




Depresia postnatală nu este o alegere și nu ține de 
voință.

În primele luni după naștere, orice femeie, indiferent de 
vârstă, statut social, educație sau etnie, poate dezvolta 
simptome depresive consecutive nașterii. Neidentificate 
și netratate, acestea pot conduce la consecințe negative, 
variind în intensitate și gravitate. Când o femeie devine 
mamă, are nevoie mai mult decât oricând de sprijinul 
celor din jur, în special de cel al partenerului său. Nu de 
puține ori, acest sprijin este insuficient sau ineficient. 

Dacă ești partenerul de viață al proaspetei mame, ești 
primul care poate identifica modificări în starea ei 
afectivă. Dar la fel de bine poți fi prietena ei sau o rudă 
apropiată. Oricine ai fi, dacă ești deseori în contact cu ea, 
poți da o mână de ajutor. 

Modificările afective pot construi un tablou de simptome 
care împreună alcătuiesc o tulburare distinctă. Iată, mai 
departe, cum poți diferenția între o modificare 
afectivă minoră denumită "baby blues" și tulburări 
care necesită intervenție și tratament, precum 
depresia postnatală și psihoza postnatală.





Baby blues

Starea afectivă denumită "baby blues" este comună 
multor proaspete mame. Aceasta dispare în decursul 
primelor 2 săptămâni, apărând din primele 2-3 zile după 
naștere. Mama prezintă modificări ale dispoziției, trecând 
de la exaltare la tristețe, insomnie, plânset, iritabilitate, 
anxietate și scădere a concentrării.

Modificările minore de dispoziție nu necesită 
tratament, dar pot indica un risc pentru dezvoltarea unei 
tulburări semnificative ulterioare.





Depresia postnatală

În primele 6 luni după naștere, multe mame pot dezvolta un episod 
depresiv care să afecteze semnificativ persoana sa și relația cu 
familia, mai ales cu bebelușul. Simptomele pot dura luni de zile sau 
chiar ani și pot avea consecințe pe termen lung. 
Dacă observi la proaspăta mamă cel puțin 5 dintre următoarele 
simptome, trebuie să știi că are nevoie ca tu să o sprijini în a 
obține și urma tratamentul adecvat.
·        Stare depresivă sau stări afective puternic schimbătoare;
·        Modificare în greutate sau apetit; 
·        Insomnii sau prea mult somn;
·        Oboseală copleșitoare și pierderea energiei;
·        Reducerea interesului sau plăcerii în activități preferate 
altădată;
·        Sentimente de devalorizare, rușine, vinovăție sau inadecvare; 
·        Abilitate scăzută de a gândi clar, de a se concentra sau a lua 
decizii; 
·        Lentoare psihomotorie sau agitație;
·        Gânduri recurente despre moarte sau idei de suicid; 
La o proaspătă mamă, aceste modificări afective conduc la apariția 
stărilor de plâns excesiv, fricii permanente că nu este o mamă bună, 
dificultatea de a relaționa cu copilul, sentimentul de neliniște, 
neputință, furie și iritabilitate crescută, alături de tendința de a se 





Psihoza postnatală

Aceasta este cea mai periculoasă tulburare psihică 
postnatală și reprezintă o urgență psihiatrică. 

Starea mamei care traversează un astfel de episod este 
caracterizată de confuzie, dezorientare, gânduri obsesive 
legate de copil, halucinații și idei delirante, tulburări ale 
somnului, energie excesivă și agitație, idei paranoice, 
tentative de a-și face rău sieși sau copilului. 

Dacă observați astfel de simptome în comportamentul 
mamei, trebuie să vă adresați unui medic psihiatru.



Sunt partenerul ei, tatăl copilului 
nostru.



Sunt partenerul ei, tatăl copilului nostru. Cum o pot 
ajuta?

- Are nevoie să o vezi. Să vezi cât îi este ei de greu. Tu 
ești primul care poate observa modificări în dispoziția 
afectivă a proaspetei mame. Cât de grea este viața de zi 
cu zi este un aspect foarte subiectiv. Această femeie are 
nevoie să vezi cum percepe ea subiectiv propria viață de 
zi cu zi. Dacă simptomele depresive durează mai mult de 
două săptămâni și se intensifică, va trebui să discuți cu 
blândețe despre posibilitatea de a sta de vorbă cu un 
specialist. 

- Are nevoie să faceți cu schimbul sau să accesezi 
resurse suplimentare. Nu de puține ori, recomandările 
specialiștilor pot fi puse în practică doar dacă mama are 
suport din partea familiei sau prietenilor: persoane care 
să poată sta în mod regulat cu copilul când mama 
lipsește (pentru ședințe de psihoterapie sau consult 
medical, ore de sport, ore de recreere, ore de socializare 
etc.), persoane care să o poată ajuta pe mamă la treburile 
casnice, persoane care să aibă disponibilitatea de a fi 
alături emoțional de ea.



- Are nevoie să vorbească cu un bun ascultător. O 
femeie are nevoie să exprime verbal ceea ce simte, ceea 
ce i se întâmplă, ceea ce gândește. Mai ales în perioadele 
în care emoțional este fragilă, comunicarea cu tine 
trebuie să respecte niște reguli: lasă-i timp să vorbească 
fără să o întrerupi, nu îi spune că nu are de ce să simtă 
ceea ce simte, întreab-o ce are nevoie și cum ai putea-o 
ajuta, oferă-i un interval de timp exclusiv suficient (fără 
telefoane, televizor etc.)

- Are nevoie să îi spui că o apreciezi. Mai mult decât 
oricând, gândurile pozitive trebuie puse în vorbe, iar cele 
negative date deoparte. Neputința și sentimentul de 
nonvaloare sau de inutilitate pot fi foarte puternice. Chiar 
dacă te va contrazice sau va părea că nu ia în seamă ceea 
ce îi spui, nu conteni din a-i spune cât de mult apreciezi 
efortul ei de zi cu zi, efortul ei de a fi o mamă tot mai bună 
pentru copilul vostru. Și cât de frumoasă este chiar și 
acum când nu mai are timp și energie să se îngrijească.



- Are nevoie să nu râzi sau să ironizezi ceea ce simte. 
De multe ori suntem tentați să nu luăm în seamă trăiri 
care (potrivit logicii noastre) sunt absurde. Dar asta nu 
înseamnă că ea nu le simte. Faptul că "n-ar trebui să le 
simtă" nu le face să dispară. Ba, mai mult, auzind o astfel 
de replică se simte și mai neînțeleasă, și mai singură.

- Are nevoie ca ea și copilul să fie prioritatea ta. Este o 
perioadă în care se amplifică nevoia de siguranță, de 
exclusivitate. Parcă nimic nu este îndeajuns de mult și de 
bine. Cu atât mai mult în decursul unui episod depresiv, 
femeia are nevoie să vadă că faci echipă cu ea, că ții cu 
ea, că ești de partea ei sau că, cel puțin, încerci să înțelegi 
de ce reacționează într-un fel care ție ți se pare nepotrivit.

- Are nevoie de tine să te îngrijești de ea (ex. să 
monitorizezi cât și ce mănâncă, dacă și cât doarme). 
Haosul care caracterizează viața cu un copil mic în 
primele luni face ca proaspăta mamă să se hrănească 
necorespunzător, să nu poată dormi minimul de ore 
necesar. Aportul alimentar necorespunzător și deprivarea 
de somn pot genera înrăutățirea stării afective. 
Alimentația variată și de bună calitate, precum și odihna, 
sunt necesare pentru depășirea unui episod depresiv.





Sunt prietena 
ei.



Sunt prietena ei. Cum o pot ajuta?

S-ar putea ca ție să îți spună mai deschis despre ceea ce 
simte, despre dificultățile prin care trece. Cunoscând 
semnele unei tulburări care necesită intervenție, tu poți fi 
cea care să o ajuți să conștientizeze că are nevoie de 
ajutor sau poți să discuți cu soțul ei (în cazul în care 
semnele se înscriu în sfera psihozei postnatale).

Tot tu îi poți oferi sprijin stând cu copilul sau ajutând-o cu 
ceea ce îți spune că are nevoie. Sunt atâtea dorințe 
frustrate și nerostite în această perioadă. Spre exemplu, îi 
poți face și ei o programare la cosmetică sau coafor 
atunci când mergi tu. Sau stai cu copilul pentru ca ea să 
poată merge. Sau puteți merge împreună la o sală de 
sport sau la yoga. 



Valoarea unei prietenii stă în disponibilitatea 
ascultării empatice. Ai răbdare și ascultă ceea ce 
povestește, nu o trata ca și cum ar fi "nebună". Nu te 
descuraja atunci când nu știi ce să faci sau cum să o ajuți, 
faptul că are cu cine să vorbească, cu cine să plângă, pe 
cine să sune în momentele grele este un ajutor 
inestimabil. Uneori, să vorbiți și alte subiecte în afara de 
cele legate de copil poate fi o gură de aer proaspăt. 

Când se instalează depresia, persoana nu mai are energie 
pentru a avea inițiativă, are nevoie de cei din jur pentru 
a păstra relații și preocupări necesare și variate. 
Tinerele mame au nevoie de oameni cu care să vorbească 
despre ceea ce simt, despre greutățile pe care le 
întâmpină. Au nevoie să nu le fie rușine cu ceea ce simt, 
să fie tratate cu empatie. Să fie încurajate și aduse cu 
picioarele pe pământ într-un mod blând, dar realist. 

Uneori, poate fi obositor și te poți simți neputincioasă și 
tu în fața valului de autoînvinuire și disperare care poate 
caracteriza un episod depresiv. Poți fi tentată să o eviți 
tocmai pentru că nu știi cum să o ajuți sau fiindu-ți 
teamă că îi faci mai rău. Când simți asta, atunci are cel 





Sunt mama ei.



Sunt mama ei. Cum o pot ajuta?

- Când o femeie devenită mamă a avut de-a lungul 
timpului o bună relație cu mama ei, aceasta va fi una 
dintre cele mai apropiate persoane pe care și le va 
dori în preajma ei după nașterea unui copil. Această 
proximitate, îți va oferi ție, mama ei, posibilitatea să 
observi felul în care se comportă, gândește, simte. Dacă 
observi apariția simptomelor depresiei postnatale sau a 
psihozei postnatale, o poți îndruma și sprijini împreună 
cu partenerul ei, în a respecta recomandările 
specialiștilor. 

- În decursul unui episod depresiv, femeia are nevoie de 
sprijin în a-și crește stima de sine, tocmai de aceea, din 
partea propriei mame, vrea să audă încurajări, aprecieri și 
încredere că poate fi o mamă bună. Critica, comparațiile, 
etichetările sunt foarte nocive și trebuie evitate.

- Orice femeie devenită mamă are nevoie să fie tratată 
ca un adult căruia îi sunt respectate granițele. Se 
așteaptă de la propria mamă să o ajute cu ceea ce are 
nevoie, precum și să respecte deciziile casei, care aparțin 
doar cuplului de proaspeți părinți. Intruzivitatea nu ajută. 



- În decursul unui episod depresiv, femeia devenită mamă poate 
fi "inundată" de amintiri ale propriei copilării care să ia forma 
reproșurilor, culpabilizării propriilor părinți, sentimentului că nu 
ar fi fost iubită sau suficient îngrijită. Ce ar avea nevoie este ca tu, 
mama ei, să recunoști ca îți pare rău pentru întâmplări din 
trecut. Trebuie menționat că (spre deosebire de psihoza 
postnatală unde relatările sunt bizare) depresia postnatală nu 
este o tulburare delirantă, iar ceea ce simte acum femeia este 
felul în care ea a perceput anumite fapte, fapte care au existat. 
Chiar dacă tu le-ai perceput altfel, acum are nevoie să asculți cu 
empatie perspectiva ei și să îi spui că îți pare rău că s-a simțit 
așa, că ți-ai dori ca acum să construiți o nouă relație și că 
acum ești aici, dispusă să asculți ce are nevoie. 

- De la mama ei, o femeie devenită mamă și confruntându-se cu 
depresia, are nevoie să audă "Te iubesc din tot sufletul, exact 
așa cum ești!".

- De asemenea, are nevoie sa îi spui ca ai încredere în ea și că 
este o mama minunată. 

- Nu în ultimul rând, ești printre cei care pot da o mână de ajutor 
la treburile casnice, cumpărături, îngrijirea bebelușului etc. în 
funcție de ceea ce își dorește.





Sunt soacra 
ei.



Sunt soacra ei. Cum o pot ajuta?

În funcție de calitatea relației avută cu nora și știind 
despre posibilitatea modificărilor afective după naștere, și 
tu poți observa, atunci când este cazul, nevoia de sprijin 
a proaspetei mame.

- În primul rând, ești printre cei care pot oricând oferi 
sprijin concret în a ajuta la treburile casnice sau îngrijirea 
copilului, atunci când ești solicitată. 

- Păstrarea granițelor este un aspect important, cu atât 
mai mult cu cât,oricum, atunci când devine mamă, orice 
femeie își amplifică nevoia de a avea propriul teritoriu. 



- Când o mamă suferă de depresie postnatală, 
iritabilitatea ei poate fi crescută, certurile între parteneri 
mai dese, capacitatea ei de organizare mai scăzută. Toate 
acestea nu trebuie să constituie motive de critică sau de 
intruziune în viața cuplului. 

- Cel mai bun lucru pe care îl poate face o soacră este să 
își îndemne fiul spre a se implica tot mai mult în viața 
noii lui familii, să îl încurajeze și să-i dea încredere că 
noul rol este extrem de important în devenirea lui ca 
bărbat. 

- Atitudinea superioara sau critica trebuie evitate, 
întrucât afectează stima de sine și sentimentul de 
nonvaloare și inutilitate pe care le simte femeia cu 
depresie postnatală.



Depresia postnatală nu este o 
alegere.

Depresia postnatală nu ține de 
voință.




