ÇOCUKLARDA
DEPRESYON

Depresyon yetişkinlere özgü bir hastalık değildir.
Bebeklikte, çocuklukta, yetişkinlikte
ve yaşlılıkta ortaya çıkabilir.
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Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse,
Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse,
Kavga etmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa,
Sıkılıp utanmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse,
Kendisini suçlamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse,
Takdir etmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk devamlı desteklenip yüreklendirilmişse,
Kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyümüşse,
Adil olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse,
İnançlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse,
Kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse,
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.
Dorothy Law Nolte
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DEPRESYON
• Beynin ürettiği bir rahatsızlıktır. Bazı insanlar depresyon üretme
kapasitesine sahip bir beyinle dünyaya gelirler.
• Çocuğun düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında değişikliklere yol açar.
• Bir moral bozukluğu değildir.
• Sanıldığı gibi yaşadığımız sorunların ya da olayların bir sonucu değil, nedenidir.
• Birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta ya da birkaç ay aralıklarla tekrar edebilir.

Yaşanan sorunlar depresyona
neden olmaktan çok artırıcı
bir role sahiptir.
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ÇOCUĞUM DEPRESYONDA MI?
Depresyonda bir çocuk/genç dönem dönem, ataklar halinde;
• Üzüntülü ve umutsuz bir hal alabilir
• Sosyal faaliyetlerden uzaklaşabilir
• Eskiden keyif aldığı aktivitelerden bile keyif almayabilir
• Dikkatini toplamakta zorlanabilir
• Kendine güveni azabilir
• Çekingen ve ürkek olabilir
• Sık sık canının sıkıldığını söyleyebilir
• Suçluluk duyguları içerisine girebilir
• Yeme-içme ve uyku düzeni değişebilir
• Ani öfke ve ağlama nöbetleri geçirebilir
• Israrcı ve inatçı davranışlar sergileyebilir
• İçe kapanık bir hal alabilir
• Yersiz korku ve endişeler içerisine girebilir
• Geçmişe ya da bugüne ait
konulara takılıp kalabilir
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DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Sorumluluklarını aksatır
• Ders çalışmak istemez
• Arkadaşlarına ya da ailesine karşı saldırgandır
• Alıngandır. Ailesinin ya da arkadaşlarının kendisine kötü davrandığını, sataştığını söyleyebilir
• Kendisine zarar verici davranışlarda bulunur, intihar girişiminde bulunabilir
• Aile bireylerini ya da yakın olduğu kişileri kaybetmek yönünde abartılı korkuları olabilir
• Aşırı hareketli davranıp ardından sık sık uyukladığı bir döneme girebilir
• Oyuncaklarını atar, kırar, kapıları çarpar, eşyalara zarar verebilir
• İştahsız ya da aşırı iştahlıdır, ani kilo alıp verdiği dönemler olabilir.
Depresyon geçiren bir çocukta bu belirtilerin tamamı görülmeyebilir
ya da zaman zaman ortaya çıkıp, azalıp artabilir. Eğer çocuğunuzda
bu belirtilerin bazılarını ya da tamamını ara sıra da olsa görüyorsanız
bir uzman görüşüne başvurmanız gerekmektedir.

07

ÇOCUKLAR DEPRESYONU NASIL İFADE EDERLER?
Çocuğunuzun ağrı, kaşıntı ya da baş dönmeleri
depresyona bağlı olabilir mi?

Depresyon, çocuğun günlük hayatını etkileyen ruhsal
sorunlarla birlikte bedensel şikayetlere de neden olabilir.
Kısa ya da uzun aralıklarla görülen bedensel belirtiler aşağıdaki gibidir;
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• Baş dönmesi

• Kol ve bacaklarda üşüme hissi

• Göğüs sıkışması, nefes darlığı

• Kaşıntılar

• Mide ağrıları

• Baş ağrıları

• Mide bulantısı, kusma

• Boyun, omuz ve sırt ve bacaklarda ağrılar

• Ateş basmaları, aşırı terleme

• Ses kısıklığı

DEPRESYON GÜN İÇİNDE VEYA MEVSİME BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?

• Beynin depresyon üretimi gün içinde veya mevsime bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Kimi çocuklar sabahları iyi akşama doğru
kötü ya da öğlenleri iyi geceleri kötü hissedebilir.
• Benzer şekilde baharla birlikte canlılık ve enerji artışı gösteren bir
çocukta kışın depresyon belirtileri tekrarlayabilir ya da kışın İyi
hisseden bir çocuk baharla birlikte bitkin, yorgun ve depresyon
belirtileri gösterdiği bir döneme girebilir.
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ANNE BABA DAVRANIŞLARI
DEPRESYONA SEBEP OLUR MU?
Ebeveyn davranışları çocuktaki depresyonun nedeni değildir.
• Anne babanın kavgaları
• Çocuğa kötü davranma
• Yeni kardeş doğumu
• Ebeveynlerin kaybı gibi durumlar sadece depresyonu tetikler,
şiddetini ve sıklığını artırır.
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ANNE BABA
DEPRESYON GEÇİREN ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞMALI?

• Depresyon geçiren bir çocuğa ailenin olumsuz tavırları
depresyonun şiddetini artıracaktır.
• Depresyona bağlı ders başarısızlığı, korkular, öfke patlamaları,
dikkat eksikliği gibi sorunlara çocuğun engel olamadığı, bilinçli
olarak yanlış davranışlar sergilemediği bilinmeli, çocuğa baskı
yapılmamalıdır.
• Depresyon belirtileri görmezden gelinmemelidir.
• Kendi kendine geçmesi beklenmemeli, belirtilerle
karşılaşıldığında uzman yardımına başvurulmalıdır.
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DEPRESYON NASIL DERS BAŞARISIZLIĞINA SEBEP OLUR?
• Depresyon konsantrasyon bozukluğuna neden olduğundan
çocuk dersi dinlemekte ve ders çalışmakta zorlanır.
• Zihin sıkıntı veren düşüncelerle dolu olduğundan çocuk söylenenleri
ve okuduğunu anlayamaz.
• Okula gitme ve ders çalışma isteğinin azalması sebebiyle ders başarısı düşer

DEPRESYON TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Depresyon tedavi edilebilir bir
rahatsızlıktır. Beynin ürettiği
sıkıntıları tedavi etmede psikiyatrist
ve psikologların yardımına başvuran
aileler çocuklarını depresyonun
neden olduğu sorunlardan koruyabilir.
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DEPRESYON
TEDAVi EDiLMEZSE
NE OLUR
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Çocuğun ebeveyn, kardeş ve arkadaş ilişkileri bozulabilir
Ders başarısı düşebilir
Bitkinlik, yorgunluk ve isteksizlik hali süreklilik kazanabilir.
Bu hal onların görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini zorlaştırır.
İntihar girişimleri ortaya çıkabilir.
Alkol, sigara ve madde kullanımına eğilim oluşabilir
Kendine ve çevresine şiddet uygulayabilir
Okula gitme isteksizliği nedeniyle okulu bırakabilir.
Meslek hayatında başarısızlık yaşayabilir
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ÇOCUKTA DEPRESYON TEDAVİSİNDE İLACIN YERİ NEDİR?
Çocukta ilaç tedavisi, depresyonun
neden olduğu uyum sorunlarının
şiddeti ve sıklığına bağlı olarak
psikiyatristin değerlendirmeleri
sonucu uygulanır. Uygulanacak testler
sonrasında depresyonun hafif olduğuna
karar verilirse ilaç tedavisi uygulanmaz,
çocuğa tedavi olarak psikoterapi
desteği verilir. Depresyonun şiddetinin
yüksek olması ve çocuktaki uyum sorunlarına
depresyonun neden olduğuna karar verilmesi durumunda ilaç tedavisi
olmadan başarı şansı düşüktür.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR ZARARLI MIDIR?
Depresyon tedavisinde kullanılan
ilaçların beyne ya da diğer organlara
zararı yoktur. Psikiyatristin verdiği
bilgiler dışındaki görüşler dikkate
alınmamalıdır.
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DEPRESYON
TANISI NASIL KONUR

?
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TEDAVİ NASIL OLMALIDIR?

Tedavi
•
•
•
•

Psikiyatrist
Psikolog
Aile
Öğretmen
işbirliği ile yürütülür.
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