
Społeczne relacje młodzieży z depresją (badania polskie i światowe) : zestawienie 
bibliograficzne w wyborze 
Wybór i oprac. Bożena Lewandowska 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2017 r. 
 
Zbierając materiał korzystano z elektronicznych katalogów i bibliograficznych baz 
danych bibliotek polskich, sugerując się hasłem przedmiotowym, słowem kluczowym 
i adnotacją treściową. Podano lokalizację dokumentów. 
 
 Książki i rozdziały w książkach 
 

1. Carr, Alan : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby 
przeciwdziałania i reagowania / przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 80 s. : rys., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s.78-80. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 
 238967, 242970  
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 238968 
 

2. Ciżkowicz Barbara : Bezradność intelektualna a styl wyjaśniania zdarzeń. W: 
Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i 
przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa 
: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 180-187 

 Badania poziomu bezradności intelektualnej, depresji i lęku wśród studentów. 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

3. Collados Zorraquino, José : Depresja u dzieci i młodzieży / przekł. Jacek 
Masłoń. - Kraków : eSPe, 2002. - 186, [1] s. ; 20 cm. – (Seria W Nurcie 
Pedagogiki i Psychologii) 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

4. Depresja : ujęcie psychoanalityczne / pod red. Katarzyny Walewskiej i Jerzego 
Pawlika. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 301, [1] s. : err. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 293-[294. – (Seria Logos) 

 Zawiera m.in.: Depresja nerwowa u dzieci. Depresja nerwowa u nastolatków. 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 
 

5. Hammen, Constance L. : Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne 
: dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata 
Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 
220 s. : il. ; 24 cm  

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wolny dostęp-
 zwarte-1 p. 
    



6. Hart, Archibald D., Hart-Weber Catherine : Depresja nastolatka / przeł. 
Magdalena Ciszewska. - Poznań : W drodze, 2007. - 346, [1] s. ; 21 cm. – 
(Seria: Psychologia i Wiara) 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 
 244688 
 

7. Ledwoch, Marian : Pomiar egzystencjalnego wymiaru depresji i jej 
osobowościowe korelaty u młodzieży akademickiej. W: Wybrane zagadnienia 
z psychologii klinicznej i osobowości : metody diagnostyczne w badaniach 
dzieci i  Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2005. - S. 197-226. - Seria: 
(Problemy Psychologii Klinicznej / Towarzystwo Naukowe KUL ; 6) 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wolny dostęp 
 zwarte 1 p. 
 

8. Miłkowska, Agnieszka: Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych 
zasobów rodzinnych. W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki 
rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków 
: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 123-
127: Badania uczniów w wieku 15 i 18 lat. Wykorzystano metody: skala Mocne 
Strony Rodziny, Skala Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, ankieta 
demograficzna 

 Biblioteka Narodowa 
 Wrocław - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna 
 Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka 
 Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Bydgoszcz - Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
 Pawła II 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii 
 Siedlce - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna 
 Województwa Mazowieckiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Białystok - Biblioteka Uniwersytecka 
 Gdańsk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 
 Kartuzy - Centrum Inicjatyw Edukacyjnych - Biblioteka Pedagogiczna 
 Słupsk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
 Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Poznań - Biblioteka Uniwersytecka 



 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Książnica Pomorska 
 

9. Profesjonalna profilaktyka w szkole : nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. 
Gaś ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. - Lublin : Innovatio 
Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011. - 
314 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. Po rozdziałach. - (Seria: Monografie Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie) 

 Zawiera m.in.: S. 57-64: Depresja i samobójstwa młodzieżowe jako wyzwanie dla 
 praktyki w szkole. Autorka powołuje się na badania polskie i obce; podaje bibliografię 
 załącznikową. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 250181 
 

10. Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska ; aut. Wanda 
Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, 2 dodruk. - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - XVII, [1], 642 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 
przy rozdz. Indeks. 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wolny dostęp 
 zwarte 1 p. 
 

11. Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. 
Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2006. - 265, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 

 Zawiera m.in.: Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny / Barbara 
 Szadziewska, Wioletta Radziwiłłowicz. 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

12. Radziwiłłowicz, Wioletta : Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu 
rodzinnego - ujęcie kliniczne. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - 
434 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [389]-425 

 Ze spisu treści: CZĘŚĆ TEORETYCZNA. Rozdz.1. Główne zagadnienia 
 psychopatologii rozwojowej. Rozdz. 2. Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży. 
 Rozdz. 3. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży. Rozdz. 4. Konsekwencje 
 psychospołeczne depresji u dzieci i młodzieży. Rozdz. 5. Modele depresji u dzieci i 
 młodzieży. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA. Rozdz. 6. Strategia badań własnych. Rozdz. 7. 
 Relacje emocjonalne w rodzinie. Rozdz. 8. Jakość związku małżeńskiego rodziców. 
 Rozdz. 9. Systemowe zasoby rodziny. Rozdz. 10. Negatywne wydarzenia życiowe. 
 Rozdz. 11. Związki między zmiennymi charakteryzującymi funkcjonowanie systemu 
 rodzinnego. Rozdz. 12. Analiza wszystkich zmiennych - ranking predyktorów w 
 klasyfikacji badanych do grupy z rozpoznaniem depresji lub grupy kontrolnej. Rozdz. 
 13. Podsumowanie wyników badań własnych. Implikacje teoretyczne i praktyczne. 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

13. Rola, Jarosław : Depresja u dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : 
["Poligrafia Salezjańska"], 2001. - 132, [1] s. ; il. ; 24 cm. - Bibliogr. s.123-133 

 Zawiera m.in.: S. 15-18: Typy depresji u dzieci i młodzieży; S. 53-66: Etiologia 
 zaburzeń depresyjnych (zwrócono uwagę na teorie depresji reaktywnych, np. Becka, 
 Lewinsohna, Seligmana, Rehma i in.) 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 231609  



 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 
 231610, 249101 
 

14. Trzęsowska-Greszta, Elżbieta : Depresja wieku dorastania : zachowania 
rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających 
dzieci. - Warszawa : "Academica", 2006. - 219 s. : il. ; 24 cm. – (Seria 
Wydawnicza "Szkiełko i Oko"). - Bibliogr. s. [189]-202. Indeksy. 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wolny dostęp 
 zwarte 1 p. 
 

15. Tyra, Tomasz : Melancholia rodzinna. - Białystok : Trans Humana, 1999. - 
rys., tab., wykr, ; 24 cm. - Bibliogr. 

 Depresja: czynniki genetyczne i dziedziczenie. Osobowość przedchorobowa. 
 Zachowania społeczne osób depresyjnych. Funkcjonowanie rodziny depresyjnej i jej 
 wpływ na dzieci. Materiał oparty na badaniach - omówiono metody, techniki 
 badawcze i wyniki. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 230614  
 

16. Witkowska-Ulatowska Hanna : Zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu 
depresyjnego w nieleczonej populacji młodzieży klas VII szkół warszawskich : 
praca doktorska / Namysłowska Irena (promot.).; Instytut Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie. - [1995], [6], 152, [7] k. : il., tab., bibliogr. s. 142-152, 
maszyn. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 45/14224 
 

17. Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów / pod 
red. Bożeny Grochmal-Bach. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. - 
123, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. przy poszczególnych referatach. - (Seria Prace 
Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie ; nr 207) 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 
 

18. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : psychologia 
kliniczna nastolatka / pod red. Leszka Szewczyka, Elżbiety Talik. - Lublin : 
Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
cop. 2009. - 337, [6] s. : il. ; 24 cm 

 Zawiera m.in.: Ledwoch, Marian : Pomiar egzystencjalnego wymiaru depresji i jej 
 osobowościowe korelaty u młodzieży akademickiej. 
 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

19. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / pod red. 
Ireny Namysłowskiej ; [aut. Anna Banaś et al.]. - Kraków : Komitet 
Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2000. - 
182 s. : il. ; 24 cm. -Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Biblioteka Psychiatrii Polskiej) 

 Depresja nerwowa u dzieci. 
 Depresja nerwowa u nastolatków. 



 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 

20. Zalewska Magdalena : Fobia społeczna u młodzieży we wczesnej fazie 
dorastania w populacji uczniów szkół krakowskich : praca doktorska / Bomba 
Jacek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział 
Lekarski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. – Kraków, 2006, 
108 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum. [Praca doktorska] 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygnatura 45/24655 
 
 Artykuły w czasopismach 
 

21. Aranowska Elżbieta M., Sławińska Jadwiga B., Witkowska-Ulatowska Hanna : 
 Obecność objawów depresji wśród młodzieży akademickiej. W: Lęk i Depresja 
 1997: 2 (1) s.13-26, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. 
 Streszczenie polskie: W pierwszej części artykułu przedstawiono trzynaście spośród 
 czternastu skal depresji MMPI. Następnie zostały omówione wyniki ich zastosowania 
 w reprezentatywnej próbie (n=1847) młodzieży akademickiej. Zwrócono uwagę na 
 prawdopodobną zgodność odsetka nieleczonych osób z depresją wśród polskiej 
 młodzieży czternastoletniej z odsetkiem młodzieży akademickiej oraz zgodność tych 
 wyników z wynikami badań florenckich. Ponadto zwraca się uwagę na bardzo wysoki 
 wśród studentów procent osób charakteryzujących się wysokimi wynikami (powyżej 
 teoretycznej połowy skali) w pojedynczych skalach depresji. Wskazuje się na 
 zgodność dwu narzędzi: MMPI i projekcyjnego narzędzia TUZ, gdzie lęki i obawy, z 
 którymi młodzież sobie nie radzi (w opinii psychologa) dotyczą przeciętnie co czwartej 
 osoby badanej. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.486 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 

22. Bloschl, Lilian : Depresja u dzieci i młodzieży - aktualne trendy w badaniach 
psychologicznych i w terapii. W: Nowiny Psychologiczne. – 1992, (nr) 3, s. 95-
102. -  Bibliogr. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

23. Błażejczyk, Gabriela : Wpływ sportu na depresję. W: Lider. - 2007, nr 11, s. 23 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
 

24. Bomba, Jacek : Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii. W: 
Psychoterapia. – 2009, nr 1, s. 35-42 

 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2009n1s35Bomba.pdf 
 

25. Bomba Jacek, Jaklewicz Hanna : Dynamika depresji u dzieci. Badania 
longitudinalne. W: Psychiatria Polska. – T. 28 (1994), nr 5, s. 523-533, tab., 
bibliogr. 22 poz., sum., rez. 

 Streszczenie polskie: W longitudinalnych badaniach 33 dzieci, u których w wieku 7 lat 
 stwierdzono niedojrzałość społeczną i emocjonalną oraz depresję, przeprowadzono 
 pierwsze badania kontrolne po 3 latach. U większości z nich stwierdzono 
 utrzymywanie się depresji. Jej przewlekłość znalazła też wyraz w zmianach obrazu 
 objawowego. Potwierdzono tezę o zależności obrazu depresji od fazy rozwoju. 



 Szukanie odpowiedzi na pytanie o istotę depresji u dzieci wymaga kontynuowania 
 prospektywnych badań longitudinalnych. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

26. Bomba Jacek, Kurzydło, B. : Przebieg rozwoju biologicznego, psychicznego i 
społecznego a występowanie zaburzeń psychicznych o obrazie depresyjnym u 
dzieci i młodzieży. W: Psychiatria Polska. – 1990, nr 4, s. 7-14 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

27. Bomba Jacek, Modrzejewska Renata : Prospektywne badanie dynamiki 
depresji u dzieci między preadolescencją a wczesną fazą dorastania. W: 
Psychiatria Polska. – 2006, nr 3, s. 481-490 

 Celem pracy jest ocena zmian występowania i dynamiki depresji w okresie 
 pokwitania, której dokonano w prospektywnych badaniach reprezentatywnej próby 
 uczniów wielkomiejskich szkół podstawowych. Metodą dwustopniowego losowania 
 wybrano grupę 1993 10-latków, których w trzech kolejnych latach: 2001, 2002 i 2003 
 zbadano Krakowskim Inwentarzem Depresyjnym (KID). Wyniki: wskaźnik punktowego 
 rozpowszechnienia depresji wynosił odpowiednio: 29% dla 10-latków, 30% dla 11-
 latków i 26% dla 12-latków. Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych w badanej 
 próbie okazało się względnie stałe. Wnioski: stwierdzono, że depresja jest częstsza u 
 chłopców w preadolescencji i u dziewcząt we wczesnej fazie dorastania. Dynamika 
 zaburzeń śledzona przez trzy lata wskazuje, że depresja u dzieci wchodzących w 
 dorastanie jest zaburzeniem o niejednorodnej naturze. 
 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=451 
 

28. Bomba Jacek, Modrzejewska Renata, Beauvale Andrzej : Struktura 
czynnikowa objawów w Krakowskim Inwentarzu Depresyjnym KID IO „B1” w 
grupie 15-latków. W: Psychiatria Polska. – 2011, nr 2, s. 245-259 

 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2011/Bomba245_PP2_
 2011.pdf 
 

29. Depresja u dzieci i młodzieży - obraz kliniczny, etiologia, terapia / aut. Sylwia 
Kalinowska i in. W: Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. – 
T. 59 (2013), nr 1, s. 32-36, bibliogr. 23 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Depresja o wczesnym początku, ze względu na wysoki 
 wskaźnik rozpowszechnienia i poważne konsekwencje dla rozwoju, uznawana jest za 
 jeden z najpoważniejszych problemów psychicznych wieku dziecięcego i 
 młodzieńczego. Zaburzenia depresyjne najczęściej przyjmują postać depresji 
 nawracającej i mają swoją kontynuację w wieku dorosłym. Wśród czynników 
 wpływających na wczesny rozwój depresji wyodrębniono następujące kategorie: 
 czynniki genetyczne, rodzinne, osobowe i silny stres. Za główne czynniki ryzyka 
 uznaje się: płeć żeńską, rodzinne obciążenie depresją, obecność objawów 
 subklinicznych, lęk, negatywny styl poznawczy i krytyczne doświadczenia życiowe. 
 Obraz kliniczny objawów często różni się od obrazu objawów u dorosłych. Zaburzenia 
 mogą przybierać atypowy charakter. U najmłodszych diagnoza najczęściej opiera się 
 na obserwacji ich zachowań oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Właściwa 
 diagnoza bywa zatem problematyczna. Leczenie dużej depresji u dzieci i młodzieży 
 wciąż stanowi dla lekarzy problem. Ważnym jest, aby ustalić wszystkie czynniki, które 
 mogą przyczynić się do wystąpienia i utrzymywania się objawów chorobowych, a 
 następnie rozpocząć odpowiednie oddziaływania terapeutyczne. 

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=451
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2011/Bomba245_PP2_


 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.712 
 Wersja elektroniczna 
 https://www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/annales-academiae-medicae-
 stetinensis 
 

30. Dołęga, Zofia : Samotność jako problem w okresie dorastania. W: Sztuka 
Leczenia. T. 5 (1999), nr 3, s. 67-75, tab., bibliogr. 43 poz., sum. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.477 
 

31. Dudek, Mieczysław : Depresja wśród młodzieży licealnej. W: Rocznik Komisji 
Nauk Pedagogicznych. T. 67 (2014), s. 139-151 

 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
 Pedagogiczna 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

32. Garland, E. Jane : Depresja u młodzieży. W: Lekarz Rodzinny. – R. 2 (1997), 
nr  2, s.16-24, tab., bibliogr. 26 poz. 

 Streszczenie polskie: Depresja pełnoobjawowa stanowi u młodzieży przyczynę 
 znacznego pogorszenia samopoczucia, w tym: dolegliwości fizycznych oraz 
 upośledzenia sprawności poznawczej, pogorszenia relacji międzyludzkich i wyników 
 w nauce. Czynniki narażenia dają się łatwo rozpoznać, a lekarze rodzinni powinni ich 
 uważnie poszukiwać. Depresja jest głównym czynnikiem ryzyka samobójstw u 
 młodzieży. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.362 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna 
 Województwa Mazowieckiego 
 

33. Gmitrowicz, Agnieszka :Depresja i samobójstwa młodzieży. Co robić, zanim 
będzie za późno. W: Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 3-12 

 Terminologia. Znaki ostrzegawcze i czynniki ryzyka samobójstwa. Warunki skutecznej 
 pomocy uczniowi. Czego nie należy robić w kontakcie z depresyjnym uczniem. 
 Praktyczne wskazówki dla pedagoga w pracy z depresyjnym uczniem. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

34. Greszta, Elżbieta : Rodzinne czynniki ryzyka rozwoju depresji u dorastających. 
W: Psychiatria Polska. - T. 40 (2006), nr (4), s. 719-730. - Bibliogr. 60 poz., 
sum., rez., Zsfg, r s. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

35. Bomba Jacek, Modrzejewska Renata, Pilecki Maciej : Depresyjny przebieg 
dorastania jako czynnik ryzyka powstawania zaburzeń psychicznych - 
piętnastoletnie badania prospektywne. W: Psychiatria Polska. -  T. 37 (2003), 
nr (1), s. 57-69, tab., bibliogr. 37 poz., rez., Zsfg, r s. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/annales-academiae-medicae-stetinensis


36. Izdebski Paweł, Pauszek Aleksandra : Temperamentalne uwarunkowania i 
konsekwencje zespołu zależności alkoholowej. W: Czasopismo 
Psychologiczne. - 2006, nr 1, s. 115-124 

 Badania przeprowadzono wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (pijącej 
 częściej niż raz w tygodniu) i osób uzależnionych od alkoholu. Zastosowanie 
 Kwestionariusza Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz 
 Temperamentu FCZ-KT Zawadzkiego i Strelaua. Związki między uzależnieniem od 
 alkoholu a cechami temperamentalnymi człowieka. Związki między depresją a 
 uzależnieniem od alkoholu. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

37. Izydorczyk, Bernadetta : Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi 
doświadczających lęku i depresji. W: Chowanna. - 2005, t. 1, s. 78-91. - 
Bibliogr. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

38. Jośko-Ochojska Jadwiga, Lizończyk Iwona : Występowanie depresji u 
młodzieży z nadwagą i otyłością. W: HYGEIA public Heath. T. 49 (2014), nr 
(4), s.690-695, bibliogr. 42 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Otyłość i nadwaga jest dzisiaj jednym z głównych problemów 
 zdrowotnych wielu krajów na świecie, zaś Polska wyprzedziła pod tym względem 
 wiele krajów europejskich. Najnowsze badania dowodzą, że problem ten dotyczy w 
 coraz większym zakresie również dzieci i młodzieży i w tej grupie liczba osób z 
 nadwagą lub otyłością wzrasta znacznie szybciej niż wśród dorosłych. Jest to bardzo 
 niepokojące, gdyż występowanie tych zaburzeń w okresie młodzieńczym wiąże się 
 zazwyczaj z utrzymywaniem ich w dorosłym życiu, zwiększając ryzyko chorób 
 metabolicznych. Jedną z konsekwencji zdrowotnych otyłości może być depresja, zaś 
 grupą szczególnie narażoną na współwystępowanie tych dolegliwości są nastolatki. 
 W przypadku otyłości i towarzyszącej jej depresji, na równi z terapią ważna jest 
 profilaktyka. O powodzeniu tych działań decyduje wsparcie środowiska, zarówno 
 najbliższej rodziny jak i szkoły oraz grupy rówieśniczej. Szczególną rolę spełnia tu 
 szkoła, jako miejsce szeroko zakrojonej edukacji prozdrowotnej. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.930 
 

39. Juroszek, Weronika : Depresja a Ja odzwierciedlone. W: Horyzonty 
Wychowania. - 2012, [nr] 11(21), s. 201-[214] 

 Depresja a lęk społeczny i samoocena. Analiza wyników badania ankietowego 
 przeprowadzonego w grupie uczniów katowickich szkół średnich w wieku 17-18 lat. 
 Wersja elektroniczna 
 https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/127 
 

40. Kołodziejek Małgorzata : Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, 
psychoterapia poznawczo-behawioralna. W: Psychoterapia. – 2008, nr 2, s. 
15-33. – Bibliogr. 

 Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje aktualną wiedzę na temat epidemiologii, 
 obrazu klinicznego, przebiegu i skutków depresji dzieci i młodzieży. Autorka dokonuje 
 przeglądu koncepcji wyjaśniajacych poznawcze i behawioralne mechanizmy 
 powstawania depresji i ich implikacji klinicznych. Przedstawia podstawowe założenia, 
 zasady i metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Omawia 
 ograniczenia w stosowaniu tego rodzaju podejścia terapeutycznego w pracy z 
 dziećmi i młodzieżą oraz ocenę jego skuteczności. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.249 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/127


 
41. Kuberska-Przekwas, Krystyna : Samobójstwa dzieci i młodzieży jako choroba 

społeczna. W: Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne. – 
2013, nr 1, s. 51-70 

 Streszczenie: Artykuł zawiera próbę zdefiniowania zjawiska oraz omówienie specyfiki 
 samobójstw dzieci i młodzieży. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży 
 autorkę, jako psychopedagoga, interesuje szczególnie, co jest podkreślone w 
 niniejszej pracy. Zapobieganie samobójstwom i programy zapobiegania – SUPRE, 
 zapoczątkowane w 1999 roku przez WHO, są adresowane do następujących grup 
 społecznych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i pedagogów, organizacji 
 społecznych, rządów, legistratorów, osób zajmujących się zawodowo środkami 
 przekazu, a także rodziców i społeczności. W artykule autorka wykorzystała również 
 dane z interesujących badań studentki W. Jagustym, zawarte w jej pracy 
 magisterskiej „Samobójstwa dzieci i młodzieży w okresie adole- scencji”. Rozmowa 
 autorki z prof. zw. dr. hab. Brunonem Hołystem, która dotyczy aktualnych działań 
 podejmowanych w naszym kraju przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, 
 powołane w 2002 roku, pozwala nakreślić również współczesny obraz profilaktyki w 
 tym zakresie. 
 Wersja elektroniczna: 
 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b0970e3f-
 9c07-4430-a18b-e78951dd4d4c 
 

42. Kulik Agnieszka,  Sądel Elżbieta : Lęk i jakość życia jako determinanty 
poczucia beznadziejności u młodzieży. W: Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 
– T. 13 (2013), nr 2, s. 83-91 

 Streszczenie: Poczucie beznadziejności jest częstym doświadczeniem dorastającej 
 młodzieży. Beznadziejność została określona jako istotny element charakteryzujący 
 depresję, który wynika z określonego sposobu percepcji. Celem badania było 
 uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzież w wieku 16–18 lat doświadcza 
 poczucia beznadziejności. Zbadano związki pomiędzy jakością życia, lękiem a 
 poczuciem beznadziejności. Badanie przeprowadzono na grupie 307 uczniów w 
 wieku 16–18 lat. Zastosowano trzy metody: Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia, 
 wersja dla dzieci i młodzieży (Quality of Life Questionnaire, QOLQ), autorstwa R.L. 
 Schalocka i K.D. Keitha w adaptacji M. Oleś, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State-
 Trait Anxiety Inventory, STAI) C.D. Spielbergera, którego adaptacji dokonali J. 
 Strelau, M. Tysarczyk i K. Wrześniewski, oraz Skalę Poczucia Beznadziejności Becka 
 (Beck Hopelessness Scale, BHS) A.T. Becka w autoryzowanym przekładzie P. Olesia 
 i A. Jurosa. Wykazano, że 50,8% spośród badanych osób nie doświadcza poczucia 
 beznadziejności, 31,3% charakteryzuje się łagodnym poczuciem beznadziejności, 
 10,7% umiarkowanym poczuciem beznadziejności i 7,2% głębokim poczuciem 
 beznadziejności. Analizy pozwalają wnioskować, że poczucie beznadziejności jest 
 warunkowane zarówno przez jakość życia, jak i przez poziom lęku. Uzyskane wyniki 
 analiz wykazały, że poczucie beznadziejności jest wyjaśniane w około 39% u 
 chłopców i 30% u dziewcząt przyjętym układem czynników. W grupie dziewcząt 
 największe znaczenie w warunkowaniu poczucia beznadziejności ma brak ogólnego 
 zadowolenia z sytuacji (24,9%) oraz w dalszej kolejności lęk (5,2%), zaś u chłopców – 
 nasilenie lękliwości (32,6%), brak zadowolenia z sukcesów (3,4%) czy relacji 
 interpersonalnych (2,7%). Wiek ani miejsce zamieszkania nie determinują poczucia 
 beznadziejności.  
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.609 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b0970e3f-


43. Link-Dratkowska Emilia : Depresja dzieci i młodzieży — podejście poznawczo-
behawioralne. Teoria i terapia. W: Psychiatria. – T. 8 (2011), nr 3, s. 84-90 

 Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie poznawczo-behawioralnej koncepcji 
 depresji i jej odniesienia do dzieci i młodzieży. Zaprezentowano skrótowy opis 
 najważniejszych modeli poznawczych tego zaburzenia, wynikających z nich implikacji 
 do psychoterapii oraz aktualnych tendencji badawczych. Przedstawiono również 
 najistotniejsze elementy struktury i zawartości dwóch propozycji programów terapii 
 depresji u dzieci i młodzieży. Na koniec dokonano krótkiej prezentacji wyników badań 
 nad skutecznością. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

44. Makara-Studzińska, Marta : Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w 
wieku 14-18 lat. W: Psychiatria. – T. 10, 2013, nr 2, s. 76-83 

 Wstęp. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród 
 młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. 
 Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają 
 traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było określenie przyczyn 
 prób samobójczych młodych niedoszłych samobójców oraz dokonanie charakterystyki 
 wybranych elementów struktury aktu próby samobójczej. Materiał i metody. Grupa 
 badanych po próbie samobójczej obejmowała 100 osób. Wykorzystano 
 kwestionariusz ankiety oraz standardowy kwestionariusz — skalę depresji Becka. 
 Wyniki. Stwierdzono, że przyczyną prób samobójstw wśród młodzieży są problemy w 
 środowisku rodzinnym, grupie rówieśniczej i relacjach damsko-męskich, poczucie 
 osamotnienia, niepowodzenia szkolne, niekorzystne zmiany społeczno- -
 ekonomiczne. Próbę samobójczą bardzo często poprzedzały zdarzenia traumatyczne 
 w rodzinie i wśród rówieśników, a młodzież przejawiała wiele form zachowań 
 patologicznych. Poziom depresji respondentów podejmujących próby samobójcze 
 ocenianej skalą depresji Becka wskazywał na depresję umiarkowaną i znaczną. 
 Wnioski. Niniejsze wyniki mogą być wykorzystywane do konstruowania strategii, 
 programów i grup wsparcia dla młodzieży ze skłonnościami suicydalnymi. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

45. Modrzejewska Renata : Depresja wieku rozwojowego – analiza 
epidemiologiczna populacji krakowskich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Streszczenia prac XL Zjazdu Naukowego Psychiatrów 
Polskich. W: Psychiatria Polska. -  2001, nr 3, s.   152 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

46. Modrzejewska Renata, Bomba Jacek : A comparative study on adolescent 
depression in the general population of junior high school adolescents in a big 
city based on an analysis of outcomes of 1984 and 2001 studies using the IO 
“B1” symptom inventory. W: Archives of Psychiatry and Psychotherapy. – 
2009, nr 4, s. 31–36 

 Wersja elektroniczna 
 http://www.archivespp.pl/uploads/images/2009_11_4/31_APP_4_2009.pdf 
 

47. Modrzejewska Renata, Bomba Jacek : Porównanie objawów depresji w 
populacji uczniów krakowskich szkół podstawowych w latach 1984 i 2001. W: 
Psychiatria Polska. – T. 43 (2009), nr 2, s. 167-174. – Bibliogr. 

 Wersja elektroniczna 
 http://strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_2_2009/Modrzejewska%20s16
 7_Psychiatria%20Polska%202_2009.pdf 

http://strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_2_2009/Modrzejewska s167_Psychiatria Polska 2_2009.pdf


 
48. Modrzejewska Renata, Bomba Jacek : Rozpowszechnienie zaburzeń 

psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej 
młodzieży wielkomiejskiej. W: Psychiatria Polska. – 2010, nr 4, s. 579-592 

 Materiał oparty na badaniach. 
 Wersja elektroniczna 
 http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2010/ModrzejewskaP
 P2010n4s579.pdf 
 

49. Namysłowska Irena : Trudności diagnostyczne i terapeutyczne depresji dzieci i 
młodzieży. W: Terapia. – T. 13 (2005), nr  (11) s. 22-26, il., tab., bibliogr. 31 
poz., sum. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.048 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

50. Ocena występowania objawów depresji u dzieci i młodzieży - badanie 
pilotażowe / aut. Agnieszka Szramowska i in. W: Przegląd Pediatryczny. – T. 
42 (2012), nr (4), s.189-193, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wzrost rozpowszechnienia objawów depresji 
 staje się coraz istotniejszym problemem funkcjonowania psychicznego i społecznego 
 wśród dzieci i młodzieży, dlatego wymaga wczesnej diagnostyki oraz włączenia 
 profesjonalnej terapii. Celem pracy była ocena występowania objawów depresji wśród 
 uczniów w wieku 9-17 lat. Materiał i metody: Do badania włączono 800 uczniów z 
 losowo wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa 
 mazowieckiego w średnim wieku 14,4+/-1,9 roku. Uczniowie wypełnili polską wersję 
 Inwentarza Depresji Dziecięcej (Children's Depression Inventory - CDI). 
 Współczynnik rzetelności ? Cronbacha waha się między 0,81 a 0,89. Do badania 
 wykorzystano 751 kwestionariuszy (93,8 proc.), 434 pochodziły od dziewcząt, a 317 - 
 od chłopców. Otrzymane wyniki zostały opracowane przez psychologa klinicznego. 
 Do analizy statystycznej wykorzystano test U Manna-Whitney'a oraz dokładny test 
 Fishera. Wyniki: U 9 proc. (69/751) dzieci i młodzieży stwierdzono klinicznie istotne 
 nasilenie objawów depresji (T-score= 70). W porównaniu z uczniami szkoły 
 podstawowej 4 proc. (4/101) objawy depresji częściej występowały u gimnazjalistów - 
 9 proc. (36/413), OR=0,43, 95 proc. CI 0,11-1,24; p=0,146 oraz licealistów - 12 proc. 
 (29/237), OR=0,29, 95 proc. CI 0,07-0,86; p=0,017. Nie wykazano różnic w częstości 
 występowania objawów depresji między gimnazjalistami i licealistami. Myśli 
 samobójcze występowały statystycznie częściej w grupie z T-score = 70 (72 proc.) vs. 
 T-score 70 (17 proc.), OR=12,4, 95 proc. CI 6,88-23,11; p 0,0001... 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.393 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

51. Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Schlegel-Zawadzka Małgorzata : Ocena 
stopnia zagrożenia stanami depresyjnymi wśród krakowskiej młodzieży 
licealnej. W: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2000 (69) : Problemy wieku 
dojrzewania. Cz. 2: Prozdrowotny styl życia s. 230-236, tab., bibliogr. 15 poz., 
sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Problemy wieku dojrzewania 
Kraków 03-05.12. 2000 - Część pierwsza materiałów zjazdowych 
zamieszczona w numerze 68 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.261 * 736.503 
 

52. Oszwa, Urszula.: Depresja u dzieci i młodzieży. W: Remedium. - 2004, nr 3, s. 
10-11 

http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2010/ModrzejewskaP


 Depresja psychiczna – pediatria. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

53. Pawłowska Małgorzata, Sadłowska Anna : Ciemny świat depresji. W: 
Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 131-140 

 Depresja: historia, objawy, cechy, sygnały, pomoc. Samobójstwa i próby samobójcze. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

54. Pilarska, Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców. W: Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42. - Bibliogr. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

55. Potocki Paweł : Depresja u dzieci i młodzieży. W: Gabinet Prywatny. -  2006, 
nr (3) s.11-14, il., bibliogr. 9 poz., sum. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.371 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

56. Prajsner, Mira : Zapobieganie i leczenie depresji wśród nastolatków. W: 
Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25; nr 9, s. 24-25 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

57. Rabe-Jabłońska Jolanta : Depresja u dzieci i młodzieży. Aktualne poglądy na 
etiologię, diagnozowanie, przebieg i leczenie. W: Psychiatria i  Psychologia 
Kliniczna Dzieci i Młodzieży. -  T. 1 (2001), nr (1) s. 7-25, il., bibliogr. 86 poz. - 
Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Autor przedstawia stan obecnej wiedzy nt. złożonej etiologii 
 dziecięcej i młodzieńczej depresji, różnic między nimi i związków z depresją 
 dorosłych. Omawaia również problemy związane z diagnozowaniem tych zaburzeń 
 oraz ich podtypów u osób w okresie rozwojowym. Na podstawie literatury i 
 przeprowadzonych przez siebie badań zaprezentował zaburzenia psychiczne 
 najczęściej towarzyszące depresji u dzieci i młodzieży oraz rodzinne występowanie 
 zaburzeń afektywnych. Autor dokonał również przeglądu badań leków 
 przeciwdepresyjnych u osób w okresie rozwojowym (kontrolowanych otwartych - 
 opisy pojedynczych przypadków), zamieścił propozycję algorytmu leczenia dużej 
 depresji u dzieci i młodzieży i kierunki przyszłych badań. 
 Warszawa Główna Biblioteka lekarska sygn. 313.609 
 

58. Rabe-Jabłońska Jolanta : Etiopatogeneza, symptomatologiczna i przebieg 
zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. W: Psychiatria Polska. – T. 25 
(1991), nr (2) s.135-140, rez., sum. 

 Streszczenie polskie: Praca przedstawia wyniki badań podłużnych (retro- i 
 prospektywnych) zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Omawia częstość 
 występowania poszczególnych obrazów tych zaburzeń, ich etiologię i przebieg. 
 Zawiera również szerokie informacje dotyczące organicznych zaburzeń depresyjnych 
 oraz specyficzne ubogoobjawowe formy endogennych zespołów depresyjnych 
 występujących u dzieci i młodzieży. 
 Warszawa Główna Biblioteka lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

59. Rabe-Jabłońska Jolanta : Organiczne zaburzenia depresyjne u dzieci i 
młodzieży. W: Psychiatria Polska. – T. 25 (1991), nr (2) s.141-147, bibliogr. 36 
poz., sum., rez. 



 Streszczenie polskie: Praca przedstawia częstość występowania organicznych 
 zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, ich obraz kliniczny oraz przebieg. 
 Ponadto omawia się wpływ obecności organicznego uszkodzenia o.u.n. u dzieci i 
 młodzieży na symptomatologię i przebieg występujących u nich zaburzeń 
 depresyjnych o nieorganicznej etiologii. 
 Warszawa Główna Biblioteka lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

60. Rabe-Jabłońska Jolanta : Stan psychiczny osób, u których przed 15 laty (w 
okresie dzieciństwa i/lub dojrzewania) stwierdzono zaburzenia depresyjne. W: 
Psychiatria Polska. -  T. 35 (2001), nr (2) s.187-198, tab., bibliogr. 57 poz., 
sum., rez., Zsfg, res. 

 Streszczenie polskie: Oceniono po 15 latach stan psychiczny badanych, u których w 
 okresie dzieciństwa lub adolescencji rozpoznano zaburzenia depresyjne. Stwierdzono 
 w okresie dorosłości znacznie wyższe rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w 
 tej grupie niż w populacji ogólnej, szczególnie zaburzeń afektywnych (u 1/3 
 badanych). Ustalono czynniki występujące w okresie rozwojowym związane z 
 ryzykiem rozwoju zaburzeń afektywnych w dorosłości. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

61. Rabe-Jabłońska Jolanta : Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. W: 
Polski Tygodnik Lekarski. – T. 48 91993), nr (16/17) s. 380-383, bibliogr. 38 
poz., sum. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 310.554 
 

62. Rola Jarosław : Depresyjność młodzieży ze środowiska wielkomiejskigo i 
wiejskiego w okresie nauki w gimnazjum. - Psychiatria Polska. – T. 39 (2005), 
nr (3), s. 537-547, tab. - Bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, r 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/PPt39n3s537Rola1.pdf 
 

63. Rola Jarosław : Rozpowszechnienie depresyjności wśród młodzieży ze 
środowiska wielkomiejskiego i wiejskiego.  W: Psychiatria i  Psychologia 
Kliniczna. – R. 4 (2004), nr (3) s.141-149, tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. 
w jęz. ang. 

 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.609 
 

64. Siewierska Anna, Niedzielska Anna, Witkowska-Ulatowska Hanna : Ocena 
osobowości młodzieży z cechami depresyjnymi w populacji szkolnej klas VIII 
(doniesienie wstępne). W: Psychiatria Polska. – T. 27 (1993), nr (6) s. 643-
654, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. rez. 

 Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena, przy pomocy Młodzieżowego 
 Inwentarza Osobowości (R. B. Cattella) cech osobowości w grupie 235 uczniów 
 spełniających kryteria zespołu depresyjnego. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 

65. Sikora Renata : Bezradność, która może prowadzić do depresji. W: Nowa 
Szkoła. - 2004, nr 6, s. 52-53 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/PPt39n3s537Rola1.pdf


 
66. Sikora, Renata : Wsparcie społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem a 

depresyjność młodzieży. W: Psychologia Rozwojowa. - T. 17, nr 2 (2012), s. 
41-54 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
 

67. Sikora Renata, Trzęsowska-Greszta Elżbieta : Strategie radzenia sobie ze 
stresem a występowanie symptomów depresyjnych u młodzieży w wieku 13-
16 lat. W: Psychologia Rozwojowa. - T. 19, nr 4 (2014), s. 87-98 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
 

68. Skura, Piotr : Samotni w życiu, samotni w chorobie. W: Głos Nauczycielski. - 
2012, nr 12, s. 4 

 Młodzież – depresja – autoagresja – badania. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

69. Wallace Brian E., Masiak Jolanta, Pabis Matthew R. : Kluczowe problemy 
badań uzależnienia od internetu i depresji u młodzieży i studentów. W: 
Zdrowie Publiczne. – T. 123 (2013), nr (2) s.185-189, bibliogr. 24 poz., 
streszcz. 

 Streszczenie polskie: Internet jest popularnym i użytecznym narzędziem, które stało 
 się integralną częścią stylu życia w różnych kulturach, niestety może on też być 
 przyczyną psychospołecznych problemów, jak szkodliwe używanie internetu (PIU) 
 czy uzależnienie od internetu (IAD). IAD staje się przedmiotem międzynarodowych 
 analiz - dotyczy osób które stopniowo tracą kontrolę nad czasem, który poświęcają 
 internetowi mimo negatywnego wpływu na ich społeczne i psychologiczne 
 funkcjonowanie. Nadużywanie internetu ma często negatywny wpływ na pracę 
 zawodową, funkcjonowanie akademickie, relacje społeczne i finanse. Wśród objawów 
 IAD wymienia się m.in.: przymus używania internetu, zaabsorbowanie nim, utratę 
 kontroli, niepokój, napięcie psychiczne, wyobcowanie, depresję. Następstwa IAD były 
 szeroko badane od lat 90-tych, szczególnie społeczne, edukacyjne i somatyczne. 
 Mniej uwagi poświęcono jego relacjom ze zmiennymi odnoszącymi się do życia 
 psychicznego takimi jak: depresja, lęk czy stres. W znacznym stopniu badania te 
 koncentrowały się na określeniu relacji między szkodliwym używaniem internetu a 
 depresją. W niniejszej publikacji dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego 
 związków między IAD a depresją u adolescentów i studentów, szczególnie w 
 odniesieniu do badań ujmujących depresję jako następstwo, współchorobowość lub 
 istotny element, który może także pogłębiać objawy IAD. Przedstawiono także nowe 
 podejście badawcze w odniesieniu do populacji młodzieży i studentów, znaczenie 
 pełnej oceny diagnostycznej i leczenia depresji wiążącej się z IAD... 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.109 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Informatorium Academica 
 

70. Witkowska-Ulatowska Hanna : Zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu 
depresyjnego w nieleczonej populacji młodzieży klas VII szkół warszawskich 
(badanie epidemiologiczne i demograficzne). W: Lęk Depresja. – T. 1 (1996), 
nr (4) s. 282-306, tab., bibliogr. 68 poz. 

 Streszczenie polskie: W pracy omówiono wyniki badań nieleczonej reprezentatywnej 
 populacji młodzieży warszawskiej we wczesnej fazie adolescencji, dotyczących 
 rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych o obrazie zespołu depresyjnego oraz 



 danych oceniających sytuację rodzinną, wyniki w nauce i funkcjonowanie społeczne 
 badanych. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.486 
 

71. Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji 
Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) - pomiar 
depresji w grupie studentów / [aut.] Ewa Mojs i in. W: Psychiatria Polska. – T. 
49  (2015), nr (1) s.135-144, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. 

 Streszczenie angielskie: Aim. Depressive disorders, which remain one of the most 
 common and recurrent mood disorders worldwide, presently affect up to 15 p.c. of the 
 population under age 25. Adolescent depression is related to a number of adverse 
 phenomena such as scholastic/academic failure, juvenile delinquency, illicit 
 substance abuse or suicide. Studies show that students are at a high risk of 
 developing this disorder but depression in this population is often misdiagnosed and 
 undertreated. Consequently, it is important to develop reliable diagnostic tools to 
 evaluate symptoms of depression in students. Kutcher Adolescent Depression Scale 
 (brief version) is a commonly used screening test used to identify young people at risk 
 for depression, which consists of six items related to its main symptoms. The aim of 
 the study was to adapt and test reliability and content validity of the Polish version of 
 six - item Kutcher's KADS based on analysis of students using confirmatory factor 
 analysis. Material and method. A total of 1,589 student aged 18-24 anonymously 
 answered a questionnaire on the risk of depression (KADS) and a demographics 
 survey. Results. Confirmatory factor analysis showed the good fit of model to 
 empirical data: SB chi2 (15) = 968.688, p 0.001, RMSEA = 0.053, CFI = 0.958, SRMR 
 = 0.029. Factor loading ranged from .40 to .80. Conclusions: Validation of Polish 
 version of KADS in a group of students aged 18-24 years has shown its high reliability 
 and content validity. Further studies should be focused on the assessment of the 
 questionnaire criterion validity. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.130 
 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/ENGver135Mojs_
 PsychiatrPol2015v49i1.pdf 
 

72. Zaburzenia depresyjne u młodzieży w okresie transformacji społecznej / [aut.] 
H. Jaklewicz i in. W: Psychiatria i Psychologia Kliniczna. - 2001, nr 1, s. 26-36. 

 Streszczenie polskie: Badania nad rozpowszechnieniem zaburzeń depresyjnych 
 wśród 17-letniej młodzieży miasta Gdańska i Koszalina wskazują na ich wzrost w 
 porównaniu z wcześniejszymi, sprzed 1989 roku. Autorzy dokonują próby analizy 
 związku między depresją, poczuciem kontroli a wybranymi zmiennymi sytuacji 
 społecznej badanych. 
 Warszawa Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.609 
 

73. Zagdańska Marta, Kiejna Andrzej : Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka 
epizodów depresji wśród wrocławskiej młodzieży akademickiej – wyniki 
badania epidemiologicznego. W: Psychiatria Polska. – T. 50 (2016), nr (3), s. 
631-641 

 Wersja elektroniczna 
 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/631Zagdanska_P
 sychiatrPol2016v50i3.pdf 
 

74. Zawadzki, Patryk : Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej 
młodzieży. W: Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 10-13. - Bibliogr. 

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/ENGver135Mojs_PsychiatrPol2015v49i1.pdf
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/631Zagdanska_P
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