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ADOLESCENT, CATEGORII DE COPII CU
RISC CRESCUT
Primary specific psychoprophilaxy in child and adolescent;
category of children with high risk
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Volumul II al lucrårii „Psihoprofilaxia primarå
specificå a tulburårilor psihice la copil ¿i adolescent; categorii de copii cu risc crescut“ reprezintå
o completare fireascå ¿i necesarå a primului volum
apårut anterior.
De aceastå datå, autorul pune accentul pe categoriile de copii cu risc ¿i pe rolul familiei de partener avizat al echipei de interven¡ie preventivå.
Autorul are în vedere actualii ¿i viitorii pårin¡i,
pe cei afla¡i în avanposturile asisten¡ei medicale ¿i
ai protec¡iei copilului (medicii de medicinå generalå ¿i de familie, psihologi, medici ¿colari ¿i de
alte specialitå¡i medicale), pe educatori ¿i personalul din învå¡åmântul universitar ¿i postuniversitar ¿i nu în ultimul rând pe managerii din domeniul sånåtå¡ii publice, planificårii familiale,
educa¡ionale, economice ¿i sociale, pe politicienii
¿i speciali¿tii în proiectarea viitorului, datori så cunoascå factorii care amenin¡å sånåtatea viitoarelor
genera¡ii, så planifice ¿i så asigure dezvoltarea societå¡ii ¿i resursele necesare, astfel încât så se ¡inå
seama de nevoia stringentå a protejårii calitå¡ii vie¡ii
tuturor membrilor såi.
Autorul pune accentul pe categoriile de copii
¿i adolescen¡i cu risc crescut pentru apari¡ia de tulburåri, consecin¡å a disfunc¡iilor neuro-psihologice.
În prima parte a volumului sunt prezentate no¡iunile de bazå ale domeniului, între care sunt de
semnalat criteriile privind stabilirea prioritå¡ilor în
cadrul cårora sunt de notat cele privind categoriile
de copii cu risc crescut pentru sånåtatea psihicå.
Se subliniazå faptul cå manifestårile clinice, consecin¡å a tulburårilor neuropshio-biologice, sunt
nu numai psihice, ci ¿i somatice, neurologice,
endocrine ¿i senzoriale.
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Autorul subliniazå în capitolul 1 opinia privind
necesitatea includerii în sfera PPS (psihoprofilaxia
primarå specificå) nu doar a simptomelor clinice
manifeste, ci ¿i a suferin¡ei psihice, adesea bine
disimulatå, care le precedå, de regulå, cu foarte
mult timp înaintea instalårii lor, chiar ¿i la cazuri
în care factorii protectori naturali sunt suficient de
eficien¡i încât reu¿esc singuri så temporizeze apari¡ia bolii.
În cazul categoriilor de copii ¿i adolescen¡i cu
risc crescut, PPS î¿i propune cre¿terea calitå¡ii
vie¡ii, ceea ce înseamnå cu mult mai mult decât
limitarea sa doar la påstrarea sånåtå¡ii mentale.
Autorul eviden¡iazå faptul cå ¿i copiii abandona¡i, abuza¡i, neglija¡i, maltrata¡i sau chiar cei
înfia¡i care au reu¿it så treacå peste drama lor existen¡ialå fårå så devinå cazuri clinice, råmân vulnerabili, fiind profund marca¡i de traumele psihice
cårora au fost nevoi¡i så le facå fa¡å în tåcere.
To¡i ace¿ti copii ar fi suferit mai pu¡in ¿i ar fi
avut o copilårie mai fericitå dacå ar fi putut beneficia de asisten¡å psihoprofilacticå.
Astfel, PPS la copil ¿i adolescent devine mai
eficientå ¿i mai convingåtoare, dar, mai ales, oferå
posibilitatea de a fi echivalentå cu dreptul la copilårie (ªtefan Milea, 2009).
În prima parte a lucrårii este de re¡inut în special capitolul 5 – pårin¡ii în fa¡a copilului cu risc
crescut pentru sånåtatea psihicå, a reac¡iilor ¿i
rolului lor multiplu în cadrul demersului psihoprofilactic – toate acestea înscrise în conceptul
ideal de partener avizat ¿i egal al echipei terapeutice.
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Partea a doua a lucrårii este rezervatå descrierii
principalelor categorii de copii cu risc crescut
pentru tulburåri ¿i suferin¡å psihicå:
– copilul maltratat (abuzat sau neglijat);
– minorul abuzat sexual;
– copiii fårå tulburåri psihice clinic manifeste,
dar cu antecedente ¿i/sau semne clinice ce
traduc o suferin¡å cerebralå;
– copiii cu pårin¡i cu afec¡iuni somatice de
lungå duratå;
– copilul mamei cu depresie sau psihozå postpartum;
– copilul adoptat;
– copilul crescut de mic de bunici;
– copilul familiei monoparentale;
– copilul unora din formele actuale de familie
(familia la dispozi¡ia copiilor; familia nuclearå sau limitatå la pårin¡i ¿i copii; familia
recompenså – dupå recåsåtoria unui pårinte;
familia compuså din pårin¡i necåsåtori¡i;
familia cu pårin¡i de acela¿i sex);
– copilul victimå a dezastrelor sau catastrofelor naturale.
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La fiecare dintre categoriile de copii cu risc
crescut pentru tulburåri ¿i suferin¡å psihicå se
prezintå: måsurile adecvate de psihoprofilaxie
primarå specifice (PPS).
Riscul crescut al acestor categorii de copii nu
înseamnå o certitudine a apari¡iei unei suferin¡e
psihice, ci numai o amenin¡are care nu trebuie
ignoratå ¿i care poate fi pe deplin evitatå. (ªtefan
Milea, 2009)
Autorul considerå categoriile de copii cu risc
crescut ca beneficiind de PPS; din nefericire, multe
dintre mijloacele de psihoprofilaxie primarå specificå în ¡ara noastrå sunt mai mult deziderate decât
fapte de zi cu zi.
În concluzie: o lucrare de ¡inutå, ce abordeazå
o temå de maximå importan¡å pentru practica pediatricå, utilå în special acelora care au responsabilitate în domeniul sånåtå¡ii mentale a tinerei
genera¡ii ¿i a viitorului lor ca adul¡i.
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