
DEPRESJA U DZIECI I NASTOLATKÓW
jak ją dostrzec i jak reagować



DEPRESJA TO CHOROBA , A NIE GORSZY DZIEŃ !

● Jest chorobą ciała, a nie tylko duszy.
● Ma objawy, po których można ją poznać.
● Może dotknąć każdego, w każdym wieku.
● Nie jest wyborem osoby chorej.
● Pogarsza jakość życia, czasem prowadzi do śmierci.
● Wymaga konsultacji ze specjalistą, 
   psychologiem, psychiatrą.
● Można ją skutecznie leczyć.
● Nieleczona rozwija się.





Skąd się bierze depresja u młodzieży?

Depresja u młodzieży jest chorobą o złożonej patogenezie. Wśród 
czynników powodujących lub wyzwalających zaburzenia depresyjne, 
wymienia się determinanty:

•genetyczne. Występowanie depresji u rodziców 3-krotnie zwiększa 
prawdopodobieństwo zachorowania u dziecka. Zaburzenia depresyjne 
lub inne choroby psychiczne stwierdza się u rodziców około 20-50 
procent nastoletnich pacjentów. Tzw. poziom dziedziczenia depresji 
wynosi przynajmniej 50 proc. Czynniki genetyczne zwiększają 
podatność dziecka na tzw. stresory i jego predyspozycję do wystąpienia 
depresji oraz lęku;

•rodzinne. Depresja bardzo często powodowana jest wystąpieniem 
stresorów w najbliższym otoczeniu, na gruncie rodzinnym. Do głównych 
tego typu czynników należą: konflikty w rodzinie, niski statut społeczno-
ekonomiczny rodziny, śmierć jednego z rodziców, przemoc fizyczna, 
molestowanie, zaniedbanie ze strony rodziców, oziębłe relacje, brak 
czułości i zainteresowania dziećmi, choroby rodziców wywołujące 
niewydolność wychowawczą rodziny, a także generujące poczucie 
zagrożenia i postawy lękowe u dzieci, uzależnienie członków rodziny od 
używek, przestępczy lub pasożytniczy sposób funkcjonowania;



•osobowościowe, psychologiczne, mające zarówno charakter 
wrodzony, jak też  wtórny, w tym: wysoki poziom lęku, niska 
samoocena, wysoki samokrytycyzm, zniekształcenia 
poznawcze, negatywny styl poznawania i wyjaśniania 
otaczającego świata, niskie umiejętności społeczne, wysoki 
perfekcjonizm;

•związane z ekspozycją na stres, tego typu czynniki 
zazwyczaj nakładają się na determinanty wymienione wyżej, 
pełniąc rolę swoistego wyzwalacza. Z badań wynika, że nawet 
70 procent nastolatków, u których stwierdzono depresję, 
wcześniej przeżyło traumatyczne wydarzenie. Tego typu 
stresorami są: uczestnictwo w wypadku, choroba, kalectwo, 
zawód miłosny, prześladowanie fizyczne i psychiczne, 
odrzucenie społeczne, zwłaszcza przez środowisko 
rówieśnicze, upokorzenie, zawstydzenie, wyśmianie, 
niepowodzenia w szkole, na polu sportowym i w kontaktach 
towarzyskich.



OBJAWY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Objawy depresji u dzieci i młodzieży są podobne do tych, które 
występują u osób dorosłych. Są jednak pewne różnice, które są 
charakterystyczne tylko dla wieku dorastania. Związany jest z tym 
brak umiejętności opisywania swoich uczuć i emocji. Dlatego 
dziecko może raczej zgłaszać dolegliwości somatyczne, które 
tak naprawdę wynikają ze złego samopoczucia psychicznego.

Typowo rozumiane zaburzenia depresyjne kojarzą się ze smutkiem, 
płaczliwością, przygnębieniem i obniżeniem nastroju. Jednak 
należy zdawać sobie sprawę, że depresja nie zawsze tak wygląda. 
W przypadku dzieci i młodzieży często obserwuje się raczej 
rozdrażnienie, nagłe zmiany nastroju, często też złość i wrogie 
nastawienie do otoczenia. Osoba chora może wydawać się 
znudzona i zniechęcona do podejmowania aktywności, jest 
apatyczna i nie potrafi się cieszyć z tego, co do tej pory sprawiało 
radość i przyjemność. Następuje także ograniczenie kontaktu z 
rówieśnikami. W skrajnych przypadkach dziecko odmawia 
wykonywania swoich obowiązków (chodzenie do szkoły), a nawet 
wstawania z łóżka lub wychodzenia z pokoju. Do objawów depresji 
zalicza się:



• obniżony nastrój,
• brak motywacji, chęci do działania,
• brak energii, siły do działania,
• zachowania agresywne,
• napięcie emocjonalne,
• stałe uczucie niepokoju,
• pobudzenie psychoruchowe (związane z odczuwanym napięciem 

emocjonalnym),
• lęk,
• poczucie beznadziei,
• nadmierna krytyka wobec siebie i obwinianie się za negatywne 

wydarzenia,
• poczucie bycia niepotrzebnym,
• pesymistyczne myśli,
• przesadna reakcja na krytykę ze strony otoczenia,
• objawy psychotyczne (urojenia i halucynacje).

Osoba chora na depresję może podejmować ryzykowne zachowania. 
Zdarza się, że sięga po używki (alkohol, narkotyki, dopalacze) – również 
z tego powodu, aby poradzić sobie z napięciem emocjonalnym, lękiem i 
smutkiem.



Niecharakterystyczne objawy depresji

Depresja u młodzieży i dzieci charakteryzuje się nie tylko zaburzeniami 
nastroju. 

O nieprawidłowościach świadczyć mogą również następujące objawy:

• zaburzenia łaknienia (dziecko je mniej lub więcej),
• zaburzenia snu (nadmierna senność lub bezsenność),
• zaburzenia koncentracji,
• skupienie się w nadmiarze na niektórych aktywnościach,
• buntowanie się.

Bardzo często depresja u dzieci i młodzieży manifestuje się 
przez objawy somatyczne. Dziecko może zgłaszać częste bóle głowy lub 
brzucha. Mogą pojawić się też duszność, przyspieszone bicie serca, 
biegunki, wymioty. Uwagę rodziców powinno zwrócić nocne moczenie 
się.



MYŚLI SAMOBÓJCZE

Szczególnie niebezpiecznym objawem depresji są myśli samobójcze. 
Dziecko może je formułować w sposób niebezpośredni – np. 
zastanawiając się, co by było, gdyby umarło. Pojawiają się też realne 
plany działania, które mają przygotować do podjęcia próby 
samobójczej. Osoba w depresji może również dopuszczać się 
autoagresji (np. okaleczać się). Ryzyko samobójstwa jest szczególnie 
wysokie wśród młodzieży.

DEPRESJA A INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE

Zdarza się, że zaburzenia depresyjne występują razem z innymi 
chorobami psychicznymi. Bardzo często są to zaburzenia lękowe, 
zespół nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzenia odżywiania 
(np. anoreksja lub bulimia). Mogą się one ujawnić przed rozpoznaniem 
depresji lub razem z nią.



NA CO RODZICE POWINNI ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Rodzice powinni obserwować swoje dziecko. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na jego zachowanie. Warto podjąć próby 
rozmowy i poszukać przyczyn smutku lub złości – w niektórych 
przypadkach może się okazać, że istnieje problem, który rodzic 
może rozwiązać na własną rękę. Jeżeli jednak dziecko przez 
dłuższy czas jest bardziej rozdrażnione, łatwo wpada w złość 
lub wybucha płaczem, zrezygnowało ze swoich 
dotychczasowych aktywności i izoluje się od otoczenia – 
konieczna staje się wizyta u specjalisty. Podobnie powinno 
zadziałać częste zgłaszanie dolegliwości somatycznych, które nie 
są spowodowane stanem chorobowym. Należy też zwrócić uwagę 
na to, jakie myśli dziecko wypowiada. Czujność powinny wzbudzić 
te negatywne, pesymistyczne, traktujące o śmierci.



KIEDY POTRZEBNA JEST POMOC SPECJALISTY?

Do specjalisty należy zgłosić się z dzieckiem, gdy zostaną 
zaobserwowane objawy wskazujące na depresję. 

Lekarz psychiatra dziecięcy przyjmuje m.in. w Poradni Zdrowia 
Psychicznego, też w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych. 
Nie jest potrzebne skierowanie. 

Potrzebna jest też terapia psychologiczna, równolegle z opieką 
lekarską.

Specjaliści są przygotowani i mają duże doświadczenie w pracy z 
najmłodszymi dziećmi. 



LECZENIE DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży jest złożone. Obejmuje 
metody niefarmakologiczne, i farmakologiczne. Bardzo ważna 
jest współpraca otoczenia – zwłaszcza rodziców i 
nauczycieli. Celem terapii jest nie tylko złagodzenie objawów, 
ale także nauczenie dziecka, jak radzić sobie ze stresem, 
nawiązywać relacje i budować pozytywny obraz siebie.

W leczeniu depresji w pierwszej kolejności wykorzystywane są 
metody niefarmakologiczne. Podstawą jest psychoterapia, która 
może być indywidualna, grupowa lub rodzinna. Najczęściej 
wykorzystywana jest terapia behawioralna lub poznawczo-
behawioralna. Przy większym nasileniu objawów depresji konieczne 
jest włączenie leków. Farmakoterapia zawsze powinna być tylko 
dodatkiem do psychoterapii, a nie ją zastępować.



CZY DEPRESJA MOŻE POWRÓCIĆ W DOROSŁYM ŻYCIU?

Depresja jest chorobą przewlekłą. Dlatego istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że pojawi się ponownie – również dopiero w 
dorosłym życiu. Dzieje się tak w większości przypadków. Aby w 
porę wychwycić nieprawidłowości, wskazane jest pozostanie pod 
opieką Poradni Zdrowia Psychicznego i zgłaszanie się na regularne 
kontrole.



Jak pomagać osobom w depresji?
Czego nie mówić osobie w depresji:

● Unikaj pocieszania: „wszystko będzie dobrze”
● Nie oferuj nieprofesjonalnej pomocy: „najedz się słodyczy, mnie to zawsze pomaga”

● Nie mów, że wiesz co czuje osoba chora: „wiem co czujesz”
● Nie diagnozuj: „nie jest aż tak źle”

● Nie zastraszaj: „weź się ogarnij, bo pójdę sobie”
● Nie bagatelizuj: „ wszyscy czasem mamy doła”

● Nie oceniaj i nie krytykuj: „inni mają gorzej”



Jak zapobiegać depresji?

Utrzymywanie bliskich relacji.
Związki z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi stanowią sieć, 
która pozwala bezpiecznie przejść przez okresowe kryzysy psychiczne lub spadki nastroju.
Warto dbać o te relacje. Uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich pomaga pozyskać nowe
Znajomości. Gdy zawiśnie nad nami cięń depresji, dobrze mieć kogoś, kto powie: „Dobrze , że jesteś”.

Aktywność fizyczna.  
Regularny ruch to jedna z najlepszych metod dbania o zdrowie psychiczne.

Dbanie o sen.
Niedostatek snu obniża naszą odporność i bezpośrednio szkodliwie wpływa na nasz nastrój.

Zdrowe odżywianie.
Uboga dieta obniża naszą odporność i utrudnia radzeniu sobie ze stresem.

Unikanie papierosów, alkoholu i narkotyków.
Ograniczenie czasu poświęconego na media społecznościowe.
Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do spadku samooceny.

Szybka interwencja.
Może uchronić przed rozwinięciem się choroby i jej skutkami na przyszłość.
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