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ZDROWIE 

- definicja wg WHO 

stan pełnego fizycznego, 

psychicznego i społecznego 

dobrego samopoczucia, 

a nie tylko nieobecność 

choroby czy kalectwa 



ZDROWIE 

 – za H. Sęk 

Proces stałego, dynamicznego równoważenia 

potrzeb, zasobów człowieka i wymagań 

otoczenia (stresorów)  



 

POCZUCIE KOHERENCJI:  
(Antonovsky) 

 • Poczucie zrozumiałości – „świat jest 
zrozumiały” – przewidywalny, 
wytłumaczalny 

• Poczucie zaradności – „świat jest 
sterowalny” – mam dostęp do środków 
(zasobów własnych lub otoczenia), które 
pozwolą mi sprostać wymaganiom 

• Poczucie sensowności  – „świat ma 
sens” – wymagania są wyzwaniem 
wartym wysiłku i zaangażowania 

 



 

Zaburzenia depresyjne (ICD-10) 

 

• Epizod depresyjny: łagodny, 

umiarkowany, ciężki 

• Zaburzenia depresyjne 

nawracające 

• Cyklotymia 

• Dystymia 

 
http://41.media.tumblr.com/efadfe8aeb7c2a22ec346b97b47dc
ddb/tumblr_n5wgz4uFIr1r8o2x4o1_1280.jpg 



 

Symptomy depresji u młodzieży: 

 
• Trudności z  określeniem precyzyjnie 

objawów, przeżywanych emocji 

• Depresja uwidacznia się u nich raczej 
w zahamowaniu, apatii. 

•  Komunikaty poczucia odrzucenia („nikt 
mnie nie kocha”, „nikomu na mnie nie 
zależy”) lub ujemny obraz własnej osoby 
(„nie dam rady, jestem do niczego”), 
a nie smutek.  

• Więcej poczucia krzywdy niż poczucia 
winy 

 



 

Symptomy depresji u dzieci: 

 
• dominuje niepokój, objawiający się 

rozdrażnieniem, rozproszeniem uwagi, ciągłą 
i nadmierną aktywnością bez przerw na 
odpoczynek 

• skargi na rozmaite dolegliwości fizyczne - 
uczucie słabości i zmęczenia, trudności 
z zasypianiem, brak apetytu, bóle głowy, brzucha, 
mięśni, itp. 

• obserwujemy też apatię i trudności 
z koncentracją uwagi 

 



Ryzyko samobójstwa 

Ocena ryzyka  szczególnie 

konieczna jeśli (A. Carr): 

• Młody człowiek podejmował 

już próbę samobójstwa 

• Nastolatek grozi 

samookaleczeniem 

• Istnieją oznaki ciężkiej 

depresji 
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Statystyki samobójstw w 2014 r 

wiek 
liczba 

zamachów 

9 lat i mniej 2 

10-14 71 

15-19 526 

20-24 1015 

25-29 960 

Statystyki 



Etapy 

• Myśli samobójcze – rozważania, że dobrze byłoby nie 
żyć; wyobrażanie sobie własnego pogrzebu 
z płaczącymi i pełnymi poczucia winy rodzicami, 
nauczycielami i rówieśnikami; fantazje dotyczące 
wpływu tej śmierci na dalsze losy sprawców cierpień. 

• Zamiary (tendencje) samobójcze – podjęcie decyzji 
i poszukiwanie informacji o skutecznych sposobach 
o odebrania sobie życia; testowanie ich (czasami 
dochodzi do kilku prób samobójczych, o których nikt 
nie wie). 

• Samobójstwo dokonane 

 



Efekt Wertera 

Wzrost liczby samobójstw/ prób samobójczych 

pod wpływem informacji o samobójczej 

śmierci osoby z bliskiego lub dalszego 

otoczenia lub nagłośnionej w mediach. Tym 

wyższe ryzyko „zarażenia się”, im bardziej 

osoba identyfikuje się z samobójcą 



Cechy materiału zamieszczonego w 

sieci: 



Mobbing rówieśniczy 

Intencjonalność Nierównowaga sił Powtarzalność 



Rodzaje mobbingu 

Fizyczny, 
behawioralny 

Werbalny Relacyjny 



Ofiara 

Agresor 

Wzmacniacze 

Outsiderzy 

Asystenci 
agresora  

Obrońca 

Role 
rówieśników 



Inne zaburzenia 

• Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, fobie, lęk 
społeczny) 

• Uzależnienia 

• Zaburzenia odżywiania 

• Zaburzenia zachowania 

• ADHD 

• Zaburzenia psychotyczne 

• Zaburzenia ze spektrum Autyzmu 

• Mutyzm wybiórczy 

• Tiki 

• Spcyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych 


