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WITAM WSZYSTKICH RODZICOW! 

 

Kontynuujemy temat zwiany z depresją nastolatków. 

 

 

Depresja – Nie oceniam- Akceptuję 

 

 
Depresja jako choroba lub inaczej- klinicznie rozpoznany zespół depresyjny to długotrwały, 

szkodliwy i poważny stan charakteryzujący się nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi 

objawami psychicznymi i fizycznymi. Jak wiele innych chorób może dotknąć każdego z nas – 

bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status materialny. 

 

Źródłem depresji mogą być różne czynniki: 

- Biologiczne- wrodzone, dziedziczne 

- Psychologiczne- związane z urazami emocjonalnymi, stratą, życiem w ciągłym stresie 

- Somatyczne- odczuwane przez ciało i  związane z wpływem innych chorób 

 

Depresja objawia się w każdym aspekcie funkcjonowania dziecka. Symptomy związane z 

aktywnością szkolną to głównie: częstsze spóźnienia, zwiększona absencja, opuszczanie 

pierwszej lekcji, unikanie lekcji, na których przewidziane są sprawdziany, wycofanie z 

aktywnego udziału w lekcjach, częste nieprzygotowanie do zajęć szkolnych. 

 

Objawy depresji:  

1. Symptomy na poziomie wewnętrznym: lęk, niepokój, smutek, rozpacz, poczucie 

beznadziejności, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, chwiejność  

emocjonalna, drażliwość, poczucie winy, myśli samobójcze, spowolnieni tempa myślenia, 

przygnębienie, rozpacz, zmiany w sposobie myślenia wpływające na negatywny obraz siebie i 

rzeczywistości oraz pesymistyczną wizję przyszłości, ciągłe wahania nastroju. 

2. Symptomy na poziomie zachowania: unikanie spędzania czasu z rówieśnikami, brak 

reakcji emocjonalnej i całkowita obojętność, wagary, niewywiązywanie się z danego słowa, 

nierealizowanie obietnic, płaczliwość, występowanie nieadekwatnej do sytuacji reakcji, 

izolacja od otoczenia, brak dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, zachowania impulsywne, 

autoagresja, ucieczki z domu, brak wywiązywania się z obowiązków, nagłe wybuchy złości, 

częste uskarżanie się i pretensje lub trudna do wyjaśnienia drażliwość. 

3. Objawy somatyczne: spadek energii, senność, nadmierna męczliwość, wzrost zaburzenia 

łaknienia, bóle głowy, bóle brzucha, bóle w okolicy karku, kręgosłupa, wysychanie błon 

śluzowych, ucisk w klatce piersiowej, biegunka, moczenie nocne. 

 

Przerażające statystyki – w ramach kampanii przedstawiono przerażające statystyki 

policyjne, zgodnie z którymi w ubiegłym roku 177 dzieci popełniło samobójstwo- jedno z 

nich miało mniej niż 9 lat, 15 ofiar to dzieci w wieku od 10 do 14 lat, a aż 161 – to nastolatki 

w wieku od 15 do 19 lat. Natomiast dwa lata temu prawie 600 dzieci i młodzieży próbowało 

odebrać sobie życie. 

 

Ważne telefony: Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111- czynny od 

poniedziałku do soboty w godz. Od 12.00 do 20.00 

Infolinia dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin- tel.22 885 84 83- czynna od 

poniedziałku do piątku w godz. 11.00 do 19.00 



Młodzieżowy Telefon Zaufania – 192 88 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pomoc psychiatryczno-pedagogiczna -22 855 44 32 

Centrum ITAKA –antydepresyjny telefon zaufania, tel. 22 654 40 41, czynne w poniedziałki i 

czwartki w godz. Od 17.00 do 20.00 

 

Niewątpliwie niełatwo jest młodemu człowiekowi żyć w czasach wszechobecnie panującego 

kultu idealizmu i doskonałości. Każda porażka jest frustrująca, a brak zrozumienia i wsparcia 

ze strony bliskich osób może przyczynić się do zaburzeń w sferze psychicznej. 

 

Dbajmy o siebie wzajemnie i bądźmy czujni.  

Dużo zdrowia!  

 

Jestem dla Pastwa i dla Waszych dzieci. 

 

Iwona Szymczak – pedagog (iterlecka@wp.pl) 

 

 


