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Powiedz, co czujesz i zdemaskuj swoje emocje
W języku potocznym często używamy, a może nawet nad-

używamy słowa „depresja”. Mówimy: „chyba mam depresję”, 
„co za depresyjna pogoda”, „nie bądź taki depresyjny”. Uży-
wanie w życiu codziennym terminu „depresja” nie ma nic 
wspólnego z faktyczną definicją tego słowa. Za to może do-
prowadzić do lekceważenia objawów tej prawdziwej.

Depresja u dzieci staje się 
zjawiskiem coraz powszech-
niejszym i coraz bardziej niepo-
kojącym. Pandemia COVID-19 
i jej społeczne konsekwencje, 
izolacja i poczucie zagrożenia, 
to czynniki sprzyjające rozwo-
jowi depresji. Wyniki badań 
wskazują, że izolacja w trakcie 
pandemii odcisnęła największe 
piętno na młodych osobach, 
które nie radzą sobie z obecną 
sytuacją, zaś u tych, u których 
już wcześniej pojawiła się de-
presja, w czasie ostatniego ro-
ku często uległa ona nasileniu. 
Wsparcie specjalistów z zakre-
su psychologii i psychiatrii jest 
dziś kluczowe. Na co powinni-
śmy zwracać uwagę jako ro-
dzice? O tym mówią: Kamila 
Bednarek - psycholog i Monika 
Rzysko - pedagog - pracownicy 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Czarnkowie.

Depresja młodych. Czy to 
wymówka, czy fakt? 

- Spróbujmy przeformułować 
to pytanie, np. zawał serca to 
wymówka czy fakt? Brzmi ab-
surdalnie, prawda? Odpowiedź 
może być tylko jedna - fakt. 
To o czym wspomniała Pani 
na początku, pandemia i jej 
konsekwencje w postaci izo-
lacji społecznej, napięcie, po-
czucie zagrożenia - zabranie, 
tak naprawdę całego znanego 
nam świata i zamknięcie go 
w czterech ścianach, niewąt-
pliwie wpłynęły na stan psy-
chofizyczny wszystkich, w tym 
przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży, którzy przecież podlega-
li jeszcze większym restrykcjom 
(np. zakaz opuszczenia domu 
bez opieki dorosłych). Przepro-
wadzone do tej pory badania 
potwierdzają, że depresja oraz 
zaburzenia lękowe nasiliły się 
w okresie pandemii.

Jakie sygnały powinny nas 
zaniepokoić?

- Każda zmiana. Zmiana na-
stroju, zachowania, sposobu 
okazywania emocji. Szczegól-
nie natomiast bądźmy wrażliwi 
na takie sygnały, jak: obniżony 
nastrój, apatia, ospałość, brak 
chęci do wykonywania wsze-
lakich aktywności (szczególnie 
tych, które niegdyś sprawiały 
przyjemność), trudności z pod-
jęciem najprostszych decyzji, 
izolacja od rówieśników czy 
innych bliskich, trudności ze 
snem, z jedzeniem, poczucie 
winy czy obniżenie własnej 
wartości. Nierzadko depresja 

rażony na depresję? Czy jest 
ona chorobą cywilizacyjną, 
której nie unikniemy?

- Przede wszystkim musimy 
określić, że gama czynników, 
które mogą przyczynić się do 
rozwoju depresji jest szeroka. 
Z jednej strony są to czynni-
ki genetyczne (dziedziczenie), 
biologiczne (zmiany neuroche-
miczne w mózgu), efekt innej 
choroby, ale także czynniki ze-
wnętrzne, intensywny i długo-
trwały stres, silne doświadcze-
nie emocjonalne, strata bliskiej 
osoby/pracy/relacji. Świat wy-
maga od nas dużo, my sami 
nierzadko także. Nie bez przy-
czyny depresja zajmuje czwarte 
miejsce wśród najbardziej po-
wszechnych chorób (wg WHO). 
Dlatego równowaga i uważność 
na swoje potrzeby, w pędzie 

może mieć zupełnie inny obraz 
niż ten, który sobie wyobraża-
my, np. zachowania agresyw-
ne, złość, krzyki, częste kłótnie. 
Oczywiście w wieku nastolet-
nim, pewne zachowania, uzna-
jemy za w pełni prawidłowe - 
choćby labilność emocjonalna, 
jednak każda dłużej utrzymu-
jąca się zmiana, która niepo-
koi rodzica, zawsze warta jest 
zasięgnięcia porady specjalisty.

Czy w czasie pandemii za-
uważacie Panie wzrost po-
rad udzielanych dzieciom, 
młodzieży (czy ich rodzicom) 
w związku z depresją?

- Zdecydowanie w ostatnim 
czasie widoczny jest wzrost 
trudności, które wynikają z po-
wrotu do poprzedniego stylu 
funkcjonowania - czyli powrotu 
do szkoły. Dzieci i młodzież 
często odczuwają wysoki stres, 
napięcie, lęk. Wymagania edu-
kacyjne plus ciągle trwająca 
pandemia, a ponadto szereg 
innych trudności, które często 
uczniowie dźwigają na swoich 
barkach, na pewno nie uła-
twiają przetrwania tego trudne-
go okresu w jakim znajduje się 
obecnie cały świat. 

Co mogą/powinni robić ro-
dzice, aby przeciwdziałać de-
presji u dziecka?

- Przede wszystkim - BYĆ. 
Być uważnymi, wspierający-
mi, słuchającymi rodzicami. 
Tylko tyle i aż tyle. Wsparcie 
w środowisku domowym jest 
niezwykle cenne. Zapewnienie 
bezpieczeństwa i wsparcia jest 
najlepszym sposobem przeciw-
działania. Oczywiście musimy 
mieć na uwadze, że przyczyny 
depresji są różnorodne, nato-
miast bezwarunkowe zapewnie-
nie bezpieczeństwa, wsparcia 
i miłości są niezwykle ważne.

Dzisiejszy świat narzuca 
nam w pewien sposób tryb 
życia: pośpiech, stres itp. 
Czy wkrótce każdy będzie na-

dzisiejszego życia, jest szcze-
gólnie ważna.

Spotkałam się z opinią, że 
osoby wrażliwe, uczuciowe, 
bardziej narażone są na za-
chorowanie na depresję. Czy 
więc nie lepiej by było kształ-
tować siebie i młodzież na 
osoby chłodne, zdystansowa-
ne uczuciowo?

- Wrażliwość jest dobrą ce-
chą. Jeżeli posiadamy także 
takie umiejętności, jak: aser-
tywność, wyznaczanie granic, 
dbanie o siebie, a także o in-
nych, pozwala to nam na na-
wiązywanie bliskich i dobrych 
dla nas relacji. Chłód i zdy-
stansowanie będą nam to zna-
cząco utrudniały. Brak empatii 
przyczynia się do pojawienia 
trudności w prawidłowym na-
wiązaniu relacji, co może wią-
zać się z poczuciem osamot-
nienia. Skrajności rzadko kie-
dy są dla nas dobre, kluczem 
wydaje się znalezienie właśnie 
tego „złotego środka”, który bę-
dzie zapewniał komfort nam, 
a także osobom, z którymi na-
wiązujemy różnorodne relacje. 
Tak, jak mówiłyśmy wcześniej, 
przyczyny depresji są różno-
rodne - chłód i zdystansowanie 
nie wydają się być na nią od-
powiednim lekarstwem... Pa-
miętajmy, żeby dbać o siebie, 

najlepiej, jak potrafimy - to naj-
lepsza profilaktyka.

Jakie działania podejmuje 
Poradnia, aby pomagać oso-
bom dotkniętym depresją, 
obniżonym nastrojem, prze-
mocą?

- Obecnie sporo młodych 
ludzi korzysta z indywidual-
nych form wsparcia tj. tera-
pii psychologicznej, porad, 
konsultacji w naszej Poradni, 
które mają na celu podniesie-
nie poczucia własnej wartości, 
przezwyciężenia lęku, odkry-
cia, co jest naprawdę ważne, 
poradzenia sobie ze stresem, 
uporaniem się z trudnymi my-
ślami i emocjami, znalezieniem 
motywacji do nauki i aktyw-
ności, zbudowaniem odporno-
ści psychicznej. Realizujemy 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z zakresu profilaktyki uniwer-
salnej nt. „Moja siła - odpor-
ność się nazywa - jak stawiać 
czoła przeciwnościom. Dbam 
o swój dobrostan”. Uważamy, 
że jest to kierunek, jaki powin-
niśmy jako pedagodzy i rodzice 
obrać w pracy z młodzieżą, za-
dbać o ich zdrowie psychicz-
ne i wyposażyć w narzędzia, 
które pozwolą im radzić sobie 
z trudnościami w domu, szko-
le, środowisku rówieśniczym. 
Uczymy młodzież optymizmu, 
akceptacji, nastawienia na cel, 
porzucenia roli ofiary, uświa-
domienia sobie odpowiedzial-
ności, dbania o relacje i bu-
dowania sieci kontaktów oraz 
planowania przyszłości. Jak się 
okazuje są to czynniki chronią-
ce nasze zdrowie psychiczne 
i pozwalające z trudnych sy-
tuacji wychodzić silniejszymi. 
Ponadto nasza Poradnia za-
angażowała się w Kampanię 
19 Dni Bez Przemocy, ponie-
waż niejednokrotnie za słabą 
kondycję psychiczną naszych 
klientów odpowiada stosowa-
nie wobec nich przemocy fi-
zycznej czy psychicznej, zdarza 
się, że są również świadkami 
tychże zachowań. Głównym ce-
lem kampanii jest zwrócenie 
uwagi na problemy dotyczące 
dzieci (krzywdę, strach, głód, 
cierpienie itd.) oraz wszystkie 
zachowania, które nie powinny 
w ogóle mieć miejsca. Jak pi-
szą twórcy kampanii znęcanie 
i przemoc wobec dzieci jest 
problemem na całym świecie, 
dlatego bardzo ważne jest pro-
pagowanie działań na rzecz bu-
dowania świata bez przemocy. 
Prowadzone w ramach kampa-
nii działania mają ostrzegać, 
zwracać uwagę i uczyć widzieć 
więcej i lepiej!

Dziękuję za rozmowę.
WIOLETTA SZUKAJŁO

Kamila Bednarek Monika Rzysko


