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Această broşură oferă scurte informaţii, întrebări şi răspunsuri din
persepectivă teoretică şi practică asupra dezvoltării persoanelor cu tulburări
bipolare, depresie şi schizofrenie. Broşura respectivă vine în ajutorul părinţilor grupelor de părinţi, rudelor, specialiştilor cu scop de întărirea şi sprijinirea acestoră
în vederea consolidării şi formării reţelelor şi grupurilor de părinţi. Prin broşura
respectivă dorim o abordare “progresivă şi ascendentă” nu cum trebuie
realizate lucrurile, ci cum se pot realiza. Invită şi alţi
părinţii să participe activ la educaţie dezvoltându-şi propriile idei
educaţionale, pe care să le impărtăşească şi altor părinţi.
Să reţinem
Nu eşti singur!!!

Broşura a fost editată din cadrul proiectului „Să
învăţăm să sperăm împreună” derulat de AO
“Somato” finanţat de Ambasada Finlandei cu sediul
la Bucureşti (România)
Conţinutul acestei publicaţii nu reflectă neapărat
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Episoadele depresive
Simptomatologie – episod depresiv dispoziţie tristă,
anxietate; idei de inutilitate, culpabilitate, neajutorare, scăderea
interesului pentru activităţile zilnice, fatigabilitate, scăderea
randamentului util, dificultăţi de concentrare, scădere a memoriei,
insomnii sau hipersomnii, vise cu coşmaruri creşterea sau uneori
scăderea apetitului cu modificarea greutăţii, scăderea stimei de
sine, tendinţa de devalorizare, acuze somatice, idei de suicid, etc.
Răspunde la câ teva î ntrebări simple pentru a afla dacă
suferi de o tulburare bipolară

Încearcă să te gâ ndeşti la o perioadă mai dificilă din punct de vedere al stărilor de
spirit şi adaptează răspunsurile acelor momente.
Răspunde cu DAsau NU la î ntrebările cuprinse î nfiecare categorie.
1. Te-ai simţit vreodată foarte fericit şi exaltat fără ca acest lucru să
aibă legătură cu evenimentele ce se petreceau î n viaţa ta î n acel
moment?
2. Ţi se î ntâ mplă uneori să te simţi mai important decâ t de obicei
sau să te consideri mai bun decâ t colegii ori prietenii tăi?
3. Î nanumite perioade îţi vin multe idei inovative care par că se
derulează cu rapiditate î nmintea ta?
4. Ai momente câ nd te simţi plin de energie şi eşti mult mai activ
decâ t de obicei?
5. Î nastfel de perioade, nu poţi sau nu îţi doreşti să dormi?
6. Faci planuri grandioase şi irealiste, cum ar fi, de exemplu,
vacanţe pe care nu ţi le poţi permite?
7. Vorbeşti foarte repede, iar ceilalţi î ntâ mpină dificultăţi î n a-ţi
urmări şirul ideilor, î n timp ce pentru tine acestea par uşor de
î nţeles?
8. Cheltuieşti mai mulţi bani decâ t de obicei?
9. Uneori eşti exagerat de familiar cu persoane nu tocmai apropiate,
î nsensul că le atingi sau discuţi cu ele probleme personale?
10. Iei decizii neobişnuite sub impulsul momentului, cum ar fi
intenţia de a vizita un loc sau de a vedea o persoană?
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istoric familial de schizofrenie;
expunerea la virui în viaţa intrauterină;
malnutriţia în viaţa intrauterină;
circumstaţe de viaţă stresante;
vârsta parentală crescută;
utilizarea de droguri psihoactive în adolescenţă

Diagnostic
Criterii de diagnostic pentru schizofrenie
Pentru a fi diagnosticat cu schizofrenie, un pacient trebuie să corespundă unor
criterii din manualul de diagnostic. Criteriile de diagnostic pentru schizofrenie sunt:
? prezenţa a cel puţin două din urmatoarele: delir, halucinaţii, vorbire dezorganizată,
comportament dezorganizat sau catatonic;
? prezenţa simptomelor negative, disfuncţie semnificativă în abilitatea de a munci, de a
merge la şcoală sau a îndeplini sarcinile zilnice - aceste semne sunt prezente de cel puţin şase
luni.
Investigaţii
G examenul fizic - poate include măsurarea greutăţii şi a înălţimii,verificarea semnelor

vitale cum ar fi pulsul, tensiunea arterială, auscultarea plamâ nilor şi a inimii şi examinarea
abdomenului etc.;
G teste de laborator - acestea cuprind hemoleucograma completă, teste screening pentru
consumul de alcool sau droguri, testare psihologică, etc.;
G consultaţii şi consilieri psihoprofesionale - medicul va discuta cu pacientul despre
modul său de a gâ ndi, a simţi şi a se comporta. Va pune întrebări despre delir sau halucinaţii
şi va verifica dacă există semne de psihoză. De asemeni, pacientul poate fi rugat să
completeze un chestionar psihologic de autoevaluare. Pacientul va fi întrebat şi despre
consumul de droguri şi abuzul de alcool. Şi, cu acordul pacientului, membrii familiei şi
prietenii apropiaţi pot fi rugaţi să ofere informaţii despre simptomele pacientului.
Se recomandă
? consultultaţii de specialitate câ t mai precoce în cazul apariţiei unor simptome ale

schizofreniei;
? această afecţiune nu se ameliorează de la sine, dimpotrivă, în timp, se agravează, fară
tratament;
? totuşi, există persoane care prezintă aceste simptome, dar nu recunosc că le au sau ca au
nevoie de ajutor.

G

Familia şi prietenii sau colegii de serviciu sau de şcoală pot
fi primii care să sugereze că pacientul are nevoie de ajutor.
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Tulburarile bipolare
Cum poate fi ajutată o persoană care prezintă siptomele schizofreniei
Multe persoane cu schizofrenie nu cred că au nevoie de ajutor, deoarece pentru ele
delirul şi halucinaţiile sunt reale. Nimeni nu poate fi obligat să solicite ajutor profesionist,
dar cei apropiaţi îl pot încuraja, susţine şi ajuta spre a găsi un medic calificat.
Reabilitarea psiho-socială se referă la un spectru larg de programe pentru persoanele
cu boli psihice cu evoluţie îndelungată. Aceste programe sunt concepute pentru a întări
abilităţile şi deprinderile necesare indivizilor, în aşa fel încât să vină în întâmpinarea
nevoilor vocaţionale, de socializare şi dezvoltare personală ale acestora.
G se recomandă tratament terapeutic individualizat de implicare şi de responsabilizare a
pacientului î n cadrul contextului său social î n aşa fel î ncât acesta să-şi poată recâ ştigă
drepturile şi capacităţile, prin :
G

posibilitatea de a avea o locuinţă
protejată proprie, î n funcţie de nevoi,
dar care să se constituie î ntr-un spaţiu
existenţial privat;
{ posibilitatea de a avea acces la
reţeaua de suport social;
G se recomandă tratamentul
medicamentos fiind cel mai î mportant
î nrecuperarea bolnavului;
{

G servicii de reabilitare psihosociale care sunt asigurate sub formă continuă şi includ
socializarea, serviciile recreative, vocaţionale, antrenamentul î n deprinderi cotidiene şi
managemente de caz.
Î nplus, faţă de acestea, facilităţile de reabilitare psihosocială pot să includă
evaluarea beneficiarilor, diverse activităţi de planificare, programe educaţionale, informări
juridice şi suport familial sau personal.
G psihoterapia î mbunat ăţ e ş te rezultatele terapiei
medicamentoase. Psihoterapia în schizofrenie se concentrează
asupra problemelor cognitive ca şi asupra problemelor de
adaptare socială, asociate tulburării. Principalele metode
utilizate sunt: terapia comportamental ă , psihoterapia
individuală, psihoterapia de grup, psihoterapii de orientare
familială;
G terapia de grup pentru pacienţii cu schizofrenie este
importantă şi orientată către aspectele practice ale vieţii, cum ar
fi îngrijrea corporală, auto-întreţinerea, relaţiile cu ceilalţi.
Terapia de grup poate avea diverse orientari teoretice,
comportamentale, psihodinamice sau suportive;
G grupurile de suport sunt benefice prin susţinerea reciprocă,
utilă î n reducera izolării sociale, î n crearea unui sentiment de
coeziune cu membrii grupului precum şi ca mediu î n care
pacienţii cu schizofrenie se pot adapta realităţii.
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Tulburarea bipolară este o afecţiune a creierului ce cauzează fluctuaţii
neobişnuite de dispoziţie, nivelul de energie şi capacitatea de funcţionare a celui
afectat.
Tulburările bipolare sunt dereglări ale creierului care cauzează schimbări
neobişnuite de dispoziţie. Cei care suferă de această afecţiune au nivele diferite de
activitate şi nu pot duce la sfârişt în mod normal activităţile. Simptomele acestei afecţiuni
sunt severe, şi sunt diferite faţă de schimbările obişnuite de dispoziţie.
Persoanele care suferă de această
afecţiune pot duce o viaţă normală şi plină
de satisfacţii. Tulburările bipolare se
dezvoltă de cele mai multe ori în perioda
de adolescenţă sau în primii ani de
tinereţe. Însă această afecţiune poate fi
dificil de diagnosticat şi uşor de tratat.
Unele persoane pot suferi de aceasta boală
ani întregi pană să primească diagnosticul
corect.

Denumite şi „depresii maniacale",
tulburările bipolare sunt caracterizate
prin treceri bruşte şi nejustificate de la o
stare la alta. Î ntr-o astfel de situaţie, o
persoană se poate simţi tristă şi
deprimată î ntr-un anumit moment,
pentru că, î n scurt timp, să devină
excesiv de euforică şi cu tendinţe de
manie, cum ar fi o preocupare exagerată
pentru un lucru sau o susţinere obsesivă
a unei idei.
Episoadele maniacale
Simptomatologie - episod maniacal, dispoziţie iritabilă/
euforică, violentă verbală şi fizică, insomnie (scade nevoia de
somn) sentimente de mărire, grandoare, fuga de idei,
hiperactivitate (socială, sexuală, profesională), logoree,
dezinhibiţie (verbală, sexuală, cheltuie mai mulţi bani,
iniţiative neaşteptate în a iniţia călătorii), abuz de droguri - în
special cocaina, alcool, sedative etc.
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Schizofrenia
Schizofrenia este una din cele mai severe afectţuni psihiatrice, cu urmări grave
atâ t pentru bolnav, câ t şi pentru aparţinători, mai ales că nu se poate prevedea
niciodată care va fi evoluţia bolii.
Din punct de vedere clinic şi evolutiv, schizofrenia rămâne marcată de debutul la
vârste tinere şi evoluţia prelungită care afectează calitatea vieţii pacienţilor, precum şi de
costurile imense atât pentru pacienţi şi familiilor acestora, cât şi pentru societate.
Semne şi simptome
Există mai multe tipuri de schizofrenie, astfel î ncâ tşi semnele şi simptomele variază. În
general, aceste simptome includ:
? credinţe care nu se bazează pe realitate (delir), cum ar fi credinţa pacientului ca cineva
complotă impotriva lui;
? halucinaţii auditive sau vizuale (pacientul aude şi vede lucruri care nu există), mai
frecvente sunt halucinaţiile auditive;
? vorbire incoerentă;
? neglijarea igienei personale;
? lipsa emoţiilor;
? emoţii nepotrivite contextului în care se găseşte pacientul;
? manifestări agresive;
? comportament catatonic;
? senzaţie persistentă că este urmarit;
? probleme de integrare la şcoală sau la serviciu;
? izolare socială;
? neindemânare, mişcări necoordonate.
Cauze
? cauzele schizofreniei nu sunt cunoscute. Totuşi, studiile arată că există o interacţiune
de factori genetici şi de mediu care duc la apariţia schizofreniei;
? tulburări ale anumitor neuro-transmiţători, cum ar fi dopamina şi glutamatul, pot
contribui de asemeni la apariţia schizofreniei;
? chiar dacă cercetătorii nu sunt siguri de semnificaţia acestor modificări, ele reprezintă
o dovadă că schizofrenia este o boală a creierului.
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Factori de risc
? schizofrenia afectează 1% din populaţie. La persoanele care au o rudă
apropiată cu schizofrenie, boala este mult mai frecventă aproximativ
10%;
? la bărbaţi, simptomele schizofreniei apar în mod tipic la adolescenţă
sau la tâ nărul adult. La femei, acestea apar după 20 de ani sau după 30 de
ani;
? deşi cauza precisă a schizofreniei nu este cunoscută, au fost
identificaţi anumiţi factori care par să crească riscul de dezvoltare sau
declanşare a bolii:

Episoade depresive
1. Te simţi nefericit mai tot timpul?
2. Găseşti că eşte dificil să gestionezi situaţii cărora înainte reuşeai să le faci faţă?
3. Ti-ai pierdut interesul şi bucuria pentru anumite activităţi care în mod normal îţi
faceau plăcere?
4. Ţi se pare mai dificil să iei decizii?
5. Ai probleme cu somnul?
6. Te confrunţi cu o scădere a poftei de mancare sau ai slăbit?
7. Te simţi tot mai obosit?
8. Ai început să eviţi compania altor persoane sau a prietenilor?
9. Ţi s-a întâmplat să priveşti sinuciderea ca pe o cale de a-ţi rezolva problemele?
Interpretare
Dacă ai răspuns afirmativ la maximum patru întrebări din fiecare categorie, este
posibil să te confrunţi cu o tulburare bipolară. Dacă ai raspuns cu “DA” la mai mult de
jumatate din întrebările cuprinse în ambele categorii, ai putea suferi de depresie sau de
manie şi este indicat să consulţi un medic specialist.
G Bine de ştiut: Tulburarea bipolară nu reduce capacitatea intelectuală a celui afectat.
Factori de risc:
Apariţia simptomelor poate fi precipitată de factori de mediu, organici, cum ar fi:
{ episoade anterioare de depresie;
{ istoric familial de boală depresivă;
Pentru cei cu episoade depresive majore recurente, factorii genetici joacă un rol
important. Studii pe gemeni monozigoti au demonstrat ca nu numai genele joacă un rol
în această afecţiune, ci şi o multitudine de alţi factori de mediu.
{ tentative anterioare de suicid;
{ vârsta de debut sub 40 de ani;
{ lipsa suportului social;
{ evenimente stresante de viaţă;
{ consum obişnuit de alcool, etc.
Tratament
Tratamentul pentru tulburările bipolare este o combinaţie de factori.
Medicamentele nu sunt suficiente pentru tratarea acestei afecţiuni. Persoanele afectate
trebuie să se educe în ceea ce priveşte boala, să comunice deschis cu medicul, să ducă un
stil de viaţă sănătos şi să respecte strict medicaţia.
Metode de intervenţie:
G interviul clinic;
G psihoeducaţia;
G terapia de familie;
G terapia interpersonală şi socială;
G terapia cognitiv-comportamentală.
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Terapia cognitiv-comportamentală

Alte intervenţii şi tratamente
modificarea stilului de viaţă, ca de exemplu efectuarea
exerciţiilor regulat şi odihnă corespunzatoare, pot ajuta
copilul să îşi revină mai rapid şi mai ales să îşi
îmbunătăţească stilul de viaţă;
{ terapia de relaţionare, aceasta se concentrează pe
iniţierea de relaţii între copii;
{ terapia de rezolvare a problemelor, î n care copii sunt
ajutaţi să rezolve, să înţeleagă problemele curente;
{ terapia de joc, î n care este implicat un copil mic sau un
copil cu întarziere mentală, avâ nd ca scop de a-i ajuta să-şi
învingă temerile sau frica (cu toate acestea nu este dovedit
ca acest tip de tratament reduce simptomele depresiei);
{ terapia de şoc, folosită foate rar la copii, poate fi de
ajutor în cazul în care aceştia nu răspund la alte tratamente
sau depresia acestora este severă;

Terapia cognitiv-comportamentală poate ajuta î n toate fazele. Poate î ntări
complianţa la tratament, atâ t î nfaza acută , câ t şi î nfaza de remisie, şi să ofere strategii
nefarmacologice pentru combaterea simptomelor. Tehnicile pot reduce cogniţiile
disfuncţionale şi emoţiile asociate ce duc la modificări maladaptative ale
comportamentului. Dacă modificările comportamentului s-au produs, tehnicile
cognitiv-comportamentale pot fi utilizate pentru creşterea activităţii câ nd letargia şi
stagnarea din depresie î mpiedică pacientul să-şi facă programul zilnic, să-şi
î ndeplinească obligaţiile sociale sau familiale.
Metodele terapiei cognitiv-comportamentale
pentru reducerea, organizarea şi evaluarea corecă a
activităţilor, pot ajuta î n cazul hipomaniei sau
maniei. Tehnicile structurate de rezolvare a
problemelor pot fi folosite pentru prevenirea
dezvoltării unor probleme psihosociale serioase.
Dacă acestea totuşi au apărut, metodele terapiei
cognitiv-comportamentale pot fi utilizate pentru
rezolvarea problemelor, ş i/sau controlul
simptomelor depresiei sau maniei.
Î n rezumat, terapia cognitiv-comportamentală
este benefică asociată cu terapia
p s i h o f a r m a c o l o g i c ă . Te h n i c i l e c o g n i t i v comportamentale asigură pacienţilor strategii de
abordare suplimentare, atunci câ nd medicaţia
singură este insuficientă.
Mituri legate de tulburarea bipolară
MITUL 1 - Tulburarea bipolară este doar un alt nume
pentru schimbările de dispoziţie.

G

Fals!
Modificările de dispoziţie ale populaţiei generale sunt
foarte diferite de cele care caracterizează tulburarea bipolară.
Cele patologice sunt mult mai severe, durează o perioadă mai
lungă de timp şi pot să afecteze în mod semnificativ aspecte
importante ale vieţii pacientului, (cum ar fi capacitatea de
concentrare,
de luare a deciziilor importante, de indeplinire a unor planuri,
proiecte).Perioadele de afectare pot fi scurte, dar foarte intense,
sau pot fi foarte prelungite (mai ales cele depresive).
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{

{ terapia complementară: medicaţia complementară a fost folosită pentru tratarea

depresiei la adulţi, dar eficacitatea acesteia la copii şi la adolescenţi nu a fost încă dovedită,
nu există dovezi ca această terapie ar fi sigură pentru utilizarea la copii sau adolescenţi,
medicaţia complementară poate să interacţioneze cu alte medicamente, ca de exemplu cu
antidepresivele.

G De reţinut!
{ deşi unii specialişti cred că avantajele tratamentului
depăşesc riscurile, pentru cei mai mulţi copii cu depresie,
cercetările în privinţa medicamentelor antidepresive sunt
limitate;
{ efectele pe termen lung şi siguranţa în privinţa
utilizării medicamentelor pentru tratarea depresiei la copil
şi adolescent sunt încă necunoscute;
{ implicarea familiei î n tratamentul depresiei este
foarte importantă î nspecial la copii şi adolescenţi;
{ cu câ t se instituie tratamentul contra depresiei mai
repede la copil, cu atâ t recuperarea acestuia este mai
rapidă. Dacă se întarzie aplicarea tratamentului,
recuperarea copilului este mai î ndelungată şi mai dificilă;
{ uneori sunt necesare câ teva săptămâ ni pentru ca medicamentele să
devină eficiente, chiar dacă simptomele se ameliorează mai repede, la
î nceput se pot î ncerca diverse medicamente pâ nă se gaseşte cel optim
pentru copil;
{ este obişnuit dar nu obligatoriu ca la copii şi adolescenţi să apară un
nou episod de depresie (recadere) î nprimii 2-5 ani de la primul episod.
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Tratament
Tratamentul depresiei la tineri este similar celui de la adulţi şi cuprinde:

MITUL 2 - Când sunt în perioada maniacală, pacienţii sunt
mereu foarte veseli şi joviali.

{ consiliere psihiatrică/ psihologică;
{ medicaţie;
{ educaţia membrilor familiei.

G

Adevarat, dar nu este o regulă!
Unii pacienţi intră fericiţi în faza maniacală însă nu îşi
pastrează această stare pâ nă la sfarşit. De cel mai multe ori starea
caracteristică maniei este euforia, însă există şi cazuri de
iritabilitate. Majoritatea pacienţilor au dezvoltat în timp o
oarecare teamă faţă de faza maniacală datorită faptului că
manifestările sunt polimorfe şi au intensitate diferită de la episod
la episod. Câ nd intră în faza maniacală pacienţii îşi pierd controlul
asupra acţiunilor voluntare, asupra gâ ndurilor şi devin incapabili
de a lua decizii responsabile.

Tipul de tratament de care are nevoie copilul depinde de
primul episod de depresie, de severitatea depresiei, de ceea ce a
determinat depresia (probleme familiale sau probleme la şcoală).
Dacă copilul are gânduri de sinucidere, depresie severă sau este
rupt de realitate (psihotic) sau nu mai poate desfăşura nici o
activitate atunci este necesară spitalizarea.
Consilierea de specialitate în depresie poate include:
{ terapie cognitiv comportamentală, care se axează pe
modificarea anumitor idei şi a modelului comportamental
(modul de a se comportă);
{ terapia în grup care se focalizează pe relaţiile sociale şi
personale şi pe problemele legate de acestea;
{ terapia de rezolvare a problemelor, care este un tip de terapie
cognitivă ce ajută la găsirea unor soluţii practice;
{ terapia familială ce ajută la educarea şi asigurarea
confortului familial;
{ terapia prin joc pentru copiii foarte mici;
{ educarea membrilor familiei.
Educarea membrilor familiei poate fi făcută de personal medical, psiholog sau
psihiatru atât prin informare, cât şi prin terapie familială. Unele dintre cele mai importante
lucruri pe care trebuie să le înveţe membrii familiei sunt:
G să ştie cum să verifice dacă copilul urmează îndeaproape planul terapeutic, cum ar fi
administrarea corectă a medicamentelor şi şedinţele de consiliere psihologică programate;
G să înveţe metode prin care să reducă stresul ce apare în convieţuirea cu o persoană cu
depresie;
G să cunoască semnele recurentei (revenirii) bolii pentru a putea preveni această recurentă a
depresiei;
G să cunoască semnele unui comportament suicidal, să poată evalua gravitatea acestuia şi să
poată lua o atitudine corectă în prezenţa acestora;
G să înveţe să recunoască semnele unui episod maniacal (semn de tulburare bipolară) care
este un acces de energie exagerată sau irascibilitate;
G instituirea tratamentului la un părinte care are depresie.
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MITUL 3 - Tulburarea bipolara nu poate fi diagnosticata pana la
18 ani.

G

Fals!
Este, într-adevăr, mai greu de diagnosticat boala la un copil,
comparativ cu un adult, însă nu imposibil. Copiii sunt imaturi
afectiv, pot fi motivaţi uşor să iasă din stări depresive, iar o parte din
modificările caracteristice tulburării bipolare fac parte din
comportamentul normal pentru anumite vâ rste. Există însă şi cazuri
evidente, care au manifestări clasice şi foarte sugestive pentru
diagnostic. Î n foarte multe cazrui boala este prezentă, însă nu este
diagnosticată corect decâ t tâ rziu. Vâ rsta medie de debut este
considerată a fi 25 de ani, însă multe cazuri au fost diagnosticate şi la
40 de ani, dar şi la 10 ani.Chiar dacă diagnosticul de tulburare
bipolară la copii rămâ ne controversat, un lucru este sigur: cazurile
sunt î ncontinuă creştere (mai ales la adolescenţi).
MITUL 4 - Tulburarea bipolara nu are un tratament bine stabilit.

G

Fals!
Tratamentul tulburării bipolare este unul foarte complex, bazat atâ t pe
medicamente, câ t şi pe schimbarea stilului de viaţă.Tratamentul farmacologic este de o
importanţă vitală. Cele mai bune opţiuni terapeutice ar fi pihoterapia - scopul căreia este să
ajute pacientul să facă faţă bolii. Se pot realiza terapii cognitiv-comportamentale, terapii î n
grup sau terapii alături de membrii familiei. Alte strategii active
includ efectuarea de exerciţii fizice, respectarea unui program de
somn strict, adoptarea unei diete sănătoase şi acordarea unei atenţii
speciale semnelor care pot anunţa instalarea unui episod de boală.
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Depresia la copii şi adolescenţi
Toţi copiii din când în âau o zi mai dificilă ca de obicei sau sunt trişti, însă când aceste
sentimente persistă şi încep a fi prezente în viaţa de zi cu zi a copilului, cauza acestora ar putea
fi depresia. Această stare, numită depresie este o gravă problemă de sănătate mintală care
afectează persoanele de toate vârstele, inclusiv copiii. În cauză, depresia afectează din ce în ce
mai mult, în prezent unul din 33 de copii şi unul din opt adolescenţi au de-a face cu această
problemă de sănătate.
Semne de depresie la copil
Depresia în copilărie sau adolescenţă se dezvoltă treptat sau apare brusc. Copilul
poate părea mai degrabă irascibil decât trist sau se simte plictisit sau deznadajduit. La copilul
cu depresie putem observa lentoarea în mişcări, insomnia sau agitaţie. Copilul poate fi
autocritic sau poate avea sentimentul că cei din jur sunt prea critici faţă de el.
Aceste simptome de depresie sunt adesea subtile la început. În acest stadiu este
dificil de asociat simptomele cu depresia şi este greu de crezut că este vorba de depresie la
copil.
G Copilul cu depresie poate avea
următoarele simptome:
? iritabilitate;
? temperament violent;
? dureri inexplicabile, ca de exemplu dureri de cap
sau de stomac;
? dificultăţi în gândire şi în luarea deciziilor;
? somnolenţă sau insomnie;
? modificări ale obiceiurilor alimentare care pot
duce la creştere, scădere sau creştere în greutate;
? scăderea respectului de sine (scăderea încrederii
în forţele proprii);
? sentimentul de vinovăţie sau deznădejde;
? oboseală permanentă sau lipsa de energie;
? retragere din viaţa socială, ca de exemplu lipsa
interesului faţă de prieteni;
? gândul la moarte şi gânduri de sinucidere.
Majoritatea episoadelor de depresie infantilă durează până la noua luni, 80 la sută
din copii revenindu-şi după cel mult un an. Un copil din zece va suferi toată viaţa de depresie.
Copiii care au suferit de această afecţiune prezintă riscul ca pe parcursul vieţii să se
îmbolnavească din nou, rata fiind de aproximativ o treime din cazuri.
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Cu cât depresia s-a instalat mai devreme, cu atât sunt mai
mari riscurile ca aceasta să revină şi să crească din punct de vedere al
intensităţii. 30 la suta din copiii depresivi vor dezvolta tulburări
psihice precum afecţiunile bipolare, dar acestea se vor manifesta
după 5-10 ani de la apariţia simptomelor iniţiale.

Cu vârsta, episoadele depresive pot deveni din ce în ce mai puternice şi mai periculoase,
consecinţele variind de la autoizolare, până la tentative de sinucidere.
Depresia netratată poate
duce la suicidere. Semnele
de atenţie pentru suicidere
se modifică cu vârsta.
Acestea includ
preocuparea pentru moarte,
suicidere sau încetarea
nemotivată a relaţiilor de
prietenie.

Cauze
Nu există un anumit lucru ce cauzează depresia.
Copiii ce dezvoltă depresie pot avea un istoric familial de
tulburare. Istoricul familiei, evenimentele stresante din
viaţă, cum ar fi pierderea unui părinte, divorţul părinţilor,
discriminarea, precum şi alte probleme fizice şi psihice
sunt factori ce contribuie la debutul tulburărilor.
Copiii care au fost supuşi unor abuzuri, au fost
neglijaţi, au suferit diferite traume sau care au o boală
cronică au un risc crescut în a manifestă depresie.

Depresia la copii de cele mai multe ori apare împreuna ce alte probleme de sănătate
mintală, cum ar fi anxietatea, tulburarea bipolară sau tulburările de comportament.

%

Ce poţi face atunci când copilul tău pare deprimat

Dacă bănuieşti că propriul tău copil suferă de depresie, cel
mai important este să consulţi un specialist. Mergi la medicul
de familie sau la pediatru şi expune-i îngrijorarea ta. În cazul
în care este nevoie, ţi se va recomanda un psiholog la care să
poţi apela cu încredere.
Important este ca adolescentul sau copilul să
recunoască faptul că nu se simte în largul său şi să nu ezite să
ceară ajutorul celor din familie sau al persoanelor
specializate.
Trebuie anunţat serviciul de urgentă dacă:
G copilul este în situaţia de a se automutila, dacă ameninţă alte persoane sau dacă apar

semne ce anunţă o tentativă de suicidere;
G copilul aude voci inexistente (halucinaţii auditive).

Copilul va fi sfătuit să anunţe serviciul de urgenţă dacă nu se poate abţine de la
automutilare sau rănirea altor persoane.

G
J
J
J
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J

La fel:
arată-i toată dragostea ta;
nu certa;
î ncurajează o atitudine pozitivă;
sugerează-i să ţină un jurnal;
î ncurajează sa facă sport;

G

Fiţi sinceri unul cu altul!
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