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J ak wynika z danych Komendy 
Głównej Policji, od stycznia do 
listopada 2021 r. aż 1339 nastolat-

ków w wieku 7–18 lat próbowało odebrać 
sobie życie. Według rzecznika Komendy 
Głównej Policji inspektora Mariusza 
Ciarki każdego dnia w Polsce śmiercią 
samobójczą ginie kilkanaście osób.

Pandemia jak trauma
– Dzieci i młodzież są w głębokim kry-
zysie psychicznym, do stanu zagroże-
nia życia włącznie. Najmłodsza dziew-
czynka, która była przyjęta do oddziału 
psychiatrii dziecięcej w Łodzi po próbie 
samobójczej, miała osiem lat. To była 
bardzo poważna próba lekowa – opo-
wiada Paulina Przyrowska, psychiatra 
dziecięca z Wojewódzkiego Specja-
listycznego Szpitala im. M. Pirogowa 
w Łodzi i z Ambulatorium Stresu w tym 
samym mieście. Dr Kamila Lenkiewicz 
ze Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Warszawy dodaje: 
– Od września, od momentu powrotu 

dzieci do szkół, obserwujemy znaczący 
wzrost nasilonych myśli samobójczych 
oraz podejmowanie działań samobój-
czych. Październik i listopad ubiegłego 
roku to był czas, kiedy bardzo często po-
jawiły się w mediach informacje o uda-
nej próbie samobójczej podjętej przez 
jakiegoś nastolatka. Co więcej, podjęte 
działania były nakierowane na samobój-
stwo, a nie, przykładowo, na zwrócenie 
na siebie uwagi – mówi dr Lenkiewicz. 

Środowisko psychologów, psychote-
rapeutów, psychiatrów jest zgodne, że 
covid, lockdown, nieprzewidywalne 
przechodzenie od stacjonarnej nauki 
do zdalnej odcisną głębokie piętno na 
psychice dzieci i młodzieży, a więk-
szość z nich może wyjść z pandemii 
z objawami PTSD, czyli zespołu stresu 
pourazowego.

– Gdy konsultuję sytuację z kolegami 
i koleżankami psychologami, psychia-
trami, psychoterapeutami, to wszyscy 
się zgadzamy, że nigdy w naszej zawo-
dowej karierze nie spotkaliśmy się z taką 
skalą problemów u młodych ludzi – mówi 
prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor na-
ukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. 
– W sposób gwałtowny rośnie nienorma-
tywne odreagowanie stresów związanych 
z pandemią. W tej chwili mam pod opieką 
14-letnie alkoholiczki i 17-letnich chłop-
ców całkowicie uzależnionych od narko-
tyków – opowiada prof. Jędrzejko. 

Zestawiając wyniki badań Health 
Behaviour in School-aged Children 
– HBSC przeprowadzone w populacji 
ogólnej młodzieży w Polsce w 2018 r. 
z nowymi danymi zebranymi przez In-
stytut Matki i Dziecka podczas pande-
mii na początku 2021 r. (ankieta online 
wśród młodzieży 11–18 lat), można zaob-
serwować negatywne zmiany w wielu 
obszarach związanych ze zdrowiem 
i zachowaniami zdrowotnymi młodych 
ludzi. Szczególnie często na złe samopo-
czucie skarżyły się dziewczęta. Co druga 
dziewczynka odczuwa bóle głowy i bóle 
pleców prawie w każdym tygodniu, a co 
trzecia bóle brzucha. Niepokojący jest 
fakt, że aż 2/3 dziewcząt i co drugi chło-
piec odczuwa zmęczenie częściej niż raz 
w tygodniu lub prawie codziennie, a po-
nad połowa dziewcząt i 41 proc. chłop-
ców skarży się na przygnębienie. Przed 
pandemią odsetek młodzieży oceniają-
cej swoje zdrowie jako doskonałe wynosił 
21 proc., w badaniach z okresu pandemii 
– jedynie 13 proc., natomiast odsetek 
młodzieży oceniającej swoje zdrowie 
jako słabe przed pandemią wynosił 
2,4 proc., a w okresie pandemii zwięk-
szył się aż pięciokrotnie, do 12,3 proc. Aż 
połowa 17-latków znajduje się obecnie 
w grupie ryzyka depresji. Przed pande-
mią odsetek był trzykrotnie niższy. Przez 
kolejny rok pandemii, częstych zbioro-
wych kwarantann, na które wielokrotnie 

Dzieci i młodzież
w kryzysie

W 2021 r. wśród polskich dzieci i młodzieży było prawie 500 prób 
samobójczych więcej niż rok wcześniej. Skok z wiaduktu pod ciężarówkę 

czy zawiśnięcie na drzewie w parku. To tylko niektóre przykłady udanych 
prób samobójczych. Nastolatki są w kryzysie. Jak im pomóc?
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były wysyłane klasy, kondycja 
dzieci i młodzieży raczej się nie 
poprawiła. 

– Ta fatalna kondycja psy-
chiczna wynika głównie 
z alienacji i zamknięcia 
dzieci w domach. Mło-
dym ludziom towarzyszy 
lęk i brak przewidywalno-
ści – tłumaczy psychiatra 
Paulina Przyrowska. – Oni 
boją się o to, co będzie i jak 
będzie ze zdrowiem, z przy-
szłością. W wielu przypad-
kach nakłada się na to żałoba 
po stracie kogoś bliskiego. 
Zamknięcie oznacza także ko-
nieczność przebywania cały 
czas z domownikami. A w wieku 
rozwojowym kontakty rówieśni-
cze są najważniejsze. Rodzice nie 
są w stanie zastąpić tego kontaktu 
– dodaje ekspert. 

Innym problemem, który za-
uważają w gabinetach psychote-
rapeuci i psychiatrzy, są samooka-
leczenia. – Te w ostatnim czasie 
znacznie się nasiliły. Pandemia 
nie tłumaczy wszystkiego, 
choć dużo. Wszyscy jeste-
śmy zmęczeni brakiem 
stabilności, przewidy-
walności, już nawet 
mniej lękiem przed 
chorobą – mówi 
dr Lenkiewicz. 
– Jesteśmy sfru-
strowani, mamy 
mniejszą tolerancję 
na odmowę, na nie-
zaspokojenie potrzeb. 
Skoro my, dorośli, jesteśmy 
w napięciu, to ono się udziela 
i dzieciom. Atmosfera gęstnieje. 
Stąd te próby samobójcze lub samooka-
leczenia – dodaje psychoterapeutka. 

Prof. Jędrzejko zwraca uwagę, że do-
szło do zachwiania pamięci społecznej 
dzieci. – Dorośli musieli zrezygnować 
z części imprez rodzinnych i spotkań 
z przyjaciółmi. W ten sposób utraciłem 
1/30 swoich relacji społecznych (dwa lata 
na 60 lat życia). Dzieci w te dwa lata utra-
ciły 1/5, 1/6 swojej pamięci. W ten sposób 
przeszły do relacji cyberprzestrzennych, 
a tym brakuje mechanizmu budowania 
trwałych relacji społecznych. Jak dzieci 
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są na podwórku, na boisku, w klasie, 
biorą udział w relacjach, które budują 
strukturę społeczną, hierarchię, przy-
należność do grupy. To oddziaływanie 
wielopłaszczyznowe tworzy wiele osób. 
Jednak dzieci chętnie uciekają w cyber-
świat i się do niego przyzwyczają, ponie-
waż ich mózgi szybko się tego uczą. To 
ma wpływ na zachowania depresyjne, 
bo gdy młody człowiek widzi zachowa-
nia, których nie zna, nie doświadczył, 
to ich nie rozumie – nie ma wątpliwości 
prof. Jędrzejko.

Cyberświat i szkoła
– Media społecznościowe stały się teraz 
głównym sposobem na kontakt z ró-
wieśnikami i szkołą. Stały się też jedy-
nym obszarem, który budzi zaintereso-
wanie. Stąd tyle uzależnień od mediów 
społecznościowych. Wyjście ze świata 
wirtualnego do rzeczywistego wiąże się 
z dużym lękiem, niepokojem i okazuje 
się dla młodych bardzo trudne – zauważa 
dr Przyrowska. 

O destrukcyjnym wpływie cyber-
świata na mózg dzieci przekonany jest 
prof. Jędrzejko. – Mózg dziecka między 
8. a 16. rokiem życia jest w dynamicznym 
rozwoju. Dziecko zanurzone w tech-
nologiach cyfrowych bardzo pobudza 
system neuroprzekaźnikowy, który od-
powiada za uczucie przyjemności. Z tym 
że dorośli w normalnym życiu sprawiają 
sobie przyjemność tylko co jakiś czas. 
A technologie cyfrowe powodują to, że 
mózg jest nieustannie pobudzony en-
dorfinami, dopaminą, serotoniną i gdy 
tak pobudzone dziecko wyciągane jest 
do normalnego życia i np. siada z rodzi-
cami przy stole, to się nudzi. Woli wra-
cać do swojego świata. Miałem ostatnio 
w ośrodku chłopca, który nie mógł usie-
dzieć bez telefonu. Nawet nie wiedział, 
która jest godzina, bo nie umiał odczytać 
z zegara – opowiada prof. Jędrzejko. – Jak 
to zbierzemy do kupy, to zobaczymy, że 
nie w pełni rozwinięte emocjonalnie 
i intelektualnie dzieci wrzucono w nowy 
świat. To nam się kumuluje w narastające 
zaburzenia – dodaje dyrektor naukowy 
Centrum Profilaktyki Społecznej.

Eksperci są zgodni co do tego, że prob-
lemy młodzieży pogłębiła także szkoła. 

– Kolejną sprawą, która wpływa na 
psychiczną słabość dzieci, jest tragiczny 

model edukacji, który mamy w pande-
mii. Zamyka się szkoły, nie rozumiejąc, 
że edukacja online jest zupełnie inna niż 
ta w kontakcie twarzą w twarz – tłuma-
czy prof. Jędrzejko. – Powinna być więc 
oparta na innych podstawach progra-
mowych. W tej formie edukacji można 
przekazać maksimum 60 proc. wiedzy 
z tej, którą przekazuje się w klasie. Poza 
tym nauka odbywa się przy wyłączonych 
kamerach, a bez kontaktu wzrokowego 
pracują inne partycje mózgowe. Jed-

nocześnie wymaga się od dzieci tego 
samego, więc one w sposób naturalny 
włączają mechanizmy obronne. Poza 
tym dzieciaki, będąc formalnie na 
lekcji, jednocześnie grają z kolegami 
w „sieciówkę”. To zjawisko masowe 
w przypadku chłopców. W przypadku 
dziewczyn masowe jest przebywanie 
w social mediach – dodaje. 

Równie krytycznie ocenia sytuację 
w szkołach reszta moich rozmówców. 

– Mimo że prawie cały ubiegły rok 
szkoły działały w trybie zdalnym, 
a i w tym brak jest przewidywalności, to 
jednak kładzie się duży nacisk na ocenia-
nie, nadganianie tematów, nadrabianie 
zaległości itd. Tymczasem dzieci nie są 
na to przygotowane ani psychicznie, ani 
poznawczo. Wszyscy żyjemy ostatnio 
w permanentnym stresie, a ten wpływa 
na procesy poznawcze, możliwości kon-
centracji uwagi. Nie jest tak, że dzieci nie 
chciały się uczyć, tylko w takich warun-
kach miały obiektywne trudności z na-

uką. A teraz są oceniane, jakby normalnie 
do szkoły chodziły – zauważa psychiatra 
dziecięca Paulina Przyrowska. Dr Kamila 
Lenkiewicz dodaje: – Nauczyciele zaczęli 
intensywnie weryfikować wiedzę, która 
została zdobyta w czasie lockdownu. Czę-
sto słyszymy od rodziców i dzieci o wysy-
pie sprawdzianów, klasówek, kartkówek. 
Dzieci nie wytrzymują stresu wynikają-
cego z ciągłego oceniania i udowadnia-
nia im, że czegoś nie wiedzą i nie umieją. 
Nauczyciele stoją na stanowisku, że 

muszą zweryfikować wiedzę, 
a jeszcze większy problem 
jest w klasach granicznych 
– ósmej, maturalnej. Tam 
i tak jest duży stres związany 
z egzaminem, a nauczyciele 
dodatkowo go podkręcają. 
W tej sytuacji młodym lu-
dziom trudno poradzić sobie 
z napięciem i dlatego sięgają 
po tak drastyczne metody 
jak samookaleczenie, które 
redukuje napięcie. To działa 
trochę jak używka, jak alkohol 
– wyjaśnia terapeutka.

jak im PomóC?
Co do tego, że polskie na-
stolatki są w złej kondycji 
psychicznej, nie trzeba prze-

konywać nikogo, kto ma dzieci i widzi, 
co się dzieje. Warto jednak poszukać 
odpowiedzi na pytanie, jak pomóc 
dzieciakom i młodzieży. Prof. Mariusz 
Jędrzejko jest przekonany, że dzieci 
i młodzież trzeba będzie na nowo 
uspołecznić. – Potrzebne będzie uru-
chomienie wszystkich możliwych form 
aktywności: boisk, klubów gminnych, 
miejskich, by dzieci znów włączyć 
społecznie. Jeśli to się nie uda, zostaną 
w tym swoim cyberświecie i już nie 
wyjdą – nie ma wątpliwości terapeuta.

A tuż za rogiem już czyha na młodzież 
metaverse, czyli wirtualna rzeczywistość 
3D, w której będzie można imprezować 
i spotykać się ze znajomymi, nie ruszając 
się z kanapy. W tym świecie już otwierają 
się sklepy, w których można kupić mar-
kowe ubrania dla swojego awatara. Za 
prawdziwe pieniądze oczywiście. 

– Dzieci trzeba będzie teraz z cyber-
świata wyciągnąć. Jednak ponieważ 
siedziały tam miesiącami, to miesią-

Środowisko psychologów 
i psychiatrów jest zgodne, że 
covid, lockdown, przechodzenie 
od stacjonarnej nauki do zdalnej 
odcisną głębokie piętno na 
psychice dzieci i młodzieży. 
Większość z nich może wyjść 
z pandemii z objawami zespołu 
stresu pourazowego
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cami trzeba będzie walczyć. Nie wy-
starczy powiedzieć: „Nie wchodź na 
Instagram”. Trzeba jeszcze dziecku po-
kazać alternatywę: koszykówkę, taniec, 
muzykę, plastykę, cokolwiek. Mózg 
nauczył się aktywności i nie można mu 
powiedzieć: „Stop”. Dzieci od ekranów 
trzeba oderwać, bo same tego nie zrobią. 
Na pandemię nałożyła się sieć urządzeń, 
które mają intensywny wpływ na mózg 
dziecka, a pamięć społeczna ulega za-
cieraniu. Czeka nas więc odbudowanie 
pamięci społecznej przez różnego typu 
zachowania wspólnotowe. Dużym wy-
zwaniem będzie np. powrót dzieci do 
Kościoła. Za tym idzie bowiem system 
moralny, a dziś młodzież ma problem 
z odróżnieniem dobra od zła – nie ma 
wątpliwości prof. Jędrzejko. Zauważa 
jednocześnie, że rodzice muszą znów 
przejąć wpływ na wychowanie, na sku-
tek procesów pandemicznych nastąpiło 
bowiem zachwianie wypełniania funkcji 
wychowawczej. – Część rodziców, którzy 
pracują zdalnie, może są w domu, ale mu-
szą się zająć obowiązkami zawodowymi. 
W ten sposób dochodzi do rozchwiania 
relacji rodzinnych. Każdy np. dojada so-
bie w przelocie, zamiast usiąść wspólnie 
do stołu. To prowadzi do atomizacji ro-
dziny. Poza tym rodzice stracili zdolność 
do przekazywania dzieciom porządku 
moralnego. Utracili tę zdolność masowo, 
ale to nie jest wina dzieci, tylko samych 
rodziców – zauważa prof. Jędrzejko.

O tym, że bez silnego zaangażowania 
rodziców się nie obejdzie, pewna jest 
także dr Przyrowska. – Uwaga rodziców 
jest najważniejsza. Bardzo ważna jest re-

lacja, jaką zbudowaliśmy z dziećmi. Jeśli 
ona jest, młody człowiek będzie szukał 
oparcia w bliskich osobach. Jeśli relacji 
nie ma, a rodzice nie są uważni w od-
niesieniu do dziecka, to młodzież szuka 
dla siebie miejsca w sieci i często wpada 
w patologiczne mechanizmy radzenia 
sobie z problemami – nie ma wątpliwo-

ści ekspertka. – Jeśli rodzic jest uważny, 
to zauważy, że coś się dzieje z dzieckiem. 
Słowo klucz to „zmiana”. Jeśli dziecko 
radosne staje się smutne i na odwrót, to 
już należy sądzić, że przydałaby się kon-
sultacja psychologiczna. Nie zawsze od 
razu potrzebny jest psychiatra. Kryzys 
u dziecka, który z naszej perspektywy 
jest banalny, dla młodego człowieka jest 
całym światem. Po kilku spotkaniach 
z psychologiem, psychoterapeutą może 
się okazać, że kryzys łatwo daje się roz-
wiązać. Jeśli rodzic nie obserwuje swo-
jego dziecka, nie wie, co się z nim dzieje, 
nie wyłapie zmiany, to z każdym dniem 

i tygodniem może być trudniej – nie ma 
wątpliwości specjalistka. 

– To może zabrzmi trywialnie, ale 
trzeba rozmawiać i próbować zrozumieć, 
co się dzieje – dodaje dr Kamila Len-
kiewicz. – To są lata pracy i budowania 
relacji, by nastolatek, który ma kłopot, 
przyszedł i o tym powiedział. Dorosły 

jest dla nastolatka mało wia-
rygodnym źródłem i nie jest 
zbyt godny zaufania. Postrze-
gany jest jako ten, który mało 
rozumie, a jeśli coś mówi, to 
dlatego, że musi. Nie wolno 
bagatelizować lub umniej-
szać problemów młodego 
człowieka, bo to jest komu-
nikat, że jego problemy nie są 
ważne. Każdy problem trzeba 
potraktować poważnie, rozu-
mieć, dlaczego to jest ważne, 
i wspólnie poszukać wyj-
ścia z sytuacji – podkreśla 
terapeutka. 

I na koniec jeszcze apel do nauczy-
cieli. – W tej chwili najważniejsze jest 
nie sprawdzanie wiedzy, ale poprawa re-
lacji rówieśniczych. Mniej ważne są ko-
lejne sprawdziany, a kluczowe są zajęcia 
z psychologiem, pedagogiem, rozmowa 
z nauczycielem w grupie rówieśniczej: 
taka o wszystkim i o niczym, żeby dzieci 
przypominały sobie, jak się z sobą rozma-
wia – nie ma wątpliwości dr Przyrowska.

Oby potwierdziły się przewidywania 
ekspertów, że koniec pandemii jest bli-
ski. Wszyscy musimy wreszcie zacząć 
wracać do formy. Tej fizycznej i tej psy-
chicznej.  

Innym problemem, który 
zauważają w gabinetach 
psychiatrzy i psychoterapeuci, 
są samookaleczenia. – Te 
w ostatnim czasie znacznie się 
nasiliły – mówi dr Lenkiewicz

Fo
t. S

hutersto
ck


