
DROGI RODZICU! 

 

U coraz większej liczby dzieci i nastolatków obserwuje się obniżony 

nastrój, przygnębienie i  smutek. Szczególnie narażone są dzieci, które 

doświadczyły jakiejś straty – rodzice rozwiedli się lub zmarł jeden z rodziców, 

straciły przyjaciela lub mają konflikt z rodzicami. W grupie ryzyka znajdują się 

również dzieci  i młodzież cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub 

zachowania. Wszystkie te trudności mogą zwiększać ryzyko zachorowania na 

depresję.    

 

Granica między objawami depresji a buntem nastolatka jest 

bardzo płynna. Jednak każda zmiana w zachowaniu dziecka 

powinna nas niepokoić. 

 

DEPRESJA EPIDEMIOLOGIA: 

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych w populacji ogólnej jest bardzo 

wysokie – wynosi ok. 20 %. 

U 50 – 70 % pacjentów pierwsze objawy choroby pojawiają się pomiędzy 15          

a 25 rokiem życia.  

Pierwszy epizod depresji w wieku młodzieńczym pojawia się zwykle pomiędzy 

11 a 15 rokiem życia. 

W okresie dojrzewania gwałtownie rośnie częstość zachorowań na depresję          

i pojawia się tendencja do częstszego występowania depresji u dziewcząt. 

U 70 % nastolatków obserwuje się nawrót objawów w ciągu 5 lat.  

 

 

 



PRZYCZYNY DEPRESJI: 

Nie ma jednej konkretnej przyczyny! 

W rozwoju choroby biorą udział czynniki biologiczne i środowiskowe. 

Czynnikami ryzyka powstania choroby mogą być negatywne wydarzenia 

życiowe t.j. choroba somatyczna, zerwanie z ukochaną osobą, utrata przyjaciela 

ale także stresory związane z rodziną t.j. konflikty z rodzicami, rozwód 

rodziców, śmierć jednego z rodziców, ale także wykorzystanie lub zaniedbanie 

dziecka.  

Istnieją osoby mniej lub bardziej podatne na rozwój objawów depresyjnych.  

 

OBJAWY DEPRESJI: 

Obniżenie nastroju (opisywane czasem jako poczucie smutku i przygnębienia)  
– trwa minimum 2 tygodnie. 
Okołodobowe wahania nastroju ( zazwyczaj jest gorszy w godzinach 
porannych). 
Rozdrażnienie i zachowania agresywne! 
Niemożność cieszenia się życiem i sprawami, które kiedyś sprawiały 
przyjemność (anhedonia). 
Poczucie wyczerpania i utraty energii. 
Zobojętnienie emocjonalne (włącznie z brakiem zdolności do ekspresji swojego 
smutku lub płaczu). 
Zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność). 
Zaburzenia łaknienia (zmniejszenie lub zwiększenie apetytu). 
Obniżona zdolność skupienia uwagi i koncentracji (co prowadzi do trudności          
z nauką). 
Nieuzasadnione poczucie winy i obniżona samoocena. 
Częste zaparcia i brak miesiączki. 
Objawy lękowe. 
Dolegliwości bólowe (głowa, plecy itp.) 
Myśli samobójcze!! 

 

 



CO POMAGA?  

10 ZŁOTYCH RAD DLA RODZICÓW 

1. Aktywnie słuchaj, nie zrzędź, nie krytykuj, nie dawaj niepotrzebnych rad. 

2. Spróbuj pokazać, że starasz się zrozumieć świat z jego perspektywy. 

3. Wspieraj go nawet w najmniejszych aktywnościach, w prostych 

zadaniach w terapii, gdy zrobi to na co się umówiliście. 

4. Mów dobrze o nim, również przy innych. 

5. Zaakceptuj, że to choroba, tak jak akceptuje się inne choroby. 

6. Zainteresuj się jego sprawami, zainteresowaniami, ale nie bądź wścibski. 

7. Bądź opanowany. On też często nie radzi sobie ze swoim nastrojem           

i szuka wsparcia w innych. 

8. Pomóż mu w organizacji. Zaakceptuj, że ma kłopoty z koncentracją               

i pamięcią. 

9. Spędzaj z nim czas tak jak on lubi. 

10. Wzmacniaj i zauważaj każdą pozytywną zmianę.  

 

Rodzicu możesz pomóc swojemu dziecku, postaraj się 

przestrzegać tych kilku wskazówek: 

Stwórz w domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze 

jest ktoś, kto przytuli, pocieszy.  

Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na zabawę z nim, rozmowę. Słuchaj – nie 

pytaj. Stwórz okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi 

pytaniami.  

Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia Tobie i dziecku.  

Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż szukać dziecku gotowych rozwiązań.  

Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy            

w szkole, zaczynajcie je rozwiązywać. Pozostawaj w kontakcie z wychowawcą. 



Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że Ty też nie jesteś 

chodzącym ideałem.  

Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę 

i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem, gdy przyjdzie otrzeźwienie, 

będziesz żałować. 

Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny, jeśli to nie Ty okażesz się dla dziecka 

najlepszym oparciem. 

Rozmawiaj z innymi rodzicami. 

Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku. 

 

NIE DAJ SZANSY DEPRESJI 

Drogi Rodzicu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na 

temat depresji, jej objawów, przyczyn i sposobów 

leczenia zapraszamy na konsultacje w ramach dyżurów 

pedagoga i psychologa. 

 


