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Najpowszechniejsza tezaNajpowszechniejsza teza

 Depresja jest coraz powszechniejsza, Depresja jest coraz powszechniejsza, 
gdyż ludzie nie radzą sobie z gdyż ludzie nie radzą sobie z 
wyzwaniami dnia codziennegowyzwaniami dnia codziennego

 Tylko część chorych zgłaszających się po pomoc z Tylko część chorych zgłaszających się po pomoc z 
powodu „depresji” spełnia te kryteriapowodu „depresji” spełnia te kryteria

 Czynniki wyzwalające (stresory) obecne są w Czynniki wyzwalające (stresory) obecne są w 
niewielkiej części przypadków dużej depresjiniewielkiej części przypadków dużej depresji



Czy uzasadnione jest twierdzenie, Czy uzasadnione jest twierdzenie, 
że depresja jest bardzo że depresja jest bardzo 
powszechna?powszechna?



 Według Światowej Organizacji Zdrowia Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) depresja jest wiodącą (WHO) depresja jest wiodącą 
przyczyną niesprawności i niezdolności przyczyną niesprawności i niezdolności 
do pracy na świecie oraz najczęściej do pracy na świecie oraz najczęściej 
spotykanym zaburzeniem spotykanym zaburzeniem 
psychicznym.psychicznym.



 Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do 
lekarza pierwszego kontaktu z powodu lekarza pierwszego kontaktu z powodu 
innych dolegliwości ma innych dolegliwości ma 
pełnoobjawową depresję, a drugie tyle pełnoobjawową depresję, a drugie tyle 
osób cierpi z powodu pojedynczych osób cierpi z powodu pojedynczych 
objawów depresyjnych.objawów depresyjnych.



WHO: rozpowszechnienie WHO: rozpowszechnienie 
depresji (2001)depresji (2001)
Miasto/kraj Depresja (%) Zab. lękowe 

(%)
Uzależnienie 
od alkoholu 
(%)

Berlin (D) 6,1 9 5,3

Manchester (UK) 16,0 7,1 2,2

Nagasaki (J) 2,6 5 3,7

Paryż (F) 13,7 11,9 4,3

Rio de Janeiro 
(Br)

15,8 22,6 4,1

Santiago (Ch) 29,5 18,7 2,5

Seatle (US) 6,3 2,1 1,5

Verona (I) 4,7 3,7 0,5



Występowanie depresjiWystępowanie depresji

 Szacunkowo Szacunkowo 4-7%4-7% populacji cierpi na  populacji cierpi na 
różne postacie depresjiróżne postacie depresji

 Czyli:Czyli:
 W Polsce, na 38 mln obywateli daje W Polsce, na 38 mln obywateli daje 

to to 1,5 – 2,61,5 – 2,6 mln ludzi ! mln ludzi !
 Depresja dotyczy Depresja dotyczy 9%9% populacji  populacji 

europejskiej europejskiej (Mental and Physical Health Charter, (Mental and Physical Health Charter, 
1.09.2009)1.09.2009)



Depresja w liczbach Depresja w liczbach 
bezwzględnych w PLbezwzględnych w PL

Leczeni z Leczeni z 
powodu powodu 
zaburzeń zaburzeń 
afektywnychafektywnych

19971997 20002000 20052005 20092009

PoradniePoradnie 122.753122.753 164.656164.656 267.430267.430 253.839253.839

Poradnie  Poradnie  
p.pierwszop.pierwszo
razowirazowi

29.41429.414 40.34840.348 64.37564.375 56.05756.057

SzpitaleSzpitale 15.93215.932 20.60120.601 21.18721.187 17.91317.913



Występowanie depresjiWystępowanie depresji

 Ponad Ponad 50%50% chorych  chorych 
nie otrzymuje nie otrzymuje 
właściwej właściwej 
profesjonalnej pomocyprofesjonalnej pomocy

 ¼¼ chorych z głęboką  chorych z głęboką 
depresją podejmuje depresją podejmuje 
próby samobójczepróby samobójcze



Depresja a Depresja a 
niepełnosprawność niepełnosprawność (Rybakowski i wsp. (Rybakowski i wsp. 
2003)2003)

 Depresja jest Depresja jest 4-tą4-tą w kolejności przyczyną  w kolejności przyczyną 
niepełnosprawności ogółu populacjiniepełnosprawności ogółu populacji

 Depresja jest Depresja jest 2-gą2-gą w kolejności przyczyną  w kolejności przyczyną 
niepełnosprawności ogółu populacji w wieku niepełnosprawności ogółu populacji w wieku 
15-44 lat15-44 lat

 Ryzyko nawrotu depresji w ciągu 3 lat Ryzyko nawrotu depresji w ciągu 3 lat 
wynosi:wynosi:
– 50%50% dla 1-go epizodu dla 1-go epizodu
– 70%70% dla 2-go epizodu dla 2-go epizodu
– 90%90% dla 3-go epizodu dla 3-go epizodu



Depresja jest czynnikiem Depresja jest czynnikiem 
ryzyka w chorobach ogólnychryzyka w chorobach ogólnych

Mental and Physical Health Charter Mental and Physical Health Charter 
(1.09.2009)(1.09.2009)

 70%70% większe ryzyko wystąpienia depresji u  większe ryzyko wystąpienia depresji u 
chorych z chorobami sercowo-naczyniowymichorych z chorobami sercowo-naczyniowymi

 Odsetek chorych na depresję: Odsetek chorych na depresję: 
– 33%33% chorych po udarach mózgu chorych po udarach mózgu
– 40%40% chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę  chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę 

płucpłuc
– 25%25% chorych z zapaleniem stawów chorych z zapaleniem stawów



Stany fizjologiczne sprzyjające Stany fizjologiczne sprzyjające 
wystąpieniu objawów depresjiwystąpieniu objawów depresji

 Okres poporodowyOkres poporodowy
 MenopauzaMenopauza
 PrzemęczeniePrzemęczenie
 Przewlekły stresPrzewlekły stres



Przyczyny depresjiPrzyczyny depresji

• czynniki biologiczne (np. czynniki genetyczne, zmiany poziomu czynniki biologiczne (np. czynniki genetyczne, zmiany poziomu 
neuroprzekaźników w mózgu, stan zdrowia somatycznego, neuroprzekaźników w mózgu, stan zdrowia somatycznego, 
choroby przewlekłe, uzależnienia),choroby przewlekłe, uzależnienia),

• czynniki psychologiczne (np. stresujące wydarzenia życiowe czynniki psychologiczne (np. stresujące wydarzenia życiowe 
i sposoby radzenia sobie z nimi, relacje małżeńskie, rodzinne i sposoby radzenia sobie z nimi, relacje małżeńskie, rodzinne 
i relacje z innymi osobami),i relacje z innymi osobami),

• czynniki społeczne i kulturowe (np. sieć wsparcia społecznego, czynniki społeczne i kulturowe (np. sieć wsparcia społecznego, 
poczucie samotności, sytuacja zawodowa, szkolna, materialna, poczucie samotności, sytuacja zawodowa, szkolna, materialna, 
mieszkaniowa).mieszkaniowa).



Depresja a życiowe Depresja a życiowe 
niepowodzenieniepowodzenie

Czynnik/objaw Duża depresja Życiowe 
niepowodzenie

Nastrój Stale obniżony Zależny od sytuacji

Napęd Jednostajnie obniżony Zmienny, zależny od sytuacji

Myśli S Obecne, o różnym nasileniu, 
zagrażające

Zmienne, raczej rezygnacyjne, 
często „wołanie o pomoc”

Lęk Istotny, bardzo częsty, bez 
uzasadnienia

Związany z rozwojem sytuacji, 
mniej nasilony, „zrozumiały”

Biorytmy Charakterystycznie zaburzone Najczęściej niemożność 
zasypiania

Dolegliwości bólowe Obecne, niecharakterystyczne 
bóle, oporne na leki p/bólowe

Rzadsze, łagodzone lekami 
p/bólowymi



Depresja a życiowe Depresja a życiowe 
niepowodzenie (c.d.)niepowodzenie (c.d.)
Czynnik/objaw Duża depresja Życiowe 

niepowodzenie

Czynnik „etiologiczny”  ? Wyraźnie widoczny

Związek przebiegu i 
prognozy z wydarzeniami 
życiowymi

Incydentalny Wyraźny

Odpowiedź na leki PD Z reguły dobra Z reguły gorsza

Odpowiedź na anksjolityki Wątpliwa Dobra

„Samoleczenie” (alc, leki 
uspokajające, nasenne)

Rzadsze Częste

Efekt oddziaływań 
pozafarmakologicznych

Wątpliwy (wspomagający 
farmakoterapię)

Z reguły dobry

Prognoza Dyskusyjna Zależna od wydarzeń 
życiowych

Korzyści społeczne Żadne Wyraźne



Co robić, czyli jak żyć?Co robić, czyli jak żyć?
 Jakie są metody profilaktyki depresji? Jakie są metody profilaktyki depresji? (jeżeli (jeżeli 

depresja jest tak powszechna, to czemu jej nie depresja jest tak powszechna, to czemu jej nie 
zapobiegać?)zapobiegać?)

 Jakie są sposoby na uniknięcie depresji w Jakie są sposoby na uniknięcie depresji w 
sytuacji depresjogennej? sytuacji depresjogennej? (czy jak będziemy dla (czy jak będziemy dla 
siebie życzliwsi to ryzyko depresji się zmniejszy?)siebie życzliwsi to ryzyko depresji się zmniejszy?)

 Jakie populacje są bardziej narażone na Jakie populacje są bardziej narażone na 
wystąpienie depresji? wystąpienie depresji? (podobno kobiety częściej (podobno kobiety częściej 
cierpią na depresję, ale za to mężczyźni są częściej cierpią na depresję, ale za to mężczyźni są częściej 
uzależnieni?)uzależnieni?)



Depresja w mediachDepresja w mediach
  (ocena subiektywna)(ocena subiektywna)

 PowszechnośćPowszechność
 Uboczny efekt cywilizacji i postępuUboczny efekt cywilizacji i postępu
 Leki przeciwdepresyjne sposobem na Leki przeciwdepresyjne sposobem na 

stres dnia codziennegostres dnia codziennego
 Kiedy zgłosić się po poradę ?Kiedy zgłosić się po poradę ?



Depresja w internecieDepresja w internecie
 Powszechnie dostępne źródło wiedzy Powszechnie dostępne źródło wiedzy 

wszelakiejwszelakiej
 Jak odróżnić informacje rzetelne od mniej Jak odróżnić informacje rzetelne od mniej 

rzetelnych?rzetelnych?
 Psychoterapia czy „chemia”Psychoterapia czy „chemia”
 Czy i kiedy odpowiadać na pytania dotyczące Czy i kiedy odpowiadać na pytania dotyczące 

depresji?depresji?
 Odpowiedzialność za udzielanie porad Odpowiedzialność za udzielanie porad on lineon line



Leczenie depresji w Leczenie depresji w 
internecieinternecie
 Oczyszczanie organizmuOczyszczanie organizmu Sprawdź jak skutecznie się pozbyć się toksyn! Zadbaj o swój  Sprawdź jak skutecznie się pozbyć się toksyn! Zadbaj o swój 

organizm.organizm.

 Problemy z jelitami?Problemy z jelitami? Skąd się biorą i jak z nimi walczyć U nas dowiesz się wszystkiego! Skąd się biorą i jak z nimi walczyć U nas dowiesz się wszystkiego!

 Żylaki odbytuŻylaki odbytu bezoperacyjnie ,skutecznie Likwidacja krwawień z odbytu bezoperacyjnie ,skutecznie Likwidacja krwawień z odbytu

 Koniec z ŁuszczycąKoniec z Łuszczycą Preparaty DrMichaels. Na Zawsze Pozbądź Się Objawów. Preparaty DrMichaels. Na Zawsze Pozbądź Się Objawów.

 Sposób na hemoroidySposób na hemoroidy Sprawdź Najniższe Ceny w internecie  Porównywarka Cen 3600  Sprawdź Najniższe Ceny w internecie  Porównywarka Cen 3600 
Sklepów!Sklepów!

 Zwyrodnienie stawówZwyrodnienie stawów Wylecz w domu! Skuteczne leczenie bez leków Wylecz w domu! Skuteczne leczenie bez leków

 Ćwiczenia na schudnięcie Wspomagaj je suplementem! Recenzje środków odchudzających.Ćwiczenia na schudnięcie Wspomagaj je suplementem! Recenzje środków odchudzających.

 Rehabilitacja Skuteczna Rehabilitacja w Domu Pacjenta oraz w Ośrodku – Sprawdź!Rehabilitacja Skuteczna Rehabilitacja w Domu Pacjenta oraz w Ośrodku – Sprawdź!
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Rzetelna ocena potrzeb Rzetelna ocena potrzeb 
informacji o depresjiinformacji o depresji
 Fachowe źródłoFachowe źródło
 Kompetentni eksperciKompetentni eksperci
 Łatwość dostępuŁatwość dostępu
 Aktualizacja wiedzyAktualizacja wiedzy
 Rzetelne porady: co robić, gdzie pójśćRzetelne porady: co robić, gdzie pójść



Jak zamienić zainteresowanie społeczne Jak zamienić zainteresowanie społeczne 
w poprawę sytuacji chorych na w poprawę sytuacji chorych na 
depresję?depresję?

 Rola autorytetów w szerzeniu wiedzyRola autorytetów w szerzeniu wiedzy
 Wskazywanie niedoskonałości w systemie Wskazywanie niedoskonałości w systemie 

opiekiopieki
 Wskazywanie niedostatecznej dostępności Wskazywanie niedostatecznej dostępności 

do metod leczenia (farmakoterapii i do metod leczenia (farmakoterapii i 
psychoterapii)psychoterapii)

 Depresja = choroba jak inne (anty-stygma)Depresja = choroba jak inne (anty-stygma)
 Depresja - inne wymogi diagnozy i terapii Depresja - inne wymogi diagnozy i terapii 
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