Gyermekpszichiátria
• Gyermekkorban diagnosztizálható zavarok

Gyermekpszichiátria
PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika

• Gyermek és serdülıkorban induló pszichiátriai
betegségek
• Fejlıdési perspektíva
• Diagnosztikai és terápiás különbségek a
felnıttkor pszichiátriájával összehasonlítva
(szülı-gyermek interakció megfigyelése,
idegenhelyzet és kötıdés)

Epidemiológia
• A gyermek és serdülıpopulációt érintı
pszichiátriai morbiditás 6-25 %
• Mentális retardáció 1-3 %
• A pszichés fejlıdés sajátos zavarai
iskoláskorban 7-8 %-ban diagnosztizálhatóak
• Fiúkban inkább externalizációs, lányokon inkább
internalizációs tünetek túlsúlya található
• Az affektív betegségek gyermekekben 0,5-2,5 %,
serdülıkben 0,5-8,3 %
• Szorongásos zavarok gyermekkorban igen
gyakoriak, a szubklinikus szinten a gyermek
populáció 30 %-ban megtalálható

• Idegfejlıdés
• Identitásalakulás (Erikson)
• Kortárskapcsolatok
• Család és a gyermek
• Szociokulturális tényezık

Nemek-szerinti gyakoriság
Fıleg fiúk

Fiú-lány közel egyenlı

Fıleg lányok

•Autizmus

•Prepubertális

•Specifikus fóbiák

•Hiperkinetikus

depresszió

•Nappali enurézis

szindróma

•Szelektív mutizmus

•Anorexia/bulimia

•Viselkedészavar

•Iskola elutasítása

•Posztpubertális

•Tic/Tourette

depre

•Enuresis nocturna

•Önsértı viselkedés

•Sajátos fejlıdési
zavarok

Életkor szerinti gyakoriság
Gyermekkori kezdet

Serdülıkori kezdet
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Autizmus
Hiperkinetikus szindróma
Kötıdési zavar
Szelektív mutizmus
Oppozíciós
magatartászavar
Szeparációs szorongás
Specifikus fóbia
Enurézis
Nyelvi és olvasási
zavarok

Depresszió
Mánia
Pszichózis
Szuicidium és önsértés
Anorexia/bulimia
Pánik és agorafóbia
Kábítószer-fogyasztás
Fiatalkori deviancia
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F80-89 A pszichés (lelki) fejlıdés
zavarai

F80-89 A pszichés (lelki) fejlıdés
zavarai

F80 A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlıdési
zavara
• F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara
• F80.1 A kifejezı (expresszív) beszéd zavara
• F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd)
zavara
• F80.3 Szerzett aphasia epilepsiával (Landau
Kleffner szindróma)
• F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlıdési zavar
• F80.9 Nem meghatározott zavara a beszéd és a
nyelv fejlıdésének

F81 Az iskolai teljesítmény(ek) jellegzetes
zavarai
• F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia)
• F81.1 Az írás zavara (dysgraphia)
• F81.2 Az aritmetikai készségek zavara
(dyscalcuüa)
• F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara
• F81.8 Egyéb fejlıdési zavara az iskolai
készségeknek
• F81.9 Nem meghatározott fejlıdési zavara az
iskolai készségeknek

F80-89 A pszichés (lelki) fejlıdés
zavarai

F90-98 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet
rendszerint gyerekkorban vagy adoleszcenciában
(serdülıkorban) jelentkezı zavarai

• F82 A motoros készségek meghatározott fejlıdési
zavarai
• F83 Kevert specifikus fejlıdési zavarok
• F84 A fejlıdés átható zavarai
–
–
–
–
–

F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
F84.1 Atipusos autismus
F84.2 Rett szindróma
F84.3 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar
F84.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral
társuló túlzott aktivitás
– F84.5 Asperger szindróma
– F84.8 Egyéb átható fejlıdési zavar
– F84.9 Nem meghatározott átható fejlıdési zavar

• F88 A pszichológiai fejlıdés egyéb zavarai
• F89 A pszichológiai fejlıdés nem meghatározott
zavarai

F90-98 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet
rendszerint gyerekkorban vagy adoleszcenciában
(serdülıkorban) jelentkezı zavarai
F92 A magatartás és az érzelmek kevert (egyidej )
zavara
• F92.0 Depressziós magatartászavar
• F92.8 Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar
• F92.9 Nem meghatározott kevert emocionális és
maga-tartászavar
F93 Jellegzetesen gyerekkorban kezdõdõ emocionális
zavarok
• F93.0 Szeparációs szorongás a gyerekkorban
• F93.1 Fóbiás szorongás- zavar gyerekkorban
• F93.2 Szociális szorongás zavar gyerekkorban
• F93.3 Testvér rivalizáció zavara
• F93.8 Egyéb gyerekkori emocionális zavar
• F93.9 Nem meghatározott gyerekkori emocionális zavar

F90 Hiperkinetikus zavarok (szindrómák)
• F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai
• F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar
• F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar
• F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar
F91 Magatartászavarok
• F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar
• F91.1 Kortárscsoportba nem beilleszkedık
magatartászavara (Nem szocializált magatartászavar)
• F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek magatartászavara.
• (Szocializált magatartászavar)
• F91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar
• F91.8 Egyéb magatartászavar
• F91.9 Nem meghatározott magatartászavar

F90-98 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet
rendszerint gyerekkorban vagy adoleszcenciában
(serdülõkorban) jelentkezõ zavarai
F94 A szociális funkciók (szocializáció) jellegzetesen
gyermekkorban és adoleszcenciában kezdõdõ zavarai
• F94.0 Elektív mutizmus
• F94.1 Reaktív kötıdési zavar gyerekkorban
• F94.2 Diszinhibiciós (gátlástalan) kötıdési zavar gyerekkorban
• F94.8 Egyéb gyerekkori szociális funkciózavar
• F94.9 Nem meghatározott gyerekkori szociális funkciózavar
F95. Tic (zavar)
• F95.0 Átmeneti tic (zavar)
• F95.1 Krónikus motoros vagy vocalis tic (zavar)
• F95.2 Kombinált vocalis és multiplex motoros tic (zavar) (Gilles
de la Tourette szindróma)
• F95.8 Egyéb tic zavarok
• F95.9 Nem meghatározott tic zavarok
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