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Актуальність
Розлади психічного здоров’я населення мають тенденцію до зростання і
входять до числа найбільш серйозних проблем, що постали перед усіма
країнами світу, оскільки в той чи інший період життя проблеми психічного
здоров’я виникають принаймні в кожної четвертої людини [1, 2, 3, 4].
Психічні розлади є третьою провідною причиною втрачених років життя
унаслідок непрацездатності, скоригованих DALY (Disability-adjusted life year)
в Європі, їх частка тягаря хвороб становить 15,2% після серцево-судинних
захворювань (26,6%) та злоякісних новоутворень – 15,4%. Три з п’ятнадцяти
провідних захворювань, що формують тягар хвороб (DALY), становлять
психічні розлади, а саме: найбільший відсоток займають уніполярні
депресивні розлади, які є третьою за значущістю причиною (3,8% всіх
DALYs).
За даними ВООЗ, психічні розлади посідають перше місце серед хвороб
населення Європи за роками прожитих з інвалідністю (YLD), що становить
36,1% від усіх хронічних захворювань. Частка депресивних розладів складає
11–15% від усіх YLD, що займають перше місце, ставши провідним хронічним
захворюванням в Європі. Тривожні розлади посідають шосте місце у Європі
(4% від усіх YLD) [5, 6, 7, 8, 9].
На депресію страждають щонайменше 350 млн осіб у світі, більшість з
яких не бажають визнавати, що хворі. Дуже часто вона починається у
молодому віці, жінки страждають на неї частіше, ніж чоловіки. Саме депресія
є лідируючою проблемою в області психічного здоров’я в Європі: щороку від
тяжкої форми депресії страждає кожен п’ятнадцятий мешканець ЄР ВООЗ, від
усіх форм депресії та тривожних розладів – 4 з 15 мешканців регіону. Депресія
збільшує в 4 рази ризик самогубства (до 70% депресивних хворих виявляють
суїцидальні тенденції, а 15% з них здійснюють самогубства) порівняно із
загальною популяцією, що збільшується майже у 20 разів. За прогнозами
ВООЗ депресивні розлади посідатимуть друге місце після кардіоваскулярних
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захворювань у світі, як чинник інвалідності (в деяких країнах Західної Європи
депресія вже стала першим чинником втрати повноцінних років життя). В
Україні, за даними 2014 р., на розлади психіки непсихотичного характеру
страждають (серед яких переважають депресивні розлади) 481 763 особи.
Тільки у період 2008–2012 рр. поширеність депресивних розладів зросла з
65,37 до 73,6 особи на 100 тис. населення, а захворюваність – з 8,74 до 9,06 на
100 тис. населення. Останніми роками спостерігається незначне зростання
випадків непсихотичних психічних розладів, зокрема депресивних, що не
відповідає загальносвітовим тенденціям і також свідчить про неналежну та,
відповідно, неповну організацію, виявлення, реєстрацію та надання допомоги
людям із депресивними розладами. Близько 50% серйозних депресивних
станів залишаються без лікування [2, 6, 7, 10, 11].
Жінки страждають на депресивний розлад, частіше ніж чоловіки [12].
Різні етапи життя, особливо зміни та стрес можуть бути чинниками
виникнення депресії. Висока поширеність депресивних і тривожних розладів
спостерігається під час вагітності, і це одна з серйозних проблем суспільної
охорони здоров'я [13], [14, 15].
За даними медико-психологічних досліджень 16 % молодих матерів
відчувають депресію після пологів [16].
Зокрема, за даними US Department Health Human Services та Healthy
People [17] близько 50% випадків післяпологової депресії залишались не
діагностованими. Крім того, більшість жінок, які страждають депресією після
пологів, переважно не звертаються за допомогою. Це пов'язано зі страхом
соціальної стигматизації та специфічними психопатологічними порушеннями
у вигляді різноманітних соматичних симптомів, емоційної нестійкості,
труднощів, пов'язаних із доглядом за дитиною [18].

Історичний огляд
Особливості психічного стану жінки під час вагітності привертають
увагу фахівців протягом багатьох років. Вивчення післяпологових психічних
розладів зустрічається ще за часів античності. Вже тоді лікарям було відомо,
що у жінок після пологів частіше, ніж в інші періоди життя, можуть виникати
психічні розлади. В IV столітті до н. е. Гіппократ писав, що у деяких жінок
після народження дитини виникають психічні розлади і пов’язував їх
виникнення із затримкою «післяпологового очищення» [19], [20]. Він твердив,
що всі хвороби та психічні в тому числі, виникають під дією внутрішніх і
зовнішніх факторів, пов’язаних із неправильною циркуляцією «соків» в
організмі. У своїх нарисах грецький лікар згадував про симптоми хронічних
психозів, що ускладнювалися перинатальними інфекціями, які виникали після
пологів і закінчувались летально [21]. Таких же поглядів притримувався і
Гален [22], який стверджував, що після пологів «гаряча кров», яка потрапляє
жінкам у голову, викликає психічні розлади». При цьому зазначались, як
емоційно негативна роль вагітності, так і позитивна. Гіппократ вказував на
сприятливий вплив вагітності на різні психічні розлади, підкреслюючи те, що:
«Істеричним дівчатам я пропоную заміжжя, щоб вони вилікувалися
вагітністю».
У XI ст. італійка Тротула з Салерно – перша жінка-гінеколог, чиє ім'я
залишилося в історії, опублікувала свою роботу «Жіночі захворювання» [23].
Вона складалася з 63 розділів, в яких описувалися проблеми жіночого здоров'я.
Тротула припустила, що саме стан матки після пологів впливає на
дратівливість і чутливість матерів. А у Великій Британії за часів королеви
Вікторії, про молодих матерів, які виявляли ознаки психічного захворювання,
говорили, що їх охопило «післяпологове божевілля», і поміщали таких жінок
у психіатричні лікарні [24].
Перша книга, присвячена післяпологовим психічним розладам, «Traité
de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchees et des nourrices»,
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написана психіатром Луї Віктором Марсе, була надрукована в 1858 р. в Парижі
[25]. Він опублікував монографію про психічні розлади жінок під час
вагітності та після пологів у «Трактаті про божевілля у вагітних і годуючих
жінок», який містив опис 79 випадків, теорію і методи лікування.
Проте, спроби зрозуміти післяпологові психічні захворювання стали
предметом наукового дослідження лише в середині XIX ст., коли французький
психіатр Жан-Етьєн Домінік Ескироль видав свій основний твір «Про душевні
хвороби» («Des maladies mentales», 1883) [26], перекладений майже на всі
європейські мови. Це перший науковий посібник із психіатрії, в якому є також
розділ «Про психічні відхилення у породіль і годуючих».
Концептуальне вивчення післяпологової депресії [27], як окремого
психічного захворювання, розпочалося лише в 1984 р. із введенням у медичну
практику поняття «перинатальна психіатрія» [28]. Науковці вважали, що слід
відрізняти пуерперальні психози від післяпологової депресії, а також виділяти
маніакальний і депресивний синдроми. Сам термін, означений як «депресія
післяпологового періоду», з'явився дещо раніше – в 1968 р. Його запропонував
американський психіатр Брюс Пітт [29], [30].

Основні критерії психічних розладів у післяпологовому періоді
До психічних розладів у післяпологовому періоді належать: материнська
меланхолія, післяпологова депресія, післяпологовий психоз [31].
Післяпологова депресія. Науковці все більше визнають, що перехід від
самостійного життя до батьківства є складним і пов'язаний із значним стресом,
який може загрожувати жінкам проблемами психічного здоров'я. Незважаючи
на те, що народження дитини може принести чимало радості та задоволення в
житті, не можна обійти той факт, що для багатьох жінок вагітність пов’язана із
дискомфортом, з відчуттям невизначеності, а післяпологовий період часто
приносить відсутність сну, втому, емоційні піднесення і спади.
Симптоматика

післяпологової

депресії

відповідає

діагностичним

критеріям клінічної депресії. Основний відмінний критерій – розвиток
депресії у післяпологовому періоді.
Критерії DSM-V великого депресивного розладу включають [32]:
Один з наступних симптомів має бути присутнім принаймні протягом 2
тижнів:
• Пригнічений настрій.
• Ангедонія (втрата інтересу або задоволення).
В той же 2-тижневий період повинні бути присутніми щонайменше п'ять
або більше з наступних симптомів:
• Знижений настрій більшість часу, майже кожен день.
• Зменшення задоволення або інтересу у всіх чи майже у всіх
щоденних заходах практично кожен день.
• Зниження апетиту (з помітним збільшенням або втратою ваги).
• Порушення сну (безсоння, гіперсомнія) майже кожен день.
• Психомоторна загальмованість або збудження практично кожен
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день (спостерігається іншими).
• Нестача енергії або втома майже кожен день.
• Почуття нікчемності або почуття надмірної / невідповідної
провини практично кожен день.
• Важко концентрувати увагу або приймати рішення майже кожен
день.
• Думки про смерть, самогубство або суїцидальний план.
Як правило, післяпологова депресія починається в перші дні або перші 2
тижні після пологів і продовжуються від 1 до 6 – 7 місяців [33].
Проте останні дослідження охоплюють післяпологову депресію
протягом перинатального періоду та визначають як таку, що виникає в будьякий час протягом першого року після пологів. Більше того, деякі дослідники
вказують, що грудне вигодовування захищає від деяких проявів емоційних
переживань, оскільки гормональний фон (гормон пролактин) залишається на
підвищениму рівні, щоб стимулювати вироблення молока, що в свою чергу
впливає на психоемоційний стан (Klein, Skrobala, & Garfinkel). Оскільки багато
жінок вирішують годувати своїх немовлят принаймні протягом шести місяців,
згідно з рекомендаціями, викладеними Всесвітньою організацією охорони
здоров’я (ВООЗ, 2003), з цього випливає, що деякі жінки можуть проявляти
ознаки емоційного розладу через кілька місяців після народження своєї дитини
коли вони припиняють годування грудьми.
Післяпологова меланхолія. Після пологів може виникати не лише
депресія, це може бути так звана “післяпологова ''туга'' - меланхолія (baby
blues)”. Це перехідний стан емоційного спалаху. 50-80% жінок відчуває це в
перші 2 тижні після пологів. Кожна 2-а жінка може це відчувати на 3-5 добу
після пологів. І цей стан закінчується протягом перших двох тижнів. До
симптомів належать: знижений настрій (безпричинна зміна настрою), тривога,

плаксивість «сльози на краю», втома (відчуття безпорадності), порушення сну.
При цьому стані лікування непотрібне. Ключовим є те, що цей стан минає,
проте якщо ці симптоми зберігаються більше ніж два тижні, слід розглянути
діагноз післяпологової депресії.
Післяпологовий психоз. Найважчою формою є післяпологовий психоз.
Страждає лише 0,1% жінок. Стан досягає максимуму на 1-3 тиждень після
пологів. Основні симптоми: знижений чи піднесений настрій, зміна в
поведінці, марення, галюцинації. При цьому стані необхідна термінова
госпіталізація.
Виникнення післяпологового психозу асоціюється із старшим віком
матері, порушенням сну в післяпологовому періоді, низькою соціальною
підтримкою, попередньою історією психозу у матері, сімейний анамнез
психозу [34, 35, 36, 37, 38, 39]. Незважаючи на те, що жінки з психозами до
початку зачаття можуть становити менше 1% дорослого населення, вони
становлять більше половини всіх випадків післяпологового психозу, і можуть
мати в 100 разів більший ризик госпіталізації в післяпологовому періоді.
Питання про те, чи є післяпологовий психоз окремим клінічним об'єктом, є
суперечливим, але багато хто вважає вагітність і післяпологовий період
уразливими періодами для психотичних епізодів серед жінок з попередньою
історією психотичної симптоматики [40.4142.
Результати

досліджень

ставлять

під

питання,

ризик

розвитку

післяпологового психотичного епізоду внаслідок акушерських ускладнення чи
патології під час вагітності. Проте дослідження виявили позитивні асоціації з
ускладненнями пологів та пологів при кесаревому розтині, включаючи
передчасні пологи. Оскільки післяпологовий психоз рідко зустрічається в
загальній популяції, багато досліджень були обмежені невеликими розмірами
вибірки [43, 44].
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Фактори (предиктори) формування післяпологової депресії
Післяпологова

депресія

обумовлена

дією

широкого

спектру

прогностичних факторів, що дозволяють передбачити її розвиток. З аналізу
наукової релевантної літератури, до основної групи цих факторів відносять:
1. Генетичні зміни.
2. Спадкова схильність до афективних розладів.
3. Афективні розлади в минулому.
4. Гормональні та біологічні зміни організму під час вагітності та
після пологів.
5. Соціальні фактори (особливості сім'ї та соціального оточення під
час вагітності).
6. Психологічні

особливості

жінки

(темперамент,

характер,

особистість).
7. Психологічна готовність жінки до материнства.
8. Психосоціальні стресові фактори (кількість негативних подій під
час вагітності).
9. Зловживання алкоголем.
10. Пологи, як стресовий чинник.
11. Патологія вагітності, плода.
Генетичні зміни. За даними досліджень 2014 р., генетичні фактори
розвитку післяпологової депресії займають вагоме місце. Багато дослідників
зосередили свою увагу на біологічній та генетичній основі розвитку
післяпологової депресії. Зокрема, було зроблене припущення, що дисфункції в
серотоніновій системі пов'язані з ризиком депресії, в тому числі й після пологів
[45].
Спадкова схильність до афективних розладів. Спадкова схильність до
психічних захворювань має значний вплив на ризик розвитку депресивної
симптоматики в післяпологовому періоді. M. Steiner виявив, що у 71% жінок,
які страждають від післяпологової депресії, принаймні один член сім'ї має

попередню історію психічного розладу [46].
Афективні розлади в минулому. Як твердять деякі автори немає
жодних сумнівів у тому, що психічні захворювання у жінок в анамнезі
збільшують ризик депресії в післяпологовому періоді [47]. Результати
великомасштабних сучасних досліджень дозволяють припустити, що у жінок
з великим депресивним розладом в анамнезі збільшується ризик розвитку
післяпологової депресії у порівнянні із загальною популяцією [48].
Психологічні

особливості

жінки

(темперамент,

характер,

особистість). Індивідуальні особливості, та їх поєднання визначають характер,
вираженість і динаміку афективної патології непсихотичного рівня у жінок під
час вагітності та у післяпологовому періоді. Поєднання внутрішніх
особистісних конфліктів, дисгармонійні відносини в родині, наявність
психотравмуючих чинників є факторами ризику розвитку післяпологової
депресії [49]. Післяпологова депресія частіше виникає у жінок із підвищеною
преморбідною тривожністю і з акцентуацією особистості за істеричним,
астенічним, психоастенічним типом.
Психологічна готовність до материнства. Важливим елементом
материнської ідентичності, який має значення, як під час вагітності, так і після,
є психологічна готовність до материнства [50]. На психологічну готовність
жінки до материнства впливає низка факторів до яких належать: вік матері,
загальне відношення матері до вагітності та майбутньої дитини, до процесу
пологів.
Негативні переживання, стійкі страхи, виникнення неоднозначних
почуттів до майбутньої дитини, а інколи своєрідне ігнорування вагітності,
можуть свідчити про наявність у майбутньої матері неусвідомлюваних
внутрішніх проблем, конфлікту між бажанням мати дитину і неготовністю до
рішучих змін в собі та житті. Сучасні психологічні дослідження підкреслюють
важливість материнської поведінки на розвиток дитини.
Результати досліджень В.И. Брутмана [51] показують, що вік матері
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також впливає на емоційний стан після пологів. Сьогодні встановлено, що,
незважаючи на акселерацію – прискорення темпу індивідуального розвитку,
фізична, інтелектуальна і соціальна зрілість необхідна для народження і
виховання дитини [52].
Якісні зміни, які відбуваються з жінкою упродовж всієї вагітності на
фізіологічному, гормональному, емоційному, когнітивному, соціальному
рівнях її особистості, призводять до втрати старої та отримання нової
ідентичності, перебудови самосвідомості та опанування нової соціальної ролі.
Головним завданням цього періоду є формування у майбутньої матері
психологічної готовності до материнства. Так, згідно з концепцією С.Ю.
Мещерякової, в основі даного особистісного утворення знаходиться розвиток
особливого психологічного стану жінки, сутність якого полягає, перш за все, в
задоволенні базової потреби дитини у безпеці.
Психосоціальні стресові фактори (кількістю негативних подій під
час вагітності). Згідно із даними [53] О'Hara, жінки, у яких протягом життя
спостерігався високий рівень і частота негативних подій у зв'язку з пологами
або вагітністю, більшою мірою схильні до виникнення післяпологової
депресії. Існують дані про підвищений ризик появи післяпологової депресії
після других і подальших пологів за наявності подібного досвіду в минулому
[54]. За даними, проаналізованими Філіпповою, причинами порушення
перебігу вагітності є сильні стреси або стійкий стан тривоги в матері [55].
Якість життя породіллі поряд зі станом її здоров'я визначає якість
материнського догляду і психологічний контакт із дитиною [56].
E. Hodnett та S. Fredericks після обстеження вагітних, яким надавали
допомогу та проводили патронаж медичні працівники, зробили такі висновки:
вагітна жінка потребує підтримки членів родини, друзів та медичних
працівників [57].
Патологія

вагітності,

плода.

Результати

досліджень

показали,

наявність значущих зв'язків між сомато-біологічними і психосоціальними

факторами, асоційованими з порушеннями репродуктивної функції, зокрема
такими, як ускладнення акушерського анамнезу, тривалий період неплідності,
перинатальні втрати в анамнезі, та вираженістю післяпологової депресії.
Встановлено достовірні кореляції між вираженістю акушерської патології,
повторною психічною травматизацією і симптомами післяпологової депресії.
Найбільш значущу патогенну роль відіграють перинатальні втрати, тривалий
період неплідності та повторні психічні травми, зумовлені сімейними
дисгармоніями [58].
На сьогодні в акушерстві є дуже багато випадків ускладнень перебігу
вагітності, які загрожують життю вагітної жінки та плоду й тим самим стають
додатковим стресовим чинником [59]. Ускладнена вагітність супроводжується
емоційним і мотиваційним напруженням, яке є маркером емоційно важкої
ситуації не лише для жінки, а й для її сім’ї. Особливостями психоемоційних
станів вагітних жінок з ускладненням вагітності порівняно із жінками з
фізіологічним перебігом вагітності є домінування тривожного ставлення до
вагітності, підвищення рівня тривожності та вираженість емоції страху. Тому
емоційний стан матері під час вагітності впливає на перебіг вагітності та
пологів, наступне ставлення до дитини та себе та формування особистісних
якостей. [60]
Одним із важливих факторів є втрата дитини. За даними досліджень
втрата бажаної вагітності спричиняє низку як психологічних, так і медичних
проблем. Сюди відносять небажання більше вагітніти через страх нової втрати,
потреба довготривалого лікування після втрати вагітності або дитини,
психологічна травма та, нерідко, розпад сім'ї через неспроможність пережити
втрату. За даними дослідження Баранової В.В. жінки з негативним досвідом
попередніх вагітностей, за відсутності психологічної допомоги, мають вищий
рівень тривожності. Жінки, що втратили дитину на різних етапах гестації,
перебувають у стані постійного стресу та переживання, що приводить до
постійного викиду адреналіну, а це, своєю чергою, впливає на судини плаценти
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та матки як м'язового органу. Усе це спричиняє загрозу втрати вагітності та
розвитку дистресу плода. Жінка перебуває в «замкненому колі»: тривога –
спазм – загроза - тривога [61].
Обоє

майбутніх

батьків

відчувають

певну

тривожність

перед

народженням дитини. Але якщо вагітність перебігає з ускладненнями, це
створює додаткове напруження у родині [62].

Скринінг, діагностика, раннє виявлення
BC Practick Support Program рекомендує наступні кроки для діагностики
депресії (або будь-якого іншого психічного розладу) [63]:
1. Скринінг.
2. Підтвердження діагнозу за критеріями DSM-V.
Діагностика депресії в перинатальному періоді може бути складним
завданням. Звичайні емоційні зміни та реакції можуть бути помилковими або,
навпаки, можуть маскувати депресивні симптоми. Причиною цього можуть
бути соматичні симптоми вагітності, що можуть збігатися з симптомами
депресії, наприклад: безсоння, зниження енергії, погана концентрація уваги,
зміни апетиту та нудота.
В післяпологовому періоді до цих симптомів, а саме до симптомів
нормальної адаптації можуть належити: "післяпологовий смуток", порушення
сну.
Критерії DSM-V для діагностики "післяпологової депресії" вказують на
те, що настання депресивного епізоду повинно відбуватися під час вагітності
або протягом чотирьох тижнів після пологів. Клінічний досвід показав, що
симптоми можуть з'являються в будь-який час до одного року після пологів.
Раннє виявлення проблем та розладів психічного здоров'я покращує
результати як для матері, так і для дитини. Існують певні кроки, які можуть
бути зроблені для профілактики та скринінгу депресії.
У літературі описано три основних підходи до раннього виявлення
депресії:
1. Скринінг всіх жінок під час вагітності та в післяпологовому
періоді з періодичними інтервалами (загальний скринінг). Якщо
скринінг є позитивним, проведення інтерв'ю з діагностичною
оцінкою, для визначення наявності депресії.
2. Скринінг вагітних та жінок в післяпологовому періоді з відомими
факторами ризику та / або з виявленими клінічними ознаками
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депресії під час періодичних скринінгів протягом перинатального
періоду (цілеспрямований скринінг). Якщо скринінг є позитивний,
проведення інтерв'ю з діагностичною оцінкою, щоб визначити
наявність депресії.
3. Не

потрібно

проводити

скринінг

вагітних

та

жінок

в

післяпологовому періоді, якщо симптоми депресії є очевидними,
потрібно провести діагностичне опитування для підтвердження
діагнозу.
Існує безліч інструментів, які можна використовувати для скринінгу
депресії. На більшість інструментів скринінгу затрачається менш ніж 10
хвилин, а чутливість є від 45 до 100%, специфічність - від 72 до 100%. Проте
не всі інструменти скринінгу депресії можна використовувати під час
вагітності та в постнатальному періоді.
Протоколи

закордонних

колег

рекомендують

використовувати

інструмент скринінгу - Единбурзьку шкалу постнатальної депресії (EPDS)
[64]. Единбурзька шкала постнатальної депресії (EPDS) є рекомендованим
інструментом скринінгу під час вагітності та в післяпологовому періоді. Це
один з найпоширеніших інструментів, що використовуються у всьому світі для
діагностики депресії під час вагітності та в післяпологовому періоді. Проте
EPDS не є діагностичним. "Золотим стандартом" є діагностичне опитування,
за критеріями DSM-V. Діагностичне інтерв'ю завжди повинно включати оцінку
ризику суїциду та потенційних ризиків для дитини.

Методи лікування
Кокранівський огляд 2013 року, який охоплював ряд психосоціальних та
психологічних втручань для запобігання післяпологової депресії, показав, що
жінки, які отримували психосоціальну чи психологічну допомогу, значно
менш схильні до розвитку післяпологової депресії ніж ті, хто отримував
стандартний догляд.
Ці результати втручання включали [65] :
1. інтенсивні,

індивідуальні

візити

на

дому,

що

надаються

медичними сестрами або акушерками;
2. підтримка на базі телефонної лінії;
3. когнітивно-поведінкова психотерапія.
Когнітивна поведінкова психотерапія є ефективною при депресії під час
вагітності

та

в

післяпологовому

періоді.

Дослідження

встановили

ефективність когнітивно-поведінкової психотерапії для вагітних та жінок після
пологів, які страждають від тривоги та депресії [66].
КПТ це короткотерміновий, чутливий до часу підхід в терапії
післяпологової депресії, який має доказову базу. Це активний, зосереджений
на проблемах підхід, коріння якого лежить в основній теорії, згідно з якою
думки відіграють велику роль на емоційний стан та на подальшу поведінку.
КПТ це психотерапія де терапевт і клієнт розглядаються, як рівні члени
команди. Це терапія визначена в часі, що означає, що клієнти починають
лікування з розумінням того, що буде кінцева точка, де вони набудуть
здатності

справлятися

з

емоційними

переживаннями

без

допомоги

професіонала.
Загалом дослідження показують, що оптимальна кількість КПТ
консультацій

при

післяпологовій

депресії

це

12-16.

Перші

тижні

рекомендовано 2 рази в тиждень, проте це залежить від важкості стану та
часових можливостей матерів.
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Лікування, рекомендоване для конкретної жінки, буде залежати від
декількох факторів, зокрема:
1. Характер розладу психічного здоров'я.
2. Вираженість симптомів.
3. Попередня відповідь на лікування.
4. Підтримка, ресурси та бажання жінки.
Загальні рекомендації щодо порядку, в якому пропонуються методи
лікування:
• для жінок з легкою та помірною депресією рекомендується
когнітивно-поведінкова психотерапія, як метод вибору. Якщо
психотерапія є неефективною, приєднання медикаментів.
• для жінок із важкою депресією, медикаменти можуть бути
ініційовані, як перша лінія терапії плюс когнітивно-поведінкова
психотерапія.
• жінки, які мають суіцидальні думки та наміри, потребують
інтенсивного лікування або госпіталізації.
Виділяють ще декілька важливих аспектів лікування [67]:
1. Сон і відпочинок: Сон дуже важливий як для фізичного, так і для
психічного здоров'я.
2. Турбота про себе.
3. Харчування: харчування корисними продуктами протягом усього
дня.
4. Фізичні вправи.
5. Підтримка: соціальна підтримка відіграє важливу роль у допомозі
матерям пристосовуватися до змін у житті. Здорові стосунки є
захисним чинником проти депресії та інших розладів психічного
здоров'я та є важливим фактором відновлення.
6. Майндфулнес [68].
7. Методи релаксації.

Дані досліджень, а також протоколів МОЗ України та ВООЗ вказують,
що медикаментозне лікування постнатальної депресії не відрізняється від
лікування будь-якої іншої депресії, лише при виборі препарату необхідно
враховувати можливе грудне вигодовування (деякі антидепресанти групи
СІЗЗС можуть бути поєднані із грудним годуванням). Медикаменти у
поєднанні з психотерапією часто необхідні для лікування жінок з помірною та
важкою депресією [69, 70]. Однак призначення медикаментів під час вагітності
та для жінок, що годують грудьми, дуже суперечливе. Потрібно зважувати
ризики для дитина та для матері [71]. Фармакологічне лікування цих порушень
часто ускладнюється прагненням жінки годувати груддю, однак не існує
контрольованих досліджень лікування антидепресантів під час лактації [72].
Вибір лікарем того, чи іншого антидепресанта вагітним або годуючим
жінкам з розладом настрою, повинен випливати, головним чином, з ретельної
оцінки їх психопатологічного стану, ступеня тяжкості захворювання. Це
вважається найбільш важливим параметром для прийняття цього клінічного
рішення[73].
Отже, до основних форм лікування відносять фармакотерапію, соціальну
підтримку, допомогу в догляді за дітьми та когнітивно-поведінкову
психотерапію. Іноді показана госпіталізація. Якщо симптоми депресії
зберігаються, ситуація потребує повторної оцінки психіатром, якщо це
необхідно, щоб уникнути шкідливих наслідків для дитини та сім'ї.
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Біопсихосоціальна модель перинатального дистресу Венцеля (2011)
Багато жінок приходять на лікування з відчаєм, відчайдушно бажаючи
знати відповідь на питання: "Чому це відбувається?". Біопсихосоціальна
модель перинатальної дисфункції Венцеля (2011) може допомогти цим жінкам
зрозуміти своє поточне становище. Ця модель показує, як взаємодіють
когнітивні, емоційні та поведінкові фактори в підтримці та загостренню
емоційних переживань. Розуміння цього дає відчуття, що терапевт розуміє їхні
поточні та історичні життєві обставини. Це також вселяє надію та оптимізм,
тому, що клієнти бачать, що їх поточний емоційний дистрес зрозумілий у світлі
когнітивних та поведінкових моделей.
Термін "біопсихосоціальний" означає, що численні фактори сприяють
розвитку перинатального дистресу. Ці фактори позначені колами зліва на
мал.1 і розглядаються як вразливі місця. Наявність вразливості не гарантує
того, що людина буде мати перинатальний дистрес, але це дійсно збільшує
ймовірність того, що людина переживе перинатальний дистрес за обставин,
які його активують.
Три сфери вразливості мають значення для розуміння етіології
перинатального дистрессу.
1. Генетична вразливість.
Важливо чи жінка має генетичну схильність до депресії, тривоги та
інших проявів емоційного переживання. Хоча не існує точного тесту для
визначення генетичної вразливості, більшість фахівців із психічного здоров'я
роблять висновок про генетичну вразливість на основі особистої та сімейної
історії розладів психічного здоров'я клієнта.
2. Нейрохімічна мінливість.
Вона є біологічним фактором. Тоді як генетична вразливість є дистальним
фактором,

який

залишається

незмінним,

нейрохімічна

мінливість

є

проксимальним фактором, який може змінюватися залежно від часу та
обставин (наприклад, другий триместр вагітності, шість тижнів після пологів).

Добре відомо, що пологи пов'язані з різкими коливаннями гормонів, і що деякі
з цих коливань можуть впливати на нейромедіатори, пов'язані з настроєм
(наприклад, катехоломіни, серотонін). Дослідження не виявили жодного
гормону, який може пояснити початок перинатального дистресу. Таким
чином, в даний час дослідники висувають думку, що деякі жінки, які вразливі
до перинатального дистрессу, можуть бути особливо чутливими до швидких
змін рівня гормонів (Altemus, 2001; Glover & Kammerer, 2004; Nonacs, 2005).
3. Психологічна вразливість.
Це те як жінка змогла пристосуватися до переходу в батьківство. Сюди
також відносять попередні епізоди депресії, тривоги, розлади пов’язаними з
травмою чи стресом.
Зверніть увагу, що ці три області вразливості - генетична, нейрохімічна
та психологічна - існують не ізольовано; передбачається, що вони впливають
один на одного. Стрілки, що ведуть від генетичної вразливості до
нейрохімічної мінливості та до психологічної вразливості, дозволяють
припустити, що генетична вразливість впливає на ці дві інші. Крім того, існує
двонаправлена стрілка між нейрохімічною мінливістю та психологічною
вразливістю, оскільки передбачається, що вони здійснюють взаємний вплив
один на одного. Іншими словами, коли у жінки у післяпологовому періоді
спостерігаються різкі зміни рівня гормонів, ймовірно, що деякі її психологічні
вразливості
посилюються.

(наприклад,

чутливість

до

тривоги)

активізуються

або

22

Мал. 1

На

основі

цього

можна

поєднати

біопсихосоціальну

модель

перинатального дистресу з когнітивно-поведінковою моделлю.
На мал.2 зображено узгодження цих моделей, яке дає пояснення
емоційних переживань перинатальних клієнтів. Існує багато подібностей між
біопсихосоціальною моделлю перинатального дистрессу та когнітивною
поведінковою моделлю емоційного дистресу. Припущення, притаманні обом
моделям, такі: (а) люди характеризуються біологічною та психологічною
вразливістю, що може запускати емоційні переживання; і (b) ці вразливості
найімовірніше активізуються в періоди життєвого стресу. Доєднавши
когнітивну-поведінкову

модель

ми

можемо

дивитися

на

модель

перинатального дистресу на два кроки далі: розуміючи основні глибинні
переконання, що виникають із факторів вразливості, на які впливає життєвий
стрес і що це в свою чергу сприяє виникненню певних емоцій, негативних
автоматиних думок та певної поведінки, які є основними мішенями втручань
та, які можна модифікувати.
Також з мал.2 ми бачимо, що у жінок у перинатальному періоді,
виявляють, два типи глибинних переконань. Перший тип глибинних
переконань є загальним для більшості клієнтів, (наприклад, «Я невдаха», «Я
не варта любові», «Світ небезпечний»). На цьому малюнку вони називаються
загальними. Однак другий тип глибинних переконань – це специфічні глибинні
переконання для жінок у перинатальному періоді і вони включають судження
про компетентність, як матері, про те, що означає бути матір’ю і як повинна
виглядати сім’я. Хоча загальні переконання, є першочерговими, проте
переконання щодо виховання дітей та сім'ї зазвичай набувають важливого
значення, коли жінки звертаються за допомогою у цей час свого життя.
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Мал.2

ВРАЗЛИВІСТЬ
Генетична

Нейрохімічна

Психологічна

Вплив
середовища

Глибинні переконання
(загальні)
СТРЕС

Глибинні переконання
(специфічні)

Ситуація

Негативна
автоматична
думка

Емоція

Поведінка

Когнітивно-поведінкова психотерапія післяпологової депресії
Останні дослідження поділяють когнітивно-поведінкову психотерапію
післяпологової депресії на 3 фази: рання фаза, середня фаза та пізня фаза74.
1. Рання фаза.
Це початок психотерапії і може тривати від одного до трьох сеансів (але
при потребі може тривати і довше). Вона включає:
• збір інформації
• психоедукацію щодо КПТ та післяпологової депресії
• виявлення перешкод для участі у психотерапії
• визначення попереднього списку проблем
• побудова формулювання та циклів
• розробка плану лікування
• практикування ранніх технік, які полегшуютьть дистрес і які
також будуть практикуватися далі на наступному етапі лікування
• мотиваційне інтерв’ю
• оцінка рівня суїцидальності
• при потреби консультація психіатра із залученням медикаментів
• побудова терапевтичного стосунку
Психотерапевтична роботи з жінками в перинатальному періоді, це
баланс між структурою, плануванням та роботою «тут і зараз».
Багато жінок перелякані, відчувають себе не схожими на інших, деколи
з відчуттями, що завдадуть шкоду дитині, яка повністю залежить від них.
Більшість мають проблеми зі сном, що в свою чергу впливає на концентрацію
уваги. Багато хто впадає у відчай, вірячи, що їм судилося жити життя,
поглинене тривогою та зниженим настроєм. Вони шукають підтримки,
настільки ж, наскільки вони шукають інструменти для управління своїми
емоційними переживаннями. Крім того, ще одне джерело амбівалентності,
характерне лише для перинатальних жінок, - це їхній страх перед тим, що
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працівник психічного здоров’я справді подумає, що вона божевільна, і
застосує заходів, щоб забрати дитину. Через це занепокоєння багато
перинатальних жінок підходять до лікування обережно, утримуючись від
розголошення думок та емоцій, які вони вважають найбільш тривожними.
2 Середня фаза.
Середня фаза це місце, коли відбувається “дія”. Проте жодна середня фаза
лікування не виглядає однаково для двох клієнтів. Ця фаза включає когнітивні
та поведінкові техніки:
• поведінкова активація, планування діяльності на основі мотивації та
цінностей
• ранні когнітивні стратегії, серед яких дистанціювання від думок
• ідентифікація та робота з НАДами за допомогою когнітивних технік
та поведінкових експериментів
• техніки вирішення проблем та прийняття рішень
• робота

з

надмірними

переживаннями

та

непереносимістю

невизначеності
• навчання навичкам
3 Пізня фаза.
Це фаза, коли клієнти досягли значних успіхів, і їх емоційний розлад
зменшився. Зі стадії «дії» вони переходять у стадію «підтримання змін», тобто
вони демонструють стійкий успіх у здійсненні позитивних змін у своєму житті
і мають навики когнітивних та поведінкових технік.
Цілями пізнього етапу лікування є закріплення навиків, підвищення
ймовірності того, що вони зможуть застосовувати когнітивні та поведінкові
інструменти та принципи у своєму житті після закінчення терапії, а також
розроблення плану профілактики рецидивів та зниження ризиків рецидиву.
У процесі завершення терапії, може бути доєднаний ще один етапвизначення та зміна та глибинних переконань та правил життя в міру
необхідності.

Розглянемо деякі з основних технік, які застосовуються на різних етапах.
Терапевтичні стосунки та психоедукація. Для того, щоб терапія була
успішною, повинні бути встановлені міцні терапевтичні стосунки. Жінки із
післяпологовою депресією, шукають «ліків» від емоційних переживань. Тому
терапевтичній стосунок містить почуття турботи, співчуття та близькості.
Терапевт має важливе завдання культивувати та підтримувати терапевтичні
стосунки, одночасно балансуючи на когнітивно- поведінкових втручаннях, при
цьому підтримуючи належні професійні межі та забезпечуючи турботу про
клієнта.
Основні ключові аспекти терапевтичних стосунків включають емпатію,
співпереживання, теплоту, справжність, узгодження цілей, співпрацю та
підтримку. Для жінок з післяпологовою депресією терапевтичний стосунок
надзвичайно

важливий,

адже

вони

часто

відзначають

надмірну

самокритичність, провину та почуття невдачі. З іншої сторони це важливо,
тому, що матері забезпечують прийняття, піклування та терпіння до своїх
новонароджених дітей, а дуже часто вони самі цього потребують. Таким
чином, для терапевтів надзвичайно важливо створити безпечне середовище,
яке характеризується взаємною повагою та безумовним прийняттям. У
багатьох випадках перинатальні жінки вважають терапевтичні відносини
найбільш довірливими стосунками у їхньому нинішньому житті.
Один із важливих пунктів це обгрунтування втручань, та розуміння того,
що з цими проблемами можна справитися. Цей останній момент особливо
актуальний, тому що жінки часто заявляють, що їхнє життя змінилося
назавжди і що вони не можуть уявити, що знову почуватимуться
“нормальними”. Більшість жінок із післяпологовою депресією відчувають
полегшення, коли терапевт може представити та надати досвід у лікуванні, а
також конкретні стратегії втручання, нормалізацію їхнього стану, та
статистичні дані.
Часто жінки заявляють, що вони почуваються самотніми та, що інші не
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розуміють їх та їх психологічного стану. Це відчуття ізоляції насправді може
підсилити негативні думки та ще більше посилити їхні страждання. Терапевт
являє собою модель безумовного прийняття, а також безпечне місце для жінки,
щоб розкрити свої найболючіші думки. Плюс на цьому етапі також важливе
залучення близьких для розуміння того, що відбувається з жінкою.
Часто жінки налякані та невпевнені в собі, ніж будь-коли у своєму житті.
Вони твердо переконані, що вони погані матері або слабкі за характером. Їм
важко визнати, що це симптоми, які усуваються при лікуванні, а не вираження
того, ким вони є. Один із ключових етапів психоедукації це пояснення
симптомів, і також те що вони можуть підходити до терапії у своєму власному
темпі і що вони перебувають у середовищі, в якому вони можуть розраховувати
на підтримку, емпатію та розуміння.
Хоча встановлення надії є важливою складовою встановлення
терапевтичних стосунків на початку терапії, важливо утриматися від
надмірного ентузіазму та оптимізму. Більшість жінок в післяпологовому
періоді втомилися і недосипають, і надмірний ентузіазм може здатися їм
занадто великим. Крім того, деякі клієнти мають негативні реакції на
вираження оптимізму, трактуючи це як визнання недійсним або як ознаку того,
що терапевт не оцінює труднощів, які вони відчувають Таким чином терапевт
врівноважує визнання справжніх проблем клієнтів, залишаючи простір для
втручання.
Когнітивні техніки. Жінки із післяпологовою депресією часто
висловлюють велику кількість негативних і безпорадних думок про себе,
батьківство, подружжя чи партнера. Спроба реструктиризувати думки може
здатися для клієнта мікроуправлінням, і це може перервати хід думок. Перший
крок у процесі когнітивної реструктиризації - ідентифікація автоматичних
думок. Потім пошук реалістичних та більш адаптивних думок, що має
вирішальне значення, щоб допомогти клієнтам сповільнитися, перервати
шквал катастрофічних думок, які можуть їх переслідувати, і розпізнати

ключові думки, що підживлюють їх емоційний дистрес. Цю техніку можна
виконувати за допомогою стандартного бланку.
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Проте з іншого боку, багато жінок зазначили, що їм надто складно вести
постійний

запис

думок

між

сесіями.

Вони

мають

проблеми

із

запам’ятовуванням, куди поклали аркуш. Немовля не дає змогу записувати, чи
вони не можуть заповнити аркуш у темряві, коли годують своїх дітей. Це
перешкоди, які можуть стояти на шляху цієї техніки, проте терапевти повинні
творчо розробляти зручні способи для жінок, які вони можуть використати у
повсякденному житті.
Наприклад – флеш-карта, яка містить коротке нагадування про плоди
терапевтичної роботи, яка містять переконливі збалансовані відповіді на
автоматичні думки. Це може бути картка 3 х 5 або просто аркуш паперу, де
клієнти можуть написати свою оригінальну автоматичну думку, а також
зважену

відповідь.

Потім

їм

пропонується

тримати

цю

картку

в

легкодоступному місці (наприклад, в сумці для підгузників) та повертатися до
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неї, коли вони помітять негативну автоматичну думку та пов’язаний з нею
емоційний дистрес.
Інший варіант це запис у нотатках на своєму телефоні або навіть
записати свої негативні автоматичні думки та альтернативні відповіді за
допомогою функції голосового запису на телефоні.
Мал.3 демонструє цикл, який включає найчастіші ситуації, які відбуваються в
перинатальному періоді, та як вони впливають на думки, емоції, поведінку, та
який наслідок це спричинює.
Мал.3
Життєва ситуація
(становлення матір’ю, неспокійна дитина, чоловік проводить багато часу на роботі,
відсутність помічників)
Думки
«Я погана мама»

Емоції

Наслідок
Зменшення
впевненності у своїх
батькіських навичках

Зниження настрою

Поведінка
Зменшення активностей
та взаємодії з дитиною,
соціальна ізоляція

Поведінкова активація. Жінкам які страждають на депресію, не
вистачає енергії, їм бракує мотивації, та важко отримувати задоволення від
речей, якими вони раніше користувались. В результаті вони ізолюються. Вони
відкладають турботу про себе маючи в пріоритеті турботу про дитину та
сім’ю. Чим більше незавершених завдань нагромаджується, тим більше
пригнічені, зневірені вони стають. Жінки після пологів часто прокидаються
кілька разів за ніч, доглядаючи за своїми немовлятами, це порушує їхній сон.
Іншими словами, вагітність та післяпологовий період - це час, коли жінкам не
вистачає енергії та важко виконувати звичну діяльність просто через складну
життєву ситуацію. А коли це в поєднанні з депресією, наслідки можуть бути
величезними. Поведінкова активація відноситься до методу, який допомагає
жінкам із післяпологовою депресією активно брати участь у своєму житті та
долати моделі уникання та відкладання.
Проте важливо розуміти, є певні речі, які відрізняють поведінкову
активацію при депресії від поведінкової активації при післяпологовій депресії.
Багато звичної діяльності може бути складною для жінок з маленькими дітьми,
особливо для жінок в перші тижні після пологів. Їм надзвичайно важко
фіксувати, що робиш кожну годину дня. Тому стандартний погодинний бланк
використовувати не варто.
Деякі жінки забувають про запис своєї діяльності. Інші жінки просто
занадто поглинені доглядом за дитиною, щоб додати ще одне завдання до
свого списку. Тому терапевти повинні бути креативними у розробці способу,
щоб дані про активність могли бути зібрані таким чином, що не перевищує
потреби їхніх клієнтів.
Більше того, жінки з немовлятами та маленькими дітьми стикаються з
додатковою реальністю, що майже неможливо запланувати діяльність у
певний час, враховуючи непередбачуваність маленьких дітей та їх потреби, а
також непередбачуваність рівня їх енергії та потреби у сні. Тому терапевти
можуть застосувати «гнучкий графік», таким чином, щоб клієнти визначали
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загальні часові рамки, в які вони беруть участь у діяльність (наприклад,
“вівторок вранці” або “субота вдень”), а також “резервні плани”, якщо вони не
в змозі здійснити цю діяльність у широкі часові рамки, які вони спочатку
визначили.
Використання «резервного плану» - це спосіб мати невеликий список
резервних заходів, з яких можна вибирати протягом запланованого часу, щоб
реалізація діяльності могла бути досягнута навіть тоді, коли певні фактори
можуть заважати.
Інший спосіб це градуйоване завдання. Жінки у цьому періоді часто
настільки виснажені, що навіть найпростіші завдання здаються їм страшними
та неможливим. Градуйоване призначення завдань - це поведінкова стратегія
активації, при якій клієнти набувають навичок розбивати завдання на дрібніші
частини.
Багато жінок настільки пригнічені, що вони зменшують виконання
базових потреб (сон лише кілька годин на день; душ лише епізодично; погане,
нерегулярне харчування). Тому важливо мати в арсеналі наступні запитання,
щоб оцінити, наскільки клієнти дотримуються основних аспектів базової
самотурботи:
1. Скільки годин та разів ви спите протягом доби?
2. Під час того, як дитина заснула, чи лягаєте ви також спати?
3. Що (крім годування дитини) заважає вам спати вночі?
4. Скільки разів на день ви їсте?
5. Що ви їсте?
6. Скільки днів на тиждень ви приймаєте душ?
Задаючи ці та будь-які інші питання щодо базової самотурботи, терапевт
починає виявляти нездорові звички, які можуть погіршити клінічну картину
клієнта. Модифікація цієї поведінки щодо базової самотурботи відбувається
не за один день, особливо для новоспеченої матері, яка вже перевантажена і
недосипає. Більше того, важливо мати реалістичні сподівання, оскільки

годуюча матір буде мати перерваний сон. Частина планування занять може
включати правило "вибрати щось одне і спробувати це втілювати в життя",
наприклад, приймати душ. Один з найкращих підходів це включити це в
планування діяльності.
Також у середню фазу можуть входити:
• навички давати раду з надмірною тривоги
• техніки mindfulness
• техніки розслаблення м’язів
• робота із злістю
• робота

з

переживаннями,

фільтром

катастрофізації

та

непереносимістю невизначеності
• техніка вирішення проблем та прийняття рішень
Техніка вирішення проблем. Проблеми неминучі в житті, і особливо
вони часто зустрічаються в періоди батьківства. Жінки у цьому періоді часто
описують безліч проблем, з якими вони стикаються, наприклад:
- «як правильно доглядати за дитиною»
- «коли я повернуся на роботу»»
- як поводитися зі свекрухою, котра дає поради»
- «що робити з дитиною, яка плаче.»
Жінки часто перевантажені і не знають, з чого почати. Вони
відчайдушно шукають “правильних” рішень своїх проблем, бо бояться, що
тоді вони не будуть “хорошою матір’ю”. Відповідно на цьому етапі терапевт
допомагає своїм клієнтам набути навичок вирішення проблем - взяти на себе
рішення однієї або кількох проблем, які будуть вживатися в проміжки між
сесіями, та реструктиризувати будь-які негативні думки про проблеми або
власні навички вирішення проблем, які потенційно можуть заважати
виконання рішення проблеми.
Міжособистісні стосунки. Часто жінки у цьому періоді відчувають
ізоляцію. Вони цілодобово доглядають за дитиною, і часом ніхто з їхнього
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оточення ще не йшов шляхом материнства. Їм ще не вдалося звикнути до
рутини, коли всі інші навколо, здається, зайняті своїми справами. Дослідження
показують, взаємозв'язок між післяпологовою депресією, тривожністю та
соціальною підтримкою, або відчуттям того, що ви є частиною турботливої
мережі близьких, які надають допомогу, коли це необхідно. Ще 30 років тому
дослідження продемонстрували, що через 8 тижнів після пологів низький
рівень соціальної підтримки зумовлює значні відмінності у післяпологовій
депресії. Мабуть, найбільший тип соціальної підтримки, необхідний в даний
період це підтримка або відчутна допомога інших людей, щодо домашніх
справ та часу на особисту турботу. Сюди відносять техніки навчання навикам
комунікації, асертивного спілкування, а також встановлення відповідних меж
та рамок.
Конфлікти у подружніх стосунках. Перинатальний період може бути
часом, коли виникають суперечки щодо ролей, розчарування з приводу
наданої чи отриманої підтримки та відповідно мало часу для стосунків з
партнером. Відповідно дуже важливо залучення чоловіка до декількох парних
консультацій.
Також один із ефективних способів це збільшення спільного часу.
Незважаючи на те, що важливо мати реалістичні сподівання щодо кількості
часу, який новонароджена дитина дозволить їм мати, клієнти часто виявляють,
що завдяки певній креативності вони здатні збільшити кількість якісного часу,
який вони проводять із партнером. Навички вирішення проблем дають клієнту
простір для мозкового штурму та способів знайти час, щоб провести його зі
своєю дружиною чи партнером. Якщо неможливо знайти час без дітей, клієнти
можуть використовувати цей час спільних занять, що сприяють відчуттю
зв’язку, а не присвячувати вільний час виключно домашнім справам.
Підтримання

дружніх

стосунків.

Нерідкі

випадки,

коли

перинатальному періоді жінки повідомляють про розрив зв'язку з деякими

своїми друзями, особливо друзями без дітей, після народження дитини. На
цьому етапі - відновлення дружніх стосунків, пошук інших спільних сфер.
Пізній етап. Він включає профілактику рецидивів Як зазначалося
раніше, основною метою пізнього етапу лікування є профілактика рецидивів,
коли клієнт переглядає все, що дізналася в процесі лікування, і демонструє
собі та терапевту, що може застосовувати ці навички у разі потреби.
Трьома основними компонентами запобігання рецидивам є:
(а) консолідація навчання;
(b) застосування навичок до майбутніх стресових факторів, викликів та
розчарувань;
(c) розробка плану запобігання рецидивам.

36

Единбурзька шкала постнатальної депресії (ЕШПД)
Оскільки ви нещодавно народили дитину, ми хотіли б знати, як ви почуваєте
себе зараз. Підкресліть, будь ласка, відповідь, яка найкраще описує те, як ви
почували себе протягом останніх 7 днів, а не лише сьогодні. Нижче поданий
виконаний приклад:
Я почувала себе щасливою:
Так, більшість часу
Так, деякий час
Ні, не дуже часто
Ні, зовсім ні
Це означатиме: "Я почувала себе щасливою деякий час протягом минулого
тижня". Будь ласка, дайте відповіді на інші питання таким же чином.
Протягом останніх 7 днів:
1. Я могла сміятися і помічати кумедні сторони того, що відбувається:
Так само часто, як завжди
Рідше, ніж зазвичай
Не так часто, як зазвичай
Ні, не могла зовсім
2. Я з нетерпінням очікувала настання різних подій в моєму житті:
Так само, як я робила це завжди
Швидше менше, ніж завжди
Безумовно менше, ніж завжди
Взагалі ні
*3. Я безпідставно звинувачувала себе, коли щось йшло не так:

Так, більшість часу
Так, іноді
Не дуже часто
Ні, ніколи
4. Я була неспокійною або тривожною без вагомих причин:
Ні, анітрохи
Майже ніколи
Так, інколи
Так, дуже часто
*5. Я почувала себе наляканою або панікувала без вагомих причин:
Так, досить часто
Так, інколи
Ні, не так часто
Ні, зовсім ні
*6. Те, що відбувалося, засмучувало мене:
Так, більшість часу я була не в змозі впоратися з цим
Так, іноді я не могла впоратись з тим, що відбувається, як зазвичай
Ні, більшість часу я з цим справлялась
Ні, я справлялася з тим, що відбувається, так само добре, як зазвичай
*7. Я була настільки засмучена, що у мене з'явилися проблеми зі сном:
Так, більшість часу
Так, інколи
Не дуже часто
Ні, зовсім ні
*8. Я відчувала себе сумною чи нещасною:
Так, більшість часу
Так, досить часто
Не дуже часто
Ні, зовсім ні
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*9. Я була настільки нещасною, що плакала:
Так, більшість часу
Так, досить часто
Лише зрідка
Ні, ніколи
*10. У мене виникали думки про нанесення собі тілесної шкоди:
Так, досить часто
Іноді
Майже ніколи
Ніколи

© 1987 The Royal College of Psychiatrists. Cox, J.L., Holden, J.M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of
postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal
of Psychiatry, 150, 782- 786. Written permission must be obtained from the Royal College of Psychiatrists
for copying and distribution to others or for republication (in print, online or by any other medium).

Психоедукаційна брошура для жінок
Що таке післяпологова депресія?
Здавалося б, з народженням дитини мама повинна відчувати позитивні
емоції радість, задоволення. Проте інколи жінок охоплює смуток, тривога та
роздратування.
10-15% жінок після пологів, стикаються з депресією. Це стан
пригнічення, надмірної тривоги, зниження настрою, виснаження, порушення
сну та апетиту. Який також може супроводжуватися думками – «Я погана
мати». У такому стані матерям дуже складно повноцінно здійснювати догляд
за дитиною та отримувати задоволення від материнства. Варто зазначити, що
післяпологова депресія може мати стани різної важкості – від короткочасних
знижень настрою до важкої депресії з тривогою, страхами, байдужістю,
ворожістю до дитини та суїцидальним ризиком. На даний час є ефективні
методи допомоги.
Чи знижений настрій після пологів свідчить про депресію ?
Знижений настрій після пологів не завжи свідчить про депресію. В 7080% випадків це післяпологова меланхолія. А по-іншому її називають
післяпологовий смуток або “baby blues”.
Для жінки пологи є фізичним стресом, що супроводжується болем,
виснаженням організму і гормональними змінами. Післяпологова меланхолія
розвивається

протягом

характеризується

перших

помірним

кількох

зниженням

днів
та

після

пологів.

коливанням

Вона

настрою,

дратівливістю, плаксивістю. Проте цей стан минає до двох тижнів після
пологів та не потребує лікування.
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Чому виникає післяпологова депресія ?
Післяпологова депресія не має єдиної причини виникнення та імовірно
розвивається в результаті поєднання фізичних та емоційних чинників.
Важливо знати, що післяпологова депресія не є наслідком дій та вчинків
матері.
Проте є певні фактори які можуть впливати на її виникнення а отже
можуть передбачити її розвиток. До них належать- генетичні фактори,
спадкова схильність, депресії в минулому, гормональні та біологічні зміни,
психологічні особливості жінки.
Зміни, що відбуваються в житті сім'ї після появи дитини, також
відіграють певну роль. Стосунки між подружжям, батьківські відносини,
поточні та попередні життєві події, психологічна готовність жінки до
материнства. Пологи і догляд за новонародженим супроводжуються
підвищеною емоційною напруженістю, окрім цього багато матерів не мають
можливості повноцінно відпочити, щоб цілком відновити свої сили після
народження дитини.
Як жінка може зрозуміти що у неї післяпологова депресія ?
Лише фахівець може встановити діагноз післяпологової депресії.
Оскільки симптоми цього стану є різноманітні і можуть відрізнятися
індивідуально, він допоможе визначити чи симптоми зумовлені ПД чи мають
інше походження.
До найбільш поширених симптомів належать- почуття пригніченості,
безнадії. Відчуття стурбованості бо надмірної тривоги. Дратівливість, почуття
гніву чи люті. порушення сну та апетиту. Труднощі у зосередженні уваги.
Уникнення спілкування з друзями та сімєю. Відчуття фізичного виснаження.

Постійні сумніви у власній здатності дбати про дитини, відсутність
емоційного звязку з дитиною. Думки про заподяння шкоди собі чи дитині.
Якщо жінка переживає ці смпиоми повинна звернутися до фахівця зі
сфери психічного здоровя.
Які методи допомоги у подоланні післяпологової депресії.
Існують ефективні методи лікування цього розладу. До видів лікування
належать психотерапія (когнітивно-поведінкова) та або в поєднанні з
антидепресантами. Когнітивно-поведінкова психотерапія є ефективною при
депресії під час вагітності та у післяпологовому періоді. КПТ зосереджується
на тому як думки можуть впливати на емоції які в свою чергу на поведінку.
КПТ входить в міжнародні протоколи лікування післяпологової депресії.
Медикаменти - це антидепресанти. Вони впливають на хімічні процеси
мозку, які беруть участь у сфері емоційної регуляції. А саме на нейромедіатор
серотонін. На даний час є певні групи антидепресантів, які загалом
вважаються безпечними під час годування грудьми. Проте жінці варто
обговорити це з лікарем. Ці методи можуть бути в поєднаннні та і окремо.
Але разом з тим турбота про себе, повноцінний сон в пріоритеті над
домашніми справами- дитина спить мама спить, відпочинок та фізичні вправи,
час для себе та підтримка рідних є надзвичайно важливими.
Чи вливає післяплогова депресія на дитину?
Окрім матері також може страждати дитина у якої можуть виникати
проблеми зі сном харчуванням та поведінкою.
Дослідження, виявили, зв'язок між післяпологовою депресією та
порушеннями розвитку дитини, включаючи затримку пізнавального, мовного
розвитку, поведінкових проблем, порушенням безпечної прив'язаності, та
збільшення показників депресії у віці від 16 до 18 років.
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