
Rodzic w obliczu depresji dziecka 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
Depresja - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest wiodącą przyczyną niesprawności  
i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. To 
choroba, którą można i należy leczyć.  
 
Ważne  – depresja to poważna, śmiertelna choroba. Może dotykać ludzi niemal w każdym wieku – 
dzieci, nastolatki i dorosłych. Przyczyny depresji są złożone, to zwykle kombinacja czynników 
genetycznych, biologicznych, środowiskowych i psychologicznych.  
 
Osoba z depresją nie zawsze leży na łóżku i nie ma siły wstać, by podjąć się jakiejkolwiek 
czynności. Depresja ma wiele twarzy. Jeśli Twoje dziecko źle się zachowuje, nie chce 
współpracować, buntuje się, jest leniwe, brakuje mu motywacji, jest bardziej smutne niż zwykle, źle 
sypia  – nie bagatelizuj tego faktu. Twoje dziecko może chcieć powiedzieć Ci coś ważnego! Może 
ma depresję? 
 
Kiedy „coś” często wokół nas się dzieje, wiele osób doświadcza tego samego to bywa, że to „coś” 
staje się powszechne, typowe, że zaczynamy uodparniać się na pewne zachowania, trudności, 
zaburzenia – można powiedzieć, że przywykamy, przyzwyczajamy się. Tak bywa np. ze stresem – 
wielu ludzi dzisiaj mówi, że stres to coś normalnego, każdego dotyczy i nie ma się nad czym 
rozwodzić, trzeba go unikać – czy to nie jest częsta rada lekarzy: „Mniej stresu”. 
Bywa też, że bagatelizujemy diagnozy w sprawie dysleksji, bo tylu uczniów ma opinie, że 
zaczynamy kwestionować ich słuszność, co rodzi ryzyko lekceważenia potrzeb takich dzieci.  
Uruchamia również nieadekwatne, niewłaściwe próby przeciwdziałania lub pomocy.  
 
I tak też bywa z depresją. Całkiem często można usłyszeć wypowiedzi typu: „Nie przesadzajmy  
z tą depresją. Niech wezmą się w garść i do pracy. Zamiast narzekać niech się czymś zajmą, 
niech przejmą jakieś obowiązki.  Kolejna  wymówka – to całe gadanie o depresji, stresie, fobiach, 
dysleksji… - co jeszcze wymyślą, żeby zwalniać ludzi z podejmowania działań i odpowiedzialności. 
Nikt nie obiecywał, że życie będzie łatwe”. 
 
 
 
Słyszałeś/ słyszałaś takie wypowiedzi? Pomyślałeś/pomyślałaś lub 
powiedziałeś/powiedziałaś  tak kiedyś? 
 
 
Depresja zaburza funkcjonowanie całego organizmu – powoduje zmiany w fizjologii, sposobie 
myślenia i odczuwania, wpływa negatywnie na zachowanie młodego człowieka. 
 
Po czym możesz poznać, że twoje dziecko może mieć depresję? Główne objawy depresji to: 
 

 Obniżony nastrój (przygnębienie, lub ciągłe rozdrażnienie, długotrwały smutek,  bywa, ze 
rozpacz bez konkretnego powodu, utrata spontaniczności, większa płaczliwość) 

 obniżony napęd (brak sił do działania, spowolnienie, zmęczenie,), 
 utrata odczuwania przyjemności (apatia i zobojętnienie na różne ważne dotąd sprawy dla 

dziecka) 
 
Warto pamiętać, że powyższym objawom często towarzyszy także: 

 negatywny sposób myślenia zarówno o sobie, jak i innych ludziach, o przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, postrzeganie innych jako lepszych, obwinianie siebie za wiele 
rzeczy - „Jestem nikim”, „Jestem kretynem”, „Nie jestem tak dobry jak inni”, „Nikogo nie 
obchodzę”, „Wszystko przeze mnie”, „Wszystko psuję”, „Beze mnie będzie lepiej” itp. 



 wycofanie z kontaktów z innymi, mniejsza chęć do rozmów, zabaw, spotkań 
 rezygnowanie z zajęć do tej pory lubianych, dających przyjemność 
 poczucie winy, beznadziejności, bezsensu, 
 zmiana dotychczasowego zachowania 
 drażliwość, ciągłe podenerwowanie i łatwe wpadanie w złość 
 narastanie niechęci do nauki, spadek motywacji, trudności w skupieniu uwagi, 

zapamiętywaniu, nieobecności w szkole (czasami jedynie na pierwszych lekcjach) 
 niechęć i unikanie wysiłku 
 brak dbałości o siebie, swój wygląd i higienę 
 a także szereg objawów somatycznych: (bóle, problemy z jedzeniem -  utrata apetytu, 

zmiany wagi, ze snem - z zasypianiem, wybudzaniem się w nocy) 
 niepokojące, czasami niejednoznaczne wypowiedzi lub komunikaty na portalach 

społecznościowych, np. o śmierci, chorobie, samobójstwie 
 
 
Jeśli obserwujesz któreś z powyższych zachowań, zwłaszcza jeśli się powtarzają, łączą, utrzymują 
przez  dłuższy czas – to koniecznie powiedz dziecku o tym, co widzisz i co cię niepokoi. Zapytaj o 
powody takiego zachowania, zapytaj czy i czego potrzebuje w takiej sytuacji. Nigdy nie lekceważ 
żadnego z powyższych zachowań. Okaż zrozumienie i zaoferuj wsparcie – jeśli sam nie wiesz co 
zrobić, skontaktuj się ze specjalista. Nigdy nie lekceważ jakichkolwiek wypowiedzi, informacji 
na temat śmierci, choroby, czy samobójstwa - to nie jest prawda, że osoby, które chcą 
popełnić samobójstwo o tym nie mówią.  
 

 
Nie daj się zwieść obiegowym opiniom – wiele z  nich może być szkodliwa.  
 
Oto kilka przykładów szkodliwych sformułowań: 
 

Nieprawda Prawda 
 

Pozytywne myślenie może wyleczyć depresję Optymistyczne myślenie ułatwia powrót to 
zdrowia, ale samo nie jest w stanie wyleczyć  
choroby 

Depresja pojawia się pod wpływem złych 
wydarzeń w naszym życiu 

Złe wydarzenia mogą być źródłem smutku, 
obniżenia nastroju, ale zaburzenia depresyjne 
to coś więcej niż sporadyczne uczucie smutku. 
Depresja może pojawić się, nawet jeśli 
wszystko w życiu wydaje się iść dobrze 

Rozmawianie o depresji tylko pogarsza 
sytuację 

Ważna jest rozmowa, okazane wsparcie, ale 
także aktywne słuchanie i branie na poważnie 
tego, co chory próbuje nam przekazać oraz 
zgłoszenie się po profesjonalną pomoc. 

Dzieci nie mają depresji Depresja u dzieci jest faktem. W 
przeciwieństwie do osób dorosłych u dzieci 
mogą nasilić się zachowania agresywne, 
destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład 
samookaleczanie) i buntownicze, a także 
wzrasta drażliwość. 

Depresja wpływa tylko na nastrój Depresja oddziałuje na cały organizm 
Wystarczy czymś się zająć i przestać tyle 
myśleć — samo przejdzie. Jak będziesz zajęty, 
to zapomnisz i po sprawie 

Uciekając od uczuć przyczyniasz się do 
zaostrzenia objawów. 

Konsultacja z psychiatrą/psychoterapeutą to 
oznaka słabości. Jeśli muszę zwrócić się do 
kogoś po pomoc, to znaczy, że zupełnie nie 
radzę sobie z życiem 

Jeśli widzisz, że potrzebujesz pomocy i  
sięgasz po nią — to wykazujesz się aktem 
odwagi. Masz odwagę pomagać sobie, dbasz o 
siebie 

 



 
 
Takie nieprawdziwe sformułowania utrudniają, a nawet mogą blokować podjęcie właściwych 
działań w radzeniu sobie z depresją. Co przeważa w twoim myśleniu ? 
 
 
Młodzi ludzie szukają pomocy. Bywa, że szukają i odnajdują ulgę, zapomnienie, czy choćby 
chwilową poprawę samopoczucia, nastroju np.  w alkoholu, narkotykach, dopalaczach, czy też 
innych zachowaniach ryzykownych. Ulgę może też przynosić samookaleczanie, nieustanne 
przesiadywanie przed komputerem.  
 
Narastające uczucie bezradności, bark rozwiązań i perspektywy zmiany, brak zrozumienia i 
wsparcia może przynieść najpoważniejszą możliwą konsekwencję depresji -  myśli i zachowania 
samobójcze. Poczucie bezradności może wydawać się nie do zniesienia. Odebranie sobie życia, 
przejście do innego świata może wydawać się jedynym, choć skrajnym sposobem „poradzenia 
sobie” z trudnością. 
 
 
Co możesz zrobić? Jak możesz pomóc?  
 

 Koniecznie porozmawiaj  - słuchaj uważnie, mów o swoich uczuciach i obserwacjach, 
szczerze o tym, co cię niepokoi. Wyraź swoją troskę, spróbuj otworzyć się na to co 
przeżywa dziecko – nie podważaj jego odczuć.  
 
Powiedz np.:  
 
Ostatnio często słyszę jak mówisz, że nic ci się nie chce, że nic cię nie cieszy. Bardzo 
mnie to niepokoi i martwi. Zastanawiam się , czy za twoimi słowami nie kryje się coś 
poważnego, może masz jakieś problemy, może doświadczasz jakiś trudności. 
Porozmawiaj, proszę, ze mną o tym co przeżywasz, co się dzieje u ciebie. Poszukajmy 
rozwiązań.  
 
Jednak nie  ponaglaj, nie udzielaj rad, nie podawaj jedynie słusznych rozwiązań. Okaż  
zainteresowanie. Dziecko przede wszystkim potrzebuje twojej uwagi, uważnego 
wysłuchania i zrozumienia, a potem oczywiście chęci pomocy. 
 
 
Kiedy podejmujesz rozmowę z dzieckiem warto żebyś np. powiedział/powiedziała: 

 Cieszę się, że ze mną o tym otwarcie rozmawiasz, to ważne dla mnie,  
 Wierzę ci, że to nie jest łatwe 
 Czasami tak bywa, że pojawiają się problemy 
 Chcę ci pomóc, zastanawiam się czego najbardziej potrzebujesz 

 
Kiedy podejmujesz rozmowę z dzieckiem z objawami depresji nie mów: 

 Wszystko będzie dobrze 
 Nie smuć się, uśmiechnij się 
 Zrób coś z sobą, ogarnij się 
 Nie przesadzaj! Inni maja gorzej! Ja w twoim wieku… 
 Czas najwyższy wziąć się za siebie, zrób coś z sobą 
 Depresja! No co ty nie powiesz! Paluszek i główka to szkolna wymówka 
 Już ja ci wybije z głowy te depresję 
 Weź się w garść.  
 Teraz wszyscy maja depresję 

 
 
Pamiętaj, że twoje postawy wobec depresji mogą wspierać, ale też blokować wychodzenie z 
choroby.  



 
Możesz utrudniać wychodzenie z choroby kiedy: 

 Zaprzeczasz i mówisz, że depresja nie jest żadną chorobą. To zwykłe lenistwo i wymówki, 
zwykłe kombinowanie 

 Jesteś nadopiekuńczy – Najważniejsze jest zdrowie, zatem skoro moje dziecko jest chore, 
to nie musi się starać, ja przestaję od niego wymagać.  

 Przejawiasz ambiwalentne myślenie (tak, ale…) – mam świadomość, że depresja to 
choroba, ale moje dziecko musi się zmobilizować do działania. Musi jak najszybciej 
wyzdrowieć, żeby nie robić sobie zaległości 

 
Stajesz się sprzymierzeńcem kiedy: 

 Okazujesz  akceptację i zrozumienie – wiem, ze moje dziecko jest chore. Mam 
świadomość, ze depresja przynosi konkretne, realne ograniczenia, a dziecko wymaga 
wsparcia. Jednak rozumiejąc sytuację, staram się podchodzić do dziecka jak najbardziej 
normalnie. 

 Współpracujesz ze specjalistami – zgłoś się do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. 
 

 
 
Ważne: 
Najczęściej depresja, jest efektem współdziałania kilku różnych czynników, m.in.: 

 czynniki biologiczne (np. czynniki genetyczne, zmiany poziomu neuroprzekaźników w 
mózgu, stan zdrowia somatycznego, choroby przewlekłe, uzależnienia), 

 czynniki psychologiczne (np. stresujące wydarzenia życiowe i sposoby radzenia sobie z 
nimi, relacje małżeńskie, rodzinne i relacje z innymi osobami), 

 czynniki społeczne i kulturowe (np. sieć wsparcia społecznego, poczucie samotności, 
sytuacja zawodowa, szkolna, materialna, mieszkaniowa). 

 
Kiedy należy zgłosić się do psychiatry? 
Zawsze wtedy, gdy stan zdrowia psychicznego budzi niepokój danej osoby lub otaczających ją 
ludzi. Jeśli objawy depresji o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu utrzymują się przez 2–4 
tygodnie, wówczas, niezależnie od przyczyn, wskazana jest konsultacja psychiatryczna.  
Jeśli nasilenie objawów jest znaczne, konsultacja psychiatryczna powinna się odbyć jak 
najszybciej. Jeśli objawy depresyjne utrzymują się zaledwie 2–3 dni, ale ich występowanie 
powtarza się często lub cyklicznie (np. co miesiąc), także wskazana jest wizyta u psychiatry. 
 
 
 
Pamiętaj! 
Nasilone myśli i tendencje samobójcze są stanem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. 
Należy wtedy natychmiast zgłosić się do lekarza psychiatry w poradni zdrowia psychicznego lub 
innej ambulatoryjnej jednostce, albo bezpośrednio do izby przyjęć szpitala psychiatrycznego. 
Wówczas nie jest koniecznie skierowanie na hospitalizację psychiatryczną. 
 
 
Zapamiętaj! 

 Depresja jest chorobą, którą można i należy leczyć. 
 Depresję często można wyleczyć. 
 Ze względu na poważne konsekwencje objawów depresji, nie można jej lekceważyć. 
 Leczenie depresji powinno się rozpocząć jak najszybciej, pozwala to osiągnąć lepszy 

rezultat. 
 Decyzję o podjęciu leczenia i rodzaju terapii podejmuj razem z lekarzem. 
 Leczenie z reguły nie jest bardzo uciążliwe, ale bywa długotrwałe, dlatego bardzo ważna 

jest współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń. 
 
 
 



 
 
Pomagaj dziecku rozwiązywać problemy i pamiętaj, że modelujesz zachowania. Dzieci 
patrzą na nas, słuchają nas i korzystają z dostarczonych wzorców.  
 
Jak ty reagujesz w sytuacjach trudnych, jakie zachowania, styl radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi modelujesz? Które z poniższych zdań mogłyby byc wypowiedziane prze ciebie?: 

 No co zrobisz, nic nie zrobisz 
 To i tak nic nie da 
 Nie masz na to wpływu 
 Musisz się przyzwyczaić 
 Nie przesadzaj, zdystansuj się  
 Muszę pomyśleć co zrobić i porozmawiam z nim o tym jutro 
 To nie jest łatwa sytuacja, ale już nie raz radziłam sobie z trudnościami 
 To trudne, ale tez i okazja do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności 
 Musze o tym porozmawiać z mamą, może przyda się cudza perspektywa 
 Ok, to powiedz co się stało, z czym masz problem? Czy już próbowałeś coś z tym robić? 

Co? Z jakim skutkiem? Czego potrzebujesz? Kto może ci w tym pomóc? 
 

Jaki z powyższych zdań płynie przekaz? Czy może być wsparciem dla innych, dla twojego dziecka 
w sytuacjach trudnych?  

 
 

Iwona Haba 
Psycholog szkolny 

 
 


