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KIM JESTEM?



DEPRESJA
20% kobiet i 10% 
mężczyzn doświadczy 
depresji chociaż raz w 
życiu.
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Y

• Obniżenie nastroju,  przytłaczający smutek.
• Podwyższony poziom napięcia i lękowości.
• Drażliwość i agresja.
• Brak doświadczania przyjemności, anhedonia, 

zobojętnienie. 

Emocjonalne

• Zaburzenia snu, zmiany apetytu, sięganie po używki. 
• Objawy somatyczne.  
• Utrata energii życiowej, męczliwość, spadek libido.
• Wycofanie się z aktywności i kontaktów, unikanie ludzi.

Fizyczne

• Negatywna ocena własnej osoby.
• Przytłaczające poczucie winy.
• Myśli natrętne lub urojenia.

Myślenie 
depresyjne

OB
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• Myśli natrętne lub urojenia.
• Brak perspektyw.

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.ale nawracają co jakiś czas.

• Myśli samobójcze, 
natręctwa, urojenia.

• 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

97 samobójstw, 772  
prób samobójczych w 
2018r.
98 samobójstwa i 951 
prób w 2019 r.
107 samobójstw w 
2020 r



DEPRESJA OSÓB STARSZYCH
30% osób po 65 rż
choruje na depresję.
W tej grupie samobójstwo 
zdarza się 3x częściej.
1110 osób w 2019 roku.



CO MOŻESZ ZROBIĆ? Jak zrozumieć i jak 
przeciwdziałać?



JAK TOWARZYSZYĆ I POMAGAĆ?

• Być obok, nie odwracać się, traktować 
normalnie, wykazywać akceptację, wsparcie 
i zrozumienie.

• Pokazywać, że kiedyś było inaczej, że coś • Pokazywać, że kiedyś było inaczej, że coś 
się wyraźnie zmieniło.

• Nie naciskać, nie popychać, nie oczekiwać 
rezultatu. 

• Subtelnie zachęcać do otwierania się lub 
działania; bez oczekiwania, że to coś zmieni.

• Dbać o siebie, wsparcie dla siebie, swoje 
źródło siły.



JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE?

• Dbaj o sen, jedzenie, ruch.

• Buduj relacje.

• Zwalniaj, gdy przechodzisz zmiany.• Zwalniaj, gdy przechodzisz zmiany.

• Dbaj o różnorodność form odpoczynku.

• Rób test Becka.

• Idź do psychiatry, psychologa, 
psychoterapeuty.



DBAJ O RÓWNOWAGĘ!



BEZPŁATNA POMOC
• Całodobowe Centrum Wsparcia: 800 70 2222. 
(dostępny także chat i email) 

• Dla osób doświadczających kryzysów psychicznych i 
ich rodzin: 698 761 774

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

• Dla dzieci i młodzieży: 116 111.

• Dajemy dzieciom siłę – telefon dla dorosłych w • Dajemy dzieciom siłę – telefon dla dorosłych w 
sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

• forumprzeciwdepresji.pl, 
https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/

•Więcej na: www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-
znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-
psychicznego



DZIĘKUJĘ ZA DZIŚ!

1. Zostań w kontakcie
na Facebooku.

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

3. Dbaj o siebie.


