
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Co to jest depresja?  

To poważna choroba polegająca na zaburzeniu nastroju i stanu emocjonalnego człowieka, często 

uniemożliwiająca funkcjonowanie, normalne życie. Cechuje się głównie pogorszeniem nastroju, 

zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań.  

Do końca lat sześćdziesiątych XX wieku wielu psychiatrów kwestionowało występowanie zaburzeń 

depresyjnych u dzieci i młodzieży.  

Wątpliwości biorą się stąd, że u dzieci i młodzieży przejawia się ona w odmienny sposób niż u 

dorosłych. Dorośli na ogół zdają sobie sprawę ze znacznego obniżenia nastroju i mówią, że przeżywają 

smutek, rozpacz, niepokój. Zwykle też analizują i podają przyczyny zmiany samopoczucia.  

Młodzi ludzie rzadko potrafią określić precyzyjnie objawy i nazwać przeżywane emocje. Depresja 

uwidacznia się u nich raczej w psychosomatyce (zahamowanie, apatia). Natomiast słownie komunikują 

poczucie odrzucenia („nikt mnie nie kocha”, „nikomu na mnie nie zależy”) lub ujemny obraz własnej 

osoby („nie dam rady, jestem do niczego”), a nie smutek.  Zazwyczaj też więcej w ich przeżyciach jest 

poczucia krzywdy niż poczucia winy. 

Często mówią po prostu: „ Mam doła, nic mi się nie chce.”, „Dzisiaj mam deprechę, nigdzie nie 

wychodzę.”, „Nie kochacie mnie!”, „Wiedziałem, że wam na mnie nie zależy!”, „Dajcie mi święty 

spokój! Nic nie potrafię!”  

Depresja młodzieńcza – dane statystyczne  

Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) symptomy depresji przejawia: 

◦ 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym 

◦ 2% dzieci w szkole podstawowej 

◦ 4- 8 % dorastających w grupie wiekowej 13- 18 lat (notuje się wysokie tendencje wzrostowe) 

 (dane dotyczą depresji zdiagnozowanej jako jednostkę chorobową)  

Epizody depresji w okresie dojrzewania zdarzają się stosunkowo często, a objawy depresji występują  

dwukrotnie częściej u dorastających dziewcząt niż chłopców.  

Jakie możemy wyróżnić objawy depresji u dzieci ? 



Zaburzenia sfery 

emocjonalnej to m.in.: 

Zaburzenia sfery 

poznawczej to m.in.: 

Zaburzenia sfery 

społecznej to m.in.: 

Zaburzenia 

aktywności to m.in.: 

Zaburzenia zachowania 

to m.in.: 

 Obniżenie nastroju, 

przygnębienie, 

smutek, niestabilność 

emocjonalna; 

 Podwyższony poziom 

lęku- przed innymi, 

przed porażką, przed 

przyszłością; 

 Poczucie winy; 

 Letarg i poczucie 

beznadziei; 

 Niezdolność do 

przeżywania 

przyjemności- 

anhedonia; 

 drażliwość, dysforia, 

napady wściekłości  

 Rozpacz.  

 

 Trudności w 

obszarze nauki 

szkolnej (trudności w 

uczeniu się, 

niepowodzenia 

szkolne, trudności w 

skupieniu uwagi, 

brak wytrwałości w 

nauce); 

 Poczucie małej 

wartości; 

 Zaburzenia myślenia; 

 Brak zainteresowania 

życiem, 

 Przekonania i 

nastawienie 

pesymistyczne do 

świata i ludzi; 

 Przekonanie o 

nieskuteczności 

własnych działań i 

nieuchronnym 

niepowodzeniu; 

 Uczucie nudy i 

niemożność 

znalezienia 

przyjemności; 

 Myśli samobójcze.  

 

 Izolacja; 

 Brak wsparcia; 

 Odwrócenie się 

od bliskich; 

 Osamotnienie.  

 Wybuchy gniewu, 

agresji, 

złośliwość; 

 Mała kontrola 

impulsów 

emocjonalnych; 

 Obniżenie napędu 

psychoruchowego; 

 Trudności w 

rozpoczęciu 

działania, szybkie 

zrezygnowanie z 

aktywności; 

 Zaburzenie 

systemów 

dobowych 

objawiające się 

trudnościami w 

rannym 

wstawaniu, 

późnym kładzeniu 

się spać, lepszym 

funkcjonowaniu w 

godzinach 

wieczornych  

 Zaniedbany 

wygląd i brak 

dbałości o higienę; 

 Zaburzenia 

odżywiania- 

zmniejszenie 

apetytu lub 

wzmożenie 

apetytu.  

 

 Odmowa chodzenia 

do szkoły, ucieczki z 

domu, wagary; 

 Zachowania łamiące 

normy i zakazy 

społeczne; 

 Eksperymentowanie 

ze środkami 

psychoaktywnymi; 

 Chaotyczna i 

przypadkowa 

aktywność 

seksualna; 

 Zachowania 

autodestrukcyjne, w 

tym zachowania 

samobójcze, 

samookaleczenia.  

 

 

Ponadto mogą występować dolegliwości somatyczne polegające na skupieniu się na funkcjonowaniu 

ciała, zgłaszaniu różnorodnych objawów nie mających potwierdzenia w badaniu lekarskim, spadku 

sprawności i złym samopoczuciu, np. bóle głowy, bóle brzucha, itp. 

DEPRESJA MŁODZIEŃCZA bardzo często manifestuje się w postaci zakamuflowanej, nie prostej, 

np. poprzez: 



 zaburzenia łaknienia (w tym anoreksja, bulimia), 

 zaburzenia snu, 

 bóle głowy, bóle brzucha, 

 nadmierna męczliwość,  

 fobie ( np. fobia szkolna) 

 zachowania niszczycielskie. 

Nietypowość symptomów depresyjnych u młodzieży skłoniła do wprowadzenia, paradoksalnego- z 

pozoru- określenia depresja bez depresji.  Wtedy nas pierwszy plan wysuwają się różne dolegliwości 

somatyczne, nie ma też wyraźnego pogorszenia nastroju. 

Nie wszystkie w/w objawy muszą świadczyć o depresji. Nie wszystkie muszą więc niepokoić, ponieważ 

w naturalnym rozwoju dziecka zdarzają się różne okresy jego aktywności  

i zachowania. Niektóre wiążą się z „burzą hormonów”, inne z przejściowymi problemami właściwymi 

do wieku np. młodzieńcza miłość.  

U dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, często w obrazie depresji dominuje niepokój, a nie 

apatia, objawiający się rozdrażnieniem, rozproszeniem uwagi i nadmierną aktywnością bez przerw na 

odpoczynek. W wielu przypadkach specjaliści błędnie więc rozpoznają ADHD zamiast depresji.  

Typowy nastolatek czy depresja?  

Bywa, że dziecko nie okazuje otoczeniu radości przez dłuższy czas, co jest normalne. Należy uważniej 

przyjrzeć się zachowaniu, jeśli zmieni się ono również w innych sferach życia (np. straci kontakt z 

przyjaciółmi, kilka tygodni jest przygnębiony, nauczyciel potwierdzi obserwację negatywnych zmian). 

W takiej sytuacji koniecznie trzeba skonsultować się ze specjalistą.  

Wyznaczniki depresji - do rozpoznania depresji trzeba stwierdzić obecność co najmniej 5 z podanych 

objawów, bez żadnej przyczyny somatycznej, przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie.  

Do poradni i szpitali najczęściej trafiają młodzi ludzie z zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami 

zachowania, fobiami oraz anoreksją i bulimią. 

Zaburzenia depresyjne leczy się farmakologicznie i psychologicznie.  

W leczeniu młodych osób niezbędne jest zaangażowanie całej rodziny, ich wsparcie i miłość, bo sama 

farmakologia jest niewystarczająca.  
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