
BĄDŹ UWAŻNY, MOŻE TO DEPRESJA ?! 

 

Depresja- w znaczeniu klinicznym to określenie objawów 

psychopatologicznych, wśród których zasadniczym jest długotrwałe, stale 

utrzymujące się przygnębienie. Często towarzyszy mu obniżenie zdolności 

przeżywania przyjemności, negatywny wzorzec myślenia (pesymizm), 

obniżenie aktywności życiowej, zaburzenia popędów i czynności 

wegetatywnych. 

Jest najczęstszym problemem zdrowia psychicznego, ponadto znajduje się na  

4 miejscu najpowszechniejszych chorób. Depresja jest poważną chorobą a nie 

fanaberią, jednak często ją ignorujemy myląc ze zwyczajnym smutkiem czy 

przygnębieniem. W depresji ten smutek, przygnębienie czy bezsilność nie mają 

wyraźnego powodu. Człowiek powoli traci poczucie sensu, staje się bierny, nie 

wykazuje ochoty na żadną aktywność, izoluje się pragnąc jedynie spokoju i 

samotności, jest ciągle zmęczony, ma niską samoocenę. Rodzaj i siła objawów 

zależą od jej stopnia jednak nigdy nie wolno ich lekceważyć, gdyż może to 

doprowadzić nawet do tragedii. 

Ponieważ depresja nadal jest jeszcze mało znaną chorobą i często 

bagatelizowaną powstało wiele mitów na jej temat. 

 

MITY a FAKTY:  

Mit- nie jest prawdziwą chorobą  

Fakt- depresja jest klasyfikowana w Międzynarodowej Klasyfikacji chorób 

ICD10 

Mit- dotyka ludzi słabych i leniwych  

Fakt- może dotknąć każdego 

Mit- prawdziwi mężczyźni nie mają depresji  

Fakt- na depresję chorują zarówno mężczyźni jak i kobiety 

Mit- przyczyną choroby jest zawsze trudna sytuacja życiowa 

Fakt- przyczyny choroby są różne, często nie znajdujemy konkretnej przyczyny 

Mit- osoby z depresją zawsze są smutne  

Fakt- pacjenta mogą dotykać różne objawy 

Mit- “samo przejdzie”  

Fakt- samo nie przejdzie! Należy ją leczyć psychoterapią i farmakoterapią 



Zawsze najważniejsza jest odpowiednia diagnoza lekarska- rozpoznanie 

przez lek. psychiatrę. Wizyta u psychiatry jest kluczowa, gdyż nie jednokrotnie 

możemy pomylić depresję z objawami innych chorób, albo zlekceważyć objawy 

depresji podejrzewając inny problem dający podobne objawy. 

Niedoczynność tarczycy, anemia, niedobór witaminy D, choroby 

endokrynologiczne, guzy mózgu, efekty uboczne stosowanych leków np.w 

leczeniu nasilonego trądziku często może dawać objawy podobne do depresji, 

dlatego warto wykluczyć ich wpływ na nasze samopoczucie. 

 

Jak odróżnić smutek od depresji? 

- czas trwania (w depresji jest to uczucie długotrwałe i niezależne od sytuacji- 

bez wyraźnego powodu) 

-nasilenie objawów 

- utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu  

 

Depresja może mieć podłoże biologiczne-geny i środowiskowe. Do jej 

powstania może przyczyniać się wiele czynników, między innymi: obciążenie 

genetyczne, różnego rodzaju uszkodzenia spowodowane przez toksyczne 

działanie narkotyków, alkoholu czy nadużywanie leków, trudne sytuacje 

fizyczne i psychologiczne, brak miłości, akceptacji i wiele innych. Nie rzadko 

sytuacje o pozytywnym znaczeniu, ale silnie stresogenne- generujące silny 

stres- mogą przyczynić się wystąpienia zaburzeń psychicznych, depresji: np. 

ślub, przeprowadzka, rozpoczęcie studiów, nowej pracy i inne. 

 

Objawy depresji: 

- Uczucia: lęk, smutek, przygnębienie, poczucie braku sensu życia, apatia 

- Zachowanie: problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, z 

podejmowaniem decyzji, wycofanie, niechęć do podejmowania działań, 

spowolnienie lub pobudzenie ruchowe 
- Ciało: obniżenie poziomu energii, zaburzenia snu (za dużo lub 

bezsenność) zmniejszony lub zwiększony apetyt, bóle głowy, brzucha  
- Myśli: dotyczące przeszłości, brak sensu życia, krytyczność wobec 

siebie, niska samoocena, poczucie winy, brak nadziei. 

Objawy muszą występować prawie codziennie, przez większą część dnia ponad 

dwa tygodnie! 



Diagnozę stawia zawsze lekarz psychiatra! 

 

PAMIĘTAJ! Depresja to choroba ciężka i przewlekła, mająca tendencje do 

nawrotów. SAMA NIE USTĄPI! Wymaga indywidualnie dobranej i 

systematycznie prowadzonej psychoterapii czasem w połączeniu z leczeniem 

farmakologicznym.  

DEPRESJA MŁODZIEŃCZA różni się nieco objawami występującymi u osób 

dorosłych cierpiących na depresję. Najbardziej widoczne są rozdrażnienie i 

drażliwość. Młody człowiek łatwo wpada w złość lub rozpacz, czasem 

przejawia wrogość wobec otoczenia, zniechęcając do bliższego kontaktu. 

 

WIĘCEJ O DEPRESJI MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ ze strony kampani 

społecznej Przeciw Depresji- https://forumprzeciwdepresji.pl/  

 

Możliwe objawy depresji młodzieńczej: 

- zaburzenia koncentracji uwagi 

- obniżenie wyników w nauce 
- poczucie nadmiernego zmęczenia 

- poczucie nadmiernej senności 

- częste wahania nastroju 
- tendencje do izolacji 

- poczucie bezsensu życia 
- duże ryzyko samobójstwa 

- drażliwość 

- unikanie wysiłku 

- trudności w porannym wstawaniu  
- utrata zainteresowań 

- pogorszenie wyników w nauce 

- liczne zmienne skargi somatyczne 

- częste nieobecności w szkole 
- wybuchy złości, niezrozumiałe rozdrażnienie, płacz 

- ucieczka przed wysiłkiem 
- znudzenie 

- utrata zainteresowań spotkaniami z przyjaciółmi 

- sięganie po alkohol, narkotyki 

- społeczna izolacja 

https://forumprzeciwdepresji.pl/


- nadwrażliwość na odrzucenie 

- zachowania ryzykowne 

 

Okres dorastania jest czasem większego ryzyka wystąpienia zaburzeń 

depresyjnych przez proces zmian dziecka w osobę dorosłą, stawianie przed 

nim licznych wymagań, z powodu nakładania się na siebie: dojrzewania 

płciowego (burza hormonalna), dojrzewania intelektualnego (np..większy 

krytycyzm), dojrzewania emocjonalnego (uczenie się radzenia sobie z 

emocjami i stresem), dojrzewanie społecznego (uczenie się nawiązywania i 

utrzymywania relacji społecznych). 

 

STATYSTYKI 

- 350 mln ludzi na świecie choruję na depresję 

- 1,5mln ludzi w Polsce 
- 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn 

- Najczęściej chorują osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia 
- 50% osób cierpiących na depresje ma myśli samobójcze 

- 25% z powyższych dokonuje prób samobójczych 
- 15% z powyżych popełnia samobójstwo 

 

DEPRESJA MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO  !!!  

 

Wiele znanych osób cierpiało na depresję, np. Vincent van Gogh czy Kurt 

Cobain, Krzysztof Cugowski, Maciej Orłoś, Bożena Dykiel, Ewa Błaszczyk. 

Ogólnopolska kampania społeczna “Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” 

została stworzona po to, by znani ludzi opowiadali o swoich zmaganiach z 

chorobą w celu zwiększenia świadomości i zmniejszenia stygmatyzacji osób 

cierpiących na depresję.  

 

NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC I MÓWIĆ O SWOIM PROBLEMIE! 

 

Niepokojące zachowania wymagające pilnej uwagi i reakcji: 

- Wyraźnie odbiegające zachowanie od zachowania rówieśników 



- Zachowanie różniące się znacząco od wcześniejszych zachowań dziecka 

- Powtarzające się zachowania 
- Zachowania mające destrukcyjny wpływ na codzienną aktywność 

 

CZEGO NIE POWINNO SIĘ MÓWIĆ OSOBIE W DEPRESJI: 

“Weź się w garść”, “inni mają gorzej”, “nie przesadzaj”, “wyjdź do ludzi”, 

“uśmiechnij się”, “ogarnij się”, “znajdź sobie zajęcie”, “przecież masz 

wszystko”itp. 

 

LECZENIE DEPRESJI 

Gdzie szukać pomocy? 

- Pomoc psychologiczna- rozmowy 
- Terapia- systematyczne spotkania 

- Pomoc psychiatryczna- niezbędna do ustalenia diagnozy i leczenia 

Skorzystaj z pomocy psychologa/pedagoga w szkole. Porozmawiaj o swoim 

problemie, emocjach. Zostaniesz skierowany do właściwego specjalisty celem 

diagnozy i odpowiedniego leczenia. Nie bagatelizuj problemu, objawów. 

Dla uczniów szkół w Dąbrowie Górniczej pomoc w problemach emocjonalych 

świadczy także PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA przy 

ul.3 Maja 20 w Dąbrowie Góriczej. Tel.: 32 262 38 11 oraz 32 262 53 50 

 

Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży 24h przez cały 

tydzień. Wiadomości na stronę https://116111.pl/ 

Miejski Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  

32 268 12 22 

 

Zwłaszcza w okresie Pandemii, z powodu izolacji, stresu, ciągłego 

napięcia wzrasta liczba stanów depresyjnych wśród dzieci/młodzieży jak i 

wśród dorosłych. Często stany depresyjne mogą być również objawem 

poCovidowym.  

Utwór “Walcz” jest częścią akcji informacyjnej Fundacji Człowiek, dotyczącej 

bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w kryzysie psychicznym, w tym 

https://116111.pl/


poszkoowanym w wyniku obecnej epidemii COVID-19. W wyniku współpracy 

grupa Organek oraz Fundacja Człowiek, powstała pierwsza w Polsce mapa 

wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego. 

Mapa na stronie https://www.mapawsparcia.pl 

Utwór: Organek- Walcz (Official Video)- YouTube 

 

Nie zawsze widzimy, że mamy problem. Jeżeli widzisz, że z Twoją 

koleżanką/kolegą/ czy uczniem/uczennicą dzieje się coś złego również możesz 

zareagować mówiąc o tym wychowawcy, psychologowi czy pedagogowi 

szkolnemu.  

Zawsze traktuj sytuację poważnie! 

Nie zostawiaj bez opieki! 

Nie bagatelizuj! 

Możesz komuś uratować życie! 

 

DBAJ O SIEBIE I INNYCH! 
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