
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży we współczesnym świecie 

Poruszając temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży należy zwrócić uwagę na 

pewien paradoks, polegający na tym, że wraz z wzrostem na całym świecie wskaźnika zdrowia 

fizycznego dzieci, wskaźnik zdrowia psychicznego pogorszył się. Tendencja ta dotyka także 

polską populację dzieci i młodzieży. W Polsce żyje około 7,5 mln dzieci i młodzieży. Ostatnie 

dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na to, że 20% osób z tej grupy wiekowej cierpi 

na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Przy czym podkreśla się, że samobójstwa młodzieży 

stanowią trzecią przyczynę zgonów w tej grupie wiekowej a zaburzenia emocjonalne 

charakteryzują co najmniej 9% populacji dzieci i młodzieży. Inne badania nad depresją, 

prowadzone od lat na grupie gimnazjalistów wskazują, iż rozpowszechnienie tego zaburzenia 

wśród gimnazjalistów sięga 30%. Prowadzone badania pozwalają na określenie pewnych 

tendencji, które wskazują np. na związek pomiędzy zadowoleniem z życia i lękiem o przyszłość 

a depresyjnością wśród dzieci i młodzieży. Kolejną kategorią zaburzeń psychicznych wśród tej 

grupy wiekowej, która w ostatnich latach wskazuje tendencję wzrostowa są zaburzenia 

jedzenia. Natomiast w ostatnich latach zauważono zahamowanie trendu wzrostowego 

używania narkotyków na rzecz wzrostu wskaźnika w obszarze nadużywania przez dzieci i 

młodzież substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia np. tzw. dopalacze. 

Niepokojącym może okazać się fakt, iż dziewczęta w ostatnich latach dogoniły chłopców w 

kwestii nadużywania alkoholu, a nawet wyprzedziły ich w statystykach.   

Wśród czynników wpływających na powstawanie zaburzeń emocjonalnych dzieci 

i młodzieży wskazuje się na :  

- czynniki biologiczne: 

 czynniki genetyczne -  genom może być odpowiedzialny za powstanie takich zaburzeń 

psychicznych, jak schizofrenia, depresja, autyzm czy zaburzenia odżywiania, 

 czynniki zewnętrzne – działają w różnym okresie rozwoju dziecka (od okresu 

prenatalnego do dorosłości): nadużywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży i rozwój 

zespołu FAS, nadużywanie substancji psychoaktywnych, infekcje HIV, niedobory 

żywieniowe, urazy głowy i infekcje (zwłaszcza te, które uszkadzają OUN), 

- czynniki psychospołeczne (funkcjonowanie dziecka w aspekcie indywidualnym – 

emocjonalnym, poznawczym, ruchowym): 

a) wpływ rodziny na zdrowie psychiczne dzieci: 

o społeczna patologia rodziny: przestępczość, alkoholizm, uzależnienie od 

narkotyków, prostytucja, fizyczne maltretowanie, seksualna przemoc, choroba 

psychiczna jednego lub obojga rodziców;  

o struktura rodziny: wielkość rodziny, obecność jednego lub obojga rodziców, 

uwikłanie lub separacja emocjonalna czy pozycja dziecka w rodzinie;  

o sposób komunikowania się w rodzinie oraz sposób wychowania dziecka, 

o separacja i strata jednego lub obojga rodziców 

Rozważając wpływ rodziny na powstawanie zaburzeń psychicznych wśród dzieci 

i młodzieży należy wziąć pod uwagę intensywne zmiany zachodzące w polskich rodzinach, tj.: 

 wzrastająca liczba rozwodów, 

 zwiększająca się liczba rodzin z jednym rodzicem – głównie matką, 



 więcej czasu poświęcanego pracy, co wiąże się z brakiem dostępności 

emocjonalnej rodziców, 

 emigracja „za chlebem” jednego, a czasami obojga rodziców, 

 bezrobocie – obniżenie morale rodziny, 

 rola Internetu jako środka komunikacji w rodzinie, komunikacja wirtualna,  

 łatwość nawiązywania – trudność utrzymywania więzi, 

 nowe konfiguracje rodzinne i wzorce relacyjne, 

 zmiana modelu matriarchalnego lub patriarchalnego na bardziej partnerski   

To rodzina jest najważniejszym czynnikiem psychospołecznym wpływającym na 

prawidłowy, ale i zaburzony rozwój człowieka; to w rodzinie dziecko uczy się ról społecznych, 

jest ona dla niego najważniejszą mapą świata. Warto wziąć pod uwagę fakt, że zmiany 

zachodzące we współczesnej rodzinie mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie psychiczne 

dzieci i młodzieży. 

Należy podkreślić, że bardzo często w sytuacji wystąpienia zaburzenia psychicznego nie 

tylko dziecko wymaga wsparcia i pomocy ale i cały system rodzinny.   

b) wpływa szkoły i grupy rówieśniczej na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży:  

o konfrontacja dziecka z wymaganiami płynącymi głównie od rodziców, 

o potrzeba adaptacji do nowych warunków środowiskowych generujących stres, 

o konieczność adaptacji w nowej grupie rówieśniczej, 

o konfrontacja z wymaganiami systemu nauczania, 

o narastające zjawisko agresji wśród uczniów, 

o konkurencyjna - względem autorytetu rodziców - rola grupy rówieśniczej, 

o rola kultury w kształtowaniu postaw i wzorców itp. 

Wskazuje się uwagę na fakt, iż na ten moment nie istnieją całościowe badania określające 

rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym można 

przyjąć hipotezę, że wskaźnik ten może być wyższy. Wskazują na to min. rozbieżności 

pomiędzy liczbą dzieci i młodzieży zarejestrowanych w placówkach leczniczych a wynikami 

powyższych badań mówiących o rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych wśród dzieci 

i młodzieży. W związku z tym należy przyjąć, że znaczna część populacji pozostaje poza 

profesjonalną opieką. Przyczyny takiej sytuacji należy rozpatrywać w szerszym kontekście, 

jednakże przyczynami, które należy wziąć pod uwagę są ogólna niska dostępność opieki oraz 

chęć uniknięcia stygmatyzacji zaburzeniem psychicznym.  

W przypadku kiedy Państwo zauważacie u swojego dziecka niepokojące was zachowania 

bądź stany wskazujące na zmianę jego funkcjonowania i odczuwania w ostatnim czasie, zawsze 

warto skonsultować się ze specjalistą. Wczesna interwencja często ma znaczący wpływ w 

dalszym leczeniu i zdrowieniu dziecka. Należy zdać sobie sprawę, iż występowanie zaburzeń 

psychicznych u dzieci i młodzieży często nie wymaga leczenia szpitalnego a jedynie 

ambulatoryjnego (poradnia zdrowia psychicznego, psychoterapia), co umożliwia w miarę 

normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ważną kwestią jest również przekazywanie 

ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia psychicznego osobom sprawującym zastępczą 

opiekę nad dzieckiem (wychowawca, psycholog, pedagog). Dzięki temu możliwe jest 

zabezpieczenie funkcjonowania dziecka oraz udzielenie wsparcia psychicznego, tak 

potrzebnego w takiej sytuacji.  



W ramach wsparcia dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zdrowia psychicznego, 

możliwe jest skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej 

w następujących placówkach: 

1. Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Litewska 8, Poznań, tel. 61 841 79 67, 

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, os. Piastowskie 81, Poznań, tel. 

61 877 39 61, 

3. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS, ul. Kórnicka 24, Poznań, tel. 

61 875 24 59, 

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. 28 Czerwca 1956r nr 149., Poznań, tel. 61 835 43 08 

5. Centrum Medyczne HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, Poznań, tel. 61 22 74 240 

6. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera, ul. Szpitalna 27/33, Poznań, tel. 61 849 15 39, 61 849 

12 00 
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