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Depresja u 

dzieci

Depresja jest chorobą, która bardzo często dotyka 
dorosłych, dzieci oraz młodzież.

Choroba u dzieci/młodzieży może wynikać z:

• uwarunkowań biologicznych,

• formowania się tożsamości,

• wpływu środowska zewnętrznego.

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że zaczyna 
zmieniać się ich rola społeczna i często bywa to dla 
nich zbyt trudne. Następujące transformacje w 
systemie rodzinnym, powolne usamodzielnianie się 
emocjonalne i formalne, powodują niestabilność. 
Lęki występujące u chorych związane są najczęściej 
z obawami o własną przyszłość oraz z 
podejmowaniem dorosłych zadań. Zazwyczaj 
przyczyn choroby należy szukać też w trudnościach, 
jakie młodzi ludzie mają ze spełnianiem oczekiwań 
otoczenia, czy w starciach o wpływy w środowisku 
rówieśniczym.



Objawy depresji 

złe samopoczucie fizyczne 
(dolegliwości bólowe, 

nadmierna koncentracja na 
funkcjownowaniu swojego 

organizmu)

zaburzenia aktywności (brak 
energii, opór przed 

rozpoczęciem działania, 
męczliwość, uczucie 

znużenia)

zaburzenia koncentracji i 
zapamiętywania (problemy 

w nauce)

zaburzenia rytmów 
okołodobowych (trudności 
z wstawaniem/zasypianiem, 
zaburzenia snu i apetetytu)

rozdrażnienie
zmęczenie, przygnębienie, 

zmienność nastrojów

niskie poczucie własnej 
wartości, niska negatywna 
ocena siebie, przyszłości 

oraz rzeczywistości

zaburzenia zachowania 
(ograniczenie kontaktów z 
innymi, zamknięcie się w 

sobie)

zachowania ryzykowne oraz 
autodestrukcyjne 

(stosowanie alkoholu, 
substancji psychoaktywnych, 
samooklaczenia, myślenie o 
śmierci, próby samobójcze

chwiejność emocji (od 
euforii do rozpaczy)



(Nie)widzialna 
nastoletnia 
depresja

https://youtu.be/_96_Ck_w_gw

https://youtu.be/_96_Ck_w_gw


Co mówić chorym na depresję

Nie jesteś 
sam/sama

Jesteś dla mnie 
ważny

Przytulić Cię?
Nie jesteś 

szalony/szalona

Jesteśmy tu by Cię 
wspierać

Gdy obecne 
uczucia odejdą, ja 
nadal tu będę z 

Tobą

Nie rozumiem do 
końca co czujesz, 
ale współczuję Ci

Nie opuszczę Cię

Kocham Cię (jeżeli 
tak faktycznie jest)

Przykro mi że 
przez to 

przechodzisz

Zadbam o siebie 
więc nie musisz się 
o mnie martwić, że 
Twój ból mnie rani



Czego nie mówić

chorym na depresję

• Czym niby się smucisz, inni mają gorzej,

• Nikt nie mówił, że będzie łatwo,

• Przestań się zamartwiać,

• Masz depresję? To tak jak zawsze,

• Weź się w garść,

• To wszystko Twoja wina,

• Wiem co czujesz. Miałem depresję cały tydzień,

• Twoje nastroje sprawiają, że wszyscy czują się gorzej,

• Idź spotkaj się z ludźmi, przejdzie Ci,

• Próbowałeś rumianku?



Czym są 

zaburzenia 

lękowe u 

dzieci?

Występowanie różnego typu lęków i 

obaw jest częścią normalnego rozwoju 

dziecka. Najmniejsze dzieci mogą bać 

się między innymi hałasów, ciemności, 

potworów czy separacji od opiekunów 

W miarę dorastania i nabywania 

kolejnych doświadczeń, zmienia się 

zarówno nasilenie lęku jak i jego 

tematyka. Nastolatki będą obawiać się 

przede wszystkim szeroko rozumianej 

oceny społecznej. Gdy nasilenie i 

długotrwałość lęków przekraczają 

granice prawidłowej adaptacji i/lub nie 

są zgodne z etapem rozwojowym, 

należy skierować dziecko do specjalisty.



Rodzaje zaburzeń lękowych



Wybrane 

zaburzenia 

Fobia społeczna

•Przeważnie rozpoczyna się w końcowym okresie szkoły 
podstawowej. Charakteryzuje się nasilonym lękiem przed 
uczestniczeniem w różnych sytuacjach społecznych, w 
których można zostać negatywnie ocenionym.

•Zachowania dziecka z fobią społeczną, które można 
zaobserwować w środowisku szkolnym:

➔ ogranicza kontakty z rówieśnikami, często na 
przerwach siedzi samo, sporadycznie wychodzi z 
inicjatywą nawiązywania rozmowy lub proponowania 
zabawy, rzadko dołącza się do rozmowy lub zabawy 
innych;

➔ unika znalezienia się w centrum uwagi z obawy, że 
jego zachowanie może okazać się kompromitujące. 
Nie bierze zatem aktywnego udziału w 
uroczystościach szkolnych, rzadko zgłasza się do 
odpowiedzi, natomiast poproszone do odpowiedzi 
przez nauczyciela, odpowiada cicho i sprawia wrażenie 
niepewnego;

➔ unika takich sytuacji społecznych, jak: dyskoteki 
szkolne przyjęcia, wspólne jedzenie;

➔ ubiera się w sposób jak najmniej zwracający uwagę, nie 
chce wyglądać ani „zbyt dobrze”, ani „zbyt źle”;

➔ w sytuacjach „ekspozycji społecznej” miewa objawy 
somatyczne lęku, takie jak: zaczerwienienie twarzy, 
dygotanie, nagła potrzeba skorzystania z toalety



Wybrane 

zaburzenia 

Uogólnione zaburzenie lękowe

•Zaburzenie to charakteryzuje się 
występowaniem u dziecka uporczywych lęków 
dotyczących różnych, codziennych sfer życia 
lub aktywności. Proces „martwienia się” 
odczuwany jest przez dziecko jako trudny do 
opanowania. U dziecka mogą występować 
objawy somatyczne, takie jak: bóle głowy, bóle 
brzucha lub wzmożone napięcie mięśniowe.

•Zachowania dziecka z zaburzeniem lękowym 
uogólnionym, które można zaobserwować w 
środowisku szkolnym:

➔ często martwi się o różne rzeczy, jednak 
głównych zmartwień nie można odnieść do 
jednego, ważnego tematu, tak jak w innych 
zaburzeniach lękowych;

➔ mówi o tym, że nie jest w stanie zapanować 
nad martwieniem się, a próby pocieszenia 
lub „uspokojenia” jego zmartwień kończą 
się niepowodzeniem;

➔ rodzice zgłaszają nauczycielowi, że dziecko 
z powodu lęku i zmartwień ma problemy z 
zasypianiem lub podtrzymaniem snu.



Wybrane 

zaburzenia

Lęk przed separacją

•W lęku separacyjnym dziecko reaguje silnym lękiem w 
sytuacji rozdzielenia go z opiekunami, do których jest 
bardzo przywiązane. Dziecko zamartwia się o los 
opiekunów, przewiduje katastrofy, wypadki, zaginięcie 
rodziców a nawet ich śmierć. Wyobraża sobie przebieg 
wypadków, które doprowadziły do katastrofy. W celu 
pełnego kontrolowania sytuacji i zapobiegania katastrofie, 
włącza mechanizmy uniemożliwiające rozstanie z rodzicami. 
Czasem obawy dotyczą przede wszystkim momentu 
rozstania z opiekunami, czasem zaś uaktywniają się przez 
cały okres rozdzielenia.

•Zachowania dziecka z lękiem separacyjnym, które można 
zaobserwować w środowisku przedszkolnym i szkolnym:

➔ mówi o swoich obawach, że rodzice nie wrócą już, nie 
odbiorą go z przedszkola lub szkoły;

➔ dopytuje o to, czy rodzice nie umrą, albo czy nie stanie 
się im coś złego;

➔ wielokrotnie w ciągu dnia telefonuje do rodziców lub 
prosi nauczycieli, żeby to zrobili;

➔ mówi, że może już nie zobaczyć swoich rodziców, 
gdyż jemu samemu coś się stanie, na przykład zgubi 
się albo zostanie porwane;

➔ często jest nieobecne w szkole, albo skraca w niej 
pobyt (spóźnia się, wcześniej wychodzi);



Profilaktyka

Prowadzenie zdrowego i higienicznego stylu życia.

Wysypianie się. Przemęczenie i zbyt krótki sen, to czynniki, które negatywnie wpływają na nastrój i powodują przygnębienie. Warto kontrolować ilość 
snu. Idealny sen powinien trwać 8 godzin dziennie – choć wiadomo, że dla każdego człowieka optymalna liczba godzin snu jest inna.

Aktywny tryb życia. Pomaga zmniejszyć nasilenie depresji, ale także przyczynia się do jej zapobiegania. Ćwiczenia fizyczne ma ją pozytywny wpływ na 
ciało i umysł, dzięki nim wytwarzają się endorfiny – hormony szczęścia.

Umiejętność radzenia sobie z stresem.

Wzmacnianie i wspieranie sprawczości, samodzielności, budowanie stabilnej samooceny i realnej oceny możliwości i oczekiwań.

Ćwiczenie u młodych ludzi umiejętności społecznych- w jaki sposób modyfikować myślenie negatywne i irracjonalne na pozytywne i realistyczne.

Rozmawianie z dziećmi o emocjach.

Treningi rozwiązywania problemów.



Gdzie 

szukać 

pomocy

• Poradnie Zdrowia Psychicznego,

• Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci 
i młodzieży),

• Szpitale psychiatryczne

• Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01

• Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji 
(22) 594 91 00

• Telefon zaufania dla dzieci 116 111

• Telefon zaufania dla dzieci 800 080 222

• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100

• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka
800121212

• www.twarzedepresji.pl

• www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-
spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja

• www.forumprzeciwdepresji.pl

https://twarzedepresji.pl/wazne-telefony-szukac-pomocy/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia
https://forumprzeciwdepresji.pl/
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Dziękuję za uwagę!


