
 
 

DEPRESJA - OTWÓRZ SIĘ NA POMOC - CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE 
 

Rzeczywistość w jakiej żyjemy od blisko roku bardzo zmieniła realia naszego życia 

codziennego i pracy. Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo  

duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, 

wychowawców i rodziców. 

Nieprzemijający smutek, poczucie zrezygnowania, pustki i rozpaczy to tylko niektóre                      

z uczuć towarzyszących chorym na depresję. Zdaniem ekspertów, w Polsce ze 

schorzeniem zmagają się prawie cztery miliony osób. Jak wskazuje Światowa Organizacja 

Zdrowia, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. W jej 

rozprzestrzenieniu pomaga pandemia COVID-19.  

Obecnie depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą, z którą mierzy się ludzkość na 

całym świecie. Stanowi jeden z najczęstszych powodów samobójstw. Jak alarmują 

specjaliści, w pandemii przybywa chorych, a objawy nasilają się również u osób 

zdiagnozowanych wcześniej. Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją to okazja do 

uświadomienia skutków, jakie wiążą się z chorobą.  

 

PANDEMIA NASILA OBJAWY  

– Osoby cierpiące na depresję stykają się z objawami, które zakwalifikować można jako 

przykre i traumatyzujące. Zaliczają się do nich m.in.: lęk, niepokój, bezsenność, 

dolegliwości bólowe, smutek, przygnębienie i brak perspektyw. Na to wszystko nakłada 

się czynnik obiektywny, którym jest pandemia – mówi prod. Marek Jarema z Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrycznej w Warszawie.  

 

POSZUKIWANIE WSPARCIA  

Nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją sprawia, że ludzie często szukają odskoczni                                

w używkach. – Zaczęłam sama, codziennie kupować sobie jedno piwo. Chciałam 

zrekompensować sobie czas, który spędzam bez innych ludzi. Na ogół odnajdywałam też 

czynniki motywujące w codziennym życiu. Dzięki nim chciałam się umyć, ubrać i o siebie 

zadbać. Z czasem jednak nie chciało mi się nawet brać prysznica – opowiada Katarzyna, 

która zmagała się ze stanami depresyjnymi. 

 

 

 



DEPRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

Epidemia odbija się także na osobach, które na depresję nie cierpią, również 

najmłodszych. – Znacząco wzrosła liczna dzieci i młodzieży, u których zaobserwować 

można stany depresyjne. Wzrosła też liczba prób samobójczych i okaleczeń. Objawy 

depresji są konkretne. Mimo to rodzice często ich nie zauważają. Należą do nich: problemy 

z koncentracją uwagi, zaburzenia snu, tendencje do izolacji lub nadmiernej aktywizacji                   

i zachowań agresywnych – wylicza Maria Walter-Kochel, psycholog z fundacji "Pod 

Wspólnym Dachem". 

 

Prof. Agnieszka Gmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Katedry 

Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ostrzega przed pogarszającą się kondycją 

psychiczną dzieci i młodzieży, do czego przyczyniają się m.in. różne niekorzystne czynniki 

związane z obecną pandemią, takie jak: 

 

a) brak możliwości realizacji przez dzieci i młodzież adekwatnych dla ich 

wieku zadań rozwojowych w określonych warunkach społecznych, 

b) brak naturalności w kontaktach międzyludzkich z powodu zastąpienia dużej 

części bezpośrednich relacji kontaktami zdalnymi, 

c) brak lub niedobór stymulacji (deprywacja, „puste pole działania”), w tym 

także odcięcie od zajęć sportowych, 

d) stres i lęk związany z chorobą lub utratą bliskich osób (np. dziadków), 

e) stres i lęk związany z trudną sytuacją w domu (rodziny zagrożone finansowo, 

uzależnienia, przemoc). 

 

– W tak trudnych warunkach u wielu dzieci pojawia się wzmożone napięcie, następuje 

spadek lub wahanie nastroju, występują myśli rezygnacyjne, zachowania ryzykowne, 

zaburzenia snu, a także różnego rodzaju inne zaburzenia, np. depresyjne czy lękowe – 

mówi prof. Agnieszka Gmitrowicz, podkreślając, że jeśli takie dziecko nie otrzyma na czas 

skutecznej pomocy, to zwiększa się u niego ryzyko wystąpienia agresji, autoagresji,                         

a także w końcu ryzyko zachowań samobójczych. 

 

Specjalistka uwrażliwia na to, że zwłaszcza u dzieci i młodzieży zaburzenia depresyjne 

mogą mieć „maskę” – np. wzrostu drażliwości, zachowań agresywnych, postaw 

buntowniczych (kontestujących rzeczywistość). Apeluje, by nie bagatelizować tego 

rodzaju zmian w zachowaniu dzieci i nastolatków. 

 

Szczególnej uwagi i troski (regularnego wsparcia i monitorowania) wymagają dzieci                                

i młodzież, u których już wcześniej występowały jakieś problemy ze zdrowiem 

psychicznym (np. fobie, natręctwa). W obecnej sytuacji istnieje bowiem poważne ryzyko 

nawrotu lub nasilenia się wcześniejszych zaburzeń zdrowia psychicznego lub też 

pojawienia się nowych – zaburzeń współwystępujących. 

 

Psychiatrzy podkreślają, że w obecnych czasach każdy człowiek powinien się 

zainteresować technikami rozwijania i wzmacniania kompetencji w obszarze tzw. 



sprężystości psychicznej (resilience), czyli budowania szeroko pojętej odporności 

psychicznej. Eksperci namawiają też wszystkie osoby znajdujące się w kryzysie 

psychicznym do niezwłocznego szukania fachowej pomocy, czy to u lekarza psychiatry, 

psychologa klinicznego, czy też doświadczonego psychoterapeuty. 

 

Ważne 

Jeśli jesteś osobą cierpiącą na depresję w czasie kwarantanny lub jeśli 

zauważasz u siebie objawy depresji – nie zwlekaj i sięgnij po pomoc. 

Konsultacje z psychologami, nawet jeśli odbywają się zdalnie i tak dają 

przestrzeń do podzielenia się swoimi uczuciami i obawami. Mimo 

fizycznego dystansu, jest to wciąż miejsce, gdzie można czuć się 

słyszanym i rozumianym. 
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