
Depresja u dzieci i młodzieży- jak rozpoznać objawy i pomóc dziecku.  

Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niecharakterystyczne i przypominają 

przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku. Diagnoza 

depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i 

emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń 

odżywiania. Depresja u nastolatków często postrzegana jest w kategoriach niegrzecznego zachowania, 

demoralizacji, lenistwa czy młodzieńczego buntu  i nie jest im przez to udzielana niezbędna pomoc. 

Nieskuteczne są też wtedy komunikaty kierowane do dziecka takie jak : „weź się w garść”, „inni mają 

dużo gorzej”.  

Diagnoza i leczenie depresji jest bardzo istotna, ponieważ nieleczona może przynieść wiele 

negatywnych skutków takich jak pogorszenie przystosowania społecznego (brak kontaktu z 

rówieśnikami), trudności w nauce, zwiększone ryzyko samobójstwa, zwiększone ryzyko depresji w 

przyszłości. 

Występowanie depresji u dzieci i młodzieży 

Na kliniczną depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych powyżej 2-, 3-go roku życia, 2% w grupie 

dzieci 6-12 lat oraz do 20% w grupie młodzieńczej. 

Charakterystyczną cechą depresji okresu dzieciństwa i dojrzewania jest wysoki współczynnik 

współzachorowalności. Najczęściej z depresją współwystępują zaburzenia lękowe. 30-70% dzieci z 

depresją spełnia równocześnie kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych. 

U młodszych dzieci z depresją myśli samobójcze rzadziej przeradzają się w konkretne plany i próby 

ich realizacji, natomiast u młodzieży ryzyko podjęcia próby samobójczej jest bardzo duże. 

Objawy depresji: 

 wyraźne obniżenie nastroju utrzymujące się przez dłuższy czas, niezależnie od okoliczności i 

pory dnia, 

 rozdrażnienie, płaczliwość, skłonność do wpadania w złość lub rozpacz, wrogość wobec 

otoczenia. w wielu przypadkach tego typu symptomy występują w większym natężeniu, niż 

smutek, 

 obniżona samoocena, poczucie bycia gorszym, niż rówieśnicy. nieadekwatne obwinianie się, 

nadmierne poczucie winy, 

 pogorszone funkcjonowanie w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym – zaniedbywanie 

obowiązków, pogorszenie wyników w szkole, brak motywacji do działania, zamykanie się w 

czterech ścianach własnego pokoju, postępująca alienacja, 

 utrata zainteresowania otaczającą rzeczywistością, rzeczami które wcześniej sprawiały 

przyjemność. nieumiejętność odczuwania radości, 

 obniżenie aktywności fizycznej, spędzanie czasu w łóżku, przedłużająca się bezczynność, brak 

inicjatywy, problem z mobilizacją do działania, 

 obniżenie sprawności intelektualnej – problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, uczeniem 

się, logicznym myśleniem. zubożenie mowy, zdawkowe wypowiedzi, 



 problemy ze snem – bezsenność lub senność, zaburzenia rytmu dobowego – wstawanie lub 

zasypianie o nietypowych porach, brak aktywności w ciągu dnia, 

 zaburzenia łaknienia lub nadmierny apetyt, zauważalna utrata masy ciała lub nadmierne 

przybieranie na wadze, 

 ucieczka w używki: alkohol, papierosy, narkotyki. skłonność do zachowań patologicznych, 

zamknięcie w rzeczywistości wirtualnej (media społecznościowe, gry komputerowe etc.), 

 myśli samobójcze, których konsekwencją mogą być próby odebrania sobie życia. 

 

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży 

Depresja jest złożoną chorobą, na którą wpływ ma wiele czynników. Wymienia się głównie 

przyczyny:  

 genetyczne. Występowanie depresji u rodziców 3-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo 

zachorowania u dziecka. Zaburzenia depresyjne lub inne choroby psychiczne stwierdza się u 

rodziców około 20-50 procent nastoletnich pacjentów. Czynniki genetyczne zwiększają 

podatność dziecka na tzw. stresory i jego predyspozycję do wystąpienia depresji oraz lęku; 

 rodzinne. Depresja bardzo często powodowana jest wystąpieniem stresorów w najbliższym 

otoczeniu, na gruncie rodzinnym. Do głównych tego typu czynników należą: konflikty w 

rodzinie, niski statut społeczno-ekonomiczny rodziny, śmierć jednego z rodziców lub 

opiekunów, przemoc fizyczna, gwałt, molestowanie seksualne w rodzinie, zaniedbanie ze 

strony rodziców, oziębłe relacje, brak czułości i zainteresowania dziećmi, niedostępność 

rodziców (np. z powodów zawodowych), niewłaściwy styl wychowawczy, choroby rodziców 

wywołujące niewydolność wychowawczą rodziny, a także generujące poczucie zagrożenia i 

postawy lękowe u dzieci, uzależnienie członków rodziny od używek, przestępczy lub 

pasożytniczy sposób funkcjonowania; 

 osobowościowe, psychologiczne, mające zarówno charakter pierwotny i wrodzony, jak też 

występujące wtórnie, w tym: wysoki poziom lęku, niska samoocena, wysoki samokrytycyzm, 

zniekształcenia poznawcze, negatywny styl poznawania i wyjaśniania otaczającego świata, 

niskie umiejętności społeczne, wysoki perfekcjonizm; 

 związane z ekspozycją na stres. Tego typu czynniki zazwyczaj nakładają się na determinanty 

wymienione wyżej, pełniąc rolę swoistego wyzwalacza. Z badań wynika, że nawet 70 procent 

nastolatków, u których stwierdzono depresję, wcześniej przeżyło traumatyczne wydarzenie. 

Tego typu stresorami są: uczestnictwo w wypadku, choroba, kalectwo, zawód miłosny, 

prześladowanie fizyczne i psychiczne, odrzucenie społeczne, zwłaszcza przez środowisko 

rówieśnicze, upokorzenie, zawstydzenie, wyśmianie, niepowodzenia w szkole, na polu 

sportowym i w kontaktach towarzyskich. 

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży 

Leczenie depresji u młodzieży obejmuje trzy poziomy postępowania: 



1. farmakoterapia. W przypadku młodzieży z dostępnej gamy farmaceutyków wybiera się 

zazwyczaj dobrze tolerowane leki z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny 

(SSRI). Należy nadmienić, że wbrew powszechnemu mitowi nie powodują one uzależnienia i 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia; 

2. psychoterapia. W przypadku nastoletnich pacjentów najlepsze wyniki przynosi terapia 

poznawczo-behawioralna, oparta na próbie zrozumienia własnych emocji i zmiany stylu 

myślenia. Metody tego typu sprawdzają się zwłaszcza w sytuacji zaburzeń o podłożu 

lękowym; 

3. psychoedukacja. W leczeniu depresji ważne jest też uświadomienie rodzicom oraz dzieciom 

podstawowych faktów, a więc wyjaśnienie, że depresja jest chorobą, że nie należy się jej 

wstydzić ani jej piętnować, a także – jakie są metody leczenia, ich skuteczność oraz możliwe 

skutki uboczne.  

Jeśli zauważymy u dziecka jakiekolwiek niepokojące zachowanie lepiej od razu skonsultować to 

ze specjalistą (psycholog, psychiatra) niż  bagatelizować problem i doprowadzić dziecko do 

głębokiej depresji.  
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