Lek
Kazde dziecko zna uczucie leku. Charakterystyczne leki wystepuja typowo na pewnych etapach
rozwoju emocjonalnego dziecka i jest to calkowicie normalne. Na przyklad od mniej wiecej
siódmego miesiaca zycia do okolo 6-7 lat zdrowe i prawidlowo rozwijajace sie dzieci przezywaja
silny lek i niepokój w momentach rozlaki z matka, ojcem czy inna bliska osoba. Jest to tzw. lek
separacyjny. U malych dzieci czeste i naturalne sa takze inne przemijajace leki - dziecko boi sie
ciemnosci, burzy, psów, obcych ludzi. Niepokój rodziców jest uzasadniony dopiero wtedy, gdy
nasilenie leku zaczyna wplywac na normalna aktywnosc dziecka - nie spuszcza ono matki z oczu
chocby na chwile, nie chce chodzic do przedszkola, nie zawiera znajomosci z rówiesnikami. W
takich przypadkach powinno sie szukac porady psychiatry dziecieco-mlodziezowego.
O nadmiernym leku mozna mówic, gdy u dziecka obserwuje sie kilka nastepujacych
objawów:
•
•
•
•
•
•

natarczywe mysli i obawy dotyczace bezpieczenstwa wlasnego i rodziców,
odmowa chodzenia do szkoly,
czeste skargi na dolegliwosci fizyczne, takie jak bóle glowy, brzucha,
strach przed spaniem poza domem,
nieodstepowanie na krok matki czy ojca w domu,
reagowanie panika lub napadami zlosci na rozlake z rodzicami.

Niektóre lekowe dzieci odczuwaja strach przed kontaktem i rozmowa z nowo poznawanymi
osobami. W rezultacie maja bardzo ograniczony krag przyjaciól i znajomych poza najblizsza
rodzina. Inne lekowe dzieci stale przezywaja jakies stresy - niepokoja sie o wyniki w nauce,
osiagniecia w sporcie, popularnosc w klasie. Z góry przewiduja i wyobrazaja sobie, ze na pewno
zdarzy sie cos zlego.
Dziecko lekowe nieraz bardzo cierpi z powodu nieustajacego napiecia, które nie pozwala mu
normalnie funkcjonowac w codziennym zyciu. Ma ono zwiekszone zapotrzebowanie na wszelkie
oznaki ciepla i zainteresowania i niejednokrotnie wyraznie ich szuka. Bardzo czesto rodzice nie
uswiadamiaja sobie, ze dziecko ma jakies problemy i jakie, zwlaszcza ze dzieci z nadmiernym
lekiem bywaja ciche, ustepliwe, grzeczne, przymilne, a wiec ich zachowanie niczego nie
sygnalizuje. Tymczasem wczesne wykrycie nadmiernego leku i odpowiednio szybka interwencja
moze zapobiec narastaniu problemu i powaznym trudnosciom dziecka w przyszlosci, takim jak
utrata przyjaciól, niewykorzystanie wlasnych mozliwosci intelektualnych i walorów
osobowosciowych, klopoty z powodu zanizonej samooceny itd.
Nawet powazniejsze zaburzenia lekowe u dzieci daje sie skutecznie leczyc. Postepowanie
lecznicze polega zwykle na zastosowaniu jakiejs kombinacji nastepujacych metod: indywidualnej
psychoterapii, terapii rodzinnej, stosowania leków, treningu behawioralnego (wyuczanie
zachowan). Psychiatra dziecieco-mlodziezowy uznaje czesto potrzebe kontaktu ze szkola, by
doradzic, jak postepowac z dzieckiem.

