Depresja
Stany depresyjne przezywaja nie tylko dorosli. Male i nastoletnie dzieci równiez. Dziecko z
objawami depresji uznaje sie za chore, gdy stan depresyjny utrzymuje sie u niego przez dluzszy
czas.
Ocenia sie, ze nasilone objawy depresji wystepuja u okolo 5 procent ogólnej populacji dzieci i
mlodziezy. Dlugotrwaly stres, utrata osoby bliskiej, zaburzenia uwagi, trudnosci w uczeniu sie,
zaburzenia zachowania - czynia dziecko bardziej podatnym na depresje.
Male i nastoletnie dziecko zachowuje sie w depresji inaczej niz dorosly w stanie depresji.
Psychiatrzy dziecieco-mlodziezowi radza, by rodzice nie lekcewazyli sprawy, jesli obserwuja, ze
dziecko jest inne niz dotychczas.
Niepokojace zachowania dziecka:
•
•
•
•
•
•
•

jest stale smutne,
nie potrafi cieszyc sie ulubionymi dotad zajeciami,
jest nadruchliwe i rozdraznione,
czesto skarzy sie na dolegliwosci fizyczne, zwlaszcza na bóle glowy i brzucha,
opuszcza zajecia szkolne i ma zle wyniki w nauce,
wydaje sie znudzone, pozbawione energii, nie potrafi sie skoncentrowac,
zmienia dotychczasowe nawyki jedzeniowe oraz pory snu i czuwania.

Dziecko, które uprzednio spedzalo wiele czasu na zabawie z kolegami, teraz przesiaduje samo,
nie zajmujac sie niczym konkretnym. Dotychczasowe rozrywki przestaja bawic i cieszyc. Zarówno
male dzieci, jak i nastoletnie moga w stanie depresji mówic o smierci i samobójstwie. Depresyjne
nastolatki siegaja po alkohol i inne srodki psychoaktywne, by poprawic sobie nastrój.
U dzieci, mlodszych i starszych, z którymi sa klopoty wychowawcze w domu i w szkole,
przyczyna zlego zachowania moze byc wlasnie depresja. Poniewaz niegrzeczne dziecko raczej
nie sprawia wrazenia dziecka przygnebionego, rodzice i nauczyciele nie domyslaja sie, ze u
podloza zlego zachowania lezy depresja. Czesto jednak na pytanie wprost, dziecko wyznaje, ze
czuje sie nieszczesliwe i smutne.
Wczesne rozpoznanie i leczenie maja kluczowe znaczenie w przypadku dziecka z depresja.
Rodzice powinni zwrócic sie do lekarza rodzinnego czy pediatry z prosba o skierowanie do
psychiatry dziecieco-mlodziezowego, który oceni stan dziecka i podejmie wlasciwe leczenie.

