
Raport badawczy

Depresja

Analiza kosztów ekonomicznych i  społecznych



Zaburzenia depresyjne to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, 

zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 mówimy w tym przypadku o dwóch 

jednostkach chorobowych:

F32 – „depresja epizodyczna, epizody depresyjne – trwa krócej niż dwa lata i charakteryzuje się wyraźnym początkiem”,

F33 – „zaburzenia depresyjne nawracające – powtarzające się epizody depresji bez objawów wzmożonego nastroju i zwiększonej 

energii w przeszłości”.



Skala problemu

• W Polsce na depresję cierpi 1,5 miliona osób. Oznacza to, że 15% mieszkańców naszego kraju zmaga się z tą chorobą.

• Każdego dnia 16 Polaków odbiera sobie życie (w 2013 roku liczba samobójstw wyniosła 6 097. To blisko 2 000 więcej niż w roku 

poprzednim)

• Depresja zbiera śmiertelne żniwa w takim samym stopniu jak rak piersi, a nawet bardziej niż rak trzustki czy prostaty.

• Depresja to również choroba nawracająca. Według statystyk aż 75% chorych choruje ponownie w ciągu 2 lat od wyleczenia 

poprzedniego epizodu.

• Ponad  80%  wszystkich  dotknietych  epizodem  depresyjnym

oraz nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi to osoby w

wieku  produkcyjnym,  czyli  30-59  lat.  



Skutki ekonomiczne DEPRESJI

Łaczna  wartość  wydatków  na świadczenia NFZ - 169  mln zł

Łaczna  wartość  wydatków  na leki NFZ                - 108  mln zł

Łaczna  wartość  wydatków ZUS                              - 762 mln zł
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Struktura wydatków w 2012 r. na świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną epizodem depresyjnym (F32) i 

zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (F33) według rodzajów świadczeń
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Struktura osób ubezpieczonych w ZUS, którym w 2013 r. wydano przynajmniej jedno zaświadczenie lekarskie z tytułu niezdolności 

do pracy, według wieku ubezpieczonych
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Ponadto...

• Depresja odpowiada za rocznie blisko25 tys. lat utraconej produktywności w 

Polsce.

• Koszty pośrednie ponoszone przez polskie społeczeństwo z tytułu depresji wahają 

się w zależności od przyjętego podejścia implementacyjnego dla metody kapitału 

ludzkiego -od ok. 1,0 mld zł do ok. 2,6 mld zł rocznie.

„Depresja – analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”. Raport 

badawczy



1. Opracowanie przez Ministra Zdrowia we współpracy: ze srodowiskami lekarzy 

psychiatrów, lekarzy rodzinnych, pacjentów, Narodowym Funduszem Zdrowa, 

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, Agencją Oceny Technologii 

Medycznych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych długofalowej „Strategii prewencji, 

diagnostyki i leczenia depresji w Polsce” będącej integralną częscią zaktualizowanego 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-  

Rekomendacje



2. Utworzenie krajowego rejestru pacjentów z depresją opartego na rzeczywistych 

danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego, Instytutu Medycyny Pracy w celu bieżącej oceny opieki zdrowotnej 

nad pacjentami z depresją w Polsce oraz umożliwienia prognozowania trendów 

epidemiologicznych związanych z depresją, a także związanych z tym planowanych 

zmian nakładów finansowych.

„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-

Rekomendacje



3. Uznanie depresji jako jednostki priorytetowej w obszarze chorób psychiatrycznych ze 

względu na wysokie koszty społeczne, wysokie zagrożenie smiertelnoscią oraz 

możliwosci pełnego wyleczenia przy zastosowaniu optymalnego modelu terapii 

poprzez zniesienie limitów związanych z realizacją swiadczeń dla pacjentów z 

depresją przez swiadczeniodawców mających podpisane umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia.

„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-  

Rekomendacje



4. Wprowadzenie bardziej efektywnego modelu finansowania przez NFZ procedur związanych 

z leczeniem depresji w ramach umów NFZ, jako nowego typu swiadczenia o nazwie: 

kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z depresją, wzorem 

już funkcjonujących rozwiązań, jak np. kompleksowa ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą.

„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-  

Rekomendacje



5. Opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH we 

współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie psychiatrii „mapy potrzeb 

zdrowotnych w zakresie leczenia depresji”.
„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-  

Rekomendacje



6. Opracowanie programu prewencji rentowej dla pacjentów z depresją w celu zmniejszenia 

kosztów ponoszonych przez ZUS, związanych w szczególnosci z absencją chorobową i 

swiadczeniami z tytułu czasowej niezdolnosci do prac. Program byłby opracowywany w 

porozumieniu z Krajowym Konsultantem w dziedzinie depresji i byłby finansowany ze 

srodków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Depresja – Analiza kosztów 

ekonomicznych i  społecznych”-  

Rekomendacje



Dziekuje  za  uwage

 Dr  Małgorzata  Gałązka-Sobotka  

izwoz@lazarski.edu.pl
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