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KIM JESTEM?



DEPRESJA
20% kobiet i 10% 

mężczyzn doświadczy 

depresji chociaż raz w 

życiu.



SKĄD SIĘ BIERZE DEPRESJA?

Endogenna Egzogenna 



O
BJ

AW
Y

• Obniżenie nastroju,  przytłaczający smutek, 
zobojętnienie.

• Podwyższony poziom napięcia i lękowości.

• Drażliwość i agresja.

• Brak doświadczania przyjemności , anhedonia. 

Emocjonalne

• Zaburzenia snu, zmiany apetytu, sięganie po używki. 

• Objawy somatyczne.  

• Utrata energii życiowej, wycofanie, unikanie ludzi, 
męczliwość, spadek libido.

Fizyczne

• Negatywna ocena własnej osoby.

• Przytłaczające poczucie winy.

• Urojenia dotyczące bycia grzesznym, karanym

• Brak perspektyw.

Myślenie 
depresyjne

• Osłabienie koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci.

• Trudności w podejmowaniu decyzji.

• Poczucie, że się nie jest sobą.
Poznawcze

• Poczucie beznadziei.

• Myśli i plany samobójcze.

• Szkodzenie zdrowiu, samookaleczanie. 
Sens życia







KIEDY SIĘGAĆ PO POMOC?

• Objawy utrzymują się 
dłużej niż 2-4 tyg. 

• Objawy trwają kilka dni, 
ale nawracają co jakiś czas.

• Myśli samobójcze.

• Myśli urojeniowe.

• Poważne utrudnienie w 
codziennym funkcjonowaniu.



DEPRESJA POPORODOWA
50-80% kobiet doświadcza 
zaburzeń nastroju

13-20% kobiet ma depresję 
poporodową

5-25% mężczyzn ma 
depresję okołoporodową



DEPRESJA U DZIECI
116 samobójstw, 730 
prób samobójczych w 
2017 r.

103 samobójstwa i 475 
prób w 2016 r.



DEPRESJA OSÓB STARSZYCH
30% osób po 65 rż

choruje na depresję.

W tej grupie samobójstwo 

zdarza się 3x częściej.



UZALEŻNIENIA Jakie są symptomy?

Na co uważać?





PO CZYM ROZPOZNAĆ 
UZALEŻNIENIE?

• Potrzebujesz tego coraz więcej i 
częściej.

• Używasz tego na co dzień, a nie z 
powodu okoliczności.

• Wyczekujesz momentu, kiedy w 
końcu to zrobisz. Rezygnujesz z innych 
czynności, by to umożliwić.

• Sięgasz po to , nawet gdy wiesz że 
to ryzykowne (np. podczas 
prowadzenia auta, w ciąży, 
równocześnie z lekami).

• Inni zwracają na to uwagę, sugerują 
sięgnięcie po pomoc.

• Sięgasz po to, by ukoić wstyd za 
używanie tego.



PRZEMOC
Co trzecia kobieta 

doświadczyła przemocy 

fizycznej lub seksualnej. 



RODZAJE PRZEMOCY
Fizyczna, psychiczna, 

seksualna, ekonomiczna, 
przez zaniedbanie. 



PO CZYM ROZPOZNAĆ PRZEMOC?

• Masz poczucie winy z powodu 
zachowania drugiej osoby. Czujesz 
wstyd. 

• Chowasz swoje myśli i pragnienia, by 
„nie zasmucić” tej osoby.

• Wybierasz działania, które masz 
nadzieję, że „uspokoją” tą osobę. 

• Nieprzewidywalność: czasem ta osoba 
jest wyjątkowo miła a raz przemocowa. 

• Przeprasza, obiecuje poprawę i stara 
się wynagrodzić krzywdę, ale potem 
postępuje tak samo. 

•Nikomu nie mówisz o zachowaniu tej 
osoby. Kryjesz ją.



BEZPŁATNA POMOC

• Całodobowe Centrum Wsparcia: 800 70 2222. 
Możesz również wysłać e-maila lub 
porozmawiać na chacie. 

• „Niebieska Linia” - Wsparcie w sytuacji 
przemocy: 800 120 002.

• Dla nieletnich: 116 111.

• DawkaWsparcia.org – w związku z COVID-19



CO MOŻESZ ZROBIĆ? Jak zrozumieć i jak 

przeciwdziałać?



JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO CHOROBY?

• Dbaj o sen, jedzenie, ruch.

• Bądź w kontakcie z ludźmi i rozwiązuj 
konflikty z bliskimi.

• Przyjmuj pomoc i proś o nią.

• Zwalniaj, gdy przechodzisz zmiany.

• Podejmuj różnorodne aktywności, 
które sprawiają ulgę, przyjemność i 
radość. 

• Rób test Becka raz na jakiś czas.

• Idź do psychiatry, psychologa, 
psychoterapeuty.



RÓWNOWAGA
Wyzwań i stresów & 
spokoju i bezpieczeństwa.

Bliskości  & wolności

Przyjmowania & dawania

Pracy & życia



DZIĘKUJĘ ZA DZIŚ!

1. Zapisz się, aby 
otrzymać prezentację: 
www.subscribepage.com/ibm

2. Zostań w kontakcie
na Facebooku.

3. Opowiedz komuś o Twoich 
wnioskach i refleksjach 
z tego spotkania.

4. Jeśli masz wokół siebie „młode 
mamy”, powiedz im o 
ruszającej właśnie grupie 
wsparcia. 

5. Dbaj o siebie.


