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Skutki depresji 
zależą od:

2

Okresu życia i wieku, w którym wystąpiła depresja

Obrazu depresji, nasilenia objawów i długości choroby 

Postawy rodziny do chorego

Stosunku chorego do depresji

Postawy otoczenia do chorego

Rokowania
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Okres życia i wiek, w którym wystąpiła depresja

Większość depresji w okresie 3 miesięcy była 
poprzedzona ważnym wydarzeniem życiowym: 

trudności emocjonalne i ambicjonalne
małżeńskie i rodzinne konflikty
problemy zdrowotne
brak powodzenia 
utrata pracy
utrata bliskiej osoby
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Okres życia i wiek, w którym wystąpiła depresja

Depresja młodzieńcza
Depresja w ciąży
Depresja po porodzie
Depresja na szczycie kariery zawodowej
Depresja w wieku podeszłym

Choroby towarzyszące
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Obraz depresji, nasilenie objawów i długość choroby 

Depresja z zahamowaniem, niepokojem, urojeniowa
Depresja z zaburzeniami funkcji poznawczych  
(demencja vs pseudodemencja)
Depresja z bezsennością
Depresja z myślami samobójczymi

Współchorobowość:
zaburzenia lękowe, 
zaburzenia osobowości, 
nadużywanie substancji psychoaktywnych



Obraz depresji, nasilenie objawów i długość choroby 

Zaburzenia funkcjonowania w zależności od głębokości

Lekka Umiarkowana Głęboka

trudności  znaczne trudności niemożność
„Chodzę do pracy, ale 
wyszykowanie się zajmuje mi 
więcej czasu. W pracy te same 
obowiązki sprawiają mi więcej 
kłopotów. Gdy koleżanki 
rozmawiają, nie umiem się 
włączyć do rozmowy, nie mam o 
czym mówić. A tak wcześniej nie 
było“

„W nocy budzę się wielokrotnie, od 
czwartej nie śpię i mam duży 
niepokój przed nadchodzącym 
dniem. Rano nie jestem w stanie 
wyjść do pracy. Nie jestem  w 
stanie wyszykować dzieci do szkoły. 
Ciągnie mnie łóżko, pokładam się w 
ciągu dnia. Po południu czuję się 
lepiej”.

„Nie śpię w nocy, zupełnie 
straciłam apetyt. Przyszłość 
widzę na czarno. Nie spłacę 
kredytu, stracę pracę, mąż 
odejdzie, nie jestem w stanie 
nic zrobić, moje życie nie ma 
sensu”.
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8

Postawa otoczenia do chorego

Pomocna, wyrozumiała
Mobilizująca? „weź się w garść”
Odrzucająca, karząca
Obojętna

Osoby znaczące często postrzegane są w czasie 
depresji jako niedostępne lub odrzucające 

Dziecko – jako niemiłe, głupie, winne sobie
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Postawa rodziny do chorego
„Dlatego proszę cię

Nie mów do mnie „weź się w garść”, bo właśnie nie mogę teraz tego zrobić. Zrozum ja walczę, mimo, 
że tego nie widać.
Nie mów „weź się w garść” tylko powiedz „głowa do góry, wszystko będzie dobrze”
Nie pytaj „kiedy ci to minie?”, ale powiedz „kiedyś minie”
Nie osądzaj mnie, nie krytykuj, nie krzycz na mnie, nie kpij z mojej choroby, nie wstydź się mnie, nie 
mów, że jestem leniem
Nie mów, że wymyślam sobie tę chorobę, żeby nic nie robić.
Czasem bywam drażliwy i niemiły, ale nie bierz tego do siebie, proszę.
Nie przedstawiaj mi swoich pomysłów na moje życie – gdybym była w stanie je realizować 
wymyśliłabym własne.
Nie szukaj bez przerwy przyczyn mojego samopoczucia. Ja już wiem, że depresja nie musi mieć 
przyczyny.
Spróbuj po prostu być, wspólnie spędzać czas, nawet jeśli uciekam w samotność.
Okaż mi czułość, jeśli ją gdzieś w sobie czujesz.
Nie wmawiaj mi, że mam więcej sił niż mam, ani że „inni mają gorzej”
Przestań się na mnie obrażać.
Mamo, nie opowiadaj całej rodzinie o moim stanie.
To trudne udawać, że wszystko jest w porządku, ale czasem chciałbym, żebyś sama rozumiała i 
widziała
Nie mów mi, że nie wierzysz, kiedy mówię ci, że mi się nie chce żyć, że mam myśli samobójcze. 
Przyjmij to, wymaga ode mnie to dużo wysiłku i odwagi, żeby to ci powiedzieć na głos i to właśnie 
Tobie”.

„Listy do bliskich” Ł. Święcicki
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Rokowanie

Ryzyko nawrotów rośnie po kolejnym nawrocie 
chorobowym

po 1 epizodzie depresyjnym: 60%
po 2 epizodzie depresyjnym: 65-90%
po 3 epizodzie depresyjnym: 95%

po 1 epizodzie maniakalnym: 80-90% 

Znacząca rola wsparcia społecznego



Depresja

Zmienia obraz siebie samego
Wpływa na zmianę układów rodzinnych
Wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi
Może upośledzać funkcjonowanie społeczne, 
także zawodowe



Skutki depresji:

Psychologiczne 
Medyczne
Rodzinne 
Społeczne
Zawodowe 



Depresja
skutki psychologiczne

kryzys tożsamości
kryzys relacji
utrata wewnętrznej atrybucji, planowanie przyszłości
konsekwencje zaburzonej sfery popędowej
zmiana konfiguracji rodzinnej
zmiana stosunków w pracy

życie po depresji



 Depresja
 problem medyczny

Przewlekły, nawracający przebieg
Przedwczesna umieralność 

samobójstwa
podwyższone ryzyko chorób somatycznych (układu 

krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego)
Ryzyko uzależnienia od alkoholu i innych substancji



 Depresja
 problem społeczny:

Zmiana funkcjonowania w rodzinie
Ujemny wpływ na funkcjonowanie zawodowe 
Inwalidyzacja (absencja chorobowa, renty)
Poważne następstwa ekonomiczne



Wśród chorych na depresję 10 –25% 
osób umiera śmiercią samobójczą

Spośród 100 tys. chorych na depresję 
około 230 osób w skali rocznej 
popełnia samobójstwo

Obecność alkoholizmu zwiększa ryzyko samobójstwo 
U osób popełniających samobójstwo zwykle stwierdza się 
więcej niż jedno zaburzenie
Co najmniej 80% osób odbierających sobie życie ma 
zaburzenia psychiczne, najczęściej różne formy depresji.





Cechy depresji zwiększające ryzyko 
samobójstwa:

na początku i w czasie ustępowania depresji oraz w okresie 
pomiędzy nawrotami 



Cechy depresji zwiększające ryzyko 
samobójstwa:

duże nasilenie lęku, napady paniki
zaburzenia snu, bezsenność
poczucie beznadziejności, sytuacji bez wyjścia
przekonanie o obecności nieuleczalnych chorób
urojenia nihilistyczne
poczucie, urojenia, winy, kary
nastrój dysforyczny
bóle i przewlekłe schorzenia somatyczne
zaburzenia funkcji poznawczych



Czynniki ryzyka samobójstwa 

zagrożenie bytu materialnego

utrata pracy
bezrobocie 
zagrożenie pozycji zawodowej 
poważne i długotrwałe trudności materialne
nagła strata dóbr materialnych (kradzież, pożar, klęska 
żywiołowa)



Czynniki ryzyka samobójstwa 

relacja chorego z otoczeniem. 

izolacja chorego w środowisku
brak kontaktów z otoczeniem
osamotnienie, odrzucenie
niemożność liczenia na pomoc innych
niedostosowane, poważne konflikty
sytuacje kryzysowe w małżeństwie 
strata osoby bliskiej (zgon, odejście współmałżonka, dzieci), 

długotrwała rozłąka)



Samobójstwo rozszerzone

wiążą się z chorobowym dążeniem do uchronienia 
najbliższych przed nieszczęściem, cierpieniem i sytuacją 
bez wyjścia, w której - w ocenie pacjenta - znaleźli się 
najbliżsi (dzieci, współmałżonek)



Samobójstwo:

każde samobójstwo ma poważny wpływ na co najmniej 
sześć innych osób

psychologiczny, społeczny i finansowy wpływ 
samobójstwa na rodzinę i społeczeństwo 

jest niemierzalny



Każdy człowiek ma trwałe, choć 
dynamiczne, poczucie pewności:

– poczucia zrozumienia
Czy ja rozumiem co się dzieje wokół mnie i ze mną?

– poczucia sterowalności
Czy ja widzę rozwiązanie? Czy mogę wpłynąć na zmianę tego co jest?

– poczucia sensowności
Czy ja mogę dostrzec  sens tego, co się dzieje?

Koncepcja poczucia koherencji A. Antonovsky



Cierpienie w depresji
Ból fizyczny
Ból / cierpienie psychiczne z powodu

nieopanowanego i nie ulegającego modulacji 
smutku, bezradności, zależności,
niemożności cieszenia się razem z bliskimi
niemożności kochania bliskich
niezdolności do odczuwania przyjemności, 
utraty zainteresowań
poczucia winy i/lub konieczności poniesienia 
kary

Cierpienie duchowe



Duchowy wymiar depresji

Cierpienie duchowe wynikające z poczucia 
opuszczenia przez Boga, zwątpienia w istnienie     
 i/lub miłość Boga 

Wychodzenie z depresji jako powrót do Boga        
   i do bliskich, głębi przeżywania, poczucia 
zbawczości, poczucie sensu cierpienia 



Pozytywny wymiar depresji

Depresja jako źródło wiedzy o sobie i swoich 
ograniczeniach
Źródło wiedzy o swoich zasobach rodzinnych, 
społecznych
Doświadczenie depresji – doświadczenie i wiedza  o 
korzystaniu z radości/przyjemności



Znaczenie wczesnego rozpoznawania 
i poprawnego leczenia depresji

Poprawa rokowania we współistniejących chorobach 
somatycznych
Zapobieganie samobójstwom
Możliwość powrotu do pracy zawodowej
Poprawa jakości życia chorych
Obniżenie kosztów ekonomicznych związanych z 
depresją



Zapobieganie depresji i samobójstwom 
                          zależy przede wszystkim 
od właściwego rozpoznawania i 
leczenia depresji. 

Depresja powinna motywować 
społeczeństwo do działań 
profilaktycznych.
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