
Wsparcie dziecka w depresji przez rodziców CZĘŚĆ I 

 

 Kiedy pojawia się diagnoza dla dziecka- depresja, to spora część rodziców zastanawia się, 

dlaczego właśnie ich dziecko zachorowało na depresję. Przyczyny choroby mogą być tak 

oddalone w czasie, że mogą być trudne do zidentyfikowania. Ponadto, należy pamiętać o 

wielowymiarowości źródeł depresji. Są to czynniki biologiczne- geny i wiek, czyli okres 

dojrzewania, predyspozycje psychologiczne dziecka i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, a także czynniki społeczne i różne wydarzenia życiowe. 

 Warto pamiętać, że okres dojrzewania, to czas bardzo dużych zmian emocjonalnych, 

fizycznych, hormonalnych, społecznych i poznawczych u dziecka. Jeżeli do tego dojdą trudne 

wydarzenia w życiu młodej osoby, nawet wiele lat wcześniej, to ich skutki mogą dać o sobie znać 

właśnie w okresie dorastania. 

 To, co rodzice mogą zrobić, oprócz zastosowania zaleconej farmakoterapii (jeżeli została 

zalecona), to poszukać pomocy psychoterapeutycznej. Oprócz tego, rodzice mogą zrobić jeszcze 

wiele dla swojego dziecka. Jedną z nich to sprawdzić, czy istnieją czynniki, które aktualnie mogą 

podtrzymywać depresję. Mogą to być konkretne wydarzenia sprzed okresu dojrzewania lub u 

jego progu, tzw. wyzwalacze depresji, które mogą wciąż być aktywne. A do nich mogą należeć: 

przeprowadzka, zmiana szkoły i trudności z adaptacją do nowego miejsca, konflikty rodzinne, 

kłótnie pomiędzy rodzicami, rozwód rodziców, ponowne małżeństwo jednego z rodziców, bycie 

świadkiem, bądź ofiarą przemocy, wyprowadzenie się z domu członka rodziny (np. starszego 

rodzeństwa), uzależnienie u któregoś lub obojga rodziców, odrzucenie przez grupę rówieśniczą, 

koniec relacji koleżeńskiej, miłosnej, poważna choroba własna, bądź kogoś bliskiego z rodziny, 

śmierć ważnej osoby dla dziecka, porażka w postaci niezdanego egzaminu czy zbyt niskich 

osiągnięć od oczekiwanych przez dziecko i/lub najbliższych, usunięcie ze szkoły. Im więcej 

trudnych doświadczeń w życiu młodego człowieka, tym większe ryzyko depresji.  

 Jeżeli nawet doszło do intensywnych negatywnych wydarzeń, to ich niekorzystny wpływ 

może zostać osłabiony przez wsparcie ze strony najbliższych oraz, gdy dzieci są uczone, że na 

trudnych wydarzeniach można się czegoś nauczyć i dzięki temu w przyszłości mogą poradzić 

sobie lepiej dzięki kolejnemu doświadczeniu. Ważne jest dawanie dziecku przyzwolenia na 

popełnianie błędów i akceptowania go nadal z jego słabościami i wadami. Cenne jest uczenie 

dziecka wyciągania wniosków z wydarzeń (pytając- czego nowego dzięki temu doświadczeniu 

dowiedziałaś/eś się o świecie? czego nowego dowiedziałaś/eś się o sobie?). Traktowanie 

trudnych zdarzeń jako lekcji do nauczenia się czegoś, pozwala lepiej sobie radzić przez dzieci. 

Dodatkowo okazywana dziecku wiara w umiejętności poradzenia sobie przez dziecko ze strony 

rodziców dodadzą mu siły psychicznej. Lepiej lub gorzej, ale dzieci zrobią tyle, ile będą potrafiły 

na dany moment.  

 Często jest tak, że depresja dziecka jest kolejną depresją w rodzinie, na którą choruje 

albo mama, albo tata, albo ktoś jeszcze inny, kto bierze aktywny udział w życiu dziecka. Jeżeli w 

rodzinie nastolatka jest ktoś, kto ma depresję, to ta osoba także wymaga leczenia. Bardzo 

trudno będzie dziecku „wyjść” z depresji, jeżeli ktoś z jego najbliższego otoczenia, szczególnie 

jeden z rodziców cierpi na tę samą chorobę i się nie leczy. Niezbędna będzie psychoterapia i 

prawdopodobnie farmakoterapia, o której zdecyduje lekarz psychiatra. 

 Dla nastolatka wyzwalaczem depresji najczęściej może być utrata relacji z kimś dla 

dziecka ważnym. Mówiąc najprościej, dziecko ma wątpliwość- „Jak ja sobie teraz poradzę bez 

niej, bez niego, bez nich?”. Innym ważnym wyzwalaczem będzie doświadczona porażka 

osobista, (co wywołuje u dziecka zaniżenie poczucia własnej wartości), a to wywołać może lęk 

przed utratą ważnej relacji. Pytanie w głowie nastolatka to- „A co jeśli teraz mnie odrzucą, 



kiedy zobaczą moje niedoskonałości, słabości, moje niepowodzenie? Przestanę być dla 

niej/niego/nich ważny?” Wówczas mogą okazywać nieustannie niezadowolenie z samego siebie, 

ze swoich osiągnięć, kiedy stale powtarza, że do niczego się nie nadaje, że nic nie umie, że jego 

życie jest bez sensu. To, czego potrzeba, to dużo dobrego słowa do dziecka o dziecku, a także 

uważne wysłuchanie jego zmartwień, wątpliwości, bez oceniania, by następnie wspólnie 

poszukać jakiegoś rozwiązania. 

 Nastolatkowie są szczególnie wrażliwi na odrzucenie przez innych. To pokazuje, że 

młodzi ludzie wymagają większej uwagi i wsparcia ze strony najbliższych, kiedy jakaś relacja 

(koleżeńska, rodzinna) traci na jakości lub się po prostu kończy. Wszystkie pozostałe relacje, 

jakie jeszcze dziecko ma z innymi są w tym okresie bardzo ważne do podtrzymania i to ze strony 

innych, bo dziecko może zacząć się wycofywać, izolować. Młody człowiek najbardziej 

potrzebuje społecznego wsparcia, czyli świadomości, że w jego otoczeniu są ludzie na których 

pomoc naprawdę może liczyć, gdy ma problemy. To wsparcie jest bardzo ważne ze strony 

dorosłych. 

   

 W depresji zaburzeniu ulegają 3 obszary funkcjonowania: myślenie (dominują 

negatywne myśli o samym sobie- „jestem beznadziejny”, „nie jestem nic wart”; o świecie „ludzie 

są podli”; „na nikim nie można polegać” o przyszłości- „wszystko jest bez sensu”, „i tak nic z 

tego nie będzie”), uczucia (smutek, zniechęcenie, żal i płacz, obojętność, gniew i złość) i 

zachowanie człowieka (brak energii, wycofywanie się z wszelkich aktywności, izolowanie się, 

samotność). Jednocześnie wszystkie  wzajemnie na siebie wpływają i każda zmiana w jednym z 

nich wpływa na pozostałe i sprzyja zmianie u kolejnych, trochę jak w domino.  

 Przyglądając się zachowaniu depresyjnego człowieka widoczna jest mała ilość 

aktywności (brak energii i siły, niska motywacja do wysiłku). Jest to nie tylko efekt depresji, ale 

też czynnik ją podtrzymujący, co może jeszcze bardziej ją pogłębiać. Brak aktywności sprzyja 

powiększaniu się przygnębienia z powodu braku pozytywnych wydarzeń, co skutkuje jeszcze 

większym izolowaniem się. Dodatkowo mała ilość podejmowanych czynności wcale nie służy 

odpoczynkowi, po którym można by nabrać sił. Nawet, kiedy chorzy nastolatkowie odpoczywają, 

to stale zamartwiają się lub wspominają negatywne wydarzenia, lub myślą o sobie źle biorąc na 

siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co kończy się wielkim poczuciem winy. A jest to 

olbrzymi psychiczny ciężar, który tylko odbiera siły. Dochodzą jeszcze trudności ze snem, gdzie 

osoby depresyjne są stale zmęczone i często niewyspane, a także trudności w prawidłowym 

odżywianiu (brak apetytu i odmawianie regularnego jedzenia, bądź częste podjadanie lub 

przejadanie się niezdrowym pożywieniem z dużą ilością cukru i tłuszczu, które tylko chwilowo 

poprawiają samopoczucie, a właściwie znieczulają na chwilę). Rodzicom może się wydawać 

niezrozumiałe, że ich dziecko nagle nie ma siły, aby wyjść z domu, albo ubrać się w coś innego, 

czy nawet się umyć. A im częściej dziecko rezygnuje z różnych czynności, tym trudniej jest mu 

to zrobić następnym razem.  

 Ograniczenie aktywności pogłębia depresję z następujących powodów: 

 im mniej aktywności, tym mniej okazji do pozytywnych doświadczeń, które mogą 

poprawić nastrój (nastolatek unika doświadczeń, bo zakłada, że mogą go spotkać tylko te 

niemiłe); 

 mała aktywność to mało okazji do spędzania czasu z innymi, czyli pogłębianie się izolacji 

i poczucie samotności, opuszczenia, poczucia „nic dla innych nie znaczę”; 

 spędzanie czasu samotnie sprzyja zamartwianiu się i rozmyślaniu o problemach, 

trudnościach, własnych słabościach; 



 Chory nastolatek potrzebuje dużo „ciepłej” uwagi, życzliwości, zrozumienia ich 

cierpienia, oferowania pomocy i pomagania mu czasem w najprostszych czynnościach. Bez 

pomocy kogoś, kto będzie zachęcał życzliwie, motywował spokojnym tonem głosu nastolatek 

będzie pogrążał się w jeszcze głębszej depresji i siedzeniu w domu. Krzyk, krytyka, oskarżanie, 

obwinianie sprawią, że dziecko jeszcze bardziej odsunie się od osób z takim zachowaniem. A 

„dziwne, inne” zachowanie nastolatka może wywoływać u dorosłych złość, z którą mogą radzić 

sobie przez impulsywne, agresywne zachowania. Stąd tak ważne jest zrozumienie mechanizmu 

depresji przez rodziców.  

 Myśląc o zmianie zachowania dziecka warto najpierw przeanalizować: jakie aktywności 

dziecko podejmowało kiedyś, a jakie jeszcze podejmuje teraz? Pomocna może okazać się Lista 

Aktywności przeciętego nastolatka, do której koniecznie dopisać kolejne czynności, które pasują 

do Waszego dziecka. 

 

aktywność dawniej teraz 

uprawianie sportu w grupie- jakiego?   

uprawianie sportu indywidualnie- jakiego?   

taniec   

jazda na rowerze   

jazda konna   

jogging   

jazda na deskorolce   

jazda na rolkach/wrotkach   

jazda na hulajnodze   

chodzenie do szkoły   

odrabianie prac domowych   

obowiązki domowe   

korepetycje   

gra na instrumencie   

sztuki plastyczne- glina, rysunek, malowanie   

gotowanie/pieczenie   

pisanie (opowiadań, wierszy, pamiętnika)   

oglądanie tv z rodziną   

spożywanie posiłków z rodziną   

zakupy z rodziną   

spędzanie czasu z rodziną   

wolontariat   

chodzenie do kina   

chodzenie na imprezy   

zapraszanie znajomych do domu   

odwiedzanie znajomych w ich domu   

organizowanie przyjęć np. urodziny dla 

znajomych 

  

udział w uroczystościach rodzinnych np. 

urodziny, komunie, chrzty, śluby, wesela 

  

gry komputerowe   

utrzymywanie znajomości internetowych   

prowadzenie Facebooka   

opieka nad zwierzątkiem domowym   



 Czy któraś z aktywności wzbudziła u Waszego dziecka zainteresowanie? Czy jest jakieś 

zajęcie, które kiedyś było ważne dla dziecka i do którego chciałoby powrócić? Czy pojawił się 

jakiś nowy pomysł u dziecka, na spróbowanie czegoś, co do tej pory było tylko w sferze cichych 

marzeń? 

 Zachęcam rodziców do głębszej refleksji poprzez zastanowienie się nad pytaniem - gdyby 

syn/córka poczuli się lepiej, to czym by się zajęli? Czy wróciliby do jakiś zajęć? Czy 

spróbowaliby coś innego, o czym może kiedyś mówili, ale nigdy nie robili tego?  

  

 Zapraszam do części 2 artykułu, gdzie rodzice będą mogli poznać kolejne techniki 

pomagania swojemu dziecku w leczeniu depresji (dziennik aktywności i tabela wartości ich 

dziecka). 

 

Literatura: 

 „Depresja u nastolatka. Poradnik dla rodziców” M.Parkinson, S.Reynolds  

 

 „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać” K.Ambroziak, 

A.Kołakowski, K.Siwek  

 

 

 

 

 

opracowała: Izabela Karpisz- psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 


