
ZABURZENIA DEPRESYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

DEPRESJA jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz 
szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba 
należy do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym nasileniem 
objawów lub może ona przyjmować postać nawracających epizodów o łagodnym, 
umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia. 
Objawy depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym – np. zaburzeniom 
lękowym (rozpoznaje się wtedy zaburzenia depresyjno-lękowe) lub są reakcją na przykre, 
traumatyczne wydarzenia (zaburzenia adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej). 
 
Narzędziem pozwalającym na wczesne rozpoznanie depresji u dzieci jest skala CDI (Children 
Depression Inventory). Jest to test wykorzystujący samoocenę dziecka, stosowany między 7. 
a 17. rokiem życia. Niestety,  nie jest on wykorzystywany przez lekarzy pierwszego kontaktu.  
Obecnie najczęściej stosowanym narzędziem w diagnozowaniu tej choroby u dzieci, 
młodzieży i dorosłych są kryteria DSM-IV- klasyfikacji zaburzeń psychicznych: 
 
 Depresyjny nastrój lub rozdrażnienie utrzymujące się przez większość dnia. 
 Istotnie zmniejszone zainteresowanie lub obniżenie przyjemności we wszystkich lub 

prawie wszystkich codziennych działaniach.  
 Znaczny spadek masy ciała pomimo braku diety lub przyrost wagi oraz wzrost lub spadek 

apetytu. 
 Bezsenność lub nadmierna senność. 
 Pobudzenie psychomotoryczne lub zahamowanie psychoruchowe. 
 Zmęczenie lub brak energii. 
 Poczucie braku własnej wartości lub nadmiernej, często nieadekwatnej winy. 
 Zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji uwagi, niezdecydowanie. 
 Powracające myśli o śmierci, powracające myśli samobójcze, plany samobójcze. 
 
Przyjmuje się, że jeśli co najmniej pięć spośród wyżej wymienionych objawów występuje 
niemal codziennie przez okres dwóch tygodni, zmieniając dotychczasowe funkcjonowanie 
człowieka, wówczas mamy do czynienia z depresją. 
Wyżej wymienione symptomy wywołują długotrwały stres, nieprzystosowanie społeczne, 
niemożność sprostania zwykłym obowiązkom lub inne trudności w ważnych obszarach 
funkcjonowania. 
 
Nie istnieje taka jednostka chorobowa jak „depresja dziecięca”, dlatego u wielu dzieci nie 
stawia się takiej diagnozy. Są jednak podstawy, by przypuszczać, że depresja dotyka nawet 
co trzeciego nastolatka. Dwukrotnie częściej chorują na nią dziewczynki niż chłopcy. 
Najmłodsze dziecko, u którego zdiagnozowano  depresję miało dwa lata, ale pojawiają się też 
opinie,  że  objawy  choroby  można  rozpoznać  nawet  u dzieci  poniżej  1 roku  życia,  które  
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zostały oddzielone od osób, z którymi były związane i następnie zostały umieszczone            
w ośrodkach opiekuńczych lub przez długi czas hospitalizowane. Charakterystycznym 
zjawiskiem w depresji wieku rozwojowego jest współwystępowanie innych zaburzeń 
psychicznych. Na podstawie badań szacuje się, że aż  40–70% depresyjnych dzieci                    
i młodzieży cierpi na jeszcze co najmniej jedno zaburzenie psychiczne. Najczęściej są to 
zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zespół 
hiperkinetyczny, a u starszych dzieci i młodzieży pojawiają się jeszcze zaburzenia odżywiania 
oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych. 
 
OBJAWAMI DEPRESJI u dzieci i młodzieży są: 
 Smutek, przygnębienie, płaczliwość. 
 Drażliwość. Dziecko łatwo wpada w złość lub rozpacz, może demonstrować wrogość 

wobec otoczenia – zachowuje się w sposób odpychający, zniechęcający do nawiązania 
kontaktu. 

 Znudzenie. 
 Zobojętnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolności do przeżywania radości 

(anhedonia); dziecko przestaje cieszyć się z rzeczy lub wydarzeń, które wcześniej 
sprawiały mu radość, 

 Poczucie znudzenia, zniechęcenia. 
 Ograniczenie lub zaprzestanie aktywności, które wcześniej były dla dziecka ważne lub 

przyjemne (np. zabawa, hobby, spotkania z rówieśnikami), a także niechęć do 
podejmowania codziennych obowiązków lub zupełne ich zaniechanie. Dziecko może np. 
odmówić porannego wstawania, chodzenia do szkoły, wychodzenia z domu,                      
a w skrajnych przypadkach - ze swojego pokoju, zaniedbywać higienę osobistą, naukę       
i tym podobne. 

 Wycofanie się z życia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami. 
 Ucieczka przed wysiłkiem. 
 Nadmierna reakcja na uwagi, krytykę – dziecko reaguje rozpaczą lub dużą złością nawet, 

gdy zwróci mu się uwagę w bardzo delikatny sposób i dotyczy ona błahej sprawy. 
 Depresyjne myślenie („wszystko jest bez sensu”, „i tak nic mi się nie uda”), niska 

samoocena („jestem beznadziejny/a, gorszy/a, nieatrakcyjny/a, głupi/a”).  
 Nieproporcjonalnie pesymistyczna ocena rzeczywistości, własnych możliwości, 

przyszłości. 
 Obawa przed śmiercią. 
 Poczucie bycia bezużytecznym, niepotrzebnym. 
 Nadmierne obwinianie się nawet za te wydarzenia i okoliczności, na które nie ma się 

wpływu (np. konflikt między rodzicami). 
 Uczucie niepokoju, napięcia wewnętrznego. 
 Stany lękowe – niemal nieustające, o stałym nasileniu, nieokreślone – trudno wskazać ich 

przyczynę lub obiekt („sam nie wiem, czego się boję”). 
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 Podejmowanie impulsywnych, nieprzemyślanych działań („i tak na niczym mi nie 
zależy”); picie alkoholu, stosowanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, 
„dopalacze”) – często w celu złagodzenia lęku, napięcia, smutku. 

 Działania autoagresywne, np.: samookaleczenia (rozmyślne uszkadzanie swojego ciała 
przez cięcie się ostrymi przedmiotami, przypalanie zapalniczką, papierosem, drapanie, 
gryzienie i tym podobne), rozmyślne zadawanie sobie bólu, zażywanie w nadmiarze 
leków w celu „zatrucia się” (ale nie w celu odebrania sobie życia). 

 Myśli rezygnacyjne („życie jest bez sensu”, „po co ja żyję”) fantazje na temat śmierci 
(„co by było, gdybym umarł?”, „innym byłoby lepiej, gdyby mnie nie było”). 

 Myśli samobójcze (rozmyślanie, fantazjowanie na temat odebrania sobie życia), 
tendencje samobójcze (planowanie lub czynienie przygotowań do popełnienia 
samobójstwa), a w skrajnych przypadkach – próby samobójcze, czyli podejmowanie 
bezpośrednich działań mających na celu odebranie sobie życia. 

 
W ciężkich przypadkach depresji mogą wystąpić objawy psychotyczne:  
 Omamy (inaczej halucynacje), najczęściej słuchowe, rzadziej wzrokowe i węchowe 

przyjmujące postać np.: głosu krytykującego postępowanie i poczynania chorego, 
przekonywującego o jego winie, bezużyteczności lub nawet nakazujące mu się okaleczyć 
lub zabić; rzadziej obejmują wizje zniszczenia, katastrofy lub zapach śmierci i rozkładu. 

 Urojenia (fałszywe przekonania na temat samego siebie i/lub otoczenia), które najczęściej 
dotyczą winy, grzeszności, oczekiwania na karę, poczucia nadciągającej zagłady, 
kataklizmu.  

Objawy psychotyczne w przebiegu depresji u dzieci są rzadkością, natomiast mogą 
występować u nastolatków. 
 
W przebiegu depresji u dzieci i młodzieży mogą pojawić się NIECHARAKTERYSTYCZNE 
OBJAWY I PROBLEMY: 
 Uporczywe dolegliwości somatyczne, o nieustalonych, mimo badań medycznych, 

przyczynach organicznych, np.: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy,  
kołatania serca, duszność, częste zasłabnięcia lub omdlenia, moczenie nocne – taki obraz 
depresji częściej występuje u dzieci.   

 Zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem - często skutkują problemami        
z nauką i pogorszeniem wyników w szkole, dziecko może opuszczać zajęcia lekcyjne. 

 Pobudzenie psychoruchowe, często wynikające z przeżywanego lęku i napięcia –   
dziecko wierci się, nie może się skupić na konkretnej czynności, podejmuje bezwiednie 
bezcelowe działania, np. skubie ubranie, zamazuje długopisem kartkę, obgryza 
paznokcie. 

 Podejmowanie niektórych aktywności w nadmiarze – np. gra na komputerze, oglądanie 
TV, 

 Zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, a w efekcie - zmiany masy ciała, a u dzieci 
młodszych  brak oczekiwanych przyrostów masy ciała. 
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 Problemy ze snem: trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, budzenie się 
wcześnie rano, nadmierna senność. 

 Bunt wobec rodziców, szkoły, nieprzestrzeganie zasad, zachowania agresywne                 
i autoagresywne - taki obraz depresji częściej spotyka się u nastolatków. 

 
Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym 
zdarza się, że u dzieci cierpiących na depresję stwierdza się zaburzenia zachowania lub 
nadpobudliwość psychoruchową, na przykład ADHD.  
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