
DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, na całym świecie.                     

Jest przyczyną cierpienia psychicznego, utrudnia wykonanie nawet najprostszych codziennych 

czynności, niszczy relacje z rodziną, przyjaciółmi. Depresja jest chorobą przewlekłą, 

nawracającą.  

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że depresja jest czwartą najpoważniejszą 

chorobą dotykającą w tej chwili ludzkość. 

Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem nastroju. 

W przeciwieństwie do osób dorosłych u dzieci mogą nasilać się zachowania agresywne, 

destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie)  i buntownicze, a także wzrasta 

drażliwość. Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, 

niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie 

wymaga niekiedy znacznego wysiłku.  

Obecnie wiadomo już, że zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane                            

do specjalistów w związku ze „złym zachowaniem”, mogą cierpieć z powodu depresji. 

U jednych i u drugich mogą wystąpić zaburzenia, których następstwem są liczne negatywne 

skutki: 

 pogorszenie przystosowania społecznego (aż do braku kontaktu z rówieśnikami), 

 trudności w nauce (słabe oceny, trudności w przyswajaniu wiedzy, niechęć do nauki) 

 niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa  

 zwiększone ryzyko depresji w przyszłości 

Występowanie depresji u dzieci i młodzieży 

 Na kliniczną depresję cierpi: 

 1% dzieci przedszkolnych powyżej 2-3-go roku życia, 

 2% w grupie dzieci 6-12 lat   

 do 20% w grupie młodzieńczej. 

 Charakterystyczną cechą depresji okresu dzieciństwa i dojrzewania jest wysoki 

współczynnik współzachorowalności. Najczęściej z depresją współwystępują 

zaburzenia lękowe. 30-70% dzieci z depresją spełnia równocześnie kryteria 

diagnostyczne zaburzeń lękowych. 

 U młodszych dzieci z depresją myśli samobójcze rzadziej przeradzają się w konkretne 

plany i próby ich realizacji, natomiast u młodzieży ryzyko podjęcia próby samobójczej 

jest bardzo duże. 

 „Nietypowe” objawy depresji, które występują u dzieci, to zaburzenia koncentracji 

uwagi i trudności z zapamiętywaniem. To powoduje, że ci uczniowie opuszczają się                 

w nauce, przestają odrabiać lekcje i nie chcą chodzić do szkoły. W skrajnych 



przypadkach nie chcą nawet wyjść z pokoju, ponieważ towarzyszy im silny lęk. Z kolei 

lęk i napięcia mogą wywołać pobudzenie psychoruchowe. Dziecko wierci się                            

na krześle, nie może usiedzieć w jednym miejscu i myśli tylko o tym, żeby uciec                        

do swojego pokoju lub gdzieś, gdzie poczuje się bezpieczne. Zamyka się w czterech 

ścianach i czasami jedynym jego „przyjacielem” pozostaje komputer, przed którym 

spędza bardzo dużo czasu. Długotrwałe poczucie smutku i niezrozumienia powoduje, 

że dzieci doświadczające depresji wycofują się z kontaktów międzyludzkich. Na każdą 

próbę zbliżenia się do nich mogą reagować agresywnie. 

Objawy depresji 

Podobnie jak u dorosłych, objawami depresji u dzieci są: 

 smutek 

 ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały 

radość 

 zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie 

 poczucie braku nadziei i sensu życia 

 niskie poczucie własnej wartości 

 nadmierne poczucie winy 

 poczucie bezradności 

 nawracające myśli o śmierci i samobójstwie 

 spadek energii 

 nadmierna męczliwość 

 zaburzenia koncentracji uwagi 

 wzrost lub spadek apetytu 

 zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności                    

z zasypianiem lub wczesne wybudzanie) 

 uczucie niepokoju 

Objawy chorobowe zależą od wieku dziecka i etapu jego rozwoju. U nastolatków najczęściej 

obserwuje się zmiany zachowania, a u maluchów – objawy somatyczne. U młodszych dzieci 

diagnoza jest trudniejsza, ponieważ nie potrafią one powiedzieć, co im dolega i dlaczego źle 

się czują. Depresja u nich może przebiegać nietypowo. Mogą cofać się w rozwoju, przestać 

mówić, zacząć się moczyć. Ponadto pojawiają się objawy, które są charakterystyczne dla 

innych chorób, w tym zwykłego przeziębienia, na przykład bóle głowy, brzucha, biegunki, 

duszności itp.  

Jeżeli dziecko nie może normalnie funkcjonować w domu i w szkole, ponieważ doświadcza 

powyższych objawów dłużej niż przez dwa tygodnie, należy niezwłocznie udać się z nim                   

po fachową pomoc. 

Dla depresji w grupie młodzieży charakterystyczny jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. 

Często pojawia się wycofanie społeczne, zmiany apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie), 

wahania rytmu dobowego, utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały 

przyjemność, jak sport czy spotkania z rówieśnikami. 



Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży 

Przyczyną wystąpienia klinicznej depresji nie jest jakiś pojedynczy czynnik biologiczny                      

czy jedno zewnętrzne zdarzenie. Z pewnością należy brać pod uwagę procesy biochemiczne 

zachodzące w mózgu, czynniki genetyczne czy wpływ środowiska zewnętrznego. 

Na rozwój depresji może mieć wpływ również: 

 zaniedbanie ze strony rodziców, którego skutkiem jest brak więzi z dzieckiem, np. 

brak zainteresowania, „nieobecny rodzic”, co powoduje, że dziecko czuje się nie 

kochane i nie potrzebne  

 wrogość i emocjonalne odrzucenie lub nadmierne kontrolowanie przez rodziców, 

 zbyt wysokie wymagania stawiane dziecku- ogromne ambicje rodziców 

 obarczanie dziecka zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością, 

 trudna sytuacja materialna oraz społeczna izolacja rodziny, 

 nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie, przewlekła choroba któregoś                      

z rodziców, innego członka rodziny lub samego dziecka, 

 utrata ukochanej bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub np. rozwodem rodziców, 

 sytuacje psychicznego, fizycznego lub seksualnego wykorzystywania przez 

opiekunów, 

 przewlekły konflikt małżeński rodziców 

Znaczenie rodziny 

Większość czynników, które wywołują stany depresyjne mają swe podłoże w wychowaniu 

rodzinnym. Jest to o tyle pocieszający fakt, że przecież wiele zależy od nas samych, czyli 

rodziców. 

Czego potrzebuje dziecko? 

 Zrozumienia 

 Ciepła 

 Akceptacji 

 Życzliwości 

 Wyrażania szacunku 

 Miłości 

Rodzicielska czujność, zrozumienie, a przede wszystkim mądra troskliwa obecność w życiu 

dziecka, to najlepsza profilaktyka zapobiegania depresji dzieci. 

Jakim rodzicem powinienem być? 

 Gdy dziecko mówi – uważnie je słuchaj. 

 Pozwól dziecku być́ przekonanym, że jesteś́ nim całkowicie zainteresowany. 

 Pytaj. Zdobądź́ jak najwięcej informacji, zanim zaczniesz prezentować́ swoje 

stanowisko. Dopytuj. Bądź́ pewien, że rozumiesz.  



 Wskazuj na zrozumienie. Używaj słów: „rozumiem”, „tak”.  

 Staraj się̨ myśleć́ tak, jak dziecko. Postaw się̨ w jego sytuacji. 

 Nie sądź́, że wiesz, co dziecko powie, zanim tego nie powie.  

 Jeśli mu przerwiesz, możesz nigdy nie dowiedzieć́ się̨, co chciało powiedzieć́. 

„Kiedy znajdziemy kogoś́, kto chce szczerze nas rozumieć́, taką parę̨ uszu, które są̨ prawdziwie 

otwarte, by słuchać́, to znaleźliśmy perłę̨. Jest to perła olbrzymiej wartości i zrobimy prawie 
wszystko, by utrzymać́ i pielęgnować́ tę relację”.  

T. Marshall 

Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

Jak można dbać o zdrowie psychiczne dzieci: 

 dbać o odpowiednią ilość snu dzieci (wysypianie się)  

 warto jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i korzystać z każdego 

słonecznego dnia, nie tylko w lecie, ale także jesienią i zimą 

 dbać o aktywność fizyczną dziecka (uprawianie sportu, taniec, spacer) 

 rozbudzać w dziecku zainteresowania, rozwijać pasje 

 dbać o prawidłową dietę -  bogatą w białka, nienasycone kwasy tłuszczowe (ryby, tran, 

A+D). W naszym codziennym jadłospisie powinny znaleźć się produkty bogate                         

w substancje mające korzystny wpływ na nasz nastrój, takie jak banany, drób, orzechy, 

jajka, rośliny liściaste (szpinak, sałata, kapusta), brokuły, gorzkie kakao, rośliny 

strączkowe, płatki owsiane, pieczywo pełnoziarniste. 

 kontrolować z kim dziecko się spotyka i przyjaźni, jak wpływa to na jego rozwój, ile 

czasu spędza przed komputerem i co naprawdę w nim robi (spokojnie o tym rozmawiać 

z dzieckiem) 

 zapewniać czas na rozmowę z bliskimi osobami oraz pielęgnowanie relacji z drugim 

człowiekiem (kolegą, koleżanką, przyjacielem) 

 rozmawiać z dzieckiem, mieć czas na wspólny odpoczynek,  wspólne zabawy 

 być szczerze zainteresowany tym, co dziecko przeżywa, czego potrzebuje, być dla 

dziecka podporą w trudnych chwilach  

 dbać o serdeczną, pełną wyrozumiałości i pomocy atmosferę rodzinną  

Leczenie depresji 

Gdy zauważymy objawy depresji – zacznijmy działać. Przede wszystkim – NIE bagatelizujmy 

problemu, licząc, że rozwiąże się sam. NIE mówmy „to nic takiego”. O problemach dziecka 

można porozmawiać z wychowawcą, pedagogiem szkolnym. Najlepszym rozwiązaniem jest 

wizyta u specjalisty (lekarz pierwszego kontaktu lub psycholog, psychiatra). 

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży opiera się na psychoterapii, możliwe jest również 

włączenie leków przeciwdepresyjnych. Stosuje się także terapię domową, polegającą                          

na działaniach rodziców, mających na celu wspieranie dziecka i odpowiednią opiekę nad nim. 

 



Uwaga!  

Jeśli dziecko wypowiada myśli na temat braku sensu życia, interesuje się umieraniem, 

twierdzi, że chciałby zasnąć i więcej się nie obudzić, szuka informacji na temat leków, trucizn, 

ujawnia choćby niewielkie zamiary popełnienia samobójstwa, to istnieje poważne ryzyko 

podjęcia przez nie próby samobójczej. W takiej sytuacji kontakt ze specjalistą powinien być 

natychmiastowy. Może się okazać, że konieczna będzie hospitalizacja dziecka. 

 

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy? 
 

W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach (bezpłatne usługi): 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu (ul. Poniatowskiego 63,  tel.16 

621-41-78) 

 Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarosławiu  (ul. J. Pawła II 17, tel. 16 624-

62-85) 

 Poradnie Zdrowia Psychicznego (Łańcut, Przemyśl, Rzeszów) lub Szpital 

psychiatryczny w Jarosławiu (ul. Kościuszki 18). 

 

Ważne telefony:  

 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji (220 594 91 00 - czynny w każdą 

środę i czwartek - od godz. 17.00 do 19.00  - koszt połączenia jak na numer stacjonarny 

wg taryfy operatora telefonicznego 

 Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - tel. 800 

080 222 (czynne całodobowo) 

 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - tel. 800 100 100 

(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)- to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna  

 ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - tel. 800 70 2222 

(czynne całodobowo) 

 Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - tel. 116 123 

 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne) 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej - pomoc psychiatryczno-pedagogiczna - tel. 22 855 

44 32 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej - tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 

20:00) 

 

Filmiki dotyczące tematu depresji: 

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica 

https://www.youtube.com/watch?v=gAdMVDVWYlQ&feature=emb_rel_end 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=poradnia+w+jaros%C5%82waiu
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=poradnia+w+jaros%C5%82waiu
https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica
https://www.youtube.com/watch?v=gAdMVDVWYlQ&feature=emb_rel_end

