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Številni otroci imajo danes velike
težave s koncentracijo.

Pri vseh

vzrokih za težave s pozornostjo
mnogi starši velikokrat
spregledajo prehranske navade,
ki še kako vplivajo na stanje
možganov pri najmlajših.
odoben način
življenja nam
danes ponuja
marsikaj, o čemer
naši predniki niso niti sanjali. Na
eni strani obilje in brezglavo potrošništvo, na drugi pa neomejen
dostop do številnih informacij in
znanja. Čeprav imajo današnji otroci kljub vsemu napredku številne
možnosti na vseh področjih, pa skokovito narašča število najmlajših,
ki jih mučijo slabša koncentracija,
depresija, nespečnost in drugi problemi. Ob tem mnoge babice zgolj
odkimavajo z glavo, češ, v naših
časih pa tega nismo poznali.

Pri preprečevanju in odpravljanju težav
zaradi motnje pozornosti pomagajo
fizična aktivnost, dovolj gibanja,
kakovosten spanec in zdrava prehrana.

Kaj se je torej v času ene ali dveh generacij tako spremenilo, da imajo današnji otroci toliko več težav s pozornostjo kot njihovi predniki? Marsikdo ob
tem krivično misli, da so vsega krivi
starši, a pri takem hitrem sklepanju
hitro prezremo prave vzroke, ki se
pogosto skrivajo v ozadju.
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Sindrom ADHDje angleška kratica
za attention-deficit/hyperactivity
disorder, kar pomeni, da ima otrok
težave s pozornostjo in da je
pretirano motorično dejaven.
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vse pogostejša vedenjska motnja,
ki jo ima po ocenah strokovnjakov
približno osem do deset odstotkov
šolo obveznih otrok. Za take otroke
je značilno, da se odzovejo brez razmisleka, so hiperaktivni in imajo
motnje pozornosti. Sicer lahko
razumejo, kaj se od njih pričakuje,
vendar imajo težave s sledenjem
tem navodilom, saj težko sedijo
pri miru.

Seveda se vsi otroci, zlasti pa mlajši, na trenutke vedejo tako in so
velikokrat označeni zgolj kot bolj
živahni, nemirni ali celi razvajeni,
kar je preveč posplošeno. Vendar
se to vedenje od sindroma ADHD
razlikuje tako, da so pri slednjem
simptomi prisotni daljše obdobje in
se pojavljajo v različnih okoliščinah.
Dobra novica je, da se z ustreznim
zdravljenjem otroci s sindromom
ADHD lahko naučijo uspešno živeti s
simptomi ter te v določeni meri tudi
uravnavati, veliko pa lahko storijo
tudi starši sami.
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