
CZY MOJE DZIECKO MOŻE CIERPIEĆ NA ZABURZENIA DEPRESYJNE? 
Lista kontrolna dla rodzica.  

▸ Czy zauważyłem/-am u dziecka przewlekłe zmiany nastroju - dziecko jest 
przygnębione, smutne, marudne, drażliwe? Czy obserwuję takie zmiany 
przynajmniej od kilku tygodni, przez większą część każdego dnia (choć 
mogą być momenty, kiedy dziecko czuje się lepiej)? 

▸ Czy dziecko straciło radość życia? Jest takie dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu? 

▸ Czy powyższe zmiany nastroju sprawiły, że dziecko funkcjonuje znacznie 
gorzej niż dotychczas? 

▸ Czy dziecko straciło zainteresowanie rzeczami, które wcześniej sprawiały mu 
przyjemność? 

▸ Czy spędza mniej czasu, zajmując się swoim hobby? 

▸ Czy dziecko zaczęło ograniczać spotkania ze znajomymi/ przyjaciółmi, rzadziej 
wychodzi z domu? 

▸ Czy pojawiły się problemy z nauką? Czy nagle pogorszyły się oceny? 

▸ Czy dziecko ma trudności z koncentracją? 

▸ Czy ma problemy ze snem? (zbyt mało snu, zbyt duża senność) 

▸ Czy ma wahania apetytu? 

▸ Czy dziecko skarży się na przewlekłe zmęczenie, brak energii do działania, 
obniżoną motywację zarówno do obowiązków jak i do aktywności swobodnej? 

▸ Czy dziecko mówi gorzej o sobie, postrzega innych jako lepszych, obwinia 
siebie? 

▸ Czy dziecko, mówi, że życie nie ma sensu lub że nie ma po co żyć? 



CO ZROBIĆ KIEDY PODEJRZEWAM U DZIECKA DEPRESJĘ? 

▸ Depresja jest chorobą, która wymaga leczenia.  W procesie leczenia niezwykle 
ważna jest wspierająca postawa rodzica i sposób komunikacji z dzieckiem (o 
tym szerzej w zakładce - “Komunikacja z osobą cierpiącą na depresję”). 

▸ Jeśli niepokoi nas stan dziecka, należy skontaktować się z psychologiem/ 
psychoterapeutą/ psychiatrą. Depresję diagnozuje lekarz psychiatra i docelowo 
dzieci z podejrzeniem depresji są do niego kierowani na konsultacje.  

▸ W przypadku nasilonych objawów, w tym zachowań autoagresywnych czy myśli 
samobójczych, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem psychiatrą, 
który dyżuruje w szpitalu. 

Na podstawie: Ambroziak, Kołakowski, Siwek “Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i 
pokonać?” 


