
ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 Według Światowej Organizacji Zdrowia - zdrowie psychiczne to pełny dobrostan 

fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Jest ono rozumiane jako stan dobrego 

samopoczucia, dzięki któremu możemy wykorzystywać swoje zdolności i rozwijać 

umiejętności, podejmować wyzwania, szukać rozwiązań sytuacji życiowych, być częścią 

społeczeństwa i mieć wpływ na jakość podejmowanych kontaktów i interakcji społecznych. 

Pozwala nam uczyć się oraz wydajnie pracować. Zdrowie psychiczne to o wiele więcej niż 

brak zaburzeń psychicznych. Życie w ciągłym stresie oraz w pogoni za dobrami materialnymi 

źle wpływa na zdrowie psychiczne. Ponadto kontakty społeczne oparte w dużej mierze na 

interakcji za pośrednictwem portali społecznościowych oraz komunikacji za pomocą środków 

multimedialnych –  wszystko to działa destrukcyjnie na psychikę dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Warto przy tym podkreślić, że jakość zdrowia psychicznego w okresie 

dzieciństwa i dorastania ma wpływ na rozwój psychomotoryczny, zakres nabytych 

umiejętności, efektywność nauki, sposób budowania relacji z ludźmi, dbanie o własne 

zdrowie, czy też samodzielne i odpowiedzialne radzenie sobie z napotkanymi w życiu 

trudnościami. 

 Zaburzenia zachowania są niespecyficznym czynnikiem ryzyka rozwoju niemal 

wszystkich schorzeń psychicznych, częściej dotyczą chłopców niż dziewcząt. Utrwalone 

zachowania antyspołeczne, agresywne lub buntownicze wpływają negatywnie na rozwój 

dziecka, jego rodzinę i  otoczenie. Uczeń swoim zachowaniem łamie prawa innych ludzi  

i zasady współżycia społecznego. Wpływ na rozwój zaburzeń zachowania mają czynniki 

biologiczne oraz rodzinne dziecka, a także jego temperament, poziom impulsywności, 

odporność na frustrację, trudności w wyrażaniu emocji. 

Czynniki biologiczne:  

• choroby i zakażenia w czasie ciąży oraz powikłania okresu okołoporodowego;  

• wczesna separacja (zaburzenia więzi);  

• zespół nadpobudliwości psychoruchowej;  

• niższy iloraz inteligencji;  



• specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

dyskalkulia);  

• przewlekłe choroby.  

Czynniki rodzinne:  

• sposób wychowania (brak konsekwencji, nadmierna sztywność, kary cielesne, brak 

aktywności w rodzinie);  

• złe warunki socjalne;  

• niskie wykształcenie rodziców;  

• maltretowanie fizyczne, psychiczne, seksualne; 

• konflikt między rodzicami, rozwód;  

• konflikty z prawem w rodzinie;  

• uzależnienia i choroby psychiczne w rodzinie; 

• słabe wsparcie i nieodpowiednia komunikacja z dzieckiem (lub jej brak), brak 

zainteresowania nim. 

 

Najważniejsze zaburzenia psychiczne, które mogą pojawić się w okresie wczesnoszkolnym:  

1) Zaburzenia adaptacyjne i potraumatyczne: lęki, mutyzm wybiórczy, zaburzenia 

odżywiania, moczenie mimowolne.  

2) Zaburzenia lękowe: lęk separacyjny, społeczny, fobie.  

3) Łagodne całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm atypowy, zespół Aspergera. 

4) Zaburzenia powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego: 

niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychotyczne.  

5) Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw), zespół anankastyczny  (nerwica 

anankastyczna to zaburzenie, którego cechą charakterystyczną jest występowanie 



nawracających, natrętnych myśli (obsesje) i/lub czynności, którym trudno się oprzeć, 

ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, 

napięciem) 

 Uważna obserwacja zachowań dziecka daje możliwość szybkiego zdiagnozowania 

problemu oraz udzielenia wsparcia, a tym samym zapobiegnięciu rozwoju zaburzenia 

psychicznego. Jeśli stan zdrowia dziecka budzi niepokój, a w jego zachowaniu obserwuje-my 

zmiany i napięcie, wyczuwamy stres i skrajne emocje, które nim targają – należy podjąć 

działania. Sytuacje, które mogą wzbudzić niepokój to:  

• uczeń izoluje się i unika kontaktów z rówieśnikami, 

• reakcje i zachowania dziecka są nieadekwatne do sytuacji, 

• uczeń nie przyjmuje pochwał na swój temat, 

• dziecko zmienia przyzwyczajenia żywieniowe (objada się lub unika jedzenia), 

• zmiany w obszarze motorycznym, 

• zmiana nastawienia do nauki; brak motywacji, 

• utrata chęci do podejmowania aktywności, 

• wśród nastolatków mogą to być również zachowania ryzykowne (eksperymenty  

z używkami), zaniedbywanie wyglądu, samookaleczanie, zainteresowania chorobami 

psychicznymi lub śmiercią. 

Czynniki chroniące przed zaburzeniami psychicznymi na etapie wczesnoszkolnym: 

• Skupianie na dziecku pełnej uwagi.  

Stworzenie sytuacji w domu lub szkole, gdzie dziecko i jego sprawy są najważniejsze. 

W tym czasie warto odłożyć telefon, sprawy bieżąc na bok, aby poświęcić 100% uwagi 

dziecku. Można wygospodarować w ciągu dnia kilkanaście minut. 

• Samodzielność dziecka.  



Warto skupić się  na samym fakcie podjęcia wysiłku i próby przez dziecko, a nie 

koniecznie na efekcie końcowym.   

• Rozmawianie o uczuciach dziecka oraz o ważnych sytuacjach życiowych. 

W takiej sytuacji nie można bagatelizować emocji przeżywanych przez dziecko. 

Należy o nich porozmawiać, przeanalizować oraz nie starać się wyciszać emocji 

poprzez np. posadzenie dziecka przed telewizorem lub danie mu do ręki tabletu. 

• Dawanie dziecku dobrego przykładu. 

Naśladownictwo to naturalny etap rozwoju dziecka. Jeśli chcemy wyrabiać u młodego 

człowieka zdrowe nawyki, sami musimy je mieć.  Warto pokazać dziecku, że sami 

odżywiamy się zdrowo, dbamy o kondycję fizyczną, czy mamy pozytywny stosunek do 

ludzi w naszym otoczeniu.  

• Chronienie dziecka przed rozmowami pomiędzy dorosłymi, których nie powinno być 

świadkiem, a także sytuacjami, których nie powinno być uczestnikiem. 

 

 W leczeniu zaburzeń psychicznych i niwelowaniu niepokojących zachowań 

dziecka ważne jest, aby najpierw usunąć wszystkie możliwe fizyczne i psychiczne 

źródła rozdrażnienia i stresu. Niezwykle istotne okazuje się ustalenie, która dziedzina 

życia stanowi źródło problemu – w czym to właśnie nauczyciel często jest 

niezastąpiony ze względu na obserwowanie ucznia w  różnych sytuacjach. Wskazane 

jest, aby starannie przyjrzeć się warunkom w domu, szkole, na zajęciach 

dodatkowych, a później rozważyć, co można zrobić, aby nie dostarczały one tyle 

stresu. Czasami zmiany w środowisku nie wystarczą, aby wpłynąć na polepszenie 

funkcjonowania dziecka, i wtedy konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry i/lub 

terapia psychologiczna. Nie możemy ignorować niepokojących objawów. Cenna 

będzie rozmowa o ewentualnych wątpliwościach z pedagogiem/psychologiem 

szkolnym, a także ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 Okres dojrzewania jest początkiem kolejnych zmian dla młodego człowieka. Zmiany 

na poziomie psychicznym i fizycznym niosą za sobą konsekwencje zarówno w postrzeganiu 



otaczającej rzeczywistości, jak i reagowaniu na nią. Według danych Światowej Organizacji 

Zdrowia, opublikowanych w 2005 r. w dokumencie Child and adolescent mental health 

policies and plans, nawet do 50%  wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego, prowadzących 

do nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań 

antyspołecznych, ma swój początek w okresie dojrzewania, a u 10–20% dorastających 

identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym. 

 

Co warto wiedzieć o zaburzeniach rozwojowych, które najczęściej występują w okresie 

dojrzewania? Głównymi problemami natury psychicznej, które można wymienić na tym 

etapie rozwojowym, są: 

 • zaburzenia lękowe;  

• zaburzenia nastroju, w tym depresja;  

• autoagresja, w tym samookaleczanie, myśli i próby samobójcze, samobójstwa;  

• zaburzenia odżywania;  

• uzależnienia. 

 Nie są to jedyne zaburzenia, które mogą wystąpić w wieku dojrzewania, nie ma również 

reguły, że nie mogą one pojawić się wcześniej lub później. Jednak są to zaburzenia charakterystyczne 

dla tego wieku i – jak dalej zostanie to opisane – wynikają często z zadań rozwojowych okresu 

dorastania. 

 

Profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Wskazówki dla nauczyciela.  

1) Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, że nie ma dobrych i złych emocji, ale przyjemne  

i nieprzyjemne. Stwórzmy w klasie tablicę z nazwami emocji, zachęcajmy uczniów do 

nazywania swoich stanów emocjonalnych, ćwiczmy konstruktywne sposoby radzenia sobie  

z nimi. Cenne będzie nie tylko mówienie o emocjach, ale również organizowanie warsztatów 

na temat emocji – można np.  zaprosić do współpracy poradnię psychologiczno-

pedagogiczną lub organizację pozarządową. 



 2) Nie zapominajmy o rytuałach, wspólnych zwyczajach, które umacniają więzi, wpływają na 

bezpieczeństwo oraz poczucie wspólnoty. Może to być piosenka na rozpoczęcie dnia, 

potrawa, którą uczniowie będą przygotowywali na święta, ubranie zaprojektowane przez 

uczniów na ważne uroczystości klasowe, opracowanie zasad radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, np. konfliktowych.  

3) Warto zachęcić uczniów do zainteresowania się zdrowym stylem życia, przy czym trzeba 

pamiętać, że najlepiej uczymy, gdy sami stanowimy przykład. Niech uczniowie opracują 

plakat obrazujący piramidę zdrowego żywienia. Pamiętajmy, że według nowych wytycznych 

jej podstawą jest ruch, niech zatem szkoła będzie miejscem promującym i wspierającym 

inicjatywy sportowe, może warto zastąpić wyjście do kina wspólnymi podchodami lub 

zajęciami sportowymi ze specjalistą. W starszych klasach zalecane jest spotkanie  

z dietetykiem, trenerem personalnym (osoby te mogą stać się autorytetem dla młodych 

ludzi). Być może warto pogłębić wiedzę uczniów, wykraczając poza zakres podstawowej 

pogadanki, i zainteresować ich biologicznymi podstawami funkcjonowania organizmu 

człowieka, aby wiedzieli, jak to, co robią, wpływa na ich samopoczucie i możliwości 

poznawcze.  

4) Odpoczynek jest równie potrzebny jak praca, a szczególnie ważny jest sen. Warto więc 

poświęcić godzinę wychowawczą na zagadnienia związane ze snem. Niech uczniowie poznają 

ten temat i dowiedzą się, jak podczas naszego życia zmienia się zapotrzebowanie na sen, 

niech odpowiedzą sobie na pytanie, dlaczego tak trudno im wstać rano (z biologicznego 

punktu widzenia). 
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