
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie 

ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 
TEL. 58 531 10 09      www.ppp.tczew.pl      ppp.tczew@ppp.tczew.pl 

 

 

 

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

Okres dojrzewania do trudny czas dla każdego nastolatka. To wtedy w życiu dziecka  

zachodzi wiele zmian związanych z jego potrzebami, pozyskiwanymi zasobami, motywacją, 

psychiką i relacjami społecznymi. Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na życie 

i zdrowie milionów ludzi, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Adolescenci u których nie 

zakończył się proces rozwoju osobowości są jedną z grup najbardziej narażonych na 

doświadczenie złej kondycji psychicznej. Z obserwacji i konsultacji prowadzonych na terenie 

tutejszej Poradni, jednoznacznie wynika, że z każdym kolejnym miesiącem izolacji, wzrasta 

w rodzinach nadużywanie alkoholu, narkotyków, ale też zwiększa się występowanie chorób 

psychicznych z powodu mniejszego dostępu do specjalistów, a jednocześnie większej liczby 

czynników ryzyka. Dzieci tęsknią za kolegami, rutyną i nauką w szkole.   

U wielu adolescentów długotrwała izolacja pogłębiła wcześniejsze problemy 

psychiczne, bo cześć dzieci została pozbawiona wcześniejszej opieki, spotkań 

z psychologami, pedagogami, spotkaniami społecznymi, tak ważnymi w utrzymaniu 

równowagi psychicznej. Warto zaznaczyć, że pandemia nasiliła zaburzenia lękowe. Należy 

zatem pamiętać, że prawidłowy rozwój społeczny u dzieci młodzieży, jest ściśle związany 

z rozwojem emocjonalnym, kształtującym się już od najmłodszych lat. Choć to 

fundamentalna bliskość rodziców (opiekunów) gwarantuje dziecku biologiczną potrzebę 

bezpieczeństwa, nie bez znaczenia pozostaje najbliższe otoczenie. Wszelkie relacje 

społeczne odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka – są źródłem wsparcia, 

zrozumienia i dobrego samopoczucia. Ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, 

wpływają negatywnie na samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży.  

Uczestnictwo w życiu społecznym i kontakty z rówieśnikami sprzyjają zdrowemu 

rozwojowi, chronią m.in. przed: stresem emocjonalnym, osłabieniem funkcji poznawczych, 

nadmierną masą ciała (regularna aktywność fizyczna, nieprzejadanie się). Co należy zatem 

robić? Pierwszym krokiem powinna być rozmowa z dziećmi na temat przeżywanych emocji, 

wątpliwości i lęków. Pozwala to rozładować nadmiar trudnych emocji. Pomaga w tym 

również aktywność fizyczna, taka jak: spacer, jazda na rowerze i wiele 

innych  pozwalających na kontakt i obcowanie z naturą. Pamiętajmy, że jest wiele spraw, 

na które nie mamy wpływu, np. nakazy siedzenia w domu, pogoda za oknem,  

samopoczucie, ale mimo wielu ograniczeń są też sprawy, na które możemy mieć wpływ, 

np.  pora wstawania, mycia i ubierania się, zaplanowania spaceru z bliską mi osobą 

w towarzystwie której dobrze się czuje, ustalenie w czym pomogę dziś w domu, wybór 

obiadu, książki do czytania.  
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