
 

 

Depresja u dzieci……. 

Depresja u dzieci jest jednak chorobą, której objawów nie należy 

ignorować. To zaburzenie nastroju najmocniej dotyka sfery 
emocjonalnej człowieka, wpływając na jego zdolności społeczne                   
i wywołując dolegliwości somatyczne. 

Nadużywanie terminu „depresja” na określenie okresowego 
przygnębienia jest niestety nagminne. Potoczne rozumienie tego 
słowa nie jest precyzyjne i pozwala „depresją” nazywać nawet 
smutek spowodowany przez błahą sytuację życiową.  

Depresja u dzieci – przyczyny  

Podobnie jak przy innych zaburzeniach afektywnych, trudno ustalić 
zamkniętą grupę przyczyn, których skutkiem jest depresja u dzieci. 

Uważa się, że chorobę tę wywołuje zespół czynników biologicznych, 
psychogennych i środowiskowych. Te pierwsze to przede wszystkim 
nieprawidłowe działanie neuroprzekaźników w mózgu i zaburzenia 
gospodarki hormonalnej.  

Depresja dziecięca – objawy  

Objawy depresji u dzieci są bardzo podobne do tych, które 

występują u dorosłych. Należą do nich m.in. trwale obniżony nastrój, 
brak energii czy zaniżona samoocena. Ponadto dla depresji 

młodzieńczej charakterystyczna jest drażliwość, zachowania 
agresywne, ucieczka w świat gier i Internetu. 



Oto oznaki depresji u dzieci: 

1. smutek, płaczliwość, przygnębienie; dodatkowo u dzieci i 
nastolatków pojawia się drażliwość i łatwe wpadanie w złość 
lub rozpacz,  

2. apatia, utrata zdolności do cieszenia się z rzeczy, które 
wcześniej sprawiały radość,  

3. znudzenie, zniechęcenie,  
4. ograniczenie kontaktu z rówieśnikami,  
5. nadmierna wrażliwość na krytykę,  
6. depresyjne, pesymistyczne myślenie – „wszystko jest bez 

sensu”, „nic mi się nie uda” itp.,  
7. wewnętrzne napięcie i lęk, przy których nie da się określić 

przyczyny.  

Poza wymienionymi wyżej objawami u chorych można 
zaobserwować też inne problemy, niekoniecznie kojarzone z 
depresją. Są to na przykład: 

1. problemy z koncentracją i zapamiętywaniem,  
2. pobudzenie psychoruchowe, wynikające z napięcia, np. 

skubanie ubrań,  
3. dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, mdłości, 

biegunka,wymioty, bóle głowy, duszności (typowe u dzieci),  
4. buntownicze zachowanie, nieprzestrzeganie zasad, 

zachowania agresywne lub autoagresywne                               
(typowe u nastolatków).  

Depresja u dziecka – jak pomóc?  

Przede wszystkim należy słuchać malucha, obserwować go                           
i rozmawiać z nim. W rodzinach, w których rodzice i dzieci 
wypracowali skuteczny sposób otwartej, pozbawionej oceniania                   
i krytyki komunikacji, ryzyko depresji dziecięcej jest mniejsze.  

A jeśli zdarzy się, że dziecko lub nastolatek doświadcza trudności, 
których przyczyną może być depresja młodzieńcza, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że w jakiś sposób zakomunikuje to dorosłym, 
do których ma zaufanie. 

Leczenie depresji u dzieci  



Jeśli u dziecka wymienione wcześniej objawy są nasilone                               
i utrzymują się przez kilka tygodni, należy wybrać się z nim do 
specjalisty. Lekarz psychiatra wyspecjalizowany w zaburzeniach 
psychicznych u dzieci i młodzieży będzie w stanie ocenić powagę 
sytuacji i zaproponować odpowiednią terapię, której wymaga 
depresja u dzieci.  

Jak postępować w przypadku zdiagnozowania u malucha depresji? 
Przede wszystkim wspierać go w leczeniu. U młodszych dzieci 
psychoterapia rzadko jest skuteczna bez zaangażowania rodziców. 
W niektórych przypadkach owocna może też być terapia rodzinna. 

W cięższych przypadkach depresji u dzieci – a także tych, którym 
towarzyszą inne zaburzenia, na przykład choroba dwubiegunowa – 
konieczna jest także farmakoterapia. Wtedy należy pamiętać, by 
zalecone przez specjalistę leki stosować regularnie i przez dłuższy 
czas, nawet po ustąpieniu najcięższych objawów choroby. 

Depresja u dzieci – statystyki  

Niestety, coraz bardziej obniża się granica wieku dzieci, u których 
rozpoznaje się depresję. Jest to nawet 2 proc. dzieci i ok. 8 proc. 
nastolatków. Z kolei nieco szerzej rozumiane zaburzenia depresyjne 
dotykają 20 proc. ludzi w okresie dojrzewania.  

Jest to spowodowane wyzwaniami, jakie pojawiają się przed 
młodzieżą w tym okresie – związanymi ze szkołą i obowiązkami,                 
a także ze zmianami fizycznymi i psychicznymi, które zachodzą w 
człowieku w tym przełomowym okresie. 

U dzieci odsetek zachorowań nie różni się ze względu na płeć, 
natomiast wśród nastolatków częściej na depresję cierpią 
dziewczęta. 

Depresja – test dla dzieci  

Oczywiste jest, że żaden quiz nie pozwoli skutecznie rozpoznać 
jednostki chorobowej, jaką jest depresja u dzieci. Test zawierający 

kilka pytań może jednak pomóc rodzicom zdecydować, czy 
zachowania jego dziecka wymagają konsultacji psychiatrycznej,                     
czy też są wynikiem tymczasowego stresu lub przygnębienia. 



Oto przykładowe pytania: 

1. Czy dziecko jest stale przygnębione?  
2. Czy skarży się na przewlekłe bóle głowy, mdłości lub 

wymioty?  
3. Czy stało się apatyczne i izoluje się od otoczenia?  
4. Ma nieuzasadnione stany lękowe?  
5. Czy ma problemy z koncentracją i zapamiętywaniem?  
6. Ma skłonność do pesymistycznego myślenia, 

niewspółmiernego do sytuacji?  

Depresja to choroba, która zbiera coraz większe żniwo wśród 
młodych ludzi. Skuteczne rozpoznanie i pomoc chorym może być 
kwestią ich życia lub śmierci. 

Rodzice gdy zauważycie niepokojące sygnały 
PAMIĘTAJCIE, że zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony 
naszej szkoły. 
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