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Általános információk

Az ADHD diagnózisának és terápiájának érvényben levő európai konszenzusa (angol nyelven)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301962

National Institute of Mental Health anyaga (angol nyelven)
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-
adhd/index.shtml

Friss tudományos napi hírek az ADHD-ról (angol nyelven)
https://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/add_and_adhd/

Érdekességek a fejlesztés világából
https://qubit.hu/2020/06/22/itt-az-elso-videojatek-amit-receptre-irhatnak-fel-orvosok-
gyerekeknek

Mítoszok és tévhitek az ADHD-val kapcsolatban
https://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-rol/#mitoszok

Dr. Russel A. Barkley Tények az ADHD-ról (angol nyelven)
http://www.russellbarkley.org/factsheets.html

Nemzetközi Konszenzus Nyilatkozat az ADHD-val kapcsolatban Clinical Child and Family
Psychology Review, Vol. 5, No. 2, June 2002 (fordította: Aczél Balázs, Tárnok Zsanett)
http://russellbarkley.org/factsheets/Consensus2002.pdf

Az ADHD Magyarország Alapítvány hivatalos honlapja
https://www.adhd-magyarorszag.com/

A magyarországi ADHD Alapítvány orvostájékoztatója
https://www.adhd-magyarorszag.com/a-hiperaktivitasrol/orvostajekoztato/34

A legfrissebb nemzetközi szakirodalom szisztematikus gyűjteménye angol nyelven, beleértve a
gyógyszeres és nem-gyógyszeres kezelések nemzetközi irányelveit, kiegészítve a témában
rendezett konferenciák anyagaival
https://adhd-institute.com/

ADHD Európai Egyesületének hivatalos honlapja (angol nyelven)
https://adhdeurope.eu/

Vadaskert Alapítvány rövid ismertetője az ADHD-ról
https://vadaskert.hu/hiperaktivitas/



Amerikai Pszichiátriai Társaság tájékoztatója szülőknek az ADHD-ról (angol nyelven)
https://www.psychiatry.org/patients-families/adhd/what-is-adhd

Tájékoztatók ADHD-ról szülőknek, felnőtteknek, pedagógusoknak és szakembereknek (angol
nyelven)
https://chadd.org/

ADHD-val élő felnőttek nehézségeiről
https://semmelweis.hu/hirek/2019/06/26/gyakoribbak-a-munkahelyi-es-parkapcsolati-
problemak-az-adhd-val-kuzdo-felnottek-koreben/

ADHD, és ami mögötte van
https://mipszi.hu/cikk/190412-nem-elrontottak-igy-szuletett

Hová fordulhatok?

Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia
https://vadaskert.hu/

Vadaskert-M Magánszolgáltatás
https://vadaskertem.hu/category/adhd-specifikus/

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
http://heimpalkorhaz.hu/blog/osztaly/gyermek-es-serdulo-pszichiatriai-osztaly/

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
https://semmelweis.hu/pszichiatria/betegellatas/szakambulanciak/adhd-ambulancia/

Bethesda Gyermekkórház, ADHD Ambulancia
https://www.bethesda.hu/ambulancia/adhd-ambulancia

Felnőttkori ADHD diagnosztizálása és kezelése
https://www.adhdkozpont.hu

ADHD szakambulancia SZTE, Szeged
http://www.gyipszeged.hu/adhd-szakambulancia

Felnőttkori ADHD diagnosztizálása és kezelése
https://www.adhdkozpont.hu

ADHD szakambulancia SZTE, Szeged
http://www.gyipszeged.hu/adhd-szakambulancia

Szülőknek

Mítoszok és tévhitek az ADHD-ról
https://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-rol/#mitoszok

Kézikönyv óvodáskorú gyermeket nevelő szülők számára
https://raabe.hu/download/HU-Output2.pdf



Interjú Dr. Donauer Nándor neuropszichológussa
lhttps://magyarnarancs.hu/lelek/a_tobbseg_hatareset_-
_dr_donauer_nandor_klinikai_szakpszichologus_neuropszichologus-73702

Néhány praktikus, tanulást segítő tanács
https://www.koloknet.hu/iskola-2/hogyan-segithetunk-az-adhd-s-gyerekeknek-tanulni/

21 tipp szülőknek (angol nyelven)
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321621

Online tanulás otthon
https://divany.hu/szuloseg/2020/04/21/adhd-karanten-tanulas/

ADHD és a távoktatás (angol nyelven)
https://www.additudemag.com/download/distance-learning-strategies-adhd-children/?
src=embed_link

Hogyan alakítsuk ki a gyermek napi rutinját? (angol nyelven)
https://www.additudemag.com/sample-schedule-adhd-morning-after-school-bedtime/

Minta ábrák napi rutin kialakításához 
https://www.cdc.gov/parents/essentials/activities/activities-structure.html

16 tipp a mindennapi kihívások kezelésére (angol nyelven)
https://psychcentral.com/lib/parenting-kids-with-adhd-16-tips-to-tackle-common-challenges#1

Szemelvények a MIPSZI-VADASKERT ALAPÍTVÁNY közös konferenciájáról, ami nyitott szülők
számára is. A következő konferencia dátuma: 2021.10.09. (részletek:www.vadaskertem.hu)
https://mipszi.hu/media/dr-baji-ildiko-adhd-tunetei-figyelemzavar-hiperkativitas-mindketto
https://mipszi.hu/media/dr-tarnok-zsanett-adhd-nem-jar-egyedul
https://mipszi.hu/media/dr-olah-szabina-adhd-gyogyitasanak-elso-lepcsofoka
https://mipszi.hu/media/meszaros-lorinc-laszlo-gyakorlati-peldak-adhd-rol

Előadás videók
https://mipszi.hu/media/dr-tarnok-zsanett-adhd-nem-jar-egyedul
https://mipszi.hu/media/dr-baji-ildiko-adhd-tunetei-figyelemzavar-hiperkativitas-mindketto
https://mipszi.hu/media/dr-olah-szabina-adhd-gyogyitasanak-elso-lepcsofoka
https://mipszi.hu/media/meszaros-lorinc-laszlo-gyakorlati-peldak-adhd-rol
https://www.youtube.com/watch?v=PlEN2BacB2o A tanulási zavarok és a mozgásfejlődés
összefüggései Dr. Földi Rita

Hasznos anyagok pedagógusoknak

Kézikönyv óvodapedagógusoknak
https://raabe.hu/download/HU-Output1.pdf

Módszertani segédanyag ADHD-val küzdő gyermekek iskolai megsegítéséhez
http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-ADHD-val-kuzdo-
gyermekek-iskolai-megsegitesehez.pdf



Oktató videók tanároknak (angolul)
https://chadd.org/for-educators/teacher-training-video-series/

Hova üljön az osztályban a figyelemzavaros/hiperaktív gyermek? (angolul)
https://chadd.org/for-educators/classroom-accommodations/

Az online oktatás és az ADHD (angolul)
https://www.additudemag.com/download/distance-learning-strategies-adhd-children/?
src=embed_link

A tanulási zavarok és a mozgásfejlődés összefüggései Dr. Földi Rita előadása
https://www.youtube.com/watch?v=PlEN2BacB2o Mítoszok és tévhitek az ADHD-
rólhttps://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-rol/#mitoszok

Hasznos információk

Dr. Mark Selikowitz: ADHD a hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes c. könyve
megvásárolható az alábbi webáruházban:
https://vadaskertem.hu/termek/adhd- hiperaktivitas-figyelemzavar-tunetegyuttes/

John F. Taylor, Ph.D.: Túlélőkönyv ADHD-s gyerekeknek c. könyv megvásárolható az alábbi
webáruházban: 
https://vadaskertem.hu/termek/tulelokonyv-adhd-s-gyerekeknek/ 

Az ADHD Magyarország alapítvány által javasolt könyvek a témában
https://www.adhd-magyarorszag.com/hova-forduljak/javasolt-konyvek/31

Vadaskert Alapítvány ADHD specifikus szolgáltatásai:
https://vadaskertem.hu/category/adhd-specifikus/

Elérhető Webinárok (angol nyelven)
https://www.additudemag.com/tag/webinar/

Mindennapi élet az ADHD-val élők szemszögéből

Hogyan segíthetsz egy ADHD-val élő személynek (angol nyelven)
https://www.youtube.com/watch?v=LcZuL1jQJuM&ab_channel=HowtoADHD

Egy ADHD sikersztori - Jessica McCabe 
https://www.youtube.com/watch?v=JiwZQNYlGQI&ab_channel=TEDxTalks

Jessica McCabe Youtube csatornája 
https://www.youtube.com/channel/UC-nPM1_kSZf91ZGkcgy_95Q

Falling letters - egy videó, amely bemutatja, milyen belülről egy ADHD-s napja
https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgRzCA4&ab_channel=Checkoofilm

Egy nap az ADHD szemüvegén át...
https://youtu.be/t32CK5t8d2Q



Vadaskert Alapítvány
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia
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