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Kaip atrodo depresija? Paauglės pasakojimas
„Nieko nenoriu, tegul visi palieka mane ramybėje. Niekam neturiu 
motyvacijos – nei mokytis, nei susitikti su draugais, nei klausytis muzikos. 
Viską darau per prievartą, nes nėra energijos; ypač sunku ryte: per prievartą 
(dažniausiai mamos verčiama) keliuosi iš lovos, per prievartą einu praustis... 
Visada jaučiuosi mieguista, vakare sunkiai užmiegu, o ryte negaliu praplėšti 
akių. Kūnas apsunkęs, sulėtėjęs, nuolat skauda galvą. Dažniausias palydovas 
– liūdna nuotaika, nors jai tarsi nėra priežasties. Džiaugsmas trumpalaikis. 
Atrodo, kad viską turiu, galėčiau džiaugtis savo gyvenimu, bet negaliu. Ir dėl 
to jaučiu kaltę. Kaltinimus jaučiu ir iš tėvų, kad turėčiau susiimti, stengtis, bet 
neišeina... Nuolatinis menkavertiškumo ir beviltiškumo jausmas – atrodo, 
kad niekas nepasikeis. Ir nenoriu nieko keisti – blogai, bet patogiau nei ką 
nors keisti. Norisi visą laiką būti vienai, gulėti lovoje ir vegetuoti. Liūdesį 
kartais keičia pyktis: tada viskas nervina, erzina. Mokykla – tikra kančia: 
negaliu susikaupti, sunku išbūti per pamokas ir atlikti užduotis, gaunu vis 
prastesnius pažymius...“



Kas yra depresija?
• Depresija – nuotaikos sutrikimas.
• Vaikų ir paauglių depresija yra gana dažnas, linkęs kartotis 

sutrikimas, kuris neretai tęsiasi ir suaugusiame amžiuje.
• Depresija yra viena iš labiausiai neigiamas pasekmes sukeliančių 

ir gyvenimo kokybę sutrikdančių ligų pasaulyje.
• 40-70 proc. paauglių, sergančių depresija,
 gali turėti ir kitų psichikos sutrikimų.



10 svarbių vaikų ir paauglių depresijos požymių (pagal W.A. 
Weinberg) 

• Turi pasireikšti du simptomai (pažeminta nuotaika ir savo vertės jausmo 
praradimas).

• Taip pat turi pasireikšti bent du iš 8 nepagrindinių požymių (miego 
sutrikimai, neįprasti svorio ir/ar apetito svyravimai, energijos 
praradimas, agresyvus elgesys, pokyčiai mokykliniuose pasiekimuose, 
požiūrio į mokyklą pasikeitimas, socialinis atsiribojimas, somatiniai 
skundai). 

• Simptomai turi trukti ne trumpiau kaip mėnesį. Taip pat turi būti aiškus 
vaiko elgsenos pasikeitimas. 



Depresija paveikia 5 sritis:

• Mąstymo (negatyvios mintys apie save, kitus ir ateitį).
• Veiksmų/elgesio (energijos stoka, sumažėja motyvacija veikti);
• Biologinę (miego, apetito pokyčiai);
• Santykių (atsiribojimas);
• Dvasinę (abejonės dėl gyvenimo prasmės).



Lyčių skirtumai sergant depresija vaikystėje
• Mergaitės dažniau jaučia baimę, susilpnėja kontaktai su 

bendraamžiais, atsiranda perdėtas gebėjimas prisitaikyti ir „ramaus 
vaiko“ sindromas. Jos dažniau būna tylios, liūdnos, prislėgtos.

• Taip pat mergaičių depresijai būdinga: verkimas, saldumynų poreikis, 
kartais – agresija.

• Berniukų depresija reiškiasi kontaktų susilpnėjimu, baime ir nerimu, 
uždarumu, nepasitikėjimu savimi.

• Kiti berniukų depresijos simptomai: agresija, nemotyvuotas verkimas, 
miego sutrikimai, nagų graužimas.

• Berniukų sergančių depresija paveikslas – agresyvūs, pikčiurnos, 
suirzę, nelinkę bendrauti.



Paauglių depresijos priežastys
• Depresiją sukelia tam tikrų biologinių ir psichosocialinių 

veiksnių visuma.
• Tam tikrų cheminių medžiagų trūkumas tam tikrose 

smegenų srityse.
• Ilgalaikis stresas.
• Polinkį sirgti depresija turi vaikai su perfekcionistiniais 

asmenybės bruožais.



Paauglių depresijos gydymas

• Dažniausiai depresija gydoma kompleksiškai: medikamentinis gydymas, 
psichoterapija ir socioterapija. 

• Medikamentinis gydymas – vidutinio ir sunkaus laipsnio depresija 
gydoma vaistais.

• Psichoterapija – padeda paaugliams išsiaiškinti trikdančius ir 
skaudinančius įvykius, jausmus, moko su jais tvarkytis. Stiprina paauglio 
savivertę ir kt.

• Socioterapija skirta palankesnio paauglio mikroklimato suformavimui, 
traumuojančios situacijos koregavimui ir pašalinimui namuose bei 
mokykloje, tinkamos užklasinės veiklos sukūrimui.

• Labai svarbi tėvų pagalba.



Tėvų vaidmuo padedant paaugliui

• Situacijos įvertinimas, pripažinimas ir pagalbos ieškojimas. 
• Stebėti, ar nėra savižudybės rizikos požymių.
• Supratimo, empatijos, meilės, palaikymo paaugliui rodymas.
• Raginimas keisti gyvenimo būdą. Dienotvarkė. 
• Paauglio fizinio aktyvumo skatinimas („tiesiog veik“).
• Skatinimas užsiimti malonia (anksčiau dominusia) veikla.



Tėvų vaidmuo padedant paaugliui
• Tinkamos mitybos užtikrinimas (omega-3 riebiosios rūgštys, folio 

rūgštis, vitaminas B, vitaminas D...).
• Skatinimas palaikyti socialinius kontaktus.
• Skatinimas laikytis „Miego higienos“.
• Skatinimas būti saulėje, naudoti šviesos terapiją.
• Skatinti išbandyti tinkamus streso įveikos būdus, įvairias relaksacijas.
• Skatinti pasirengti „Pirmosios emocinės pagalbos vaistinėlę“.

Nepamirškite pasirūpinti savimi


