
Depresja dzieci i młodzieży 

23 lutego obchodzony jest Dzień Walki z Depresją. Jest to choroba, która coraz 

częściej dotyka dzieci  i młodzież. Obecnie cierpi na nią 3-5 % nastolatków, zaś 

do 18 roku życia około 20 % z nich będzie miało przynajmniej jeden epizod 

depresji. Z racji tego, że w Polsce nie istnieje skuteczny program pomocy 

psychiatrycznej dla młodzieży, a na 6 mln dzieci przypada 416 psychiatrów, warto 

zapoznać się z informacjami dotyczącymi tej choroby i jej objawami u dzieci i 

młodzieży. 

Z medycznego punktu widzenia depresja jest chorobą, której nie można porównać 

z chwilowym przygnębieniem, smutkiem, obniżeniem nastroju. Dostrzeżenie 

objawów depresyjnych u dziecka wymaga kontaktu ze specjalistą (psycholog, 

psychiatra, czy psychoterapeuta) i podjęcia odpowiedniego leczenia, ponieważ jej 

zaniedbanie może prowadzić do śmiertelnych skutków. Z badan wynika, że 80 % 

nastolatków, którzy podjęli próbę samobójczą i ok. 60% tych, którzy popełnili 

samobójstwo cierpiało na zaburzenia nastroju. 

Okres dojrzewania, to czas, w którym rośnie częstotliwość zachorowań na 

depresję. Pierwszy epizod występuje najczęściej między 11, a 15 rokiem życia. 

Wtedy też częściej chorują dziewczynki. 

 Warto zauważyć, że na depresję chorują również dzieci młodsze oraz przed 

okresem dojrzewania. Specyfika objawów u tej grupy dzieci odbiega w pewnym 

stopniu od objawów depresyjnych nastolatków. Dzieci młodsze nie mówią o 

obniżonym nastroju ponieważ nie potrafią właściwie nazwać tego co się z nimi 

dzieje. Objawy depresji będą się u nich ujawniać pod postacią somatogenną- 

dzieci mogą skarżyć się na ból brzucha, głowy, ogólne osłabienie. Z powodu 

niezrozumienia tego co się z nimi dzieje i braku umiejętności nazwania 

przeżywanych emocji dzieci mogą być bardziej drażliwe, pobudzone, mogą 

pojawić się zachowania agresywne skierowane również wobec dorosłych. 

Objawy charakterystyczne dla dorosłych, a ich występowanie u dzieci i 

nastolatków 

 

 smutek, przygnębienie - u dzieci i nastolatków może przejawiać się przez 

drażliwość, płaczliwość, napady złości, podstawę wrogą względem otoczenia; 

 zobojętnienie, trudność w przeżywaniu radości - dziecko nie cieszyć się 

z rzeczy lub wydarzeń, które wcześniej sprawiały mu radość; 



 zniechęcenie do wcześniej lubianych czynności – dziecko porzuca hobby, nie 

chce spotykać się z rówieśnikami, nie podejmuje wcześniej lubianych 

czynności; wycofanie się z większości aktywności – dziecko niechętnie 

realizuje codzienne obowiązki i czynności (nauka, sprzątanie, higiena) lub nie 

realizuje ich wcale; 

  nieumiejętność poradzenia sobie z krytyką, uwagami ze strony otoczenia – 

dziecko lub nastolatek wybucha płaczem w szkole, reaguje złością na złą ocenę 

czy próby rozmowy ze strony rodzica; 

 negatywne schematy myślowe na temat świata i siebie samego (niska 

samoocena) – dziecko pesymistycznie ocenia własne możliwości, umiejętności, 

wygląd i otaczającą je rzeczywistość, pojawiają się; 

 poczucie bycia niepotrzebnym – dziecko uważa, że innym będzie bez niego 

lepiej, że jest źródłem kłopotów rodziny, doszukuje się winy za sytuacje, na 

które nie ma wpływu – np. w sytuacji kłótni czy rozwodu rodziców twierdzi, że 

gdyby był/-a lepszym synem/córką, to rodzice nie kłóciliby się; 

 niepokój, napięcie, poczucie zagrożenia – dziecko jest poddenerwowane i 

zaniepokojone, nie potrafi jednak wskazać, czego się boi lub z jakiego powodu 

odczuwa niepokój; 

 podejmowanie zachowań ryzykownych – dziecko lub nastolatek podejmuje 

zachowania autoagresywne, ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 

wpada w „złe towarzystwo” ponieważ z jednej strony poszukuje sposobu 

poradzenia sobie z lękiem, oderwania się od myśli depresyjnych, a drugiej ma 

tendencję do impulsywnego działania w związku z obniżoną samooceną i 

poczucia znaczenia; 

 objawy psychotyczne (mogą pojawić się w ciężkich w przypadkach depresji)– 

u dzieci występują niezwykle rzadko, natomiast nastolatkom może towarzyszyć 

głos negatywnie komentujący ich zachowanie, możliwości, umiejętności, 

obwiniający za różne sytuacje, zachęcający do autoagresji lub w skrajnych 

sytuacjach – próby samobójczej;     

 myśli rezygnacyjne, samobójcze, tendencje i próby samobójcze. 

 

 

 

 

  

 

 



Niecharakterystyczne dla depresji osób dorosłych objawy i problemy, 

które mogą występować w przebiegu choroby dzieci i młodzieży 

 

 zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem – 

dziecko/nastolatek otrzymuje złe oceny mimo wkładanego w naukę wysiłku, 

poświęcania jej czasu, sprawia wrażenie nieobecnego, zamyślonego; 

 pobudzenie psychoruchowe – dziecko kręci się, wierci, nie może się skupić 

uwagi, podejmuje bezwiednie działania, np. skubie ubranie, zamazuje 

długopisem kartkę, obgryza paznokcie, drapie się, porusza palcami („rysuje” 

kółka palcem wskazującym wokół kciuka) itp.; 

 silne zaangażowanie w wybraną aktywność, np. gra na komputerze; 

 zmniejszenie (rzadziej zwiększenie) apetytu; 

 problemy ze snem - trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, budzenie 

się wcześnie rano, nadmierna senność. 

 

Typowe dla dzieci i młodzieży objawy depresji 

 

 powracające dolegliwości somatyczne o niepotwierdzonych medycznie 

przyczynach: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, 

kołatania serca, duszność, częste zasłabnięcia lub omdlenia, moczenie nocne 

(ostatni objaw częściej występuje w depresji u dzieci); 

 bunt wobec rodziców, szkoły, nieprzestrzeganie zasad, zachowania agresywne 

i autoagresywne - taki obraz depresji częściej spotyka się u nastolatków. 

  

Gdzie szukać pomocy? 

Jeżeli objawy utrzymują się ponad dwa tygodnie i w znaczący sposób utrudniają 

dziecku funkcjonowanie w środowisku szkolnym , rówieśniczym oraz w domu 

bezwzględnie należy zwrócić się o pomoc do specjalistów. Miejsca i telefony, 

gdzie mogą Państwo znaleźć pomoc lub wsparcie to: 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Janowska 17 Biała Podlaska                              

tel. 83 344 51 50 

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Warszawska 12 C Biała 

Podlaska tel.  83 343 31 23 

- szkoła (pedagog szkolny, psycholog) 

   



-Fundacja „ ITAKA” , która prowadzi całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób 

w Kryzysie Psychicznym. Pod numerem            tel. 800 70 22 22 przez 7 dni w 

tygodniu dyżury pełni psycholog. Z centrum można również skontaktować się 

mailowo: porady@liniawsparcia.pl 

- Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w kryzysie oraz 

ich rodzin- 116 111. Można również skontaktować się drogą mailową 

www.116111.pl/napisz 

- 800 100 100 bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci, który świadczy anonimową pomoc telefoniczną oraz on-

line. Telefon czynny jest od godz.12-18. Można również skontaktować się 

mailowo pomoc@800100100.pl . Strona internetowa www.800100100.pl 

- Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji „ ITAKA”- w poniedziałki w godz. 

17-20 pod numerem telefonu 22 654 40 41 pełni dyżur lekarz psychiatra 

(porady@stopdepresji.pl) 

-  800 121 212 -Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach                  8.15-20.00 . Można dzwonić 

również po godz.20 lub w dni wolne i zostawić swój numer telefonu-pracownicy 

oddzwonią 

- Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 czynny w każdą 

środę i czwartek 17.00-19.00 

 

Poradnik dla rodziców „ Nastoletnia depresja” można znaleźć na naszej stronie.  
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Jeżeli jesteś przyjacielem 

Pamiętaj, że jako dziecko sam nie jesteś w stanie pomóc osobie, która myśli o 

samobójstwie! 

Pamiętaj, że osoby, które mają myśli samobójcze lub chcą odebrać sobie życie 

przeżywają poważne trudności! 

Jeśli chcesz pomóc, nigdy nie trzymaj tego w tajemnicy! 

Powiedz o tym osobie dorosłej, której ufasz – mogą to być rodzice, nauczyciel w 

szkole, pedagog lub psycholog szkolny, ktoś z rodziny, sąsiad itp. 

Jeśli nie masz takiej osoby, możesz : 

- zadzwonić pod NUMER ALARMOWY 112 – NUMER TEN DZIAŁA 

ZAWSZE! – NAWET JEŚLI NIE MASZ ŚRODKÓW NA KONCIE ANI 

NAWET KARTY SIM !!! 

NIE MUSISZ ZNAĆ ADRESU ZAMIESZKANIA / POBYTU TEJ OSOBY! 

WYSTARCZY, ŻE PODASZ WSZYSTKIE DANE, KTÓRE ZNASZ,          NP. 

IMIĘ I NAZWISKO, SZKOŁĘ, KLASĘ ITP. 

- zadzwonić do TELEFONU ZAUFANIA 

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży- 116 111 , czynny 

codziennie w godzinach 12.00-02.00 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka- 800 

12 12 12 ,czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00 

Jeśli powiedziałeś/aś o tym osobie dorosłej i czujesz, że ta osoba zbagatelizowała 

tą informację, nie wahaj się powiedzieć o tym innej osobie dorosłej! Dorosłym 

też może być trudno poradzić sobie z taką wiadomością! 

PAMIĘTAJ, że informując o tym dorosłych, NIE JESTEŚ ZDRAJCĄ, 

DONOSICIELEM,  ZŁYM  PRZYJACIELEM!  TYLKO W TAKI SPOSÓB 

MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! 

Osoba, która ma myśli samobójcze lub chce odebrać sobie życie jest w DUŻYM 

KRYZYSIE. Może wówczas: szantażować cię np. że jeżeli czegoś dla niej nie 

zrobisz, to się zabije, prosić Cię o dochowanie tajemnicy, np. żebyś nikomu o tym 



nie mówił z obawy przed reakcją rodziców, przekonywać Cię, że jest to dla niej 

jedyny sposób poradzenia sobie z trudną sytuacją 

Anna Hryciuk pedagog szkolny 

 

Opracowanie z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie 

www.zobaczznikam.pl oraz www.800100100.pl  
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