
W dzisiejszych czasach problem depresji jest często bagatelizowany. Słowo „depresja” jest silnie zako-
rzenione w języku codziennym, dlatego też stwierdzenie „mam depresję” nie jest dla społeczeństwa 
oznaką niczego niepokojącego. Depresja kojarzona jest z szeroko pojętym smutkiem jako reakcją na 
szereg niepowodzeń i przejściowe chwile słabości. W wyniku nadużywania tego terminu, wiele ludzi 
wciąż mylnie identyfikuje depresję, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, które ze sobą niesie. 

Tendencja ta jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem dla osoby chorej, ponieważ spotyka się ona  
z dużą dozą niezrozumienia ze strony społeczeństwa, a jej realny problem zostaje sprowadzony do 
tymczasowej słabości. Co więcej, każde działanie podjęte w celu uzyskania pomocy czy próba uze-
wnętrznienia problemu jest trudnym krokiem dla osoby chorej, dlatego też zbagatelizowanie tego 
przez rozmówcę może nieumyślnie wpłynąć na jej stan.

Fakty o depresji

1. Czy depresja jest chorobą?
Tak, depresja jest jednostką chorobową jawiącą się przewlekłym obniżeniem samopoczucia i nastroju. 
Występowanie zaburzeń depresyjnych powiązane jest również z niską samooceną, brakiem chęci do 
życia, zmniejszeniem energii oraz spadkiem zainteresowań, które dotychczas sprawiały nam przyjem-
ność. Depresja jest obecnie jedną z najczęstszych chorób natury psychicznej. Zgodnie z przedstawio-
nymi danymi przez WHO depresja uznawana jest za jedną z najniebezpieczniejszych chorób na świe-
cie. Z zaburzeniem tym zmaga się około 3,8% populacji, jest to około 280 milionów ludzi1. 
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1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression



2. Jak poznać, że mam depresję? 
Depresja może mieć wiele objawów. Część z nich towarzyszy każdemu człowiekowi w życiu codzien-
nym. WHO jednak wskazuje, że podejrzenie depresji może wystąpić w sytuacji, kiedy dane objawy 
nasilają i utrzymują się powyżej 2 tygodni oraz istotnie wpływają na jakość życia.

Objawami mogą być:
• Smutek, poczucie beznadziei, pustki, niepokoju;
• Przewlekły brak energii, zmęczenie;
• Wahanie nastrojów, drażliwość, złość, frustracja;
• Brak szczęścia i przyjemności z życia, utrata zainteresowań;
• Niskie poczucie własnej wartości, poczucie bezwartościowości;
• Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, spowolnione procesy myślowe;
• Separowanie się od społeczeństwa, unikanie kontaktów z ludźmi;
• Nawracające myśli samobójcze;
• Zmiany apetytu oraz wagi.

Błędne koło depresji

Źródło: https://www.cci.health.wa.gov.au/~/media/CCI/Mental-Health-Professionals/Depression/Depression---Informa-
tion-Sheets/Depression-Information-Sheet---04---Vicious-Cycle-for-Depression.pdf?fbclid=IwAR2fWbthec7zpxMkBTa-
Xpoh_EZuQW6TJlQ_ajc0hbOWLJQDrPn8r-4MZmKU 

3. Jak rozróżnić zwykły smutek od depresji?

Depresja nierzadko utożsamiana jest ze smutkiem. Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłową jej 
identyfikację i rozgraniczanie stanu chorobowego z przejściowym okresem w życiu. W przypadku  
depresji uczucie smutku utrzymuje się minimum 2 tygodnie i zwykle towarzyszą mu inne objawy. 
Warto zaznaczyć, że nie zawsze objawem depresji będzie smutek. Identyfikowanie smutku jako  
elementu kluczowego w definiowaniu depresji może przedłużać czas jej rozpoznania. Bardzo często 
wskazywanym przez pacjentów problemem nie jest uczucie smutku, a silne poczucie obojętności  
oraz pustka2.
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2 https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/depresja-w-pytaniach-pacjentow-i-odpowiedziach-eksperta.pdf



4. Czy depresję się leczy?
Tak. Zauważając objawy depresji powinieneś zwrócić się o pomoc do specjalisty. Najczęstszą metodą 
leczenia jest psychoterapia, a w przypadku braku poprawy niezbędne jest wdrożenie odpowiedniej 
farmakoterapii. Należy zaznaczyć, że leki antydepresyjne są jedynie doraźnym środkiem, który pomaga 
w zmniejszaniu jej objawów, co za tym idzie, nie wpływa na przyczynę powstania zaburzenia. Dlatego 
też depresja uznawana jest za chorobę nawracającą3.

5. Czy mogę leczyć się sam?
Depresja jest chorobą całkowicie uleczalną. Należy jednak pamiętać, że wymaga ona kompleksowego 
działania. Poza leczeniem farmakologicznym bardzo ważnym czynnikiem jest zaangażowanie chorego 
w walce z depresją. 

Pierwszym krokiem do pokonania choroby jest zaakceptowanie faktu bycia chorym. Wypieranie choro-
by może tylko pogłębić jej objawy i przyczynić się do nasilenia poczucia winy i obniżenia samooceny.

Jednym z objawów depresji jest potrzeba samotności, jednakże izolowanie się od społeczności nie 
pomoże w walce z chorobą. Warto, aby chory starał się przezwyciężyć niechęć do kontaktu z innymi, 
ponieważ doświadczenie wsparcia i zrozumienia bliskich osób jest ważnym elementem procesu p 
owracania do zdrowia. Jak wskazują psychologowie prowadzenie zdrowego stylu życia mogą pomóc 
choremu w złagodzeniu symptomów choroby4.

6. Gdzie mogę szukać wsparcia?
Jeżeli zauważasz u siebie objawy depresji, możesz znaleźć pomoc m.in. w poradniach zdrowia  
psychicznego, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych czy ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej. Możesz wyszukać 
odpowiednią placówkę odwiedzając witrynę: zip.nfz.gov.pl
W przypadkach niecierpiących zwłoki opiekę medyczną zapewniają szpitalne izby przyjęć i oddziały 
ratunkowe, pogotowie ratunkowe oraz ośrodki interwencji kryzysowej.

Możesz również zadzwonić na jeden z poniższych numerów telefonicznych:
116 123 –  telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny od poniedziałku  

do piątku w godzinach 14:00–22:00;
116 111 – telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
121 212 –  telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny 24h na dobę,  

7 dni w tygodniu;
22 594 91 00 –  Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czynny w każdą środę i czwartek  

w godzinach 17:00–19:00;
22 484 88 01 –  ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania, czynny w poniedziałek, wtorek i niedzielę  

w godzinach 15:00–20:00 oraz w środę i piątek 10:00–15:00;
22 635 09 54 –  telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę i czwartek  

w godzinach 17:00–20:005.

7. Ile osób cierpi na depresję w Polsce?
Według Global Health Data Exchange w Polsce z depresją w 2019 roku zmagało się niespełna 1,1 mln 
osób. Od 1990 roku odnotowano wzrost liczby osób chorych na depresję o ponad 150 tysięcy.  
Oznacza to, że prawie co czwarty obywatel Polski doświadcza zaburzeń psychicznych i zaburzeń  
zachowania6. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2019 roku 3,8 mln osób  

3 https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/depresja-w-pytaniach-pacjentow-i-odpowiedziach-eksperta.pdf
4  https://hh24.pl/jak-pomoc-samemu-sobie-w-depresji/?fbclid=IwAR1e4f5Z3pwHwcd7t615VNQze0XqkOhfj2hITIwlhON1MaGaniR-

wTdOeA0c
5 https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/depresja-w-pytaniach-pacjentow-i-odpowiedziach-eksperta.pdf
6 Dane z Institute for Health Metrics and Evaluation, http://ghdx.healthdata.org



zrealizowało receptę na leki przeciwdepresyjne, a liczba pacjentów, którzy realizowali recepty stałe  
na leki przeciwdepresyjne wzrosła w latach 2013–2018 o 35%. Największy wzrost, bo aż o 113% 
odnotowano w grupie poniżej 18 roku życia (16 tysięcy recept w 2013 r., 34 tysiące recept w 2018 r.). 
Liczba zwolnień z powodu depresji wynosi co roku ok. 300 tysięcy i trwają one średnio 19 dni.  
W 2018 roku odnotowano 4 tysiące orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy z powodu depresji.7

Wykres 1. Chorzy na depresję w Polsce

Źródło: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink%2Fd780df-
fbe8a381b25e1416884959e88b&fbclid=IwAR18GjIw2nmfViVAaxTuum76Je3RbTPdqLOEJqMOKI462gOciPKWT0acs4I 

8. Jakich grup społecznych dotyka depresja?
Depresja to bez wątpienia choroba, która dotyka przedstawicieli każdej grupy społecznej bez względu 
na status społeczny, wiek, kolor skóry, miejsce zamieszkania, płeć czy orientację seksualną. Według  
badań Światowej Organizacji Zdrowia pierwsze objawy depresji najczęściej pojawiają się około 21 
roku życia8. Schorzenie dotyka dwukrotnie częściej kobiet niż mężczyzn. Zdaniem psychologów  
dysproporcje te wynikają z faktu, że kobiety są bardziej emocjonalne, a mężczyźni przy odczuwaniu 
pierwszych objawów depresji zamykają się w sobie bądź uciekają w używki. Po 50 roku życia depresja 
jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. Zauważa się bardziej narażone są osoby niepozostające 
w związkach, a w szczególności wdowy i wdowcy oraz osoby po rozwodzie. Ponadto, z depresją zmaga 
się co najmniej 16% osób bezrobotnych9.

9. Czy dzieci też zmagają się z depresją?
Od kilkunastu lat zauważalnie wzrasta zachorowalność dzieci i młodzieży na depresję. Co piąta osoba 
w wieku 18 lat przeszła co najmniej jeden epizod depresyjny w swoim życiu10. Zaburzenia depresyjne  
u dzieci i młodzieży mogą przybierać różną formę i mieć różne stopnie intensywności. Najczęściej  
objawiają się w sferze emocji, zachowań, nastroju i sferze poznawczej. Czynnikiem charakterystycz-
nym dla depresji u osób młodych jest ukierunkowanie ku sobie agresji. Mogą pojawiać się myśli  
i tendencje samobójcze, spożywanie substancji psychoaktywnych czy ryzykowne zachowania seksu-
alne. Według psycholog Hanny Tomaszewskiej za wzrostem zachorowalności dzieci i młodzieży na 
depresję stoją źródła powodujące spadek samooceny oraz popularyzujące trend fascynacji śmiercią11.

7      Raport Narodowego Funduszu Zdrowia o zdrowiu „Depresja”, wydany przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Departament 
Analiz i Innowacji, Warszawa, luty 2020

8      Kużel A, Krajewska-Kułak E, Śmigielska-Kuzia J. Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych. Med Og Nauk Zdr. 2015
9     Drela. K., Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia, 2015
10   Kołodziejek M., Depresja u dzieci i młodzieży: Podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczobehawioralna, 2008
11    Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków,  

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012
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10. Jak państwo pomaga chorym na depresję?
23 lutego został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Od 2001 roku organizowane są  
z tej okazji rożnego rodzaju inicjatywy mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji  
i zachęcenie chorych do leczenia.

W Polsce zauważalnie wzrasta wartość świadczeń z powodu depresji. Od roku 2013 do 2018 ich war-
tość wzrosła z 212,5 mln zł do 249,2 mln zł. Na świadczenia udzielone z powodu depresji w poradniach 
psychiatrycznych Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył 61,4 mln złotych. Wzrasta również war-
tość refundacji leków przeciwdepresyjnych. W 2013 roku wartość refundacji leków wynosiła 99 mln 
złotych, natomiast w 2018 roku – 135 mln złotych (wzrost o 36%). 68% recept na leki przeciwdepre-
syjne zostało wystawionych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Oznacza to, że w przeli-
czeniu na pacjenta wartość refundacji świadczeń w 2018 roku wyniosła 867,77 zł.12

Wykres 2. Wartość refundacji świadczeń udzielonych z powodu depresji

Źródło: Raport Narodowego Funduszu Zdrowia o zdrowiu „Depresja”, wydany przez Centralę Narodowego Funduszu 
Zdrowia Departament Analiz i Innowacji, Warszawa, luty 2020 

11. Jak pandemia wpłynęła na rozwój depresji?
Zdaniem dr n. hum. Ewa Kiliszek pandemia powoduje więcej tzw. czynników spustowych, czyli bodź-
ców wpływających na pogorszenie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego człowieka. Sytuacje 
związane z lockdownem, niepokojem i niepewnością wynikającą z rozpowszechnianiem się pandemii 
doprowadzają ludzi do zachowań agresywnych oraz złości wyrażanej w stosunku do innych. W wyniku 
tego pogarszają się relacje z bliskimi, ludzie odczuwają brak poczucia prywatności oraz są zmęczeni 
nadmiarem obowiązków. Trudności te wiążą się bezpośrednio z objawami depresji i lęku uogólnionego. 
Osoby w przedziale wiekowym 18–24 lata doświadczyły najwyższego nasilenia objawów depresji w 
maju 2020 roku w związku z ograniczonymi możliwościami kontaktów z rówieśnikami, rozwoju auto-
nomii czy podróży. Ponadto, przystosowanie się osób z tej grupy wiekowej do nauki zdalnej stanowiło 
trudność ze względu na m.in. egzaminy maturalne. W trakcie wszystkich fal pandemii poziom objawów 
depresji był wyższy u osób młodych. Można przypuszczać, że osoby starsze mają większy dystans do 
epidemii ze względu na swoje doświadczenie życiowe. Gorsza sytuacja materialna oraz niepewność 
związana z ciągłością wynagrodzenia wiązała się bezpośrednio z nasileniem objawów depresji i lęku 
uogólnionego.13 Pamiętajmy, że osoby, które cierpią na depresję powinny być w czasie pandemii  
szczególnie monitorowane przez bliskich.

12   Raport Narodowego Funduszu Zdrowia o zdrowiu „Depresja”, wydany przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Departament 
Analiz i Innowacji, Warszawa, luty 2020

13   dr hab. Małgorzata Gambin, dr Marcin Sękowski, dr Małgorzata Woźniak-Prus, prof. dr hab. Ewa Pisul, dr hab. Karolina Hansen1 ,  
dr hab. Grażyna Kmita1 , mgr Karolina Kubicka1 , mgr Joanna Gorgol, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik1 , dr hab. Paweł Holas ,  
mgr Agnieszka Ewa Łyś, dr Anna Wnuk, dr Tomasz Oleksy, dr Anna Szczepaniak4 , dr Andrzej Cudo, prof. dr hab. Emilia Łojek , dr hab. 
Kamila Bargiel-Matusiewicz Objawy depresji i lęku wśród Polaków w trakcie epidemii COVID-19. Raport z badań podłużnych
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12. Co może wpływać na pogłębianie się depresji?
Analizując przeprowadzone dotychczas badania stwierdza się, że rokowanie jest mniej korzystne w 
sytuacjach, gdy chory:
•  utrudnia współpracę z lekarzem, np. przyjmuje leki niesystematycznie lub samowolnie zmniejsza 

dawki;
•  nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych;
•  ma poczucie niedostępności wsparcia społecznego lub pozostaje w trudnych relacjach rodzinnych;
•  zmaga się z padaczką, toksykomanią, schizofrenią, chorobami somatycznymi, charakteropatią lub 

innymi zaburzeniami psychoorganicznymi.

13. Co pomaga w walce z depresją?
Objawy depresji u blisko połowy osób chorych ustępują samoistnie w okresie około 6 miesięcy. Roko-
wania choroby są uzależnione od wielu czynników takich jak wiek czy postęp terapii farmakologicznej, 
natomiast badania statystyczne wskazują jakie czynniki wpływają na efektywną redukcję symptomów. 
Są to m.in.:
•  współpraca z lekarzem w zakresie przyjmowania leków oraz udzielania szczerego wywiadu;
•  aktywność zawodowa;
•  dobre relacje z bliskimi;
•  brak innych chorób i zaburzeń;
•  aktywność fizyczna;
•  niedopuszczenie groźby samobójstwa.

14. Czy depresja może prowadzić do samobójstwa?
Tak, około 50% osób, które giną w wyniku samobójstwa, cierpi na zaburzenia depresyjne14. Myśli oraz 
tendencje samobójcze są bardzo poważnymi objawami choroby i w żadnym wypadku nie można ich 
lekceważyć. W takiej sytuacji chorego trzeba niezwłocznie skierować na obserwację do szpitala psy-
chiatrycznego. Należy zauważyć, że takie zachowania u chorego biorą się stąd, że ma on zmieniony 
osąd siebie i rzeczywistości, dlatego też niemożliwe jest przekonanie go do ich zaniechania. Myśli 
samobójcze poprzedzone są zazwyczaj wystąpieniem myśli rezygnacyjnych i są konsekwencją braku 
nadziei oraz poczucia beznadziejności. Dla chorego samobójstwo to forma uwolnienia się od proble-
mów15. Osoba, u której odnotowano myśli lub tendencje samobójcze powinna być pod stałą opieką, 
ponieważ jak wskazują badania w przypadku 80% popełnionych samobójstw osoba była badana przez 
lekarza w ciągu roku poprzedzającego zgon16, a 45% w ciągu poprzedzającego miesiąca17. Przyjmuje 
się, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych prowadzi do redukcji myśli samobójczych. U części 
pacjentów w trakcie terapii dochodzi jednak do nasilenia działań niepożądanych takich jak pobudzenie 
czy niepokój, co może w rezultacie nasilić myśli lub tendencje samobójcze. 

14   https://pl.wikipedia.org/wiki/Samob%C3%B3jstw
15   https://portal.abczdrowie.pl/depresja-a-samobojstwo
16   J Pirkis, Burgess, P. Suicide and recency of health care contacts. A systematic review.. „The British journal 
of psychiatry : the journal of mental science”. 173, s. 462–74, 1998
17   JB Luoma, Martin, CE; Pearson, JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence..  

„The American Journal of Psychiatry”. 159 (6), s. 909–16, 2002
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15. Media społecznościowe a depresja
W dzisiejszych czasach media społecznościowe to jedna z najpopularniejszych form przekazu infor-
macji pomiędzy ludźmi z całego świata. Badania wearesocial.com i Hootsuite wykazały, że na początku 
2021 roku z mediów społecznościowych korzystało 4,2 mld osób. Z Facebooka korzysta codziennie 
1,9 mld osób, a 2,8 mld przynajmniej raz w miesiącu. W Polsce z Facebooka korzysta 21,5 mln użyt-
kowników, co stanowi 56% społeczeństwa wliczając dzieci i osoby starsze18. Liczby te świadczą o tym, 
że zdecydowana większość społeczeństwa na świecie używa mediów społecznościowych zarówno  
do komunikacji, uzyskiwania informacji czy rozrywki.

Badania przeprowadzone przez Yvonne Kelly z University College London jednoznacznie wskazują,  
że korzystanie z mediów społecznościowych może powodować u ludzi, a szczególnie u nastolatków  
objawy depresji. Prawie połowa ankietowanych spędza ponad trzy godziny dziennie używając social 
mediów. Wskazać należy, że 38% osób korzystających z mediów społecznościowych takich jak  
Instagram czy Snapchat wykazuje objawy zaawansowanej depresji. Jako jedną z przyczyn, naukowcy 
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15 https://portal.abczdrowie.pl/depresja-a-samobojstwo 
16 J Pirkis, Burgess, P. Suicide and recency of health care contacts. A systematic review.. „The British journal 
of psychiatry : the journal of mental science”. 173, s. 462–74, 1998 
17 JB Luoma, Martin, CE; Pearson, JL. Contact with mental health and primary care providers before 
suicide: a review of the evidence.. „The American Journal of Psychiatry”. 159 (6), s. 909–16, 2002 
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wskazują fakt, że około 40% ankietowanych nastolatek przyznało, że doświadczyły nękania za po-
średnictwem tych aplikacji19. Zdaniem dr hab. Pawła Holasa, psychiatry i psychoterapeuty, adiunkta 
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: „Źródłem wielu napięć i problemów psychicz-
nych u młodych ludzi są media społecznościowe, m. in poprzez mechanizm porównań społecznych. 
Korzystanie z nich już przez dwie godziny dziennie zwiększa blisko 4-krotnie ryzyko depresji”. 70% 
ankietowanych na pytanie czy czują się gorzej ze swoim ciałem przeglądając Instagram odpowiedziała 
twierdząco20. Oglądając zdjęcia osób pozujących w egzotycznych autach czy ekskluzywnych hotelach, 
nastolatkowie czują zazdrość i przygnębienie, co w rezultacie prowadzi do pojawienia się lub pogłębie-
nia objawów depresji.

Dlatego tak ważne jest, aby problematyka ochrony środowiska zaistniała w świadomości społecznej 
lokalnych mieszkańców. Jest to konieczność obiektywno-egzystencjalna, gdyż pozwala człowiekowi  
na życie w dobrych warunkach społeczno-środowiskowych. 

Po analizie aktywności środowisk lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska społeczno-przyrodni-
czego można stwierdzić, że jest zauważalny pewien progres. Daje on nadzieję na zaistnienie kultury 
ekologicznej społeczności lokalnych. co w dłuższej perspektywie może zaowocować kulturą  
ekologiczną społeczeństwa polskiego.
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