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I. O co najczęściej pytają chorzy i ich bliscy?

1. CZYM WŁAŚCIWIE JEST DEPRESJA?

W mediach można się spotkać z bardzo różnymi wypowiedziami na temat depresji. W re-
zultacie słowo to jest często nadużywane, do tego stopnia, że niekiedy można odnieść wra-
żenie, iż nic już nie znaczy. Tymczasem lekarze nie mają obecnie wątpliwości: DEPRESJA 
JEST CHOROBĄ i nie różni się w swojej istocie od innych chorób. 

W związku z tym przyczyny, mechanizmy powstawania i sposoby leczenia depresji można 
badać w taki sam sposób jak przyczyny, mechanizmy powstawania i metody leczenia nad-
ciśnienia, cukrzycy czy udaru mózgu. Jest również oczywiste, że ludzie chorzy na depresję 
niczym istotnym nie różnią się od innych chorych. Nie zawinili swojej chorobie w mniej-
szym ani większym stopniu niż inni pacjenci. Co nie znaczy, że nie odgrywają żadnej roli 
w powstawaniu choroby – jeśli ktoś prowadzi bardzo niehigieniczny tryb życia, może być 
współwinnym zarówno swojego nadciśnienia, swojej cukrzycy, jak i swojej depresji. 

W praktyce jednak często zdarza się, że pacjenci wstydzą się tego, iż mają depresję, nato-
miast nikt nie wstydzi się, że ma nadciśnienie. Z drugiej strony bardzo wiele osób prowa-
dzących zdecydowanie niehigieniczny tryb życia nie ma nadciśnienia ani depresji (przy-
najmniej na razie) – w grę wchodzą bowiem wrodzone i nabyte w trakcie życia skłonności. 
Jeśli się ich nie ma, choroba zapewne nie wystąpi, tyle że nikt z góry nie może być pewien, 
iż jest od takich skłonności wolny!

Pod względem przyczyn, mechanizmów powstawania i sposobów zapobiegania oraz 
leczenia depresja niczym nie różni się od innych chorób.

2. CZY JEST TYLKO JEDNA CHOROBA, KTÓRĄ  
OKREŚLA SIĘ NAZWĄ „DEPRESJA”?

Depresja to określenie ogólne. Nie oznacza jednej choroby, lecz całą grupę różnych sta-
nów chorobowych przejawiających się w podobny sposób, ale mających różne przyczyny 
i wymagających różnych metod leczenia. Istnieje co najmniej kilka chorób, w przebiegu 
których taka „prawdziwa” depresja może występować – są to przede wszystkim choroby 
afektywne (choroba afektywna jedno- i dwubiegunowa), ale także psychoza schizoafek-
tywna, a nawet schizofrenia.

Depresja i smutek to dwie zupełnie inne sprawy, w depresji prawie zawsze występu-
je smutek, jednak smutek bardzo często nie oznacza depresji. Każdy człowiek bywa 
czasem smutny, większość ludzi nigdy nie choruje na depresję.

Wstęp

Napisanie poradnika dotyczącego depresji jest naprawdę trudnym wyzwaniem. Po pierw-
sze istnieje wiele rozmaitych tekstów poświęconych depresji ‒ niektóre z nich są bardzo 
dobre, inne zawierają dużo nieścisłości, pozostaje jednak faktem, że informacji na temat 
tej choroby jest w pewnym sensie za dużo niż za mało. Jednocześnie depresja ‒ mimo pew-
nego odczarowania i licznych akcji informacyjnych w mediach ‒ dla wielu osób nadal jest 
tematem wstydliwym, przez co nie poszukują one profesjonalnej pomocy.

Nieleczona depresja niesie ze sobą poważne konsekwencje: z jednej strony ‒ pogarsza 
dobrostan psychiczny, z drugiej ‒ stanowi zagrożenie dla ogólnego stanu zdrowia. Osoby 
z depresją rzadziej zdrowo się odżywiają i uprawiają sport, są bardziej podatne na uzależ-
nienia, a także nie stosują się do zaleceń lekarskich dotyczących terapii istniejących cho-
rób. Depresja jest też jedną z częstych przyczyn nieobecności w pracy, a w niektórych przy-
padkach powoduje trwałe zaprzestanie wykonywania pracy zawodowej.

Niniejszy poradnik zawiera możliwie pełne i aktualne odpowiedzi na najczęstsze pytania, 
jakie zadają osoby chore na depresję i ich bliscy. Został podzielony na kilka podstawowych 
części:

I. O co najczęściej pytają chorzy i ich bliscy?

II. Jakie są najczęstsze opinie na temat depresji? 

III. W jaki sposób osoba chora na depresję może sobie sama pomóc?

IV. Czy i jak mogą pomóc bliscy?

Poradnik ten ma spełniać przede wszystkim zadanie praktyczne, to znaczy w miarę moż-
ności ułatwić poruszanie się po trudnym terenie. Osoby, które po jego przeczytaniu będą 
odczuwały niedosyt informacji bardziej teoretycznych czy też naukowych, odsyłam do 
wielu innych książek poświęconych depresji i zaburzeniom afektywnym. 
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3. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OBJAWY DEPRESJI? 

Trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są najważniejsze objawy depresji, jednak nie po to, aby 
depresję samemu rozpoznawać, ponieważ z różnych względów lepiej tego nie robić, ale po 
to, by wiedzieć, kiedy należy się udać do lekarza. 

Różne systemy diagnostyczne podają nieco odmienne zestawy kryteriów rozpoznawania 
depresji, ich dokładne przytaczanie mija się z celem, tym bardziej że właściwe zrozumie-
nie terminologii medycznej wymagałoby dodatkowych, bardzo szczegółowych omówień. 
Najważniejsze, najbardziej charakterystyczne cechy depresji to: 

a. Smutek.

Smutek towarzyszy depresji prawie zawsze, choć możliwe jest także rozpoznanie depre-
sji u osób, które nie odczuwają smutku, tylko np. obojętność. Chorzy na depresję opisują 
zwykle swój smutek jako bardzo głęboki, ale równocześnie trwający bez przerwy w niemal 
niezmienionym nasileniu. Zwykły smutek, nawet rozpacz, którego doświadczamy np. po 
śmierci bliskiej osoby, jest zazwyczaj podatny na różne zmiany. 

Człowieka smutnego, który nie ma depresji, udaje się zwykle zarówno bardziej zasmucić, 
jak i rozweselić. Chory na depresję wydaje się już nie przyjmować żadnych informacji 
z otoczenia – ani dobrych, ani złych, rozumie przekazywaną treść, ale nie jest zdolny do 
reakcji emocjonalnej albo jest to tylko reakcja powierzchowna. Smutek depresyjny jest 
zazwyczaj inny niż smutek związany z przykrym wydarzeniem życiowym. Jest też często 
smutkiem powstającym bez wyraźnej przyczyny albo przyczyna ta wydaje się niewspół-
mierna do reakcji chorego. Zdarza się jednak oczywiście, że depresja pojawia się w następ-
stwie tragicznego wydarzenia i wówczas pacjent podaje to wydarzenie jako przyczynę swo-
jego smutku (co wcale nie musi być zgodne z prawdą!). 

Charakterystyczne jest jednak to, że ustąpienie przyczyny (jeśli oczywiście ma ona charak-
ter ustępujący) w zasadzie nie wpływa na głębokość smutku. Często zdarza się na przykład, 
że jako przyczynę depresji chorzy podają spodziewaną utratę pracy. Kiedy jednak później 
dowiadują się, że wcale pracy nie stracą, wydaje się to w żaden sposób nie wpływać na ich 
nastrój.

b. Niemożność odczuwania przyjemności lub wyraźne zmniejszenie 
zainteresowania dotychczas istotnymi sprawami.

Nawet jeśli chory na depresję nie określa swojego nastroju jako smutny, osobę z zewnątrz 
często uderza jego zobojętnienie wobec świata. Rzeczy, sprawy, które dotychczas były inte-
resujące ‒ nawet te zupełnie błahe, codzienne, trywialne – całkowicie przestają go intere-
sować. Pacjent nie zajmuje się nimi albo też zajmuje się jedynie z poczucia obowiązku, lecz 
bez żadnej przyjemności, a nawet zaczyna to przeżywać jako przykrą konieczność.

c. Brak energii prowadzący do wzmożonej męczliwości  
i zmniejszenia aktywności.

Trzecim podstawowym objawem depresji jest odczuwalna (wręcz fizycznie) utrata wital-
ności, energii życiowej, prowadząca do tego, że niemal każda czynność staje się niezwykle, 
nie do wyobrażenia męcząca. Ludzie zdrowi nie zdają sobie sprawy, że nawet najdrob-
niejsza wykonywana przez nich czynność dnia codziennego wymaga włożenia znacznej  
ilości energii. 

Wiele rzeczy robią zupełnie automatycznie, może bez specjalnej przyjemności, ale i bez 
przykrości. Chory na depresję zaczyna rozumieć, że ten brak przykrości to w gruncie rze-
czy całkiem duża przyjemność. Życie człowieka zdrowego (bez depresji) polega w dużym 
stopniu na dość płynnym włączaniu się różnego rodzaju automatyzmów czy też czynności 
z góry zaprogramowanych. Zdrowy człowiek nie musi tych czynności dokładnie rozważać 
ani planować. Natomiast w depresji życie codzienne staje się niezwykle męczącym kosz-
marem i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Ludzie chorzy tracą zdolność wy-
konywania prostych niegdyś dla nich czynności, jak sprzątanie, gotowanie, nie mówiąc 
o pracy zawodowej. Skrajny przykład stanowi pacjentka, która usiłowała popełnić samo-
bójstwo, ponieważ uświadomiła sobie, że nie potrafi przygotować mięsa na obiad, mimo 
że była gospodynią od wielu lat. Nawet gdyby wiedziała, co z nim zrobić, nie byłaby zdolna 
do wykonania tej czynności z powodu depresji. Zadanie przerosło ją do tego stopnia, że do-
szła do wniosku, iż nie poradzi sobie z dalszym życiem ‒ i zapragnęła umrzeć. Na szczęście 
nie zrealizowała zamiaru, a kilka dni później sama nie mogła w pełni pojąć swojej decyzji 
o samobójstwie. 

Tego rodzaju relacje pacjentów często sprawiają na osobach postronnych wrażenie bardzo 
przesadnych, jednak tak naprawdę wcale nie są przesadzone. To relacje o realnych proble-
mach, tyle że zwykli zdrowi ludzie takich problemów nie mają, stąd też trudno im je sobie 
wyobrazić.

d. Inne objawy depresji.

Poza trzema wymienionymi wyżej objawami podstawowymi jest jeszcze wiele innych 
objawów depresji stanowiących następstwo lub rozwinięcie objawów podstawowych. 
Do bardzo charakterystycznych objawów należą � zaburzenia snu. To przede wszystkim 
wielokrotne budzenie się w ciągu nocy, a także budzenie się wcześnie rano z niemożno-
ścią ponownego zaśnięcia. Pacjent z depresją zazwyczaj nie ma większych problemów 
z zasypianiem. Sen daje mu nadzieję na odpoczynek. Oczywiście nie oznacza to wcale, że 
wszyscy ludzie, którzy mają tego typu zaburzenia snu, chorują na depresję – jest to dość 
pospolity typ zaburzeń snu występujący także poza depresją.

Innym, często wymienianym objawem depresji są � myśli samobójcze. Nie wiadomo 
tak naprawdę, jak często towarzyszą one depresji, ale można zaryzykować twierdzenie, 
że niemal każdy chory na depresję w jakimś momencie swojej choroby brał pod uwagę  
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możliwość popełnienia samobójstwa. Na szczęście zwykle są to rozważania teoretyczne 
‒ szacuje się, że stosunek częstości występowania myśli samobójczych do popełnionych 
samobójstw wynosi co najmniej 500:1.

Znacznie gorzej, jeśli myśli samobójcze zaczynają przybierać kształt konkretnych planów 
i zamiarów obejmujących np. sposób odebrania sobie życia czy miejsce lub okoliczności 
takiego czynu. Skuteczne leczenie przeciwdepresyjne zapobiega myślom samobójczym. 
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że samobójstwo jest najcięższym następstwem depre-
sji. To właśnie z tego względu należy traktować depresję jako chorobę potencjalnie śmier-
telną. Według różnych statystyk samobójstwo może popełnić od 8 do 25% osób chorych. 
W bardzo wielu przypadkach można temu zapobiec, jeśli myśli samobójcze zostaną wy-
chwycone wystarczająco wcześnie.

Bardzo ważnym objawem, niemal zawsze towarzyszącym depresji, jest � lęk, który dla 
wielu chorych może być również objawem najbardziej dokuczliwym. Zdarza się, że chorzy 
na depresję uznają lęk za główne źródło swoich dolegliwości i twierdzą, że jeśli tylko lęk 
zostanie usunięty, ich depresja minie. Zwykle nie jest to prawda, bowiem lęk stanowi tylko 
jeden z objawów i jego usunięcie, np. przy pomocy leków uspokajających, wcale nie likwi-
duje depresji jako choroby. Trzeba jednak przyznać, że zmniejszenie lęku może zmniej-
szyć cierpienie pacjenta z depresją. Sytuacja jest podobna do tej, która dotyczy leczenia 
bólu – usunięcie bólu nie likwiduje choroby, ale znacznie poprawia jakość życia pacjenta. 
Podobnie jest z depresją i lękiem. W obu przypadkach nie można zapominać, że ani usu-
nięcie lęku, ani likwidacja bólu nie stanowią celu samego w sobie. Konieczne jest leczenie 
choroby podstawowej, czyli depresji.

Do innych objawów depresji zalicza się � poczucie winy, � poczucie małej wartości, 
� brak apetytu połączony z wyraźnym chudnięciem, � poczucie braku perspektyw na 
przyszłość. Dokładne omawianie tych objawów przekracza jednak ramy tego poradnika.

e. Czas trwania objawów.

Trzeba pamiętać, że występowanie wymienionych wcześniej objawów świadczy o depresji 
jedynie wówczas, gdy utrzymują się one wystarczająco długo. Najczęściej przyjmuje się, 
że objawy muszą trwać co najmniej dwa tygodnie w podobnym nasileniu, choć niekiedy 
bierze się także pod uwagę objawy utrzymujące się krócej ‒ zwłaszcza wtedy, kiedy są silne 
i/lub towarzyszą im myśli samobójcze. Czasem mówi się wówczas o „krótkotrwałej na-
wracającej depresji”. Może się także zdarzyć, że objawy depresji będą trwały krótko (nawet 
krócej niż dzień), ale bardzo często będą nawracały. Taki typ objawów jest również niepo-
kojący i wymaga zwrócenia się o pomoc do specjalisty.

Smutek, niemożność odczuwania przyjemności, zmniejszenie zainteresowań i brak 
energii to podstawowe objawy depresji. Zdarza się, że osoba chora na depresję nie 
określa swojego nastroju jako smutek, lecz jako obojętność.

4. JAKIE SĄ CZYNNIKI RYZYKA DEPRESJI?  
CZY MOŻNA ICH UNIKNĄĆ?

Wiadomo, że istnieją czynniki sprzyjające powstawaniu chorób ‒ to tzw. czynniki ryzyka. 
Czasem są one stosunkowo łatwe do ustalenia (np. palenie papierosów wpływa na wystę-
powanie raka płuc), czasem bardzo trudne lub dotąd nieznane (np. nadal nie wiadomo, 
jakie czynniki sprzyjają wystąpieniu stwardnienia rozsianego). Przez określenie „czynniki 
ryzyka” rozumiane są wydarzenia zewnętrzne w odróżnieniu od podatności genetycznej. 
Podatność genetyczną w zasadzie można określić jako czynnik ryzyka, jest to jednak czyn-
nik, którego nie można uniknąć. Może to oznaczać, że prawdopodobnie każdy człowiek 
ma jakąś skłonność do depresji – jedni bardzo małą, zaś inni bardzo dużą, a zewnętrzne 
czynniki ryzyka w pewnym stopniu decydują o tym, czy taka skłonność zostanie ostatecz-
nie uruchomiona.

Zewnętrznym czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji może być w zasadzie każde nieko-
rzystne wydarzenie w życiu potencjalnego pacjenta. Zgodnie z tym, co zostało tu już wcze-
śniej napisane, może to być wydarzenie bardziej lub mniej poważne. Zależy to z jednej 
strony od indywidualnej skłonności genetycznej, a z drugiej ‒ od subiektywnej oceny po-
wagi danego czynnika. Niezależnie od tej oceny oczywiste jest, że wielu takich wydarzeń 
po prostu nie da się uniknąć. W bardzo wielu przypadkach zaburzenia depresyjne rozwi-
jają się u osób emocjonalnie uzależnionych od jednej osoby, z wąskim kręgiem rodziny 
i znajomych, u których chory może szukać wsparcia.

Ważne jest unikanie gromadzenia różnych niekorzystnych czynników w tym samym cza-
sie. Nie zawsze możemy o tym decydować, ale stosunkowo często to my wybieramy czas, 
kiedy np. rozpocząć ważne zmiany w swoim życiu (przeprowadzka, duża inwestycja, zmia-
na pracy, strefy klimatycznej itp.). Jeśli w krótkim czasie trafi się kilka takich czynników, to 
z pewnością ryzyko wywołania depresji istotnie rośnie. A przecież nie wszystko musi być 
zrobione od razu, wręcz przeciwnie – mnóstwo rzeczy może spokojnie poczekać.

Inne ważne zalecenie dla osób, które chcą zmniejszyć ryzyko depresji, to prowadzenie hi-
gienicznego trybu życia. Co to właściwie znaczy? Z punktu widzenia profilaktyki depresji 
higieniczny tryb życia polega na życiu spokojnym, dostosowanym do pewnego stałego 
rytmu, w tym ‒ regularnego wypoczynku i wysiłku. Wielu osobom takie życie może się 
wydawać niezbyt ciekawe, być może rzeczywiście takie jest, ale równocześnie zmniejsza 
się wówczas ryzyko występowania depresji. Higieniczny tryb życia dotyczy także spoży-
wania używek, alkoholu czy substancji psychoaktywnych – z całą pewnością nie powinno 
być mowy o nadużywaniu czy też używaniu ryzykownym.

Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka depresji. Niektórych z nich można unik-
nąć, a oddziaływanie tych niemożliwych do uniknięcia ‒ zmniejszyć. Jedną z istot-
nych strategii w profilaktyce depresji jest prowadzenie higienicznego trybu życia.
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 5. CZY DEPRESJA JEST ULECZALNA?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast warto wiedzieć, że:

a. Dysponujemy lekami, które pozwalają na zmniejszenie bądź całkowite 
usunięcie objawów depresji u większości chorych (ale nie u wszystkich).

b. Nie dysponujemy obecnie środkami pozwalającymi na usunięcie przyczyny 
depresji, ponieważ najczęściej jest ona wieloczynnikowa.

c. Dysponujemy metodami pozwalającymi na zmniejszenie ryzyka 
występowania nawrotów depresji.

d. Nie dysponujemy środkami, które pozwoliłyby na całkowite wykluczenie 
takiego ryzyka (z tych samych powodów, które podano w punkcie b).

e. Pojedynczy epizod depresji zwykle mija nawet bez leczenia, jednak 
nieleczone epizody depresji trwają dłużej.

f. W przypadkach opornych na leczenie farmakologiczne dostępne są też inne 
sposoby terapii.

Współczesna psychiatria dysponuje środkami pozwalającymi na znaczne zmniejsze-
nie lub całkowite zniwelowanie objawów depresji u większości chorych. Nie zawsze 
są to leki.

6. CZY DEPRESJA JEST CHOROBĄ WYSTĘPUJĄCĄ CZĘSTO?

Z pewnością znacznie częściej, niż się to wielu osobom wydaje, choć z drugiej strony mó-
wienie o epidemii ‒ jak czasem słyszymy ‒ jest przesadą. Ze względu na różnice zdań co do 
tego, jaki stan powinno się nazywać depresją, bardzo różne są też wyniki badań epidemio-
logicznych oceniających częstość jej występowania.

Można bez przesady stwierdzić, że ryzyko wystąpienia depresji u dowolnej osoby należą-
cej do populacji ogólnej przekracza 10% w okresie całego życia. Ryzyko to jest wyraźnie 
większe w grupie kobiet ‒ tu mówi się niekiedy nawet o 20%, choć można mieć pewne 
wątpliwości, czy wartość ta nie jest przesadzona. Zbyt częste rozpoznawanie depresji ma 
oczywiście pewne uzasadnienie, ponieważ akcentuje dużą wagę problemu, jednak w osta-
tecznym rozrachunku nie jest to dobra taktyka – jeśli bowiem uznamy, że wszyscy mają 
depresję, to stąd tylko krok do stwierdzenia, że być może nie jest to w ogóle choroba, lecz 
stan, z którym nie jesteśmy w stanie walczyć.

Depresja jest chorobą znacznie częstszą, niż się to wielu osobom wydaje, nie powin-
niśmy jednak mówić o epidemii depresji. 

7. CZY PRAWDĄ JEST, ŻE W NASZYCH CZASACH,  
NA POCZĄTKU XXI WIEKU, CZĘSTOŚĆ ZACHOROWAŃ  
NA DEPRESJĘ ZNACZNIE WZRASTA?

Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ponieważ rzetelna odpowiedź wymaga-
łaby porównania z danymi np. z wieku XVIII, XIX czy początku XX. A ‒ prawdę mówiąc 
‒ nie mamy takich danych, między innymi dlatego, że dopiero mniej więcej od połowy 
XX wieku prowadzono jakiekolwiek badania epidemiologiczne na większą skalę. Dane 
z wcześniejszego okresu to tylko opisy poszczególnych przypadków. Ponadto definicje de-
presji bardzo się zmieniały, więc nawet gdybyśmy takie historyczne dane posiadali, to i tak 
nie bardzo wiedzielibyśmy, jak je interpretować. Wydaje się jednak, że choroba występuje 
wyraźnie częściej. Przyczyn takiego stanu może być kilka:

a. Wydłuża się czas życia. Zmiana jest bardzo wyraźna i zachodzi na naszych 
oczach. Obecnie osoby w wieku 70 i 80 lat często biorą udział w życiu 
publicznym. To bardzo dobrze, nie można jednak zapominać, że im dłużej 
żyjemy, tym bardziej zwiększa się ryzyko występowania różnych chorób. 
Niewątpliwie jedną, choć na pewno nie jedyną, z takich chorób jest także 
depresja.

b. Wiele chorób można leczyć farmakologicznie. Jest to jedna z przyczyn, dla 
których żyjemy coraz dłużej. Nie można jednak zapominać, że nie ma leków, 
które nie miałyby także działań niepożądanych. Część z tych działań może 
polegać na zwiększaniu ryzyka wystąpienia depresji.

c. Sposób życia bardzo się zmienił (i nadal szybko się zmienia), 
a współczesna cywilizacja jest bardzo wymagająca. Aby w pełni 
w niej uczestniczyć (nie być wykluczonym), trzeba mieć dużą sprawność 
poznawczą i umieć się odnaleźć w zmieniających warunkach. Osoby, które 
radzą sobie nieco gorzej, są bardziej narażone na marginalizację niż kiedyś 
(społeczeństwo zaopiekuje się nimi, ale nie będzie traktować podmiotowo, 
tylko jako osoby gorsze).

d. Na depresję zwraca się obecnie znacznie większą uwagę. Wcale nie 
oznacza to, iż depresja jest wymysłem współczesnego człowieka. Po prostu 
kiedyś często uważano za naturalne, że ktoś jest smutny, przygnębiony, 
apatyczny i nie ma chęci do życia (określano to np. jako „naturalne 
następstwo starzenia się”). Teraz nie zgadzamy się z takimi naturalnymi 
następstwami i staramy się je leczyć.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z różnych przyczyn wyraźnie zwiększyła się 
częstość występowania depresji.
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8. JAKIE SĄ PRZYCZYNY DEPRESJI?

Poznanie przyczyn depresji pozwoliłoby na wdrożenie odpowiednich, dedykowanych 
sposobów leczenia. Niestety, współczesna medycyna nadal nie potrafi w pełni odpowie-
dzieć na pytanie, skąd bierze się depresja. 

Istotne jej przyczyny z pewnością tkwią w mózgu i dotyczą biologicznej strony jego funk-
cjonowania. Inaczej mówiąc: w tym niezwykle skomplikowanym narządzie, jakim jest 
ludzki mózg, coś zaczyna przebiegać nie tak, jak powinno. Chodzi między innymi o to, że 
pewne substancje, które powinny się wydzielać w pewnych jego obszarach, nie wydziela-
ją się w dostatecznej ilości albo nie wywierają takiego działania, jakie powinny wywierać 
(np. z powodu źle zbudowanych receptorów łączących się z tymi substancjami). Substan-
cjami, o których w tym kontekście wspomina się najczęściej, są serotonina, noradrenalina  
i dopamina. 

Możliwości jest jednak dużo więcej, a wyjaśnienia są nadal zbyt skomplikowane, by 
‒ z punktu widzenia osoby chorej ‒ warto było się nad nimi długo zastanawiać. Należy 
po prostu przyjąć, że przyczyny mają czysto materialny, biologiczny charakter i tak jak 
powstały, tak też mogą zostać skorygowane. Nie umniejsza to roli czynników psycholo-
gicznych, jakkolwiek przyczyny biologiczne wydają się odgrywać główną rolę.

Przyczyny depresji nie zostały do końca wyjaśnione, jednak wydaje się, że pierwotne 
przyczyny mają charakter biologiczny, to znaczy, że największą rolę odgrywa wro-
dzona skłonność do zachorowania.

9. JAKIE SĄ NAJLEPSZE METODY LECZENIA DEPRESJI?

Wiele osób sądzi, że leki przeciwdepresyjne nie są właściwym sposobem leczenia, a depre-
sję należy leczyć w sposób naturalny. Jednak przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych 
jest na ogół najlepszym i najłatwiejszym sposobem leczenia. 

W wielu przypadkach może także pomóc psychoterapia ‒ najlepiej, gdy jest to terapia 
poznawczo-behawioralna lub interpersonalna. Jednak jeśli objawy choroby są bardzo na-
silone, problemem może być regularny udział w terapii wymagającej od pacjenta dużej 
motywacji i wysiłku. Psychoterapia ‒ poza kwestią znalezienia odpowiedniego psychote-
rapeuty ‒ niesie też zwykle ze sobą spore koszty, ponieważ najczęściej trzeba z niej korzy-
stać prywatnie.

Nie ma w pełni przekonujących dowodów co do skuteczności leków ziołowych, które 
mogłyby pomóc choremu na depresję, choć niekiedy, w przypadku niewielkiego nasilenia 
choroby, skuteczny może być dziurawiec.

Jak dotąd nie ma dowodów na skuteczność alternatywnych metod leczenia, jak akupunk-
tura, hipnoza czy homeopatia. Rezygnowanie z konwencjonalnych metod leczenia na 
rzecz medycyny alternatywnej niewątpliwie jest błędem.

Wyniki badań i wielu lat doświadczeń klinicznych wyraźnie wskazują, że skuteczność 
większości leków przeciwdepresyjnych jest porównywalna. Nie znaczy to wcale, że dla 
danego pacjenta jeden lek nie będzie znacznie lepszy od pozostałych. Po prostu jeśli weź-
miemy pod uwagę dużą grupę chorych, okaże się, że jeden lek działa lepiej na jednych, 
a zupełnie inny na drugich. 

W dobrym dopasowaniu leków znaczenie mają: indywidualny profil pacjenta, dominu-
jące objawy chorobowe, dane z przeszłości wskazujące na to, które leki działały dobrze, 
a które były nieskuteczne lub źle tolerowane. Z tego względu ważne jest, aby pacjent wie-
dział, jakie leki w przeszłości otrzymywał i jak na nie reagował. Nie można wpadać w roz-
pacz czy zwątpienie, jeśli któryś lek nie zadziałał w pełni, tak jak oczekiwano. Jest duża 
szansa, że skuteczność następnego leku będzie większa.

Obecnie istnieje na rynku około 30 różnych leków przeciwdepresyjnych. Można podzielić 
je według mechanizmu działania, jednak z punktu widzenia pacjenta nie ma to wielkiego 
znaczenia. Praktycznie rzecz biorąc, często mówi się o starych i nowych lekach przeciwde-
presyjnych. 

Leki stare (potocznie określa się w ten sposób trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
TLPD) są skuteczne w leczeniu depresji, natomiast często nie są dobrze tolerowane. Mogą 
wywoływać wiele objawów niepożądanych: wywierać niekorzystny wpływ na serce, ob-
niżać ciśnienie tętnicze krwi, zwiększać ciśnienie w gałce ocznej, powodować trudności 
w oddawaniu moczu. Często nie mogą być stosowane u osób w podeszłym wieku.

Do leków nowych zaliczamy kilka różnych grup środków ‒ największą i najbardziej zna-
ną grupą są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), choć do leków nowych 
zalicza się także środki o innych mechanizmach działania. SSRI mają z reguły podobną 
skuteczność jak TLPD (choć niekiedy w depresji o ciężkim nasileniu może być ona mniej-
sza), są jednak najczęściej lepiej tolerowane i znacznie bezpieczniejsze. Główne działania 
niepożądane tych leków dotyczą przewodu pokarmowego – są to nudności, czasem wy-
mioty i biegunki. Pewnym problemem związanym z niektórymi lekami z tej grupy jest ich 
skłonność do wchodzenia w interakcje z innymi lekami. Dobór właściwego leku nie jest 
prosty i zawsze musi być dokonany przez lekarza.

Podstawową metodę leczenia depresji stanowi stosowanie leków przeciwdepresyj-
nych. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów różniących się głównie objawami 
niepożądanymi i profilem bezpieczeństwa. Doboru leku zawsze powinien dokony-
wać lekarz.
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II. Jakie są najczęstsze opinie na temat depresji?

Ponieważ depresja jest jednym z tematów wchodzących w skład debaty publicznej, swoje 
zdanie na jej temat wypowiada wiele osób. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, niektó-
re opinie są słuszne i uzasadnione, inne zawierają ziarno prawdy, a jeszcze inne są zupełnie 
nieprawdziwe. W dalszej części tego poradnika przedstawiono kilka popularnych poglą-
dów wraz z próbą odniesienia się do ich prawdziwości.

1. PANUJE ISTNA EPIDEMIA DEPRESJI, WSZYSCY CHORUJĄ  
LUB BĘDĄ CHOROWAĆ NA DEPRESJĘ.

Jest to pogląd dość często wyrażany w mediach ‒ i nieprawdziwy. Oczywiście, jeśli słowem 
„depresja” określa się każdy smutek, każdy życiowy dyskomfort, każdą sytuację, kiedy 
ktoś nie czuje się świetnie, to z pewnością wszyscy mamy depresję, a niektórzy z nas nawet 
bez przerwy. Jednak takie rozumienie depresji jest absurdem. 

Depresja to choroba, a nie wynik życiowych przeżyć, i jako choroba z całą pewnością nie 
występuje u wszystkich. Wręcz przeciwnie ‒ wydaje się, że większość ludzi jest niezwykle 
odporna na depresję i nawet bardzo dramatyczne przeżycia wcale nie powodują u nich 
wystąpienia tej choroby, choć na przykład mogą wywoływać różne zaburzenia lękowe. 
Depresja jest częsta, prawdopodobnie częstsza niż była kiedyś, jednak nie mamy do czy-
nienia z epidemią.

Nie jest prawdą, że wszyscy mają depresję i że jest to zjawisko o charakterze epidemii.

2. PRZYCZYNĄ DEPRESJI JEST CYWILIZACJA, W KTÓREJ ŻYJEMY, 
NIENATURALNE WARUNKI ŻYCIA, POŚPIECH, HAŁAS ITP.

Z pewnością nie jest to główna przyczyna depresji. Depresja występowała w przeszłości 
w zupełnie innych warunkach cywilizacyjnych i wydaje się, że przejawiała się w taki sam 
sposób także w starożytności. Ponadto nasza cywilizacja ‒ oprócz stron złych ‒ ma także 
liczne dobre. 

W rzeczywistości komfort codziennego życia olbrzymiej grupy ludzi (zwłaszcza na Za-
chodzie) nigdy nie był tak wysoki jak obecnie. Także średnia długość ludzkiego życia jest 
obecnie największa w całej historii ludzkości. W rzeczywistości przyczyny depresji mają 
głównie charakter biologiczny, a nie cywilizacyjny.

To nieprawda, że depresja jest spowodowana głównie warunkami cywilizacyjnymi, 
w których żyjemy.

3. CHORZY NA DEPRESJĘ SAMI SĄ SOBIE WINNI, POWINNI SIĘ WZIĄĆ 
W GARŚĆ. KIEDYŚ NIE BYŁO ŻADNYCH DEPRESJI, BO NIKT SIĘ ZE 
SOBĄ NIE PIEŚCIŁ. TO WSZYSTKO SĄ TYLKO WYMYSŁY.

Depresja to prawdziwa choroba. Nikt nie jest winny temu, że zachorował (choć, jak już 
tu wspomniano, czasem można zmniejszyć ryzyko). Z całą pewnością jednak choroba nie 
może wynikać z tego, że ktoś się ze sobą pieści, trudno się też spodziewać, że mogłoby po-
móc branie się w garść. 

Oczywiście nie oznacza to, że człowiek chory na depresję jest zupełnie bezradny, nic nie 
może zrobić, powinien się położyć i czekać na wyleczenie – tak nie jest. Jednak zakres, w ja-
kim można sobie samemu pomóc, nie jest zbyt duży. Osoba chora powinna brać aktywny 
udział w swoim leczeniu, ale nie można jej czynić odpowiedzialną za skuteczność kuracji.

Depresja z pewnością nie jest wymysłem, jej występowanie można udowodnić także za 
pomocą wielu badań obiektywnych – w depresji zmienia się metabolizm mózgu, przepływ 
krwi przez mózg, wydzielanie różnych hormonów, dobowe rytmy fizjologiczne itp. Moż-
na to w dużym stopniu zmierzyć i zważyć.

Depresja jest obiektywnie występującą chorobą. Pacjent nie jest winny wystąpienia 
choroby i nie może się z niej sam wyleczyć. Branie się w garść nie jest sposobem le-
czenia depresji.

4. CHORZY NA DEPRESJĘ TO SYMULANCI, KTÓRZY CHCĄ  
WYŁUDZIĆ RENTĘ LUB ZASIŁEK.

Można się spotkać z taką bardzo krzywdzącą i zupełnie nieprawdziwą opinią. Symulowa-
nie zaburzeń psychicznych jest trudne i w praktyce zdarza się bardzo rzadko. Dość często 
natomiast chorzy na depresję mogą sprawiać wrażenie mniej chorych, niż to jest w rzeczy-
wistości. 

Już po ustąpieniu głównych objawów depresji (smutek, spowolnienie, brak zaintereso-
wań) często przez bardzo długi czas utrzymują się zaburzenia pamięci i koncentracji, któ-
re mogą znacznie utrudniać, a czasem nawet uniemożliwiać wykonywanie obowiązków, 
zwłaszcza bardziej skomplikowanej pracy umysłowej. Osoby znajdujące się w takiej sy-
tuacji mogą być rzeczywiście niezdolne do pracy i równocześnie sprawiać wrażenie dość 
zdrowych ‒ stąd pewnie pojawia się przekonanie o częstych przypadkach symulacji.

Depresja może długotrwale i wyraźnie zmniejszać możliwość zdobywania, wykony-
wania i utrzymania pracy. Chorzy na depresję z całą pewnością nie są symulantami. 
Depresja może nie być widoczna na pierwszy rzut oka.
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5. LEKI PRZECIWDEPRESYJNE SĄ UZALEŻNIAJĄCE  
I NALEŻY JE JAK NAJSZYBCIEJ ODSTAWIAĆ.

W żadnym wypadku nie można tak powiedzieć. Zbyt szybkie odstawienie leków prze-
ciwdepresyjnych może być przyczyną złego samopoczucia, ale wcale nie jest to związane 
z działaniem uzależniającym. Zbyt szybkie odstawienie leku przeciwdepresyjnego może 
prowadzić ‒ i często rzeczywiście tak się dzieje ‒ do nawrotu depresji. Co więcej, ponow-
ne włączenie tego samego leku często bywa nieskuteczne. Tak więc decyzję o odstawieniu 
leku przeciwdepresyjnego trzeba pozostawić wyłącznie lekarzowi. Większość leków prze-
ciwdepresyjnych nie powoduje uzależnienia fizycznego.

Leki przeciwdepresyjne nie są uzależniające, a o ich odstawieniu powinien decydo-
wać wyłącznie lekarz. Zbyt wczesne lub nagłe odstawienie leków stwarza poważne 
ryzyko nawrotu choroby.

III. W jaki sposób osoba chora na depresję 
może sobie sama pomóc?

Często zdarza się, że bliscy osoby chorej na depresję uważają, że może ona zrobić bardzo 
wiele, aby samodzielnie wydobyć się z choroby. Zwykle padają przy tym słowa o braniu 
się w garść, konieczności pozytywnego myślenia i aktywnego trybu życia. Gdyby chory na 
depresję rzeczywiście był w stanie myśleć pozytywnie i prowadzić w pełni aktywne życie, 
prawdopodobnie w ogóle nie miałby depresji i wcale nie potrzebowałby leczenia. Udzie-
lanie tego typu rad powoduje, iż pacjenci czują się jedynie bardziej winni i jeszcze mocniej 
zastanawiają się nad tym, jak zawiedli swoje rodziny. W rezultacie zamiast lepiej, czują się 
gorzej. Tak więc mówienie o konieczności brania się w garść zupełnie nie pomaga chorym 
na depresję.

Przeciwną postawę prezentują często sami chorzy, którzy uważają, że ze względu na choro-
bę nie są zdolni do żadnego aktywnego działania i „ktoś musi z nimi coś zrobić”. Wynikiem 
takiej postawy bywa bierne oczekiwanie na pomoc i niechęć do jakiegokolwiek wysiłku 
zmierzającego do wyleczenia. Przykładem może być pacjentka z depresją, która mawiała, 
że „dałaby sobie uciąć rękę, gdyby minęła jej depresja”, ale równocześnie deklarowała, że 
nie jest możliwe, aby wstała pół godziny wcześniej niż zwykle po to, by wziąć udział w te-
rapii. Takie bierne stanowisko nie pomaga w leczeniu depresji.

Tak więc obie wspomniane postawy najbliższych chorego nie sprzyjają leczeniu. Trzeba 
przyjąć stanowisko pośrednie: pacjent nie jest odpowiedzialny za swoją depresję i nie może 
jej sobie sam wyleczyć. Nie ulega także wątpliwości, że pacjent nie chce mieć depresji, 
natomiast nie jest całkowicie obezwładniony i może (powinien!) wziąć aktywny udział 
w procesie terapeutycznym.

Na czym polega taki aktywny udział? Zwykle jest to po prostu dążenie do wypełniania 
zaleceń lekarza, nawet jeśli zadanie wydaje się trudne. Lekarz, który ma doświadczenie 
w leczeniu depresji, powinien wiedzieć, czego można wymagać od chorego i nie prosić 
o zrobienie czegoś, co będzie niewykonalne. Oprócz regularnego przyjmowania leków le-
karz może zalecić pacjentowi utrzymanie przynajmniej podstawowej aktywności, takiej 
jak dbanie o siebie czy wychodzenie na spacery. Wydaje się, że są to bardzo drobne działa-
nia, ale w rzeczywistości wykazano, że nawet niewielka aktywność fizyczna ma działanie 
przeciwdepresyjne i z pewnością jest lepsza od całkowitej bierności. Trzeba sobie oczywi-
ście zdawać sprawę, że dla chorego na depresję nawet niewielka aktywność może być bar-
dzo męcząca. Pacjent nie powinien się tym jednak zamartwiać, ponieważ po ustąpieniu 
depresji z pewnością powrócą dawna sprawność fizyczna i chęć do uprawiania różnych 
form aktywności.

Nie można samego siebie wyleczyć z depresji, można jednak ‒ i należy ‒ współpraco-
wać z lekarzem lub terapeutą. Takie działanie sprawia, że skuteczność leczenia prze-
ciwdepresyjnego staje się wyraźnie większa.

IV. Czy i jak w leczeniu depresji  
mogą pomóc bliscy?

Choremu na depresję mogą oczywiście pomóc bliscy i rodzina. Zresztą chęć niesienia 
takiej pomocy często jest od początku bardzo duża. Najczęściej jednak bliscy nie wiedzą, 
co tak naprawdę mogliby zrobić. W zależności od własnych predyspozycji osobowościo-
wych zachowujemy się w tego typu frustrujących sytuacjach rozmaicie. Niektórzy pytają 
o zdanie fachowców, inni podejmują różnego rodzaju dość chaotyczne działania ‒ w dobrej 
wierze, ale niekoniecznie z pożytkiem dla pacjenta. Bliscy osoby chorej na depresję muszą 
przede wszystkim pamiętać, że pacjenta nie można przytłaczać nadmiarem własnych po-
mysłów, działań, aktywności. Depresja powoduje zwykle wyraźne spowolnienie psycho-
ruchowe, co oznacza między innymi, że chory może mieć znaczną trudność w percepcji 
tego, co dzieje się wokół. Jeśli w takiej sytuacji zostanie osaczony czyjąś nadmierną aktyw-
nością, to przede wszystkim może się poczuć zagubiony i tym bardziej bezradny. Z pew-
nością nie taka jest intencja osoby, która pragnie udzielić pomocy, więc należy pamiętać 
o dostosowaniu swoich pomysłów do możliwości osoby, której chcemy pomóc.

Kolejna sprawa, o której należy pamiętać: pomoc i wyręczanie to nie jest to samo. Jeśli 
nasza pomoc będzie tak intensywna, że wykluczy wszelkie działania chorego, być może na 
krótko poprawi jego komfort funkcjonowania, ale w dłuższej perspektywie może znacznie 
zakłócić proces zdrowienia. Ponieważ pacjentowi trudno podejmować jakieś działania, 
trzeba mu na to zostawiać wystarczająco dużo czasu – czyli nie pomagać zbyt intensywnie 
i nie działać bez przerwy.
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Nie należy też uszczęśliwiać na siłę. Mimo że mamy do czynienia z chorym na depresję, 
którego działania i pomysły nie zawsze są racjonalne, nie można z góry uznawać, że w ogó-
le nie wie, co jest dla niego dobre, i że osoba pragnąca udzielić pomocy powinna sama 
orzec, jakie działanie jest w danej sytuacji właściwe. Być może dla świętego spokoju pacjent 
zgodzi się na wszystkie nasze propozycje, wątpliwe jednak, żeby czuł się z tym później tak 
dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli.

Należy być wytrwałym. Leczenie depresji to proces dość powolny i pomoc ze strony bli-
skich bywa potrzebna przez tygodnie lub nawet miesiące. Ktoś, kto zbyt szybko się wypali, 
może pozostawić pacjenta samego właśnie wtedy, kiedy pomoc będzie najbardziej koniecz-
na. Chcąc więc pomagać choremu z depresją, trzeba się zdobyć na sporą dozę autoreflek-
sji – czy jestem wytrwały, czy sobie poradzę? Jeśli mam wątpliwości, należy od początku 
ograniczać zakres udzielanej pomocy, ponieważ znacznie lepsza będzie nawet niewielka 
pomoc udzielana przez długi czas, niż pomoc bardzo intensywna, której za chwilę, być 
może w decydującym momencie, zabraknie.

Siedem przykazań dla osoby, 
która chce pomagać choremu na depresję:

u Nie bądź zbyt szybki, nie przytłaczaj chorego rozpędem i rozmachem 
swego działania. 

v Nie rób za pacjenta wszystkiego, pozostaw margines dla jego aktywności. 

w Nie uszczęśliwiaj na siłę. Uzgadniaj z pacjentem zakres i kierunek pomocy. 

x Bądź wytrwały. 

y Unikaj łatwego pocieszania i komunałów. To bardzo zraża osoby 
chore i sprawia, że czują się jeszcze bardziej niezrozumiane i samotne. 
Równocześnie nastaw się na to, że wielokrotnie trzeba będzie zapewniać: 
„Tak, wyzdrowiejesz; tak, to ci przejdzie”, i nie tracić przy tym cierpliwości. 

z Nie podważaj autorytetu lekarza. Ważne, aby pacjent mu wierzył. 

{ Nie obawiaj się informować lekarza, jeśli pacjent będzie wypowiadał 
myśli samobójcze, nawet gdyby prosił wówczas o dyskrecję.  
W takiej sytuacji nie wolno zachowywać tajemnicy, ponieważ może 
to doprowadzić do tragedii.




