ПРОМЕНЕ РАСПОЛОЖЕЊА
КОД РОДИТЕЉА НАКОН
РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Промене расположења након великих животних догађаја, каква
је трудноћа или рођење детета, су очекиване и представљају
природну реакцију на низ нових улога, задатака и изазова који их
прате. Родитељи углавном успевају да контролишу овакве промене
расположења – имају утисак да владају својим емоцијама: знају шта
осећају, могу да нађу извор и могу да прилагоде своје понашање
којим показују свој емотивни доживљај. Међутим, уколико дуго трају,
негативне емоције попут туге, љутње, узнемирености, забринутости,
страха, исцрпљују ресурсе које родитељи имају да се прилагоде.
Када родитељ доживљава снажне промене расположења након
рођења детета, његове могућности за реаговање на потребе
детета, емпатију и повезивање са бебом су мање. Као резултат
тога, родитељ може осећати да није вешт, или спреман да брине
о детету, па неретко доживљава да га дете одбацује или да није
добар старатељ, што појачава непријатне емоције.
Управо због тога, промене расположења могу да имају значајне
негативне ефекте на здравље и добробит родитеља који их
доживљава, али и на развој детета и однос између њих.
Зато је важно да потражите помоћ како бисте и ви и дете имали
искуство првих заједничких дана какво заслужујете.

То што родитељ има промене у расположењу не говори о њему
као о мање квалитетном старатељу. Чак и постпартална депресија,
као промена расположења која је трајнија, интензивнија и значајно
мање контролабилна за оног ко је доживљава, се може десити
свима, па и онима који воле и жељно су очекивали своје дете.
Промене расположења су међу најучесталијим компликацијама
током трудноће и након рођења детета (или усвојења).
Симптоми могу да трају и до годину дана, а искуства негативног,
плачног расположења, безвољности и безнадежности могу да
варириају од благих (такозвани baby blues) до веома упорних и
изражених (постпартална депресија, постпартална психоза).
Промене у расположењу настају као последица комплексног
садејства физичких, емоционалних и промена у понашању које се
дешавају након рођења детета. Овај проблем је веома уобичајен.
Важно је да и мајке, и очеви и они који их воле, буду информисани о
симптомима и буду спремни да им пруже подршку и да их повежу са
стручњацима који могу помоћи. Осећања и мисли које имају и које
неретко „опседају” родитеље са снажним променама расположења
након рођења детета, могу бити веома болни, поготову када
околина очекује да се у новој улози родитељи радују. Зато ће велики
број родитеља оклевати да о овим осећањима и мислима говори.
Важно је разумети да је постпартална депресија медицинско стање
и тражи стручну помоћ.

Понекад се симптоми везани за промену расположења сматрају
уобичајеним реакцијама и емотивним изазовима након рођења
детета.
Међутим, важно је да се обратите лекару и потражите помоћ
уколико приметите нешто од наведеног:

Осећање туге, празнине и немоћи које не пролази и имате
• доживљај
ви, или људи око вас не могу ништа да учине да се то
осећање промени

Доживљај нелагоде, забринутости и страха без јасног извора или
• повода,
који не јењава чак и када успете реално да сагледате
ситуацију и процените да страх није адекватан одговор

Изражену раздражљивост, преосетљивост, доживљај да вас
• фрустрирају
ситне, уобичајене ствари током дана, доживљај да
вам је „превише”

Промене у потреби за храном и сном – и превише и премало,
• губитак
воље за рутинама храњења или устајања, проблеми са
концентрацијом

Тешкоће да донесете једноставне одлуке током дана везане за
• уобичајене
рутине, тешкоћа да започнете неку активност.

На то да није у питању уобичајена емотивна реакција на промену
могу да вас опомену и следеће реакције:

Губитак интересовања за бригу о себи (купање, прање косе, јело,
• спавање)
Доживљај неспособности или незаинтересованости да се ураде
• рутинске
ствари у кући
плакање, интензивно плакање због ситница
• Често
стално присутна љутња
• Изражена,
Повлачење од драгих људи, повлачење од бебе – избегавање
• контакта
са бебом
Мањак интересовања за бебу, доживљај одвојености од ње и
• отупелости
у контакту са бебом
Губитак доживљаја задовољства или интересовања за ствари
• које
иначе представљају задовољство
Осећање кривице, гриже савести, неспособности да се бринете о
• детету
да би могла/могао да повреди бебу, себе или
• Забринутост
неког другог члана породице.

Јавите се за помоћ уколико било који од ових
симптома траје дуже од 14 дана, брине вâс, или
ваше чланове породице, интензивни су, или
не можете да их контролишете. Ако су толико
осећања и мисли које имате изразито снажни и
бринете да бисте могли повредити себе, или бебу
– не одлажите разговор, не чекајте да прођу две
недеље, већ потражите помоћ одмах. Можете се
обратити својој патронажној сестри, дететовом
педијатру, вашем изабраном лекару, психологу
или специјалисти психијатру у Дому здравља.

Промене расположења након порођаја се јављају код 10-20% жена.
Проценат мушкараца који доживљавају овакве промене и емотивне
тешкоће након што су постали родитељи је такође значајан –
између 7-30%. Обратите пажњу и на себе и на свог партнера.
Родитељи су једно другом прво огледало у ком се могу препознати
и исказати изазови у емотивном прилагођавању на нову улогу.
Једнако тако, они су и први корак ка тражењу и добијању помоћи.
Промене расположења након рођења детета код једног од
родитеља повезане су са променама расположења код другог.
Зато у породицама у којима мајке имају симптоме постпарталне
депресије, често и очеви доживљавају снажне промене
расположења и обрнуто.
Код очева, симптоми емотивних тешкоћа након рођења детета
чешће обухватају повлачење, избегавање уобичајених социјалних
ситуација (посла или породице), неодлучност, цинизам,
раздражљивост, злоупотребу алкохола или дрога, соматске
симптоме (главобоље, сметње пробаве, несаница).
Начини на који и мајке и очеви показују своје емотивне реакције
могу да буду различити, али било које трајније и интензивније
одсупање од уобичајеног емотивног реаговања, или ваше
вештине прилагођавања на новине, представља знак промена у
расположењу и треба да тражите помоћ.

Фактори који доприносе појави снажних промена расположења
након рођења детета могу бити:

изостанак социјалне подршке – доживљај родитеља да су сами,
• усамљени,
да немају адекватну помоћ или неког ко их разуме и
спреман је да разговара са њима

ниско самопоштовање родитеља – лични доживљај мање
• вредности
или вештине у улози родитеља
• умор, стрес.

Са друге стране добро развијена мрежа социјалне подршке, топао
и прихватајућ однос међу родитељима, као и доступност програма
подршке показују се као снажни заштитни фактори.
Понекад родитељи – и очеви и мајке – не препознају симптоме,
или се нећкају да се јаве за помоћ. Ако бринете да ваш партнер/
партнерка или неко кога познајете има изражене промене
расположења, важно је да ту особу охрабрите да разговара са
својим изабраним лекаром, патронажном сестром, дететовим
педијатром, психологом или специјалистом психијатром Дома
здравља.

Уколико сте недавно добили бебу, или очекујете
бебу, договорите са својим партнером/патрнерком
(или другом блиском особом) да свакодневно
посветите барем 15 минута разговору о томе како
сте обоје. То не мора да буде неки снажан излив
осећања, али је важно да један другом будете прва
подршка и да јасно покажете да вам је стало до
тога да разумете како се обоје осећате у новим
улогама и како се сналазите са новим задацима.

