
Depresja u dzieci i młodzieży

Depresja u dzieci i młodzieży przyczyny
Przyczyn depresji może być wiele. Zazwyczaj wymienia się czynniki:

•genetyczne,

•rodzinne,

•osobowe,

•stres. 

Według  naukowców  występowanie  depresji  u rodziców  aż  trzykrotnie  zwiększa

prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia u ich dzieci. Badania pokazują, że u 20

do 50 proc. chorych na depresję rodzice cierpieli  na to schorzenie bądź inne zaburzenia

psychiczne. Dowody na genetyczny czynnik etiologiczny występowania depresji  są dość

silne.

Należy jednak zaznaczyć, iż same geny nie są jedyną przyczyną, która warunkuje pojawienie

się depresji. Musi zaistnieć odpowiedni bodziec: środowisko w którym pacjent przebywa,

stresory. 

Dopiero  takie  oddziaływanie  może  prowadzić  do  zaburzenia.  Środowisko  rodzinne  ma

istotne znaczenie w pojawieniu się depresji. 

Czynnikami sprzyjającymi mogą być:

•konflikty w rodzinie,

•śmierć bliskiej osoby,

•przemoc,

•zaniedbania czy uzależnienia rodziców.

Ważnym czynnikiem jest też jakość więzi między rodzicami a dzieckiem. Brak wrażliwości

pomiędzy bliskimi, niedostateczne wsparcie czy nieprawidłowe postawy rodzicielskie mogą

sprzyjać  zaburzeniu.  Wśród  czynników  psychologicznych,  z kolei  wymienia  się  wysoki

poziom lęku u dzieci czy niską samoocenę.

Dzieci, które są zbyt krytyczne wobec siebie, mają tendencje do perfekcjonizmu czy niskie

umiejętności  społeczne,  są  bardziej  narażone  na  rozwój  depresji.  Stres,  jakiego

doświadczyło dziecko również może prowadzić do depresji. Przyczyny napięcia mogą być

różne,  m.in.  zawody  miłosne,  zerwane  przyjaźnie,  problemy  w szkole,   kłopoty  ze

zdrowiem. 



Depresja u dzieci i młodzieży objawy 
Objawy opisywanego zaburzenia u dzieci mogą różnić się od tych występujących u osób

dorosłych. Należy przy tym zaznaczyć, że jak wśród osób dorosłych, tak i u dzieci objawy

depresji mogą się nieco różnić, u poszczególnych osób. 

U dzieci i młodzieży natomiast pojawia się zwykle m.in:

•drażliwość,

•depresyjny nastrój,

•niezdolność do odczuwania przyjemności,

•irytacja,

•lęk,

•obawa,

•pobudzenie lub opóźnienie reakcji psychomotorycznych,

•zmęczenie,

•zaburzenia snu,

•bóle brzucha, głowy – charakterystyczne dla depresji u dzieci,

•utrata apetytu lub nadmierny apetyt,

•zmiana masy ciała,

•zmiany nastroju w ciągu dnia (rano gorsze),

•wycofanie się ze związków rówieśniczych,

•słabe wyniki w nauce,

•odmowa chodzenia do szkoły,

•negatywna ocena siebie, świata, przyszłości,

•poczucie winy (rzadziej u dzieci, częściej u młodzieży i dorosłych),

•myśli samobójcze,

•niemożność koncentracji,

•nieumiejętność podejmowania decyzji,

•skupianie na negatywnych aspektach sytuacji.

Warto  również  zaznaczyć,  iż  u dzieci  częściej  niż  u dorosłych  pojawia  się  drażliwość, 

rzadziej  natomiast występuje nastrój depresyjny. W przypadku młodzieży depresja może

mieć również charakter atypowy, gdzie występują takie objawy, jak:

•hipersomnia (nadmierna senność),



•znaczny przyrost masy ciała,

•uczucie ciężkości kończyn,

•pobudzenie.



Depresja u dzieci i młodzieży występowanie.

Według najnowszych badań zachorowalność na depresję wśród dzieci i młodzieży wzrasta.

Dane wskazują,  że depresja  występuje częściej  wśród dorastającej  młodzieży niż  wśród

dzieci.

Dane epidemiologiczne różnią się nieco w zależności od źródła. W przypadku maluchów

jest to od 0,4 do 2,5 proc., a wśród młodzieży wskaźniki występowania wahają się między 2

a 8 proc.

U  dzieci  nie  ma  różnic  płciowych  w występowaniu  zaburzenia.  Natomiast  w wieku

dojrzewania depresja częściej występuje u dziewcząt.   Podejrzewa się, że nawet 20 proc.

nastolatków przed ukończeniem 18 r.ż. może zapaść na depresję. 

Depresja rozpoznanie
Rozpoznania  depresji  u dzieci  i młodzieży  zwykle  dokonuje  psycholog  na  podstawie

wywiadu  i odpowiednich  testów.  Jednym  z nich  jest  Inwentarz  depresji  u dzieci  CDI,

służący do diagnozowania dzieci w wieku 7–12 lat. Bada on następujące czynniki:

•obniżony nastrój,

•problemy interpersonalne,

•nieefektywność,

•utratę zainteresowania,

•negatywną samoocenę.

Depresja może  również  współwystępować  w zaburzeniach  zachowania  i emocji,  czy

zaburzeniach posttraumatycznych. Pomocny w diagnozie może być Kwestionariusz Becka

dla Dzieci  - do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych. Składa się on z kilku skal:

•samooceny – badającej poczucie kompetencji, własnych zdolności czy pozytywnej oceny

siebie,

•depresji – odnoszącej się do negatywnych myśli dziecka na swój temat, życia, przyszłości,

smutku oraz innych objawów depresji,

•lęku – badającej lęki dziecka związane m.in. ze szkołą, zdrowiem,

•złości – sprawdzającej występowanie u dziecka poczucia krzywdy, negatywnych myśli czy

uczucia złości,

•zaburzeń  zachowania  –  kontrolującej  m.in.  występowanie  ewentualnych  zaburzeń

opozycyjno-buntowniczych.



Każda ze skal zawiera po 20 pytań, na które dziecko odpowiada: nigdy, czasem, często,

zawsze. 

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży
Leczenie  w zależności  od  stanu  pacjenta  obejmuje  psychoterapię  lub  psychoterapię

i farmakoterapię.

W  pierwszej  kolejności  specjalista  przeprowadza  wywiad  z pacjentem  i jego  rodziną.

 Wykonuje  testy  i ustala  wszystkie  czynniki,  jakie  mogły  wpłynąć  na  rozwój

zaburzenia. Psycholog zwraca  również  uwagę  na  ewentualne  współistniejące  zaburzenia

i odpowiednio prowadzi terapię.  

Jej elementami są między innymi wspieranie wewnętrznego systemu kontroli czy poprawa

relacji w rodzinie . Celem działań jest m.in.:

•łagodzenie objawów zaburzenia,

•nauka metod radzenia sobie ze stresem,

•budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

•poprawa relacji z rówieśnikami.

W przypadku leczenia depresji wskazana  jest  również  psychoedukacja,  czyli  przekazanie

pacjentowi i jego rodzinie informacji o możliwych przyczynach zaburzenia, jego objawach

i sposobach leczenia.

W psychoterapii, która może mieć postać indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, to właśnie

ta  ostatnia  jest  szczególna.  Środowisko rodzinne może przyczyniać  się  do  wzmacniania

objawów . Co więcej, kluczowe w terapii dziecka jest również zaangażowanie rodziców. 

Co chroni dzieci i młodzież przed depresją?
Nie jesteśmy bezbronni  wobec depresji.  Istnieją  czynniki,  które potrafią  nas  efektywnie

chronić, a są to m.in.:

•czynniki biologiczne, takie jak dobry stan zdrowia, regularne ćwiczenia fizyczne,

•czynniki  psychologiczne  –  wysoki  poziom  inteligencji,  temperament,  wysokie  poczucie

własnej  wartości,  wysoka  ocena  własnej  skuteczności,  optymistyczny  styl  postrzegania

rzeczywistości,

•rodzina  i najbliżsi,  a dokładnie  związki  oparte  na  poczuciu  bezpieczeństwa,  dobra

komunikacja,  zadowolenie  rodziców  z małżeństwa,  elastyczna  organizacja  rodziny,  niski

poziom stresu w rodzinie, dobre warunki społeczno-ekonomiczne.



Pamiętajmy, aby utrzymywać dobry kontakt z dzieckiem, rozmawiajmy z nim, obserwujmy.

 Pytajmy jak się czuje, jakie ma problemy, czy możemy mu pomóc.

Pamiętaj:

1. Rozmawiaj  z dzieckiem  o problemach,  o tym,  co  dzieje  się  w domu,  w szkole  i poza

szkołą.

2.Staraj się aktywnie słuchać dziecka i szanować jego zdanie.

3.Unikaj stresu w rodzinie.

4.Staraj się efektywnie komunikować.

5.Jeśli coś cię niepokoi w zachowaniu dziecka , rozmawiaj z zaufanymi osobami, które je

znają .

6.Zwróć  szczególną  uwagę  na  dobre  samopoczucie  twojego  dziecka  podczas  zmian

życiowych, takich jak rozpoczęcie nowej szkoły lub okres dojrzewania.

7.Chroń dobre samopoczucie twojego dziecka podczas zmian, przed przemocą.

8.Zachęcaj dziecko do odpowiedniej ilości snu. Prawidłowego i  regularnego odżywiania się,

aktywności fizycznej i robienia rzeczy, które lubi.

9.Znajdź czas, aby spędzić go z dzieckiem.

10.Jeśli  twoje dziecko ma myśli  o wyrządzeniu sobie krzywdy lub już to zrobiło.  Szukaj

natychmiast pomocy u specjalisty. 
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