
Jeśli tylko potrzebujesz pomocy nie wahaj się o nią prosić. Każdy może 
zgłosić się po pomoc do lokalnej poradni zdrowia psychicznego, gdzie są 
dostępni psychologowie, psychiatrzy i terapeuci. 

Czasem łatwiejsze jest rozpoczęcie procesu pomocowego od wykonania 
telefonu na jeden z telefonów wsparcia, które działają na terenie całej Polski

- 116 123 - Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym;

-- 22 484 88 01 - ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania;  

- 22 837 55 59, 535 430 902 - Interwencja kryzysowa i krótkoterminowa 
   pomoc psychologiczna;

- 22 855 44 32, 514 202 619 - Dział interwencji kryzysowej;
   Mail: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl

Fundacja Idylla wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym pomocy 
w zakresie zdrowia psychicznego stworzyła projekt “Nie jesteś sam”.

Projekt skierowany jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne Projekt skierowany jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne 
oraz instytucji, wspierających osoby w kryzysie emocjonalnym. 

Osoby zainteresowane mogą znaleźć szczegółowe informacje na stronie:
www.fundacjaidylla.org

W Polsce około 1,5 mln osób zmaga się Depresją.

Pamiętaj Nie jesteś Sam 
Daj sobie Pomóc 

Gdzie szukać pomocy:Depresja w liczbach: Zaburzenia
lękowo-depresyjne

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

350 mln ludzi na świecie

Już 350 mln osób na całym świecie choruje 
na depresję 

20-40 lat

To włąsnie w tym przedziale wiekowym najczęściej
diagnozuje się depresję 

Choroba XXI wieku

W ujęciu globalnym depresja jest jedną z czołowych
i najbardziej powszechnych chorób na świecie 

1,5 mln Polaków

Już około 1,5 mln Polaków zmaga się z depresją 

Zaburzenie psychiczne mogą przybierać wieloraki obraz. 

Zaliczamy do nich, m.in.: schizofrenię, zaburzenia osobowości, 
zaburzenia odżywiania, otępienie, zaburzenia związane z uzależnieniami, 
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a przede wszystkim zaburzenia 
lękowo-depresyjne, które dotykają aż 350 mln ludzi na całym świecie. 

Jest to jedna z najpopularniejszych odmian zaburzeń psychicznych,                      Jest to jedna z najpopularniejszych odmian zaburzeń psychicznych,                      
o których na pewno każdy słyszał. 

Ale czy na pewno nasza wiedza na ich temat jest kompletna? 

W niniejszej publikacji zostaną przedstawione najważniejsze informacje 
na temat zaburzeń lękowo-depresyjnych w celu wsparcia i pomocy 
osobom zmagającym się z nimi bądź osobom, które zaobserwowały je                   
u swoich bliskich.



 Zimne poty
 Uczucie omdlewania
 Przyspieszenie akcji serca
 Ból w klatce piersiowej 
 Zawroty głowy
 Niepokój 
 Duszność Duszność
 Strach przed śmiercią

 Stałe poczucie zdenerwowania
 Bezradność
 Drżenie ciała
 Strach przed chorobą psychiczną
 Strach przed utratą kontroli nad sobą
 Unikanie miejsc wywołujących napięcie
 Spodziewanie się czegoś negatywnego Spodziewanie się czegoś negatywnego
 Myśli samobójcze

Czym są zaburzenia lękowo-depresyjne? Objawy zaburzeń lękowo-depresyjnych

Przyczyny, rozpoznanie leczenie i zapobieganieZaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia lękowo-depresyjne, inaczej zwane także depresją lękową, to 
nic innego jak połączenie zaburzeń lękowych (nerwicowych) i depresji. 
Osoba, która cierpi na takie zaburzenia odczuwa przede wszystkim lęk,                 
a jednocześnie przygnębienie, apatię i spowolnienie psychoruchowe. 
Zazwyczaj osoby, które zmagają się z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi 
rozpoznają u siebie tylko nerwicę lub depresję, nie łącząc ze sobą tych 
dwóch schorzeń.
Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 kluczowym kryterium diagnostycznym, Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 kluczowym kryterium diagnostycznym, 
który pozwala na potwierdzenie obecności zaburzeń 
lękowo-depresyjnych jest współwystępowanie lęku i depresji w taki 
sposób, który uniemożliwia wskazanie któregokolwiek z tych objawów 
jako dominujący. O rozpoznaniu tych zaburzeń możemy mówić, gdy 
przez co najmniej miesiąc u pacjenta utrzymuje się nastrój dysforyczny 
(czyli taki, w którym dominuje drażliwość, złość, zniechęcenie). 

Towarzyszą mu co najmniej 4 z następujących objawów:Towarzyszą mu co najmniej 4 z następujących objawów:
 Drażliwość
 Płaczliwość
 Nadmierna pobudliwość
 Pesymizm w postrzeganiu przyszłości i poczucie beznadziei
 Niska samoocena
 Zmęczenie, brak energii
 Problemy z pamięcią i koncentracją
 Zaburzenia snu
 Zamartwianie się
 Przewidywanie najgorszego

Depresja to rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Często zanim dojdzie do 
diagnozy jej objawy bywają bagatelizowane i spłycane do smutki lub 
złego samopoczucia. 

Jednak depresja to bardzo poważna choroba prowadząca do braku chęci Jednak depresja to bardzo poważna choroba prowadząca do braku chęci 
do życia. Osoba chora myśli w kategoriach pesymizmu, często ma 
trudności ze snem przez co nie jest w stanie zregenerować organizmu lub 
wręcz przeciwnie sen towarzyszy jej w każdym możliwym czasie. 
Funkcjonowanie zwalnia, spada koncentracja i samoocena, wzrasta 
poczucie bezsilności i beznadziei. 

Możemy wyróżnić:

1. Depresję endogenną -  uwarunkowaną biologicznie
2. Depresję reaktywną - uwarunkowaną psychologicznie
3. Depresję sezonową -  mniejsza ilość światła słonecznego dociera do
   organizmu co powoduje zwiększoną produkcję melatoniny a co za tym 
   idzie sennością, rozdrażnieniem, obniżeniem nastroju i spowolnieniem 
   funkcji życiowych   funkcji życiowych
4. Depresję w ciąży - wynikającą ze zmian hormonalnych zachodzących 
   w organizmie ciężarnej
5. Depresję poporodowę - za główną jej przyczynę uznaje się spadek 
   hormonów płciowych i utratę stabilności emocjonalnej

Lęk jest jednym z najczęściej występujących objawów Lęk jest jednym z najczęściej występujących objawów 
psychopatologicznych. Można go określić, jako nastrój, w którym 
dominuje odczucie silnego zagrożenia lub zatrważającej zmiany 
wywodzącej się z nieznanego, nierealnego źródła. Lęk jest odpowiedzią 
organizmu na irracjonalne zagrożenie. 

Wśród zaburzeń lękowych możemy wyróżnić:
1. Fobie:
 - -Fobie związane z sytuacjami życia codziennego (klaustrofobia – lęk 
    przed zamkniętymi pomieszczeniami, awiofobia – lęk przed lataniem 
      samolotem, androfobia – lęk przed mężczyznami, gynefobia – lęk przed 
     kobietami)
 -Fobie związane ze  zdrowia (trypanofobia – lęk przed zastrzykami, 
      nozofobia – lęk przed chorobą)
 -Fobie związane ze środowiskiem naturalnym (brontofobia – lęk przed 
   burzą, akrofobia – lęk przed wyjściem, nyktofobia – lęk przed         burzą, akrofobia – lęk przed wyjściem, nyktofobia – lęk przed      
       ciemnością)
 -Fobie związane ze zwięrzętami, inaczej zoofobie (arachnofobia – lęk 
    przed pająkami, apiofobia – lęk przed pszczołami bądź użądleniem 
      przez nie).

2. Lęk napadowy charakteryzujący się nawracającymi epizodami paniki, 2. Lęk napadowy charakteryzujący się nawracającymi epizodami paniki, 
która nie ogranicza się do konkretnej sytuacji. Zwykle takie napady trwają 
do około kilkunastu minut, a następnie stopniowo ustępują. Pojawiają się 
tu objawy autonomiczne,  powiązane z funkcjami niezależnymi od woli 
człowieka takich jak: połykanie, bicie serca, pocenie się czy oddychanie.

3. Lęk uogólniony, którego charakterystyczną cechą jest występowanie 3. Lęk uogólniony, którego charakterystyczną cechą jest występowanie 
niepokoju niezależnie od zaistniałej sytuacji Jest on długotrwały, 
utrzymuje się nawet kilka tygodni. 

Zaburzenia lękowo-depresyjne mogą powstać wskutek wielu czynników, 
które mogły wystąpić  już w dzieciństwie,  w okresie dorastania, a także                   
w dorosłym życiu. Zaburzenia mogą pojawić się w sytuacji niestabilności 
emocjonalnej wywołanej przez okoliczności zawodowe, rodzinne czy 
finansowe. Objawy zaburzeń mogą być także odpowiedzą na radykalne 
zmiany w życiu.. Często zdarza się również, że mają  podłoże genetyczne. 
Rozpoznania zaburzenia lękowo-depresyjnego dokonuje lekarz rodzinny, Rozpoznania zaburzenia lękowo-depresyjnego dokonuje lekarz rodzinny, 
psychiatra oraz psycholog na podstawie przeprowadzonych testów                           
i wywiadów. Jeżeli osoba zauważy u siebie objawy świadczące                                     
o zaburzeniu lękowo-depresyjnym, powinna udać się na  wizytę                                 
u specjalisty, który przeprowadzi diagnozę w tym kierunku. 

Najskuteczniejszą metodą leczenia zaburzeń jest psychoterapia, Najskuteczniejszą metodą leczenia zaburzeń jest psychoterapia, 
opierająca się na nurcie poznawczo-behawioralnym.  Często 
psychoterapii towarzyszy farmakoterapia, będąca dużym wsparciem 
szczególnie na początku procesu leczenia. 
Leczenie farmakologiczne stosowane w zaburzeniach 
depresyjno-lękowych zazwyczaj polega na stosowaniu leków 
przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, lub obu jednocześnie.
W profilaktyce zaburzeń lękowo - depresyjnych bardzo istotnym W profilaktyce zaburzeń lękowo - depresyjnych bardzo istotnym 
elementem jest stosowanie właściwych metod radzenia sobie ze stresem. 
Rekomendowany jest tu ruch, głębokie oddychanie, rozwijanie pasji                        
i zainteresowań, poświęcanie  czasu na to, co daje nam radość.

Do profilaktyki  zaburzeń można wykorzystać metodę 6 kroków:
1. Wysypiaj się
2. Spędzaj wolny czas aktywnie
3. Uwierz w siebie3. Uwierz w siebie
4.Stosuj metody radzenia sobie ze stresem
5. Nie obawiaj się mówić o swoich potrzebach, obawach, problemach
6. Nie przepracowuj się się.
                                                 
                                                                                             


