
O Co Pytac, Gdy Lekarz Przepisuje Dziecku Lek Psychiatryczny 

W leczeniu niektórych chorób psychicznych dzieci i mlodziezy podawanie leków ma istotne 
znaczenie, ale ich stosowanie powinno byc tylko jednym z elementów zalecanego postepowania. 
Dzieci przyjmujace leki musza byc pod ciaglym nadzorem psychiatry odpowiedzialnego za 
leczenie. Jego obowiazkiem jest poinformowanie rodziców o wskazaniach do leczenia 
farmakologicznego i przewidzianych srodkach. Wskazane jest, zeby równiez dziecko, nawet jesli 
ma tylko kilka lat, dowiedzialo sie, ze bedzie przyjmowac leki. Nalezy mu wyjasnic, w sposób 
dostosowany do jego wieku, w jaki sposób dany lek mu pomoze. Podany ponizej zestaw pytan 
ulatwi rodzicom zorientowanie sie, czy uzyskali od psychiatry dziecieco-mlodziezowego pelna 
informacje w sprawie leków.  

1. Jak sie nazywa lek, który bedzie przyjmowalo dziecko? Pod jakimi innymi jeszcze 
nazwami wystepuje?  

2. Jaka byla skutecznosc leku, gdy podawano go innym dzieciom w porównywalnych 
przypadkach?  

3. W jaki sposób dziala lek? Po jakim czasie da sie zauwazyc jakas poprawe u dziecka? Po 
jakim czasie przyniesie oczekiwane efekty?  

4. Jakie uboczne skutki dzialania leku obserwuje sie zwykle u dzieci?  
5. Czy zdarzaja sie jakies powazne skutki uboczne?  
6. Czy ten lek uzaleznia i czy moze byc naduzywany?  
7. Jakie dawkowanie jest zalecane? W jaki sposób i jak czesto przyjmuje sie lek?  
8. Czy przed przyjmowaniem leku nalezy wykonac jakies badania laboratoryjne (badania 

krwi, serca itp.)? Czy takie badania trzeba bedzie wykonywac w trakcie przyjmowania 
leku?  

9. Czy psychiatra dziecieco-mlodziezowy bedzie na biezaco kontrolowal, jak dziecko 
reaguje na lek i w razie potrzeby zmienial dawkowanie? Jak czesto i przez kogo bedzie 
sprawdzany postep leczenia?  

10. Czy w trakcie przyjmowania tego leku nalezy unikac jakichs innych leków i czy sa jakies 
specyficzne przeciwwskazania dietetyczne?  

11. Czy sa takie czynnosci i zajecia, których dziecko powinno unikac podczas przyjmowania 
leku? Czy zaleca sie ostroznosc przy jakichs innych czynnosciach?  

12. Jak dlugo bedzie trwalo przyjmowanie leku? Jakie sa kryteria decyzji o zakonczeniu 
stosowania leku?  

13. Co zrobic, gdy pojawia sie problemy (dziecko na cos zachoruje, wskutek zapomnienia nie 
przyjmie leku we wskazanym czasie, wystapia skutki uboczne)?  

14. Ile kosztuje lek (a ile jego odpowiedniki)?  
15. Czy o tym, ze dziecko przyjmuje ten lek, nalezy poinformowac pielegniarke szkolna?  

Psychiatryczne leczenie farmakologiczne to powazna sprawa, wymagajaca poczucia 
odpowiedzialnosci ze strony rodziców i samego dziecka. Rodzice, i zaleznie od wieku równiez 
dziecko, powinni znac odpowiedz na powyzsze pytania, zanim lek zacznie byc przyjmowany. 
Dopiero wtedy i tylko wtedy, gdy rodzice i dziecko sa dobrze poinformowani w tej sprawie, mozna 
rozpoczac i kontynuowac leczenie farmakologiczne. Jezeli pomimo uzyskania odpowiedzi na 
wszystkie powyzsze pytania, rodzice nadal maja jakies watpliwosci, nie powinni sie wahac przed 
zasiegnieciem opinii drugiego lekarza. 
 


