
 

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
   FORMY POMOCY 





Depresja to choroba, która może dotknąć osoby  

w każdym wieku. Smutek czy dołek psychiczny, w 

jaki zdarza nam się wpadać od czasu do czasu to 

normalne elementy codziennego życia 

emocjonalnego. To naturalna reakcja organizmu na 

niepowodzenia czy rozczarowania. Kiedy jednak 

uczucie pustki i rozpaczy zawładnie Tobą, nie mija  

i nie pozwala Ci cieszyć życiem jak dotychczas, może 

się okazać, że cierpisz na depresję. 



Depresja  przede wszystkim różni się od uczucia 

smutku tym, że zakłóca Twoje codzienne życie. Nie 

pozwala Ci normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać 

czy po prostu dobrze bawić. Uczucia bezsilności, 

bezradności, beznadziejności są bardzo intensywne i 

rzadko ustępują chociażby w najmniejszym stopniu. 

Najczęściej sprowadza się to do tego, że 

dotychczasowe hobby już Cię nie interesuje, unikasz 

spotkań ze znajomymi, towarzyszy Ci ciągłe uczucie 

zmęczenia. Wykonywanie codziennych obowiązków  

Cię przytłacza.  

 

https://www.medonet.pl/psyche/choroby-psychiczne,depresja---objawy-i-leczenie,artykul,1677658.html


Dzieci są bardzo wrażliwe emocjonalnie. Duże uzależnienie 

od działań osób dorosłych może również stać się przyczyną 

pojawienia się zaburzeń nastroju. Działania dorosłych oraz 

ich nastawienie do życia stają się wzorem dla dzieci. 

Również bardzo istotna jest atmosfera, w jakiej dziecko jest 

wychowywane. W rodzinach, gdzie zapewnia się dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa, interesuje się ich sprawami oraz 

otacza je szacunkiem i wyrozumiałością, mają mniejsze 

szanse na rozwój  zaburzeń depresyjnych. 

https://portal.abczdrowie.pl/depresja-podstawowe-informacje




Depresja u dzieci  może być równie trudna jak u osób 

dorosłych. Dlatego nie należy tego problemu bagatelizować. 

Szybka interwencja po zaobserwowaniu niepokojących 

sygnałów może pozwolić  

na powrót do zdrowia bez komplikacji i na ustabilizowanie 

psychiki dziecka. Rodzice mają obowiązek  wychowywania 

dzieci  i dbania  

o nie, gdyż te są całkowicie od nich zależne. Oprócz 

zapewnienia im opieki medycznej i psychologicznej, bardzo 

ważnym elementem jest zachowanie rodziców. Stworzenie 

dziecku przyjaznej atmosfery bezpieczeństwa i 

wyrozumiałości, wspieranie go i pokazywanie mu jego 

wartości oraz otaczanie go miłością i czułością mogą 

zdziałać bardzo dużo. Dzięki takim działaniom dziecko może 

w spokoju powracać do zdrowia i dalej się rozwijać. W 

dalszym czasie takie działania rodziców mogą być bardzo 

pozytywnym bodźcem  

do rozwoju zachowań prospołecznych u dziecka oraz 

utrwaleniem  

u niego poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa. 





Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę pojawienia się 

depresji. W badaniach wykazano, że w przypadku dość 

dużego procenta chorych (30-60%) pierwszy i kolejne epizody 

choroby poprzedzone było jakimś wydarzeniem silnie 

stresującym. 

  

Badacze wymieniają dwa rodzaje stresorów: 

 

Somatyczne – nazwane też czynnikami egzogennymi np. 

poród, zaburzenia hormonalne, zakażenia, urazy czaszki, 

zażywanie niektórych leków. 

 

 

Psychiczne – różnorodne wydarzenia życiowe związane 

głownie ze stratą lub porażką np. śmierć bliskiej osoby, 

rozwód, utrata pracy, przeprowadzka, niepowodzenia 

materialne. 

































Zaburzenia emocjonalne to nieprawidłowa reakcja 

emocjonalna na bodźce zewnętrzne.  

Zaburzenia emocjonalne polegają na wahaniach nastroju oraz 

zakłóceniach myślenia oraz działania. 

 

U dzieci  zaburzenia emocjonalne  najczęściej przyjmują 

postać reakcji nerwicowych. Dziecko zaczyna reagować 

chorobliwym, nadmiernym lękiem na sytuacje generujące  

w nim  stres, które same w sobie nie stanowi realnego 

zagrożenia 

 

https://www.medonet.pl/zdrowie,stres---przyczyny--objawy--metody-zapobiegania,artykul,1729062.html


Dziecko cierpiące na  zaburzenia emocjonalne  może też stać 

się lękliwe, nieśmiałe i niepewne siebie.  

Jego aktywność ruchowa spada, powiązane jest to również  

ze spadkiem jego zainteresowania kontaktami z grupą 

rówieśniczą.  

 

 

Dziecko staje się wycofane – woli nie działać niż spotkać się  

z odrzuceniem, ośmieszeniem lub karą. Takie dzieci bardzo 

starannie wykonują swoje obowiązki, ponieważ nie są pewne 

swoich umiejętności i wartości. Są przesadnie grzeczne, 

bierne, posłuszne  

i uczynne, ponieważ boją się odrzucenia i krytyki. Często są 

też pozornie obojętne i powściągliwe w wyrażaniu uczuć, 

zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, ponieważ 

obawiają się reakcji otoczenia. Wolą unikać towarzystwa niż 

narazić się na możliwe nieprzyjemności.  

 



Dziecko z  zaburzeniami emocjonalnymi  nie ma 

zdolności  empatii, nie potrafi okazywać uczuć, często unika 

kontaktu wzrokowego. Jego lęk może objawiać się 

złośliwością i negatywnym nastawieniem do otoczenia. Woli 

samo odrzucać innych, niż zostać odrzucone. 

Innym objawem  zaburzeń emocjonalnych  u dzieci jest 

nadpobudliwość i zwiększona aktywność ruchowa. Dziecko 

reaguje emocjonalnie w sposób bardzo gwałtowny, 

niewspółmierny do sytuacji. Często są to reakcje negatywne, 

takie jak złość czy gniew. 

https://www.medonet.pl/zdrowie,empatia---przyczyny--charakterystyka,artykul,1728439.html


Również agresja może być objawem  zaburzeń 
emocjonalnych   

u dzieci (podobnie jest w przypadku osób dorosłych). 

Dziecko reaguje w ten sposób na frustrację, naśladuje 

osoby, które są dla niego autorytetami (rodziców, starsze 

rodzeństwo, kolegów). Agresja może też służyć 

osiągnięciu określonego celu – dziecko jest przekonane, 

że jest to najlepszy sposób  

na realizację zamierzeń. 



W przypadku  zaburzeń emocjonalnych  występujących u 

dzieci najczęstszą przyczyną jest atmosfera panująca w 

domu rodzinnym, problemy związane z rówieśnikami 

oraz problemy  

z nauką. Zarówno w przypadku dzieci, jak i 

dorosłych,  zaburzenia emocjonalne  to często reakcja na 

sytuacje stresujące  

i traumatyczne wydarzenia. 

 

 

 

Zaburzenia emocjonalne  leczy się przede wszystkim 

przy zastosowaniu psychoterapii, która pozwala 

pacjentowi zauważyć przyczyny zaburzeń oraz pomaga 

mu zrozumieć dysfunkcję  

i zmienić sposób zachowania w sytuacji stresującej lub 

budzącej lęk. W niektórych przypadkach do 

leczenia  zaburzeń emocjonalnych  stosuje się 

farmakoterapię. 





























8 zasad rodzica wspierającego 



1. Szanuje potrzeby swoich dzieci. Stara się zaspokajać 

je nie zapominając o potrzebach własnych i innych 

członków rodziny 

 

 

2. Daje odczuć dziecku, że wszystkie jego emocje są 

akceptowane, także te trudne. Natomiast nie akceptuje 

szkodliwych zachowań podyktowanych np. złością. 

Pokazuje jak radzić sobie z emocjami nie krzywdząc 

innych 

 

 

3. Przyznaje dzieciom prawo do samodzielnego 

rozwiązywania problemów 



4. Pozwala na dokonywanie własnych wyborów  

i ponoszenie ich konsekwencji – oczywiście wyjątkiem są 

sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych 

osób 

 

 

5. Zachęca dzieci do współpracy i pomocy, robiąc to  

z szacunkiem 

 

 

6. Stwarza warunki do słuchania empatycznego, czyli 

słuchając stara się wejść w świat dziecka, z intencją 

poznania go i zrozumienia, bez przykładania własnych 

miar i pochopnego oceniania 



7. Jest nastawiony na dialog, wspólne rozwiązywanie 

kwestii spornych, negocjowanie i wypracowywanie 

rozwiązań korzystnych dla każdego członka rodziny 

 

 

8. Zdaje sobie sprawę, z tego, że problemy w rodzinie 

muszą wystąpić, ponieważ niesie je ze sobą życie. Jest 

gotowy szukać dla nich twórczych rozwiązań 





Dziękuję za uwagę. :) 

 
Grażyna Karpiuk, psycholog w IV LO 


