
„Kiedy smutek jest chorobą” 

Depresja 

Każdy czasami może czuć się smutny. „Źle się czuję” albo „jestem smutny”, to słowa, 

którymi często opisujemy uczucie smutku. Depresja pojawia się wówczas, kiedy smutek 

posunie się za daleko. Ludzie, którzy są w depresji „nie mogą się pozbierać”, żeby poczuć się 

lepiej. Kiedy zauważysz depresję u siebie lub kogoś bliskiego, poszukaj fachowej porady. 

Zrozum, że depresja jest chorobą a nie oznaką słabości czy lenistwa. Depresja może pojawić 

się w różnych okolicznościach i w różnym wieku: u dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi 

starszych.  

Niezależnie od wieku, za PODSTAWOWE OBJAWY DEPRESJI uważa się:  

 Przewlekłe poczucie smutku i przygnębienia.  

 Niemożność cieszenia się życiem i rzeczami, które wcześniej sprawiały przyjemność. 

Czasem pojawić się może ogólne zobojętnienie emocjonalne.  

 Poczucie zmęczenia, wyczerpania, utraty energii. 

 



Szczegółowe objawy depresji 

Na poziomie emocji i myślenia:  

 Smutek, rozpacz.  

 Poczucie beznadziejności.  

 Pustka wewnętrzna.  

 Lęk, niepokój, np. związany z osiągnięciem niewystarczającego statusu w przyszłości 

(wykształcenia, statusu materialnego, pozycji społecznej, odnalezienia się w roli rodzica).  

 Niska samoocena.  

 Brak wiary we własne siły, brak poczucia sensu życia np. przekonanie o braku wpływu i 

nieuchronności niepowodzenia.  

 Nuda i niemożność znalezienia przyjemności.  

 Brak wiary w przyszłość.  

 Poczucie osamotnienia, zagubienia, poczucie winy.  

 Słaba tolerancja na frustrację.  

 Chwiejność emocji – od euforii do rozpaczy; częste zmiany nastroju.  

 Gniew, złość.  

Na poziomie zachowań i fizjologii:  

 Niespecyficzne dolegliwości somatyczne, np. bóle głowy, mięśni itp.  

 Zaburzenia snu, np. bezsenność lub nadmierna senność.  

 Problemy z jedzeniem, np. zmiana masy ciała lub apetytu.  

 Wzmożony lub obniżony napęd psychomotoryczny.  

 Odczuwane zmęczenie, spadek energii, ociężałość, apatia (stan znacznie zmniejszonej 

wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne).  

 Moczenie nocne.  

 Fobie szkolne.  

 Bezradność.  

 Niechęć do podejmowania jakichkolwiek aktywności.  



 Izolacja od otoczenia.  

 Zaniedbywanie obowiązków, np. szkolnych czy domowych.  

 Ucieczki, wagary.  

 Problemy z podejmowaniem decyzji.  

 Brak dbałości o wygląd.  

 Roztargnienie, rozproszenie.  

 Brak zainteresowania otoczeniem i życiem.  

 Ucieczka w świat fantazji.  

 Odurzanie się narkotykami czy alkoholem.  

 Prowokacyjne zachowania.  

 Prowokujący ubiór, np. dziwaczny, „oryginalny”.  

 Drażliwość, napady wściekłości, dewastowanie otoczenia.  

 Niepokój ruchowy.  

 Złośliwość wobec otoczenia.  

 Samookaleczanie się.  

 Próby samobójcze. 

 



KIEDY POWINIENEM SZUKAĆ POMOCY U LEKARZA SPECJALISTY ? 

Odpowiedz na poniższe pytania. Jeśli odpowiesz TAK na pięć lub więcej wymienionych 

pytań i jeżeli objawy te towarzyszą Ci od co najmniej 2 tygodni, oznacza to, iż powinieneś 

porozmawiać z pracownikiem medycznym/zgłosić się do lekarza:  

Czy:  

1) Mam obniżony nastrój przez większość dnia od wielu dni?  

2) Wszystko, lub prawie wszystko, mało mnie interesuje, niemal codziennie nie jestem 

aktywny przez większość dnia?  

3) Ostatnio schudłem lub utyłem?  

4) Nie mogę spać lub zbyt długo śpię?  

5) Jestem bardziej pobudzony albo spowolniony fizycznie i psychicznie?  

6) Czuję się zmęczony i bez energii?  

7) Czuję się bez znaczenia albo mam poczucie nadmiernej winy?  

8) Moja umiejętność myślenia i koncentracji zmniejszyła się?  

9) Mam nawracające i obsesyjne myśli na temat śmierci i samobójstwa? 

 

Czynniki chroniące przed depresją:  

 Dobre relacje z rówieśnikami.  

 Dobre relacje, co najmniej z jednym z rodziców.  

 Zainteresowania, hobby, pasje, zajęcia dodatkowe. 

 

 



Chorobę tę można leczyć na kilka sposobów. Bardzo ważna jest farmakologia i terapia. 

Czasami skutkuje też fototerapia. Niezwykle ważne jest jednak przede wszystkim wsparcie ze 

strony bliskich. Osoby chore na depresję unikają kontaktów z innymi, dlatego należy je 

zrozumieć i po prostu być. 

Na depresję zapada coraz więcej osób. Co zrobić, aby nas nie dotknęła ta choroba lub jak 

można powstrzymać jej rozwój? Przede wszystkim trzeba się wysypiać. Odpoczynek jest 

niezwykle istotny dla zachowania dobrego samopoczucia i równowagi organizmu. Przeciętnie 

człowiek powinien spać 8 godzin na dobę, aby czuć się dobrze i prawidłowo funkcjonować. 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest odpowiednia dieta. Dobrze zbilansowane posiłki, które 

będą dostarczać wszystkich niezbędnych składników mineralnych i witamin to źródło energii 

i zdrowia. Niektóre produkty wpływają też na produkcję tzw. hormonów szczęścia. Warto 

także spotykać się z ludźmi i aktywnie spędzać czas. 

 

 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111. 

Telefon 116 111 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, można także zarejestrować 

się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail. 

Pamiętaj: 116 111! 

 

https://116111.pl/

