
Depresja nastolatków



Występowanie depresji u młodzieży
Depresja w rozumieniu medycznym jest chorobą i
należy ją odróżnić od przejściowego
przygnębienia, obniżonego nastroju czy
krótkotrwałej reakcji na trudną sytuację. Jest to też
coraz częściej pojawiający się problem zdrowotny, 
który może występować w bardzo rożnych
okresach życia człowieka – od dzieciństwa po pożną
starość.

W Polsce depresja dotyka około 1,5 mln. osób (to 
tyle ile mieszka w Warszawie). Szacuje się, że
od 10 do 15% młodzieży cierpi z powodu zaburzeń
depresyjnych, a niektóre dane wskazują, że
objawy depresyjne można stwierdzić nawet u co 
trzeciego nastolatka.



Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży

Na rozwój depresji może mieć wpływ również:

 nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez członków rodziny,

 przemoc w rodzinie,

 przewlekła choroba któregoś z rodziców, innego członka rodziny lub samego dziecka,

 utrata ukochanej bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub np. rozwodem rodziców,

 sytuacje psychicznego, fizycznego lub seksualnego wykorzystywania przez opiekunów,

 przewlekły konflikt małżeński rodziców,

 zaniedbanie,

 brak zainteresowania,

 wrogość i emocjonalne odrzucenie, nadmierne kontrolowanie przez rodziców,

 obarczanie dziecka zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością,

 trudna sytuacja materialna oraz społeczna izolacja rodziny.

Przyczyną wystąpienia klinicznej nie jest jakiś pojedynczy czynnik biologiczny czy jedno
zewnętrzne zdarzenie. Z pewnością należy brać pod uwagę procesy biochemiczne
zachodzące w mózgu, czynniki genetyczne czy wpływ środowiska zewnętrznego.



Co wskazuje na depresję u nastolatka?
Jeśli większość z poniższych objawów trwa u Ciebie lub twojego dziecka przez dłużej niż dwa

tygodnie, warto się zwrócić do specjalisty:

drażliwość, chwiejność nastroju, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe

obniżony nastrój, apatia, niechęć do aktywności, które wcześniej sprawiały
radość

wycofanie się z relacji z rówieśnikami i rodziną, brak energii, bezczynność

pogorszenie zdolności intelektualnych, problemy z koncentracją, pamięcią, 
gorsze stopnie w szkole

zmiana apetytu - jego brak, chudnięcie lub przeciwnie – objadanie się

zbyt mało lub zbyt dużo snu. Nocna aktywność, niechęć do wstawania rano

 skargi na nudę, poczucie beznadziei

zaniechanie dbałości o wygląd

krytycyzm wobec siebie, nadwrażliwość z powodu odrzucenia, poczucie winy

nasilone skargi na dolegliwości fizyczne – np. bóle brzucha, głowy

autoagresja, samookaleczenie się, odurzanie (alkohol, leki, narkotyki)

zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.



Słowa ważne w depresji:

Kocham Cię

Jesteś dla mnie ważna/ważny

Nie zostawię Cię

Nie wiem co się z Tobą dzieje, ale 
chce Ci pomóc



Jak rozmawiać z bliskim który ma depresję



Sposoby leczenia



Gdzie szukać pomocy?

Każdy ma prawo prosić o pomoc. Można ją znaleźć m.in.

na stronie internetowej: www.forumprzeciwdepresji.pl.

Antydepresyjny telefon forum działa w każdą środę i czwartek w 
godzinach 17.00-19.00: (22) 594 91 00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Historie nastolatków, którzy poradzili sobie z depresją –
www.porcelanoweaniolki.pl

Listę przydatnych kontaktów można znaleźć na stronie -
www.pokonackryzys.pl



Depresję można wyleczyć!


