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Резюме: Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност  е нарушение, което се 

проявява в ключовите области на функциониране: училищна дейност, домашна среда, отношения с 

връстници и поведениe. В доклада се засягат възможностите за повлияване върху детето със СДВХ  на 

различните фигури в неговия живот: родителите, учителите, специалистите през предизвикателствата, 

дефицитите и преимуществата на децата 
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Abstract: The syndrome of attention deficit hyperactivity disorder is a disorder that occurs in the key 
areas of operation: school activity, home environment, relationships with peers and behavior. The report 
addresses the opportunities for influencing child with ADHD different figures in his life: parents, teachers, 
professionals in the challenges, deficiencies and advantages of the children. 
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Въведение 

СДВХ е нарушение, което се проявява в ключовите области на функциониране: 

училищна дейност домашна среда, отношения с връстници, поведение. 

Хиперактивното поведение не е константа и е възрастово детерминирано. Трудности се 

срещат в опитите за модификация на поведението. Положителните резултати се 

съхраняват във времето бавно, изискват много повторения. Когато външните стимули 

вече не съществуват, често достиженията са ограничени. 
Още от 1997 г. Майхенбаум твърди, че за лечение на хиперактивността най-

много помагат подходи, основани на самообучение и решаване на проблеми. 

Необходимо е да се отчита, че всяка когнитивна дейност трябва да се съчетава със 

стратегии за поведенческа стимулация. Комбинираното лечение между поведенчески, 

психо-социални лечебни методики с медикаментозно въздействие, са най-резултатни. 

Медикаментите са необходими при асоциираните деструктивни отклонения.  
Терапията на хиперактивното дете включва координация между родител, дете и 

професионалист. Терапията е ндивидуализирана и съобразена с: тежестта и вида на 

нарушението; възраст на детето; ниво на развитие на интелекта; придружаваща 

симптоматика.; особности на родителите за сътрудничество. 
 I. Терапевтична работа с родителите: 
Когато изграждаме терапевтичното планиране, е необходимо да се съобразим с 

образователните, семейните и поведенческите цели. За наличието  на по-ясна 

диагностична оценка клиничният инвентар включва: интервю с родителя и детето, 

въпросници за оценка на поведението, пряко наблюдение, проективни методики, 

ролеви игри. Ако СДВХ се разглежда като когнитивен конструкт, той ще е нужен, за да 

се разбере организацията на мислене и поведение на тези деца. На поведенческо 

равнище се отразява симптоматика,  която има генетична и неврологична база. 

Етиологията е полифакторна, но най-малко се говори за родителското влияние върху 

синдрома на хиперактивноста. То се разглежда като неемпирично и в рамките на 

допусканията, че родителският конфликт ще се отрази на детското поведение. Рядко се 

срещат научни източници, които да валидизират неефективното родителство като 
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възможен предиктор на отношенията с децата. Обикновено родителите са 

експериментирали с множество методи преди да потърсят помощ.  Негативната 

репутация на детето им е потвърдена, а партньорските им отношения са белязани с 

високо ниво на неудовлетвореност и тревожност. Родителската комуникация с детето 

до този момент се характеризира с неясно дефинирани граници на позволеност и 

непозволеност. Родителският стил е амбивалентен в проявите си. Обикновено единият 

от родителите е либерално – разрешителен, а другият е авторитарен. Родителите често 

са толерантни към поведението на детето и прагът им на търпимост е висок, но за 

сметка но това, наказанията са сурови и нерелевантни на провиненията. 

Характеризират се с твърдост, неочакваност. В стремежа си да контролират външните 

прояви на децата, родителите са склонни към императивен изказ, резки ограничителни 

команди и висок тон. Те корелират с властови стремеж за подчинение на детето и 

непропорционални изисквания за послушание. С времето тази комуникация става 

изморителна за двете страни, а поведенческите отговори на детето са резистентни. 

Позицията на детето е свързана или с безразличие или с опортюнизъм. Родителската 

фрустрация е голяма, а раздразнението към детето и нежелателното му поведение 

взаимно се подкрепят и усилват. Слабото позитивно присъствие в живота на детето е 

индикация за повишен риск от поява на хиперактивност и агресия. Позитивното 

присъствие на родителя е дефицитно в : 
- насърченията;  
- наставления и препоръки за просоциално поведение;   
- положителна стимулация за повишаване на мотивацията; 
- предоставяне на избор; 
- положителна реакция към инициативите на детето.  

Шансът на детето да привлече вниманието върху себе си, е негативното 

поведение  Yong, Bramham[6] идентифицират няколко роли на терапевта в 

индивидуалните и съвместни сесии с родители – деца. Те са следните: 
1. Поддръжник – подкрепа на силните страни, които да овластят 

позицията на помощ за самопомощ, подкрепа на родителя 
2.  Социален посредник– как да се разбира и комуникира с децата с 

подобно нарушение 
3. Обучител – изграждане и апробиране на подходящи стратегии за 

справяне. 
Бих добавила и ролята на „нормативен родител”, който да подскаже и разкаже  

поставянето на граници и изграждането на структура. Обучението на родителите е 

съдържателно и базово, вариращо от валидизация на диагнозата, съпътстващи и 

преобладаващи симптоми  до обучение в родителски умения. Най-важните зони на 

родителско влияние в терапията са следните:   
* Подобряване стила на родителство 
* Промяна на комуникацията с децата 
* Регулация на  поведението чрез структура, игри, интеракция 
*  Улесняване на  телесно-кинестетичното и инцидентно учене 
* Насърчаване на позитивната стимулация 
* Емоционална компетентност 
* Родителска терапия 

Подобряване стила на родителство: Насърчават се  опитите да се избягва 

дихотомното мислене в терминологията на крайностите, когато се дискутира 

поведението на детето: „Това е добро, а това – не!”. В повечето случаи родителите 

виждат нещата парциално, с фокус върху проблемите и конфликтите. В 

психотерапевтичния контакт се разглежда цялостната семейна картина. Разсъжденията 
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са в посока на предефиниране, например чрез въпросите: „С какво моето дете е 

уникално?, За какво съм му благодарен?”, в умението да се вижда плюса зад минуса, 

например: тези деца са енергични, креативни, способни, любопитни, интуитивни, 

честни, забавни и т.н.. Разликата е в отношението към детето и в стремежа да са 

изгради различна интеракция.Родителите експериментират със сътрудничество и 

овластяване към детето, вместо с контрол. Детето се нуждае от подкрепа и структура. 

Подкрепата се дава с нематериални знаци на признателност, като обич и  окуражаване  

с думи, прегръдки, изслушване,съвместна игра, четене и забавление, отбелязване на  

успехите, избягване на  заплахи, бой, мълчание, оттегляне на любовта.Структурата 

помага на детето да разбере, че е важно чрез ясни, сведени до минимум правила за 

поведение, ясно описани очаквания,подкрепа, за да успее, поощряване на 

самостоятелността му и мисленето му,преговори. 
Промяна на комуникацията с децата:  
Това поле включва определяне на съвместните   потребности.  Провокация 

към  детето да взема само решения на проблемите си мислене в посока „Как, по какъв 

начин, какво да направя? Използва се рефлексивното слушане, за да се  разберат  и 

изяснят чувствата и мислите на детето, задават се алтернативи чрез мозъчна атака. 
 Друго съществено звено е използването на окуражаващ език с детето. 

Окуражаването не е поздравление и насърчение, а отбелязване на прогреса и зачитане 

на усилията на детето. Това е дефокусиране от критичното неодобрение на  детето към  

зачитане.  
Регулация на  поведението чрез структура, игри, интеракция  и  улесняване 

на  телесно-кинестетичното и инцидентно учене 

Изграждането на дневен режим и овладяване на импулсивното поведение са 

приоритети. Ролята на терапевта е дидактична. Хиперактивните деца регулират 

поведението си чрез рутина и правила, затова е важно да има установен дневен 

стереотип. Хаотичността и деструкцията намаляват, като се дава позволение на децата 

да се движат, редувайки интервалите на натоварване и кинестетична стимулация и 

игра. Инцедентното учене е феномен за подвижните деца, които усвояват 

съдържанието, комбинирайки го с музика, движение или  стимулация на различните 

сетивни модалности.  
Насърчаване на позитивната стимулация   

Децата със СДВХ се нуждаят от навременни и чести стимули, които да 

възнаградят усилията или желателното поведение. Социални стимули: позитивно 

внимание от родителите,физически знаци на любов :споделена игра; време за почивка 

заедно;положителна похвала и признание. Дейности – стимули: излизане навън - парк, 

ресторант, плаж, театър, спортно събитие;;Материални стимули: играчки, бои, 

колекция, закуски, списания, игри и т.н 
Емоционалната компетентност е едно от най-важните терапевтични 

направления.  Това е имплицитна работа за развитие на емоционална грамотност за 

автентичните емоции, както и умения по разпознаване и назоваване на емоционалните 

състояния в различни житейски ситуации. Целта е самонаблюдение и управление.  
Родителска терапия – това е желателно звено в интеракцията специалист – 

родител. Фокусът е върху, нуждите, целите и автономията на родителя извън контекста 

на родителската субсистема.  
  II. Работа с детето:  когато едно дете се движи, подтекстът е „ виж ме!” – 

подкана за внимание и стимулация. Цялото му поведение е резонанс на отношенията. 

Работата с детето е подчинена на : 
- Регулация на поведението : контрол над  импулсивността, редукция на 

хиперактивността; 



 | 121 

 

 
Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

- Социални умения; общуване с родители, учители и връстници; 
- Работа с емоциите: eмоционално отреагиране, декодиране, вербализация, 

контрол над гнева; 
- Кинестетични игри; 
- Игри за релаксация; 
- Игри за устойчивост и концентрация на вниманието; 
- Нови стратегии  за учене и планиране на дейността; 
Работата в тези аспекти може да се осъществи едновременно или приоритетно да се 

обърне внимание на едно от направленията. Работата с дете със  СДВХ  е 

индивидуална, като  общите  насоки за терапевта  в терапията са:  
- Да не се очаква всичко и веднага. 
- Внимание към поведението и емоциите на детето, за да се предотврати умора. 
-     Външна регулация на поведението чрез контрол  и поощрения,  
-     Кратки и ясни указания    

На този етап е желателно заедно с детето де се изработи система за поощрения и 

наказания, която да му помогне да се адаптира в своята среда по-късно. Ролята на 

терапевта е да се отнася към детето като към личност, която не се идентифицира с 

проблем, а е носител на способности. Основен принцип  в детската  терапия е да се даде 

възможност за експресия, и приемане на поведението с разбиране и респект. 

Терапевтичната работа започва преди появата на самото дете, най-често със среща с 

родителие и максимално изчерпване на анамнестичните детайли. Срещата с тях 

включва и изграждане на терапевтична хипотеза за детето и хода на срещите с него, 

позитивиране на предубежденията към детето и разясняване на принципни работни 

идеи. Пред  детето не се комуникира проблематично.  
Обикновено началото на  работата с хиперактивни деца е недирективната, 

спонтанна игра, която има за цел да минимализира напрежението, да редуцира 

негативните чувства на детето относно срещата, а терапевтът се  оттегля и 

наблюдаваме отстрани игровото му поведение. Терапевтът активно наблюдава развоя 

на играта: предпочитаните играчки, редът, по който детето ги взема, как ги подрежда, 

включва ли ги в сюжет, има ли контекст на играта или е прекъсвана от случайни 

стимули, сменя ли често линията на игра, играе ли с удоволствие или насила, дали 

поведението му е свободно или инхибирано. Втората част от терапевтичния процес е 

насочена към по-директивно общуване на предварително планирани от терапевта игри. 

В терапията на хиперактивни деца планирането и контролът са допустими, 

структурираната игра – също, както и допускането, че поведението на детето не е 

консистентно. В  играта детето може да освободи енергията си, да се почувства 

свободно, а в непосредствения контакт с терапевта да се отработят отново 

емоционалните преживявания. Част от игрите са свързани с контрол над 

импулсивността, редукция на агресивното поведение, емоционално отреагиране. След 

сесиите може да  се дадат  поведенчески задачи, които включват самомониторинг на 

поведението и емоционалното състояние на детето. В терапията с хиперактивни деца се 

следват две  паралелни линии на работа: емоционална рефлексия и изграждане на 

стратегии за поведенчески контрол. Оклендер смята, че е допустимо да се включват 

тактилни упражнения и игри от арт-терапевтичната практика. Тактилните упражнения 

помагат на детето да концентрира вниманието си и да се успокои, както и да разбере 

своето тяло, реакциите,  предупредителните емоционални   сигнали и интроцептивните 

си усещания. В игровата терапия един от най-значителните резултати е постигането на 

самоконтрол и повишаването на самооценката на детето. Това става с непрекъснатата 

подкрепа от страна на терапевта за действията на детето, която по-скоро се изразява 

невербално и присъствено, отколкото чрез вербални насърчения.  
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Край на терапевтичния процес 

Краят на терапевтичния процес може да бъде плавен и хармоничен, като детето е 

експериментирало вече част от предложените поведенчески алтернативи. Може да бъде 

отбелязан със спиране на посещенията му, а може да бъде и договориран.Терапията с 

деца е краткосрочна и продължава между няколко срещи и няколко месеца. Детето има 

естествен стремеж към динамика и растеж, а терапевтът е медиатор в процеса.  

Диагностицираме по външни маркери от поведението на детето:  
- родителите отчитат подобрени взаимоотношения между тях и детето; 
- контролът и самоконтролът са по-балансирани; 
- в училище детето е по-отговорно и по-интегрирано; 
- отбелязва се подобрение на.нтеракциите с връстници и авторитети; 
- емоциите на детето се нивелират и стават по-малко ексцесивни, редуцира се 

тревогата.  
В  края на терапевтичното взаимодействие се дискутират положителните 

промени у детето в диалог с родителите.  
Терапевтичната работа може да се разшири и извън семейната среда, 

включвайки основни насоки за учителя и тристранна комуникация родител – дете – 
учител. Дори това да не е възможно, поведението на детето рефлектира върху всички 

останали отношения. 
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