
pustyni

Choć depresja ma wiele twarzy i bywa trudna  
do zdiagnozowania, znamy ją na tyle dobrze,  
że umiemy jej zapobiegać i skutecznie ją leczyć. 
podzielimy się z tobą tą wiedzą.

Zacznijmy od objawów. 
Niby każdy je zna, ale 
wymienia się najczę-

ściej te typowe: smutek, po-
czucie bezradności, bezsil-
ności w obliczu codziennych 
wyzwań. Dopiero w drugiej 
kolejności: rozdrażnienie 
czy złość albo przeciwnie 
– brak okazywania jakich-
kolwiek uczyć, czyli znieczu-
lenie emocjonalne. Mówi się, 
że chorzy patrzą na świat 
jak przez grubą wygłuszają-
cą szybę. Nic ich nie cieszy, 
nie interesuje. Często szu-
kają ukojenia w alkoholu, 

narkotykach, pracy czy sek-
sie. Na próżno. Nieleczona 
choroba, może się nasilać 
i powodować poważne kon-
sekwencje. Lepiej jej nie ba-
gatelizować: wielu pacjentów 
odbiera sobie życie. Czy da 
się zapobiec depresji? Można 
znacznie zmniejszyć prawdo-
podobieństwo zachorowania 
oraz… skutecznie ją leczyć. 

ChCesz wiedzieć, Czy spadek formy 

to przemijająCe obniżenie nastro-

ju, Czy Choroba? Gorsze okresy 
zdarzają się każdemu i nie 
każdy, nawet duży dołek 

oznacza chorobę. Nasze 
samopoczucie faluje w spo-
sób naturalny. 

W przypadku jakiegoś dra-
matycznego wydarzenia moc-
na reakcja emocjonalna jest 
wręcz czymś naturalnym. Za-
burzenia depresyjne to całe 
spektrum doświadczeń od ła-
godnego przygnębienia do 
ciężkiej choroby uniemożli-
wiającej normalne funkcjono-
wanie. Na szczęście w więk-
szości przypadków ma ona 
przebieg łagodny i jest sto-
sunkowo łatwa do wyleczenia. 
Ale lepiej jej nie lekceważyć, 
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WpłyW  
na zdrowie

barbara aCher-Chanda

bo wcześnie wykrytą ła-
twiej pokonać. Zwróć więc 
uwagę na takie sytuacje, 
które powinny wyostrzyć 
twoją czujność. Jeśli co naj-
mniej od dwóch tygodni ob-
serwujesz u siebie któreś 

z poniższych objawów, nie ba-
gatelizuj ich. Wypróbuj me-
tody, które do tej pory stoso-
wałaś na poprawę nastroju,  
pomyśl także o konsultacji 
u specjalisty (np. u lekarza 
pierwszego kontaktu).

emocjonalnejNa 
Depresja dotyka całego ciała, nie jest tylko kwestią  
psychiki. Wiele jej objawów ma charakter czysto fizyczny  
(np. bóle głowy czy pleców). Dodatkowo choroba osłabia  
organizm, przez co zwiększa się ryzyko chorób serca  
i ich konsekwencji w postaci zawałów i udarów. Przyczynia  
się też do rozwoju stanów zapalnych oraz częstszych infekcji.

Według danych 
ŚWiatoWej 

organizacji 
zdrowia  

problem z roku 
na rok narasta. 

W tej chWili 
depresja  

dotyka już  
350 milionóW 

osób na ŚWiecie.  
W polsce to  
około 1,5 
miliona.

 1.  Nie cieszą cię rzeczy, 
które do tej pory sprawiały 
ci przyjemność.

2.  Masz zaburzenia apetytu: 
jesz znacznie więcej niż 
zwykle lub zbyt mało.

3.  Czujesz się zmęczona 
nieadekwatnie do tego,  
co robiłaś w ciągu dnia.

4.  Często odczuwasz 
smutek, ciągle chce  
ci się płakać.

5.  Z lękiem patrzysz  
w przyszłość: martwisz  
się wszystkim bardziej  
niż zwykle. 

6.  Straciłaś zainteresowanie 
kontaktem z ludźmi.

7.  Łatwo się irytujesz  
i denerwujesz.

8.  Męczy cię bezsenność  
lub ciągle jesteś śpiąca.

9.  Martwisz się o swoje 
zdrowie. mimo że często 
chodzisz do lekarza, trudno 
postawić ci diagnozę.

10.  Trudno ci się skupić, 
podjąć nawet najprostsze 
decyzje.

 11.  Jesteś tak przygnębiona, 
że dezorganizuje  
to twoje codzienne życie.  
nie jesteś w stanie  
normalnie funkcjonować.

 12.  Myślisz o odebraniu 
sobie życia. 

szukasz  
pomocy?

zadzWoń
● Kryzysowy Telefon 

Zaufania, Instytut 
Psychologii Zdrowia 

Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

codziennie  
od 14 do 22  
✆ 116 123

● Antydepresyjny 
Telefon Forum Przeciw 

Depresji, środy  
i czwartki od 17 do 20  

✆ 22 594 91 00

● Antydepresyjny 
Telefon Zaufania ITAKA 

w poniedziałki  
od 17 do 20 

✆ 22 654 40 41

Więcej informacji
www.forumprzeciw- 

depresji.pl

www.reakcjawdepresji.pl

czy to już depresja?

 stan zdrowia
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wykrywa się ją najCzęśCiej u osób 

między dwudziestym a Czterdzie-

stym rokiem żyCia. ale doty-

ka wszystkiCh: w każdym wieku 

i o każdym statusie społeCznym. 

Przyczyn wzrostu zachoro-
wań na depresję specjaliści 
doszukują się w szybkim tem-
pie życia i rozluźnieniu więzi 
społecznych. – Coraz częściej 
pojawiają się głosy, że wyrasta 
ona z kultury masowej i towa-
rzyszącej jej manipulacji. Wi-
dząc rządzące nią mechani-
zmy, nie sposób nie stracić  
nadziei na pełne życie. Szcze-
gólnie jeśli nie ma się „tarczy 
ochronnej” w postaci ludzi, od 
których czerpiemy pociesze-
nie i akceptację, oraz zaanga-
żowania w jakieś działania, 
które dają nam poczucie sen-
su – wyjaśnia Natalia Żuk-Mi-
chałowska, psychoterapeutka 
i socjolożka.

wbrew temu, Co się powszeChnie  

sądzi, Choroba nie zawsze musi 

być wywołana przez długotrwa-

ły stres Czy traumatyCzne prze-

żyCie. – Rozwój doświadcze-
nia depresyjnego można 
porównać do wzrostu ro-
śliny. Żeby się rozwinęło, 
potrzebuje nasion, który-
mi są nasze predyspozycje 
genetyczne i biologiczne, 
oraz odpowiednich warun-
ków glebowych, czyli tego, 
w jaki sposób zostaliśmy 
wychowani, jakie mieliśmy 

doświadczenia w dzieciń-
stwie. Aktualna sytuacja ży-
ciowa to pogoda, która może 
jej sprzyjać lub nie – wyja-
śnia psychoterapeutka. De-
presja pojawia się na sku-
tek splotu wszystkich tych 
elementów. Dlatego wła-
śnie dla niektórych śmierć 
męża czy rodzica skoń-
czy się naturalnym smut-
kiem towarzyszącym utra-
cie bliskiej osoby, u innych 
zaś reakcją depresyjną. 
 – Depresja może być zdefi-
niowana jako utrata nadziei 
wobec niemożności skutecz-
nego sięgnięcia po pomoc 
drugiego człowieka, trochę 
takie przebywanie na emo-
cjonalnej pustyni – tłumaczy 
Natalia Żuk-Michałowska.  

jeśli u siebie lub u kogoś bliskiego 

zauważysz niepokojąCe objawy, nie 

Czekaj, aż same przejdą. zgłoś się po 

pomoC. Zadzwoń na telefon za-
ufania lub zapisz się na wi-
zytę do specjalisty. Depresja 
jest  uleczalna. Można ją po-
konać z pomocą psychotera-
pii. Arsenał środków, jakie le-
karze mają w zanadrzu, jest 
dosyć duży: w wielu przypad-
kach obywa się bez farmako-
terapii. Czasami konieczne 
jest podanie leków wycisza-
jących umysł i pomagających 
przywrócić równowagę w or-
ganizmie. To ważne, żeby 
mieć siłę do pracy nad  sobą: 
bo bez niej wielu osobom 
trudno będzie wyzdrowieć 
i po odstawieniu leków 
wrócą do punktu wyjścia.  

5. Nie dopytuj się, 
dlaczego bliski nie-
typowo się zacho-
wuje, tylko powiedz, 
że jest dla ciebie 
ważny. bądź obok. 

Jak pomóc?
Podejrzewasz, że ktoś bliski ma depresję?  
Twoja pomoc i obecność jest bardzo ważna

to choroba, 
jak każda inna. 
często nie da się 
„Wziąć W garŚć 
i uŚmiechnąć” 
podobnie jak 
nie da się siłą 

Woli WyzdroWieć 
z ostrego 

zapalenia płuc.

tWoja skuteczna ochrona
 10 zasad, które pomogą zapobiegać 

zaburzeniom depresyjnym:

1.  regularny ruch pomaga przeciwdziałać de-
presji i łagodzi jej przebieg. specjaliści polecają 
zwłaszcza spacery, szybki marsz, taniec  
czy jogę. już 10 minut średnio intensywnych 
ćwiczeń poprawia samopoczucie.

2.  trenuj uważność: to bycie „tu i teraz”,  
skupienie się na chwili obecnej. warto nauczyć  
się jak najmniej wybiegać myślami w przyszłość  
i przeszłość, bo pomaga obniżyć poziom lęku. 

3.  dbaj o więzi rodzinne. depresja rzadziej dotyka 
ludzi żyjących w wielopokoleniowych rodzinach. 

4.  spędzaj czas w towarzystwie przyjaznych 
osób: bliskość z innymi to jeden z bardzo  
dobrych sposobów na odsunięcie widma smutku.

5.  naucz się przyjmować pomoc od innych. 
zachowasz balans między tym, co dajesz,  
a tym, co bierzesz od otoczenia.

6.  staraj się spędzać jak najwięcej czasu  
na świeżym powietrzu w ciągu dnia. słońce 
potrzebne jest nam do produkcji witaminy d3, 
która ma dobroczynny wpływ na psychikę.  
a od września, kiedy już samo słońce nie jest 
w stanie zapewnić wystarczającej ilości witami-
ny  d3 kup sobie taką w kapsułkach. 

7.  zadbaj o dietę. na nastrój wpływają pozytywnie 
kwasy omega-3, które znajdziesz w tłustych rybach 
i oliwie. dobrze działają też warzywa (zwłaszcza 
szpinak, sałata, kapusta, brokuły, strączki, soja, 
kukurydza), owoce (np. banany), orzechy, płatki 
owsiane, otręby i pieczywo pełnoziarniste. uważaj 
natomiast na słodycze. owszem, kakao poprawia 
samopoczucie, ale cukier będący istotnym 
składnikiem czekolad, już nie. może nawet  
nasilać zaburzenia nastroju.

8.  dbaj o to, żeby się wysypiać. brak snu  
i obniżony nastrój często idą w parze.

9.  naucz się rozpoznawać i wyrażać swoje 
emocje oraz potrzeby. wiele osób cierpiących 
na depresję blokuje je w sobie. a blokowanie emocji 
oddala nas od ludzi. 

10.  szukaj kontaktu fizycznego: przytulanie 
i dotyk mają działanie antydepresyjne. 

1. Nie oceniaj. nikt sam 
nie wybiera choroby. 

2. Opisuj, co widzisz: 
„ostatnio przestałaś się 
uśmiechać”, zamiast 
„weź się w garść”.

3. Okaż zainteresowa-
nie, powiedz wprost, jak 
ci zależy na tej osobie.

4. Nie przymuszaj do 
leczenia, ale podkreślaj, 
że jest taka możliwość.

 stan zdrowia
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Fervex D
granulat do sporządzania 

roztworu doustnego
Skład: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 
mg oraz m.in. mannitol i aspartam (subst. pomoc.) 

WSkazania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia, stanów 
grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u 
dorosłych i dzieci powyżej 15 lat; może być stosowany przez chorych na cukrzycę 

PrzeciWWSkazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, ciężka 
niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego 
z towarzyszącą retencją moczu, dzieci w wieku poniżej 15 lat, fenyloketonuria 

Podmiot odPoWiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.a

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie 
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
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