
7 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

HASŁO TEGOROCZNEJ KAMPANII – „Depresja- porozmawiajmy o niej.” 

 

 

 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, we wszystkich krajach. Jest 

przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję 

osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi                

do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.  

W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej 

występującą przyczyną zgonów w grupie osób 15 – 19 lat. 

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest 

depresja i w jaki sposób można jej  zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację 

związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. 

Rozmowa z zaufanymi osobami może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji. Wśród 

form leczenia depresji wymienia się farmakoterapię, psychoterapię, terapię 

psychoanalityczną, grupową i rodzinną. Zatem leczenie depresji wymaga kontaktu ze 

specjalistą: psychiatrą, psychologiem, terapeutą. 

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, 

utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. 

Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten 

utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni.  



Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy:  

- brak energii , 

- zmiana apetytu, 

- dłuższy lub krótszy sen,                                                         

- stany lękowe, 

- trudności z koncentracją,      

- niezdecydowanie,                                                                     

- niepokój, 

- poczucie bycia bezwartościowym, 

- poczucie winy lub beznadziei, 

- myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. 

Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń losowych, takich jak śmierć 

bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów 

spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.  

 

Dane epidemiologiczne: 

Termin depresja może odnosić się do pojedynczego objawu, zespołu objawów lub 

zaburzenia. Na depresję choruje przynajmniej 3% populacji, dla krajów europejskich 

wskaźnik ten prawdopodobnie jest wyższy i wynosi ok. 4%. Szacunki, uwzględniające także 

tzw. depresje maskowane, są wyższe- ok. 10%.  Przyjmuje się, że co najmniej 50% wszystkich 

osób chorych na depresję nie trafia z tą chorobą do specjalisty. 

 

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił rzeczywisty wzrost zachorowań na depresję. 

Przypuszcza się, że może to być związane z: częstszymi trudnym doświadczeniami 

rodzinnymi i zawodowymi, katastrofalnymi doświadczeniami wojen, migracjami, 

zagrożeniem osobistego bezpieczeństwa, izolacją i osamotnieniem, wydłużeniem średniego 

czasu życia, depresjogennym wpływem substancji chemicznych, zwłaszcza niektórych leków. 

 

 

 



Pojęciu: depresja, towarzyszy  wiele mitów i przekłamań.  Powszechna wiedza na temat tej 

choroby nie jest rzetelna. 

Mit 1: Depresja nie jest chorobą. 

Depresja to poważne zaburzenie, które w przypadku, gdy nie jest  leczone, może mieć 

katastrofalne skutki  (m.in. wysokie ryzyko samobójstwa). 

Mit 2: Depresja to poczucie smutku, dołek psychiczny. 

Smutek czy gorszy nastrój zdarza się od czasu do czasu każdemu z nas. Jednak nie każda 

osoba przeżywająca smutek i przygnębienie  ma depresję.  Aby mówić o depresji 

przygnębienie musi  trwać  ponad 2-3 tygodnie i dezorganizować dotychczasowe życie. 

Porzucamy zainteresowania, obowiązki, a codzienne czynności sprawiają nam niemożliwą                           

do przełamania trudność. 

Mit 3: Osoby w depresji są bardziej twórcze, kreatywne. 

Depresja ogranicza aktywność człowieka i prowadzi do poczucia bezużyteczności. Wyjaławia 

uczuciowo i emocjonalnie, więc nie jest stanem, do którego warto dążyć w celu przeżycia lub 

stworzenia czegoś interesującego. Wybitni artyści, tacy jak Van Gogh czy Virginia Woolf, 

cierpieli na depresję, to sławę zdobyli raczej pomimo choroby, a nie dzięki niej.  

Mit 4: Leki na depresję uzależniają i powodują ciężkie skutki uboczne. 

Leki stosowane odpowiedzialnie i ściśle według zaleceń lekarza są bezpieczne. Każda 

substancja wprowadzona do organizmu człowieka może wywoływać skutki uboczne                    

i działania niepożądane. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, pacjentowi podaje się 

najniższą skuteczną dawkę preparatu. Leczenia nie powinno się nagle przerywać. 

Odstawienie leku bez konsultacji z lekarzem może skutkować wystąpieniem zespołu 

odstawiennego i nawrotem choroby. 

Mit 5: Na depresję chorują wyłącznie osoby słabe.  

Źródłem depresji  nie musi być charakter człowieka ani jego sytuacja życiowa. Choroba może 

mieć podłoże genetyczne lub być wywołana innymi schorzeniami albo przyjmowanymi 

lekami. Osoby słabsze psychicznie są bardziej podatne na wystąpienie depresji, ale to nie 

oznacza, że zawsze lub tylko one chorują. „Wzięcie się w garść” może być co najwyżej 

lekarstwem na przemijające obniżenie nastroju, a nie depresję, która wymaga pomocy 

lekarza i specjalistycznej terapii. 

 

 

 



Mit 6: Na depresję chorują tylko osoby dorosłe oraz nastolatki. 

Badania wskazują, że depresja znacznie częściej, niż sądzono, może zaczynać się 

w dzieciństwie, w wieku szkolnym a nawet i przedszkolnym. Częstość występowania depresji 

wśród osób przed okresem dorastania wynosi ok. 0,5-2,5%. Wśród młodzieży w wieku 

dorastania: 2-8 %. Często depresja u dzieci współwystępuje z innymi zaburzeniami np. 10-17 

% dzieci z depresją wykazuje zaburzenia zachowania. Inne zaburzenia współwystępujące to: 

lękowe, zaburzenia snu. Termin: depresja dziecięco- młodzieżowa jest stosowany od roku 

1966. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


