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Anxietatea la copii 

 Ce este anxietatea la copii? 

Toti copiii sunt anxiosi la un moment dat.  

 Anxietatea la copii este ceva normal in  

anumite puncte ale dezvoltarii lor.  

 De exemplu, de la 8 luni si pana la  

varsta prescolara copiii pot fi anxiosi in  

momente de separare de parintii lor sau  

alte persoane apropiate. 



  Copiii au temeri pe termen scurt legate 

de intuneric,furtuna,animale sau persoa- 

ne straine.Uneori semnele si simptomele  

de anxietate sunt dificil de observat de- 

oarece copilul anxios este de multe ori 

retras si nu vorbeste despre fricile sale. 

    Exista mai multe tipuri de anxietate la 

copil. 



Simptomele anxietatii de separare 

     *frica intensa legata de siguranta pa- 

rintilor sai sau a celor care ii ingrijesc; 

     *refuzul de a merge la scoala sau gra- 

dinita; 

      *dureri frecvente de stomac sau alte 

simptome fizice; 

       *ingrijorare extrema cand doarme in  

alta parte decat acasa; 



      

    *se agata foarte mult de parinti 

    *panica sau crize atunci cand este se- 

parat de parinti; 

    * insomnie sau cosmaruri. 

 



Ce este anxietatea de separare? 

  Mersul la scoala este de obicei un eve- 

niment placut pentru copiii mici.Dar pen- 

tru unii mersul la scoala produce frica  

sau panica intensa.Parintii trebuie sa se  

ingrijoreze daca copilul se plange in mod 

regulat ca se simte rau sau cere sa ra- 

mana acasa datorita unor plangeri fizice 

minore. 



       A nu vrea sa mearga la scoala poate apare 
oricand,dar cel mai frecvent la copiii de 5-7 si 11-14 
ani,atunci cand copilul are de-a face cu noi provocari 
la scoala primara si in ciclul gimnazial. 

  Copilul poate suferi de o frica paralizanta daca 
paraseste siguranta casei si parintilor.  

  Panica copilului si refuzul de a merge la scoala 
este foarte dificil pentru parinti, dar aceste temeri si 
acest comportament poate fi tratat cu succes cu 
ajutorul profesionistilor.  



     

      Refuzul de a merge la scoala incepe 
adesea dupa o perioada petrecuta acasa in 
care copilul s-a apropiat de parinte, cum este 
vacanta de vara,sau o boala.   

 

  De asemenea poate urma unei intamplari 
stresante,cum este moartea unui animal de 
companie sau a unei rude,o schimbare la 
scoala sau mutarea familiei. 



Simptomele anxietatii de separare 

    Copilul se poate plange de durere de cap,durere 
de gat sau durere de stomac inainte de de a trebui sa 
plece la scoala. 

  Boala cedeaza dupa ce copilului i se permite sa 
stea acasa,si reapare in urmatoarea dimineata 
inainte de a trebui sa mearga la scoala.  

  Deoarece panica apare ca urmare a faptului ca 
trebuie sa paraseasca casa mai degraba decat statul 
la scoala, copilul este adesea calm odata ce a ajuns 
la scoala.  



Copilul caruia ii este excesiv de teama sa 

mearga la scoala poate prezenta: 

 ii este teama sa stea singur in camera 

 are un comportament de ,,agatare’’  

 este foarte ingrijorat si ii este teama  

pentru parintii sai  

 se tine peste tot prin casa dupa mama  

sau dupa tata 

 are dificultati sa adoarma 

 are cosmaruri 

 

    



are o teama nerealista,exagerata,fata  

de animale,monstri,hoti 

ii este teama sa fie singur pe intuneric 

are crize atunci cand i se cere sa mear- 

ga la scoala  

Asemenea simptome si comportamente  

sunt obisnuite in randul copiilor cu anxie- 

tate de separare. 

 



Tratament si psihoterapie in anxietatea 

de separare 

  Atunci cand teama persista parintii si  

copilul trebuie sa consulte un psihote- 

rapeut/psiholog/psihiatru.Refuzul de a  

merge la scoala la copilul mare sau ado- 

lescent necesita un tratament mai inten- 

siv.Teama si panica de a parasi casa si  

parintii poate fi tratatata cu succes. 



Simptome de fobie  

       Simptomele de fobie includ: 

-teama intensa legata de un anumit lucru 

sau situatie:caini,insecte,ace,etc. 

-teama duce la stres semnificativ si si in- 

terfereaza cu activitatile zilnice 



Simptomele de anxietate sociala 

 -teama de a se intalni sau a vorbi cu oa- 

menii 

 -evitarea situatiilor sociale 

 -putini prieteni in afara familiei 



Simptomele de anxietate sociala 

 -teama de a se intalni sau a vorbi cu oa- 

menii 

 -evitarea situatiilor sociale 

 -putini prieteni in afara familiei 



Alte simptome de anxietate la copil 

 -multe griji legate de ceea ce s-ar putea 

intampla in viitor 

 -griji constante legate de familie, scoala, 

prieteni sau activitati 

 -ganduri nerdorite,repetitive-obsesii sau 

actiuni repetitive-compulsii  

 -teama de a se face de ras sau rusine 

 -stima de sine si incredere in sine scazute     



Tratament si psihoterapie pentru copiii 

cu anxietate 

  Problemele severe de anxietate la copil 

pot fi tratate. 

  Tratamentul efectuat din timp poate  

preveni complicatiile si dificultatile  

ulterioare. 

  Tratamentul poate include o  

combinatie de psihoterapie individuala,  

psihoterapie familiala, medicatie  

anxiolitica si consiliere scolara. 

  



     

 

   Daca anxietatea se agraveaza si in- 

terfereaza cu activitatile copilului, 

parintii ar trebui sa ia in considerare  

evaluarea psihiatrica. 

 



Deficitul de atentie la copil.ADHD 

   Ce este deficitul de atentie? 

   Parintii sunt adesea stresati atunci cand 

primesc un biletel  in care scrie ca copilul lor  

nu asculta profesorul sau produce tulburari in  

clasa. 

   Desi copilul cu ADHD adesea doreste sa 
fie un elev bun,comportamentul impulsiv si 
dificultatile de concentrarea atentiei pot 
produce probleme.  



Cauzele deficitului de atentie sau ADHD 

  Orice copil poate avea stari de lipsa de  

atentie,impulsivitate sau hiperactivitate, 

dar copilul cu ADHD prezinta aceste  

simptome si comportamente mai frec- 

vent si mai sever decat copiii de aceeasi 

varsta.ADHD la 3-5% din copiii de scoala 

si incepe intodeauna inaintea varstei de  

7 ani si continua pana la adult. 



 

 

     ADHD apare cu agregare familiala si 

aproximativ 25% din parinti au la randul 

lor ADHD. 



Simptomele in ADHD 

*dificultati in concentrarea atentiei 

*lipsa de atentie la detalii si greseli dato- 

rate lipsei de atentie 

*usor de distras 

*isi pierde cartile pentru scoala,uita sa  

predea lucrarile pentru scoala 

*probleme in efectuarea si terminarea te- 

melor 



*dificultati de ascultare 

*raspunde rapid 

*dificultati  in a se apuca de rezolvat sar- 

cinile de lucru si in a ramane concentrat  

pe sarcina 

*dificultati in a urma comenzile multiple 

ale adultilor 

*lipsa de rabdare,graba 



*agitatie psihomotorie permanenta 

*pare intodeauna ca vrea sa paraseasca 

incaperea 

*ii intrerupe pe ceilalti 

*vorbeste mult si neintrebat  

*dificultati in a se juca in liniste 



Evaluarea copilului cu ADHD 

  Copilul cu ADHD trebuie evaluat com- 

plex.Parintii trebuie sa ceara medicului  

de familie sau pediatrului sa ii trimita la  

un psihiatru care sa diagnosticheze si sa 

trateze boala.Copilul cu ADHD poate a- 

vea si alte tulburari psihiatrice cum sunt 

tulburarile de comportament,tulburari de 

tip anxios sau tulburare bipolara. 



Tratament si psihoterapie in ADHD 

    Fara tratament adecvat copilul poate 
ramane in urma la scoala si poate sa isi 
piarda prietenii. 

  Copilul are mai multe esecuri decat 
succese si este criticat de familie si profesori 
care nu recunosc faptul ca are o problema. 
 Cercetarile demonstreaza clar ca 
medicatia poate imbunatati atentia, 
concentrarea, comportamentul directionat 
spre un scop si abilitatile de organizare. 



  

   Medicatia include stimulente de tipul 

preparatelor de amfetamina si non-stimu- 

lente cum este atomoxetina. 

  Se mai utilizeaza guanafacina,clonidina 

si antidepresivele. 

 



 Tratamentul trebuie sa includa psihote- 

rapia, antrenamentul abilitatilor sociale, 

educatia parintilor si modificarea progra- 

mului educational al copilului.  

  Psihoterapia poate ajuta copilul sa isi  

controleze agresivitatea, sa moduleze  

comportamentul social si sa fie mai  

productiv. 



 

     Psihoterapia poate ajuta deasemenea 

copilul sa isi construiasca stima de sine, 

sa reduca gandurile negative si sa imbu- 

natateasca capacitatea de rezolvare a  

problemelor. 

      



Copiii si jocurile video. 

Dependenta de jocuri video 

  Jocurile video/pe calculator au devenit o  

activitate foarte populara pentru oamenii  

de toate varstele.Multi copii si adoles- 

centi petrec foarte mult timp jucand  

aceste jocuri.Jocurile video sunt o aface- 

re de miliardede dolari,mai mult decat fil- 

mele si dividiurile.  



    Jocurile video au devenit foarte sofis- 

ticate si realiste.Unele jocuri se joaca  

prin conectarea la internet,ceea ce permi- 

te copiilor si adolescentilor sa se joace  

cu adulti si copii necunoscuti. 

   In timp ce unele jocuri au un continut 

educational,multe din jocurile foarte po- 

pulare au teme negative si promoveaza: 



    *omorarea oamenilor si animalelor 

    *utilizarea si abuzul de droguri si  

alcool 

     *comportamentul criminal,lipsa de  

respect fata de lege si autoritate 

      *exploatarea sexuala si violenta fata  

de femei 



 

      *stereotipurile rasiale,sexuale si de  

gen 

      *limbajul obscen si gesturile obscene 



     Problema jocurilor violente a stat in  

atentia cercetatorilor.Studiile asupra co- 

piilor expusi la violenta au aratat ca ei  

devin imuni la ororile violentei,imita vio- 

lenta pe care o vad si arata un comporta- 

ment tot mai agresiv pe masura ce expu- 

nerea la violenta este tot mai mare. 



     Unii copii accepta violenta ca modali- 

tate de rezolvare a problemelor.Studiile  

arata de asemenea ca cu cat mai realista  

si repetata este expunerea la violenta,cu 

atat este mai mare impactul asupra copii- 

lor.In plus,copiii cu probleme emotionale, 

de comportament sau invatare sunt mai  

influentati de violente. 



Probleme si simptome la copilul 

dependent de jocurile video 

    Copiii si adolescentii pot deveni foarte 

implicati si chiar obsedati de jocurile vi- 

deo.Petrecerea unui timp foarte indelun- 

gat in jucarea acestor jocuri poate crea 

probleme si duce la: 

      *abilitati sociale scazute 

      *lipsa de timp pentru familie,scoala si 

hobby-uri  



 

    *performante scolare scazute 

    *obezitate 

    *comportament si gandire agresiva  



Ce este important pentru parinti? 

   Parintii isi pot ajuta copiii sa se bucure 

de jocurile video si sa evite aceste pro- 

bleme prin: 

      *informarea proprie in legatura cu  

continutul jocului 

      *selectarea jocurilor adecvate 

      *jucarea jocului impreuna cu copilul 

pentru a vedea in ce consta continutul lui 



    *stabilirea unor reguli clare legate de 

continutul jocului si durata de joaca,atat 

acasa cat si in alta parte 

     *prevenirea copilului in legatura cu pe- 

ricolele potentiale ale internetului,respec- 

tiv ale contactelor pe internet si relatiilor 

pe internet ca urmare a jocurilor online 



    *discutarea cu alti parinti a regulilor  

privind jocurile video 

    *amintiti-va ca sunteti un model pentru  

copilul dvs.si aceasta include jocurile pe  

care le jucati ca adult  



Tratament si psihoterapie pentru copiii 

dependenti de jocuri video 

   Daca parintii sunt ingrijorati ca copilul 

lor petrece prea mult timp jucand jocuri  

video si pare preocupat sau obsedat de 

jocurile agresive sau violente,trebuie sa 

stabileasca initial niste limite-de exemplu 

jocul poate fi jucat numai dupa ce copilul  

a terminat temele –si sa incerce sa incu- 

rajeze copilul pentru alte activitati. 



 Daca comportamentul copilului conti- 

nua si copilul este afectat de jocurile vi- 

deo,poate fi necesara consultatia la psi- 

hiatru/psihoterapeut. 

    



Dificultatile scolare si de invatare la copil 

   Ce sunt dificultatile scolare? 

Parintii sunt adesea ingrijorati atunci  

cand copilul lor are probleme la scoala. 

Exista multe motive pentru care apare e- 

secul scolar,dar unul din cele mai frec- 

vente este incapacitatea de invatare sau 

tulburarea de invatare. 



    Copiii care au aceasta problema au de 

obicei un coeficient de inteligenta normal 

Ei incearca sa urmeze instructiunile,se 

concentreza si incearca sa fie copii buni 

acasa si la scoala.Dar in ciuda acestor  

eforturi copilul ramane in urma la scoala. 

Dificultatile de invatare afecteaza cel pu- 

tin 1 din 10 copii. 



Cauzele dificultatilor scolare si de 

invatare 

     Se crede ca dificultatile de invatare sunt 
cauzate de dificultatile sistemului nervos, 
care afecteza primirea, procesarea sau 
comunicarea informatiei.  

  Aceste probleme pot avea agregare 
familiala.  

  Unii copii cu dificultati de invatare sunt 
de asemenea hiperactivi. 

  Psihologii si psihiatrii arata ca dificultatile 
de invatare sunt tratabile. 

  



     Dar daca nu sunt depistate si tratate la 
timp ele pot avea un efect tragic de bulgare 
de zapada. 

  De exemplu,un copil care in scoala 
primara nu reuseste sa inteleaga adunarea, 
nu va putea invata algebra in liceu.   

  Copilul, care incearca foarte mult sa 
invete, devine tot mai frustrat si dezvolta 
probleme emotionale cum sunt stima de sine 
scazuta in fata esecului repetat. 



  Unii copii cu dificultati de invatare se 

comporta problematic la scoala pentru  

ca mai degraba ar dori sa fie priviti ca 

fiind rai decat prosti. 



Simptomele dificultatilor de invatare la 

copil 

  Parintii trebuie sa fie constienti de cele 

mai frecvente semne de dificultati de in- 

vatare la copil: 

  *are dificultati sa inteleaga si sa urmeze 

diverse insructiuni 

  *are dificultati sa-si aminteasca ceea ce 

i s-a spus 



   *nu reuseste sa invete cititul,gramatica, 

scrisul,matematica si asfel are esecuri  

la scoala 

    *are dificultati sa distinga stanga de 

dreapta,dificultati in identificarea cu- 

vintelor sau tendinta de a inversa literele, 

sau cuvintele ,sau numerele 

     *ii lipseste coordonarea la mers,sport,sau 

activitati de finete cum este tinerea unui cre- 

ion in mana sau legarea unui siret 



    *incurca sau rataceste temele de casa, 

cartile de scoala sau alte lucruri 

     *nu reuseste sa inteleaga conceptul de 

timp,este confuz in legatura cu ieri,astazi 

si maine. 



Tratament si psihoterapie 

      Asemenea probleme necesita o evaluare 
complexa de catre un expert care sa poata 
evalua toate problemele diferite care 
afecteaza copilul.  

  Psihiatrul sau psihoterapeutul poate ajuta 
la coordonarea evaluarii.  

  Aceasta include a vorbi cu copilul si 
familia, evaluarea situatiei lor, trecerea in 
revista a testelor educationale si consultarea 
cu scoala. 



   Apoi psihiatrul/psihologul/psihoterape- 

utul fac recomandari privitoare la abor- 

darea scolara potrivita,nevoia de educa- 

tie speciala sau logoterapie si ajuta pa- 

rintii sa vina in ajutor copilului prin ma- 

ximizarea potentialului sau de invatare.U- 

neori este necesara psihoterapia indivi- 

duala sau de familie. 



 

    Se poate prescrie medicatie pentru 

hiperactivitate.Este important de intarit 

increderea copilului in sine,care este vi- 

tala pentru dezvoltare,ca si ajutorul dat  

parintilor si altor membrii ai familiei pen- 

tru a intelege si a se descurca cu dificul- 

tatile de invatare ale copilului. 



Ce este enurezisul nocturn? 

   Cei mai multi copii inceteaza sa mai fa- 

ca in pat in jurul varstei de trei ani.Atunci 

cand un copil are probleme cu udatul pa- 

tului(enurezis)dupa aceasta varsta,aces- 

ta poate fi un motiv de ingrijorare pentru 

parinti. 

  Medicii subliniaza faptul ca enurezisul  

nu este o boala,ci un simptom frecvent. 



   Mai ales atunci cand copilul este bolnav 

pot apare accidente in care urineaza in 

pat.Exista cateva lucruri pe care parintii 

trebuie sa le stie in legatura cu enurezi- 

sul:aproximativ 15% dintre copii isi uda  

patul dupa varsta de trei ani mai multi ba- 

ieti decat fete au enurezis nocturn.De obi- 

cei enurezisul se opreste la pubertate. 



Cauzele enurezisului nocturn 

   Uneori enurezisul este legat de tulbura- 

rile de somn.In cele mai multe cazuri se 

datoreaza insa ca dezvoltarea controlului 

vezical este incetinita fata de normal. 

     Enurezisul poate fi si rezultatul tensiu- 

nilor sau emotiilor copilului: 

*Exista o varietate de motive emotionale 

pentru enurezis  



De exemplu atunci cand un copil incepe 

sa aiba enurezis dupa luni sau ani de ab- 

senta a acestei probleme,acest lucru  

poate reflecta teama sau lipsa de sigu- 

ranta a copilului.Acest lucru se poate in- 

tampla ca urmare a schimbarilor sau e- 

venimentelor care duc la nesiguranta co- 

pilului,cum sunt mutarea intr-o casa noua,di- 

vortul parintilor,pierderea unui membru de fa- 

milie sau nasterea unui frate. 



Parintii isi pot ajuta copiii cu enurezis as- 

fel: 

 *prin limitarea cantitatii de lichide inge- 

rate inainte  de culcare 

 *prin incurajarea copilului de a folosi  

toaleta inainte de culcare 

  *prin laudarea copilului dimineata daca  

peste noapte nu a facut in pat 



 *prin evitarea pedepselor 

 *prin trezirea peste noapte a copilului  

pentru a merge la toaleta 

  Tratamentul si psihoterapia in enurezis 

Tratamentul enurezisului la copil include  

conditionarea comportamentului si/sau 

Medicatie. 



  Ca medicatie se pot folosi spray-ul na- 

zal cu hormon antidiuretic sau limiprami- 

na,un medicament antidepresiv.In rare  

cazuri,problema enurezisului nu poate fi 

rezolvata de parinti,pediatri sau medicul 

de familie.Uneori copilul are probleme e- 

motionale ,cum este tristetea sau iritabili- 

tatea permanenta. 



Obezitatea copilului 

  Problema obezitatii la copil a crescut  

considerabil in ultimii ani.Obezitatea este 

una dintre cele mai usor de recunoscut 

situatii medicale,dar una din cele mai di- 

ficil de tratat.Dieta nesanatoasa si lipsa  

de exercitiu fizic sunt raspunzatoare pen- 

tru peste 300000 de decese annual. 



Ce cauze are obezitatea? 

 Cauzele obezitatii sunt complexe si in- 

clud factori genetici,biologi,comporta- 

mentali si culturali.Daca un parinte este  

obez,exista o sansa de 50% ca si copiii  

sai sa devina obezi.Daca ambii parinti  

sunt obezi copilul are o sansa de 80% sa 

fie obez.Desi exista anumite afectiuni  

medicale care produc obezitatea,mai putin de  

1%dintre obezitati sunt produse de probleme 

fizice. 



Tulburarea de comportament de tip 

opozitionist-deviant 

  Toti copiii sunt opozitionisti din cand in 

cand,mai ales atunci cand sunt obositi, 

infometati,stresati sau suparati.Copiii se 

pot certa,pot raspunde inapoi,nu se su- 

pun,isi sfideaza parintii,profesorii sau  

alti adulti.Comportamentul opozitionist 

este adesea o parte normala a dezvoltarii 

la varsta de2-3 ani si la adolescenti. 



   Comportamentul ostil si necooperant 

devine o problema serioasa atunci cand  

este atat de frecvent si constant incat ie- 

se in evidenta in comparatie cu alti copii  

de aceeasi varsta si nivel de dezvoltare 

si atunci cand afecteaza viata sociala,fa- 

miliala si academica a copilului. 



Simptomele tulburarii de tip 

opozitionist-deviant 

    La copiii cu tulburare de tip opozitio- 

nist exista un tipar de comportament os- 

til,necooperant si sfidator fata de figuri- 

le autoritare,care interfera serios cu  

functionarea zilnica a tanarului. 

     Simptomele tulburarii de tip opozitio- 

nist-deviant include: 



  *crize temperamentale frecvente 

  *certuri excesive cu adultii 

  *sfidare activa si refuzul de a accepta  

cererile si regulile 

  *incercari deliberate de a enerva sau su- 

para oamenii 

   *invinovatirea altora pentru propriile  

greseli si comportamente 



    *usor de enervat de catre altii 

    *crize frecvente de furie si resentimen- 

te 

    *vorbire rautacioasa si cu ura atunci  

cand este suparat 

     *cautarea razbunarii 

Simptomele pot apare in situatii multiple, 

dar sunt mai usor de observat acasa sau  

la scoala. 



Tratament si psihoterapie 

    Copilul cu tulburare de tip opozitionist- 

deviant necesita o evaluare complexa.Es- 

te necesara diagnosticarea altor tulbu- 

rari posibile cu aparitie concomitenta  

cum sunt ADHD,tulburarile de invatare, 

tulburarea bipolara si tulburarile de tip 

anxios.Este dificil de tratat tulburarea de  

comportament opozitionist-deviant fara  

tratamentul tulburarilor asociate.  



Tratamentul tulburarii de tip opozitionist- 

deviant include:programe de consiliere  

pentru parinti,cu scopul de a-i ajuta sa se  

adapteze comportamentului copilului- 

psihoterapie individuala pentru manage- 

mentul furiei,psihoterapie familiala cu  

scopul imbunatatirii comunicarii in ca- 

drul familiei, 

 



Psihoterapie cognitiv-comportamentala   

pentru a ajuta copilul in rezolvarea de  

probleme si pentru a diminua negativis- 

mul,consilierea pentru abilitati sociale,cu 

scopul cresterii flexibilitatii si imbunata- 

tirii rezistentei la frustrare. 

  Copilul cu tulburare opozitionist-deviant 

poate fi dificil de suportat pentru parinti. 



Tulburarile de comportament la copil 

   Tulburarea de comportament se refera 

la un grup de probleme comportamenta- 

le si emotionale la tineri.Copiii si adoles- 

centii cu aceasta tulburare au dificultati  

in a urma regulile si in a se comporta in  

societate in mod acceptabil.Adesea sunt 

priviti de catre alti copii si adulti ca fiind 

rai sau delincventi,fara ca acestia sa isi dea 

seama ca este vorba despre o afectiune menta 

la. 


