MAMA I DZIECKO

DEPRESJA
POPORODOWA
Baby blues, czyli smutek poporodowy
różni się tym od depresji, że występuje
głównie od około 4.-5. doby po porodzie i może utrzymywać się około 2-3
tygodnie. Szacuje się, że to zjawisko dotyka nawet 80% kobiet. Jego objawami
są: rozdrażnienie, płaczliwość, zmiany
nastroju, trudności z zasypianiem.
Problemy w opiece nad maluszkiem,
w karmieniu, narastają do ogromnych
rozmiarów. Matka ma wyrzuty sumienia i obawy, że nie jest w stanie właściwie zaopiekować się maleństwem.
Jednocześnie czuje, że są one przesadzone, a wybuchy płaczu irracjonalne.
W związku z tym czuje zakłopotanie
i zawstydzenie. Sprawcami tego stanu rzeczy są głównie hormony, które dosłownie szaleją. Poziom jednych
gwałtownie wzrasta, a innych spada.
Takie nagłe wahania odbijają się na samopoczuciu i emocjach kobiety, która
właśnie urodziła dziecko. Jednak jest
to stan przejściowy i ustępuje samoistnie. Przy wsparciu najbliższych, pomocy w opiece nad maleństwem, kobieta
odzyskuje równowagę i spokój. Smutek
poporodowy nie powoduje zaburzeń
funkcjonowania i nie wymaga leczenia.
Jednak nie zawsze tak jest. Szacuje się,
że u 7-20% kobiet może rozwinąć się
depresja poporodowa (PPD, post partum depression). Zazwyczaj pojawia się
po kilkunastu tygodniach po porodzie,
jednak coraz częściej mówi się, że może
rozwijać się aż do 12. miesiąca życia
dziecka. Tutaj potrzebna jest specjalistyczna pomoc psychologa, psychiatry
oraz wsparcie najbliższych.
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Pojawienie się noworodka to zazwyczaj szczęśliwy, cudowny czas dla rodziców i dla
całej rodziny. Wiąże się on jednak z wieloma trudami, wyrzeczeniami, nieprzespanymi nocami, ale nie tylko z tym. Mało kto zwraca uwagę na samą matkę. Przyjęło
się mówić, że ma ona prawo być zmęczona, płaczliwa, niewyspana, jednak mało osób
interesuje się jej faktycznym stanem psychicznym. Tymczasem odnotowuje się coraz
więcej przypadków depresji poporodowej, smutku poporodowego (tzw. baby blues),
psychozy poporodowej i innych zaburzeń charakterystycznych dla tego okresu.
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OBJAWY
Bardzo pomocnym narzędziem do
zdiagnozowania depresji poporodowej
jest tak zwana Edynburska Skala Depresji Poporodowej. Opiera się ona na 10
podstawowych pytaniach, dotyczących
między innymi samopoczucia i samooceny kobiety, tego czy i jak często dostrzega dobre strony życia, jak często
czuje się samotna, nieszczęśliwa, czy
i jak często myślała o zrobieniu sobie
krzywdy. Kobieta czuje się niekompetentna, nieudolna i nieprzygotowana do
właściwej opieki nad dzieckiem. Ciągle
zamartwia się stanem zdrowia swojej
pociechy. Drobne niepowodzenia czy
trudności, m. in. w karmieniu piersią, powodują ciągłe obwinianie się, wmawianie
sobie, że jest złą matką, że niewłaściwie
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opiekuje się dzieckiem. Kobiecie towarzyszy również ogólne rozbicie, ciągłe
zmęczenie, apatia, senność lub kłopoty
z zaśnięciem, koncentracją, zapamiętywaniem, a także poczucie, że jest sama,
że jest nierozumiana, przekonanie, że jej
dziecko sprawia większe kłopoty od innych. Często również towarzyszą jej myśli
o śmierci swojej czy dziecka, a czasami
także plany samobójcze.

CZYNNIKI RYZYKA
Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia depresji
poporodowej można zaliczyć między
innymi: występowanie innych zaburzeń
psychicznych przed ciążą, niechciana lub
nieplanowana ciąża, wcześniejsze poronienia, problemy zdrowotne kobiety i/lub

dziecka, niepełna rodzina, brak wsparcia
ze strony męża i najbliższego otoczenia,
negatywne emocje czy złe wspomnienia związane z samym porodem. Na jej
wystąpienie nie ma wpływu ani status
społeczny, ani liczba dotychczas urodzonych dzieci. Jest to choroba, która może
dotknąć każdą kobietę.
W bardzo rzadkich przypadkach diagnozuje się również psychozę poporodową,
która rozwija się najczęściej w ciągu
miesiąca od porodu. Jest to ciężki stan,
w którym kobieta ma całkowicie zaburzoną ocenę samej siebie i dotyka głównie
tych pań, które już wcześniej mierzyły
się z problemami psychicznymi, np.
z chorobą dwubiegunową. Zaburzenie
to rozwija się gwałtownie, towarzyszy
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mu m. in. trwająca kilka dni bezsenność,
czy silny niepokój. Chora odsuwa się od
dziecka, nie podejmuje nad nim opieki,
doświadcza irracjonalnych wyobrażeń,

ne jest natychmiastowe podejmowanie
działania w kierunku diagnozy i leczenia
chorej. Leczenie głównie opiera się na
psychoterapii indywidualnej i psycho-

Bardzo ważne jest, aby chora otrzymała
wsparcie ze strony najbliższego otoczenia.
To właśnie naciski, ciągłe uwagi, rady,
krytyka, presja, by udowodnić, że jest
się dobrą matką, idealną gospodynią
i wzorową żoną jednocześnie,
w głównej mierze przyczyniają się do
powstawania tych zaburzeń. Dlatego
tak ważna jest psychoedukacja nie
tylko samej chorej, ale również jej
najbliższych. Pomoc w wywiązywaniu się
z obowiązków i psychiczne wsparcie są
podstawą w procesie leczenia depresji
poporodowej.
dotyczących krzywdzenia niemowlęcia.
Taki stan wymaga natychmiastowego leczenia, głównie w warunkach szpitalnych.

LECZENIE
Wszystkie z opisanych zaburzeń znacząco wpływają na życie i funkcjonowanie
samej kobiety, ale także jej dziecka i całej
rodziny. Dlatego przy podejrzeniu wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń, waż-

edukacji. Bardzo ważne jest, aby kobieta
otrzymała wsparcie ze strony najbliższego otoczenia. To właśnie naciski, ciągłe
uwagi, rady, krytyka, presja, by udowodnić, że jest się dobrą matką, idealną gospodynią i wzorową żoną jednocześnie,
w głównej mierze przyczyniają się do
powstawania tych zaburzeń. Dlatego
tak ważna jest psychoedukacja nie tylko
samej chorej, ale również jej najbliższych.

Pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków i psychiczne wsparcie są podstawą
w procesie leczenia depresji poporodowej. W cięższych przypadkach można
zastosować również leczenie farmakologiczne lekami przeciwdepresyjnymi nowej generacji, które można przyjmować,
nie rezygnując z karmienia piersią. Jednak
to lekarz wspólnie z chorą podejmują
taką decyzję. Bardzo skuteczną metodą
leczenia ciężkiej depresji poporodowej
jest zastosowanie elektrowstrząsów.
Owiane złą sławą są bardzo bezpieczne, stosowane nawet u kobiet ciężarnych i obarczone minimalnymi skutkami
ubocznymi. Ponadto w niedługim czasie
przynoszą bardzo dobre efekty.
Pojawienie się dziecka w rodzinie to
ogromna radość. Jednak należy pamiętać, że zmiany zachodzące w ciele kobiety, która najpierw przez 9 miesięcy nosi
w łonie swoje dziecko, później w bólach
wydaje je na świat, mogą spowodować
u niej szereg niekorzystnych zmian.
Dodatkowa presja, czy też krytyka ze
strony otoczenia negatywnie wpływają na poczucie własnej wartości świeżo
upieczonej mamy. Zamiast doradzać,
pouczać, krytykować, lepiej przyjrzeć się
potrzebom mamy i jej dziecka, okazać
wsparcie, troskę o jej zdrowie psychiczne
i życzliwość. To tak niewiele, a może mieć
ogromne znaczenie.
SYLWIA TOMAKA
Pracownik Apteki

REKLAMA

39

