
Depresja młodzieńcza często jest bagatelizowana przez osoby dorosłe z otoczenia chorego i tłumaczona jest 

młodzieńczym buntem, a tymczasem ok 20% osiemnastolatków ma za sobą przynajmniej jeden epizod 

depresyjny. 

Rozwój depresji u dzieci i młodzieży zależy od złożonego współdziałania czynników biologicznych, 

psychologicznych, społecznych i środowiskowych. 

 

SKĄD BIERZE SIĘ DEPRESJA: 
CZYNNIKI BIOLOGICZNE, czyli to, co 
w genach:  

 Historia chorób 
psychicznych, w tym 
depresji, w rodzinie – 3-
krotnie większe ryzyko 
zachorowania 

 Poziom dziedziczenia 
depresji wynosi co najmniej 
50% 

WYDARZENIA AKTYWIZUJĄCE 
WYSTĄPIENIE DEPRESJI:  

 Wśród dzieci i młodzieży 
najczęstszym stresującym 
wydarzeniem jest: śmierć 
rodzica, przyjaciela, rozwód, 
żałoba, samobójstwo w 
bliskim otoczeniu, utrata 
więzi przyjacielskiej.  

 Stresujące wydarzenia w 
takich dziedzinach, jak: 
związki romantyczne, 
edukacja, związki 
rówieśnicze i z rodzicami, 
praca, zdrowie.  

 Niektóre z niekorzystnych 
wydarzeń w życiu 
dorastających ludzi, takie 
jak trudności w kontaktach 
z rówieśnikami, 
niepowodzenia szkolne, 
mogą także wynikać z 
depresji i stanowić jej 
objaw.  

WPŁYW ŚRODOWISKA WE 
WCZESNYM DZIECIŃSTWIE: 

 niepewny, lękowy typ więzi 
emocjonalnej z rodzicami 
wpływa na obraz siebie i 
zdolności regulacji 
nastrojów 

 negatywne, chłodne, 
odrzucające, z dystansem 
traktowanie i brak wsparcia 
rodziców  

 nadmiernie krytyczny i 
kontrolujący, restrykcyjny, 
niezaangażowany styl 
wychowawczy  

 niedostępność rodziców z 
powodu choroby, np. 

depresji lub choroby 
somatycznej, nadużywania 
alkoholu, środków 
psychoaktywnych, 
przemocy w rodzinie  

 utrata jednego lub dwójki 
rodziców na skutek śmierci, 
separacji, rozwodu  

 niski status społeczny i złe 
warunki życia rodziny  

CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE 
SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI 
OBJAWÓW DEPRESJI U DZIECI TO 
M.IN.:  

 wysoki lęk,  

 niska samoocena,  

 wysoki samokrytycyzm,  

 niskie osiągnięcia szkolne, 

 niskie umiejętności 
społeczne, 

 wysoki perfekcjonizm

RODZICU, NIE IGNORUJ: 

TEGO, JAK DZIECKO MYŚLI, 

UCZY SIĘ, POSTRZEGA: 

• trudności z koncentracją uwagi  

• problemy z podejmowaniem decyzji  

• zwiększone poczucie winy  

• gorsze wyniki w nauce  

TEGO, JAK DZIECKO SIĘ CZUJE: 

• liczne niespecyficzne skargi 

somatyczne, np.: bóle głowy, brzucha, 

nudności, zawroty głowy itp. 

• zakłócenia apetytu  

• utrata energii  

TEGO, CO DZIECKO CZUJE: 

 • wzmożona drażliwość, złość, 

wrogość  

• smutek  

• obawy przed śmiercią  

• znudzenie  

• utrata zainteresowania 

przyjemnościami  

TEGO, JAK SIĘ ZACHOWUJE : 
 

• zachowania ryzykowne  

• wybuchy krzyku, skarg  

• unikanie wysiłku  

• rezygnowanie z zabaw z 

rówieśnikami  

RELACJI DZIECKA Z INNYMI:  

• trudności w kontaktach z ludźmi  

• społeczna izolacja  

• kłopoty z komunikacją  

• wygórowana wrażliwość na 

odrzucenie  

• poczucie samotności dziecka przy 

jednoczesnym przekonaniu, że na 

kontakt z innymi nie zasługuje  

 

Jeśli widzisz, że z twoim dzieckiem dzieje się coś niepokojącego możesz skonsultować swoje 

wątpliwości z psychologiem szkolnym bądź wychowawcą. 


