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NRTA - Towarzystwo Edukacyjne AARP

NRTA (www.aarp.org/nrta, National Retired Teachers Association, 
amerykańskie Krajowe Towarzystwo Emerytowanych Nauczycieli) jest 
towarzystwem edukacyjnym należącym do AARP (American Association of 
Retired Persons - Amerykański Związek Emerytów). Zgodnie z misją AARP, 
zadaniem NRTA jest polepszanie jakości życia nas wszystkich w trakcie 
starzenia się, szczególnie poprzez podkreślenie roli edukacji i poszerzania 
wiedzy. NRTA skupia swoje wysiłki na wprowadzaniu odpowiednich zmian 
w dziedzinie edukacji. Towarzystwo zapewnia członkom cenne informacje, 
a także opiekuje się wszelkimi inicjatywami związanymi z nauką i edukacją. 
NRTA jest w Stanach Zjednoczonych liderem w swojej dziedzinie, wspierane 
poprzez sieć zrzeszonych związków emerytowanych nauczycieli, które 
działają w 50 stanach i 2700 miejscowościach, a także poprzez swoje krajowe 
biuro koordynacyjne w siedzibie głównej AARP w Waszyngtonie. Podczas 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana” 
i w trakcie akcji „Zachowaj jasność umysłu” szczególnie dużą uwagę zwraca 
się na ścisły związek pomiędzy mózgiem, ludzkim zachowaniem a zdolnością 
do kontynuowania nauki przez całe życie oraz bada zależności zachodzące 
pomiędzy tymi elementami.

Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana” 

Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana” (www.dana.
org) jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 200 czołowych 
neuronaukowców (naukowców badających układ nerwowy), wśród których 
jest 10 laureatów Nagrody Nobla. Zadaniem Stowarzyszenia „Dana” jest 
zwiększenie powszechnej świadomości dotyczącej postępów i korzyści 
płynących z badań nad mózgiem i szerzenie informacji na temat mózgu w 
sposób zrozumiały i przystępny. Stowarzyszenie „Dana”, wspierane w całości 
przez Fundację „Dana”, nie finansuje badań ani nie przydziela grantów 
naukowych. Fundacja „Dana” jest prywatną organizacją filantropijną zajmującą 
się głównie sprawami nauki, zdrowia i edukacji. Obecne zainteresowania Fundacji 
skupiają się na badaniach naukowych dotyczących układu odpornościowego 
i nerwowego oraz na edukacji w szkołach podstawowych i średnich, a szczególnie 
- na szkoleniu nauczycieli plastyki i wiedzy o kulturze.

A Dana Alliance for the Brain Inc publication prepared by EDAB, a subsidiary of 
DABI. Reprinted by permission of NRTA and the Dana Alliance for Brain Initiatives.
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Każdy z nas bywa przygnębiony lub staje w obliczu 
zdarzeń, które go głęboko zasmucają. Rzadko kto nie 

czuł strachu przed utartą pracy, napięcia wynikającego ze 
stosunków międzyludzkich lub śmierci kogoś bliskiego. 
Smutek, cierpienie i żal są uczuciami, będącymi naturalną 
częścią naszego życia, jednak długotrwały smutek, który 
zakłóca codzienne funkcjonowanie, może oznaczać 
depresję.

Depresja stanowi poważną jednostkę chorobową, która - podobnie jak inne 
choroby np. nadciśnienie czy cukrzyca - ma przyczyny natury biologicznej. 
U większości pacjentów depresja może być z powodzeniem leczona. Mimo 
to wiele osób tkwi w błędnym przekonaniu, że depresja występująca często 
u osób starszych jest zjawiskiem normalnym i w niewielkim stopniu można 
jej zaradzić. Uważa się ją także za skazę charakteru, oznakę słabości lub coś, 
z czego należy „wyjść”, z czym powinniśmy sobie sami poradzić.

Nadszedł czas, aby rozwiać ten i wiele innych mitów dotyczących depresji. 
Chociaż prawdą jest, że depresja występuje u ludzi starszych dość często, 
to nie jest ona nieunikniona. Nie jest również czymś, czego nie możemy 
kontrolować, ani czymś, czego należałoby się wstydzić. Te uprzedzenia 
utrudniają rozpoznawanie i leczenie depresji oraz innych chorób psychicznych. 

Niektóre badania pokazują, że mniej niż jedna czwarta ludzi cierpiących 
na depresję jest prawidłowo diagnozowana i leczona. W przypadku osób 
w podeszłym wieku problem może być nawet poważniejszy, często z tego 
powodu, że rozpoznanie depresji jest utrudnione przez współwystępowanie 
innych schorzeń. Depresja nieleczona wpływa negatywnie na jakość życia 
osoby chorej, może nasilać symptomy innych chorób, a nawet doprowadzić 
do śmierci. Ludzie po przebytym udarze lub ataku serca są np. bardziej 
narażeni na śmierć, jeśli mają depresję. Poza tym u ludzi cierpiących na 
depresję wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa, do którego też 
dochodzi częściej u ludzi w podeszłym wieku niż w innych grupach wiekowych.
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Objawy depresji

Depresja to coś więcej niż uczucie smutku. Głęboki smutek jest często 
potęgowany przez inne objawy emocjonalne, psychiczne i fizyczne, w tym 
wymienione poniżej. Objawy te mogą mieć różne nasilenie, od łagodnych po 
ostre, oraz zwiększać się lub zmniejszać w różnych okresach. Jeśli zakłócają 
one codzienne funkcjonowanie, przyczyną może być właśnie depresja.

•  Długotrwałe uczucie smutku lub nieuzasadnione napady płaczu
•  Znaczne wahania apetytu i przebiegu snu
•  Drażliwość, ataki złości, zamartwianie się, roztrzęsienie, niepokój, pesymizm, 

obojętność
•  Utrata energii i entuzjazmu, ciągła ospałość
•  Poczucie winy, nieprzydatności, beznadziejności, bezsilności
•  Niezdolność do koncentracji i podejmowania decyzji
•  Brak odczuwania przyjemności przy wykonywaniu czynności, które 

wcześniej sprawiały radość (anhedonia)
•  Wycofanie się z życia towarzyskiego, zrywanie kontaktów międzyludzkich, 

izolacja
•  Niewytłumaczalne dolegliwości i bóle.
•  Uporczywe myśli o śmierci i samobójstwie
•  Utrata pamięci

Źródło: National Institute of Mental Health 
(amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego)

Uwaga: Definicja ostrych objawów depresji - występują cztery lub więcej z listy ośmiu 
objawów depresji wymienionych w skróconej wersji skali depresji ustalonej przez 
Center of Epidemiologic Studies (amerykańskie Centrum Badań Epidemiologicznych).

Procent osób z ostrymi objawami depresji,  
z uwzględnieniem wieku i płci, 1998

mężczyźni
kobiety

Według: Health and Retirement Study (badania amerykańskie)

Wiek
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Przyczyny powstawania depresji

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się zmianami 
dotyczącymi pewnych substancji chemicznych w mózgu, nazywanych 
neuroprzekaźnikami. Według National Institute of Mental Health 
(amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego) najnowsze 
badania obrazujące pracę mózgu wykazały, że w przypadku depresji źle 
działają niektóre obwody neuronalne odpowiedzialne za nastrój, sen, apetyt, 
myślenie i zachowanie, a także zaburzona jest regulacja poziomu istotnych 
neuroprzekaźników. Naukowcy cały czas próbują określić, co powoduje to 
zaburzenie równowagi chemicznej w mózgu. Wielu z nich uważa, że chodzi 
o połączenie czynników genetycznych, psychologicznych i środowiskowych. 
Nie wiemy dokładnie, na czym polega wpływ odziedziczonych genów. 
Niektóre rodzaje depresji są w niektórych rodzinach przenoszone z pokolenia 
na pokolenie, co sugeruje genetyczne podłoże tego zaburzenia. Z drugiej 
strony w przypadku wielu osób cierpiących na depresję choroba ta nie 
występowała w rodzinie, a także nie zapadają na nią wszyscy, którzy mieli 
przypadki depresji w rodzinie.

Czynniki środowiskowe, które mogą wywołać depresję, to np. żal 
spowodowany utratą kochanej osoby, poważne kłopoty finansowe oraz 
problemy w związkach – każdy z tych czynników wywołuje duży stres (zobacz 
„Co nowego w badaniach mózgu... ”, str. 5). Innymi czynnikami mającymi 
związek z depresją są: niskie poczucie własnej wartości, uporczywy pesymizm 
oraz tendencja do ulegania stresowi. Cechy te mogą zarówno być wczesną 
postacią depresji lub też predysponować do tej choroby.
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Dodatkowo, niektóre przewlekłe choroby, takie jak udar, choroby serca czy 
nowotwory mogą powodować zmiany w mózgu, co z kolei czyni człowieka 
bardziej podatnym na depresję. Ludzie powyżej 65 roku życia są bardziej 
narażeni na wystąpienie jednego z tych schorzeń, co może mieć wpływ na 
zwiększenie liczby przypadków depresji u ludzi starszych.

Wskazówki w walce ze stresem
•  Zwracaj uwagę na sprawy podstawowe: regularne i zdrowe 

odżywanie się, wysypianie się i regularną aktywność fizyczną w 
formie spaceru, pływania, jeżdżenia na rowerze, itd.

•  W sytuacji, w której coś cię stresuje, podejmij działania dające 
przynajmniej minimum kontroli nad sytuacją.

•  Uznaj, że są rzeczy, których nie jesteś w stanie kontrolować 
i skoncentruj się na tych, w przypadku których jest to możliwe.

•  Stosuj techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, 
medytacja lub wyobrażanie sobie cichego, spokojnego miejsca.

•  Spójrz na swoje życie z dalszej perspektywy: zastanów się, co 
jest dla ciebie najważniejsze, ustal realne cele i opracuj strategie 
ich osiągnięcia, a następnie podejmij stopniowe działania w tym 
kierunku.

•  Zmiany bywają stresujące – spróbuj dostrzec w nich możliwości, 
a nie tylko zagrożenia.

•  Pracuj nad rozwijaniem pozytywnego poczucia humoru, zacznij 
się znów „dobrze bawić” - rób to, co sprawia ci dużo prawdziwej 
radości.

•  Znajdź czas dla siebie – nawet jeżeli ma to być 15 minut 
dziennie lub godzina tygodniowo – i poświęć go wyłącznie na 
relaksujące, regenerujące zajęcia.
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Co nowego w badaniach mózgu...

Niedawne odkrycia zawierają nowe, intrygujące fakty wskazujące na związek 
między stresującymi zdarzeniami w życiu - takimi jak strata bliskiej osoby lub 
długotrwałe problemy zdrowotne - a pojawieniem się depresji. Rzeczywiście, 
według AAGP (American Association of Geriatric Psychiatry - Amerykańskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii Geriatrycznej) u osób starszych stres w 
większym stopniu wpływa na powstawanie depresji, niż w innych grupach 
wiekowych.

Badania prowadzone u osób z depresją wykazały u wielu z nich zwiększoną 
aktywność obszarów mózgu 
odpowiedzialnych za reakcję na 
stres. W odpowiedzi na czynnik 
stresujący mózg wydziela dużą 
dawkę silnie działających 
hormonów stresu, które mają 
pomóc organizmowi odpowiednio 
zareagować na stresujące 
zdarzenie.

Jeśli jednak ten mechanizm 
działa stale, jak ma to miejsce w 
przypadku chronicznego stresu, to 
może się popsuć i nie zablokować 
dalszego wydzielania hormonów 
stresu. Wiadomo, że hormony 
stresu powodują uszkodzenie komórek nerwowych w pewnych obszarach mózgu 
i niektórzy uczeni uważają, że przedłużona „kąpiel” w nadmiarze hormonów 
stresu może powodować zmiany w mózgu prowadzące do wystąpienia depresji.

Chociaż uczeni badający mózg są w trakcie ustalania zależności między stresem 
a depresją, jedna sprawa wydaje się być oczywista: radzenie sobie ze stresem w 
życiu może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom obwodu nerwowego w mózgu 
odpowiedzialnego za reakcję na stres.
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Pomoc w depresji

Negatywne myśli i odczucia powiązane z depresją, takie jak uczucie 
wyczerpania, poczucie bezwartościowości, bezradności i braku nadziei, mogą 
utrudniać decyzję o zwróceniu się po pomoc. Bardzo ważna jest świadomość, 
iż uczucia te są częścią stanu towarzyszącego depresji i że stan taki może ulec 
poprawie, gdy choroba ta jest prawidłowo leczona.

Jeśli wydaje ci się, że cierpisz na depresję, powiedz swojemu lekarzowi 
o twoich obawach. Poproś 
o odpowiednie badanie 
diagnostyczne depresji oraz 
przedstawienie możliwości 
leczenia. Czasem objawy depresji 
mogą być efektem ubocznym 
stosowanego leczenia lub mogą 
być spowodowane innymi 
chorobami. Lekarz będzie chciał 
wykluczyć inne, potencjalne 
przyczyny, więc koniecznie 
powiedz mu, jakie leki stosujesz, 
na co chorujesz i czy są inne 
okoliczności, np. w twoim życiu 
dzieje się coś, co może wpływać na twoje samopoczucie.

Aby zdiagnozować depresję, lekarz powinien:

•  Zbadać pacjenta i zlecić testy laboratoryjne 
w celu wykluczenia innych problemów

•  Przeprowadzić wywiad w celu ustalenia symptomów, w tym:

 •  Kiedy się zaczęły?

 •  Jak długo trwają?

 •  Jak są poważne?

 •  Czy zdarzały się już wcześniej? (Kiedy? Czy były leczone? Jak były leczone?)

•  Zapoznać się z pełną historią chorób danej osoby i jej rodziny.

•  Przeprowadzić ocenę stanu psychicznego obejmującą wymowę, pamięć 
i schematy myślenia.

Źródło: National Institute of Mental Health 
(amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego)
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Pamiętaj, że depresja często nie jest rozpoznawana przez lekarza pierwszego 
kontaktu, zwłaszcza u ludzi starszych, więc należy poradzić się specjalisty. Na 
przykład psychiatra geriatryczny jest lekarzem specjalnie przeszkolonym w 
rozpoznawaniu i leczeniu chorób psychicznych u ludzi starszych.

Rodzaje depresji

Przeprowadzone ostatnio badania mózgu sugerują, że depresja może być 
przewlekłym stanem, którego symptomy występują w zróżnicowany sposób 
w czasie całego życia osoby podatnej na to schorzenie. Badania pokazały 
na przykład, że bardziej narażeni na zapadnięcie na dużą depresję są ludzie, 
którzy mieli w życiu co najmniej jeden epizod depresyjny. Wystąpienie 
depresji w późniejszym wieku może więc być nawrotem wcześniejszego 
epizodu.

Wyróżnia się dwa typy depresji: depresję jednobiegunową i dwubiegunową.

Depresja jednobiegunowa

Może być następnie dzielona na dużą depresję i dystymię. 
Duża depresja jest diagnozowana, gdy pięć lub więcej objawów depresji 
(zobacz „Objawy depresji”) występuje prawie każdego dnia w okresie dwóch 
tygodni, zwłaszcza jeśli symptomy te zakłócają codzienne funkcjonowanie.

Dystymia jest lżejszą, ale nie mniej poważną formą depresji, zazwyczaj 
obejmuje dwa lub więcej symptomów, które mogą nie upośledzać, ale 
utrudniają chorej osobie osiągnięcie dobrego samopoczucia i prawidłowego 
funkcjonowania.

Choroba dwubiegunowa (choroba maniakalno – depresyjna)

Jest odrębną jednostką chorobową, rzadszą niż depresja jednobiegunowa, ale 
tak samo poważną. Towarzyszy jej większa częstotliwość podejmowania prób 
samobójczych.

Jest chorobą mózgu o podłożu psychicznym. W jej przebiegu mamy 
do czynienia ze zmianami nastroju, od silnego pobudzenia (mania) do 
znacznego spadku nastroju (depresja), przeplatanych okresami normalnego 
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samopoczucia. Nastrój może 
ulegać częstym zmianom, 
czasem w ciągu jednego dnia, 
ale zazwyczaj w przebiegu 
choroby dwubiegunowej 
występują intensywne okresy 
manii trwające kilka dni, 
a następnie długie okresy 
depresji. Często osoby cierpiące 
na chorobę dwubiegunową 
między poszczególnymi 
epizodami mogą nie mieć 
objawów choroby przez wiele 
tygodni, a nawet lat.

W okresie depresyjnym pacjent może nie mieć żadnych lub wszystkie 
objawy depresji (zobacz „Objawy depresji”). Podobnie, w okresie manii mogą 
występować wszystkie lub można nie obserwować żadnych symptomów manii 
(patrz poniżej). Nieleczona mania może się nasilić i przekształcić w stan 
psychozy wymagający hospitalizacji.

W przypadku choroby dwubiegunowej rolę odgrywają czynniki genetyczne. 
Można odziedziczyć biologiczną predyspozycję do zachorowania, ale nie 
u każdej osoby z taką predyspozycją choroba musi się rozwinąć. Większe 
ryzyko zapadnięcia na chorobę dwubiegunową dotyczy osób, w rodzinach 
których występował jeden z rodzajów depresji, ale wiele osób chorych nie ma 
w historii rodziny przypadków depresji. Choroba dwubiegunowa wymaga 
natychmiastowej interwencji lekarskiej, najlepiej specjalistycznej.

Istnieje wiele możliwych metod leczenia, które pomagają kontrolować 
objawy manii, a leki przeciwdepresyjne i/lub psychoterapia przynoszą ulgę w 
przypadku objawów depresji.
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Objawy manii

•  Przesadny optymizm i pewność siebie

•  Zmniejszenie zapotrzebowania na sen bez skutków  
w postaci odczuwania zmęczenia

•  Mania wielkości, nadmiernie wysoka samoocena 

•  Nadmierna drażliwość, agresywne zachowanie

•  Podwyższona aktywność fizyczna i psychiczna 

•  Słowotok, gubienie wątku, trudności z koncentracją

•  Impulsywność lub zła ocena sytuacji

•  Nierozważne zachowania, takie jak przymus kupowania, lekkomyślne 
decyzje finansowe, nieprzestrzeganie przepisów podczas prowadzenia 
samochodu, rażące ekscesy w sposobie zachowania

Leczenie depresji

Zdarza się, że nawet po właściwym rozpoznaniu depresja nie jest odpowiednio 
leczona. Tymczasem przy zastosowaniu właściwej terapii daje się ją skutecznie 
wyleczyć u większości pacjentów, a tym samym polepszyć jakość ich życia oraz 
zmniejszyć ryzyko samobójstwa i przedwczesnej śmierci na skutek innych 
chorób. Najskuteczniejszym sposobem leczenia, zwłaszcza osób w podeszłym 
wieku, jest połączenie leków przeciwdepresyjnych z psychoterapią.

Leczenie depresji jest procesem 
długim i podobnie jak w przypadku 
chronicznych schorzeń, takich jak 
cukrzyca lub nadciśnienie, może trwać 
nawet przez całe życie. Ludzie w wieku 
powyżej 75 lat wolniej reagują na 
leczenie lub mogą być bardziej wrażliwi 
na nawroty depresji, nawet jeśli są 
poddani odpowiedniemu leczeniu. 
Równie ważne jak samo leczenie są 
regularne i stałe konsultacje z lekarzem 
specjalizującym się w leczeniu depresji 
osób starszych.
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Stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne wpływają na działanie 
neuroprzekaźników. Używane są trzy główne typy leków przeciwdepresyjnych: 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), inhibitory 
monoaminooksydazy (IMAO) oraz selektywne inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRI; ang. selective serotonin reuptake inhibitors). 
Opracowane niedawno leki należące do grupy SSRI wydają się mieć mniej 
skutków ubocznych niż leki z pozostałych grup. Pacjenci w różny sposób 
reagują na leki przeciwdepresyjne, dlatego często znalezienie odpowiedniego 
leku jest procesem długotrwałym i nierzadko obarczonym błędami. Czasem 
potrzebne jest ustalenie właściwej dawki leku, a czasem należy zastosować 
kombinację leków. Pełny efekt działania leków przeciwdepresyjnych może 
pojawić się dopiero po 3-4 tygodniach, a nawet później. Jeśli po kilku 
tygodniach od rozpoczęcia terapii nie widać pozytywnych efektów, lekarz 
może próbować podawać inny lek.

Psychoterapia jest ważną częścią leczenia depresji, zwłaszcza u osób starszych. 
Najbardziej efektywna w leczeniu depresji jest terapia behawioralno-poznawcza 
i terapia interpersonalna. Terapia prowadzona przez profesjonalnego terapeutę 
(zazwyczaj psychiatrę lub licencjonowanego psychoterapeutę) pozwala 
opracować strategię pomagającą w uporaniu się z codziennymi wyzwaniami, 
negatywnymi myślami i zachowaniami towarzyszącymi depresji oraz rozwiązywać 
konflikty interpersonalne, które mogą 
przyczyniać się do rozwoju choroby. 
Nawet kilka sesji terapeutycznych 
może pomóc osobom cierpiącym na 
krótkotrwałą depresję towarzyszącą 
innym schorzeniom, urazom lub 
utracie bliskiej osoby.

Terapia elektrowstrząsami (EW) 
jest nadal jedną z metod najbardziej 
skutecznych, ale i najbardziej 
napiętnowanych. Terapia ta polega 
na pobudzaniu określonych części 
mózgu impulsami elektrycznymi 
o niskiej częstotliwości, które nie są 
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odczuwane przez pacjenta. Do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów może być 
koniecznych kilka sesji EW.

Dzięki postępowi technicznemu metoda EW stała się dużo bezpieczniejsza 
niż w przeszłości. Efekty uboczne, takie jak utrata pamięci lub inne problemy 
kognitywne (czyli dotyczące funkcji poznawczych), chociaż nie są rzadkością, 
to mają zwykle charakter krótkotrwały.

Wobec tylu skutecznych sposobów leczenia depresji, nie ma powodu, 
aby pozwolić chorobie odbieranie nam radości życia. Najważniejsze jest 
otrzymanie odpowiedniego leczenia, które, co pocieszające, jest już ogólnie 
dostępne. Pierwszym krokiem jest podjęcie działania: pójście do lekarza, 
spytanie o możliwe strategie leczenia i zastosowanie się do wyznaczonej 
terapii.
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Życie z depresją
•  Spotykaj się regularnie z lekarzem, żeby mógł na bieżąco 

ocenić stan zdrowia i postęp w leczeniu objawów depresji.

•  Ustalaj codziennie twoje realne cele i szereguj czynności 
pod względem ich ważności.

•  Dziel duże zadania na małe części, które łatwiej wykonać.

•  Unikaj izolacji, wychodź z domu i udzielaj się towarzysko.

•  Rozmawiaj z inną osobą o twoich 
uczuciach – z przyjacielem, członkiem 
rodziny, lekarzem, psychologiem czy 
duchownym. 

•  Spróbuj kontynuować działania, które 
sprawiają ci przyjemność.

•  Ćwicz regularnie – badania wykazały, 
że wpływa to na poprawę humoru 
i ogólne zdrowie.

•  Nie spiesz się – nawet po leczeniu, 
humor może się nie poprawić 
natychmiast, polepszenie może 
być widoczne dopiero po paru 
tygodniach.

•  Jeżeli jest to możliwe, opóźnij 
podejmowanie ważnych decyzji do momentu osiągnięcia 
lepszego samopoczucia, lub porozmawiaj o nich z osobą 
mająca obiektywne spojrzenie.

•  Nie bój się prosić o pomoc, przyjmuj proponowaną pomoc.

Źródło: National Institute of Mental Health 
(amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego)



Depresja
13

Jeśli podejrzewasz, że ktoś cierpi na depresję...

Często depresja jest zauważana przez inne osoby - bliskich, którzy stwierdzają 
zmiany nastroju lub zachowania. Wsparcie rodziny może w znaczący sposób 
pomóc chorym w uzyskaniu właściwego leczenia.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś, na kim ci zależy, cierpi na depresję, porozmawiaj 
o tym z tą osobą. W delikatny sposób zadawaj pytania, słuchaj uważnie 
odpowiedzi i staraj się zauważyć charakterystyczne oznaki depresji, jak np. 
spadek zainteresowania ulubionymi czynnościami. Pamiętaj, że niektórym 
osobom może być łatwiej przyznać się do zmian fizycznych, takich jak 
trudności ze snem lub utrata apetytu, niż mówić o uczuciach,  a zwłaszcza  
o obniżeniu poczucia własnej wartości czy poczuciu beznadziejności.  
Niektóre badania sugerują, że mówienie o tych problemach może sprawiać 
więcej trudności mężczyznom niż kobietom.

Inne sugestie:

•  Pomóż osobie chorej w zdiagnozowaniu i leczeniu depresji, bądź gotów do 
towarzyszenia jej podczas wizyt u lekarza, jeśli okaże się to konieczne. 
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•  Zachęcaj do ścisłego przestrzegania reżimu leczenia lub do poszukania 
innego leczenia w przypadku braku widocznej poprawy.

•  Udzielaj emocjonalnego wsparcia (zrozumienia, cierpliwości, sympatii 
i zachęty).

•  Nie ignoruj uwag o samobójstwie; należy powiadomić o nich lekarza lub 
zachęcać osobę chorą do natychmiastowego szukania pomocy u lekarza lub 
wzięcia udziału w programie zapobiegania samobójstwom.

•  Okazuj zainteresowanie przez zachęcanie do wspólnego działania, 
podtrzymywanie kontaktu osobistego i telefonicznego oraz uważne 
słuchanie.

•  Bądź łagodny, ale wytrwały w oferowaniu pomocy i towarzystwa; osoby 
z depresją mogą unikać innych ludzi lub odrzucać propozycje pomocy.

•  Zachęcaj łagodnie, aby chora osoba robiła rzeczy, które wcześniej sprawiały 
jej przyjemność.

•  Zrób, co możesz, aby zminimalizować wymagania i żądania w stosunku do 
tej osoby tak, aby nie czuła się przytłoczona sytuacją, która ją przerasta.
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Zakończenie

Depresja nie jest nieuniknioną częścią starzenia się. Jest poważną chorobą 
spowodowaną zakłóceniem równowagi chemicznej mózgu, które może 
być wynikiem wielu czynników – genetycznych, psychologicznych 
i środowiskowych. Poznaj objawy wskazujące na depresję, i jeśli zauważysz 
je u siebie lub innych, poszukaj pomocy lekarskiej. Jest wiele możliwości 
leczenia, wiele sposobów pomocy i wsparcia ułatwiających radzenie sobie 
z depresją (zobacz „Źródła informacji”, następna strona). Z badań nad 
mózgiem wiemy, że większość osób z depresją można skutecznie leczyć, często 
dzięki łączeniu farmakoterapii i psychoterapii. Nie pozwól, aby depresja 
odebrała radość życia tobie lub bliskiej ci osobie, zwłaszcza wtedy, kiedy 
możesz i powinieneś korzystać z niego najpełniej.
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Źródła informacji

AARP (dawniej American Association of Retired Persons) 
www.aarp.org

Depression and Related Affective Disorders Assotiation (DRADA) 
www.med.jhu.edu/drada

National Alliance for the Mentally III 
www.nami.org

National Alliance for Research on Schizophrenia 
and Depression (NARSAD) 
www.mhsource.com/narsad.html

Depression and Bipolar Support Alliance 
www.dbsalliance.org

National Foundation for Depressive Illness 
www.depression.org

National Institute of Mental Health 
www.nihm.nih.gov

NIMH Depression 
www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association 
www.nmha.org

The Dana Foundation 
www.dana.org

Ministerstwo Zdrowia 
www.mzios.gov.pl/

Zdrowie-UE; Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej 
http://ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm

Narodowy Fundusz Zdrowia 
www.nfz.gov.pl/new/
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