
Hasło:  Porozmawiajmy o depresji

Alicja Bork – kierownik OZiPZ PSSE w Chełmie

Światowy Dzień Zdrowia 

2017



Nastolatki w depresji

Dlaczego? Co może pomóc?



Według WHO depresja jest głównym powodem

występowania chorób i niepełnosprawności

u chłopców i dziewcząt w wieku 10-19 lat



Depresja

DEPRESJA to:

• brak motywacji do robienia czegokolwiek nawet

tego co zazwyczaj sprawia przyjemność;

• odczuwanie odrzucenia, brak chęci do życia;

• osoby młode czują się bezwartościowe że nie

zasługują na miłość;

• mają myśli samobójcze ale nie chcą umierać;



Stany depresyjne

ciągnące się całymi tygodniami

„to tak jakbym utknęła w głębokim dole,                        

z którego nie ma wyjścia, jest to wrażenie 

odchodzenia od zmysłów”



Rodzaje depresji

• Reaktywna – jest wynikiem reakcji na pewnego rodzaju

formy.

• Organiczna lub endogenna – spowodowana przez

chemiczne zmiany (farmakologiczne, hormonalne,

psychoaktywne)



Objawy

mogą pojawiać się w okresie dojrzewania np.

• zaburzenia snu,

• apetytu,  wahania wagi,

• uczucie smutku, rozpaczy, beznadziei,

• zaniżone poczucie własnej wartości,

• izolowanie się od otoczenia,

• problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, myśli i działania 

samobójcze,

• a także inne symptomy, które trudno wyjaśnić z medycznego punktu 

widzenia.



Przyczyny

wg WHO przyczyny depresji są złożone, 

jest to połączenie czynników społecznych, 

psychologicznych czy biologicznych

„CHORUJE UMYSŁ I CIAŁO”



Czynniki fizyczne

inne choroby, wahania poziomu hormonów 

związanych z  dojrzewaniem, nadużywanie 

substancji psychoaktywnych



Stres

długotrwały lub nadmierny stres osłabia 

organizm, szczególnie nastolatki są bardzo 

wrażliwe na stres



Czynniki stresogenne

• rozwód rodziców, separacja,

• śmierć bliskiej osoby,

• wykorzystywanie seksualne,

• fizyczne znęcanie się,

• trudności w nauce, szczególnie jeśli z tego powodu dziecko

czuje się odrzucone, wiążą się z tym wygórowane

wymagania rodziców np. co do osiągnięć w. szkole



Inne przyczyny

• zastraszenie,

• niepokój o przyszłość,

• nieprzewidywalne zachowania rodziców,

• brak ciepła ze strony rodzica  pogrążonego np. w depresji.



Wskazówki

DBAJ O UMYSŁ I CIAŁO

• dokonaj zmian w stylu życia ponieważ ciało i umysł są ze

sobą ściśle powiązane,

• wysypiaj się, regularnie ćwicz i zdrowo się odżywiaj,

• dbaj o dobre relacje z rodziną, grupą przyjaciół; zwierzaj się

- rozmawiaj z zaufaną osobą



CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE
• nastolatki mogą mieć problemy z uzewnętrznianiem uczuć, nie

rozumieć co się z nimi dzieje i nie zauważyć objawów choroby;

• młodzież wyraża swoje przygnębienie zupełnie inaczej niż dorośli;

• nie lekceważ u dziecka większych zmian w zachowaniu, spaniu
czy relacjach z innymi;

• traktuj poważnie wszelkie uwagi czy aluzje na temat samobójstw;

• jeśli podejrzewasz, że dziecko ma depresję (a nie chwilowy dołek)
zastanów się nad uzyskaniem profesjonalnej diagnozy;

• pomóż nastolatkom stosować się do zaleceń lekarza, psychologa;

• jako rodzic dbaj o stałe pory posiłków;

• dbaj o dobre relacje ze swoim dzieckiem;

• mów dziecku że je kochasz !!!



PAMIĘTAJ

CHORY NA DEPRESJĘ MOŻE CZUĆ SIĘ 

SAMOTNY, BEZWARTOŚCIOWY, 

ZAWSTYDZONY



Dziękuję za uwagę


