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JAK POMÓC DZIECKU W DEPRESJI? – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 
 CZEGO NIE ROBIĆ/ MÓWIĆ? CO NALEŻY ROBIĆ/ MÓWIĆ 

 Doradzanie typu: „Weź się w garść.”, „Przestań tak się 
zachowywać.” Niczego realnie nie wnosi, zdecydowanie nie 
pomaga, może pogłębiać poczucie winy chorego dotyczące braku 
umiejętności poradzenia sobie ze swoim stanem  

 „To nic takiego” – poprzez taką informację bagatelizujemy sprawę  
 Powtarzanie, że „inni mają gorzej” wskazuje chorej osobie na fakt, 

że wyolbrzymia swój problem, a w rzeczywistości, gdyby wzbudziła 
w sobie choć troszkę motywacji, pewnie udałoby się go rozwiązać… 

 Wywieranie PRESJI poprzez powtarzanie, co trzeba, co nie trzeba 
robić, np. „Wyjdź do ludzi”, „Uśmiechaj się!” – to również wzmaga 
poczucie winy i utwierdza w przekonaniu o beznadziejności 
chorego 

 Komunikat typu „Rozumiem, co czujesz”- tak naprawdę nikt nie wie, 
co czuje druga osoba, ponieważ nie mamy narzędzia, aby 
„zaglądnąć” do czyjegoś umysłu, stąd tego rodzaju wsparcie może 
wzmagać myśli chorego – „nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co 
czuję.”   

 „Będzie dobrze. Zobaczysz” – chory nie jest w stanie myśleć  
o przyszłości lub widzi ją jedynie w „czarnych” barwach, dlatego 
taka informacja nie jest dla niego wspierająca. 

 ZOBACZYĆ!!! – najważniejszym krokiem, aby pomóc jest zauważyć, 
że nasze dziecko zachowuje się w nietypowy sposób 

 WYSŁUCHAĆ – bez doradzania, oceniania, krytykowania, itd., 
pozwolić na to, by dziecko mogło nazwać swoje przeżycia i podzielić 
się nimi z inną osobą (istnieje teoria, zgodnie z którą sama 
„obecność”, bliskość innych osób aktywizuje do podejmowania 
działania)  

 Uzyskanie wsparcia i zrozumienia ze strony OSOBY ZNACZĄCEJ 
bywa kluczowe, pokażmy dziecku, że jesteśmy przy nim, jest dla nas 
ważne 

 Czasami samo nazwanie choroby bywa pomocne, odciąża od 
poczucia winy, przekonania, że „jestem do niczego” 

 Pomóż dziecku uwierzyć w siebie – twórz sytuacje, które pomagają 
zmieniać myślenie o sobie (np. kółko plastyczne, harcerstwo, itp.) 

 Komunikaty typu: „Zrób tak, jak możesz najlepiej”, „Zrób tyle, ile się 
da” daje mu przestrzeń do wykazania się aktywnością bez 
wywierania na nim presji 

 Uświadamianie potrzeby zmiany myślenia, np.: 

 „Jestem do niczego!” –  „Jasiu, jeśli zostaniemy w tym przekonaniu, 
to pomoże Ci to, czy nie?”  

 Zawieranie umów: „Jasiu, nie chcę popełnić błędu. Nie wiem, czy 
możesz to zrobić. Powiedz mi o tym.”  

 Zabrać PRESJĘ (ile się da)  

 Nie należy wymagać, żeby dziecko kontrolowało swój nastrój- 
warto stosować komunikat w stronę dziecka, że „bycie smutnym 
jest w porządku” 

 Przekazywać informację, że depresja jest jak „poczekalnia” – kiedyś 
się kończy i ten stan mija.  

 


