
„Depresja dzieci i młodzieży. Możesz pomóc!” 

 

 

 ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY!!! 

Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem 
nastroju. W przeciwieństwie do osób dorosłych, u dzieci mogą nasilić się zachowania 
agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze, 
wzrasta także drażliwość. 

 
Depresja nie jest lenistwem, manipulacją, złym zachowaniem, "młodzieńczym 

buntem". Nie wystarczy "wziąć się w garść", " wyjść do ludzi", " pójść pobiegać". 
Depresja jest poważną chorobą, która wymaga leczenia, wsparcia, bycia zauważonym.  

Za depresją zawsze kryje się zmiana. Każda zmiana na niekorzyść powinna nas 
zaalarmować. Bądź uważny! Zmiana może dotyczyć takich sfer jak: 

 

EMOCJE ZACHOWANIE SFERA POZNAWCZA 

o smutek 
o przygnębienie 
o rozdrażnienie 
o anhedonia (nie cieszy go 

to, co go dotąd cieszyło) 
o poczucie winy 
o niepokój 
o lęk  

o spowolnienie ruchowe 
o pobudzenie ruchowe 
o społeczne wycofanie 
o zmniejszona rozmowność 
o ograniczenie 

zainteresowań 
o utrata łaknienia 
o zaburzenia snu 
o próby samobójcze 

o problemy z koncentracją 
uwagi 

o zwiększona męczliwość 
o utrata energii 
o obniżenie tempa 

procesów poznawczych 
o niska samoocena 
o negatywna ocena 

dotychczasowych 
doświadczeń: „jestem 
zły”, „nic nie potrafię”, 
„nikt mnie nie kocha” 

 



o bezradność   
o rozpamiętywanie 

przeszłości 
o pesymizm w ocenie 

przyszłości 
o myśli samobójcze 

  
 Specyfika objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży: 

 liczne, zmienne, niespecyficzne skargi somatyczne (bóle głowy, żołądka, zmęczenie) 

 częsta nieobecność w szkole, pogorszenie wyników w nauce 

 wybuchy krzyku, skargi, niezrozumiałe rozdrażnienie 

 ucieczka przed wysiłkiem 

 wzmożona drażliwość, złość, wrogość 

 trudność w kontaktach z ludźmi 

 zachowania ryzykowne, niebezpieczne, bez przewidywania skutków 

 znudzenie 

 utrata zainteresowania zabawami z przyjaciółmi 

 alkohol, narkotyki 

 społeczna izolacja, słaba komunikacja 

 obawy przed śmiercią 

 nadwrażliwość na odrzucenie 

  

 

Psychologiczne czynniki ryzyka depresji: 

 brak poczucia nadziei 

 niska samoocena 

 nieumiejętność radzenia sobie ze złością 

 zachowania agresywne 

 zachowania impulsywne 

 obwinianie innych za niekorzystne zdarzenia w życiu 

 cyklotymia 

 depresja u członka rodziny 



 wycofanie społeczne 

 przemoc, wykorzystywanie seksualne 

 zaburzone funkcjonowanie rodziny 

 niska jakość życia 
 

 Komunikaty ucznia, które powinny cię zaniepokoić:  

 „Lepiej dla wszystkich, gdyby mnie nie było”  

 „Życie jest bez sensu”  

 „Nie jestem nikomu potrzebny”  

 „Jestem beznadziejny, głupi, bezużyteczny”  

 „Nikt mnie nie kocha, nikomu na mnie nie zależy”  

 „Ciekawe, czy ktoś przyjdzie na mój pogrzeb”  

 „Ludzie będą za mną tęsknić dopiero po śmierci” 

 „Nie dam sobie dłużej rady z tym wszystkim” 

 „Nikt mnie nie rozumie i nie chce rozumieć” 

 „Inni mają lepiej, inni są szczęśliwi” 

 „Nic mi nie wychodzi w życiu”  

 „Jestem gorszy od innych” 

 „Nikt nigdy nie zrozumie moich problemów” 

Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa: 

 Bezsenność 

 Myśli lub zamiary samobójcze 

 Przewlekła subdepresja 

 Okres żałoby 

 Samobójstwo osób bliskich 

 Próby samobójcze w przeszłości 

 Nadużywanie alkoholu 

 Zaburzenia osobowości 

 Przewlekła bezsenność 

 Przewlekłe dolegliwości bólowe 
 

„Próba samobójcza jest poważnym czynnikiem ryzyka samobójstwa w 
przyszłości. Często po wywołanym przez próbę samobójczą alercie, działaniu, 
ratowaniu, następuje rozprężenie, zmęczenie, ulga, a pozytywne zmiany 
w rodzinie powoli zanikają. To może być niebezpieczny moment. Bywają 
samobójstwa, których nikt się nie spodziewał, ponieważ… oczekiwano ich 
wcześniej. I wydawało się, że już nie trzeba się martwić, bo niebezpieczeństwo 
zostało zażegnane. Tymczasem średnio co 3. nastolatek po próbie samobójczej 



ponawia próby samobójcze w ciągu roku, co powoduje, że jest w grupie 
najwyższego ryzyka popełnienia samobójstwa” 

OCHRONĘ STANOWIĄ: 

 silne powody, aby żyć 

 silna wiara 

 wysoki poziom wsparcia społecznego 
 

 

MIEJ CZAS … 

                 WYSŁUCHAJ … 

                                  NIE POUCZAJ … 

         NIGDY NIE MÓW: „WEŹ SIĘ W GARŚĆ”. 

 

Kilka ważnych wskazówek: 

 ufaj swojemu podejrzeniu, że młoda osoba może mieć intencje autodestrukcyjne 

 powiedz mu, że obawiasz się o niego, a następnie wysłuchaj go 

 zadawaj bezpośrednie pytania, także o myśli samobójcze, o plan działania 

 nie okazuj zszokowania 

 nie przyrzekaj, że zachowasz zamiary dziecka w tajemnicy 

 nie pozostawiaj dziecka samego, jeżeli zagrożenie samobójstwem ma charakter 
bezpośredni 

 upewnij się, co do bezpieczeństwa 

 zapewnij, że samobójcze pragnienia nie są lekceważone i że z czasem zagrożenie 
najprawdopodobniej minie 

 wytłumacz, że przeżycie to stopniowy proces, niezbędne jest zwracanie się o pomoc w 
sposób bezpośredni, ilekroć pragnienie samobójstwa staje się silne 

 przyjmij aktywną rolę na tyle, na ile to konieczne 

 kiedy wydaje ci się, że dziecko uporało się już z ostrą fazą kryzysu, śledź uważnie 
jego dalsze postępy – wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wszystkim 
wydawali się odnowieni i wzmocnieni. 

Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego 



 

Szczególnie ważne w kontekście omawianego zjawiska, jest kształtowanie odporności 
psychicznej dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie ich inteligencji emocjonalnej, ujmowanej 
jako osobiste kompetencje w rozumieniu, rozpoznawaniu własnych stanów emocjonalnych 
oraz stanów emocjonalnych drugiego człowieka, zdolność do zarządzania własnymi 
emocjami, motywowania się i budowania prawidłowych relacji. 

 Dostęp do emocji, umiejętność przeżywania i rozpoznawania oraz umiejętność 
radzenia sobie z nimi oznacza: 

 radzenie sobie ze stresem 

 większą pewność siebie 

 lepsze relacje z innymi ludźmi, 

 kreatywność 

 elastyczność 

 lepsze samopoczucie 

 umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy 

Filarami inteligencji emocjonalnej są: 

 samoświadomość – oznacza dostęp do własnych emocji, empatii, do własnych myśli, 
przestrzeń wewnętrzna 

 akceptacja emocji – przyjmowanie tego, co się wydarza, reagowanie tak, jak byśmy 
tego chcieli; oznacza także bycie tolerancyjnym dla poczucia frustracji 

 empatia – wymaga zrozumienia: co może czuć druga osoba? Dlaczego tak jest? Co 
mogłoby pomóc? – bez brania na barki emocji drugiej osoby 

 motywacja wymagająca relacji z innymi 

 zarządzanie emocjami w oparciu o: wartości, potrzeby, emocje, autentyczność oraz 
komunikację. 



Badania przeprowadzone w Harvard University jednoznacznie pokazują, że to 
właśnie umiejętność budowania bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi 
osobami sprawia, że jesteśmy szczęśliwi („The Harvard Study of Adult Development”). 
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