Szülés utáni depresszió
Pszichiátriai szempontok

Előfordulás
 A szülés utáni depresszió a frissen szült nők

mintegy 10%-át érinti
 Ez azt jelenti, hogy évente kb. 9-10 ezer kismama
szenved a depresszió tüneteitől Magyarországon
 Szülés utáni depresszió a gyermek két éves
koráig jelentkezhet, de jellemzően a szülést
követő 4-6 héten belül kezdődik

Rizikó tényezők I.
(pszichiátriai tényezők)
 Korábbi postpartum blues
 Korábban (terhesség előtt) depresszió, egyéb







pszichiátriai probléma
Várandósság során depressziós tünetek
Családban előforduló depresszió
PMS (premenstruációs szindróma)
Személyiség jegyek (neuroticizmus, szorongás)
Várandósság alatt előforduló alvászavar
Férj/partner depressziója

Rizikó tényezők II.
(szociális tényezők)
 Stresszes életesemények a megelőző 12 hónapban
 A várandósság alatt tapasztalt támogatás hiánya a







családtól, barátoktól
Érzelmi és anyagi támogatás hiánya a partner részéről
Egyedülálló anyaság
Nem tervezett várandósság/megszakítás gondolata
Korábbi vetélés
Gyermekgondozással kapcsolatos stresszorok jelenléte
Sérült újszülött

Diagnózis
 Depresszió diagnózisához

szükséges, hogy a tünetek
legalább 2 héten keresztül
folyamatosan fönnálljanak

 DSM-V szerint a következő

9 tünetből legalább 5-nek
fönn kell állnia
folyamatosan a 2 hét alatt:

 Levert hangulat a nap nagy részében

(szubjektív/környezet által detektált)
 Örömképtelenség vagy az érdeklődés
csökkenése majdnem minden tevékenység
iránt
 Étvágy/súly szignifikáns
csökkenése/növekedése
 Alvási igény növekedése/csökkenése
 Motoros agitáció/gátoltság (nyugtalanság/
meglassultság érzése)
 Fáradtság
 Értéktelenség érzése (kifejezett önvádlás,
bűntudat)
 Csökkent gondolkodási, összpontosítási
vagy döntési képesség
 Halál gondolatával való gyakori foglalkozás,
visszatérő öngyilkossági gondolatok, akár
terv

Miért fontos felismerni és
kezelni?
•
•
•
•

Anya jólléte , önkárosító magatartás megelőzése
Anya-gyermek kapcsolat/kötődés kialakulása
Gyermek megfelelő fejődése szempontjából
Házastárssal való kapcsolat

Anya-gyermek kapcsolat
 A szülés utáni depresszió megzavarhatja az anya-

gyermek kötődést, ami hatással lehet a gyermek
fejlődésére és az anya érzéseire (pl.: szégyen és
bűnösség érzése)
 Depressziós anyák kevésbe keresik a szemkontaktust a
csecsemővel, szegényesebb a mimika, mely hatással
van a gyermek fejlődésére
 A gyermekeknél a későbbiekben viselkedészavarok,
agresszió, kognitív és figyelem zavarok alakultak ki
 A kezelt depresszió pozitívan hatott a gyermekekre is

Kezelés
 Enyhe-középsúlyos esetben az elsőként választandó

kezelés a pszichoterápia (szupportív, kognitív,
interperszonális), család/pár-terápia, szülő-csecsemő
konzultáció
 Középsúlyos-súlyos esetekben gyógyszeres terápia
javasolt (antidepresszáns: SSRI, TCA, SNRI)
 Bizonyos esetekben elektrokonvulzív terápia (ECT)
 Alternatív kezelési módok enyhébb esetekben:
fényterápia, omega-3 zsírsav pótlása, folsav szedése,
napi 30 perc testmozgás, masszázsterápia (heti 20 perc)

Gyógyszeres kezelés
 Magyarországon a hatályos irányelv szerint nem támogatják a






szoptatás melletti gyógyszerszedést
Ez sajnálatos, mivel a szoptatásnak az anyára és a gyermekre nézve is
nagyon sok előnye van
Érdemes olyan szakembert keresni, aki tisztában van ezzel, partner a
pácienssel ebben
Vannak olyan gyógyszerek, melyek alacsony kockázattal szedhetők
szoptatás mellett is. Szükséges ezeknek megfelelő megbeszélés a
szakemberrel, a rizikó tényezők felmérése, ennek ismeretében szülői
döntés
Információforrások a várandósság és a szoptatás alatt adott
gyógyszerek biztonságáról: LactMed (ingyenes), Elactancia (
www.e-lactancia.org) (ingyenes)

