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Depresję kliniczną od zwykłego smutku odróżnia pięć aspektów: jest ona o wiele

bardziej „bolesna”, czas jej trwania jest dłuższy, utrudnia „normalne” funkcjonowanie,

wyniszcza życie emocjonalne (zwykły żal także jest bolesny, ale jest to nowe doświadczenie

emocjonalne przynoszące z czasem uzdrowienie), zazwyczaj to coś więcej niż jedynie

bolesne doświadczenie emocjonalne.
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Ta „podstępna” choroba

jest związana z szeregiem objawów, 

które negatywnie wpływają 

na  życie towarzyskie, myślenie,

funkcje biologiczne, 

a także na zachowanie. 

U różnych osób depresja powoduje 

wiele często odmiennych zmian, 

a jej symptomy zazwyczaj wywołują 

niepokój oraz zakłopotanie. 
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Pacjenci chorujący na depresję mogą myśleć, 

że cierpią na poważną chorobę fizyczną 

(mimo zapewnień lekarza, że tak nie jest). 

Kiedy poznają naturę problemu, 

który ich dotyczy 

mogą czuć przerażenie, zagubienie...
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Depresja kliniczna dzieli się na trzy główne kategorie: 

depresję psychologiczną 

(to reakcja emocjonalna w obliczu 
poniesionych strat i rozczarowań),

depresję biologiczną

(która jest z wielu względów 
chorobą ciała) 

depresję mieszaną

(łączy ona w sobie zarówno objawy 
emocjonalne, jak i somatyczne). 



Depresja może przyjmować różne formy 

- jednakże najprościej dowiedzieć się 

o trudnościach człowieka 

podczas rozmowy.
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Jako przykład może posłużyć przypadek kobiety,

która  zachorowała na  depresję  po tym,

gdy jej mąż zażądał rozwodu. 

Uczucia, które jej towarzyszą są zrozumiałe, 

gdyż dla części osób rozpacz może być naturalną 

reakcją w obliczu rozpadu małżeństwa 

(wszystko zależy od różnic indywidualnych).

W podanym przykładzie występuje 

konkretne wydarzenie, sprawiające ból 

i wywołujące stres - rozwód. 
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Niekiedy znalezienie przyczyny depresji jest 

trudniejsze. 

Przykładem takiej sytuacji może być historia mężczyzny, 

który od dłuższego czasu obserwuje, 

jak w jego małżeństwie wygląda miłość. 

Żona jest względem niego coraz mniej uczuciowa, 

przez co stają się dla siebie wzajemnie coraz bardziej 

obcy.  

Pomimo tego, że w życiu mężczyzny nie zaszło nic,

co można uznać za dramatyczne, mężczyzna dotkliwie 

odczuwa utratę czegoś ważnego w swoim małżeństwie.

Odczuwane emocje znacząco wpływają na obniżenie jego 

nastroju, co w dłuższej perspektywie może przerodzić 

się w depresję.
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Czynnik psychologiczny albo emocjonalny 

może być nagły oraz oczywisty 

lub podstępny, działający przez dłuższy czas,

jednak zawsze za jego sprawą dochodzi 

do pewnej zmiany (w  stosunkach z ludźmi,  

w  sposobie życia, w  miejscu pracy) 

i właśnie ta zmiana 

może prowadzić do depresji.
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Depresja psychologiczna

charakteryzuje się tym, 

że przyczynia się do wystąpienia

tylko psychologicznych 

(emocjonalnych) objawów, 

natomiast nie zaburza 

biologicznych funkcji organizmu.
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Depresja biologiczna to skutek zmian biologicznych, które 

pojawiają się w organizmie, a nie odpowiedź na bolesne 

doświadczenia, czy pewne zmiany w życiu człowieka. Zazwyczaj 

chory jest zaskoczony tym w jaki sposób objawia się choroba i nie 

wie co się dzieję.  Zastanawia się dlaczego jego samopoczucie jest 

takie złe mimo, że  wszystko w jego życiu przebiegało w porządku. 

Poza symptomami psychologicznymi czy emocjonalnymi 

w depresji biologicznej zazwyczaj pojawiają się objawy 

somatyczne, które wynikają z zaburzeń funkcji chemicznych 

w obszarze układów: nerwowego czy hormonalnego.
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Bardzo wiele osób choruje

na  odmianę depresji psychologicznej 

z objawami biologicznymi, czyli mieszaną. 

W tej sytuacji objawy mają związek 

z reakcją psychologiczną na jakąś sytuację, 

a przy symptomach emocjonalnych

można zauważyć też fizjologiczne. 
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Depresja jest zaburzeniem psychicznym o poważnym 

charakterze cechującym się przede wszystkim spadkiem 

nastroju,  obniżeniem energii oraz aktywności, 

które dość często uniemożliwiają  prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Ma silny związek z niższą jakością życia, 

większą zachorowalnością, a także śmiertelnością.
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Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

ta jednostka chorobowa jest jedną z głównych przyczyn  

braku sprawności i niezdolności do  wykonywania pracy. 

Ponad 350 mln  populacji całego świata 

oraz około 10% wszystkich ludzi żyjących w Polsce

jest nią dotkniętych. 
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Z powodu braku badań przesiewowych szacuje się, 

że depresja jest rozpoznana 

tylko u około połowy pacjentów,

u których występują objawy ciężkiej depresji 

a dodatkowo jedynie 50% spośród nich uzyskuje 

należyte leczenie farmakologiczne. 
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Nieleczona depresja 

zwiększa ryzyko samobójstw oraz zgonów, 

może prowadzić do wystąpienia chorób somatycznych. 

Warto nadmienić, że choroby somatyczne

mogą sprzyjać rozwinięciu się tego zaburzenia.
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Na przestrzeni całego życia aż 18 % ludności, 

zamieszkującej kraje rozwinięte 

jest zagrożona zachorowaniem na tę przypadłość. 

Powszechnie uważa się, że w odróżnieniu od mężczyzn,

kobiety doświadczają jej dwa razy częściej. 

Nie są to dane całkowicie wiarygodne, gdyż należy pamiętać, 

że w kulturze zachodniej panuje przekonanie, 

że mężczyzna nie powinien okazywać słabości,

co z pewnością hamuje płeć męską przed kontaktami  ze specjalistą. 

Kobietom o wiele łatwiej przychodzi akceptacja 

konieczności zgłoszenia się po pomoc 

(choć jest to zależne od różnic indywidualnych).
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Wyniki badań, 

którym zostały poddane odmienne społeczeństwa, 

jednocześnie wskazują, 

że niezależnie od tego czy są to: 

Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Tajwan, Seul 

czy całkowicie inne miejsce, 

wszędzie można  dopatrzeć się 

znaczącej przewagi kobiet, 

u  których występujące objawy wpisują się w kryteria 

odnoszące się do zaburzeń depresyjnych.  
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Pomijając większą częstość  

występowania przejawów 

zaburzeń depresyjnych 

u płci żeńskiej, niż u płci męskiej, 

jest również wiele przesłanek 

dotyczących tego, że u kobiet

i mężczyzn ta dolegliwość 

przebiega inaczej. 
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U kobiet depresja może mieć swój początek o wiele wcześniej. 

Można odnieść wrażenie także, 

że kobiety są bardziej narażone na nawracającą depresję. 

Niektóre badania dowodzą, 

że kobieca depresja utrzymuje się  dłużej, 

jak również częściej bywa przewlekła.
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Prawdopodobnie 

częstsze zachorowania na depresję u kobiet 

wynikają z tego, że ta choroba jest postrzegana 

jako emocjonalna ,,słabość’’, 

dlatego też mężczyźni nie przyznają się do takich 

emocji i zachowań, ze względu na bardzo 

krzywdzący w wielu aspektach „kult macho”.  
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Mężczyźni także mogą przechodzić depresję, 

lecz odmiennie od kobiet przejawiają jej symptomy 

(np. zgłaszają niedomagania fizyczne 

oraz podkreślają napotkanie problemów w pracy, 

a nie subiektywne cierpienie, 

mimo, że to pozwoliłoby na inne rozpoznanie, 

może być też tak, że spożywają nadmierne ilości alkoholu 

lub nadużywają narkotyków, 

aby zapomnieć o depresyjnych uczuciach).
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Oprócz socjologicznych przyczyn 

częstszego występowania depresji 

u kobiet niż u mężczyzn, 

podstawowe wyjaśnienia skupiają się 

na biologicznych oraz psychospołecznych 

różnicach występujących między obiema płciami. 



Jej przyczyną mogą być biologiczne czynniki, 

które są powiązane 

z różnicami hormonalnymi między płcią żeńską i męską, 

aczkolwiek depresje powiązane z wahaniami hormonalnymi są 

uważane raczej za krótkotrwałe i naturalne

(np. przygnębienie poporodowe), 

rzadko występujące (psychoza poporodowa), 

ale też kontrowersyjne, ponieważ nie ma całkowitej pewności 

co do ich występowania (zespół napięcia przedmiesiączkowego).
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Nieznane są wyniki badań, które potwierdziłyby 

związek hormonów żeńskich i dużej depresji.

Dlatego też nie można sądzić, że uwarunkowania 

biologiczne, które wynikają z różnic 

w wytwarzaniu hormonów wyjaśniają te kwestie.
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Popularne są liczne wersje 

poglądu, na temat tego, 

że kobiety w odróżnieniu 

od mężczyzn doświadczają 

silniejszego stresu 

i że to on (sam, bądź 

współdziałając z pewną 

szczególną wrażliwością) 

prowadzi do depresji. 
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Jedna z wersji mówi o tym, że życie kobiet

jest bardziej narażone na sytuacje stresowe 

z powodu ograniczonych możliwości 

oraz niższej pozycji od tych, które zajmują mężczyźni. 

Niektórym kobietom ciężej jest kierować własnym losem, 

wykonują profesje mniej cenione i jednocześnie ich role 

mają niższy status, ponadto zyskują mniejszy dostęp 

do pochwał oraz nagród w przeciwieństwie do mężczyzn.

Uwaga! W zależności od sytuacji. 
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Zgodnie z niektórymi hipotezami 

stopień narażenia na depresję u kobiet zależy od stopnia 

pełnienia przez nie w życiu ,,podwójnych ról’’

np. roli kobiety pracującej oraz roli matki. 

Te role często stoją ze sobą w sprzeczności 

albo są bardziej wymagające niż podobne role, 

które są odgrywane przez płeć męską. 
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Pośród  członków społeczeństwa, 

którzy żyją w związkach małżeńskich, a także pracują, 

kobiety z większą częstotliwością cierpią na depresję.

Nie zważając na stres związany z ,,podwójnymi rolami”,

są jeszcze znane inne dowody na to, 

że płeć żeńska jest narażona na większy poziom stresu.
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Reakcja kobiet na stresory, 

które oddziałują na inne osoby 

może być silniejsza niż reakcja 

mężczyzn, gdyż płeć żeńska jest 

w większym stopniu zaangażowana 

w rzeczy, które mają miejsce 

w rodzinie oraz środowisku społecznym. 

Kobiety częściej wspominają choroby, 

wypadki, czy kryzysy, które dotknęły 

członków rodziny oraz bliskich przyjaciół.  
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Zostało stwierdzone, że kobiety doświadczały 

zastępczych reakcji stresowych prowadzących 

do wystąpienia objawów, w momencie, 

gdy negatywne zdarzenia dotykały ich krewnych  i przyjaciół.  

Wspomniany proces wydaje się być  jeszcze cięższy dla kobiet w trudnej sytuacji 

finansowej,  gdyż  prawdopodobnie są one bardziej zależne od materialnego 

oraz emocjonalnego wsparcia otrzymywanego od swoich sieci społecznych,  

przy czym te sieci  sprawiają, że one ponoszą wysokie koszty 

w formie przeżywanych razem

albo zastępczo doświadczeń stresowych. 
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Potencjalnie większe narażenie kobiet na stres 

raz występujące z tego powodu depresje 

mogą być podyktowane tym, że kobiety w odróżnieniu od mężczyzn 

o wiele częściej w swoim życiu  doświadczają przemocy seksualnej 

(molestowania w dzieciństwie, 

a również przemocy seksualnej w dorosłości).

Chociaż warto wspomnieć, że to temat bardzo trudny 

i nie zawsze badacze dysponują pełnymi danymi. 
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Dodatkowo kobiety wielokrotnie częściej 

muszą mierzyć się z czynnikami stresowymi, 

które są powiązane z depresją 

m.in. z: ubóstwem,  ciążą w bardzo młodym wieku 

czy samotnym rodzicielstwem. 

Niektórzy badacze uważają, 

że bez względu na wyższy poziom stresorów, które sprzyjają depresji, 

prawdopodobne jest to, że kobiety 

mają mniejszą ilość zasobów radzenia sobie w obliczu stresu

i depresji w odróżnieniu od mężczyzn. 
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Bardzo często kobiety stosują też 

typowe dla nich sposoby radzenia sobie 

z tą chorobą, które pogłębiają objawy. 

Odczuwając emocjonalny ból, 

ich styl reakcji koncentruje się 

na rozpamiętywaniu, skupieniu na sobie, 

nadmiernej analizie problemów 

oraz osobistych uczuć. 
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Dużo rozmyślają, płaczą, prowadzą rozmowy z przyjaciółmi, 

opisują w pamiętniku przeżywane  emocje i problemy.

Mężczyźni zaś zazwyczaj  nabierają dystansu do napotkanych 

w życiu problemów albo próbują je rozwiązać.  

Bywa, że je ignorują, 

„uciekają” w prace porządkowe, sport czy alkohol. 

Oczywiście zależy to od różnic indywidualnych –

nie ma dwóch takich samych osób na świecie 
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Nieustanne rozpamiętywanie 

potęguje występowanie negatywnych myśli 

oraz skupienie na samym sobie, 

ale też stoi na przeszkodzie aktywnemu 

rozwiązywaniu problemów, takim sposobem objawy 

depresji pogłębiają się   .... i przedłużają. 

W odróżnieniu  od tego, podejmowanie działań 

mających na celu rozwiązanie trudności 

albo odwrócenie swojej uwagi od nich, wykonując 

różne aktywności może być pomocne w spłyceniu 

oraz zminimalizowaniu doświadczeń depresyjnych.
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Biorąc pod uwagę socjalizację ze względu na role płciowe,

można poznać różnice w sposobach radzenia sobie w codziennych trudnościach. 

Chłopcy są uczeni, że okazywanie uczuć nie jest czymś odpowiednim, 

natomiast wpaja się im, że powinni

natychmiast podejmować konkretne działania. 

Dziewczynki mogą wyrażać emocje, 

a nawet są do tego zachęcane, podobnie jak do analizowania ich 

i poruszania ich tematu w rozmowach z innymi. 

38



Okazuje się, że około 20% ludzi, 

którzy przekroczyli 65 rok życia 

dotkniętych jest przez depresję. 

To właśnie w tym okresie życia 

człowiek napotyka wiele trudności, 

z którymi nie potrafi sobie poradzić 

m.in.: samotność, izolację społeczną, 

utratę dawnej pozycji, 

bolesne i uciążliwe choroby, 

patologiczne zmiany

zachodzące w mózgu, powodujące demencję. 
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Mimo tego, że przez lata 

depresja była postrzegana jako choroba dotykająca 

osoby w wieku średnim i podeszłym, 

rozwija się ona najbardziej w wieku dorastania

albo podczas wchodzenia we wczesną dorosłość. 

Współczynniki zachorowania na tę chorobę mają 

najwyższą wartość pośród starszych nastolatków 

oraz osób, które przekroczyły 20 rok życia. 
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Uważa się, że niektóre trendy występujące w kulturze,  

między innymi takie jak: coraz głębszy kryzys rodziny 

oraz zwiększająca się mobilność społeczna

są potencjalnymi przyczynami depresji. 
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Generalnie rodzina jest mniej stabilna niż kiedyś, 

częste zmiany miejsca zamieszkania, 

tym samym rozstania z przyjaciółmi, 

to wszystko może minimalizować dostępne zasoby pomocy 

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, 

które są czynnikami wywołującymi depresję. 

Można przypuszczać, że ludzie wkraczający w dorosłe życie 

widzą otoczenie, które oczekuje od nich spełnienia wysokich 

wymagań, ambitnych celów, jednocześnie nie zapewniając im 

wielu możliwości, aby mogli je realizować.
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W różnym państwach, także w Polsce

prowadzone są liczne kampanie społeczne, 

które mają na celu uświadomienie, 

jak poważnym problemem jest ta dolegliwość 

i przekazują informacje na temat częstości zachorowań, 

objawów, przyczyn oraz konsekwencji 

wynikających z depresji. 

Stanowi ona największe zagrożenie 

dla środowisk ze społecznymi 

i ekonomicznymi trudnościami.
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Stopień ryzyka  na zachorowanie zależy od: 

wysokości dochodów, stabilności zatrudnienia, 

warunków mieszkaniowych 

i otrzymywanego wsparcia społecznego. 

Patologie depresyjne stanowią bardzo duże obciążenie 

dla społeczeństwa, z powodów takich jak: 

wydatki na opiekę nad chorymi, spadek produktywności, 

nieobecności w pracy, przechodzenie na rentę, 

a także ze względu na znaczny wpływ na relacje 

międzyludzkie i funkcjonowanie psychofizyczne chorych. 
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Depresje występowały na wszystkich etapach historii ludzkości. 

Niewątpliwie pod różnymi postaciami, można je spotkać 

we wszystkich kulturach zamieszkujących, cały glob ziemski. 

W obecnych czasach wydają się liczniejszez powodu zwiększonej świadomości 

na temat tej choroby.
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***

E-book stanowi kompilacje danych dostępnych

na różnych stronach internetowych, w książkach psychologicznych 

oraz w innych materiałach dydaktycznych czy informacyjnych. 

Dzieliłam się także wiedzą praktyczną. 

Dołożyłam wszelkich starań, 

aby e-book zawierał wszystkie wykorzystane pozycje. 

Jeśli w procesie edycji jakiekolwiek źródło zostało pominięte, 

bardzo przepraszam i dołożę wszelkich starań, 

aby jak najszybciej zostało to uzupełnione. 

Projekt nie był finansowany z żadnych źródeł. 

Autorka i osoby zaangażowane nie dostały gratyfikacji finansowej 

za pomoc w przygotowaniu e-booka.
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