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Rozpoznawanie organicznych zaburzeń psychicznych
u dzieci i młodzieży - na podstawie badań własnych!
Assessment oj organie brain disorders in children and adolescents - research report

AGNIESZKA GMIlROWICZ, JOLANT A RABE-JABŁOŃSKA
Z II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi

STRESZCZENIE. Autorki podjęły próbę opracowania schematu postępowania przy rozpoznawaniu
patologii mózgowej i organicznych zaburzell psychicznych u dzieci i młodzieży. W tym celu przeprowadzona została dwustopniowa weryfikacja róż
nych wskaźników organicznego uszkodzenia OUN.

SUMMARY.An attempt was made by the authors
to develop a diagnostic procedure jor the assessment oj cerebral pathology and mental disorders
resulting jrom brain damage in children and adolescents. For this purpose a two-stage verification oj various indices oj brain damage was carried out.

Słowa

khlczowe: organiczne uszkodzenie OUN / rozpoznawanie
Key words: organie CNS damage/ diagnosis

Lipowski (wg 13) określił zaburzenia psychiczne uwarunkowane organicznym uszkodzeniem OUN (ouOUN) mianem "kopciuszka" psychiatrii anlerykańskiej. Przeglądając
piśmiennictwo (1-12, 14-75) dotyczące problematyki tych zaburzeń, natrafia się na podobny stan rzeczy. Panuje właściwie dowolność,
jeżeli chodzi o kryteria rozpoznawania patologii mózgowej, ustalanie czynników uszkadzających OUN oraz ich wpływu na powstawanie różnych zaburzeń psychicznych, a
jednocześnie podważane są tradycyjne poglą
dy na obraz kliniczny zaburzeń psychicznych
uwarunkowanych ouOUN. Najostrzej zarysowuje się to w piśmiennictwie dotyczącym
psychiatrii dzieci i młodzieży.
Dość powszechnie przyjmuje się, że diagnoza psychiatryczna w okresie rozwojowym
powinna mieć charakter dynanliczny, uwzględniający pełny rozwój osobniczy (w tym
także obciążenia przed-, około- i poporodowe) oraz wielopłaszczyznowy, uwzględnia
jący również stan somatyczny, trudności
l _ Temat

szkolne, funkcjonowanie społeczne i relacje
rodzinne. Możliwości takiego ujęcia daje podręcznik diagnostyki i statystyki psychiatrycznej opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (w skrócie DSM
III - 12) oraz rzadziej stosowana wieloosiowa
klasyfikacja Ruttera, Shaffera i Shepherda
(64).

Autorzy DSM III, poza ścisłymi kryteriami
diagnostycznymi (patrz zał. 1, 2, 3), dają jednak tylko ogólne wskazówki dotyczące
określenia "specyficznego czynnika organicznego" przy rozpoznawaniu organicznych zaburzeń psychicznych, a i jego obecność nie jest
zawsze przez nich wymagana.

CEL BADAŃ
Chcąc zmienić istniejący stan rzeczy, autorki podjęły próbę opracowania schematu postępowania przy rozpoznawaniu organicznego
uszkodzenia OUN i organicznych zaburzeń
psychicznych u dzieci i młodzieży.
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OSOBY BADANE I METODA

BADAŃ

Przebadano kompleksowo (ustrukturalizowane pełne badanie psychiatryczne, rutynowe
badanie neurologiczne poszerzone o testy
Duffy'ego, pełne badanie psychologiczne,
eeg, standaryzowany wywiad i in.) łącznie
432 osoby w wieku 15-21 lat Połowę z nich
stanowili pacjenci oddziału młodzieżowego II
Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi, leczeni
w latach 1986-1988. Resztę stanowili uczniowie różnych szkół ponadpodstawowych dobrani losowo i proporcjonalnie (grupa kontrolna).
U wszystkich poszukiwano różnych
wskaźników ouOUN, ustalonych w badaniach wstępnych2 , na podstawie opinii ekspertów. Wykorzystanie metody ekspertów
pozwoliło na wyłonienie najmniej kontrowersyjnych i najbardziej przydatnych wskaźni
ków ouOUN. Były one podstawą zoperacjonalizowanego rozpoznawania patologii
mózgowej u badanych.
Przy opracowywaniu materiału posłużono
się komputerem IBM PC/AT (baz.1 danych
i specjalnie skonstruowanym programem).
W efekcie wyłoniono z grupy pacjentów osoby z patologią mózgową (grupa l, N = 106)
oraz wykluczono z grupy kontrolnej 14 osób
ze stwierdzonym ouOUN.
Następnie porównywano występowanie
poszczególnych wskaźników ouOUN u wszystkich młodocianych ze stwierdzoną patologią
mózgową (grupa l) oraz u młodocianych
z grupy kontrolnej bez patologii mózgowej
(grupa 2, N = 202).
Dla zbadania, czy istnieje zależność statystyczna pomiędzy poszczególnymi cechami,
zastosowano test chi 2. Jeżeli stwierdzono
istotnie statystyczną zależność, wówczas jej
siłę określano przy pomocy współczynnika
współzależności Cramera (V).

2_

WYNIKI BADAŃ
W wywiadach chorobowych dotyczących
przebadanych osób z grupy l najczęściej powtarzały się utraty przytomności - u 63 osób
(59.4%) oraz specyficzne zaburzenia rozwojowe - u 56 osób (58.3%), w dalszej kolejności
występowały dane o patologicznym przebiegu
ciąży i porodu - u 50 osób (47.1 %).
Ogniskowe objawy neurologiczne były
obecne u 12 osób, tzn. u 11.3% badanych
należących do analizowanej grupy młodocia
nych z ouOUN, natomiast tzw. miękkie objawy neurologiczne stwierdzono u ponad
połowy osób z tej grupy (50.9%).
Z1burzenia wegetatywne występowały u 88
młodocianych z ouOUN (83%).
Charakterystyczne objawy psychopatologiczne w sferze poznawczej i emocjonalnej,
które m. in. wchodziły w zakres zoperacjonalizowanej diagnozy ouOUN wystąpiły u ponad 90 badanych z grupy l (blisko 90%).
Patologiczny wynik w teście Bentona
otrzymano u 96 badanych z ouOUN (90.5%),
natomiast znaczącą różnicę między skalą
słowną i bezsłowną w teście Wechslera stwierdzono tylko u 48 młodocianych z tej grupy
(45.2%).
Nieprawidłowy zapis eeg wystąpił u 102
badanych z ouOUN (96.2%). Przy czym najczęściej występowały zmiany zlokalizowane
(u 65% osób), w dalszej kolejności zaś zmiany
napadowe i uogólnione.
Z przeprowadzonej analizy statystycznej
wynika, że wszystkie oceniane wskaźniki ouOUN występowały istotnie częściej w grupie
młodocianych ze stwierdzonym ouOUN niż w
grupie kontrolnej bez ouOUN, jednak siła poszczególnych związków mierzona współczyn
nikiem Cramera (V) była różna.
Silny związek (V>0,5) wystąpił w przypadku następujących wskaźników: charakterystyczne z.1burzenia sfery emocjonalnej,
poznawczej i dążeniowej, patologiczne wyniki w teście Bentona, utraty przytomności oraz
tzw. miękkie objawy neurologiczne. Bardzo

Patrz poprzedni artykuł ("wskaźniki organicznego uszkodzenia OUN u dzieci i młodzieży - w opinii ekspertów")

Rozpoznawanie organicznych zaburzell psychicznych u dzieci i
słaby związek

(V<O,2) natomiast dotyczył:
bólów głowy, neuroinfekcji i zlokalizowanych zmian w zapisie eeg. W pozostałych
przypadkach istniały związki o różnej mocy
(O,2<V<O,5), przy czym odnośnie zaburzeń
rozwojowych oraz patologii ciąży i porodu,
siła związku tych wskaźników z ouOUN była
umiarkowana.
Z różnych konfiguracji poszczególnych
wskaźników ouOUN, które były podstawą
rozpoznawania u badanych ouOUN, zdecydowanie najczęściej (w 46 przypadkach) powtarzał się układ następujących wskaźników:
obciążający

wywiad chorobowy, utraty
patologiczne wyniki w
teście Bent.ona, nieprawidłowy zapis eeg
oraz charakt.eryst.yczne objawy psychopatologiczne (przede wszystkim męczliwość i
chwiejność afektywna). Inne konfiguracje
wskaźników występowały równie rzadko.
przytomności,

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
W celu ustalenia wskaźników ouOUN, które można by przyjąć jako podstawę rozpoznania patologii mózgowej u osób młodocianych,
przeprowadzono badania wstępne. Posłużono
się w nich metodą ekspertów.
W oparciu o statystyczną weryfikację rezultatów badania ankietowego ekspertów wyłoniono zestawy wskaźników ouOUN, które
decydowały następnie o rozpoznaniu patologii mózgowej w przeprowadzonych badaniach. Wśród nich dominowały następujące
objawy psychopatologiczne ze sfery poznawczej: męczliwość, zaburzenia koncentracji
uwagi, obniżenie zdolności uczenia się i ograniczenie zdolności planowania' oraz ze sfery
emocjonalno-dążeniowej: chwiejność emocjonalna, drażliwość, nietrzymanie afektu, zaleganie afektu, nieumotywowane wybuchy
złości, działania impulsywne. Objawy te w
większości nawiązują do różnych opisów następstw ouOUN, a w szczególności do "specyficznej symptomatyki mózgowej" podanej
przez Gollnitz<'l (21) i egzogennego zespołu

młodzieży...
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psychoorganicznego Lemppa (42) oraz do zespołu deficytu uwagi opisanego w DSM III.
Fakt silnego związku wymienionych objawów psychopatologicznych z ouOUN potwierdzony został w naszych badaniach.
Izolowane występowanie tych objawów
psychopatologicznych stwierdzono tylko u
nielicznych badanych z grupy kontrolnej, bez
patologii mózgowej.
Nie potwierdza to opinii Shaffera (61), Krugera, Haubitza (37) i in. o małym znaczeniu
objawów psychopatologicznych dla rozpoznania ouOUN.
Następnymi wskaźnikami, które przyjęto
m.in. jako podstawę rozpoznania ouOUN, były patologiczne wyniki uzyskane w badaniach:
psychologicznym (przeprowadzonym testem
Wechslera i testem Bentona), neuropsychologicznym oraz eeg.
Na dużą przydatność w diagnostyce ouOUN testów inteligencji i wizualno-przestrzennych wskazują m.in. Rut.ter (59) i
Rydzyński (66). Część autorów (Hunger - 26,
Hartje - 24, Poeck i in. - 54) jednak znacznie
większą wartość przypisuje badaniom neuropsychologicznym, chociaż czasochłonność
tych badań uniemożliwia ich rutynowe zastosowanie.
Porównanie występowania patologicznych
wyników w teście Bentona i teście Wechslera
u wszystkich badanych z ouOUN z występo
waniem ich w grupie kontrolnej u osób bez
cech ouOUN wykazało, że patologiczne wyniki testu Bent.ona częściej potwierdzały u
badanych ouOUN, niż znacząca różnica mię
dzy skalą słowną i bezsłowną w teście Wechslera.
Patologiczne wyniki w zapisie eeg wystąpi
ły u prawie wszystkich badanych z patologią
mózgową (u 96%), natomiast w grupie kontrolnej u osób bez ouOUN u ponad połowy
badanych (u 57%), przy czym najsłabiej statystycznie różnicował te dwie grupy badanych
zapis eeg ze zlokalizowaną patologią. Dane
te najbardziej zbliżone są do wyników uzyskanych przez Gollnitza (21) i Rydzyńskiego
(66).
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Na uwagę zasługuje fakt częstego występo
wania patologicznych wyników eeg u osób
?: grupy kontrolnej bez ouOUN. W analogicznych badaniach Vol'tfogla (74) nieprawidłowy zapis eeg wypadł tylko u 12%
młodocianych z grupy kontrolnej.
Decydującymi o rozpoznaniu ouOUN danymi z wywiadu były następujące wskaźniki:
przewlekły przebieg zaburzeń psychicznych
oraz obniżenie zdolności adaptacyjnych. Obecność w wywiadzie specyficznych zaburzeń
rozwojowych stwierdzono u ok. 60% wszystkich badanych z ouOUN, podczas gdy w
grupie kontrolnej u osób bez ouOUN tylko u
ok. 15%. Wyniki te świadczą o dość silnym
związku specyficznych zaburzeń rozwojowych z patologią mózgową. Podobne wyniki
otrzymała Klepel (36) badając dzieci z klas
wyrównawczych. Stwierdziła ona u 60% tych
dzieci różne przejawy MBD.
Przeprowadzone badania wykazały również, że wszyscy badani ze stwierdzonym ouOUN istotnie statystycznie częściej obciążeni
byli danymi o patologicznym przebiegu ciąży
i porodu, niż badani z grupy kontrolnej bez
ouOUN. Wyniki te korespondują z doniesieniami m.in. Rydzyńskiego (66), Lemppa (42),
Kucery (39) podkreślającymi istotny wpływ
patologii ciąży i porodu na powstawanie następstw wczesnodziecięcego uszkodzenia
(WUM).
Wśród pozostałych wskaźników mogących

cznych związane z długotrwałymi pourazowymi utratami przytomności. W badanej
przez nich grupie młodocianych wynosiło
ono 69%, podczas gdy w grupie kontrolnej
tylko 13%.
Oceniając występowanie u wszystkich badanych młodocianych z ouOUN znaczących
objawów neurologicznych otrzymano zbliżo
ne dane do wyników Klepel (36). Obecność
tych objawów stwierdzono u 11 % badanych
z ouOUN, podczas gdy w grupie kontrolnej
(u osób bez ouOUN) tylko u 0.5%.
Występowanie tzw. miękkich objawów
neurologicznych w sposób istotny róźnicowa
ło wszystkich badanych młodocianych z ouOUN i badanych z grupy kontrolnej bez ouaUN. W pierwszym przypadku obecność
tzw. miękkich objawów neurologicznych
stwierdzono u 50% badanych z ouOUN. Jest
to wynik zbliżony do danych uzyskanych
przez Rabe-Jabłońską (57) w grupie dzieci z
wczesnodziecięcym uszkodzeniem mózgu.
Natomiast w przypadku grupy kontrolnej (bez
ouaUN) obecność tych objawów stwierdzono
tylko u 5% badanych, podobnie jak w badaniach Wolffa - 3.8% (75). Uzyskane odsetki
są jednak zdecydowanie niższe od przytaczanych przez Ruttera, Shaffera, Adamsa i in.
(wg 33), którzy wykazując obecność mięk
kich objawów neurologicznych aż u 10-14%
zdrowych dzieci, traktują ostrożnie przydatność tych objawów w diagnostyce ouOUN.

mieć bezpośredni związek

z ouOUN zdecyutraty przytomności. Zrozumiałe w tej sytuacji jest duże
zainteresowanie psychiatrów (m.in. Rutter
i Shaffer - 59 oraz Lehmkuhl - 40) właśnie
następstwami długotrwałych utrat przytomności głównie spowodowanych urazami czaszki. Rutter (53) stwierdził trzykrotnie wyższy wskaźnik zaburzeń psychicznych w grupie dzieci po długotrwałych utratach przytomności powstałych w wyniku urazów czaszki.
Lehmkuhl i Thoma (40) również wskazali
na duże ryzyko wystąpienia zaburzeń psychidowanie

najczęściej występowały

PODSUMOWANIE
W oparciu o piśmiennictwo psychiatryczne i przeprowadzoną dwustopniową weryfikację różnych .wskaźników organicznego
uszkodzenia aUN opracowano następujący
schemat postępowania przy rozpoznawaniu
organicznego uszkodzenia OUN i organicznych zaburzeń psychicznych u dzieci i mło
dzieży.
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Rozpoznawanie organicznych zaburze/i psychicznych u dzieci i młodzieży...

r

1. Wywiad

"
2. Badanie psychiahyczne

r

Informacje od rodziców bądź opiekunów dziecka
uwzględniające przede wszystkim występowanie:
specyficznych zaburzeń rozwojowych (aneks 4),
utraty przytomności, patologii ciqży i porodu,
przewlekłych intoksykacji oraz trudności adaptacyjnych

~

TAK
a. Stwierdzenie charakterystycznych zaburzeń sfery
poznawczej: męczliwości, wyczerpywalności uwagi,
obniżenia zdolności uczenia się, ograniczenia zdolności
planowania,

"

b. stwierdzenie charakterystycznych zaburzeń sfery
emocjonalno-dążeniowej: chwiejności afektywnej,
dysforii, drażliwości, nietrzymania afektu, zalegania
afektu, nieumotywowanych wybuchów złości, działań

"-

impu Isywnych

~

TAK

3. Badanie neurologiczne

Stwierdzenie objawów ogniskowych, ubytkowych,
tzw. miękkich objawów neurologicznych wykrytych
przez np. próby Duffy'ego (aneks 4) oraz zaburzeń
wegetatywnych

~

TAK

4. Badanie psychologiczne

Test Wechslera - znacząca różnica pomiędzy skalą
słowną i bezsłowną;
Test Bentona - patologiczne wyniki jakościowe i ilościowe
TAK

5. Eeg

Stwierdzenie zapisu nieprawidłowego, przede wszystkim
zmian uogólnionych i napadowych.

Diagnoza organicznego uszkodzenia OUN
lub organicznego zespołu mózgowego

l

aneks 1

ł

C

aneks 2

J

)

(

aneks 3

~
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WNIOSKI
1. Wywiad u badanych ze stwierdzoną patologią mózgową częściej niż u badanych z
grupy kontrolnej obciążony był infonnacjami o występowaniu utrat przytomności oraz
specyficznych zaburzeń rozwojowych.
2. U badanych ze stwierdzoną patologią mózgową najczęściej powtarzał się układ 4
wskaźników: utraty przytomności w wywiadzie, patologiczne wyniki w teście Bentona, nieprawidłowy zapis eeg oraz męczli
wość i chwiejność afektywna.
3. Bóle głowy, przebyte neuroinfekcje, zlokalizowane zmiany w eeg nie miały w badanej grupie chorych istotnego związku ze
stwierdzoną patologią mózgową.
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Aneks 1
Diagnoza różnicowa organicznych zespołów mózgowych wg DSM III
Przesłanki zwywiadu, badania fizykalnego albo z badań laboratoryjnym wskazujące..,.
specyficzny, organiczny aynnik, oceniany jako etiologicznie związany z zaburzeniem

DELIRIUM (należy też
rozważyć
leżące
u podłoża otępienie)

( Zaburzenia uwagi, pamięó i orientaqi rozwijające się wóqgu krótkiego)
okresu i podlegajqce wahaniom nasilenia

TAK

NIE
OT~PIENIE
(należy
też rozważyć nałożo
ną na nie intoksyka-

TAK

f

Deterioracja poprzednio nabytych zdolnośó
upo~edzajqca funkcjonowanie społeczne i zawodowe

cję lub zespół odstawienia)

ZESPÓŁ
AMNESTYCZNY

intelektualnych,

NIE

TAK

r

Zaburzenia
kliniczny

pamięó

krótko- i

długoterminowej dominujący

objaw

NIE
UROJENIOWY
ZESPÓŁ

r

TAK

ORGANICZNY
ORGANICZNA HALUCYNOZA

TAK

\ Urojenia jako dominujqcy objaw kliniczny
NIE
J Halucynacje jako dominujqcy objaw kliniany
\
NIE

ORGANICZNY
ZESPÓŁ

TAK

r(maior)
Zaburzenia nastroju bardzo przypominajqce epizody maniakalne lub duze
epizody depresyjne

AFEKTYWNY
NIE
ORGANICZNE
ZABURZENIA

TAK

OSOBOWOŚCI

/ Wyraźna zmiana osobowości obejmująco albo chwiejność emocjonalną, "
ograniczenie kontroli impulsów (nielrzymanie afektu) lub ograniczenie
zdolnośó osądzonia spo/ecznego, wyraźną apatię, zobojętnienie lub
\. podejrzliwość
NIE

INTOKSYKAUA

TAK

ZESPÓŁ

TAK

( Dezadaplacja wzachowaniu wstanie czuwania spowodowana aktualnym
wprowadzeniem substancp lub jej obecnością worganiźmie

ł
ODSTAWIENIA

NIE

/ Rozwój zespołu związanego z uzywaniem określonej substancp, który
następuje po odstawieniu albo zredukowaniu dawki substancji uprzednio
" systematycznie uzywanej wcelu osiągania stanu zolruóa

../

NIE
INNE tUB
MIESZANE
ZESPOŁY

MÓZGOWE'!

*

W przypadku braku dowodów można wnioskować o obecności czynnika organicznego. jeżeli zostały wykluczone inne
czynniki nie związane z kategorią organicznych zaburzeń psychicznych i jeżeli zaburzenie odpowiada kryteńom demencji.

Agnieszka Gmitrowicz, Jolanta Rabe-JablO/lska
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Aneks 2
Diagnoza różnicowa trudności szkolnych / uczenia się - wg DSM III
Trudności szkolne jako zakłócenie główne lub dominujące

ZABURZENIA
[ NEURo.~OGICZNE
(oś

TAK

Slwierdzalne objawy ogniskowego uszkodzenia (choroby)

nUN

III)

NIE
.

[UPOŚlIDZINI

TAK

Funkcjonowanie intelektualne i adaptacja

niższe

od

przeciętnych

UMYSŁOWE

NIE
SPECYFICZNE

TAK

~ABURZENIA

1:ROZWOJOWE
ZESPÓŁ

[

Specyficzne opóźnienia rozwojowe
żadnych innych zaburzeń

nie

będące

objawami

NIE
TAK

Nieodpowiednia dla wieku, niedostateczna trwałość uwagi i
koncentracja

słaba jej

DEFlmU UWAGI

NIE

Zaburzenia
zachowania

TAK

Nawracający alba uporczywy wzorzec postępowania,
naruszający prawo innych osób lub ważniejsze, odpowiednie
do wieku normy i reguły

NIE

Zaburzenia opozycyjne
(o ositiona3

TAK

Wzorzec nieposłusznego, negatywistycznego lub prowoka.
cyjnego sprzedwiania się autorytetom

NIE

Stop

TAK

Jedno lub więcej z powyższych zaburzeń tłumaczy trudnośd
szkolne

NIE
Przykłady: zaburz enia przystosowania w zakresie
pracy (nauki), zaburzenia toisamośd

TAK

Symptomatycme dla innych zaburzeń psychicznych

NIE Przykłady:
problemy
szkolne,
pogranicze
funkcjonowania
intelektuamego

*/ Strzałki wmcające do pnia drzewa diagnostycznego wskazują na możliwość stawiania różnych diagnoz.
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Aneks 3
Diagnoza różnicowa zachowań antyspołecznych, agresywnych,
buntowniczych lub opozycyjnych - wg DSM III
Antyspołeczne, agresywne, gwałtowne, buntownicze lub opozycyjne
zachowania jako główna cecho kliniczna

C

ORGANICZN(I
- - -TAK
-I
ZABURZENIA
PSYCHICZNE (np. inl~sykacje, orgooiczne zoourzeni o osabowości)

UPOŚLEDZENIE

TAK

r

)

Znona eli·oIoglO• orgamczna
•
NIE

Funkcjonowanie intelektualne i adaptacja niższe od przeciętnych

UMYSŁOWE

NIE

patrz: schemat
diagnostyczny
psychoz

TAK (

POWTARZAJĄCE Sl~

TAK (

lub IZOLOWANE
ZABURZENIA
EKSPLOZYWNE
ANTYSOCJALNE
ZABURZENIA

Cechy psychotyczne, zwłączeniOOl dziwaczności zachowania

"

"TAK

NIE
Izolowane, oddzielne epizO! y nagł~ utraty kontroli nad impulsami
agresywnymi, prowadzące do napaści lub innych działań
gwałtownych bądź destrukcyjnych
NIE
osobowości z ciągłymi zachowaniami antyspołecznymi,
naruszaiącymi prawa innych osób, z początkiem w okresie
dzi eciństwa i przedlużeniOOl wwiek dojrzały

Wzorzec

OSOBOWOŚCI

J

~

)

NIE
ZABURZENIA
ZACHOWANIA

TAKI

Nawracający albo uporczywy wzorzec postępowania, naruszający
prawa innych osób lub ważniejsze, odpowiednie do wieku nonnu i
reguły

NIE
ZABURZENIA
OPOZYCYJNE

TAK

\

(oppositiona~

Wzorzec nieposłusznego, negatywistycznego lub prowokacyjnego
sprzeciwiania się autorytetom

)

NIE
ZABURZENIA
PRZYSTOSOWAWCZE
Z ZABURZENIAMI
ZACHOWANIA

TAK

Obniżone zdolności

stresorów

NIE

adaptacyjne w stosunku do psychosocjalnych
-

DZIECI~CE

LUB

MŁODZIEŃCZE

LUB DOROm
ZACHOWANIA
ANTYSPOŁECZNE

*/

Należy wziąć pod uwagę nawracające napady padaczkowe. które mogą być diagnozowane jako objaw organicznych zaburzeń
psyclńcznych.
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Aneks 4
Specyficzne zaburzenia rozwojowe:
zespół deficytu uwagi (zespół hiperkinetyczny)
specyficzne trudności w nauce (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia itp.)
moczenie mimowolne
Próby Duffy'ego - testy identyfikujące obecność tzw. miękkich objawów neurologicznych:
1. Test palec - nos
2. Test ruchomego przedmiotu (wodzenie oczami)
3. Test równoczesnych dotyków
4. Test chodzenia (pięta - palce)
5. Test kreślenia liter na ciele (kształtopodobnych)
6. Test ubierania się i rozbierania (badanie koordynacji)
7. Test pięta - kolano
8. Test ust i warg (badanie praksji)
9. Test wyciągniętych ramion
10. Test kciuka i palców (badanie praksji rąk)
11. Test naprzemiennych obrotów rąk
12. Test rozpoznawania dotykiem (gnozja dotykowa)

