
DEPRESJA – co każdy rodzic wiedzieć powinien 

„Dawno temu w moim internacie pracowała pewna pani portierka. 
Przezywaliśmy ją Depresja. Całe dnie przesiadywała na recepcji ze wzrokiem 
wpatrzonym w jakiś nieokreślony, acz na pewno bardzo odległy punkt. 
Rzadko zaszczycała kogokolwiek wypowiedzią dłuższą, niż dwa-trzy słowa. 
Jej twarz zdawała się wyrażać głęboki smutek i otępienie. Wypisz-wymaluj 
depresja”. 
 

# DEPRESJA – CO TO WŁAŚCIWIE JEST? 
 
Bo tak też właśnie potocznie ją postrzegamy, nieprawdaż? Smutek, żal, 

chandra – u osób nieco młodszych od pani Danusi (tak naprawdę miała na 
imię pani portierka, która przy bliższym poznaniu okazała się człowiekiem 
wyjątkowo wręcz pogodnie usposobionym do życia) zjawiska dość 

powszechne. A także – na szczęście! – zazwyczaj przejściowe. Czymże zatem 
naprawdę jest depresja? Specjaliści definiują klinicznie rozpoznany zespół 

depresyjny jako długotrwały, szkodliwy stan, charakteryzujący się 
nadmiernym obniżeniem nastroju oraz szeregiem innych objawów fizycznych 
i psychicznych oraz – jeśli wolno mi tak to ująć – „dziwnych” zachowań.  

 
Wiele długich słów? Sprowadźmy je do jednego: depresja to stan poważny. 

Nie fanaberia rozpuszczonej smarkaterii, a realne zagrożenie dla zdrowia  
i życia. Wg WHO 90% aktów samobójczych podejmowanych jest przez 
osoby w stanie depresyjnym. 

 
# CZYM TO SIĘ OBJAWIA? 
 

Depresji nie rozpoznamy w trakcie piętnastominutowej obserwacji opartej  
na własnych wrażeniach i chodnikowych teoriach. Owszem, utraty wiary  

w siebie, „czarnych myśli” i innych powszechnie znanych i rozumianych 
objawów na pewno nie należy lekceważyć. W przypadku dzieci i nastolatków 
warto jednak też zwrócić uwagę na utrzymujące się symptomy, takie jak 

choćby wycofanie, zniechęcenie i pasywność. Częste, regularne próby 
odizolowania się od rodziny, kolegów, społeczności sąsiedzkiej i szkolnej też 

powinny zapalić nam czerwoną lampkę. Niemniej jednak, nagły, trudno 
wytłumaczalny spadek motywacji do nauki, czy też słabszy poziom 
przygotowania do zajęć – a w niektórych przypadkach całkowite ich 

opuszczanie – również mogą świadczyć o tym, iż mamy do czynienia  
z depresją. Za sygnały ostrzegawcze należałoby również uznać takie zjawiska, 
jak drastyczny spadek dbałości o swój wygląd i bezpieczeństwo, a także 

ogólne obniżenie koncentracji. 
 

Nasze babcie mawiały: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. A jak chory duch 
wpływa na ciało? Cóż, najdelikatniej rzecz ujmując, niezbyt korzystnie. 
Problemy ze snem. Nadmierny, bądź wręcz przeciwnie: znikomy apetyt. Bóle 

brzucha, głowy, karku, mięśni. Biegunki, zaparcia. Kołatanie serca. Alergie, 
atopowe zapalenia skóry. Gdy jeszcze dodamy do tego przypadki 



samookaleczeń, gołym okiem dostrzec można, iż depresja niszczy także naszą 

fizyczność. 
 

# CO ROBIĆ… 
 
…gdy u swego dziecka, czy wnuka zaobserwujemy opisane objawy?  

Na pewno nie lekceważyć. Powiedzmy sobie raz jeszcze: depresja to nie 
kaprys, któremu możemy zapobiec poprzez poklepanie po plecach  
i udzielenie dobrej rady w stylu „weź się za siebie, będzie dobrze!”.  Ale też nie 

panikować. Na szczęście nie każdy przypadek depresji kończy się tragicznie, 
a im prędzej zareagujemy, tym większa szansa na uniknięcie czarnego 

scenariusza. 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna – w tego typu placówkach z pewnością 
uzyskamy potrzebną pomoc. Warto również skorzystać z Internetu i/albo 

telefonu zaufania (listę przydatnych adresów oraz numerów zamieszczamy 
poniżej niniejszego tekstu). 
 

# JAK ZAPOBIEGAĆ? 
 
No właśnie. A co zrobić, jeśli u swego dziecka, czy wnuka podobnych 

objawów nie zauważyliśmy? Cóż, przede wszystkim się ucieszyć. 
Uśmiechnąć. Śmiech to zdrowie, także – a może nawet przede wszystkim – 

psychiczne. A potem zadbać o to, by takie objawy nigdy się nie pojawiły. 
Wsparcie co najmniej jednego rodzica. Dobre relacje z kolegami  
i przyjaciółmi. Pozytywne zdanie o samym sobie i świadomość własnej 

wartości. Plany na przyszłość i życiowe cele. Zainteresowania i hobby. 
Wszystkie te czynniki chronią nas przed depresją. 

 
Chroni nas przed nią także ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Jak wieść 
niesie, pierwsza rzecz, którą otrzymują niemieccy pacjenci depresyjni to dres 

i trampki. Bierzmy przykład z zachodnich sąsiadów. Jako się już rzekło,  
w zdrowym ciele zdrowy duch. 
 

# POMOC 

 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa 

Dzieci 800 100 100  

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12 

 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 

 Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 192 88 

 ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania  tel. 22 654 40 41 

 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00  

 http://twarzedepresji.pl  

 http://zobaczznikam.pl 

 http://forumprzeciwdepresji.pl  

http://twarzedepresji.pl/
http://twarzedepresji.pl/
http://zobaczznikam.pl/
http://zobaczznikam.pl/
http://forumprzeciwdepresji.pl/


 https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/nastoletnia-

depresja-poradnik-dla-rodzicow.pdf  

 https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/nastoletnia-
depresja-poradnik-dla-mlodziezy.pdf  
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