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İnsanın duygu ve davranışlarını olumsuz yönde
etkileyen depresyon, en yaygın psikolojik durum
bozukluğu olarak görülmektedir. Çocukların
depresyon yaşadığı düşünülmediği ya da
yetişkinlikte görülen depresyon belirtilerine dair
aynı belirtilerinde çocukluk depresyonunda
görülebileceğine dair bir yargı vardır. Son yıllarda
yapılan çalışmalarda depresyonun çocuklar için de
ciddi bir rahatsızlık olduğu ve okul, aile, çevre ile
ilişkilerini olumsuz olarak etkilediği ortaya
çıkmıştır. Her çocuk umutsuzluğu yaşar ve bu
stresli olaylara karşı normal bir tepki olabilir.
Amerikan Psikiyatri Birliği çocuk depresyonunu
depresif ruh hali veya ilgi/istek kaybı, uykusuzluk
veya aşırı uyuma, çocuklarda beklenen kilo
alımının olmaması, psikomotor yavaşlama veya
ajitasyon, çocuğun kendini dinginleştirememesi,
konsantrasyon sorunları ve değersizlik düşünceleri
şeklinde tanımlamıştır.1

Çocukluk çağı depresyonunun tanınması güç
olabilir, ani ya da yavaş yavaş başlayabilir, kısa ya
da uzun sürebilir. Anksiyete gibi birtakım
semptomlarla da birlikte görülebilir. Kız
çocuklarının depresyon yaşama ihtimalleri daha
fazla olduğu belirtilse de bu durumun tam olarak
nedeni ortaya konulmamıştır.
Depresyon aile içinde yayılma gösterebilir. Aile
içinde depresyon geçiren
ebeveyn çocuğun
davranışlarını olumsuz görme eğiliminde olabilir ya
da ebeveyn kendi semptomları ile sık meşgul olup
çocuğun durumunun farkında olmayabilir.
Gününün birçok kısmını okulda geçiren okul çağı
çocuğunun davranışları öğretmeni tarafından diğer
çocuklarla karşılaştırılıp bilgi elde edilmesi daha
olanaklı gözükmektedir. Çocuğun ebeveyni ve
öğretmeninin bu anlamda iletişim halinde olması
çocukluk depresyonunun farkındalığı açısından
önemlidir.

Çocukluk çağı depresyonunda görülen durumların
farkında olunmasıyla çocukluk depresyonunda
etkili olabilecek yollar üzerinde durulması
çocukların ruh sağlığının korunması ve
sürdürülmesi konusunda doğru adımlar atmaya
yardımcı olacaktır. Çocukluk döneminde görülen
depresyonun özellikleri ve belirtileri tedavide ışık
tutmayı sağlayacaktır. Çocukluk depresyonu
özellikleri ile yetişkin depresyonundan farklılık
göstermektedir.

Çocuklarda umutsuz, çaresiz,üzgün, ağlamaya
yatkın duygu durumları gözükürken kendi
benliklerine ilişkin olumsuz bir algılama söz
konusudur. Hareketlerde yavaşlık gözlenirken
karın ağrısı, baş ağrısı gibi somatik belirtilerde söz
konusu olabilmektedir.
Bebeklik ve okul öncesi dönemde iletişim becerileri
tam anlamıyla gelişmediği için davranışları
gözlemlemek önem arz etmektedir. Bu dönemde
depresyon kendini uyku bozuklukları, gece
korkuları, iştahta bozulmalar veya yeme tutumu
bozuklukları şeklinde ortaya koyabilir.2

Çocukların depresyonlarını tespit etmek kolay
olmayabilir. Depresif çocuklarda depresyon faklı
klinik görünümler ve farklı semptomlar ile kendini
gösterebilir.
Özellikle
kronik
depresyonlu
çocukların bu durumu
zor fark edilebilir.
Çocukların yaşam deneyimleri yetişkinlere göre
oldukça az olduğundan ve duygusal durumlarını
sözel
olarak
yetişkinler
kadar
iyi
anlatamadıklarından,
depresyonlarını
sözel
olmaktan ziyade davranışsal olarak ortaya
koymaktadırlar. Çocukluk çağı depresyonunda
çocuk sakin, uyumlu olarak görüneceği için teşhis
edilmesi daha çok davranışlar, yüz ifadesinin dışa
vurumu ve beden duruşuna dikkat edilerek fark
edilebilmektedir. Okul çağında ise okuldan kaçma
davranışında bulunması, okul reddi, sıra dışı
hareketler yapması, sinir krizi geçirmesi ya da
intihara teşebbüs etmesi durumlarında teşhis
edilebilirler. Çocuklardaki depresyon vakaları tam
olarak bilinmese de %10'un altında olduğu tahmin
edilmektedir.

İlerleyen yaşla birlikte iletişim becerileri gelişen
çocuk duygularını çok daha rahatlıkla ifade edebilir.
Çocuğun içinde bulunduğu durumu ve ne kadar
zamandır bu durumun var olduğunu ebeveyn daha
iyi anlatabilir. Bu bakımdan hem çocuktan hem de
ebeveynden bilgi almak yerinde olacaktır. Sadece
ebeveyn ile görüşme yapılırsa depresyonu olan
çocukların %50'sinin tanısının atlanabileceği,
sadece çocuk ile görüşülürse %25'inin tanısının
atlanabileceği düşünülmektedir. Okul çağı
çocuklarındaki depresyon,
akran ilişkilerinde
bozulma, akademik başarısızlıkların yaşanması, ilgi
ve etkinliklerde azalmaların yaşanması, yapılan
aktiviteye dair dikkatini toplayamama, okul
reddinin görülmesi şeklinde de görülebilir.
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Somatik yakınlar ve alt ıslatma problemleri okul
çağı depresyonunda görünen durumlardandır. Okul
çağı çocuğundaki depresyonda intihar düşünce ve
planlarının ergenlik dönemine göre daha az
görüldüğü bilinmektedir. Ancak görüldüğünde
ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Erken dönemde depresif belirtilerin tanınıp
önlenmesi diğer bozukluklara karşı da koruyucu
olabilecektir. Okul yaşantıları bu çağ çocukları için
önemli depresyon kaynağı olabilir. Okul etkinlikleri
planlanırken çocukların ruh sağlığını korumaları ve
sosyalleşmelerini sağlayacak etkinliklere yer
vermeleri bu çağ depresyonlarıyla baş etmede etkili
olabilir. Çocukların problem çözme becerilerini
artıracak etkinliklere yönlendirilmeleri onların
depresyonla baş etme becerilerini artırabilir. Aile,
çocukların zamanlarının en çok geçtiği yer olması
sebebiyle ailenin farkındalığını artırmak için
çocukluk
çağı
depresyonu
konusunda
bilinçlendirilmeleri önem taşımaktadır.4

Çocuklar anne ve babanın boşanması, arkadaş veya
aile bireylerinde yaşadığı kayıplar, aile içi yaşanan
sorunlar nedeniyle depresyona girmektedir. Çocuk
bu süreçte kendisine, dünyaya ve geleceğe dair
olumsuz düşünceler geliştirir. Duygularını ifade
edemeyen çocuk yaşadığı depresyonu okul ve ders
başarısından düşmeler yaşayarak, sebepsiz korku
ve endişe geliştirerek, somatik belirtiler göstererek
belli
etmektedir.1
Depresyonun
belirleyici
unsurlarından olan yaş, cinsiyet ve depresyona
yatkın kişilik faktörü sayılabilir.
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İstismar ve ihmale uğramış çocuk "maskeli
depresyon" yaşayabilir. Maskeli depresyon tıbbi bir
nedene bağlanmaksızın beden belirtileriyle kendini
gösteren depresyondur. Çocuk bu süreçte baş ağrısı,
eklem ağrıları, çarpıntı gibi bedensel belirtiler
gösterebilir.2
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Depresyonun
tedavisinde
önemli
nokta
nedenlerinin belirlenmesidir. Depresif davranışların
dikkate alınarak bu davranışları gösteren çocuklara
uzman yardımının sağlanması çocukluk çağı
depresyonuyla baş etmede etkili olabilir. Tedavi
sürecinde çocuğun yaşı dikkate alınmalıdır, yaşına
ve duygusal durumuna bağlı bir tutum izlenmelidir.
Süreçte aile katılımlı psikoterapi önerilmektedir.
Anne baba tutumları da depresyona sebebiyet
vereceğinden ötürü anne ve baba ile işbirliği içinde
çocuğun öyküsü alınarak çalışmak önem arz
etmektedir. Nitelikli anne çocuk ilişkisinin sağlam
benlik gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir.
Bebeklik döneminde yaşanan yoksunluğun
giderilmesi olası değilse yerine koruyucu yolların
geliştirilmesi iyi bir çözüm olacaktır. Okulöncesi
çocuklarının yaşadığı depresyon sonucu oyun
terapisi alması kendilerini ifade etmesine imkan
tanır. Çocuğun yaşı büyüdükçe ve ileri durumlarda
psikoterapi yetersiz görülebilir, psikoloğun
yönlendirmesi ile psikiyatrik destek almak
gerekebilir. Psikiyatrist ilaç tedavisine ihtiyaç
hissettiğinde ilaç tedavisi verilebilir. 3
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