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DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 

Literatura dla rodziców 
 

 

 

 

 

 

Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców 

i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018. – 182 s. 
 

Co to jest depresja, objawy, czego nie mówić, a co mówić osobom z depresją, czynniki i przyczyny 

(genetyczne, somatyczne, reaktywne), leczenie depresji, sposoby komunikacji oraz wsparcie szkoły  

i bliskich 
 

 Samobójstwo - ocena ryzyka, , kiedy i jak reagować, profilaktyka depresji, samobójstw i zachowań 

ryzykownych 

  Inne zaburzenia - dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, lęk, fobie, fobia społeczna, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsyjne, schizofrenia i zaburzenia psychotyczne, anoreksja i bulimia, zaburzenia 

osobowości, alkohol, narkotyki, dopalacze 

 Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego - radzenie sobie ze stresem, umiejętność przeżywania 

porażki, trening asertywności, porozumienie bez przemocy  

Wypożyczalnia: 181018  

Zobacz w katalogu 

 

 

Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / 

Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 80 s. 
 

Celem książki jest dostarczenie osobom zajmującym się zawodowo pracą z młodzieżą i rodzicom definicji 

depresji, wyjaśnienie czynników wywołujących wahania nastroju i udzielenie wskazówek pomagających je 

ocenić i przeprowadzić odpowiednią kurację w wieku dorastania. Dodatkowo książka ta ma ułatwić 

pedogogom, psychologom, nauczycielom, lekarzom i rodzicom postępowanie z osobą grożącą 

samobójstwem.  
 

Wypożyczalnia: 177726 

Zobacz w katalogu 
 

 

 

Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, 

Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

2018. – 277 s. 

Czym jest depresja, kryteria diagnostyczne. Wpływ depresji na myślenie i na emocje, na zachowanie, 

samobójstwa dzieci i młodzieży. Leczenie depresji - psychoterapia, farmakoterapia, leczenie w szpitalu  
 

Wypożyczalnia: 180399 

Zobacz w katalogu 

 

 

 

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222900847938/chatizow-joanna/depresja-i-samobojstwa-dzieci-i-mlodziezy
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222900847938/chatizow-joanna/depresja-i-samobojstwa-dzieci-i-mlodziezy
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400186927/carr-alan/depresja-i-proby-samobojcze-mlodziezy
Depresja%20nastolatków%20:%20jak%20ją%20rozpoznać,%20zrozumieć%20i%20pokonać
Depresja%20nastolatków%20:%20jak%20ją%20rozpoznać,%20zrozumieć%20i%20pokonać
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Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-

Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra 

Literatura, copyright 2017. – 318 s.  

Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagnozuje u dzieci i 

młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który 

towarzyszy najmłodszym. 
Wypożyczalnia: 182091 

Zobacz w katalogu 

 

 

 

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne : dla 

profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - 

Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 248 s. 

Książka przedstawia współczesne modele wyjaśniające powstawanie zaburzeń okresu dzieciństwa i 

adolescencji oraz stosowane obecnie kategorie diagnostyczne, dodatkowo ilustrowane opisami przypadków 
. 
Wypożyczalnia: 176152, 179063  

Zobacz w katalogu 

 

 

Zaburzenia u dzieci i młodzieży : co obciąża nasze dzieci i jak możemy im pomóc / 

Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : 

Dobra Literatura, copyright 2019. – 402 s. 

Naszym dzieciom powodzi się lepiej niż jakiemukolwiek pokoleniu wcześniej, a mimo to ich troski są 

ogromne. W jaki sposób zmotywować Lenę, która boi się chodzić do szkoły? Jak dotrzeć do agresywnego 

chłopca, którego nic nie obchodzi? Co robić, kiedy dziecko nie może spać? I jak pomóc nastolatkowi, który 

już nie widzi sensu w swoim życiu? Znany psychiatra dzieci i młodzieży, profesor Michael Schulte-

Markwort, z empatią przedstawia perspektywę dzieci i zrozumiale wyjaśnia, jak kompetentnie i troskliwie 

towarzyszyć im w życiu. Zwraca się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich osób mających 

do czynienia zarówno z najmłodszymi, jak i nastolatkami. Porusza szeroko zakrojone tematy – od zagadnień 

związanych z korzystaniem z komputerów, przez terapie dzieci po lęk przed rozwodem rodziców, fobie, 

natręctwa i ataki wściekłości. 
Wypożyczalnia: 182099 

Zobacz w katalogu 

 
ARTYKUŁY 

 

1. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Sylwia Pawłowska.// Remedium. - 2018, nr 10, s. 2-4 
 

Kto ma większe szanse zachorować? Co powinno nas zaniepokoić? Symptomy depresji u młodszych dzieci. 

Symptomy depresjiu nastolatków. Jak pomóc dziecku cierpiącemu na depresję? Profilaktyka 

 

2. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2016, nr 11, 

s. 1-5 

Przyczyny depresji. Objawy depresji młodzieńczej. Oddziaływanie terapeutyczne. 

 

Opisy książek zostały zaczerpnięte od wydawców 

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3223000882585/schulte-markwort-michael/wypalone-dzieci
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222500600074/kendall-philip-c/zaburzenia-okresu-dziecinstwa-i-adolescencji
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3223000882401/schulte-markwort-michael/zaburzenia-u-dzieci-i-mlodziezy

