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"Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w
depresji" - materiały pokonferencyjne

Dnia 27.10.2014 w LSCDN w Lublinie odbyła się konferencja
"Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji", której
organizatorem było LSCDN, a partnerami: Centrum Interwencji
Kryzysowej oraz Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w
Lublinie.

Wspieranie dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju oraz profilaktyka w
środowisku szkolnym należy do ważnych zadań szkoły. Według badań
prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia cierpienia depresyjne dotykają
coraz większą liczbę osób. Gwałtownie obniża się wiek życia, w którym mogą
wystąpić pierwsze symptomy choroby. Depresja kliniczna diagnozowana jest u
0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, u 2% dzieci w szkole podstawowej i od 4 do
8% dorastających w grupie wiekowej 13-18 lat. Mając na uwadze powszechność
zjawiska oraz szkody wynikające z nieświadomości skutków depresji, czy choćby
destrukcyjnych prób radzenia sobie z obniżeniem nastroju podjęliśmy próbę
zorganizowania konferencji szkoleniowej pod hasłem: „Od smutku do nadziei –
pomoc uczniom w depresji”.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi nauczycieli i specjalistów na problem
zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, przedstawienie aktualnych badań na
ten temat oraz zaproponowanie różnych form pomocy i wsparcia na terenie szkoły.

Poniżej tematy wystąpień prelegentów wraz z linkami do wybranych materiałów
pokonferencyjnych:

Występowanie depresji u nastolatków: wnioski z badań przesiewowych
prowadzonych w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych – mgr Urszula
Stajak, psycholog, kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Lublinie
- link do prezentacji

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – etiologia, przebieg i leczenie

http://lscdn.pl/download/1/10251/UStajakProgramZdrowotny2013.pdf


– dr n. med. Marta Kaczyńska-Haładyj, psychiatra dziecięcy, ordynator
Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej Szpitala Neuropsychiatrycznego w
Lublinie

Obniżenie nastroju u dzieci i młodzieży a zachowania ucieczkowe, formy
profilaktyki możliwe do zastosowania w szkole – mgr Janusz Koczberski,
psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkoły. Kontekstowa
ocena sytuacji ucznia – mgr Agnieszka Zielińska, dyrektor Centrum
Interwencji Kryzysowej w Lublinie - link do prezentacji

Warsztat dla grupy 1: Jak rozmawiać z osobą zagrożoną samobójstwem? –
Anna Szaniawska (psycholog terapeuta)

Warsztat dla grupy 2: Klucz do skutecznego pomagania: oddziaływania
nauczycieli sprzyjające zdrowieniu i terapii uczniów ze zdiagnozowaną
chorobą afektywną – lek. med. Katarzyna Tomkiewicz, terapeuta
behawioralno-poznawczy

Warsztat dla grupy 3: Jak zapobiegać depresji – przykłady działań
profilaktycznych w szkole – Barbara Kostrobała, Anna Radziwiłko, LSCDN -
link do prezentacji

http://lscdn.pl/download/1/10249/AZielinskaInterwencjaKryzysowaSzkoly.pdf
http://lscdn.pl/download/1/10253/BKostrobalaARadziwilkoProfilaktykaDepresjiWSzkole.pdf


Poprzedni Strona
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Dnia 20.11.2014 zostały dodane kwerendy tematyczne dotyczące depresji.
Zestawienia przygotowali pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.
KEN w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie. Zachęcamy do zapoznana się z
dostępnymi materiałami.
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