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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  
• 	  Συναισθηματικές	  διαταραχές	  και	  
κοινωνική	  ανάπτυξη:	  Σε	  4	  μελέτες,	  
συσχέτιση	  της	  επιλόχειας	  κατάθλιψης	  
με	  κατάθλιψη	  και	  συναισθηματικές	  
διαταραχές	  στο	  παιδί	  στην	  ηλικία	  3-‐5	  
ετών.	  
• 	  Διαταραχές	  συμπεριφοράς:	  Σε	  3	  
μελέτες,	  διαταραχές	  προσοχής	  του	  
παιδιού	  συσχετίστηκαν	  με	  κατάθλιψη	  
τόσο	  πριν	  όσο	  και	  μετά	  την	  κύηση.	  
• 	  Αφοσίωση:	  Σε	  5	  μελέτες,	  η	  κατάθλιψη	  
πριν	  την	  εγκυμοσύνη	  αυξάνει	  τον	  
κίνδυνο	  ανασφάλειας/	  
αποδιοργάνωσης	  στη	  σχέση	  μητέρας/
παιδιού.	  	  
• 	  Γνωστικές	  διαταραχές:	  Σε	  4	  μελέτες,	  
Σταθερή	  συσχέτιση	  της	  επιλόχειας	  
κατάθλιψης	  με	  βρεφική	  ικανότητα	  
εκμάθησης,	  επίτευξη	  των	  
αναπτυξιακών	  στόχων,	  γλωσσική	  
επικοινωνία	  και	  γενική	  γνωστική	  
ανάπτυξη.	  
• 	  Σωματική	  ανάπτυξη	  παιδιού:	  Σε	  4	  
μελέτες,	  η	  περιγεννητική	  κατάθλιψη	  
συνδέεται	  με	  λιποβαρή	  βρέφη.	  Η	  
υστέρηση	  ΒΣ	  επιμένει	  ως	  τα	  των	  5	  έτη	  	  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	  
q 	  	  Σημαντικές	  ενδείξεις	  συνηγορούν	  υπέρ	  της	  
συσχέτισης	  των	  	  περιγεννητικών	  	  ψυχικών	  διαταραχών	  
της	  μητέρας	  με	  αρνητικές	  επιπτώσεις	  στο	  παιδί.	  

q 	  Ωστόσο,	  ο	  κίνδυνος	  είναι	  αναστρέψιμος	  και	  η	  
επίπτωση	  των	  ψυχικών	  διαταραχών	  συνήθως	  ήπια	  
(εξαίρεση:	  σοβαρές	  χρόνιες	  μητρικές	  διαταραχές)	  

q 	  Οι	  υποκείμενοι	  μηχανισμοί	  περιλαμβάνουν	  γενετικούς	  
και	  περιβαλλοντικούς	  παράγοντες	  	  

q 	  Οι	  μελλοντικές	  παρεμβάσεις	  θα	  πρέπει	  να	  
επικεντρώνονται	  σε	  κοινωνικά	  ευάλωτους	  πληθυσμούς	  
όπου	  ο	  κίνδυνος	  για	  το	  παιδί	  ήταν	  υψηλότερος	  
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