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  منهوو باإلآتئاب  يصابون   قد أيضا والمراهقين األطفال.  آتئاب باإليصابون الكبارليس فقط 

 .األمراض التي  يمكن عالجها 
  

 المراهق أو الطفل  قدرة خل معاتدت  والكآبة مشاعر عندما تستمر مرض   يعرف بأنة   اإلآتئاب
 .علي العمل

    
لحظة من  أي في اإلآتئاب  عموم السكان يعانون من من والمراهقين األطفال من % 5  حوالي 
 .الوقت

 
في  قلقهم أو سلوآهم وأ إنتباههم أو تعليمهم  الذين أو الذين ليس لهم خبرة  تحت الضغط األطفال 

 الكآبة أيضا قد تميل إلى االنتقال إلى .  باإلآتئابصابه  اإلزيادة خطر في حالة اضطراب  هم 
 . ة األسر

   
 األطفال ءأطبا.  المكتئبينقد يختلف عن سلوك الكبار المكتئبين  والمراهقيناألطفال  سلوك 

 .   في الصغاراالنتباه لعالمات اإلآتئاب  إلي  النفسيين  ينصحون الوالدين والمراهقين
 

  :المساعدةالوالدان طلب  يجب على  تاستمر   هذهاإلآتئاب من عالمات أآثر أوواحد  في حال   
  والحزن  و الدموعآثره البكاء •
 اليأس  •
  سابقا  هشطه المفضلاألن علي التمتع بالقدرة عدم أو؛ باألنشطة تراجع االهتمام  •
   الطاقةانخفاض والملل المستمر •
  وضعف االتصال   االجتماعية العزلة •
 فاض تقدير الذات والشعور بالذنبانخ •
  الفشلأو  للرفضمفرطة حساسية •
  الطيش والغضب والعداءزيادة •
  العالقاتصعوبة •
 آالم المعدة   و البدنيه مثل الصداعاألمراض من الشكاوىآثره  •
  الدراسياألداء ضعف أو المدرسةالغياب المتكرر عن  •
 ضعف الترآيز   •
  النوم أنماط و/ أو األآلالتغيير الكبير في  •
 لهروب من المنزل   لجهودأو عمل مالحديث عن  •
  السلوك الذاتي المدمر أوفكار االنتحار أالتعبير عن  •



  
 دون في وحده  قد يقضي معظم الوقتاألحيان في آثير من األصدقاء الذي اعتاد اللعب مع الطفل -

 .لطفل المكتئب لفرحه تكون أقلاآلن  التي آانت يوما متعه األشياء .اهتمام باألصدقاء
 
 .  االنتحار عنيتحدثونبأنهم يرغبون في الموت أو  نالمكتئبون قد يقولو والمراهقون األطفال -
 
 .االنتحار ارتكاب  ازدياد  خطر  في المكتئبون نو والمراهقاألطفال  -
 
 . أفضل لشعور آوسيلة المخدرات أو الكحوليتعاطون قد  المكتئبون المراهقون -
اإلآتئاب  من  أيضًا  قد يعانون المدرسة في أو القالقل في البيت  الذين يثيرون هقونالمرا واألطفال  -

  المزعج  السلوكإن يدرآوا  قد ال  والمعلمينواآلباء ينين حزال يبدون  دائمًا قد الصغار ألن 
يصرحوا هل هم  أن أحيانايمكن هؤالء األطفال  مباشره ، يسألواعندما .  على اإلآتئابعالمة
 . حزينين أواء تعس

 
 .لألطفال المكتئبين ضروري   التشخيص المبكر والعالج 

 
 الفرد آًال من  يتضمن ماغالباالعالج الشامل .  المحترفةالمساعدة إلي مرض حقيقي يحتاج  اإلآتئاب
 هم  IPT   الشخصي والطب النفسيCBT العالج السلوآي والمعرفي .على سبيل المثال .واألسرة
 استعمال  منلعالج آذلكل  يمكن. اإلآتئاب في عالج الفردي الذي  أثبت بأنه فعال ج العال منأشكال
  متخصص فيإلي لتهمحاإ الطبيب يطلبو من  أن  يمكن لألهل  للمساعدة.  ضد اإلآتئاب  األدوية
 . والمراهقيناألطفال عند اإلآتئاب  يستطيع تشخيص وعالج النفسية الذي الصحة

 


