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Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych w populacji dziecięco-młodzieżowej ocenia się na                    

2-4 % . W obecnie obowiązującej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych ICD-10, aby rozpoznać 

epizod depresyjny muszą wystąpić co najmniej dwa z trzech tzw. objawów osiowych, którymi są 

obniżenie nastroju, utrata zainteresowań oraz zmniejszenie energii prowadzące do  zwiększonej 

męczliwości. Oprócz tego do często spotykanych objawów zaliczyć można spadek koncentracji, 

niską samoocenę, poczucie winy, pesymistyczne myślenie o przyszłości, myśli i czyny samobójcze, 

zaburzenia życia popędowego w postaci zmian apetytu oraz rytmu dobowego snu i czuwania. 

Objawy te muszą utrzymywać się przez co najmniej dwa tygodnie. Pamiętać należy, iż nie ma 

osobnych kryteriów rozpoznania epizodu depresyjnego dla dzieci i młodzieży, są one takie same, 

jak dla osób dorosłych, wobec czego w diagnozie należy uwzględnić specyficzny obraz kliniczny 

depresji dzieci i młodzieży, który może różnić się od tego, jaki prezentowany jest przez osoby 

dorosłe.  Przykładem takim może być dysforia odczuwana i okazywana  przez dzieci i młodzież                   

w zaburzeniach depresyjnych, która rozumiana powinno być jako ekwiwalent smutku i obniżonego 

nastroju u osób dorosłych. Wynikać to może z tego, iż młodsze dzieci nie potrafią opisać swojego 

nastroju, natomiast jest on widoczny właśnie pod postacią częstych wybuchów złości, rozdrażnienia. 

Dzieci częściej niż osoby dorosłe prezentują skargi somatyczne- bóle głowy, kończyn, brzucha. 

 Jako przyczyny wystąpienia zaburzeń depresyjnych wymienia się czynniki biologiczne związane 

ze zmianami biochemicznymi oraz strukturalnymi zachodzącymi w mózgu, czynniki genetyczne 

oraz środowiskowe. 

Cechą charakterystyczną depresji dzieci i młodzieży jest również współchorobowość, co oznacza, 

iż często epizodom depresji towarzysza inne zaburzenia psychiczne takie, jak zaburzenia lękowe, 

zaburzenia zachowania,  ADHD, lęk separacyjny, moczenie mimowolne, szkodliwe używanie 

alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

Leczenie zaburzeń depresyjnych obejmuje psychoedukację pacjenta i rodziny, interwencje 

środowiskowe, psychoterapię oraz farmakoterapię. Z psychoterapii w leczeniu depresji najczęściej 

stosowaną, o udowodnionej skuteczności jest terapia poznawczo-behawioralna, oprócz tego 

zastosowanie odnajduje również terapia psychodynamiczna, systemowa, interpersonalna. 

Wśród leków  używanych do leczenia depresji najczęściej występują leki z grupy SSRI- 

selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. W Polsce żadnych z leków nie jest 

zarejestrowany do leczenia zaburzeń depresyjnych, co skutkuje koniecznością zastosowania tych 

leków w tzw. terapii ‘off-label’, a więc wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego i samego 

pacjenta( powyżej 16 roku życia). Ważnym jest, iż okres początku działania leku może wahać się            

w czasie 2 do 4 tygodni, a więc na poprawę stanu zdrowia dziecka dziecka należy poczekać nawet 

do 4 tygodni od rozpoczęcia farmakoterapii. Z najczęściej spotykanych działań niepożądanych 

występujących po leku wymienia się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, nadmierną 

aktywację behawioralną – pobudzenie, rozdrażnienie, problemy ze snem. Większość                                 

z wymienionych objawów niepożądanych ustępuje samoistnie po okresie tygodnia, dwóch tygodni. 

Zagadnieniem związanym z zaburzeniami depresyjnymi u młodzieży są samookaleczenia, często 

dokonywane w chwilach spiętrzenia emocjonalnego. Mogą one pełnić rolę rytuału kończącego 

dzień, pomagającego rozładować nagromadzone napięcie, ale również mogą przybierać formę 

karania siebie lub innych osób, co może wtórnie doprowadzić do ‘używania’ samookaleczeń w celu 

uzyskania kontroli nad otoczeniem. 

Jako jeden z najbardziej niepokojących objawów zaburzeń depresyjnych jest występowanie myśli                 

i zamiarów samobójczych. Z czynników znacznie pogarszających rokowanie oraz powodujących 

wzrost ryzyka podjęcia próby samobójczej wymienia się zaburzenia psychiczne u samego pacjenta 

lub u członków rodziny, wcześniej podejmowane próby samobójcze, molestowanie w wywiadzie i 

wiele innych. Występowanie myśli i zamiarów suicydalnych zawsze wymaga pilnej konsultacji 

psychiatrycznej. 


