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TDAH
Una persona amb TDAH té unes característiques, pròpies al seu diagnòstic, que
interfereixen en el seu dia a dia: Dificultats per concentrar-se, per gestionar el temps i planificar, per acabar tasques, per controlar els seus impulsos. Aquests aspectes es poden millorar
i s'arriben a gestionar bé amb una bona intervenció multidisciplinar i primerenca.
Portem anys de paraules, de promeses, de bones intencions, però el resultat són tota mena de
TRAVES i seguim AL MATEIX LLOC, EN EL MATEIX PUNT DE PARTIDA.
ANY DESPRÉS ANY, ES NEGA la incorporació als nostres fills/es, amb TDAH, a les
Ajudes a l'estudi i subsidis per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu que gestiona el Ministeri d'Educació. On altres col·lectius SI tenen accés. Per què uns sí i altres
no? Això es diu DISCRIMINACIÓ. HAURÍEM D’ESTAR TOTS.
ARA, ens trobem una nova Estratègia de Salut Mental per al 2021/24 que inclou el
TDAH dins dels trastorns de conducta quan realment és un trastorn del neurodesenvolupament. Que podem esperar de les autoritats responsables del departament de salut mental
si mostren aquest VERGONYÓS DESCONEIXEMENT sobre el TDAH?
CADA DIA pares i mares enfrontats amb professionals de l'educació que es creuen amb el
DRET de negar i qüestionar un diagnòstic mèdic. Ho farien amb un diagnòstic de diabetis?
CADA DIA, els nostres adolescents amb divuit anys veuen com se'ls retira el seu tractament i se'ls arriba a donar l'ALTA, perquè el TDAH és una cosa de nens/es. Amb 17 puc prendre una medicació i demà amb 18 ja no?
CADA DIA PERSONES ADULTES que són qüestionades i incompreses pel seu entorn
familiar, laboral i fins i tot per professionals de la salut que treuen importància al seu patiment
i dificultat per gestionar la seva vida. De moment oculten el seu diagnòstic per evitar patir. Imagina que ets asmàtic, ho ocultaries? No veritat. Perquè la teva vida pot córrer perill. La salut
mental també causa dolor i té conseqüències durant tota la vida.
CADA DIA ÉS UNA LLUITA

PERÒ, SI ALGUNA COSA TENIM LES PERSONES AMB TDAH ÉS:
ESPERIT DE LLUITA, IMAGINACIÓ, SOM
GRANS GENERADORS D'IDEES, INESGOTABLES.
PER TOT AIXÒ, I PER CADASCUNA DE LES
PERSONES AMB TDAH, SEGUIREM LLUITANT I SUPERANT TRAVES.
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