
 

 

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. Depresja – podstawowe informacje 

Depresja w rozumieniu medycznym jest chorobą i należy ją odróżnić od przejściowego 

przygnębienia, obniżonego nastroju czy krótkotrwałej reakcji na trudną sytuację. Depresja 

znacznie utrudnia dotychczasowe funkcjonowanie w wielu sferach życia i jest źródłem 

cierpienia dla osób jej doświadczających. Należy do zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że  

w Polsce na depresję choruje ok. 1,5 miliona osób – to tyle, ile mieszka w Warszawie. Może 

występować w różnych okresach życia człowieka (od dzieciństwa po późną starość)
1
. 

 

2. Jakie symptomy mogą wskazywać na depresję u nastolatków? 

Objawy depresji u osób młodych mogą przypominać naturalny w rozwoju bunt młodzieńczy. 

Trzeba jednak pamiętać, że depresja to nie to samo, co chwilowe pogorszenie samopoczucia, 

smutek czy przygnębienie. Depresja to poważna choroba, której nie należy bagatelizować.  

 

Objawy występujące w depresji to: 

 obniżony nastrój (utrzymujący się ponad dwa tygodnie), smutek, przygnębienie,  

 rozdrażnienie, lęk i niepokój, nadmierne zamartwianie się, poczucie winy, 

 brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności, 

 utrata zainteresowań - niechęć do aktywności, które wcześniej sprawiały radość,  

 zwiększona męczliwość, utrata energii, 

 pogorszenie koncentracji uwagi, 

 niska samoocena, pesymizm, 

 rozpamiętywanie przeszłości, negatywna ocena własnych doświadczeń, bezradność, 

 problemy ze snem i apetytem, zmniejszone łaknienie  

 wycofanie społeczne, zmniejszona rozmowność, 

 ogólne obniżenie napędu życiowego (spowolnienie) lub pobudzenie psychoruchowe, 

 myśli samobójcze lub podejmowanie prób samobójczych. 

Zaburzeniom depresyjnym często towarzyszą również objawy somatyczne, szczególnie bóle 

brzucha i głowy
2
. Wszelka drastyczna zmiana w dotychczasowym zachowaniu nastolatka 

powinna wzbudzić nasz niepokój.  

 

Sygnały mogące świadczyć o depresji, na które warto zwrócić uwagę zarówno w szkole, 

jak i w domu: 

 pogorszenie wyników w nauce, duża absencja w szkole, 

 drażliwość, złość, wrogość, 

 trudności w relacjach z ludźmi, izolacja od rówieśników, utrata zainteresowania 

kontaktami społecznymi, słaba komunikacja, 

 zgłaszanie licznych objawów somatycznych, np. bóle brzucha, głowy, nadmierne 

zmęczenie, duszności, zawroty głowy, 
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 zachowania ryzykowne, m.in. eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, 

 brak przeżywania radości, szczęścia czy zadowolenia,  

 brak łaknienia lub nadmierny apetyt, w konsekwencji prowadzący do nieadekwatnych 

przyrostów masy ciała (nadmierne tycie lub utrata kilogramów), 

 zaburzenia snu, 

 fizyczne spowolnienie lub pobudzenie, 

 poczucie bezwartościowości lub nadmiernej, nieadekwatnej winy, 

 myśli o śmierci lub samobójstwie. 
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3. Co możemy zrobić kiedy widzimy niepokojące objawy? 

Zauważenie niepokojących zachowań u nastolatka jest wskazaniem do podjęcia 

odpowiednich oddziaływań. W przypadku podejrzenia depresji kluczowa będzie konsultacja  

z psychiatrą dzieci i młodzieży. Specjaliści pracujący w szkole (w tym psycholodzy) nie mają 

uprawnień do stawiania diagnozy depresji. Ich rolą jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na 

niepokojące symptomy, poinformowanie o nich rodziców, zachęcenia nastolatka do wizyty i 

rozmowy z psychologiem dziecięcym oraz psychiatrą. 

Na początek zawsze warto porozmawiać z nastolatkiem i poinformować go, że widzimy, iż 

dzieje się z nim coś niepokojącego, nazwać zachowania budzące nasze obawy,  

a także zapewnić o tym, że może liczyć na naszą pomoc. Szczera rozmowa z dzieckiem może 

czasami wskazać źródła jego problemów i pomóc odnaleźć praktyczne rozwiązania. 

Przeważnie jednak, w przypadku utrzymywania się niepokojących objawów, konieczne 

będzie zasięgnięcie porady specjalisty – najlepiej psychiatry dziecięcego, który oceni jakie 

jest podłoże odczuwanych przez dziecko problemów.
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4. Jak leczymy depresję? 

 Farmakoterapia 

Jeśli stan chorego tego wymaga, konieczne może być włączenie leków 

przeciwdepresyjnych. Jednak o tym zawsze decyduje lekarz psychiatra po dokładnym 

zebraniu wywiadu. 

 

 Psychoterapia 

Podstawową metodą leczenia depresji u nastolatków jest psychoterapia. Oddziaływania 

psychoterapeutyczne powinny mieć kompleksowy charakter i obejmować psychoterapię 

indywidualną oraz psychoterapię rodzinną. Problemów emocjonalnych dziecka nie da 

się rozpatrywać w oderwaniu od całości funkcjonowania rodziny. 

 

5. Wspieranie nastolatków z depresją.  

Z osobą chorą na depresję należy rozmawiać, słuchać tego, co ma do powiedzenia. Ważne, 

aby unikać wszelkich komunikatów bagatelizujących jej problem. Nie należy udzielać rad 

typu „weź się w garść”, „otrząśnij się” lub zajmij się czymś pożytecznym. Takie komunikaty 

nie odwrócą uwagi nastolatka od jego choroby i nie poprawią jego samopoczucia. Mogą 

                                                           
3
 (red.) Jerzak Marta Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa 2016. 

4
 Za: https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja 



 

 

spowodować natomiast, że osoba z depresją poczuje się ciężarem dla innych osób. Nie 

traktujemy depresji jako lenistwa, słabego charakteru czy złej woli. Powinniśmy wspierać  

i uczyć wyrażania emocji, mówienia o swoich uczuciach, zapewnić o swojej obecności  

i zainteresowaniu bez względu na chorobę.
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Czego nie mówić osobie z depresją? 

 Nie przesadzaj! 

 Myśl pozytywnie. 

 Będzie dobrze. 

 Pobiegaj, napij się herbaty ziołowej, odpocznij. To po prostu stres. 

 Zastanów się, inni mają gorzej. 

 Ogarnij się. 

 Weź się w garść. 

 To Twoja wina. 

 Przejdzie Ci. 

 Znów zaczynasz? 

 Nic Ci nie będzie. 

 Weź się za naukę i nie wydziwiaj. 

 Zawiodłeś mnie. 

 Jesteś słaby. 

 

Mówmy wszystko to, co jest wspierające: 

 Jestem przy Tobie. 

 Nie ma nic złego w proszeniu i pomoc. 

 Nie zostawię Cię. 

 Nie jesteś swoją chorobą. 

 Jak mogę Ci pomóc? 

 Nie rozumiem w pełni co przeżywasz, ale bez względu na to jesteś dla mnie ważny. 

 Potrzebujesz żeby Cię przytulić? 

 Widzę, że Ci ciężko. 

 To nie Twoja wina. 

 Jesteś ważna i potrzebna. Nawet jeśli teraz nie potrafisz tego dostrzec. 

 Nie jesteś porażką. 

 Jesteś silna/y w swojej słabości. 

 Jesteś czymś więcej niż opiniami na swój temat. 
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Jednym z objawów depresji są myśli samobójcze. Rozmowa o nich może przynieść 

choremu ulgę. Wszystkie wypowiedzi o samobójstwie należy traktować z powagą. Nie jest 

prawdą, że jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to go nie popełni. Statystyki mówią, że 80% osób, 

które popełniło samobójstwo, mówiło o takich planach w swoim otoczeniu. Należy zatem 
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reagować na nie. Koniecznie należy o nich powiedzieć psychiatrze i wspólnie zastanowić się 

nad dalszym działaniem. Bezpiecznym rozwiązaniem może być hospitalizacja
7
. 

 

6. Tutaj znajdziesz pomoc. 

Ważne telefony: 

 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00  

(czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00) 

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 

(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) 

 ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania - tel. 22 484 88 01.  

(dyżury psychologów: poniedziałek 15.00 – 20.00, wtorek 15:00 – 20:00, środa 10.00 

– 15.00, piątek 10.00 – 15.00, niedziela 15:00 – 20:00 

dyżury psychiatrów: czwartek 16:00 – 21:00, piątek 15.00 – 20.00) 

 Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich - tel. 0 800 108 108 

(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00) 

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

100 100 (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00) 

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

800 080 222 (czynne całodobowo) 

 

Więcej kontaktów dostępnych na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl w zakładce 

WAZNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE 

 

PAMIĘTAJ!  

 Nagła zmiana zachowania dziecka zawsze powinna zwrócić uwagę rodzica. 

 Nieleczona depresja może się nasilać, a wsparcie osoby dorosłej może znacznie 

przyspieszyć znalezienie pomocy. 

 Depresja to choroba, która jak każda inna wymaga specjalistycznego leczenia. 

 Największym zagrożeniem związanym z depresją jest samobójstwo.  

 Przy podejrzeniu depresji nie należy czekać, trzeba reagować! 
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