
A gyermekkori depresszió jelei 
 
Ha az alábbiak alapján felmerül bennetek, hogy valakinek (gyerek /nevelőszülő) szüksége lehet 
segítségre, kérlek, hogy keressétek a helyi pszichológusokat. 
  
A depressziónak kilenc jellegzetes tünetét ismerjük, melyek az életkorra jellemző módon és 
gyakorisággal a gyermek- és a felnőttkorban is felismerhetők. 
  

1. Depresszív hangulat 
Szinte minden depressziós felnőtt tartósan szomorúnak, boldogtalannak érzi magát. Súlyosabb 
esetekben a beteg úgy véli: nem tud segíteni önmagán, és mások sem tudnak segíteni rajta, helyzete 
tehát megoldhatatlan. Ezt a gondolkodást nevezik a pszichológiában „tehetetlenség - 
reménytelenség" szindrómának. 
A „depresszív hangulat" mint tünet tehát nem pusztán emocionális állapotot jelöl, de tartalmazza 
annak kognitív értelmezését is (,,senki nem tud segíteni rajtam, a helyzetem teljesen reménytelen"). 
Természetes tehát, hogy egészen alacsony életkorban, például a csecsemőkorban a tünetnek ezt az 
aspektusát nem találjuk meg. A gyermekkor későbbi periódusaiban egyébként ez a rövidebb-
hosszabb időre felszínre törő állapot figyelmeztet a szorongásos tünetek depressziós hátterére. 
  

2. A halál, az öngyilkosság vissza-visszatérő gondolatai 
  
Nem meglepő, hogy a depresszív hangulat állapotában gyermekkorban is megjelennek a halál és az 
öngyilkosság gondolatai. (,,Jobb lenne nekem, ha nem élnék", ,,A szüleimnek is sokkal könnyebb 
lenne, ha meghalnék.") Tízéves kor alatt a megvalósított öngyilkossági gondolatok száma szerencsére 
nagyon alacsony, a serdülőkorban azonban a szándék ijesztően közel kerülhet a cselekvéshez. 
  

3. A megszokott tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése 
  
A depressziós ember örömtelen. Mindabban, amit korábban szívesen csinált, most nem talál semmi 
vonzerőt; az ételeknek nincsen ízük, a barátokkal beszélgetni felesleges, a szórakozás, a játék 
érdektelen. Alacsony életkorban ez a tünet drámai módon jelentkezik, de az örömtelenség (az 
anhedónia) - amikor a gyerek a jutalomra, a dicséretre, az ajándékra teljesen közömbösen reagál - a 
későbbi években is figyelmeztető jel. 
  

4. Az étvágy és az alvás zavara 
  
A legtöbb depressziós gyerek (felnőtt is) étvágytalan és néhány hónap alatt erősen lefogy. Hasonlóan 
jellemző jegy az álmatlanság is. Ez utóbbi gyakran úgy jelentkezik, hogy a gyerek túl korán ébred, és 
aztán képtelen ismét elaludni, de előfordul az is, hogy este órákig nem sikerül elaludnia. Mind a 
táplálkozás, mind az alvás vonatkozásában találkozunk fordított esetekkel is: vannak gyerekek, akik 
„szomorúságukban" esznek és meghíznak, és olyanok is, akik órákkal többet alszanak, mint korábban 
szoktak. 
  

5. Pszichomotoros lassulás 
Ez a tünet - a gyermekkoron belül - elsősorban a serdülőkre jellemző. A mozgás ilyenkor lelassul, az 
arcvonások nem tükröznek érzelmeket, gesztusokkal alig találkozunk. A depressziós serdülő tartása 
görnyedt, vállát előreejti, tekintetét lefelé fordítja. Halkan, óvatosan beszél, mielőtt egy-egy kérdésre 
válaszolna, hosszú szünetet tart. 
  

6. Az energia hiánya 



Az előző tünettel szorosan összefügg, szintén elsősorban a serdülőkorra jellemző. A belső késztetés, a 
motiváció hiányából fakadóan a 12- 15 éves depressziós gyerek folyton fáradtnak, kimerültnek érzi 
magát. Hangsúlyozom azonban, hogy ezt a tünetet diagnosztikai célra óvatosan kell kezelnünk, hiszen 
ebben az életkorban szinte minden gyerek hajlamos arra, főként bizonyos feladatok esetében, hogy 
fáradtnak érezze magát. 
  

7. Az értéktelenség érzése 
  
A depressziós gyerekek - akárcsak a felnőttek - súlyos önértékelési zavarokkal küzdenek. A 
legtöbbször nem tartják eléggé okosnak, intelligensnek magukat, de az is előfordul, hogy egyéb 
adottságaikban, képességeikben (külső megjelenés, egészség, szociális készségek) fedeznek fel 
hiányosságokat. Gyakran panaszkodnak úgynevezett tárgyvesztésre - anyagi javak, szeretet, tekintély 
elvesztésére -, ami szintén személyes bizonytalanságukat tükrözi. Az értéktelenség érzését igen 
sokszor kíséri bűntudat is: a depressziós gyerek úgy érzi, hogy vélt vagy valódi kudarcaiért ő maga a 
felelős, a megalázó, fájdalmas vagy kellemetlen eseteket, melyek a múltban történtek vele, saját 
butaságának, tehetetlenségének, alkalmatlanságának köszönheti. 
  

8. A gondolkodás akadályai 
  
A depresszió rendkívül általános tünete a döntési és a koncentrációs képesség gyengülése, valamint 
az emlékezet zavarai. A depressziós gyerek a tanítási órán sem tud megszabadulni borús, keserű 
gondolataitól, így azután lelki értelemben sokszor „nincs jelen". Ugyanilyen okból az otthoni tanulás 
során is dekoncentrált, elvész belőle minden érdeklődés és feladattudat. Éppen ezért a gyermekkori 
depressziót minden esetben a tanulmányi teljesítmény erős romlása kíséri. 
  

9. Az ingerlékenység 
  
Különös, hogy ezt a tünetet leginkább gyermekkori depresszió esetén találjuk meg. A gyermek, akire 
ez a tünet illik, rendszerint dependens, a kortárskapcsolatoktól viszszahúzódik. Ugyanakkor szüleivel, 
esetleg tanáraival vagy kortársaival szemben is rendkívül irritábilis: könnyen haragra gyúl, és ilyenkor 
kezelhetetlenné válik - egészen a fékezhetetlen agresszivitásig. 
Természetesen nem szükséges valamennyi tünetnek ,,működnie" ahhoz, hogy gyermekkori 
depresszióról beszéljünk. A diagnózis felállitásához azonban a „depresszív hangulatnak", az 
önértékelési zavarnak és a teljesítményromlásnak feltétlenül jelen kell lennie. 
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