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Czym siê objawia depresja?
Smutkiem, apati¹, przygnêbieniem, brakiem chêci do podjêcia
jakiejkolwiek aktywnoœci, stanami
lêkowymi, trudnoœciami z koncentracj¹. Ju¿ co dziesi¹ty pacjent
zg³aszaj¹cy siê do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych
dolegliwoœci ma pe³noobjawow¹
depresjê, a drugie tyle osób cierpi
z powodu pojedynczych objawów
depresyjnych. To choroba, której
nie wolno lekcewa¿yæ. Na szczêœcie mo¿na (i nale¿y)
skutecznie j¹ leczyæ.
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Depresja jest wiod¹c¹ przyczyn¹ niesprawnoœci i niezdolnoœci
do pracy oraz najczêœciej spotykanym zaburzeniem psychicznym

W sid³a depresji wpêdza nas
ZBYT SZYBKIE TEMPO ¯YCIA

Anna Moraniec
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K

iedy nale¿y zg³osiæ siê do psychiatry? Zawsze wtedy, gdy
stan zdrowia psychicznego budzi
szczególny niepokój danej osoby
lub otaczaj¹cych j¹ ludzi. Jeœli objawy depresji o niewielkim lub
umiarkowanym nasileniu utrzymuj¹ siê przez 2 - 4 tygodni, niezale¿nie od wywo³uj¹cych je przyczyn,
wskazana jest konsultacja psychiatryczna. Jeœli ich nasilenie jest znaczne, konsultacja psychiatryczna powinna siê odbyæ jak najszybciej. Jeœli objawy depresyjne utrzymuj¹ siê
zaledwie 2 - 3 dni, ale ich wystêpowanie powtarza siê czêsto lub cyklicznie (np. co miesi¹c), tak¿e
wskazana jest wizyta u psychiatry.
Wa¿ne: Do lekarza psychiatry nie
jest wymagane skierowanie.
Coraz czêœciej depresja nie jest
zwi¹zana z jak¹œ tragedi¹ ¿yciow¹,
np. utrat¹ dziecka, czy innej bliskiej
osoby. Schorzenie dopada nas w du¿ym stopniu przez wspó³czesny styl
¿ycia: - szybkie tempo, brak równowagi miêdzy prac¹ a wypoczynkiem, przeci¹¿enie obowi¹zkami,
wszechobecny stres. Wzrost liczby
osób z depresj¹ wi¹¿e siê równie¿ z
wyd³u¿eniem ¿ycia ludzi (im d³u¿ej
¿yjemy, tym wiêksze jest ryzyko zachorowania na jak¹œ chorobê przewlek³¹, a depresja czêsto pojawia
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siê przy chorobie somatycznej i wtedy cierpienie pacjenta siê podwaja).

Ch³opaki
nie p³acz¹
Kobiety czêœciej zmagaj¹ siê z depresj¹, ale trudniej radz¹ sobie z ni¹
mê¿czyŸni, którym czêsto bardzo
trudno jest siê przyznaæ do uczuæ,
które towarzysz¹ tej chorobie - smutku i bezradnoœci. W naszym spo³eczeñstwie depresja mêska jest tabu.
Mê¿czyzna nie mo¿e byæ s³aby, nie
mo¿e byæ zbyt wra¿liwy, musi zagryŸæ zêby i sprawiaæ wra¿enie, jakby cierpienie go nie dotyka³o, a przecie¿ panowie te¿ choruj¹ na depresjê i tak samo jak kobiety potrzebuj¹ wsparcia i leczenia. Bo depresja
jest uleczalna. Leki przeciw depre-

Psychiatria œrodowiskowa tak¿e u nas

Iwona Karasowska-Stepaniak,
z-ca dyrektora ds. medycznych
w POW NFZ w Rzeszowie.
Zgodnie z przewidywaniami Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO),
do 2020 r. depresja zajmie drugie
miejsce wœród chorób bêd¹cych
najczêstszymi przyczynami przedwczesnej œmierci lub uszczerbku
na zdrowiu. Co robimy, by temu zapobiec?

Przed instytucjami ochrony zdrowia
stoi trudne zadanie takiego rozwoju prawa i medycyny, aby przeciwdzia³aæ tej
tendencji. Przyk³adem jest m.in. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. W Polsce nak³ady na leczenie psychiatryczne rosn¹, w POW NFZ dla poradni specjalistycznych w zakresie leczenia psychiatrycznego i uzale¿nieñ od 2016 roku ka¿de pierwsze pó³rocze finansowane by³o kwot¹ wiêksz¹ o kilkaset tysiêcy z³otych (12,4 miliona z³ w I pó³roczu
2016 roku, 13,4 miliona z³ w I pó³roczu
2017 r oraz 14,1 miliona z³ w I pó³roczu
2018 roku). Ale coraz wiêcej osób, w tym
niestety coraz wiêcej dzieci, potrzebuje leczenia psychiatrycznego. Psychiatria dziœ idzie w kierunku leczenia ambulatoryjnego, leczenia w œrodowisku
pacjenta, a nie tylko w ramach hospita-

sji daj¹ szansê na wprowadzenie
zmian w ¿yciu. Faktem jest jednak,
¿e pacjenci boj¹ siê leczenia lekami
przeciwdepresyjnymi. Myœl¹, ¿e to
psychotropy, ¿e zmieniaj¹ osobowoœæ, uzale¿niaj¹. Tymczasem obecnie dostêpne s¹ coraz lepsze metody terapii, które z jednej strony zapewniaj¹ wiêksz¹ skutecznoœæ, a z

drugiej s¹ coraz mniej obci¹¿aj¹ce.
Leczenie depresji musi byæ jednak
kompleksowe m.in. jako farmakoterapia, psychoterapia i psychoedukacja, a tak¿e fototerapia, w³aœciwa
dieta i aktywnoœæ fizyczna. Leczenie jest d³ugotrwa³e, dlatego bardzo
wa¿na jest wspó³praca z lekarzem i
przestrzeganie zaleceñ.

Wa¿ne: Wykaz poradni w regionie zajmuj¹cych siê m.in. leczeniem depresji u dzieci:
z SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, ul. Tadeusza Czackiego 2, 17 853- 58 -70,
z ZOZ nr 2 w Rzeszowie, ul. Aleksandra Fredry 9, 17 850-90-40,
z KSW nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 , 17 866-44-44,
z NZOZ Centrum Psychiatrii w Rzeszowie, ul. W³. Grabskiego 8/15, 608-063-239,
z Szpital Psychiatryczny w ¯urawicy, Przemyœl, ul. Focha 31, 16 672-37-30,
z Centrum Medyczne w £añcucie, ul. Ignacego Paderewskiego 5, 17 224-01-21,
z SP ZOZ w Sanoku, ul. Lipiñskiego 10, 13 465-63-96.
Adresy placówek dla doros³ych mo¿na znaleŸæ na stronie https://zip.nfz.gov. pl/GSL/

lizacji ca³odobowej czy dziennego pobytu. Obok leczenia pacjenta wa¿na jest
tak¿e terapia najbli¿szej rodziny. Brakuje lekarzy specjalistów, w szczególnoœci specjalistów dzieciêcych. Lekarze,
którzy wybior¹ naukê m.in. w kierunku
psychiatrii otrzymaj¹ dodatkowe zachêty finansowe, aby zwiêkszyæ zainteresowanie wyborem specjalizacji z tych dziedzin medycyny, w których notowany jest
deficyt kadry lekarskiej. Na stronach
POW NFZ dostêpny jest wykaz placówek, do których mo¿na zg³osiæ siê bez
skierowania po pomoc w problemach
zdrowia psychicznego. W poradniach
pracuj¹ lekarze specjaliœci psychiatrzy,
psycholodzy, terapeuci i pielêgniarki.
Ministerstwo uruchomi³o pilota¿owy program psychiatrii œrodowiskowej. Jaki jest jego cel, na czym
polega?
Program realizowany jest przez no-

wo powo³ane Centra Zdrowia Psychicznego obecnie dzia³aj¹ce jako program
pilota¿owy. Stosowanie nazwy „œrodowiskowy” odnosi siê do „lokalnego œrodowiska”, czyli istnienia w bliskiej pacjentowi odleg³oœci poradni zdrowia psychicznego (jako podstawowej komórki
diagnozuj¹cej problem) oraz oddzia³u
dziennego, izby przyjêæ i pomocy w domu pacjenta. Ni¿ej wymienione dwie
placówki dysponuj¹ takimi formami pomocy, gdy¿ by³o to jedn¹ z podstaw
zakwalifikowania do programu.
Przywo³any powy¿ej Narodowy Program Ochrony Zdrowi Psychicznego
ma okreœlone przez Ministerstwo Zdrowia 3 g³ówne cele: 1. Zapewnienie wielostronnej opieki w tym: upowszechnienie œrodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, upowszechnienie ró¿nych form pomocy i wsparcia
spo³ecznego, aktywizacja zawodowa,
skoordynowanie dostêpnych form opie-

Nastoletnia depresja
- realne zagro¿enie
dla zdrowia, a nawet ¿ycia
Niestety, depresja staje siê jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych wœród nastolatków. Szacuje siê, ¿e nawet u 20 proc.
m³odych osób przed ukoñczeniem 18
lat wyst¹pi¹ zaburzenia depresyjne,
a ju¿ co trzeci nastolatek mo¿e mieæ
objawy tej choroby. Niestety, depresjê czasem trudno jest odró¿niæ od
buntu m³odzieñczego. Wi¹¿e siê z
tym wiele niebezpieczeñstw, a najgroŸniejsze jest ryzyko podjêcia próby samobójczej przez nastolatka.
Czy i jak mo¿emy jej zapobiegaæ?
Poniewa¿ objawy depresji wœród
nastolatków czêsto bywaj¹ niecharakterystyczne i ró¿ni¹ siê od tych
wystêpuj¹cych u doros³ych, s¹ mylone z buntem m³odzieñczym, bêd¹cym naturalnym etapem procesu
dojrzewania. W efekcie istnieje ryzyko, ¿e zostan¹ zlekcewa¿one przez
nastolatków, którzy nie s¹ czêsto
œwiadomi zmian, które w nich zachodz¹, ale te¿ przez doros³ych, którzy
nie wiedz¹, ¿e te zmiany w zachowaniu dziecka powinny wzbudziæ
ich niepokój, szczególnie jeœli utrzymuj¹ siê przez d³u¿szy czas. Przede
wszystkim na rodzicach spoczywa
najwiêksza odpowiedzialnoœæ za budowanie od najm³odszych lat wiêzi
z dzieckiem, bycia blisko niego, aby
czu³o siê bezpieczne i wa¿ne, aby
wiedzia³o, ¿e z ka¿dym problemem
mo¿e siê zwróciæ do mamy czy taty, i ¿e jego problem zostanie powa¿nie potraktowany. Daje to du¿¹ szansê na mo¿liwie najwczeœniejsze wykrycie niepokoj¹cych objawów depresji, m¹dre wsparcie w chorobie,
a nawet jej zapobieganie. Zbagatelizowana depresja mo¿e doprowadziæ u nastolatka nawet do zachowañ
autodestrukcyjnych jak samookaleczanie czy g³odzenie, a wiêc do g³oœnego - choæ z pozoru cichego, apelu o pomoc. Jeœli go nie zauwa¿ymy
konsekwencje mog¹ byæ nieodwracalne, kiedy dziecko zdecyduje siê
podj¹æ próbê samobójcz¹.

ki i pomocy, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli. 2. Zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji: opracowanie zasad
przedstawiania osób z zaburzeniami
psychicznymi w mediach, dzia³ania informacyjno-edukacyjne dotycz¹ce poszanowania praw osób z zaburzeniami
psychicznymi. 3. Sprawdzanie i ocena
skutecznoœci dzia³añ: analizowanie sprawozdañ dotycz¹cych realizacji zadañ
wynikaj¹cych z programu.
Czy bior¹ w nim udzia³ palcówki
z Podkarpacia. Które?
Tak. S¹ to: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Jaros³awiu, Szpital Powiatowy w Nowej
Dêbie. Umowy na realizacjê œwiadczeñ
psychiatrycznych w ramach pilota¿owego programu Centrum Psychiatrycznego podpisano od 1 paŸdziernika 2018

r.

