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„Depresja – porozmawiajmy” 

 Depresja dzieci i młodzieży to coraz częściej spotykane zjawisko. Do niedawna 
utrzymywano, że depresja występuje tylko u dorosłych, po okresie dojrzewania. Obecnie 
psychiatrzy nie mają wątpliwości, że depresja dotyka także dzieci i młodzież, lecz może się 
nieco inaczej przejawiać. Tymczasem statystyki alarmują: około 900 tysięcy młodych ludzi 
potrzebuje w Polsce pomocy specjalistów ze względu na problemy emocjonalne. 

            Skąd się bierze depresja? 

• Przyczyny depresji mogą mieć podłoże genetyczne.  Jeśli któreś z rodziców 
chorowało na depresję, to  jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu 
zaburzeń u ich dzieci. 

• Druga grupa przyczyn to czynniki biochemiczne - depresję mogą powodować 
zakłócenia równowagi biochemicznej organizmu w zakresie nieprawidłowego 
poziomu niektórych neuroprzekaźników w mózgu, szczególnie serotoniny. 

• Czynniki środowiskowe - są to sytuacje traumatyczne – silne, działające w krótkim 
czasie i subtraumatyczne - działające z mniejszą siłą , ale za to długo. Należą do nich 
utrata kogoś bliskiego, zarówno przez śmierć jak i odejście, wyjazd, rozwód rodziców, 
utrata wiernego przyjaciela, zawód miłosny, konflikty z kolegami, doświadczanie 
przemocy. 

Objawy depresji dzieci i młodzieży mogą być bardzo indywidualne – występują w 
indywidualnych konfiguracjach i o różnym natężeniu. Istotne jest to, że smutek, 
przygnębienie mogą być niewidoczne na twarzy młodego człowieka. Ich maskę stanowi 
drażliwość, napięcie, pobudzenie obserwowane w kontaktach w domu i w szkole. Mimo tego, 
że młody człowiek zna ogólnie przyjęte normy, świadomie łamie je, buntując się przeciwko 
światu dorosłych. 

Bywa też, że na pierwszy plan objawów depresyjnych wysuwają się dolegliwości 
somatyczne: bóle głowy, bóle krzyża, kłucia serca, ból brzucha – zdarza się, że są to jedyne 
objawy depresji u młodszego dziecka. 

Ważnym wskaźnikiem w podejrzeniu depresji nastolatka jest jego stosunek do 
obowiązków szkolnych – niechęć do chodzenia do szkoły, wagarowanie, znaczne pogorszenie 
ocen szkolnych. Młody człowiek nie dba o swój wygląd, nagle przestaje czerpać radość z 
tego, co dotąd sprawiało mu przyjemność – zarzuca uprawianie sportu, czytanie książek, 
spotkania z przyjaciółmi. Jest zamknięty w sobie lub nadmiernie pobudzony,  niespokojny, 
drażliwy.  

    Co robić, gdy u dziecka zauważyłeś takie objawy ? 

Jeśli u swego dziecka czy wychowanka obserwujesz niepokojące objawy, nie czekaj, 
aż same miną. Jak najszybciej zasięgnij porady specjalistów posiadających fachowe 
przygotowanie - psychologa pracującego z młodzieżą lub psychiatry. Nieraz trudno zapobiec 
pierwszemu epizodowi depresji u dzieci i młodzieży. Należy jednak poważnie traktować 
czynniki ryzyka, dokonać analizy ich występowania. Ważna jest obserwacja, bliski kontakt z 
dzieckiem i właściwe reagowanie w przypadku pojawienia się zwiastunów depresji. W porę 



udzielona profesjonalna pomoc, a także współpraca rodziców i nauczycieli w procesie 
leczenia zapewnią trwałe, pozytywne rezultaty. Natomiast nieleczona depresja nosi ze sobą 
niebezpieczeństwo nawrotów.  

Pomocny może być „antydepresyjny dekalog” rodzica: 

1. W każdej sytuacji – zwłaszcza  kryzysowej – spróbuj postawić się na miejscu dziecka. 

2. Miej oko na symptomy stresu czy początkowych zmian depresyjnych u dziecka. 

3. Nie programuj nadmiernie dnia dzieciom, zostaw im zawsze słuszną dozę czasu wolnego. 

4. Zachęcaj dzieci do ćwiczeń fizycznych i relaksacyjnych oraz zdrowego  odżywiania. 

5. Nie tłum frustracji dziecka – naucz je wyrażać swoje emocje (oczywiście w społecznie 
akceptowany sposób). 

6. Nie „zarażaj” dziecka swymi kłopotami człowieka dorosłego. 

7. Rozmawiaj ze swoimi dziećmi. 

8. Ułatwiaj dzieciom kontakty z ich rówieśnikami. 

9. Dbaj aby uśmiech  jak najczęściej gościł na twojej twarzy. 

10. Czytaj  publikacje, poświęcone życiu dzieci i młodzieży. 

 

Instytucje, do których możesz zwrócić się o pomoc: 

 

• SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA 

Ul. OKRZEI 4 
40-126 KATOWICE 
tel: +48 32 2583512 

 

• SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Ul. SOKOLSKA  26 
40-126 KATOWICE 
tel: 32 2599583 lub 32 2599586 

• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice  



tel. (+48 32) 2510-087 

• OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS 

Ul. MIKOŁOWSKA 13A 
40-065 KATOWICE 
tel: +48 32 2511599 
tel: +48 32 2571482 
e-mail: oik@mops.katowice.pl  

• Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks Katowice 

ul. Witosa 21, 40-832 Katowice 
telefon infolinia/rejestracja: 32 209-83-12 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego - Katowice,  
Ul. Korczaka 22 , Katowice, tel. (032)603 85 55  

 

 

 

 


