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Przyczyny
występowania
depresji

Układy neuroprzekaźnikowe układu
nerwowego
Zaburzenia hormonalne
Organiczne uszkodzenia OUN
Rola czynników genetycznych
Czynniki psychodynamiczne
Wydarzenia życiowe



Współwystępowanie
depresji

 

zaburzenia odżywiania
zaburzenia osobowości

zaburzenia lękowe
nadużywanie substancji psychoaktywnych 

Depression



Podstawowe objawy
depresji

Znacząco obniżony nastrój-
utrzymujący się przez dłuższy czas
nastrój smutku, przygnębienia, ale
także rozdrażnienie i agresja,
Spadek napędu-brak siły na
wykonanie podstawowych
czynności życiowych,
Anhedonia- brak odczuwania
przyjemności i cieszenia się z tego,
co prędzej sprawiało radość



A także...

Lęk, niepokój, napięcie,
Obniżona samoocena,
Drażliwość,
Poczucie winy,
Brak apetytu,
Problemy ze snem i
koncentracją,
Trudności w nauce
Występują myśli samobójcze,
Autoagresja,
Bóle somatyczne,
Izolacja społeczna



rozdrażnieniem, wybuchem
złości,
bólami głowy i kręgosłupa,
chronicznym zmęczeniem,
stanami lękowymi,
jadłowstręt lub nadmierne
objadanie się

 Nie jest tożsama ze spadkiem
nastroju, apatią, obniżeniem
aktywności, ale...

D
EP

R
ES

JA
 M

A
SK

O
W

A
N

A



Zaburzenia dystymiczne są
najczęstszym sposobem
objawiania się zaburzeń
depresyjnych. Jest to
przewlekłe obniżenie
nastroju utrzymujące się
przez większość dnia, co
najmniej przez dwa lata a
okresy poprawy nie trwają
dłużej niż dwa miesiące



DEPRESJA=WYUCZONA
BEZRADNOŚĆ

"Napewno sobie nie poradzę. Jeśli raz mi się nie
udało, nie uda mi się nigdy, więc nie ma co

próbować." Podczas depresji mózg nie dostrzega
nadziei, dlatego nie podejmuje prób ratunku. 

 

Rezygnacja i apatia



EMOCJE OD KTÓRYCH
UCIEKAJĄ ADOLENSENCI:

gniew
poczucie samotności
niespełnione ambicje
nienawiść do siebie samego

Ryzyko samobójstwa jest większe w
przypadku osób, które mają trudności w 
 rozpoznawaniu emocji i ich nazywaniu



Pomaganie
osobom,
które się
okaleczają

UNIKANIE OSĄDZANIA.

UPEWNIENIE ICH, ŻE NAM NA NICH
ZALEŻY.

ZACHĘCENIE ICH DO SKORZYSTANIA
Z POMOCY.

TRZYMANIE NIEBEZPIECZNYCH
PRZEDMIOTÓW Z DALEKA.



Kiedy zacząć się
niepokoić?

Objawy utrzymują się codziennie przez
minimum 2 tygodnie
Kiedy pojawiają się nagłe zmiany w
funkcjonowaniu i zachowaniu

"nic mi się nie chcę", "czuję pustkę"



wyznaczaj rozsądne
granice,
rozwijaj relacje z
dzieckiem opartą na
zaufaniu, akceptacji,
bezpieczeństwu,
zachęcaj dziecko, aby
dzieliło się  emocjami, 
otwieraj się na
problemy dziecka,
poznaj środowisko
dziecka,
rozwijaj autonomie
dziecka,
sprawdzaj, czy dziecko
nie jest ofiarą przemocy

Uchroń dziecko
przed depresją



Zrezygnujmy z
mówienia



Weź się do roboty!

Masz tydzień na zaliczenie ostatniej klasówki!

Dlaczego znowu nie przyszedłeś na moje lekcje?

Zawiodłam się na Tobie, wydawałeś się być dobrym
uczniem

Masz same powody do radości. Uśmiechnij się!

Nauczycielu i Ty możesz pomóc, 
 zwracaj uwagę na sposób
formułowania wypowiedzi
-Czy jest coś co mogło by Ci pomóc w opanowaniu
materiału?

-Jak myślisz ile potrzebujesz czasu, aby nadrobić materiał?

-Co się stało, że opuściłeś lekcje?

-Co się dzieje, że nie dajesz rady?

-Jestem po to, aby Cię wysłuchać i pomóc



Rodzicu bądź uważny
w czasie nauki
zdalnej!



 Rodzicu zadbaj  o
aktywność
fizyczną swojego
dziecka w tym
trudnym okresie.
Jakakolwiek
forma aktywności
fizycznej wpływa
korzystnie na
nasz nastrój 
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Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostrowie
Wlkp.                       tel. 627365139
Poradnia zdrowia psychicznego w Ostrowie Wlkp. 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

Rozmowa z psychologiem/pedagogiem szkolnym
http://multimed24.pl/multimed-ostrow-wielkopolski.html

tel. 781 001 000

       tel.116 111

Antydepresyjny telefon „Forum Przeciw Depresji” 

Centrum Wsparcia prowadzone przez Fundację Itaka
dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 Tel. 22 594 91 00

 tel. 800 70 2222

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=JTtPYPfWKK2alwTx0JngCw&iflsig=AINFCbYAAAAAYE9JNceKQYoGIV0l-4e3geqEJgVHyOVy&q=poradnia+zdrowia+psychicznego+ostr%C3%B3w+wlkp+staroprzygodzka&oq=poradia+zdrowia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQCjIKCAAQxwEQrwEQCjIKCAAQsQMQgwEQCjIECAAQCjIKCAAQxwEQrwEQCjIKCAAQxwEQrwEQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjoICAAQsQMQgwE6AggAOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQowI6AgguOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6CAguELEDEIMBOgcIABCxAxAKUK8FWOkjYIJBaABwAHgAgAHQAYgBmA-SAQY1LjEwLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz#
https://multimed24.pl/multimed-ostrow-wielkopolski.html

