
 

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების ნიშნები და სიმპტომები 

 
ზრდის პროცესი  შეიძლება რთული იყოს როგორც ბევრი ბავშვისთვის, 
ასევე მათ გარშემო მყოფი უფროსებისთვის. ზოგჯერ რთულია 
განვასხვავოთ განვითარების პრობლემები და ქცევები, რომლებიც 
შესაბამისია მოზარდობასთან ისეთი პრობლემებისგან, რომლებიც 
მიუთითებს უფრო სერიოზულ სირთულეებთან. მოზარდობის პერიდოში 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების განვითარების რისკი 
გაზრდილია: ფსიქიკური დაავადებების 50% თავს იჩენს 14 წლის ასაკში, 
ხოლო 75% 24 წლის ასაკში.  
  
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს საკმაოდ ფართე სპექტრი აქვს. 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს შესაძლოა 
ახასიათებდეთ მსუბუქი სიმპტომები და მათი გამოჯანმრთელება 
მკურნალობის შედარებით დაბალი დონით იყოს შესაძლებელი, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადრეულად ხდება იდენტიფიკაცია და 
დახმარებაც ხელმისაწვდომია. თუმცა, მრავლად არის ისეთი 
შემთხვევებიც, როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებები 
გავლენას ახდენენ ადამიანის ცხოვრებაზე და საჭიროებენ 
გრძელვადიან მკურნალობას. როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემები იგნორირებულია, ისინი შეიძლება გაუარესდეს. მშობლები 
და მასწავლებლები პირველები ამჩნევენ ბავშვებსა და მოზარდებში 
ფსიქიკური დაავადების გამაფრთხილებელ ნიშნებს, რადგან მათ აქვთ 
შესაძლებლობა რეგულარულად დააკვირდნენ მათ ყოველდღიურობას. 
  
 
 
 
 
 
 
 
მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ფსიქიკურ დაავადებისთვის 
სიმპტომები ინდივიდუალურად ვლინდება, არსებობს რამდენიმე 
გამაფრთხილებელი ნიშანი, რომლებიც ხშირად იჩენენ თავს იმ 
მოზარდებში, რომლებიც შესაძლოა განიცდიდნენ ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პროპლემებს და საჭიროებდნენ პროფესიონალის 
დახმარებას: 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ფსიქიკურ დაავადებებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა 
იქონიონ ჩვენს აზრებზე, ემოციებზე, ქცევაზე და მთლიან ფიზიკურ 
ჯანმრთელობაზე. პრობლემების ადრეული გამოვლენა და საჭირო ჩარევა, 
უზრუნველყოფს ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ადრეული დახმარების 
მიღებას, რათა დროულად შემცირდეს სიმპტომები და მიეცეთ მათ საშუალება 
იცხოვრონ ბედნიერი და კმაყოფილი ცხოვრებით. 
 
 
 

Ë მოტივაციის და ინტერესის დაკარგვა ისეთი აქტივობების 
მიმართ, რომლებიც ადრე სიამოვნებდათ 

Ë დაბალი კონცენტრაცია, როგორც სასკოლო გარემოში, ასევე 
ყოველდღიურ საქმიანობასა და ფუნქციონირებაში 

Ë განცდა, რომ უსარგებლო ან  გამოუსადეგარი ხარ  
Ë სკოლის ნიშნების მოულოდნელი გაუარესება, ზოგადი 

შრომისუნარიანობის დაქვეითება  
Ë განწყობის ექსტრემალური ცვალებადობა, მათ შორის 

უკონტროლო ეიფორიული მდგომარეობა ან 
გახანგრძლივებული გაღიზიანებადობა, ბრაზი ან ტანტრუმი 

Ë გახანგრძლივებული სევდა, დაბნეულობა ან შიში 
Ë მეგობრებისა და სოციალური აქტივობებისგან თავის შორს 

დაჭერა/ თავის არიდება  
Ë ცვლილება ძილის ჩვევებში -  უძილობა, ხანგრძლივი 

დაღლილობის გრძნობა და ენერგიის ნაკლებობა, ხშირი 
კოშმარები 

Ë ცვლილება კვების ჩვევებში, როგორიცაა ზედმეტი ჭამა ან 
მადის გაძლიერება, წონის მომატების შიში ან გარეგნობაზე 
ზედმეტი ნერვიულობა 

Ë ივთიერების ავადმოხმარება 
Ë უმიზეზო, ხშირი ფიზიკური ჩივილები, მაგ. თავის ტკივილი, 

კუჭის ტკივილი, გაურკვეველი და მუდმივი ტკივილები 
Ë თვითდაზიანების ნიშნები, როგორიცაა სხეულის დაფარვის 

სურვილი (მაგ. გრძელი სახელოები ზაფხულში, ზოლები 
მაჯაზე), ჭრილობები, დამწვრობა კანზე, გამზადებული საეჭვო 
პასუხები დასმულ კითხვებზე 

Ë თვითმკვლელობაზე ფიქრი, ფრაზების გამოყენება, 
როგორიცაა: "ცხოვრებას აზრი არ აქვს. აღარაფერს აქვს 
მნიშვნელობა. ვისურვებდი, რომ არასდროს 
დავბადებულიყავი. არავინ ზრუნავს ჩემზე. არავის 
მომენატრება, რომ წავსულიყავი. მე სხვების ტვირთი 
ვარ. მე აღარაფერი დამრჩა იმისთვის, რომ ვიცოცხლო. 
შენ აღარ მოგიწევს ჩემზე ფიქრი.ნეტავ არ ვიყო 
ცოცხალი." 


