PROJEVY DUŠEVNÍCH PROBLÉMŮ
U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
Dospívání může být pro mnoho dětí těžké, stejně tak pro dospělé kolem nich. Někdy je
složité rozlišit mezi typickými problémy dospívajících a chováním, které by mohlo
signalizovat vážnější problém. Dospívání je obdobím, kdy se u mladých lidí mohou
objevit psychické problémy: až 50 % duševních onemocnění vzniká před 14. a 75 % před
24. rokem života.
Škála duševních problémů je široká. Některá onemocnění mohou mít lehčí průběh a
jsou dobře léčitelná, obzvláště pokud je k dispozici včasná pomoc, jiná zasáhnou život
člověka hlouběji a vyžadují dlouhodobější léčbu. Když jsou problémy s duševním
zdravím ignorovány, mohou se zhoršit. Prvními kdo může zaznamenat varovné příznaky
duševního onemocnění u dětí a dospívajících jsou rodiče a učitelé, protože mají
příležitost pravidelně sledovat jejich běžné každodenní fungování.

Každé duševní onemocnění má své vlastní projevy, nicméně existuje několik varovných
signálů naznačující duševní problémy přesahující běžný rozsah a je zapotřebí vyhledat
profesionální pomoc:

Ë Ztráta motivace a zájmu o aktivity, které děti a dospívající dříve bavily
Ë Zhoršená koncentrace nejen ve škole, ale i v běžných situacích
Ë Pocity bezcennosti či zbytečnosti
Ë Výrazné a náhlé zhoršení školního výkonu a prospěchu
Ë Extrémní změny nálad, včetně nekontrolovatelných pocitů euforie nebo
dlouhodobých pocitů podrážděnosti či hněvu nebo záchvaty vzteku
Ë Dlouhodobý pocit smutku, sklíčenosti nebo strachu
Ë Vyhýbání se přátelům a společenským aktivitám
Ë Změna spánkových návyků, problémy se spaním, dlouhodobé pocity únavy
a nedostatku energie, časté noční můry
Ë Změna stravovacích návyků jako je nepřiměřené přejídání nebo dlouhodobé
nechutenství, strach z přibývání na váze nebo nadměrné obavy o vzhled
Ë Nadměrné užívání návykových látek
Ë Četné tělesné obtíže bez zjevných příčin, např. bolesti hlavy, žaludku,
neurčité a trvalé “bolesti”
Ë Projevy sebepoškozování jako je nepřiměřené zahalování (např. dlouhé
rukávy v létě, náramky na zápěstí), řezné rány, popáleniny na kůži,
připravené výmluvy na cíleně zaměřené otázky
Ë Přemýšlení o sebevraždě, používání vět typu: “Nemá to smysl. Už na tom
nezáleží. Kéž bych se nikdy nenarodil. Kéž bych umřela. Nikomu na mně
nezáleží. Nikomu bych tu nechyběl. Jsem pro ostatní přítěží. Nemám pro co
žít. Už se o mě nebudete muset strachovat. Přeju si, abych byla mrtvá.”

Ë

Problémy duševního zdraví jsou trvalé poruchy, které silně ovlivňují myšlenky, emoce, chování
a celkové fyzické zdraví. Včasné zachycení a intervence zajistí, že děti a dospívající dostanou
včasnou podporu, která zmírní jejich symptomy a umožní jim žít šťastný a plnohodnotný život.

