
Jak odróżnić obniżenie nastroju od depresji,  

która powinna nas zaniepokoić? 

Zależnie od okoliczności u większości z nas może wystąpić obniżony czy depresyjny nastrój, 

np. w odpowiedzi na stres lub presję ze strony otoczenia. Jeśli istnieje bezpośrednia zależność 

między danym zdarzeniem a obniżonym nastrojem – nie mówimy o depresji, ale o reakcji 

adaptacyjnej . Depresyjny nastrój utrzymuje się zwykle dłużej niż samo zdarzenie. Warto 

pamiętać, że trwająca aktualnie pandemia koronawirusa  i ryzyko zachorowania na COVID jest 

stanem przewlekłego stresu. Depresyjny nastrój to zaledwie 1 z 9 objawów depresji.  Aby 

rozpoznać depresję  musimy mieć do czynienia z obniżonym nastrojem lub utratą 

zainteresowań i niemożnością przeżywania radości. Objawom tym towarzyszą 4 inne – mogą 

to być trudności poznawcze, zmniejszenie sprawności myślenia, przyrost lub spadek masy 

ciała, wzmożone lub osłabione łaknienie, brak energii, bezsenność lub nadmierna senność. 

Wszystkie te objawy występują jednocześnie co najmniej przez 2 tygodnie, a także wpływają 

na funkcjonowanie i są źródłem cierpienia psychicznego.  W depresji ma miejsce istotna zmiana 

w zdolności chorego do funkcjonowania i odczuwa on cierpienie . 

Występowanie depresji u dzieci i młodzieży 

Na kliniczną depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych 2% w grupie dzieci 6-12 lat oraz do 

20% w grupie młodzieńczej. Charakterystyczną cechą depresji okresu dzieciństwa i 

dojrzewania jest współwystępowanie  zaburzeń lękowych. 30-70% dzieci z depresją spełnia 

równocześnie kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych. U młodszych dzieci z depresją myśli 

samobójcze rzadziej przeradzają się w konkretne plany i próby ich realizacji, natomiast u 

młodzieży ryzyko podjęcia próby samobójczej jest bardzo duże. 

Objawy:   Podobnie jak u dorosłych, objawami depresji u dzieci są: 

 smutek 

 ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały 

radość  

 zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie 

 poczucie braku nadziei i sensu życia 

 niskie poczucie własnej wartości 

 nadmierne poczucie winy 

 poczucie bezradności 

 nawracające myśli o śmierci i samobójstwie 

 spadek energii 

 nadmierna męczliwość 

 zaburzenia koncentracji uwagi 

 wzrost lub spadek apetytu 

 zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z 

zasypianiem lub wczesne wybudzanie). 



W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta . Dla 

depresji w tej grupie wiekowej charakterystyczny jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. Często 

pojawia się wycofanie społeczne, zmiany apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie), wahania 

rytmu dobowego, utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność, jak 

sport czy spotkania z rówieśnikami. 

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży 

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. Jeśli dziecko wypowiada 

myśli na temat braku sensu życia, interesuje się umieraniem, twierdzi, że chciałby zasnąć i 

więcej się nie obudzić, szuka informacji na temat leków, to należy dziecko obserwować.  

Gdzie szukać pomocy 

Depresja jest chorobą i dlatego warto wiedzieć, gdzie można szukać pomocy.  

Podstawowymi metodami leczenia depresji są działania  w postaci psychoterapii oraz 

działania medyczne i włączenie leków.  

Ważne telefony 

 Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01.  

 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji (22) 594 91 00.  

 Telefon zaufania dla dzieci 116 111.  

 Telefon zaufania dla dzieci 800 080 222.  

 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100.  

Jak rodzice mogą pomóc dziecku ? 

Na początek, rodzice dziecka z depresją, pomogą mu, jeśli postarają się zrozumieć chorobę. 

Do tego potrzebne jest uznanie diagnozy i zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat depresji.  

Ważne jest, aby rodzice z konsekwencją wspierali realizację wszystkich, proponowanych form 

leczenia. Często konieczność kontaktu z lekarzem psychiatrą budzi u rodziców i opiekunów 

lęk. Warto też zacząć od najprostszych rzeczy: na przykład rozmowy 

Jeśli tylko będzie to możliwe, warto delikatnie i z wyczuciem, zachęcać dziecko do aktywności 

fizycznej. Kiedy doświadcza się obniżonego nastroju, trudno zmobilizować się do ćwiczeń. Ale 

właśnie to, może dość szybko poprawić samopoczucie naszego dziecka. 

Rola rodziców w powrocie dziecka do zdrowia jest bardzo ważna. Zrozumienie dla trudności 

dziecka, otoczenie go troskliwą opieką i okazywanie  miłości, sprawi, że będzie mu łatwiej 

mierzyć się z chorobą. Przyspieszy także jego powrót do zdrowia. 


