Peste 90% dintre copiii care au avut nevoie de terapie psihologică în ultimul an au dezvoltat
tulburări emoționale legate de contextul pandemic. Unul din doi adolescenți a fost
diagnosticat cu anxietate (Studiu)

•

Cei mai mulți copii care au apelat la programul de consiliere psihologică al Organizației
Salvați Copiii România au fost diagnosticați cu anxietate;

•

Mai mult de jumătate dintre adolescenți au dezvoltat tulburări de anxietate, în cazuri severe
mergând până la tentative de suicid;

•

În cazul a peste 90% dintre cazuri, diagnosticul a fost dependent de contextul pandemiei.

București, 31 mai 2021: Un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de
consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescând la peste 50% în cazul adolescenților,
mergând până la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid. În doar 8,1% dintre
cazuri, diagnosticele au fost independente de contextul pandemic (opoziționism, ADHD/ADD,
tulburări de vorbire, intelect liminar sau tulburări de neurodezvoltare), arată datele unei anchete
realizate de Salvați Copiii România.
În anul marcat de restricțiile sociale impuse de pandemie (martie 2020 – martie 2021), printre care
închiderea școlilor și trecerea la educația online, centrele de consiliere ale Organizației Salvați Copiii au
preluat un număr total de 678 de copii și adolescenți care au dezvoltat diferite tulburări emoționale, în
proporție majoritară dezvoltate pe fondul contextului psiho-social.
Astfel:
•

Cele mai frecvente diagnostice în cazul preșcolarilor au fost reprezentate de anxietate și
anxietatea școlară (dificultățile de readaptare școlară).

•

Diminuarea concentrării la orele online, precum și scăderea abilităților și a interacțiunilor
sociale au condus la multiplicarea episoadelor de furie și irascibilitate.

•

Imposibilitatea de a face activități în aer liber și de a ieși în afara casei a intensificat
comportamentele de tip anxios.

„Restricțiile impuse de pandemie au modificat dramatic viața copiilor. Nu au mai mers la grădiniță sau
la școală, nu au mai interacționat unii cu ceilalți, au fost expuși stărilor emoționale negative ale
adulților – frica, angoasele, nesiguranța – și chiar îmbolnăvirii celor dragi.
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Mai mult, copiii au fost nevoiți să facă un efort greu și pentru un adult, să își depășească temerile și
incertitudinile și să facă față școlii online, pentru care nu aveau exercițiu. Anxietatea pe care au
dezvoltat-o nu e simplă reacție, ea se poate transforma în traumă, dacă nu primește consiliere
terapeutică adecvată”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii
România.
În ceea ce privește distribuția pe vârste, pentru preadolescenți, respectarea regulilor de izolare pare să
fi generat cele mai mari dificultăți, următoarele diagnostice ca prevalență în cazuistică fiind anxietatea
și tulburările de control al impulsurilor.
Nevoia rapidă de adaptare la școala online, imposibilitatea menținerii interacțiunilor directe, dereglarea
rutinelor cotidiene au produs disconfort emoțional greu de gestionat. Părinții, la rândul lor, s-au simțit
epuizați psihic și emoțional, nemaigăsind soluții adecvate pentru a oferi suport copiilor.
În cazul adolescenților, peste jumătate dintre cazurile înregistrate de centrele de consiliere ale Salvați
Copiii reprezintă cazuri de anxietate. Îngrijorător este și faptul că, la această grupă de vârstă, s-au
înregistrat și cinci tentative de suicid.
Absența interacțiunilor directe cu grupul de prieteni, timpul crescut petrecut în fața ecranelor, avalanșa
de emoții și intensitatea trăirii acestora au afectat capacitatea de autoreglare emoțională în rândul
adolescenților. De asemenea, se remarcă o scădere a interesului pentru activitățile școlare.
Ancheta a vizat datele din cazuistica centrelor de consiliere ale Organizației Salvați Copiii, având ca
grupuri țintă copii și părinți beneficiari ai serviciilor de consiliere ale Salvați Copiii România. Cercetarea
a fost efectuată pe un eșantion neprobabilistic, în perioada martie 2020 – martie 2021.

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Mihaela Dinu, coordonator program de prevenire a
violenței asupra copilului – mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, tel. 0723.276.350.

_________________________
Despre Organizația Salvați Copiii:
De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație
o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul
copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o
colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii
și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze
politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația
a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a
societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă
din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste
120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire,
educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul
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în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000
de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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