιακή αύξηση του κόστους της θεραπείας της ∆ΕΠΥ όταν 

συνυπάρχει µε άλλες καταστάσεις (συννοσηρότητα), και την σύγκρινε µε το κόστος της θεραπείας 

της ∆ΕΠΥ όταν δεν υφίσταται κάποια άλλη κατάσταση αλλά µόνο η ∆ΕΠΥ (Burd, Klug, Coumbe 

& Kerbeshian, 2003 σε Matza,, Paramore & Prasad, 2005). Για τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν 

τα στοιχεία του τµήµατος υγείας της Βόριας Ντακότας, των χρονολογιών 1996 και 1997. Γενικά, οι 

συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές αύξαναν σηµαντικά το κόστος της θεραπείας των 

παιδιών µε ∆ΕΠΥ. Για παράδειγµα κατά τη διάρκεια των 2 αυτών ετών, η συνυπάρχουσα 

κατάθλιψη αύξησε το κόστος κατά µέσο όρο 358 δολάρια ανά ασθενή τον χρόνο. 

Αυξήσεις επίσης παρατηρήθηκαν µε την συνύπαρξη ΕΠ∆ (258 δολάρια), διπολικής 

διαταραχής (541 δολάρια), διαταραχής της διαγωγής (488 δολάρια), άγχους (499 δολάρια), µη 

εξαρτηµένης χρήσης ουσιών (868 δολάρια), τικ (198 δολάρια) και διαταραχών προσωπικότητας 

(247 δολάρια). Όµως, και µη ψυχιατρικές διαταραχές επέφεραν αύξηση του κόστους, όπως οι 

ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος (630 δολάρια), η οξεία ιγµορίτιδα (670 δολάρια), γενικά 

οι τραυµατισµοί (972 δολάρια) και οι αλλεργίες (507 δολάρια). Στο δείγµα της Βόρειας Ντακότας, 

οι µόνες συννοσηρές καταστάσεις οι οποίες συνδέθηκαν µε χαµηλότερο κόστος συγκριτικά µε τα 

παιδιά που δε εµφάνιζαν κάποια συννοσηρότητα, ήταν οι µαθησιακές δυσκολίες (-759 δολάρια) 

και η επιληψία (-777 δολάρια)  (Burd, Klug, Coumbe & Kerbeshian, 2003 σε Matza, Paramore & 

Prasad, 2005).  
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Ωστόσο, σε µια άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για την συνυπάρχουσα επιληψία, µε 

βάση τα στοιχεία κάποιου διοικητικού κέντρου (από το 1998 µέχρι το 2001), βρέθηκαν 

αντικρουόµενα αποτελέσµατα (Marynchenko, Secnik, Allen, Birnbaum & Dunn, 2003 σε Matza, 

Paramore & Prasad, 2005). Σε ένα δείγµα, το µέσο ετήσιο κόστος θεραπείας για τα παιδιά µε 

∆ΕΠΥ και συνυπάρχουσα επιληψία ήταν 5.194 δολάρια, έναντι 4.246 δολαρίων για τα παιδιά µε 

∆ΕΠΥ, αλλά χωρίς επιληψία. Εκτός από τα ανάµεικτα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τις 

µαθησιακές δυσκολίες και την επιληψία, τα αρχικά ευρήµατα υποδεικνύουν ότι οι κοινές 

συνυπάρχουσες καταστάσεις µε τη ∆ΕΠΥ συµβάλλουν σε αυξηµένα έξοδα θεραπείας αυτού του 

πληθυσµού (Πίνακας 3) (Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

 
Πίνακας 3: Το κόστος της συννοσηρότητας 

Ερευνητές Έτος Συννοσηρότητα Κόστος θεραπειών (ανά ασθενή 
τον χρόνο) 

Burd L, Klug MG, Coumbe MJ & 
Kerbeshian J 

2003 ∆ΕΠΥ + Κατάθλιψη + 358 δολάρια  

  ∆ΕΠΥ + ΕΠ∆ + 258 δολάρια 
  ∆ΕΠΥ + ∆ιπολική διαταραχή + 541 δολάρια 
  ∆ΕΠΥ + ∆ιαταραχή διαγωγής  + 488 δολάρια 
  ∆ΕΠΥ + Άγχος + 499 δολάρια 
  ∆ΕΠΥ + Μη εξαρτηµένης 

χρήσης ουσιών 
+ 868 δολάρια 

  ∆ΕΠΥ + Τικ + 198 δολάρια 
  ∆ΕΠΥ + µη ψυχιατρικές 

διαταραχές 
+ 630 δολάρια (αναπνευστικές) 
+ 670 δολάρια (οξεία ιγµορίτιδα) 
+ 972 δολάρια (τραυµατισµοί) 
+ 507 δολάρια (αλλεργίες) 

  ∆ΕΠΥ + Μαθησιακές 
∆υσκολίες 

- 759 δολάρια  

  ∆ΕΠΥ + Επιληψία - 777 δολάρια 
Marynchenko M, Secnik K, Allen A, 
Birnbaum HG & Dunn D 

2003 ∆ΕΠΥ + Επιληψία + 948 δολάρια 

 

 

2.1.8 Συνέπειες της ∆ΕΠΥ στη υγεία και το κόστος τους 

Η ∆ΕΠΥ συνδέεται µε αυξηµένο κόστος στην υγειονοµική περίθαλψη (Πίνακας 4), ακόµη 

και όταν αντιµετωπίζεται µε ψυχιατρική θεραπεία. Η Kelleher και οι συνεργάτες της (2001) 

σύγκριναν το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης των παιδιών µε ∆ΕΠΥ µε το κόστος των 

παιδιών µε άσθµα. Η διαφορά του συνολικού κόστους των δυο οµάδων δεν ήταν σηµαντική, αλλά 

η οµάδα µε τη ∆ΕΠΥ παρουσίαζε στατιστικά σηµαντικά υψηλότερο κόστος για φάρµακα και 

εξωτερικές επισκέψεις (Barkley, 2002).   

Η Leibson και οι συνεργάτες της (2001) σύγκριναν την υγειονοµική περίθαλψη και το κόστος 

της, σε παιδιά και εφήβους µε και χωρίς ∆ΕΠΥ. Παρακολούθησαν τα παιδιά που είχαν γεννηθεί 

από το 1976-1986 µέχρι το 1995, ως παιδιά µε ∆ΕΠΥ χαρακτήρισαν εκείνα που προσδιορίζονταν 
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µε ∆ΕΠΥ από το σχολείο τους και από τα ιατρικά ιστορικά τους. Οι οµάδες µε ∆ΕΠΥ ήταν 

περισσότερο πιθανό να έχουν σοβαρούς τραυµατισµούς ή άσθµα απ’ ότι τα παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ. 

Επιπλέον η οµάδα µε την ∆ΕΠΥ είχε περισσότερες ενδονοσοκοµιακές και εξωνοσοκοµιακές 

έκτακτες εισαγωγές. Το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης των παιδιών και εφήβων µε ∆ΕΠΥ 

ήταν το διπλάσιο από εκείνο των παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ(Barkley, 2002).   

Σε τρεις από τις έρευνες για το άµεσο ιατρικό κόστος της θεραπείας παιδιών µε ∆ΕΠΥ 

(Guevara (2001); Swensen, 2003 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005), το ετήσιο κόστος της 

θεραπείας των παιδιών αυτών συγκρίθηκε µε το ετήσιο κόστος της θεραπείας των παιδιών χωρίς 

∆ΕΠΥ (ίδιου φύλλου και ηλικίας). Τρεις άλλες έρευνες διεξήγαγαν παρόµοιες µελέτες (Burd et al 

(2003), Mandell et al (2003) σε Matza,Paramore & Prasad, 2005, σ. 2), χωρίς όµως οι οµάδες 

σύγκρισης να είναι οµοιογενείς. Στις µελέτες τους ο Chan και οι συνεργάτες του (2002), και η  

Kelleher µε τους συνεργάτες της (2001) σύγκριναν το κόστος θεραπείας των παιδιών µε ∆ΕΠΥ, 

έναντι του κόστους θεραπείας των παιδιών µε άσθµα. Ο Leslie και οι συνεργάτες του (2001) 

εξέτασαν τις διαχρονικές τάσεις των δαπανών των παιδιών µε ∆ΕΠΥ και ο Marchetti και οι 

συνεργάτες του (2001) σύγκριναν το κόστος των τύπων θεραπείας της ∆ΕΠΥ. Ο Birnbaum και οι 

συνεργάτες του (2000) χρησιµοποίησαν τα δεδοµένα που ανέλυσαν παλαιότερα η Swensen και 

οι συνεργάτες της (2003, 2004) για να εκτιµήσουν το επιπλέον κόστος για τον πληθυσµό των ΗΠΑ, 

το οποίο ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα σε ασθενείς µε ∆ΕΠΥ και χωρίς ∆ΕΠΥ (Matza, Paramore 

& Prasad, 2005). 

Μια πλειοψηφία µελετών του ιατρικού κόστους χρησιµοποίησε δεδοµένα από ιδιωτικές 

ασφάλειες (για τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις) (Guevara et al, 2001; Swensen et al, 2004; Leslie 

et al, 2001; Birnbaum et al, 2000 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005), από κρατικές ιατρικές 

υπηρεσίες (Mandell et al, 2003; Kelleher et al, 2001 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005) ή και 

από τις δυο πηγές (Burd et al, 2003; Leibson et al, 2001 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). O 

Chan και οι συνεργάτες του (2002) βασίστηκαν στα στοιχεία µιας εθνικής έρευνας για τα 

νοικοκυριά, ενώ, Marchetti και οι συνεργάτες του (2001) σε βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

γνώµης των ειδικών. Το χρονικό διάστηµα των δεδοµένων υγειονοµικής περίθαλψης που 

χρησιµοποιήθηκαν στις διάφορες µελέτες κυµαίνεται  από το 1987 – 1998 (Matza, Paramore & 

Prasad, 2005). 

Ο Marchetti  και οι συνεργάτες του (2001) εξέτασαν τις δαπάνες  έξι διαφορετικών 

φαρµακευτικών θεραπειών της ∆ΕΠΥ: των γνωστών θεραπειών άµεσης απελευθέρωσης 

Μεθυλφαινιδάτηςν (Ritalin), δύο γνωστών θεραπειών παρατεταµένης αποδέσµευσης 

Μεθυλφαινιδάτης (Concerta και Metadate CD), γενικά των θεραπειών  Μεθυλφαινιδάτης 

(άµεσης/παρατεταµένης αποδέσµευσης, και µιας συνδυαστικής θεραπείας αµφεταµινικών  
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αλάτων (Adderall). Το υψηλότερο ετήσιο αναµενόµενο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων 

των ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων σε εργαστήρια, ήταν της θεραπείας Adderall 2.567 

δολάρια (2004 ΗΠΑ), ενώ το χαµηλότερο ήταν της  θεραπειάς παρατεταµένης αποδέσµευσης 

Μεθυλφαινιδάτης,  Metadate CD. Το κόστος για τις άλλες θεραπείες κυµαινόταν από 2.061 

δολάρια (Concerta) ως 2.392 δολάρια (Ritalin) (Matza, Paramore & Prasad, 2005).  
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Πίνακας 4: Οι έρευνες για το άµεσο κόστος της ∆ΕΠΥ (Matza, Paramore & Prasad, 2005) 

Ευρήµατα 

Ετήσιο µέσο κόστος θεραπείας για ∆ΕΠΥ $ 503 ≠ $ 1.088 ∆ΕΠΥ + άλλες διαταραχές ψυχικής 
υγείας (σε σύγκριση µε τα παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ) 

Ετήσιο µέσο κόστος θεραπείας 2.567 ± 2.959 $ στη ∆ΕΠΥ ≠  2.382 ± 2.664 $ στο άσθµα 
(όχι στατιστικώς σηµαντική διαφορά) 

Σε 9 έτη  το µέσο κόστος θεραπείας για τους ασθενείς µε ∆ΕΠΥ 6.158 $ ≠ χωρίς  ∆ΕΠΥ 
2.780 $ (P <0,001) 

Ετήσιο κόστος νοσηλείας για κάθε υπερκινητικό ασθενή µειώθηκε από 26.550 $ το 1993 σε 
8.644 $ το 1996 (P <0,001). Σηµαντική µείωση του κόστους θεραπείας και στα εξωτερικά 
ιατρεία  ($ 931 και $ 659, αντίστοιχα, P <0,001) 

Το µέσο συνολικό ετήσιο προβλεπόµενο κόστος για κάθε ασθενή 1.710 $ για Metadate CD, 
$ 1876 για Concerta, 2.061 $ για µεθυλφαινιδάτη άµεσης/βραδείας απελευθέρωσης (MPH 
IR / ER), 2.122 $ για µεθυλφαινιδάτη άµεσης απελευθέρωσης, 2.392 $ για Ritalin, και 2.567 
$ για Adderall. 

Ετήσιο οριακό κόστος θεραπείας 661 $ για τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ (P <0,001) και $ 603 για τα 
παιδιά µε άσθµα (p <0,01) (συγκριτικά µε το κόστος των παιδιών χωρίς καµιά διάγνωση). 

Ετήσιο µέσο κόστος θεραπείας 870 $ για τη ∆ΕΠΥ ≠ 663 $ για µη ∆ΕΠΥ. (1,9% των 
συνολικών ετήσιων δαπανών για την υγεία). 

Σε 3 έτη το µέσο κόστος θεραπείας 4.891 $ για ασθενείς µε ∆ΕΠΥ ≠ 221 $ για τους ασθενείς 
χωρίς ∆ΕΠΥ 

Ετήσιο µέσο κόστος θεραπείας 2.046 ± 3.474 $ για την οµάδα µε ∆ΕΠΥ ≠  703 ± 2.215 $ 
για την οµάδα χωρίς ∆ΕΠΥ (P <0,0001) 

Ετήσιο µέσο κόστος θεραπείας 1.797 $ για παιδιά µε ∆ΕΠΥ ≠  577 $ χωρίς ∆ΕΠΥ(P <0,05), 
2.230 $ για εφήβους µε ∆ΕΠΥ ≠ 783 $ χωρίς ∆ΕΠΥ (P <0,05), και 4.929 $ για ενήλικες µε 
∆ΕΠΥ ≠ 1.473 $ χωρίς ∆ΕΠΥ (P <0,05) 

Συνολικές παραπανίσιες δαπάνες = η διαφορά µεταξύ ασθενών µε ∆ΕΠΥ/ µέλη της οικογένειας 
και των οµάδων ελέγχου) 
  

 
Οι ενήλικες µε ∆ΕΠΥ είχαν (P <0,0001) σηµαντικά υψηλότερο εξωνοσοκοµιακό ($ 3.009 ≠ $ 
1.491),ενδονοσοκοµιακό κόστος (1.259 δολάρια ≠ $ 514), κόστος συνταγογραφούµενων 
φαρµάκων  ($ 1.673 ≠ $ 1.008) και συνολικά ετήσιο ιατρικό κόστος ($ 5.651 ≠ $ 2,771) σε 
σύγκριση µε τους ενήλικες χωρίς ∆ΕΠΥ 

• Ετήσιο µέσο ιατρικό κόστος ανά ασθενή µε ∆ΕΠΥ 2.040 € ή 1.173 € όταν παραλείπονταν ένας 
ασθενής µε µακροχρόνια εισαγωγή σε νοσοκοµείο, ≠ 288 € παιδιά µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς ≠ 177 € παιδιά χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς.  
• Άµεσες ιατρικές δαπάνες παιδιών µε συνοδά ψυχιατρικά προβλήµατα σηµαντικά υψηλότερες 
≠ παιδιών που είχαν µόνο ∆ΕΠΥ.  

Πηγές δεδοµένων 

Οργανισµός διατήρησης της υγείας 
στη δυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον 
(1997) 

∆εδοµένα της Medicaid για τους 
ασθενείς στο Πίτσµπουργκ, στην 
Πενσυλβάνια και στους γύρω νοµούς 
(1994-1995) 

Ρότσεστερ, Μινεσότα ιατρικές 
εγκαταστάσεις που συνδέονται µε το 
σύστηµα χρέωσης δεδοµένων (1987-
1995) 

∆εδοµένα υγειονοµικής περίθαλψης 
από πληθυσµό µε ιδιωτική ασφάλιση 
(MarketScan ®) (1993-1996) 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2000-
2001) 

Εθνικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
έρευνας για τα νοικοκυριά (1996) 

Βόρεια Ντακότα δεδοµένα υγείας 
(1996-1997) 

∆εδοµένα της Medicaid για τους 
ασθενείς στο Πίτσµπουργκ, στην 
Πενσυλβάνια (1993-1996) 

∆εδοµένα από την εταιρία Fortune 100 
(1996-1998) 

∆εδοµένα από την εταιρία Fortune 100 
(1996-1998) 

∆εδοµένα από την εταιρία Fortune 100 
(1996-1998) 

∆εδοµένα υγειονοµικής περίθαλψης 
από πληθυσµό µε ιδιωτική ασφάλιση 
(MarketScan)(1999-2001) 

∆εδοµένα παιδιάτρου, έρευνα ADEON, 
σχολεία Hakkaart-van Roijen et al., 
2007 

∆είγµα 

Παιδιά 3-17 ετών µε ∆ΕΠΥ (Ν = 2992) ≠ παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ (Ν 
= 11.968) 

Παιδιά 7-20 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 1.602) ≠  µε άσθµα (N = 1.411) 

Παιδιά 5-19 ετών µε ∆ΕΠΥ (Ν = 309) ≠ παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ    
(Ν = 3.810 (µη ανάλογα ως προς το φύλο, την ηλικία, κ.α) 

Παιδιά ≤ 17 ετών που χρησιµοποιούσαν υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, συµπεριλαµβανοµένων  και των ασθενών µε 
υπερκινητικότητα (Ν ~ 10.000) 

Υποθετική οµάδα παιδιών σχολικής ηλικίας µε ∆ΕΠΥ 

Παιδιά 5-20 ετών µε ∆ΕΠΥ (Ν = 165) ≠ άσθµα (Ν = 322) ή 
χωρίς καµία διάγνωση (N = 4.952) 

Παιδιά 0-21 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 3.872) ≠ παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ 
(µη ανάλογα σε ηλικία, φύλο κ.α)  (Ν = 95.119) 

Παιδιά 3-15 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 4.306) ≠ παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ 
(Ν = 60.975) 

Παιδιά 0-18 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 1.086) ≠ παιδιών χωρίς ∆ΕΠΥ 
(της ίδιας ηλικίας, φύλου, και κράτους κατοικίας) (Ν = 1.086) 

Άτοµα 0-64 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 1.308) ≠ χωρίς ∆ΕΠΥ της ίδιας 
ηλικίας, φύλου, κράτους κατοικίας και εργασιακής κατάστασης 
(Ν = 1.308) 

Aσθενείς 7-44 ετών µε ∆ΕΠΥ (Ν=1.219) και τα µέλη της 
οικογένειάς τους κάτω από την ηλικία των 65 (N = 3.692) ≠ 
ασθενείς χωρίς ∆ΕΠΥ (Ν = 1.219) τα µέλη της οικογένειάς τους 

Άτοµα 18-64 ετών µε ∆ΕΠΥ (N = 2.252) ≠ χωρίς ∆ΕΠΥ (Ν = 
2252) (ίδιας ηλικίας, φύλου, ασφαλιστικής κάλυψης, αστικής 
στατιστικής ζώνης, και κάλυψη ασφάλειας) 

Παιδιά µε ∆ΕΠΥ (Ν=70),  παιδιά µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς (Ν=35) και παιδιά χωρίς προβλήµατα 
συµπεριφοράς (Ν=60) 

Ερευνητές 

Guevara et al. 
2001 

Kelleher et al.  
2001 

Leibson et al. 

Leslie et al. 2001 

Marchetti et al.  
2001 

Chan et al. 2002 

Burd et al.  2003α 

Mandell et al.  
2003 

Swensen et al.  
2003 

Swensen et al.  
2004 

Birnbaum et 
al.2005 

Secnik et al.  
2005b 

Hakkaart-van 
Roijen et al. 2007 
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Τα αποτελέσµατα των µελετών του ιατρικού κόστους της ∆ΕΠΥ καταλήγουν όλα στο 

συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ είχαν υψηλότερο ετήσιο ιατρικό κόστος απ’ ότι τα παιδιά των 

οµάδων ελέγχου, µε τη διαφορά τους να κυµαίνεται από 503-1.560 δολάρια για τις οµοιογενείς 

οµάδες (ίδια ηλικία, φύλλο κλπ. µε την οµάδα ∆ΕΠΥ) και 207-1.560 δολάρια για τις ανοµοιογενείς 

οµάδες (διαφορετική ηλικία, φύλλο κλπ. από την οµάδα ∆ΕΠΥ). Οι υψηλότερες δαπάνες των 

ασθενών µε ∆ΕΠΥ οφείλονταν στον αυξηµένων αριθµό νοσηλειών, στις επισκέψεις σε γραφεία 

πρωτοβάθµιας φροντίδας, στις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία ψυχικής υγιεινής και στις αγορές 

από τα φαρµακεία. Ο Birnbaum και οι συνεργάτες του (2000) υπολόγισαν ότι οι επιπλέον δαπάνες 

για τη θεραπεία της ∆ΕΠΥ ήταν 0,53 δις δολάρια για τα κορίτσια και 1,06 δις δολάρια για τα 

αγόρια και ότι το συνολικό κόστος των δαπανών για την υγειονοµική τους περίθαλψη ήταν 0,80 

δις δολάρια για τα κορίτσια και 2 δις δολάρια για τα αγόρια (Matza, Paramore & Prasad, 2005).  

Παρόλο που οι επιπτώσεις της ∆ΕΠΥ συνεχίζουν και κατά τη ενήλικη ζωή, µόνο τρεις 

µελέτες εξέτασαν το οικονοµικό κόστος των ενηλίκων µε ∆ΕΠΥ. Η Secnik και οι συνεργάτες της 

(2005) και η Swensen και οι συνεργάτες της (2004), απέδειξαν ότι οι ενήλικες µε ∆ΕΠΥ έχουν 

υψηλότερες ετήσιες ιατρικές δαπάνες  (4.929 - 5.651 δολάρια) από τους ενήλικες χωρίς ∆ΕΠΥ 

(1.473-2.771 δολάρια). Ο Birnbaum και οι συνεργάτες του (2005) χρησιµοποίησαν το ίδιο δείγµα 

µε την Swensen και τους συνεργάτες της για να εκτιµήσουν τις επιπλέον δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται για τους ενήλικες µε ∆ΕΠΥ σε σύγκριση µε τους ενήλικες χωρίς ∆ΕΠΥ. Οι 

επιπλέον δαπάνες που σχετίζονταν µε τη θεραπεία της ∆ΕΠΥ ήταν 0,13 δις δολάρια για τις 

γυναίκες και 0,40 δις δολάρια για τους άντρες, καθώς οι επιπλέον δαπάνες του συνολικού κόστους 

υγειονοµικής περίθαλψης ήταν 4.79 δις δολάρια για τις γυναίκες και 8.51 δις δολάρια για τους 

άνδρες (Matza, Paramore & Prasad, 2005).  

Τρεις δηµοσιευµένες µελέτες έχουν εφαρµόσει τεχνικές ανάλυσης για την εκτίµηση της 

σχέσης κόστους και αποτελεσµατικότητας των φαρµακευτικών θεραπειών της ∆ΕΠΥ (Πίνακας 5). 

Στις δύο από αυτές έρευνες (Gilmore & Milne, 2001; Lord & Paisley, 2000 σε Matza, Paramore & 

Prasad, 2005) η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µετρήθηκε µε µια κλίµακα (QALYs), η οποία 

ενσωµατώνει την ποιότητα των παροχών και του χρόνου ζωής (Torrance, 1986). Στην τρίτη µελέτη, 

η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας βασιζόταν στα κέρδη που ορίζει η Κλίµακα  Conners 

(Teacher Rating Scale), µια πολύ γνωστή κλίµακα που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της 

συµπεριφοράς των παιδιών στην τάξη (Zupancic et al, 1998 σε Matza, Paramore & Prasad, 2005). 
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Πίνακας 5: Μελέτες για το κόστος της αποτελεσµατικότητας των θεραπειών της ∆ΕΠΥ 
(Matza, Paramore & Prasad, 2005). 

Ερευνητές Θεραπείες Σκοπός µελέτης Ευρήµατα 

Gilmore & Milne 
2001 

Μεθυλφαινιδάτη, εικονικό 
φάρµακο (placebo) 

Εκτίµηση του  κόστους-
χρησιµότητας της 
θεραπείας 

Το κόστος για κάθε επιπλέον 
QALY* που αποκτήθηκε µε τη 
θεραπεία της 
µεθυλφαινιδάτης (έναντι της 
θεραπείας µε εικονικό 
φάρµακο, δηλαδή χωρίς 
θεραπεία) κυµαίνεται από 
15.509-19.281 δολάρια κατά 
την εξέταση των 
βραχυπρόθεσµων και 
µεσοπρόθεσµων οφελών της 
µεθυλφαινιδάτης. Το κόστος 
ανά QALY που εκτιµήθηκε 
από ‘ευαίσθητες’ αναλύσεις 
ήταν 9.850 - 59.101 δολάρια 

Novartis data on file 
(Lord & Paisley 
2000) 

Μεθυλφαινιδάτη, εικονικό 
φάρµακο (placebo) 

Εκτίµηση του  κόστους-
χρησιµότητας της 
θεραπείας 

Το κόστος για κάθε επιπλέον 
QALY που αποκτήθηκε µε τη 
θεραπεία της 
µεθυλφαινιδάτης (έναντι της 
θεραπείας µε εικονικό 
φάρµακο, δηλαδή χωρίς 
θεραπεία) ήταν 27.766 
δολάρια. 

Zupancic et al. 1998 Μεθυλφαινιδάτη, εικονικό 
φάρµακο (placebo) 

Εκτίµηση του  κόστους- 
χρησιµότητας της 
θεραπείας 

Το κόστος για κάθε επιπλέον 
πόντο στην Κλίµακα 
Βαθµολόγησης Conners 
Teacher Rating Scale που 
αποκτήθηκε µε τη θεραπεία 
της της µεθυλφαινιδάτης 
(έναντι της θεραπείας µε 
εικονικό φάρµακο, δηλαδή 
χωρίς θεραπεία) ήταν 93 
δολάρια. 

*QALY= µέτρο της επιβάρυνσης της ασθένειας, χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της αξίας των χρηµάτων που σπαταλούνται για 
ιατρικές παρεµβάσεις, ενσωµατώνει την ποιότητα των παροχών και του χρόνου ζωής. 

  

Συνολικά, τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των τριών µοντέλων δείχνουν ότι η µεθυλφαινιδάτη 

είναι µια οικονοµικά αποδοτική επιλογή θεραπείας για τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ.  Το κόστος ανά QALY κατά την 

Gilmore και τον Milne στη µελέτη τους κυµαινόταν από 15.509-19.281 δολάρια κατά την εξέταση των 

βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων οφελών της µεθυλφαινιδάτης.  Ωστόσο, οι Matza, Paramore & 

Prasad (2005) σηµείωσαν ότι η απόδειξη της σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας πέραν των 6 µηνών 

δεν είναι ισχυρή, και δεν είναι βέβαιο αν τα αποτελέσµατα της µεθυλφαινιδάτης επιµένουν στην εφηβεία 

και την ενήλικη ζωή.  Στη µελέτη της Novartis βρέθηκε ότι το κόστος ανά QALY ήταν 27.766 δολάρια (Matza, 

Paramore & Prasad, 2005). 
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Οι ψυχοφαρµακολογικές θεραπείες, και ιδίως εκείνες µε τα διεγερτικά φάρµακα, µειώνουν 

τα βασικά συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ στα πλαίσια των σωµατικών λειτουργιών (MTA cooperative 

group σε Loe & Feldman, 2007). Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν τις ικανότητες των 

παιδιών να χειρίζονται γενικά καθήκοντα και απαιτήσεις. Για παράδειγµα τα φάρµακα έχει 

αποδειχτεί ότι βελτιώνουν την ακαδηµαϊκή επίδοση, όπως φανερώνει η βελτίωση στην ποιότητα 

των σηµειώσεων, τα σκορ από τα τεστ, το ποσοστό του γραπτού λόγου που παράγουν και η 

ολοκλήρωση των µαθηµάτων στο σπίτι (Evans, Pelhalm, Smith et al, 2001 σε Loe & Feldman, 

2007). Ωστόσο, τα διεγερτικά δεν σχετίζονται µε την οµαλοποίηση των δεξιοτήτων στον τοµέα της 

µάθησης και της εφαρµογής της γνώσης (Rapport, Denney, DuPaul & Gardner, 1994 σε Loe & 

Feldman, 2007). Για παράδειγµα, τα διεγερτικά φάρµακα γενικώς δεν συνδέονται µε βελτιώσεις 

στην αναγνωστική ικανότητα (Forness, Swanson, Cantwell, Youpa & Hanna, 1992; Hetchman & 

Greenfield, 2003 σε Loe & Feldman, 2007). 

 Σε µακροχρόνιες µελέτες τα υποκείµενα επιδείκνυαν φτωχά αποτελέσµατα συγκριτικά µε 

την οµάδα ελέγχου είτε λάµβαναν φαρµακευτική αγωγή, είτε όχι (Gittelman, Mannuza, Shenker & 

Bonagura, 1985; Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1990; Mannuza, Klein, Bessler, Malloy et 

al, 1993;  Hetchman & Greenfield, 2003; Hetchman, Weiss & Perlman, 1984; Fischer, Barkley, 

Smallish & Fletcher, 2002 σε Loe & Feldman, 2007). Παρά ταύτα, πρέπει να δίδεται µεγάλη 

προσοχή κατά την ερµηνεία αυτών των ευρηµάτων αφού οι έρευνες συχνά δεν περιλαµβάνουν 

οµάδα ατόµων µε ∆ΕΠΥ που δεν λαµβάνουν θεραπεία, εποµένως, δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

αν τα αποτελέσµατα θα ήταν ακόµη χειρότερα χωρίς θεραπεία (Loe & Feldman, 2007).  

Ένα ακόµη γνωστό πρόβληµα είναι ότι κατά τις έρευνες συνεχούς παρακολούθησης, 

κάποιοι συµµετέχοντες χάνονται και έτσι µπορεί να λαµβάνονται υπόψη στην έρευνα µόνο εκείνοι 

µε τα χειρότερα αποτελέσµατα. Επίσης, ένα τρίτο θέµα είναι ότι τα περισσότερα παιδιά 

λαµβάνουν αγωγή µόνο για 2-3 χρόνια, έτσι παραµένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο µια σταθερή 

θεραπεία πολλών χρόνων θα επέφερε καλύτερα αποτελέσµατα (Reid, Hakendrof & prosser, 2002 

σε σε Loe & Feldman, 2007). Για όλους τους παραπάνω λόγους τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

των ιατρικών θεραπειών δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. 

 

2.1.9 Ακαδηµαϊκές και εκπαιδευτικές συνέπειες της  ∆ΕΠΥ  

Οι σχολικές επιδόσεις επηρεάζονται από τη ∆ΕΠΥ (Πίνακας 6). Η ∆ΕΠΥ συνδέεται µε 

πολλούς αναπτυξιακούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών των κινδύνων, οι µαθησιακές δυσκολίες 

επηρεάζουν συχνότερα τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ. Πολλά παιδιά µε ∆ΕΠΥ έχουν φτωχή επίδοση στο 

σχολείο µε µεγαλύτερο πρόβληµα την µειωµένη παραγωγικότητα. Οι µαθησιακές δυσκολίες στην 
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ανάγνωση, στην ορθογραφία και στα µαθηµατικά είναι συνηθισµένες σε αυτήν την οµάδα 

(Barkley, 2002).  

Σύµφωνα µε το στατιστικό κέντρο εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας των ΗΠΑ (2001) 

περίπου το 32% µε 38%  των εφήβων µε ∆ΕΠΥ δεν ολοκληρώνουν ποτέ το λύκειο ενώ, εθνικά ο 

µέσος όρος εγκατάλειψης του λυκείου είναι 5%. Μάλιστα τα δεδοµένα µιας έρευνας, της 

‘Milwaukee Young Adult’(Barkley, 2002), τα οποία αξιολογήθηκαν από αυτοαναφορές και από 

πρακτικά λυκείων αποκάλυψαν ότι οι νέοι µε ∆ΕΠΥ είχαν περισσότερες πιθανότητες (συγκριτικά 

µε την οµάδα ελέγχου) να µείνουν στην ίδια τάξη (42% έναντι 13%), να αποβληθούν προσωρινά 

(60% έναντι 19%) ή να αποβληθούν µόνιµα (14% έναντι 6%). Ενώ, πολλοί νέοι µε ∆ΕΠΥ που 

παρέµειναν στο σχολείο επιτύγχαναν χαµηλούς µέσους όρους βαθµών. Ελάχιστοι νέοι µε ∆ΕΠΥ 

εισήχθησαν στα κολέγια (22% ) και από αυτούς µόνο ένα 5% κατάφεραν να αποφοιτήσουν. Τα 

ευρήµατα της έρευνας Milwaukee επιβεβαιώθηκαν στην συνέχεια και από άλλες έρευνες (Barkley, 

2002).  

Η ∆ΕΠΥ λοιπόν, σχετίζεται µε κακούς βαθµούς, φτωχή ανάγνωση, χαµηλές επιδόσεις στα 

σταθµισµένα τεστ των µαθηµατικών και αυξηµένα επίπεδα επανάληψης της ίδιας τάξης. Τα σκορ 

τους στις σταθµισµένες δοκιµασίες της ανάγνωσης και της αριθµητικής είναι χαµηλότερα από 

εκείνα της οµάδας ελέγχου (Loe & Feldman, 2007).  

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ πραγµατοποιούν αυξηµένη χρήση (4-5 φορές περισσότερο από την 

οµάδα ελέγχου) των σχολικών υπηρεσιών, βοηθητικών υπηρεσιών, εξειδικευµένων µαθηµάτων 

αποκατάστασης, προγραµµάτων µετά το σχολείο και γενικότερα των ειδικών υπηρεσιών. Η 

φαρµακολογική θεραπεία και η θεραπεία τροποποίησης της συµπεριφοράς συνδέονται µε την 

µείωση των βασικών συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ και µε την αύξηση της ακαδηµαϊκής επίδοσης, αλλά 

όχι µε την βελτίωση των αποτελεσµάτων στα σταθµισµένα τεστ ή του τελικού µορφωτικού τους 

επιπέδου (Loe & Feldman, 2007). 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται αντικρουόµενα δεδοµένα για το αν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά µεταξύ των παιδιών του 

συνδυαστικού τύπου και του απρόσεκτου τύπου της ∆ΕΠΥ (Carlson & Mann, 2000; Milich, 

Balentine & Lynam σε Loe & Feldman, 2007). Κάποιες έρευνες δεν έχουν βρει διαφορές στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση, στη χρήση ειδικών υπηρεσιών και στα ποσοστά αποφοίτησης από το 

λύκειο µεταξύ των δυο τύπων (Murphy, Barkley & Bush, 2000 σε Loe & Feldman, 2007). Αντιθέτως, 

µια µεγάλη έρευνα σε παιδιά δηµοτικού απέδειξε ότι τα παιδιά µε τον απρόσεκτο τύπο ήταν 

περισσότερο πιθανό να έχουν χαµηλότερους βαθµούς (κάτω από τον µέσο όρο) ή να 

αποτυγχάνουν στο σχολείο απ’ ότι τα παιδιά µε τον υπερκινητικό-παρορµητικό τύπο 

(Baumgaertel, Wolraich & Dietrich, 1995 σε Loe & Feldman, 2007).  
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Σε µια άλλη έρευνα που υποστηρίζει την παραπάνω υπόθεση βρέθηκε ότι σε αίθουσες 

διδασκαλίας παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες υπήρχε µεγαλύτερος αριθµός παιδιών 

απρόσεκτου τύπου ∆ΕΠΥ από εκείνο των παιδιών του συνδυασµένου τύπου. ∆ιαπιστώθηκε 

δηλαδή ότι τα παιδιά µε τον απρόσεκτο τύπο ∆ΕΠΥ παρουσίαζαν συχνότερα µαθησιακές 

δυσκολίες σε σύγκριση µε τα παιδιά του συνδυασµένου τύπου ∆ΕΠΥ (Barkley, DuPaul & Mc 

Murray, 1990 σε Loe & Feldman, 2007). Όπως ανέφεραν όµως και οι DuPaul & Stoner (2003), δεν 

έχουν διεξαχθεί άλλες µακροχρόνιες συγκριτικές µελέτες για τα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα των υποτύπων τις ∆ΕΠΥ, εποµένως τα δεδοµένα είναι περιορισµένα. 

Ένα ερώτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω και οι Fergusson & Horwood (1992) 

επιχείρησαν να απαντήσουν είναι αν στην πραγµατικότητα η διάσπαση προσοχής προκαλεί 

σχολική αποτυχία ή αν εναλλακτικά η σχολική αποτυχία οδηγεί στην διάσπαση προσοχής. 

Χρησιµοποίησαν τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν στην πορεία της µελέτης Christchurch Child 

Development (Fergusson, Horwood, Shannon & Lawton, 1989 σε Fergusson & Horwood, 1992) 

κατά την οποία είχαν µετρηθεί η προσοχή και η αναγνωστική ικανότητα µιας οµάδας παιδιών 

(N=1265), τα οποία παρακολουθούνταν από την γέννηση τους µέχρι τα 12 χρόνια τους (Fergusson 

& Horwood, 1992). ∆υο ήταν τα τεστ που χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση της αναγνωστικής 

ικανότητας των παιδιών το New Zealand revision of the Burt Word Reading Test (Gilmore, Croft & 

Reid,1981) και µια ερευνητική εκδοχή του Progressive Achievement Test of reading 

comprehension (Elley & Reid, 1969). Η προσοχή µετρήθηκε µέσω αναφορών δασκάλων και 

γονέων µε µια λίστα που περιλάµβανε αντικείµενα από τα ερωτηµατολόγια Rutter (Rutter, Tizard 

& Whitmore,1970) and Conners (Conners,1969,1970). Το συµπέρασµα ήταν ότι στην ηλικία των 

12 χρόνων τα επίπεδα της διάσπασης προσοχής επηρέαζαν την αναγνωστική ικανότητα των 

παιδιών, αλλά δε βρέθηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η αναγνωστική ικανότητα των 

παιδιών στα 12 επηρέαζε την διάσπαση προσοχής (Fergusson & Horwood, 1992).  

 
Τα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά προβλήµατα είναι παροδικά ή µόνιµα; 

Μακροχρόνιες µελέτες έδειξαν ότι η ακαδηµαϊκή αποτυχία και τα φτωχά εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τη ∆ΕΠΥ είναι µόνιµα. Το 50-80% των εφήβων συνεχίζουν να 

πληρούν τα κριτήρια της ∆ΕΠΥ και µετά την παιδική ηλικία κατά την εφηβεία (Barkley et al, 1990b; 

Gittelman et al, 1985 σε Barkley et al, 1991). Πολλοί έφηβοι συνεχίζουν επίσης να αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στην ακαδηµαϊκή τους επίδοση (Ackerman et al, 1977 σε Barkley et al, 1991). 

Συγκεκριµένα, το 58% επαναλαµβάνουν την τάξη (Barkley et al, 1990b; Brown & Borden, 1986 σε 

Barkley et al, 1991), περίπου το 40% λαµβάνει ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και το 35% 

αποτυγχάνει να τελειώσει το λύκειο (Weiss & Hechtman, 1986 σε Barkley et al, 1991).  
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Οι ακαδηµαϊκές δυσκολίες των παιδιών µε ∆ΕΠΥ αρχίζουν στα πρώτα χρόνια της ζωής, 

συγκεκριµένα τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ συνήθως πρωτοαναφέρονται όταν τα παιδιά είναι 3-6 

χρονών (Gadow, Sprafkim & Nolam, 2001 σε Loe & Feldman, 2007). Επίσης, επισηµαίνεται ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας µε ∆ΕΠΥ ή µε συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ είναι περισσότερο πιθανό να 

βρίσκονται πίσω στις δεξιότητες ακαδηµαϊκής ετοιµότητας (Mariani & Barkley; DuPaul, McGoey, 

Eckert & Vanbrakle, 2001 σε Loe & Feldman, 2007).  

Πολλές έρευνες παρακολούθησαν παιδιά σχολικής ηλικίας µε ∆ΕΠΥ µέχρι την εφηβεία και 

την ενηλικίωση τους. Ένα από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι ότι τα πρώτα συµπτώµατα 

της υπερκινητικότητας, της απροσεξίας, της παρορµητικότητας και της επιθετικότητας τείνουν να 

µειώνονται σε σοβαρότητα µε την πάροδο του χρόνου, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν σε υψηλά 

επίπεδα σε σύγκριση µε τις οµάδες ελέγχου (Weiss & Hechtman, 1993 σε Loe & Feldman, 2007). 

 Επιπροσθέτως αποδείχτηκε ότι οι συµµετέχοντες, τους οποίους οι ερευνητές 

παρακολούθησαν µέχρι την εφηβεία τους, επιτύγχαναν χαµηλότερες βαθµολογίες σε όλα τα 

σχολικά µαθήµατα, είχαν τις χαµηλότερες βαθµολογίες µέσα στην τάξη και η επίδοση τους στα 

σταθµισµένα ακαδηµαϊκά τεστ ήταν πολύ χαµηλή συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου (Weiss, 

Hechtman, Perlman, Hopkins & Wener, 1979; Fischer, Barkley, Edelbrock & smallish, 1990 σε Loe 

& Feldman, 2007). 

 Μέσω των ιστορικών των σχολείων, επισηµαίνονται µόνιµα προβλήµατα των παιδιών µε 

∆ΕΠΥ στην κοινωνική συµµετοχή (συµπεριλαµβανοµένου τα περισσότερα χρόνια για την 

ολοκλήρωση του λυκείου), µικρότερο ποσοστό φοίτησης στα κολέγια και χαµηλότερα ποσοστά 

αποφοίτησης από τα κολέγια πάντοτε σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου  (Mannuza, Klein, 

Bessler, Malloy et al, 1993;  Weiss, Hechtman, Milroy & Perlman, 1985; Barkley, 2000; Barkley, 

2006 σε Loe & Feldman, 2007).  

Η γενική εικόνα εποµένως είναι, ότι ένα από τα συνεχόµενα προβλήµατα της απροσεξίας, 

υπερκινητικότητας, παρορµητικότητας, αντικοινωνικής συµπεριφοράς και σχολικής αποτυχίας 

στην εφηβεία, σε πολλά παιδιά διαγιγνώσκονται ως ∆ΕΠΥ στην παιδική ηλικία (Barkley et al, 

1991). Από τις µακροχρόνιες έρευνες προκύπτει, ότι τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ κατά την ενηλικίωση τους 

εµπίπτουν σε µια από τις τρεις παρακάτω βασικές οµάδες 1) περίπου το 25% στο τέλος 

λειτουργούν όπως η οµάδα ελέγχου, 2) η πλειοψηφία επιδεικνύει συνεχόµενα προβλήµατα 

λειτουργικότητας, περιορισµένη κοινωνική συµµετοχή, ιδιαίτερα κακή πρόοδο στο σχολειό και 3) 

λιγότερο από το 25% αναπτύσσουν σηµαντικά προβλήµατα (π.χ. ψυχιατρικές και/ή 

αντικοινωνικές διαταραχές) (Hechtman, 2000 σε Loe & Feldman, 2007). 
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Πίνακας 6: Οι ακαδηµαϊκές και εκπαιδευτικές συνέπειες της ∆ΕΠΥ 

Πηγή Άτοµα µε ∆ΕΠΥ Άτοµα χωρίς ∆ΕΠΥ 

Υπουργείο παιδείας 
ΗΠΑ (2001) 

32%-38% δεν ολοκληρώνουν το σχολείο (5% 
εθνικά ο µέσος όρος) 

 

Milwaukee Young 
Adult (έρευνα)  

42% µένουν στην ίδια τάξη  
(3 φορές περισσότερο από τους µη ∆ΕΠΥ) 

13% µένουν στην ίδια τάξη 

Milwaukee Young 
Adult (έρευνα) 

60% να αποβληθούν προσωρινά 
(3 φορές περισσότερο από τους µη ∆ΕΠΥ) 

19% να αποβληθούν 
προσωρινά 

Milwaukee Young 
Adult (έρευνα) 

14% να αποβληθούν µόνιµα 
(2 φορές περισσότερο από τους µη ∆ΕΠΥ) 

6% να αποβληθούν µόνιµα 

Milwaukee Young 
Adult (έρευνα) 

22% εισαγωγή σε κολέγιο, µόνο 5% 
αποφοίτησαν 

 

Barkley et al, 1991 58% εφήβων µε ∆ΕΠΥ επαναλαµβάνουν την 
τάξη 

 

Barkley et al, 1991 40% εφήβων µε ∆ΕΠΥ λαµβάνει ειδικές 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 

Barkley et al, 1991 35% αποτυγχάνει να τελειώσει το λύκειο  

 

2.2 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΠΥ 

 

2. 2 .1 Συµπεριφορική διαχείριση της ∆ΕΠΥ 

Οι συµπεριφορικές παρεµβάσεις για τη ∆ΕΠΥ, συµπεριλαµβανοµένων της συµπεριφορικής 

εκπαίδευσης των γονιών, των συµπεριφορικών παρεµβάσεων στην τάξη, της θετικής ενίσχυσης 

και της κάλυψης οικονοµικών αναγκών, αποδεικνύονται αποτελεσµατικές στη µείωση των 

συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ (DuPaul & Stoner, 2003; Barkley, 2006; Pelham, Wheeler & Chronis, 

1998 σε Loe & Feldman, 2007). Ωστόσο, κατά τη σύγκριση τους οι συµπεριφοριστικές τεχνικές 

διαχείρισης είναι λιγότερο αποτελεσµατικές από τις ψυχο-διεγερτικές θεραπείες στη µείωση των 

βασικών συµπτωµάτων (MTA Cooperative Group, 1999 σε Loe & Feldman, 2007).    

Έχει αποδειχτεί ότι η διαχείριση της συµπεριφοράς είναι ισοδύναµη ή καλύτερη από την 

φαρµακευτική αγωγή στην βελτίωση κάποιων πτυχών της λειτουργικότητας, όπως της 

αλληλεπίδρασης παιδιού-γονέα και της µείωσης της αντιθετικής-προκλητικής συµπεριφοράς. 

Παρόλα αυτά, το πρόβληµα στη βιβλιογραφία είναι ότι οι περισσότερες έρευνες για αυτές τις 

παρεµβάσεις αξιολογούν το αντίκτυπο που έχουν στην συµπεριφορά του ατόµου και όχι στα 

ακαδηµαϊκά, εκπαιδευτικά του αποτελέσµατα (Loe & Feldman, 2007).   

 
2.2.2 Συνδυασµένη διαχείριση της ∆ΕΠΥ 

Λόγω της χρόνιας φύσης της ∆ΕΠΥ και των επιπτώσεων της σε πολλούς τοµείς της 

λειτουργικότητας είναι πιθανό να χρειάζονται πολλές προσεγγίσεις θεραπείας. Ωστόσο, ο 

αντίκτυπος των συνδυασµένων αυτών θεραπειών µελλοντικά στα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Η συνδυασµένη αντιµετώπιση (φαρµακευτική + 
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συµπεριφορική), σε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, αποδείχτηκε 

περισσότερο αποτελεσµατική από την συµπεριφορική αντιµετώπιση και από την κοινοτική 

φροντίδα για την ανάγνωση. Τα αποτελέσµατα όµως δεν είναι ξεκάθαρα αφού οι διαφορές ήταν 

µικρές και αµφιβόλου κλινικής σηµασίας (MTA Cooperative Group, 1999 σε Loe & Feldman, 

2007).  

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ και συνυπάρχουσες περιβαλλοντικές 

δυσκολίες ή άγχος επωφελούνται από τον συνδυασµό φαρµάκων και διαχείρισης της 

συµπεριφοράς (March, Swanson, Arnold et al, 2000; Jensen, Hinshaw, Swanson et al, 2001 σε 

Loe & Feldman, 2007). Και σε αυτήν την περίπτωση όµως, χρειάζονται περισσότερες έρευνες οι 

οποίες θα προσδιορίσουν αν η συνδυαστική αντιµετώπιση έχει µεγαλύτερη επίδραση στα 

ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά αποτελέσµατα σε κάποιους υποπληθυσµούς απ’ ότι σε άλλους. 

Όσον αφορά την ακαδηµαϊκή επίδοση και απόδοση, µια διετής µελέτη σύγκρινε τη 

θεραπεία µε µελθυφαινιδάτη µε τις πολυµορφικές ψυχοκοινωνικές θεραπείες και δεν βρήκε κανένα 

πλεονέκτηµα της συνδυαστικής θεραπείας έναντι της φαρµακευτικής στις ακαδηµαϊκές µετρήσεις 

(Hetchman, Abikoff, Klein et al, 2004 σε Loe & Feldman, 2007). Η πολυµορφική θεραπεία 

περιλάµβανε ακαδηµαϊκή βοήθεια, εξάσκηση δεξιοτήτων οργάνωσης, ατοµική ψυχοθεραπεία, 

εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων και αν ήταν απαραίτητο αποκατάσταση της ανάγνωσης µε τη 

µέθοδο της φωνολογίας.    

Με λίγα λόγια και τα τρία σχήµατα αντιµετωπίσεων (ιατρικό – συµπεριφορικό -

συνδυασµένο), βοηθούν τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, καµιά όµως δεν οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση 

των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων των παιδιών. Παρά ταύτα δεν θα πρέπει οι εν 

λόγω αντιµετωπίσεις να υποτιµούνται και να παραβλέπονται καθώς τα αποτελέσµατα τους δεν 

έχουν ακόµη µελετηθεί εκτενώς, χωρίς σηµαντικούς µεθοδολογικούς περιορισµούς. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ∆ΕΠΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

3.1 Η ∆ΕΠΥ στη προσχολική ηλικία- Πρώιµη παρέµβαση 

Η επικράτηση της ∆ΕΠΥ στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι συγκρίσιµη µε εκείνη των 

παιδιών σχολικής ηλικίας (2-6%) (Posner, Pressman & Greenhill, 2009 σε Hanna, 2009). Ο 

απρόσεκτος τύπος είναι σπάνιος (περίπου 2%), ενώ ο συνδυαστικός τύπος κυριαρχεί και 

συνδέεται µε σοβαρές δυσκολίες (Robb, 2006 σε Hanna, 2009). Πάνω από το 70% των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας µε ∆ΕΠΥ εµφανίζουν τουλάχιστον ακόµη µια συνυπάρχουσα διαταραχή. Η 
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προσχολική ηλικία συνδέεται µε αυξηµένη συννοσηρότητα. Περίπου το 25% των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν επίσης προβλήµατα λόγου ή οµιλίας (Posner , Pressman & 

Greenhill, 2009 σε Hanna, 2009). 

Υπάρχει ισοδυναµία ανάµεσα στη ∆ΕΠΥ προσχολικής ηλικίας και στη ∆ΕΠΥ σχολικής 

ηλικίας όσον αφορά τα συµπτώµατα, τις αδυναµίες και την παθοφυσιολογία (Burns et al, 1997; 

DuPaul, McGoey, EcKert & VanBrackle, 2001; Fantuzzo et al, 2001; Gadow & Nolan, 2002; Lahey 

et al., 1998; Pavuluri, Luk & McGee, 1999; Sonuga-Barke et al, 1994; Sonuga-Barke et al, 1997; 

Speltz, McClellan, DeKlyen & Jones,1999; Wilens et al., 2002 σε Dopfner, Rothenberger & 

Sonuga-Barke, 2004). Παρόλα αυτά, τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τα 

µεγαλύτερα παιδιά είναι ακατάλληλα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Sonuga-Barke, Daley, 

Thompson &  Swanson, 2003 σε Dopfner, Rothenberger & Sonuga-Barke, 2004). 

Η ∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία συνδέεται συνήθως µε σηµαντικές δυσκολίες στους 

περισσότερους τοµείς της ζωής του παιδιού π.χ. στο σπίτι, στο σχολείο, στην ασφάλεια του και 

στην κοινωνική του λειτουργικότητα (Posner , Pressman & Greenhill, 2009 σε Hanna, 2009). Τα 

παιδιά µε ∆ΕΠΥ αποβάλλονται συνήθως από τον παιδικό σταθµό ή το νηπιαγωγείο  εξαιτίας της 

διαταρακτικής τους συµπεριφοράς. Βιώνουν πιο έντονα την ακαδηµαϊκή αποτυχία και 

παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο για ατυχήµατα, τραυµατισµούς ή δηλητηριάσεις. Επίσης, 

επισκέπτονται συχνότερα το τµήµα των επειγόντων περιστατικών (κατά µέσο όρο 18 επισκέψεις 

µέσα σε 15 µήνες) (Greenhill, Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008 σε Hanna, 2009).   

Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις αναφορές των γονιών για την ∆ΕΠΥ, µπορεί να οδηγήσει 

στην υπερβολική διάγνωσή της. Ωστόσο, η απροσεξία όπως και άλλα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ 

µπορεί να µην είναι ευδιάκριτα προτού το παιδί ξεκινήσει το σχολείο. Έτσι πολλά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας δεν λαµβάνουν επαρκή θεραπεία ή σωστή αξιολόγηση (Greenhill, Posner, 

Vaughan & Kratochvil, 2008 σε Hanna, 2009).    

Σε µια έρευνα, που χρηµατοδοτήθηκε από το NIMH, αναφέρεται ότι η µεθυλφαινιδάτη είναι 

αποτελεσµατική για την θεραπεία της ∆ΕΠΥ στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, παρόλα αυτά οι 

δόσεις θα πρέπει να είναι µικρότερες και η χορήγηση της περισσότερο συντηρητική σε σύγκριση 

µε τα παιδιά σχολικής ηλικίας (Greenhill, Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008 σε Hanna, 2009; 

Kollins & Greenhill, 2006 σε Wolraich, 2006). Στην εν λόγω έρευνα, η µείωση των συµπτωµάτων 

ήταν ανάλογη µε την δοσολογία. Η καλύτερη δοσολογία (ο µέσος όρος) ηµερησίως ήταν 14 mg. Η 

εκπαίδευση-συµβουλευτική των γονέων και/ή η ψυχοκοινωνική θεραπεία ίσως να είναι χρήσιµη 

για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µε ∆ΕΠΥ, αλλά αν κάποιος γονιός έχει επίσης  ∆ΕΠΥ, ίσως η 

θεραπευτική αγωγή του γονέα να αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχία της ¨θεραπείας¨ του 

παιδιού (Greenhill, Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008 σε Hanna, 2009).   
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Στις ΗΠΑ το 56.3% των παιδιών ηλικίας 4-17 χρονών µε ∆ΕΠΥ ακολουθούν κάποια 

φαρµακευτική αγωγή (Centers for Disease Control and Prevention, 2005 σε Davis & Williams, 

2010). Μια έρευνα αναφέρει ότι από το 1991-1995 τριπλασιάστηκε η χρήση των φαρµάκων σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (Zito et al, 2000 σε Davis & Williams, 2010). Το ετήσιο κόστος 

συντηρητικά εκτιµάται πάνω από 3 δις (Centers for Disease Control and Prevention, 2005 σε Davis 

& Williams, 2010).  

Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση των 

παραγόντων που σχετίζονται µε την αύξηση της συχνότητας εµφάνισης της ∆ΕΠΥ προκειµένου 

να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας. Επίσης, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν 

τα µακροχρόνια αποτελέσµατα που έχουν τα διεγερτικά φάρµακα και οι εναλλακτικές ή 

συµπληρωµατικές θεραπείες, ιδίως στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επί του παρόντος ελάχιστα 

γνωρίζουµε για την ∆ΕΠΥ και την θεραπεία της στην προσχολική ηλικία (Greenhill et al, 2008 σε 

Davis & Williams, 2010). 

Σύµφωνα µε µια µακροχρόνια έρευνα των Campbell & Ewing (1990) βρέθηκε ότι το 50% 

των παιδιών που είχαν χαρακτηριστεί ως ‘δύσκολα’ παιδιά στην προσχολική ηλικία, δηλαδή ως 

παιδιά µε πιθανή ∆ΕΠΥ, στην ηλικία των 6 δεν επιδείκνυαν σηµαντικά κλινικά προβλήµατα. 

Εποµένως, η προβληµατική τους συµπεριφορά θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως µια φυσιολογική 

προσωρινή αναπτυξιακή φάση της παιδικής ηλικίας. Παρόλα αυτά το άλλο 50% των παιδιών 

αυτών συνέχισαν να επιδεικνύουν συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ. Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

και σε ένα άλλο δείγµα ‘δύσκολών’ παιδιών 4-7 χρονών (Campbell, 1997 σε Brandau & Pretis, 

2004). Το ίδιο έχει επισηµάνει και ο  Barkley (2000), ο οποίος δήλωσε ότι το 50% των παιδιών µε 

∆ΕΠΥ κατά την προσχολική ηλικία, µεγαλώνοντας παύουν να είναι άτοµα µε ∆ΕΠΥ (Brandau & 

Pretis, 2004). 

Προκύπτει λοιπόν ένα διαγνωστικό δίλληµα για το ποια παιδιά αγγίζουν τα έσχατα όρια 

της φυσιολογικής συµπεριφοράς και ποια παιδιά επιδεικνύουν πρώιµα σηµάδια των θεµελιωδών 

συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ. Το DSM IV αναφέρει πόσο δύσκολο έργο αποτελεί η έγκυρη διάγνωση 

της ∆ΕΠΥ στα µικρά παιδιά. Τα δείγµατα παιδιών µε ∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία είναι 

ανεπαρκή και η εγκυρότητα των συµπτωµάτων παραµένει µικρή σε σύγκριση µε τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας. Εκτός αυτού υπάρχει και η πιθανότητα της λανθασµένης διάγνωσης της ΕΠ∆, 

της διαφορετικότητας και των αγχωτικών συµπεριφορών ως ∆ΕΠΥ (Brandau & Pretis, 2004). 

Υπάρχει οµοφωνία για την αναγκαιότητα εφαρµογής µιας πρώιµης πολυδιάστατης 

αντιµετώπισης της ∆ΕΠΥ (Coker & Thyer, 1990; Hinshaw, 1992; Beitchman et al., 1992 σε 

Brandau & Pretis, 2004). Παρά την ετερογένεια των διάφορων ορισµών, υπάρχει µια κοινή 

αντίληψη και παραδοχή για τα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης  (Eurlyaid, 1996 σε Brandau 
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& Pretis, 2004), τουλάχιστον στην Ευρώπη. Οµοίως, τα τµήµατα Australian Government Attorney 

General’s Department και Australian Early Intervention Network for Mental Health of Young People, 

υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη συστηµάτων πρώιµης παρέµβασης, ειδικά για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, είναι ζωτικής σηµασίας  (Sanders, Gooley, & Nicholson, 2000; Davis, Martin, 

Kosky, & O’Hanlon, 2000 σε Larmar & Gatfield, 2007). Βεβαίως, η διάγνωση προηγείται της 

θεραπείας. Η πλέον αξιόπιστη διάγνωση µιας βιολογικής διαταραχής είναι η βιολογική. Είναι 

ιδιαιτέρως αξιοσηµείωτο ότι το µοναδικό βιολογικό τεστ της ∆ΕΠΥ από την προσχολική ηλικία 

είναι το Pavlidis Test, το οποίο διαγιγνώσκει τη ∆ΕΠΥ µε υψηλή ακρίβεια (93.1%) (Pavlidis & 

Samaras, 2005). 

∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς αναπτύσσονται όταν το άτοµο βρίσκεται σε 

µικρή ηλικία, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι οι διάφορες µορφές θεραπειών εφαρµόζονται 

πολύ αργά,  όταν πλέον το παιδί αντιµετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι 

κλινικές και σχολειοκεντρικές θεραπείες συνήθως στοχεύουν στη µείωση των αυτών καθαυτών 

συµπτωµάτων των προβληµάτων συµπεριφοράς, ενώ,  αντιθέτως δεν αποβλέπουν στην µείωση 

των επιδράσεων που ‘προκαλούν’ την έναρξη αυτών των δυσλειτουργικών συµπεριφορών 

(Larmar & Gatfield, 2007). 

Στην αναδυόµενη βιβλιογραφία υποστηρίζεται η αποτελεσµατικότητα των µοντέλων 

πρώιµης παρέµβασης και πρόληψης των προβληµάτων συµπεριφοράς (August, Realmuto, 

Hektner, & Bloomquist, 2001; Frick, 1998; The Conduct Problems Prevention Research Group, 

2002; Walker, Severson, Feil, Stiller, & Golly, 1998; Webster-Stratton, 1998 σε Larmar & Gatfield, 

2007). ∆ίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης και πρόληψης 

για παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται περισσότερο σε ‘κίνδυνο’ (Greenberg, Domitrovich, & 

Bumbarger, 1999 σε Larmar & Gatfield, 2007). Τα προγράµµατα αυτά επιδιώκουν να 

προστατέψουν το παιδί από την ανάπτυξη προβληµατικών συµπεριφορών.  

Στην βιβλιογραφία µεταξύ των άλλων τονίζεται και η υποστήριξη του ευρύτερου 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει το παιδί, το οποίο επιδράει στην ανάπτυξη αυτών των 

δυσλειτουργικών συµπεριφορών (Frick, 2000; Snyder, McEachern, Schrepferman, Zettle, 

Johnson, Swink, & McAlpine, 2006 σε Larmar & Gatfield, 2007). Παρόλο που τα προγενέστερα 

προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης απέτυχαν να αναπτύξουν αυτήν την δυναµική, τα 

µεταγενέστερα (πρόσφατα) προγράµµατα αντιµετώπισης δίνουν έµφαση στη σηµασία των 

επιδράσεων που προκύπτουν από τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία ζει και κινείται το άτοµο, 

όπως για παράδειγµα το σπίτι και το σχολείο (Larmar & Gatfield, 2007). 

 Τα περισσότερο υποσχόµενα προγράµµατα αντιµετώπισης λαµβάνουν υπόψη τους 

‘παράγοντες επικινδυνότητας’ οι οποίοι επιδρούν στο παιδί και στο σπίτι και στο σχολείο. Πιο 
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συγκεκριµένα, εφαρµόζουν µια πιο ολιστική τακτική παρέµβασης. Η τάση αυτή δηµιουργεί την 

ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων, οι οποίοι στα πλαίσια του σχολείου και του 

σπιτιού οδηγούν στη πρόληψη προβληµατικών συµπεριφορών (Cummings, Davies, & Campbell, 

2000 σε Larmar & Gatfield, 2007). 

 

3.2 Προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης 

Οι αποτυχίες στην αγορά µιας οικονοµίας µπορεί να επέλθουν για διάφορους λόγους. ∆υο 

είναι οι πιο γνωστές κατηγορίες αποτυχιών της αγοράς : 1) Τα αγαθά που έχουν εξωτερικές 

επιδράσεις (όταν η δραστηριότητα ενός ατόµου ή µιας επιχείρησης επηρεάζει τη δραστηριότητα 

ή την ωφέλεια ενός άλλου ατόµου ή επιχείρησης και αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη από την αγορά) 

και 2) τα αγαθά που έχουν δηµόσια χαρακτηριστικά (αγαθά που µπορούν να απολαµβάνουν όλοι 

από κοινού, η κατανάλωση του αγαθού από ένα άτοµο δεν θα πρέπει να µειώνει την κατανάλωση 

του αγαθού αυτού από τα άλλα άτοµα). Η εκπαίδευση έχει µακράν αναγνωριστεί ως ένα αγαθό 

που έχει και εξωτερικές επιδράσεις και δηµόσια χαρακτηριστικά (Rolnick & Grunewald, 2003). 

 Χωρίς δηµόσια στήριξη, η αγορά θα “παράγει”  πολύ λίγους µορφωµένους εργαζόµενους 

και εποµένως ελάχιστη έρευνα. Αυτό το πρόβληµα είναι από καιρό γνωστό στις ΗΠΑ και αποτελεί 

τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση τους, σε όλα τα επίπεδα, έχει ενισχύσει µε δηµόσια 

χρηµατοδότηση την εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι µια βασική 

πλευρά της εκπαίδευσης, η πρώιµη παρέµβαση-ανάπτυξη, συνεχίζει να λαµβάνει υπερβολικά 

χαµηλή επιχορήγηση. Ωστόσο, αν επιτευχθεί επαρκής χρηµατοδότηση και επιτυχής διαχείριση, η 

επένδυση της πρώιµης παρέµβασης θα αποφέρει εξαιρετικά µεγάλες απολαβές, οι οποίες θα 

υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που προκύπτουν από δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (Rolnick 

& Grunewald, 2003). 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο 

John Adams, ο συγγραφέας του παλαιότερου λειτουργικού, γραπτού συντάγµατος του κόσµου (το 

σύνταγµα της Μασαχουσέτης), το 1779, δήλωσε σε αυτό το έγγραφο ότι είναι θεµελιώδες καθήκον 

της κυβέρνησης να παρέχει εκπαίδευση. Από τότε τα παιδιά στις ΗΠΑ εκπαιδεύονται σε δηµόσια 

σχολεία. Τα τελευταία χρόνια πάνω από το 85% των παιδιών στις ΗΠΑ φοιτούν σε δηµόσια 

σχολεία. Ο  John Adams υποστήριξε την δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, επειδή 

συνειδητοποίησε την συµβολή των µορφωµένων ψηφοφόρων στην ευηµερία της δηµοκρατίας. Με 

λίγα λόγια αναγνώρισε τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν στο ευρύ κοινό (Rolnick & 

Grunewald). 
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Η επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου επιφέρει οικονοµική επιτυχία όχι µόνο για τους 

µορφωµένους, αλλά για το σύνολο της οικονοµίας. Είναι σαφές, ότι σήµερα η επιστροφή στην 

εκπαίδευση στέλνει ένα ισχυρό σήµα. Πριν το 1983, ο µισθός ενός εργαζοµένου που είχε 

αποφοιτήσει από κάποιο πανεπιστήµιο υπερέβαινε τον µισθό εκείνου που είχε τελειώσει το 

λύκειο, κατά 40%. Στη συνέχεια η διαφορά αυτή έφτασε περίπου στο 60%. Σταδιακά, η 

πριµοδότηση ενός καλύτερου µισθού έγινε ακόµη µεγαλύτερη. Πριν το 1985, ο µισθός κάποιου 

εργαζοµένου απόφοιτου πανεπιστηµίου ήταν 60% µεγαλύτερος από το µισθό κάποιου 

εργαζοµένου απόφοιτου λυκείου. Σήµερα η διαφορά είναι πάνω από 100%. Η Minnesota αποτελεί 

ένα καλό παράδειγµα οικονοµικών οφελιών που απορρέουν από την εκπαίδευση (Rolnick & 

Grunewald, 2003). 

 

Το οικονοµικό κίνητρο για τη δηµόσια χρηµατοδότηση της πρώιµης παρέµβασης-

ανάπτυξης στην παιδική ηλικία 

Η ποιότητα της ζωής ενός παιδιού και η συνεισφορά του στην κοινωνία ως ενήλικας 

µπορούν να καθοριστούν στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από τη γέννηση του µέχρι τα 5 του έτη, 

το παιδί υποβάλλεται σε τροµερές αλλαγές και ανάπτυξη. Αν σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του 

παιδιού υποστηριχτούν η γνωστική, γλωσσική και κινητική του ανάπτυξη, οι προσαρµοστικές του 

δεξιότητες και η κοινωνικο-συναισθηµατική του λειτουργικότητα, τότε το παιδί έχει περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχει στο σχολείο και αργότερα να συνεισφέρει στην κοινωνία. Ωστόσο, αν δεν 

υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιµων χρόνων τότε είναι περισσότερο πιθανό να 

εγκαταλείψει το σχολειό, να λαµβάνει κρατικά επιδόµατα και να διαπράξει εγκληµατικές πράξεις 

(Rolnick & Grunewald, 2003). 

Ένα καλά οργανωµένο και επαρκώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης-

ανάπτυξης στην παιδική ηλικία µπορεί να παρέχει αυτήν την υποστήριξη. Τα τρέχοντα 

προγράµµατα πρώιµης ανάπτυξης περιλαµβάνουν επισκέψεις κατ’ οίκον και προγράµµατα µε 

επίκεντρο τους γονείς, τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας τους να παρέχουν 

σταθερές βάσεις στα παιδιά τους. Μερικοί υλοποιούν µεγάλης κλίµακας προγράµµατα, όπως τα 

οµοσπονδιακά προγράµµατα Head Start, ενώ άλλοι µικρότερης κλίµακας τα οποία εφαρµόζονται 

σε τοπικό επίπεδο, κάποιες φορές µάλιστα µε σχετικά υψηλά επίπεδα επιχορήγησης ανά 

συµµετέχοντα (Rolnick & Grunewald, 2003). 

Οι πρώτες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων πρώιµης ανάπτυξης βρήκαν µόνο βραχυπρόθεσµες βελτιώσεις στις επιδόσεις των 

παιδιών στα γνωστικά τεστ. Συχνά τα παιδιά που συµµετείχαν σε προγράµµατα πρώιµης 
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ανάπτυξης παρουσίαζαν βελτιώσεις στις επιδόσεις τους ταχύτερα απ’ ότι άλλα παιδιά που δεν 

συµµετείχαν σε ανάλογο πρόγραµµα, στην πορεία όµως οι διαφορές εξαλείφονταν και η δεύτερη 

οµάδα συµβάδιζε µε την πρώτη (Rolnick & Grunewald, 2003). 

Αντιθέτως, µεταγενέστερες µελέτες βρήκαν περισσότερο µακροχρόνιες επιδράσεις των 

προγραµµάτων πρώιµης ανάπτυξης στην παιδική ηλικία. Μια πολύ γνωστή ερευνητική µελέτη 

είναι η Perry Preschool (ερευνητική εργασία του βραβευµένου µε νόµπελ James Heckman) 

(Πίνακας 7).  Τα ευρήµατα της εν λόγω έρευνας συνέστησαν ότι οι απολαβές που προκύπτουν 

από ένα υψηλής ποιότητας πρόγραµµα πρώιµης ανάπτυξης, είναι υψηλές (Rolnick & Grunewald, 

2003). 

Πρόκειται για µια πειραµατική παρέµβαση διάρκειας 2 χρόνων σε παιδιά αφρο-

αµερικανικής καταγωγής, χαµηλής κοινωνικής τάξης (µειονεκτούντα παιδιά), ηλικίας 3-4 χρόνων 

µε ∆Ν µεταξύ 75-85, τα οποία συµµετείχαν σε πρωινά προγράµµατα στο σχολείο (2.5 ώρες) και 

σε απογευµατινά  (1.5 ώρες) όπου τους επισκεπτόταν δάσκαλος στο σπίτι. Τα παιδιά της οµάδας 

Perry δεν παρουσίαζαν µεγαλύτερο δείκτη νοηµοσύνης από την οµάδα ελέγχου αλλά επιτύγχαναν 

υψηλότερα σκορ στα τεστ επίδοσης σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, επειδή ενθαρρύνονταν 

περισσότερο για µάθηση. Οι δάσκαλοι ήταν είτε δάσκαλοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε 

ειδικής αγωγής και πληρώνονταν 10% παραπάνω µισθό από εκείνον που ορίζει η τοπική 

περιφέρεια. Κατά το ετήσιο αυτό πρόγραµµα (30 εβδοµάδες) σε έναν δάσκαλο αντιστοιχούσαν 6 

παιδιά (Heckman, 2006; Rolnick & Grunewald, 2003). 

 Στη συνέχεια τα υποκείµενα αυτής της µελέτης τέθηκαν υπό παρακολούθηση για τις 

επόµενες δεκαετίες της ζωής τους, µε πιο πρόσφατη τη συγκριτική τους εξέταση στην ηλικία των 

40 ετών. Οι διαφορές ακόµη και δεκαετίες µετά την παρέµβαση ήταν σαφείς: οι ενήλικες που είχαν 

παρακολουθήσει το προσχολικό πρόγραµµα είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

αποφοιτήσει από το σχολείο (πάνω από το 65% των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα 

αποφοίτησαν από το λύκειο έναντι του 45% της οµάδας ελέγχου), είχαν υψηλότερους µισθούς 

(στην ηλικία των 27 χρόνων, 4 φορές περισσότερα άτοµα της οµάδας Perry έβγαζαν 2.000 

δολάρια ή περισσότερα τον µήνα συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου), είχαν υψηλότερα ποσοστά 

ιδιοκτησίας σπιτιού, ήταν λιγότερο εξαρτηµένοι από τα προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας, 

παρουσίαζαν µικρότερα ποσοστά εξώγαµων παιδιών και λιγότερες πιθανότητες συλλήψεων για 

εγκληµατικές ενέργειες  σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Σύµφωνα µε τον Heckman και τους 

συνεργάτες του, κάθε 1 δολάριο το οποίο επενδύθηκε στην προσχολική αγωγή, απέφερε 8-9 

δολάρια σε αντάλλαγµα (Heckman, 2006; Rolnick & Grunewald, 2003). Το κέρδος λοιπόν είναι 8 

φορές µεγαλύτερο από το κόστος, µε όσα συνεπάγεται αυτό για την οικονοµική και γενικότερη 

ανάπτυξη µιας χώρας.  
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Πίνακας 7: Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Perry (Rolnick & Grunewald, 2003) 

Οµάδα Perry Οµάδα ελέγχου 

65% αποφοίτησαν από το λύκειο 45% αποφοίτησαν από το λύκειο 

Υψηλότερους µισθούς  

(4 φορές περισσότερα άτοµα συγκριτικά µε την οµάδα 

ελέγχου είχαν υψηλότερους µισθούς στα 27 τους 

χρόνια) 

Χαµηλότερους µισθούς συγκριτικά µε την οµάδα 

Perry 

Υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας σπιτιού συγκριτικά 

µε την οµάδα ελέγχου 

Χαµηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας σπιτιού 

συγκριτικά µε την οµάδα Perry 

Χαµηλότερα ποσοστά εξάρτησης από προγράµµατα 

κοινωνικής πρόνοιας συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου 

Υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης από προγράµµατα 

κοινωνικής πρόνοιας συγκριτικά µε την οµάδα Perry 

Χαµηλότερα ποσοστά εξώγαµων παιδιών συγκριτικά 

µε την οµάδα ελέγχου 

Υψηλότερα ποσοστά εξώγαµων παιδιών συγκριτικά 

µε την οµάδα Perry 

Χαµηλότερα ποσοστά συλλήψεων συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου 

Υψηλότερα ποσοστά συλλήψεων (5 φορές 

περισσότερες)  συγκριτικά µε την οµάδα Perry  

  

Υπήρξαν και άλλες µελέτες προγραµµάτων πρώιµης ανάπτυξης, οι οποίες δεν 

επικεντρώνονταν αποκλειστικά στις ηλικίες των 3-4 χρόνων όµως και αυτές απέδειξαν ότι τα 

προγράµµατα αυτά επέφεραν βελτιώσεις στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών και µείωση των 

εγκληµατικών ενεργειών. Ένα παράδειγµα αποτελεί το προσχολικό πρόγραµµα Syracuse το 

οποίο παρείχε υποστήριξη σε µειονεκτούντα παιδιά από την γέννηση τους µέχρι τα 5 έτη. ∆έκα 

χρόνια αργότερα η σχολική αποτυχία και τα ποινικά αδικήµατα ήταν 70% χαµηλότερα για την 

οµάδα Syracuse έναντι της οµάδας ελέγχου (Heckman, 2006; Rolnick & Grunewald, 2003). 

Ακόµη ένα παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα Abecedarian (Βόρια Καρολίνα), ένα 

πρόγραµµα το οποίο εφαρµόστηκε επίσης σε παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες χαµηλού 

εισοδήµατος. Περιλάµβανε µια πλήρους απασχόλησης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση η οποία 

άρχιζε από την βρεφική ηλικία και τελείωνε στην ηλικία των 5 χρόνων. Οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις 

στα µαθηµατικά και στην ανάγνωση ήταν υψηλότερες για την οµάδα Abecedarian σε σύγκριση µε 

την οµάδα ελέγχου. Επίσης, η οµάδα Abecedarian στην ηλικία των 15 είχαν λιγότερες δυσκολίες 

στη διατήρηση των βαθµών τους και µικρότερη συµµετοχή σε προγράµµατα ειδικής αγωγής 

(Heckman, 2006,; Rolnick & Grunewald, 2003). 

Η επένδυση σε παιδιά µειονεκτικών τάξεων αποτελεί µια σπάνια δηµόσια πολιτική 

πρωτοβουλία που προωθεί την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ίδια ώρα προωθεί 

την παραγωγικότητα στην οικονοµία και στην κοινωνία συνολικά. Οι πρώιµες παρεµβάσεις, που 

στοχεύουν στην ενίσχυση παιδιών που µειονεκτούν, αποφέρουν πολύ υψηλότερες απολαβές απ’ 
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ότι µεταγενέστερες παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα η µείωση της αναλογίας δασκάλων-

µαθητών, η δηµόσια επαγγελµατική κατάρτιση, τα προγράµµατα επανένταξης, κ.α. Βέβαια, τα 

οφέλη που προκύπτουν από αποτελεσµατικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης-ανάπτυξης 

διατηρούνται καλύτερα όταν συνοδεύονται από υψηλής ποιότητας µαθησιακές εµπειρίες 

(Heckman, 2006). 

Πρόσφατες µελέτες καταγράφουν ότι γίνεται υπερεπένδυση χρηµάτων για θεραπευτικές 

παρεµβάσεις, ενώ αντιθέτως πολύ µικρές επενδύσεις για παρεµβάσεις στην προσχολική ηλικία. 

Παρόλο όµως που οι επενδύσεις χρηµάτων σε προγράµµατα για µειονεκτούντα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας αποδίδουν λιγότερα χρήµατα απ’ όσα ξοδεύονται, παραµένουν ακόµη 

ωφέλιµα (Heckman, 2006). 

 

 

Το σχήµα δείχνει ότι σύµφωνα µε τα σηµερινά επίπεδα χρηµατοδότησης,  επενδύονται υπερβολικά 

µεγάλα ποσά στα σχολικά και µετασχολικά προγράµµατα ενώ πραγµατοποιούνται πολύ µικρές 

επενδύσεις στα προσχολικά προγράµµατα για τα άτοµα που µειονεκτούν (Heckman, 2006). 

 

Η  τεχνολογία της διαµόρφωσης ικανοτήτων αποδεικνύει ότι οι απολαβές των επενδύσεων 

σε σχολικά και µετασχολικά προγράµµατα είναι υψηλότερες σε άτοµα µε υψηλότερες ικανότητες, 

οι οποίες ικανότητες διαµορφώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής. Οι πρώιµες επενδύσεις πρέπει 

να συνοδεύονται από µεταγενέστερες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα (Heckman, 2006). 
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3.3 Μελέτες για τα προβλήµατα συµπεριφοράς-συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ. 

Μολονότι η συχνότητα εµφάνισης αυτής της διαταραχής είναι µεγάλη και παρόλο που η 

πρώιµη ανίχνευση και παρέµβαση είναι ζωτικής σηµασίας για την έγκυρη και έγκαιρη 

αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος, ελάχιστες έρευνες έχουν διεξαχθεί για τη διάγνωση 

και την αντιµετώπιση της ∆ΕΠΥ σε προσχολικό επίπεδο. Περισσότερο την τελευταία δεκαετία 

παρατηρούνται κάποιες προσπάθειες, οι οποίες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της πρώιµης 

παρέµβασης.  

Οι Touliatos & Lindholm 1981 διεξήγαγαν µια έρευνα σε µια µεγάλη πόλη του Τέξας, 

προκειµένου να εξετάσουν τη συµβατότητα των αξιολογήσεων µαµάδων-πατεράδων και 

δασκάλων για τα προβλήµατα συµπεριφοράς 1.008 παιδιών προσχολικής ηλικίας- 2ας 

γυµνασίου. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Behavior Problem Checklist (55 

ερωτήσεις: προβλήµατα συµπεριφοράς, προβλήµατα προσωπικότητας, αντικοινωνική 

συµπεριφορά και ψυχωτικές ενδείξεις). Οι γονείς σηµείωσαν σοβαρότερα προβλήµατα στους 

τοµείς που αφορούσαν προβλήµατα συµπεριφοράς, προβλήµατα προσωπικότητας και 

ανωριµότητας. Υπήρχε µια µικρή τάση οι µπαµπάδες να σηµειώνουν µεγαλύτερα προβλήµατα 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς σε σύγκριση µε τους δασκάλους και οι µαµάδες να σηµειώνουν 

λιγότερες ψυχωτικές ενδείξεις απ’ ότι οι δάσκαλοι. ∆ύο ήταν τα βασικά ευρήµατα αυτής της 

έρευνας, αφενός ότι οι γονείς των παιδιών (και οι µαµάδες και οι µπαµπάδες) σηµείωσαν 

περισσότερο αποκλίνουσες συµπεριφορές για τα παιδιά απ’ ότι οι δάσκαλοι, αφετέρου ότι οι 

συσχετίσεις των αξιολογήσεων γονέων και δασκάλων ήταν χαµηλές προς µέτριες (Touliatos & 

Lindholm 1981).   

Οι Verhulst & Akkerhuis (1989) σε µελέτη τους στην Ολλανδία, µε εργαλείο το  CBCL (94 

ερωτήσεις, εκδόσεις για γονείς & για δασκάλους) και δείγµα 1.161 παιδιά από 4-12 χρονών, 

βρήκαν επίσης χαµηλή µε µέτρια συµφωνία µεταξύ των αξιολογήσεων γονέων- εκπαιδευτικών. 

Συνολικά οι γονείς ανέφεραν περισσότερα προβλήµατα στα παιδιά τους απ’ ότι οι δάσκαλοι, η 

µεγαλύτερη διαφορά τους (ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου των παιδιών) αφορούσε την ερώτηση 

καυγαδίζει συχνά. Για παράδειγµα ο µέσος όρος του σκορ των γονιών για τα κορίτσια 6-12 

χρονών ήταν 0.64 έναντι 0.18 του σκορ των δασκάλων (Verhulst & Akkerhuis,1989). 

Η Kumpulainen και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν µια έρευνα στην Φιλανδία (1999) για να 

εκτιµήσουν την συµφωνία µεταξύ γονιών και δασκάλων όσον αφορά τα 

συµπεριφορικά/συναισθηµατικά συµπτώµατα των παιδιών- µαθητών τους. Πρόκειται για 5.671 

παιδιά (µέσος όρος ηλικίας 8.5 χρόνια), 2.866 αγόρια και 2.805 κορίτσια. Οι γονείς συµπλήρωσαν 

το Rutter Parent Questionnaire (RA2) και οι δάσκαλοι το Rutter Teacher 
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Questionnaire (RB2). Τα αγόρια παρουσίαζαν περισσότερα συµπτώµατα και στις δυο κλίµακες. 

Συνολικά τα σκορ των αξιολογήσεων ήταν υψηλότερα για τα αγόρια (7.1) από εκείνα των 

κοριτσιών (5.8) στην κλίµακα των γονιών (ρ<0,0001 Mann-Whitney U-test) και στην κλίµακα των 

δασκάλων (για τα αγόρια 5.1 έναντι 2.4 των κοριτσιών). Τα ερωτηµατολόγια και στις δυο 

περιπτώσεις εξέταζαν εξωτερικευµένες συµπεριφορές, εσωτερικευµένες συµπεριφορές και 

υπερκινητικές συµπεριφορές. Για όλα τα παιδιά, βρέθηκαν µέτριες συσχετίσεις των αξιολογήσεων 

γονέων-δασκάλων για τις εξωτερικευµένες συµπεριφορές και την υπερκινητικότητα (Verhulst & 

Akkerhuis,1989).    

Οι Gagnon, Vitaro & Tremblay (1992) σε έρευνα που διεξήγαγαν συµπεριέλαβαν δείγµα 

1924 παιδιών (µ.ο. ηλικίας 6 χρονών) από τον Καναδά και χρησιµοποίησαν την Γαλλική έκδοση 

του ερωτηµατολογίου Preschool Behavior Questionnaire (PBQ). Από τις στατιστικές αναλύσεις 

φάνηκε ότι οι µαµάδες των παιδιών εκτιµούσαν ότι τα παιδιά τους παρουσίαζαν 2 φορές 

υψηλότερα προβλήµατα στην κλίµακα εξωτερικευµένων προβληµάτων και 1,5 φορές υψηλότερα 

προβλήµατα στην κλίµακα των εσωτερικευµένων προβληµάτων σε σύγκριση µε τους δασκάλους 

(Gagnon, Vitaro & Tremblay 1992). 

Οι Phillips, Greenson, Collett & Gimpel (2002, Ηνωµένο Βασίλειο) διερεύνησαν τη 

χρησιµότητα µιας νέας κλίµακας αξιολόγησης για την πρώιµη διάγνωση της ∆ΕΠΥ, η οποία 

βασίζεται στα κριτήρια του DSM-IV (ADHD Symptoms Rating Scale). Το δείγµα της έρευνας 

αποτελούσαν 414 παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 χρ.), τα οποία αξιολογήθηκαν από τους γονείς 

τους (Ν=249) και/ή τους δασκάλους τους (Ν=315) µέσω του ADHD Symptoms Rating Scale και 

του BASC (µετράει την γενική συµπεριφορά των παιδιών). Αποδείχτηκε ότι οι γονείς εκτιµούσαν 

πολλές περισσότερες προβληµατικές συµπεριφορές στα παιδιά τους (σκορ: 61.04), απ’ ότι οι 

εκπαιδευτικοί (σκορ: 44.59) στο σχολείο (Phillips, Greenson, Collett & Gimpel, 2002). 

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας των Satake, Yoshida, Yamashita, Kinukawa 

& Takagishi (2003) στην Fukuoka της Ιαπωνίας, η οποία διεξήχθη σε δηµόσιο σχολείο, µε 

συµµετέχοντες 276 µητέρες και 19 δασκάλες 662 µαθητών (6-12 χρ.) και εργαλείο το 

ερωτηµατολόγιο Child Behavior Checklist. Έπειτα από στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, 

(Spearman) βρέθηκε ότι υπάρχει χαµηλή µε µέτρια συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων 

γονιών(11.78) και εκπαιδευτικών (2.55) (Satake, Yoshida, Yamashita, Kinukawa & Takagishi, 

2003). Επίσης, οι Cai, Kaiser & Hancock (2004, ΗΠΑ) µε το ίδιο ερωτηµατολόγιο (Child Behavior 

Checklist) και συµµετέχοντες 614 γονείς (παιδιών προσχολικής ηλικίας, χαµηλού κοινωνικό-

οικονοµικού επιπέδου) και 25 νηπιαγωγούς διαπίστωσαν ότι και στην δική τους µελέτη οι γονείς 

ανέφεραν περισσότερο τα παιδιά τους να παρουσιάζουν προβλήµατα συµπεριφοράς σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς (Cai, Kaiser & Hancock, 2004).  
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Αντίστοιχα οι Soma, Nakamura, Oyama,Tsuchiya & Yamamoto διεξήγαγαν 2 έρευνες (2003 

& 2006) στην Niigata της Ιαπωνίας µε σκοπό να προσδιορίσουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις 

αξιολογήσεις των γονιών (Ν= 7. 566) και των εκπαιδευτικών (1η έρευνα: εκπαιδευτικοί από 25 

νηπιαγωγεία & 85 παιδικούς σταθµούς – 2η έρευνα εκπαιδευτικοί από 26 νηπιαγωγεία & 95 

παιδικούς σταθµούς). Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνταν µέσω ενός ερωτηµατολογίου 14 

ερωτήσεων βασισµένων στην Ιαπωνική έκδοση του DSM-III-R. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ∆ΕΠΥ ποίκιλαν ανάλογα µε την µεθοδολογία, τα διαγνωστικά 

κριτήρια, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και τον αξιολογητή των συµπτωµάτων. 

Σηµειώθηκε, επίσης, ότι οι γονείς εκτιµούσαν ότι τα παιδιά τους εκδήλωναν περισσότερο τα 

συµπτώµατα της ∆ΕΠ/Υ (27,3% στα νηπιαγωγεία, 34% στους παιδικούς σταθµούς) απ’ ότι οι 

εκπαιδευτικοί (2,3% στα νηπιαγωγεία, 5,8% στους παιδικούς σταθµούς) (Soma, Nakamura, 

Oyama,Tsuchiya & Yamamoto, 2009). 

Σε έρευνα τους οι West, Taylor, Houghton & Hudyma (2005, Αυστραλία) µε τη χορήγηση 

του ερωτηµατολογίου KADD-Q (Knowledge about ADHD Quiestionnaire) σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς, σύγκριναν τις γνώσεις  92 γονέων και 256 εκπαιδευτικών (51/% δάσκαλοι 

δηµοτικού, 43% καθηγητές γυµνασίου) για τα αίτια, τα χαρακτηριστικά και την αντιµετώπιση της 

∆ΕΠΥ. Έπειτα από στατιστική ανάλυση (Cronbach’s alpha), αποδείχτηκε ότι οι γονείς τα πήγαν 

σε γενικές γραµµές σηµαντικά καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς (αίτια: γονείς 76.6% - 

εκπαιδευτικοί 65.2%, χαρακτηριστικά: γονείς 62.8% - εκπαιδευτικοί 59%, αντιµετώπιση: γονείς 

57.8% - εκπαιδευτικοί 47.8%). Παρόλα αυτά, δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις γνώσεις γονέων-εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά της ∆ΕΠΥ (West, Taylor, 

Houghton & Hudyma, 2005). 

Σε έρευνα των Malhi, Singhi & Sidhu (2008) στην Ινδία, ερευνήθηκε ο βαθµός στον οποίο 

γονείς και εκπαιδευτικοί συµφωνούν για την διάγνωση της ∆ΕΠΥ στα παιδιά τους. Οι 

συµµετέχοντες ήταν γονείς και εκπαιδευτικοί 119 παιδιών (µ.ο. 8,4 χρ.) τα οποία αναφέρονταν µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς. Χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια: VADPRS, Vanderbilt 

Attention Deficit Hyperactivity Diagnostic Parent Rating Scale, τα οποία χορηγήθηκαν στους γονείς 

και VADTRS Vanderbilt Attention Deficit Hyperactivity Diagnostic Teacher Rating Scale στους 

δασκάλους των παιδιών και βρέθηκε ότι οι δυο αυτές οµάδες (γονείς-εκπαιδευτικοί) παρουσίαζαν 

µικρή συµφωνία. Από τα αποτελέσµατα των γονιών προέκυπτε ότι 96 παιδιά (80.6%) πληρούσαν 

τα κριτήρια για κάποιον από τους τύπους της ∆ΕΠΥ, ενώ από εκείνα των εκπαιδευτικών 68 παιδιά 

(51.7%). Η συµφωνία γονέων-εκπαιδευτικών για την διάγνωση οποιουδήποτε τύπου της ∆ΕΠΥ 
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ήταν µόνο 52%. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η µικρού βαθµού αυτή συµφωνία των δυο οµάδων 

οφείλεται στα µη ευέλικτα κριτήρια της ∆ΕΠΥ (Malhi, Singhi, & Sidhu, 2008). 

Σε µια πιο πρόσφατη έρευνα, οι Coutinho, Mattos, Schmitz, Fortes & Borges (2009) στο Rio 

de Janeiro χρησιµοποίησαν ως δείγµα 44 παιδιά (40 αγόρια, 4 κορίτσια) από 6-16 χρονών τα 

οποία είχαν διαγνωστεί µε ∆ΕΠΥ και παρακολουθούσαν το πρόγραµµα ενός ειδικού ιδιωτικού 

κέντρου (Centro de Neuropsicologia Aplicada) και ως εργαλείο την βραζιλιάνικη έκδοση του 

ερωτηµατολογίου SNAP-IV το οποίο συµπλήρωσαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών. 

Και σε αυτή την περίπτωση αποδείχτηκε η υπεροχή των γονιών (40 στα 44 παιδιά) στη διάγνωση 

της ∆ΕΠΥ στα παιδιά τους, έναντι των εκπαιδευτικών (29 στα 44 παιδιά) (Coutinho, Mattos, 

Schmitz, Fortes & Borges, 2009). 

Τέλος, οι Anna Maria Re & Cesare Cornoldi (2009) διεξήγαγαν µια έρευνα στην Ιταλία 

προκειµένου να παρουσιάσουν δυο νέες κλίµακες αξιολόγησης (IPDDAI & IPDDAG) των 

συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ παιδιών προσχολικής ηλικίας  και να συγκρίνουν τις εκτιµήσεις των 

γονιών-εκπαιδευτικών. Συµµετείχαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 180 παιδιών ηλικίας από 5-9 

χρονών. Οι γονείς αξιολόγησαν τα παιδιά τους µε το ερωτηµατολόγιο Identificazione Precoce del 

Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività per Insegnanti (IPDDAI) και οι εκπαιδευτικοί µε το 

Identificazione Precoce del Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività per Genitori (IPDDAG). Τα 

σκορ των εκπαιδευτικών (6.91% - 8.95%) ήταν χαρακτηριστικά χαµηλότερα από εκείνα των 

γονιών (11.13% - 12.7%) (Anna Maria Re & Cesare Cornoldi, 2009). 
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Χώρα Ερευνητές Ηµεροµηνία Κατηγορία* Εργαλείο Αριθµός 
ερωτήσεων  

ΗΠΑ 

(Τέξας) 

Touliatos & Lindholm  1981 -Συµπεριφορά -Child Behavior    
 Checklist 

-55 

Ολλανδία Verhulst & Akkerhuis  1989 -Συµπεριφορά - CBCL -94 

Καναδάς Gagnon, Vitaro & 

Tremblay  

1992 -Συµπεριφορά - PBQ - 36 

Φινλανδία  Kumpulainen et al 1999 -Συµπεριφορά - RA2 
- RB2 

-31 για γονείς 
-26 για 
δασκάλους 

Ηνωµένο 
βασίλειο 

Phillips,Greenson, 
Collett & Gimpel  

2002 -Συµπτώµατα   
 ∆ΕΠΥ                            
 
-Συµπεριφορά 

-ADHD-SRS 
                    
 
 -BASC 

-52  
 
 
-131 για 
γονείς 
-109 για 
δασκάλους 

Ιαπωνία 
(Fukuoka) 

Satake, Yoshida, 
Yamashita, Kinukawa 
& Takagishi 

2003 -Συµπεριφορά -Child Behavior    
 Checklist 

-118  

ΗΠΑ Cai, Kaiser & Hancock 2004 -Συµπεριφορά - Child Behavior    
  Checklist 

-99 

Ιαπωνία 
(Niigata) 

Soma, Nakamura, 
Oyama, Tsuchiya & 
Yamamoto 

2003 & 2006 -Συµπτώµατα   
 ∆ΕΠΥ                            
 

-Questionnaire    
 based on the  
Japanese 
version   
of DSM-III  

-14 

Ινδία Malhi, Singhi & Sidhu 2008 -Συµπεριφορά & 

συµπτώµατα 

∆ΕΠΥ 

-VADTRS 

-VADPRS 

-43 για 

δασκάλους 

-56 για γονείς 

Αυστραλία West, Taylor, 
Houghton & 
Yamamoto 

2009 -Αίτια ∆ΕΠΥ 
-Συµπτώµατα 
∆ΕΠΥ 
-Αντιµετώπιση 
∆ΕΠΥ 

-KADD-Q -67 

Βραζιλία Coutinho, Mattos, 
Schmitz, Fortes & 
Borges 

2009 -Συµπτώµατα 

∆ΕΠΥ 

-SNAP-IV -90 

Ιταλία Re & Cornoldi 2009 - Συµπεριφορά & 

συµπτώµατα 

∆ΕΠΥ 

-IPDDAI 

-IPDDAG 

-18 

-19 

Σηµείωση :  * Τι µετράει το τεστ.  
ADHD-SRS= ADHD Symptoms Rating Scale. BASC= Behavioral Assessment System for Children. KADD-Q= Knowledge about 
ADHD Questionnaire. VADTRS= Vanderbilt Attention Deficit Hyperactivity Diagnostic Teacher Rating Scale. VADPRS= Vanderbilt 
Attention Deficit Hyperactivity Diagnostic Parent Rating Scale. IPDDAI= Identificazione Precoce del Disturbo da Deficit di 
Attenzione/iperattività per Insegnanti. IPDDAG= Identificazione Precoioce del Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività per 
Genitori. CBCL= Achenbach Child Behavior Checklist. RA2= Rutter Parent Questionnaire,  RB2= Rutter Teacher Questionnaire.  
PBQ= French version ofthe Preschool Behavior Questionnaire. 

 

Οι Sax & Kautz (2003) πραγµατοποίησαν µια διαφορετική µελέτη στην Ουάσιγκτον τα 

αποτελέσµατα της οποίας έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών. 
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Σκοπός της µελέτης ήταν να διερευνηθούν ποιοι θεωρούνται οι πρώτοι που “διαγιγνώσκουν” την 

∆ΕΠΥ στα παιδιά. Οι συµµετέχοντες ήταν συνολικά 491 οικογενειακοί γιατροί, παιδίατροι και 

παιδοψυχίατροι, οι οποίοι καλούνταν να απαντήσουν στην εξής ερώτηση: “Εκτιµήστε µε ποσοστά 

τη συχνότητα µε την οποία υποπτεύονται πρώτοι την ∆ΕΠΥ οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι γιατροί, 

άλλοι από το προσωπικό του σχολείου, οι σχολικοί σύµβουλοι, οι φροντιστές των παιδιών, οι 

γείτονες και άλλοι”. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι οι δάσκαλοι (46,4%) αναγνωρίζουν 

πρώτα την ∆ΕΠΥ, έπειτα οι γονείς (30,2%) και µετά όλοι οι άλλοι (Sax & Kautz, 2003). 

 

Εκτιµήσεις των  γιατρών:  Ποιοι υποπτεύονται-αναγνωρίζουν πρώτοι την ∆ΕΠΥ; (Sax & Kautz, 2003) 

Οµάδα Ποσοστό 

∆άσκαλοι 46.4 (44.1-48.7) 

Γονείς 30.2 (28.3-32) 

Παιδίατροι 11.3 (9.7-12.8) 

Άλλα άτοµα από το προσωπικό του σχολείου 6 (4.9-7.2) 

Σχολικοί σύµβουλοι  3.1 (2.3-3.9) 

Φροντιστές  1.1 (0.7-1.5) 

Γείτονες  0.6 (0.4-0.8) 

Άλλοι 0.3 (0.1-0.5) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι έρευνες για την έγκυρη αναγνώριση των συµπτωµάτων της 

∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία είναι ελάχιστες. Από τα ευρήµατα των ήδη υπαρχουσών ερευνών 

προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 1) Μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας υπάρχει χαµηλή-µέτρια συµφωνία στην αναγνώριση των συµπτωµάτων της 

∆ΕΠΥ στα παιδιά-µαθητές τους (Touliatos & Lindholm, 1981) (Verhulst & Akkerhuis,1989) 

(Verhulst & Akkerhuis, 1989) (Satake et al, 2003) (Malhi, Singhi, & Sidhu, 2008). 2) Οι γονείς 

εκτιµούν κατά βάση ότι τα παιδιά τους παρουσιάζουν σοβαρότερα προβλήµατα συµπεριφοράς-

συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί (Touliatos & Lindholm 1981) (Verhulst & 

Akkerhuis,1989) (Gagnon, Vitaro & Tremblay 1992) (Phillips et al, 2002) (Cai, Kaiser & Hancock, 

2004) (Soma, Nakamura, Oyama, Tsuchiya & Yamamoto, 2009) (Malhi, Singhi, & Sidhu, 2008) 

(Anna Maria Re & Cesare Cornoldi, 2009). 3) Οι γονείς πραγµατοποιούν εγκυρότερες “διαγνώσεις” 

της ∆ΕΠΥ στα παιδιά τους σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς (Coutinho et al, 2009) (West et 

al., 2005). 

Με λίγα λόγια τα δεδοµένα µέχρι σήµερα υποστηρίζουν ότι οι γονείς υπερ-διαγιγνώσκουν 

τη ∆ΕΠΥ στα παιδιά τους, παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι αποτελούν εγκυρότερους “αξιολογητές” 

της ∆ΕΠΥ σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη πλευρά,  η έρευνα των Sax & Kautz 
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(2003) αποκάλυψε ότι η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οι δάσκαλοι πρώτοι από όλους 

αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ. Λόγω του µικρού αριθµού των ερευνών η γενίκευση 

οποιωνδήποτε συµπερασµάτων δεν είναι ασφαλής. Εκείνο που θα µπορούσε να επισηµανθεί 

είναι ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αξιολογήσεων των συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ 

γονιών και δασκάλων. 

Οι ερευνητές στις περισσότερες περιπτώσεις  αποδίδουν τη χαµηλή-µέτρια συµφωνία 

γονέων και εκπαιδευτικών σε διάφορα πιθανά αίτια όπως: α) Στη διαφορετική τους αντίληψη για 

την έννοια της προβληµατικής συµπεριφοράς, β) Στην εκδήλωση διαφορετικών συµπεριφορών 

των παιδιών λόγω διαφορετικής επήρειας-δράσης της φαρµακευτικής αγωγής (ανάλογα µε την 

ώρα λήψης των φαρµάκων) στο σπίτι και στο σχολείο, και γ) Στις ιδιαιτερότητες του παιδιού λόγω 

της διαταραχής, π.χ. τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ αποδίδουν καλύτερα στις δοµηµένες δραστηριότητες του 

σχολείου απ’ ότι στο σπίτι, όπου και παρουσιάζουν εντονότερα προβλήµατα συµπεριφοράς.  

Γενικά στη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι διεθνώς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς 

ενηµερωµένοι για τη ∆ΕΠΥ και πολλές φορές έχουν λανθασµένες αντιλήψεις για την εν λόγω 

διαταραχή. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές, οι οποίες κατ’ επέκταση επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών µε ∆ΕΠΥ. Το γεγονός 

αυτό επισηµαίνει πόσο σηµαντικό είναι οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις για 

αυτήν την διαταραχή (Goldstein and Goldstein, 1998 σε West, Taylor, Houghton & Hudyma, 2005). 

Επιπλέον µε βάση την συνδυασµένη θεραπεία, σύµφωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί 

δουλεύουν σε συνεργασία µε τους γονείς των παιδιών µε ∆ΕΠΥ για να επιτύχουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα, είναι σηµαντικό να εξακριβώνονται και τα επίπεδα γνώσης των γονιών. Μέχρι 

σήµερα, παρόλα αυτά, αυτά τα ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. 

Στην Ελλάδα δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα για την διαγνωστική 

αξιοπιστία των Ελλήνων γονιών και εκπαιδευτικών των συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ. Με την 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας θα αποκτήσουµε µια εικόνα της ελληνικής πραγµατικότητας, θα 

καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων των διάφορων χωρών µεταξύ τους και θα 

προκύψουν προτάσεις οι οποίες ενδέχεται να συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση εγκυρότερων 

διαγνώσεων της ∆ΕΠΥ σε προσχολικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Υποθέσεις της έρευνας 

 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση της γνώσης των γονέων και των εκπαιδευτικών 

στα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ σε προσχολικό επίπεδο.  

 
Οι επιµέρους στόχοι ήταν οι εξής: 

 
• Να διαπιστωθεί ποια από τις δυο οµάδες αναγνωρίζει µε µεγαλύτερη ευστοχία τα συµπτώµατα 

της ∆ΕΠΥ στην προσχολική ηλικία. 

• Να επισηµανθεί αν οι γνώσεις των δύο οµάδων συσχετίζονται. 

• Να ερευνηθούν οι παράγοντες (αν υπάρχουν) που επηρεάζουν τις γνώσεις των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. 

 

Οι υποθέσεις διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Υπόθεση 1: Υπάρχει διαφορά στις σωστές απαντήσεις των γονέων σε σχέση µε τους 

εκπαιδευτικούς για την αναγνώριση της ∆ΕΠΥ. 

 
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχει διαφορά στις σωστές απαντήσεις των γονέων σε σχέση µε τους 

εκπαιδευτικούς για την αναγνώριση της ∆ΕΠΥ. 

 

 

4.2 Μεθοδολογία 

 
∆ιαδικασία 

Ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε γονείς και εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(νήπια-προνήπια) σε: νηπιαγωγεία-παιδικούς σταθµούς του δήµου Λαγκαδά, ένα ιδιωτικό 

σχολείο στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς στην Πολίχνη 

Θεσσαλονίκης, ένα νηπιαγωγείο στη Παραλία ∆ιονυσίου Χαλκιδικής, ένα νηπιαγωγείο στα 

Μουδανιά Χαλκιδικής και ένα νηπιαγωγείο στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Η επιλογή των σχολείων 

έγινε τυχαία, αλλά καλύπτουν τη γενική αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού, π.χ µεγάλες 

πόλεις, επαρχία, κοινωνικο-οικονοµικά ανώτερα, µέτρια και χαµηλά στρώµατα. Εκπαιδευτικοί απ’ 

όλη την Ελλάδα συµµετείχαν επίσης στην έρευνα µέσω εκπαιδευτικών site στο ίντερνετ.  
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Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο ήταν αναρτηµένο σε δυο site εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής και µπορούσε να συµµετέχει όποιος ήθελε προωθώντας το απαντηµένο ερωτηµατολόγιο 

στο email της ερευνήτριας. Οδηγίες για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων υπήρχαν µέσα 

στα ερωτηµατολόγια πάνω από τα αντικείµενα-ερωτήσεις. 

 Οι γονείς και οι νηπιαγωγοί ενηµερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας, για τους ερευνητές 

και πώς µπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία µαζί τους από γραπτές πληροφορίες που δίνονταν 

µέσα στα ερωτηµατολόγια. Επίσης, διαβεβαιώνονταν ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και η 

συµµετοχή τους ήταν οικειοθελής.  

Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή µε κάθε νηπιαγωγείο-παιδικό σταθµό και πήρε την άδεια από 

τη διευθύντρια κάθε σχολείου και αντίστοιχα από κάθε αρµόδια υπηρεσία. Έπειτα, ήρθε σε 

συνεννόηση µε τις εκπαιδευτικούς όλων των τµηµάτων, τους χορηγήθηκαν τα ερωτηµατολόγια και 

εκείνες µε τη σειρά τους τα διένειµαν στους γονείς των παιδιών. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

καλούνταν να απαντήσουν τα ερωτηµατολόγια στο σπίτι και να τα επιστρέψουν στην εκπαιδευτικό 

του σχολείου σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο (2 εβδοµάδες). Στην συνέχεια, η ερευνήτρια η ίδια 

παρέλαβε από κάθε σχολείο τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια. 

 

Υλικά 

Το ερωτηµατολόγιο ήταν κοινό για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς µε την διαφορά ότι 

των εκπαιδευτικών περιλάµβανε περισσότερες ερωτήσεις λόγω συνένωσης µε ένα δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο, άλλης έρευνας, οι οποίες όµως δεν αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα. Στην 

αρχή του ερωτηµατολογίου υπήρχε µια παράγραφος, η οποία διαβεβαίωνε τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς ότι ήταν ανώνυµο και τους ενηµέρωνε για τον σκοπό της έρευνας. Περιλάµβανε 10 

ερωτήσεις γεγονότων  για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων και στη συνέχεια 

4 ερωτήσεις γνώσεων, κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) για την διάγνωση-αντιµετώπιση, 

φύση και τα αίτια της ∆υσλεξίας. Ακολουθούσαν 10 διηθητικές ερωτήσεις κλειστού τύπου (Ναι ή 

όχι) εκ των οποίων 5 ήταν διαγνωστικά κριτήρια της ∆ΕΠΥ (2,3,5,6 & 9), 1 του Τραυλισµού (10), 

3 της Αυτιστικής διαταραχής (4,7 & 8) και 1 της σχιζοφρένιας (1), όπως αυτά παρατίθενται στην 

ελληνική εκδοχή του DSM-IV-TR. 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι αυτές, που οι απαντήσεις καθορίζονται από πριν και ο 

ερωτώµενος καλείται να επιλέξει µεταξύ αυτών που προτείνονται. Έτσι δεν αφήνονται περιθώρια 

διφορούµενων απαντήσεων, ενώ γίνονται εύκολα κατανοητές και είναι εύκολο να απαντηθούν και 

να αναλυθούν. Τέλος, χρησιµεύουν σαν ερωτήσεις- φίλτρα, δηλαδή ως µέσο διάκρισης των 

ερωτώµενων. Οι συµµετέχοντες καλούνταν να τσεκάρουν ναι ή όχι δίπλα σε κάθε ένα διαγνωστικό 
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κριτήριο από τα παραπάνω, προκειµένου να απαντήσουν στην ερώτηση: “Κατά τη γνώµη σας ένα 

παιδί που παρουσιάζει ∆ΕΠΥ εµφανίζει: “. Με λίγα λόγια καλούνταν να αναγνωρίσουν και να 

τσεκάρουν τα διαγνωστικά κριτήρια της ∆ΕΠΥ. (Παράρτηµα 1). 

Το ερωτηµατολόγιο των νηπιαγωγών όπως προαναφέρθηκε αποτελούσε µέρος ενός 

µεγαλύτερου ερωτηµατολογίου το οποίο επίσης απευθυνόταν σε νηπιαγωγούς. Ο συνολικός 

αριθµός των ερωτήσεων ήταν 39. Πέρα από τις προαναφερθείσες ερωτήσεις-αντικείµενα, 

περιλάµβανε 25 επιπλέον ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γνώσεων, γεγονότων και γνωµών για 

θέµατα που αφορούσαν τη ∆ΕΠΥ και τη ∆υσλεξία, οι οποίες εξυπηρετούσαν την άλλη έρευνα. Η 

συνένωση των δυο ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να συγκεντρωθεί µεγάλο 

δείγµα νηπιαγωγών σε λιγότερο χρόνο. Σε κάθε τάξη νηπίων-προνηπίων υπάρχει µόνο ένας- µία 

νηπιαγωγός γεγονός που µαρτυρά τη δυσκολία συλλογής µεγάλου δείγµατος νηπιαγωγών 

(Παράρτηµα 2). 

 
Συµµετέχοντες  

Στην έρευνα συµµετείχαν 251 άτοµα, 135 γονείς νηπίων-προνηπίων και 116 εκπαιδευτικοί 

προσχολικής ηλικίας από δηµόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθµούς της Ελλάδας. Η 

επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε τον χειµώνα 

του 2012-2013.  

Από τους 116 εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής 11 κατείχαν µεταπτυχιακό τίτλο. Οι 114 

ήταν γυναίκες και οι 2 άντρες και η ηλικία τους κυµαίνονταν από 20-60 ετών µε µέσο όρο 33.4. Οι 

75 από αυτούς υπηρετούσαν σε δηµόσιο σχολείο και οι 29 σε ιδιωτικό. 84 από τους 

εκπαιδευτικούς υπηρετούσαν σε επαρχία, ενώ 30 υπηρετούσαν σε πόλη. Τέλος, η εργασιακή τους 

εµπειρία τους κυµαινόταν από 0-30 χρόνια. 

Το δείγµα των γονέων απαρτίζονταν από 38 πατέρες και 97 µητέρες, ηλικίας από 20-60 και 

µέσο όρο 35.5. Σε επαρχία διέµεναν 20 από τους πατέρες και 60 από τις µητέρες, ενώ 18 από τους 

πατέρες και 36 από τις µητέρες διέµεναν σε πόλη. Το µορφωτικό τους επίπεδο ποικίλε. 

Συγκεκριµένα, 8 γονείς ήταν απόφοιτοι του ∆ηµοτικού, 10 του Γυµνασίου, 63 του Λυκείου, 25 του 

Πανεπιστηµίου, 15 των ΤΕΙ και 14 κατείχαν Μεταπτυχιακό τίτλο. 

Συµµετέχοντες Ν = 251 

 Γονείς Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

Αριθµός 135 116 

Άντρες - Γυναίκες 38 άντρες – 97 γυναίκες 2 άντρες – 114 γυναίκες 

Ετών 20 - 60 20 – 60 

Μέση ηλικία 35.5 33.4 
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Στατιστική ανάλυση 

Η καταχώρηση των στοιχείων έγινε σε βάση δεδοµένων στο SPSS, από όπου έγινε και η 

στατιστική ανάλυση. Από το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov Smirnov που πραγµατοποιήθηκε 

διαπιστώθηκε ότι τα δεδοµένα δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή. Για τον λόγο αυτό για 

την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικά τεστ. Υπολογίστηκαν οι 

συχνότητες των απαντήσεων και τα ποσοστά τους. Υπολογίστηκε επίσης το κριτήριο της 

ανεξαρτησίας ιδιοτήτων τεστ Χ2, το οποίο συγκρίνει τις παρατηρηθείσες µε τις αναµενόµενες 

συχνότητες για τον έλεγχο των υποθέσεων και την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, που 

υποθέτει ότι οι µεταβλητές µας δεν έχουν σχέση µεταξύ τους. Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

ορίστηκε το α=0,05. Σε κάποιες ερωτήσεις, έγινε επανακωδικοποίηση τιµών, για να 

οµαδοποιηθούν κατηγορίες µεταβλητών που είχαν πολύ λίγες περιπτώσεις. Για να βρεθούν οι 

βαθµοί συσχέτισης εκτελέστηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος Spearman.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Αποτελέσµατα 

 

Πίνακας Α  Σύγκριση γνώσεων γονέων – εκπαιδευτικών στα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ 

 Γνωρίζουν λίγα Γνωρίζουν µέτρια Γνωρίζουν αρκετά Γνωρίζουν πολύ 

Γονείς  3.7% 34.1% 36.3% 26.7% 

Εκπαιδευτικοί 0.9% 9.5% 25% 64.7% 

 

 

Γράφηµα Α  Σύγκριση γνώσεων γονέων – εκπαιδευτικών στα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ 

3,7%

34,1%
36,3%

26,7%

0,9%

9,5%

25,0%

64,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY

ΣΩΣΤΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

p < .01

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
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Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 40,918a 3 ,000 

Likelihood Ratio 42,773 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 38,584 1 ,000 

N of Valid Cases 251   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,31. 

 

Correlations 

   totalnew Sample 

Spearman's rho totalnew Correlation Coefficient 1,000 ,402** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 251 251 

sample Correlation Coefficient ,402** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 251 251 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τους  παραπάνω πίνακες παρατηρούµε ότι Χ2(3)=40,918,   p=0.000< 0.01 , που 

σηµαίνει ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στις  σωστές απαντήσεις των γονέων σε 

σχέση µε τους  εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια και βλέποντας και τον πίνακα διασταυρώσεων οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας απαντούν σωστότερα στις ερωτήσεις (67,6%) σε σύγκριση µε 

τους γονείς (32.4%), άρα έχουν µεγαλύτερη γνώση των συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ. Παρατηρώντας 

το γράφηµα διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί που γνώριζαν πολύ καλά τα συµπτώµατα της 

∆ΕΠΥ ήταν περισσότεροι από διπλάσιοι, σε σύγκριση µε τους γονείς που αντίστοιχα τα γνώριζαν 

πολύ καλά (64.7% ≠ 26.7) (Γράφηµα Α). 
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Για να βρούµε το βαθµό συσχέτισης εκτελέσαµε το µη παραµετρικό έλεγχο Spearman και 

προέκυψε ότι r = 0.402 , δηλαδή υπάρχει µια µέτρια θετική συσχέτιση των σωστών απαντήσεων 

των γονέων σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς. 

 

Πίνακας Β  Σχέση τόπου διαµονής - Σωστές απαντήσεις γονέων 

 Γνωρίζουν λίγα Γνωρίζουν µέτρια Γνωρίζουν αρκετά Γνωρίζουν πολύ 

Γονείς 
πόλης  

3.7% 16.7% 40.7% 38.9% 

Γονείς 
επαρχίας 

2.5% 45.7% 33.3% 18.5% 

 

 

Γράφηµα Β  Σχέση τόπου διαµονής - Σωστές απαντήσεις γονέων 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,702a 
3 ,003 

Likelihood Ratio 14,372 
3 ,002 

Linear-by-Linear Association 9,995 
1 ,002 

N of Valid Cases 135   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,60. 

 
Από τον έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι Χ2(3)=13,701 ,  p= 0,003<0,05 , συνεπώς  υπάρχει 

διαφορά στο αν απαντούν σωστά οι γονείς σε σχέση µε τον τόπο διαµονής τους. Με άλλα λόγια,  

διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά οι σωστές απαντήσεις των γονέων ανάλογα µε τον τόπο 

διαµονής τους. Από τον πίνακα ποσοστών φαίνεται ότι αυτοί που διαµένουν στην πόλη γνωρίζουν 

πολλά περισσότερα για το θέµα (78,9%)  έναντι αυτών που διαµένουν στην επαρχία (51,8%) 

p<0,05. Μάλιστα, οι γονείς που διέµεναν σε πόλη και γνώριζαν πολύ καλά τα συµπτώµατα της 

∆ΕΠΥ ήταν οι διπλάσιοι από τους γονείς που διέµεναν σε επαρχία (38.9% ≠ 18.5%) (Γράφηµα 

Β). 
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Πίνακας Γ  Σχέση σωστών απαντήσεων γονέων – Επίπεδο σπουδών 

 Γνωρίζουν λίγα Γνωρίζουν µέτρια Γνωρίζουν αρκετά Γνωρίζουν πολύ 

Γονείς 
απόφοιτοι 
σχολείου  

3.7% 42% 34.6% 19.8% 

Γονείς µε 
ανώτερες 
σπουδές 

1.9% 22.2% 38.9% 37% 

 

Γράφηµα Γ   Σχέση σωστών απαντήσεων γονέων – Επίπεδο σπουδών 

3,7%

42,0%

34,6%

19,8%

1,9%

22,2%

38,9%

37,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ΛΙΓΑ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY

ΣΧΕΣΗ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,881a 3 ,049 

Likelihood Ratio 8,024 3 ,046 

Linear-by-Linear Association 7,538 1 ,006 

N of Valid Cases 135   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,60. 
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Από τον έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι X2(3)=7.881, p = 0.049 <0.05 , συνεπώς  υπάρχει 

στατιστική σηµαντική διαφορά στο αν απαντούν σωστά οι γονείς σε σχέση µε το µορφωτικό 

τους επίπεδο-σπουδές. Οι γονείς ανώτερης εκπαίδευσης, δηλαδή οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, 

Πανεπιστήµιου ή και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού, διέθεταν περισσότερες γνώσεις (66.11%) από 

τους γονείς που ήταν απόφοιτοι ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου (59.14%) p < 0.05. Από το 

γράφηµα 3 επίσης διαπιστώνεται ότι οι γνώσεις των γονιών ανώτερου µορφωτικού επιπέδου, 

που γνώριζαν πολύ καλά τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ ήταν σχεδόν διπλάσιοι στον αριθµό από 

τους γονείς χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου (37% ≠ 19.8%). 

 

 

Πίνακας ∆  Σχέση σωστών απαντήσεων γονέων – Είδος σχολείου 

 Γνωρίζουν λίγα Γνωρίζουν µέτρια Γνωρίζουν αρκετά Γνωρίζουν πολύ 

Γονείς πόλης  3.7% 16.7% 40.7% 38.9% 

Γονείς επαρχίας 2.5% 45.7% 33.3% 18.5% 

 

Γράφηµα ∆   Σχέση σωστών απαντήσεων γονέων – Επίπεδο σπουδών 
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ΣΧΕΣΗ  ΣΩΣΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ  - ΕΙΔΟΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

P <.05

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,749a 3 ,05 

Likelihood Ratio 8,411 3 ,038 

Linear-by-Linear Association 5,993 1 ,014 

N of Valid Cases 135   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,86. 

 

Από τον έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι Χ2(3)=7,749 ,  p= 0,05=0,05 , συνεπώς υπάρχει –

οριακή- διαφορά στο αν απαντούν σωστά οι γονείς σε σχέση µε το σχολείο.  Με άλλα λόγια 

διαφέρουν -οριακά- στατιστικώς σηµαντικά οι σωστές απαντήσεις των γονέων ανάλογα µε το 

σχολείο φοίτησης των παιδιών τους. Οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία 

γνωρίζουν καλύτερα τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ (71.3%) σε σύγκριση µε τους γονείς που τα παιδιά 

τους φοιτούν σε δηµόσια σχολεία (69.4%). Από το γράφηµα φαίνεται η υπεροχή των γονέων που 

τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και γνωρίζουν πολύ καλά τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ, 

έναντι των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν σε δηµόσια σχολεία και γνωρίζουν πολύ καλά τα 

συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ (41.4% ≠ 22.6%), ωστόσο δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους,  p= 0,05 (Γράφηµα ∆). 
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5.2 Συζήτηση 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση 

της έρευνας, ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στις σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς για 

τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ, σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής 

ηλικίας γνωρίζουν καλύτερα τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ (67,6%) σε σύγκριση µε τους γονείς 

παιδιών προσχολικής ηλικίας (32.4%). Το εύρηµα αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας των Sax & Kautz (2003) οι οποίοι υπέθεσαν ποιοι θα γνώριζαν καλύτερα τη ∆ΕΠΥ. 491 

οικογενειακοί γιατροί, παιδίατροι και παιδοψυχίατροι εκτίµησαν ότι µεταξύ άλλων (γονέων, 

γιατρών, άλλων ατόµων από το προσωπικό του σχολείου, σχολικών συµβούλων, φροντιστών 

παιδιών, γειτόνων κ.α.) πρώτοι οι δάσκαλοι (46,4%) αναγνωρίζουν την ∆ΕΠΥ, έπειτα οι γονείς 

(30,2%) και µετά όλοι οι άλλοι (Sax & Kautz, 2003, σ.171-174). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των West, Taylor, Houghton & Hudyma (2005, Αυστραλία) 

δεν συµφωνούν µε τα ευρήµατα της υπάρχουσας έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, οι παραπάνω 

ερευνητές υποστήριξαν ότι οι γνώσεις των γονέων, οι οποίες εξετάστηκαν µέσω ενός 

ερωτηµατολογίου (KADD-Q), σε γενικές γραµµές ήταν σηµαντικά καλύτερες από εκείνες των 

εκπαιδευτικών (αίτια: γονείς 76.6% - εκπαιδευτικοί 65.2%, χαρακτηριστικά: γονείς 62.8% - 

εκπαιδευτικοί 59%, αντιµετώπιση: γονείς 57.8% - εκπαιδευτικοί 47.8%). Παρόλα αυτά δεν βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις γνώσεις γονέων-εκπαιδευτικών για τα 

χαρακτηριστικά της ∆ΕΠΥ (West, Taylor, Houghton & Hudyma, 2005, σ. 192-206). 

Σε αντίθεση επίσης, µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται τα αποτελέσµατα 

της έρευνας των Coutinho, Mattos, Schmitz, Fortes & Borges (2009, Βραζιλία). Χρησιµοποιώντας 

ως εργαλείο την βραζιλιάνικη έκδοση του ερωτηµατολογίου SNAP-IV, το οποίο συµπλήρωσαν οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί, βρήκαν ότι οι γονείς πραγµατοποιούσαν εγκυρότερες “διαγνώσεις” της 

∆ΕΠΥ (40 στα 44 παιδιά) έναντι των εκπαιδευτικών (29 στα 44 παιδιά) (Coutinho, Mattos, 

Schκmitz, Fortes & Borges, 2009, σ. 101-103). 

Τα διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ των ερευνών µπορεί να προκύπτουν εξαιτίας του 

µικρού αριθµού των συµµετεχόντων, πράγµα το οποίο συνεπάγεται µη γενικεύσιµα 

συµπεράσµατα. Επίσης, η διαφορετική κουλτούρα και εκπαίδευση των συµµετεχόντων µπορεί να 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Σε κάποιες χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία) µπορεί να 

πραγµατοποιούνται περισσότερα προγράµµατα ενηµέρωσης και κατάρτισης των γονέων για τη 

∆ΕΠΥ σε σύγκριση µε την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα οι γονείς άλλων χωρών να διαθέτουν 

περισσότερες γνώσεις για το διερευνηθέν θέµα σε σύγκριση µε τους Έλληνες γονείς. Επίσης, 

µπορεί οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είτε µέσω της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είτε µέσω 
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σεµιναρίων και συνεδρίων να ενηµερώνονται περισσότερο σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς 

των άλλων χωρών ή από τον συνδυασµό των δύο να προκύπτουν τα αποτελέσµατα. 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µαρτυρούν ότι υπάρχει µια µέτρια θετική συσχέτιση 

των γνώσεων των γονέων σε σχέση µε των εκπαιδευτικών για τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ 

(r=0.402). Με αυτό το εύρηµα συµφωνούν σχεδόν όλες οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί ως 

σήµερα για τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών και πως τα αξιολογούν οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί (Touliatos & Lindholm 1981, σ. 347-354) (Verhulst & Akkerhuis,1989, σ. 123-136) 

(Phillips, Greenson, Collett & Gimpel, 2002, σ. 283-299) (Malhi, Singhi, & Sidhu, 2008, σ.223-228) 

(Satake, Yoshida, Yamashita, Kinukawa & Takagishi, 2003, σ.111-124). 

Τα νέα ευρήµατα της παρούσας έρευνας είναι ότι τις γνώσεις των γονέων για τα 

συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ επηρεάζουν κάποιοι παράγοντες και συγκεκριµένα: ο τόπος διαµονής 

τους, το µορφωτικό τους επίπεδο-σπουδές και το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους. Για 

την ακρίβεια, οι γονείς που διέµεναν σε πόλη και γνώριζαν αρκετά - πολύ καλά (39.8%) τα 

συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ, είναι περισσότεροι σε σύγκριση µε τους γονείς της επαρχίας (26.2%). Οι 

γονείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου-σπουδών, δηλαδή οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, 

Πανεπιστήµιου ή και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού και γνώριζαν αρκετά - πολύ καλά τα συµπτώµατα 

της ∆ΕΠΥ (37.95%) είναι περισσότεροι από τους γονείς χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου 

(27.2%) (∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο). Τέλος, Οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε ιδιωτικά 

σχολεία (41.4) και γνώριζαν αρκετά - πολύ καλά τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ ήταν περισσότεροι σε 

σύγκριση µε τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε δηµόσια σχολεία  (28.75%). 

   

5.3 Συµπεράσµατα 

Οι γνώσεις κυρίως των Ελλήνων γονέων αλλά και σε µικρότερο βαθµό των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών για την ∆ΕΠΥ δεν είναι επαρκείς. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στη πρώιµη ανίχνευση - διάγνωση και αντιµετώπιση της ∆ΕΠΥ. Συχνά 

µπορεί να είναι οι πρώτοι που παρατηρούν συµπεριφορές συνδεόµενες µε τη ∆ΕΠΥ και παρέχουν 

βοηθητικές πληροφορίες στους ειδικούς. Οι συνέπειες της ∆ΕΠΥ κατά την παιδική, εφηβική αλλά 

και ενήλικη ζωή είναι καταστροφικές και επιδρούν στους περισσότερους τοµείς της ζωής του 

ανθρώπου. Η ελλιπής κατάρτιση και ενηµέρωση των γονέων και εκπαιδευτικών µπορεί να αποβεί 

καταστροφική για ένα παιδί, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.  

Η κινητοποίηση της κρατικής µέριµνας για την ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης και 

ενηµέρωσης των γονιών και εκπαιδευτικών για την ∆ΕΠΥ κρίνεται ζωτικής σηµασίας. Μόνο µέσω 

της πρόληψης και πρώιµης διάγνωσης µπορεί να υπάρξει πρώιµη αντιµετώπιση. Η πρώιµη 
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διάγνωση και αντιµετώπιση της ∆ΕΠΥ συνεπάγεται περισσότερο υγιή και ευτυχισµένα παιδιά και 

κατ’ επέκταση καλύτερη οικονοµική αλλά και γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.  
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5.4 Περιρισµοί - Προτάσεις 

Πιθανό περιορισµό της έρευνας µπορεί να αποτέλεσε η σύµπτυξη δυο ερωτηµατολογίων 

(των εκπαιδευτικών) σε ένα για την εξυπηρέτηση δυο ερευνών σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα 

µε µεγαλύτερο δείγµα. Το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών ήταν εµφανώς εκτενέστερο από 

εκείνο των γονέων. Ο µεγάλος αριθµός ερωτήσεων µπορεί να κούρασε τους συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικούς και να απάντησαν χωρίς να έδωσαν την πρέπουσα σηµασία στα αντικείµενα-

ερωτήσεις, αντίθετα µε τους γονείς που µπορεί να απάντησαν πιο ξεκούραστα και πρόθυµα λόγω 

του µικρού αριθµού ερωτήσεων. Επίσης, η αναφορά των ερωτήσεων µια στη ∆ΕΠΥ και µια στη 

∆υσλεξία µπορεί να δηµιούργησαν σύγχυση στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µε αποτέλεσµα 

οι απαντήσεις τους να µην είναι ακριβής. 

Επίσης, οι συµµετέχοντες και κυρίως οι εκπαιδευτικοί ίσως να αποτελούσαν έναν αυτό-

επιλεγέντα πληθυσµό µε περισσότερες γνώσεις που να µην ήταν αντιπροσωπευτικός του 

γενικότερου αντίστοιχου εκπαιδευτικού πληθυσµού της χώρας, γι’ αυτό και γνώριζαν καλύτερα 

από τους γονείς τα συµπτώµατα της ∆ΕΠΥ. 

Μια έρευνα µε σηµαντικά µεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγµα που να απαντά 

ακριβώς στις ίδιες ερωτήσεις, χωρίς την προσθήκη άλλων ερωτήσεων, θα «παρήγαγε» 

περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτηµα (1) 

ΑΝΩΝΥΜΟ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

Aγαπητέ γονέα, 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και μας ενδιαφέρει μόνο η δική σας,  ειλικρινής  απάντηση. Μέσω αυτού 

θα διερευνηθούν οι απόψεις και η στάση των Ελλήνων νηπιαγωγών στο θέμα της Ειδικής Αγωγής και 

ειδικότερα των Μαθησιακών Δυσκολιών, της Δυσλεξίας και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). 

Σας παρακαλούμε, να διαβάσετε και να απαντήσετε προσεκτικά και με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ημερομηνία:   ….…/…..…/ 2012      Φύλλο:  Άνδρας         Γυναίκα          Ηλικία: …………………................                       

Συγγένεια:   Πατέρας      Μητέρα        Άλλη συγγένεια:  ……………...  Επάγγελμα:……………………… 

Πόλη  νηπιαγωγείου: …………..…………..…     Τάξη:…………      Έτος γέννησης παιδιού:…………………………        

Σπουδές:  Απόφοιτος δημοτικού             Απόφοιτος γυμνασίου                 Απόφοιτος λυκείου         

Πανεπιστήμιο              ΤΕΙ            Μεταπτυχιακό             Διδακτορικό   

Άλλες σπουδές (ειδικότητα): ………………………………….......................................................................................... 

Ερωτήσεις 

1) Ποιες επιστημονικές ειδικότητες είναι αρμόδιες για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της   

     Δυσλεξίας (επιλέξετε  μία ή περισσότερες απαντήσεις):     Ψυχολόγοι     Λογοθεραπευτές          

     Εργοθεραπευτές       Ειδικοί Παιδαγωγοί   

 

2) Η Δυσλεξία είναι πρόβλημα (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):      Προφορικού Λόγου – Ομιλίας       

     Γραπτού Λόγου      Και των δύο εξίσου    

 

3) Για να μπορεί να διαγνωστεί η δυσλεξία θα πρέπει ο μαθητής απαραίτητα να υστερεί    

     σημαντικά στην (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):   Ομιλία      Ορθογραφία       Ανάγνωση        

     Αριθμητική   

 

4) Η δυσλεξία προκαλείται από (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):   Αρνητικό περιβάλλον       

     Κακή διδασκαλία       Βιολογικά αίτια   
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Κατά τη γνώμη σας ένα παιδί που παρουσιάζει ΔΕΠΥ: 

5) Συχνά παρουσιάζει ψευδαισθήσεις.                                                                               Ναι       Όχι  

 

6) Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε δουλειές ή  

δραστηριότητες παιχνιδιού.                                                                                                   Ναι       Όχι  

 

7) Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.               Ναι       Όχι  

 

8) Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια του ή στριφογυρίζει στη θέση του.   Ναι       Όχι  

 

9) Συχνά παρουσιάζει εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε ειδικές, μη λειτουργικές 

συνήθειες ή τελετουργίες.                                                                                                       Ναι       Όχι  

 

10) Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες  

αναμένεται ότι θα παραμείνει καθιστός(-ή).                                                                    Ναι       Όχι  

 

11) Συχνά παρουσιάζει καθυστέρηση, ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της 

ομιλούμενης γλώσσας.                                                                                                             Ναι       Όχι  

 

12) Συχνά παρουσιάζει επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων.               Ναι       Όχι  

 

13) Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους  

(π.χ. παρεμβαίνει απρόσκλητος σε συζητήσεις  ή παιχνίδια).                                     Ναι       Όχι                                                                                                                              

  

14) Συχνά επαναλαμβάνει ήχους και συλλαβές.                                                              Ναι       Όχι  

 

 

 

 

 

 

                    Ευχαριστoύμε πολύ για την καλοπροαίρετη συνεργασία σας! 

 

 

Γεώργιος Θ. Παυλίδης                                                                                       Αναστασία Δεληγιαννίδου 

Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών                                                        nat.deligian@yahoo.gr 

Pavlidis@ uom.gr                                                                                                 6937401836 
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Παράρτημα (2) 

 

ΑΝΩΝΥΜΟ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Aγαπητέ/-ή Εκπαιδευτικέ, 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και μας ενδιαφέρει μόνο η δική σας,  ειλικρινής  απάντηση. Μέσω αυτού θα 

διερευνηθούν οι απόψεις και η στάση των Ελλήνων νηπιαγωγών στο θέμα της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, της Δυσλεξίας και της Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). 

 

Σας παρακαλούμε, να διαβάσετε και να απαντήσετε προσεκτικά και με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ημερομηνία:   ….…/…..…/ 2012      Φύλο:   Άνδρας      Γυναίκα       Ετών: ……….    Έτη υπηρεσίας: ….…  

Πόλη  σχολείου: …………..……………..……………………………………………….      Αριθμός μαθητών: …….…    

Εργάζεστε στον:       Δημόσιο τομέα       Ιδιωτικό τομέα   

Βασικές σπουδές: Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας   Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος (4ετούς φοίτησης)                                             

Μεταπτυχιακό          Διδακτορικό   

Άλλες σπουδές (ειδικότητα): …………………………………..........................................................................................………. 

 

Ερωτήσεις 

1) Πόσα εξαμηνιαία ή ετήσια μαθήματα διδαχτήκατε κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών σας για: 

Τις Μαθησιακές Δυσκολίες ή τη Δυσλεξία:                                      Τη ΔΕΠΥ:                                                                          

      0       1       2       3 ή περισσότερα                                      0       1       2       3 ή περισσότερα    

2) Εάν δεν διδαχθήκατε κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών σας, έχετε αποκτήσει σχετικές γνώσεις:  

   Για τη Δυσλεξία από:                                                                                Για τη ΔΕΠΥ από: 

   Σεμινάρια     Διαλέξεις     Συνέδρια                                        Σεμινάρια     Διαλέξεις     Συνέδρια   

   Μεταπτυχιακά     Προγράμματα Εξειδίκευσης                      Μεταπτυχιακά     Προγράμματα Εξειδίκευσης  

   Βιβλία, Επιστημονικά περιοδικά και Άρθρα                                Βιβλία, Επιστημονικά περιοδικά και Άρθρα    

3) Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την Ανίχνευση-Εντοπισμό παιδιών με: 

     Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία:                                                      ΔΕΠΥ:                                                       Καθόλου                                                                          

     Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ                            Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ        
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4) Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την Αντιμετώπιση παιδιών με: 

     Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία:                                                      ΔΕΠΥ:                                                       Καθόλου                                                                       

     Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ                            Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ         

5) Πόσα σεμινάρια/διαλέξεις/ συνέδρια με θέμα τις Μαθησιακές Δυσκολίες , τη Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ  έχετε 

παρακολουθήσει τα τελευταία 5 χρόνια; …………….      

6) Γνωρίζετε τι είναι η Δυσλεξία;                                                             Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ      

7) Γνωρίζετε τι είναι η ΔΕΠΥ;                                                                   Καθόλου    Λίγο    Πολύ    Πάρα πολύ     

8) Έχετε διδάξει σε παιδιά με: 

      Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία:                                                     ΔΕΠΥ:    

      Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω                                                    Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω   

9) Εάν έχετε διδάξει σε μαθητές με Δυσλεξία, η "διάγνωση" έγινε από:     Εσάς     Ειδικούς     Σε συνεργασία με 

συναδέλφους     Εκπαιδευτικούς συμβούλους  

10) Εάν έχετε/είχατε μαθητές με ΔΕΠΥ, η ‘’διάγνωση’’ έγινε από:    Εσάς       Ειδικούς       Συναδέλφους          

        Εκπαιδευτικούς Συμβούλους    

11) Ποιες επιστημονικές ειδικότητες είναι αρμόδιες για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας (επιλέξετε     

        μία ή περισσότερες απαντήσεις):    Ψυχολόγοι       Λογοθεραπευτές       Εργοθεραπευτές         

        Ειδικοί Παιδαγωγοί   

12) Η Δυσλεξία είναι πρόβλημα (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):        Προφορικού Λόγου – Ομιλίας       

       Γραπτού Λόγου      Και των δύο εξίσου   

13) Για να μπορεί να διαγνωστεί η δυσλεξία θα πρέπει ο μαθητής απαραίτητα να υστερεί σημαντικά στην   

       (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):   Ομιλία      Ορθογραφία       Ανάγνωση      Αριθμητική 

14) Η δυσλεξία προκαλείται από (επιλέξτε μία μόνο απάντηση):    Αρνητικό περιβάλλον        Κακή διδασκαλία   

        Βιολογικά αίτια    

15) Πιστεύετε ότι τα σχολεία πρέπει να γίνουν περισσότερο ‘’φιλικά’’ προς τους μαθητές που έχουν διαγνωσθεί με     

       Δυσλεξία – ΔΕΠΥ ;                                                                                                                                                          Ναι     Όχι  

16) Σε άλλες χώρες είναι διαδεδομένα τα σχολεία που είναι φιλικά προς τη Δυσλεξία (Dyslexia Friendly Schools)  

        και έχουν ως βασική επιδίωξη να ενσωματώνουν επιτυχώς μαθητές με δυσλεξία στα γενικά σχολεία.    

        Συμφωνείτε με την ύπαρξή τους και στη χώρα μας;                                                                                          Ναι     Όχι  
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17) Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Ειδικού Παιδαγωγού ή Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε σχολείο  

       για την Αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές  Δυσκολίες , Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ;                                      Ναι     Όχι  

18) Εάν αντιληφθείτε ότι ένας μαθητής σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, θα τον παραπέμψετε άμεσα σε  

        κάποιον ειδικό ;                                                                                                                                                              Ναι     Όχι  

19) Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό: 

        Οι μαθητές με Δυσλεξία:   Ναι     Όχι                                                       Οι μαθητές με ΔΕΠΥ:   Ναι     Όχι                                                                                                                              

20) Θεωρείτε απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα Ειδικής  

  Αγωγής, Δυσλεξίας και ΔΕΠΥ;                                                                                                                                         Ναι     Όχι  

 

Κατά τη γνώμη σας ένα παιδί που παρουσιάζει ΔΕΠΥ:  

21) Συχνά παρουσιάζει ψευδαισθήσεις.                                                                                                                        Ναι     Όχι  

 
22) Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε δουλειές ή  

        δραστηριότητες παιχνιδιού.                                                                                                                                      Ναι     Όχι  

 

23) Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.                                                        Ναι     Όχι  

 
24) Συχνά παρουσιάζει εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε ειδικές, μη λειτουργικές  

       συνήθειες ή τελετουργίες.                                                                                                                                           Ναι     Όχι  

 

25) Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια του ή στριφογυρίζει στη θέση του.                                           Ναι     Όχι  

 
26) Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες   

       αναμένεται ότι θα παραμείνει καθιστός/-ή.                                                                                                          Ναι     Όχι  

 
27) Συχνά παρουσιάζει καθυστέρηση ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της 

ομιλούμενης γλώσσας.                                                                                                                                                         Ναι     Όχι  

 

28) Συχνά παρουσιάζει επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων.                                                           Ναι     Όχι  

 
29) Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει  

απρόσκλητος σε συζητήσεις ή παιχνίδια).                                                                                                                    Ναι     Όχι                                                                                                              

 

30) Συχνά επαναλαμβάνει ήχους και συλλαβές.                                                                                                          Ναι     Όχι  

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις η απάντηση σας μπορεί να είναι μόνο μία:   

Κυκλώστε αυτό που σας αντιπροσωπεύει: 

ΔΑ:   Διαφωνώ Απόλυτα    Δ:   Διαφωνώ    Σ:   Συμφωνώ    ΣΑ:   Συμφωνώ Απόλυτα     ΔΓ:   Δεν Γνωρίζω 
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31) Είναι απαραίτητη η σε βάθος μόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής κατά την διάρκεια   

        των βασικών τους σπουδών.                                                                                                            ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

32) Η συνεχής σχολική αποτυχία του μαθητή προκαλεί την αρνητική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 

                                                                                                                                                                                       ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

33) Πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα  παιδιά με: 

        Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία:   ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ                                                   ΔΕΠΥ:   ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

34) Η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με: 

        Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία:   ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ                                                   ΔΕΠΥ:   ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

35) Η Παράλληλη Στήριξη πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν αποτυγχάνει η κανονική εκπαίδευση.                  

                                                                                                                                                                                                    ΔΑ Δ Σ ΣΑ ΔΓ 36) 

Εμποδίζεται η πρόοδος της τάξης εξαιτίας της συνδιδασκαλίας παιδιών: 

        Με και χωρίς Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία:                                                                    Με και χωρίς ΔΕΠΥ:  

        ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ                                                                                                                                       ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ     

37) Το νηπιαγωγείο σας διαθέτει για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες ή ΔΕΠΥ 

         Την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή:                                            Το κατάλληλα εκπαιδευμένα προσωπικό:                        

         ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ                                                                                                                                      ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

38) Πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δωρεάν δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης   

        στην Ειδική Αγωγή, για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα;  

                                                                                                                                                                                       ΔΑ    Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

39) Είμαι διατεθειμένος/-η να εκπαιδευτώ στις σύγχρονες μεθόδους της ειδικής διδασκαλίας.   

                                                                                                                                                                                      ΔΑ     Δ     Σ     ΣΑ     ΔΓ 

                                  

Ευχαριστούμε πολύ για την καλοπροαίρετη συνεργασία σας! 

 

Ντόρα Νικολαϊδου                                    Γεώργιος Θ. Παυλίδης                                  Αναστασία Δεληγιαννίδου 

dora._ni@hotmail.com            Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών                    nat.deligian@yahoo.gr                                                                                         

  6957 463 491                                               Pavlidis@ uom.gr                                             6937401836 

                                                                                2310891333-4 
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