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adolescenti

Broșură informațională pentru părinți/tutori și profesioniști
în serviciul copiilor

Această broșură are scopul de a spori înțelegerea cu privire
la problemele de sănătate mintală care pot fi întâmpinate de

copii și adolescenți. Informațiile nu sunt exhaustive și nu
servesc formulării unui diagnostic. Diagnosticele medicale
și/sau cu privire la sănătatea mintală ar trebui formulate

doar de profesioniști instruiți și după o evaluare amănunțită.
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Ce este Depresia?

Depresia este o condiție medicală care cauzează
sentimente persistente de tristețe, o dispoziție scazuta
sau dezinteres față activitățile de zi cu zi. Nu este ceva
din care persoană poate să ,,iasă dintr-o dată”. Depresia

poate implica o interacțiune complexă între factorii
genetici (ex.: istoricul de depresie din familie),

biologici (ex.: chimie alterată a creierului) și de mediu
(ex.: instabilitatea familiei, presiunea semenilor,

pierderile semnificative).

Tipuri de Depresie

Tulburarea depresivă majoră – o formă severă de
depresie care durează pentru cel puțin două săptămâni și
afectează semnificativ funcționarea într-o varietate de arii,
precum la școală și acasă

Distimia – o formă mai ușoară de depresie care durează
pentru cel puțin un an și afectează funcționarea la școală și
acasă

Tulburarea bipolară – o formă de tulburare depresivă care
este în principal caracterizată de schimbări extreme ale
stărilor emoționale, de la depresie la manie

Tulburarea de adaptare cu dispoziție depresivă –
răspuns la un factor stresor identificabil care rezultă în
simptome depresive semnificative clinic

Tulburarea afectivă sezonieră – o depresie sezonieră care
este diagnosticată atunci când depresia este declanșată de
schimbarea anotimpurilor (adesea toamnă sau iarnă)



Semne și simptome prevalente ale 
Depresiei

Dispoziție depresivă sau iritabilă – poate include tristețe, afect
plat sau raportarea unei stări ,,urate, neplacute, plâns frecvent
sau ușor de declanșat, sentimnte de lipsă a speranței, furie
crescută, mânie, iritabilitate, indispoziție și/sau hipersensibilitate

Acuze somatice – durerile de stomac și de cap sunt comune la
copii și adolescenți

Agitație psihomotorie – poate include mers, strâns din pumni,
ciupit de piele, agitație și neliniște

Întârziere psihomotorie – poate include apatie, discurs, gândire
și mișcări ale corpului încetinite și deteriorare a scrisului de
mână

Interes diminuat cu privire la activitățile uzuale – poate
include pierderea interesului cu privire la activitățile și hobby-
urile favorite, retragere din mediul prietenilor și familiei,
evitarea școlii și performanță școlară scăzută sau neatenție la
aspectul fizic

Schimbare la nivelul apetitului – poate include un apetit
crescut și/sau mâncat excesiv sau un apetit scăzut cu
posibilitatea de a evita sau a refuza mâncarea

Schimbări la nivelul ciclului de somn – poate include insomnie
(dificultăți de a dormi), care rezultă în stări de somnolență la
școală sau hipersomnie (dormit excesiv), care duce la absențe
sau întârzieri la școală

Indecizie și concentrare scazută – poate include distragere,
visare cu ochii deschiși, dificultăți în a lua decizii și dificultăți la
nivelul memoriei

Sentimente de lipsă de valoare sau vină – poate include stimă
de sine scăzută, afirmații negative despre sine, sensibilitate
excesivă la respingere sau eșec, sentimentul că lucrurile rele se
întâmplă din vina sa și preocupări vinovate cu privire la greșeli
din prezent sau trecut

Oboseală sau lipsă a energiei – poate include letargie,
activitate fizică redusă sau nevoia de a face un efort substanțial
chiar și pentru convorbirile scurte

Gânduri recurente cu privire la moarte sau sinucidere sau
comportamente de risc – poate include o creștere a asumării de
riscuri, nechibzuință sau comportament de auto-vătămare, abuz
de alcool sau alte substanțe, gânduri de a-și face rău sau
sentimentul că ar fi mai bine mort, focus pe temele legate de
moarte
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Variații în dezvoltare

Copilăria timpurie (3-6 ani)

Pentru că multe din simptomele de diagnosticare a depresiei sunt
de asemenea caracteristice dezvoltării timpurii tipice,
diagnosticul depresiei la copii poate fi complex. Deși
simptomele depresiei sunt similare la toate vârstele, ele se pot
manifesta în moduri diferite, în funcție de nivelul de dezvoltare.
De exemplu, dificultățile de somn se pot manifesta ca coșmaruri
frecvente la copiii mici. Depresia la copiii mici poate fi, de
asemenea, caracterizată de regresie în dezvoltare (ex.: udă
patul).

Copilăria mijlocie (7-11 ani)

Precum în copilăria timpurie, și copiii din această categorie pot
manifesta semne de regresie în dezvoltare, precum udatul
patului. De asemenea, ei pot începe să arate o scădere a
performanței și prezenței școlare și pot iniția comportamente de
auto-vătămare (ex.: folosirea substanțelor, tăiat, arsuri cu guma
de șters).

Pre-adolescența/Adolescența (12-18 ani)

În adiție la celelalte simptome ale depresiei caracteristice tuturor
vârstelor, adolescenții cu depresie pot avea o creștere a
eșecurilor școlare, pot absenta de la școală, pot face abuz de
alcool sau alte substanțe și alte comportamente de auto-
vătămare. În cel mai recent studiu al Youth Risk Behaviour cu
privire la această grupă de vârstă din județul Chittenden, 19%
dintre participați s-au simțit atât de triști și fără speranță în
fiecare zi, de-a lungul a două săptămâni, încât au încetat să mai
facă activități uzuale, 8% au făcut un plan de sinucidere și 4% au
avut tentative suicidare.
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Implicații educaționale
 

Depresia poate avea un impact semnificativ asupra abilității
unui copil/adolescent de a învăța și funcționa în mediul de

învățare. Elevii cu depresie pot experimenta o scădere a
notelor ca urmare a unei descreșteri în finalizarea sarcinilor

și a performanței, lipsa participării, întârziere și absențe de la
școală. 

 
Depresia are un impact semnificativ asupra funcționării
creierului. Elevii cu depresie sunt adesea nemotivați și

dezorganizați și pot avea dificultăți crescute cu memoria pe
termen scurt. 

 
Depresia și eșecul școlar pot fi un ciclu ce se auto-

perpetuează. Depresia contribuie la eșecul școlar; eșecul
școlar poate, la rândul său, să exacerbeze depresia. 

Cultura poate influența experiența și comunicarea simptomelor
depresiei. De exemplu, în unele culturi, depresia poate fi mai
degrabă exprimată în plângeri somatice sau nervozitate (în

culturile Latino), în expresii de dezechilibru sau slăbiciune (în
culturile Asiatice) sau în ,,probleme ale inimii” (culturile

Orientului Mijlociu). 
 

Fie legate de cultură sau de alți factori, variațiile individuale
pot avea implicații semnificative pentru identificarea și

tratamentului depresiei la elevii și familiile școlilor noastre.
Mai mult, ca urmare a influenței mediului asupra depresiei,

copiii din grupuri marginalizate (ex.: medii sărace, imigranți,
tineri gay, persoane cu dificultăți fizice sau de învățare) se află

la un risc mai mare de a dezvolta depresie. 
 

Deși fetele și băieții pre-adolescenți sunt afectați de depresie în
rate egale, depresia este de două ori mai probabilă la fetele

adolescente decât la băieți. 

Considerente culturale
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Amenințări sau tentative de a se răni sau a se sinucide

Caută metode (ex.: armă, pastile, funie) pentru a se
sinucide

Face ultimele aranjamente, precum testamentul, o
scrisoare de adio sau oferă altora lucruri valoroase
pentru sine

Preocupare cu sinuciderea sau moartea (exprimată
adesea prin scris, artă, muzică, forumuri online), odată
cu simptome depresive sau comportamente de risc înalt

Arată o îmbunătățire bruscă după o perioadă de tristețe
excesivă și/sau retragere

Cercetările arată că copiii cu depresie au un risc de 5 ori mai
mare de a încerca să se sinucidă decât copiii care nu suferă
de depresie. Orice semn și simptom amintit anterior poate
indica un risc suicidar și trebuie tratat cu seriozitate. Dacă

observi semne sau simptome ale depresiei, caută ajutor
contactând un profesionist în sănătatea mintală din școală

sau din comunitate. Mai mult, există câteva semne care pot
indica o criză suicidară evidentă și asupra cărora ar trebui să

se acționeze imediat. Acestea includ:
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Notă despre suicid și depresie

Gândurile, comentariile și/sau comportamentele
suicidare trebuie luate întotdeauna în serios și necesită

atenție și evaluare imediată. Recunoașterea semnelor de
avertizare poate ajuta la prevenirea unei adevărate

tragedii.


