
Psychologiczne  aspekty  związane 
z  depresją ,  w tym depresją wśród 

osób starszych 



Zagadnienia: 
 

1. Przyczyny  zachorowań na depresję 
2. Objawy  depresji 
3. Zapobieganie  i  profilaktyka 

depresji 



Depresja to najsmutniejsze (w dosłownym 
tego słowa znaczeniu) zaburzenie psychiczne.  
 
Obserwujemy znaczący wzrost liczby 
zachorowań na to zaburzenie. 
 
Powszechność tego zjawiska jest tak duża, że 
często używa się porównania, iż jest ona jak 
katar, czy przeziębienie, w medycynie 
somatycznej.  



Możemy założyć, że niemal każda osoba 
przeżyła kiedyś epizod depresyjny, 
przynajmniej w tej łagodnej postaci.   

 
Kto bowiem nie doświadczył w swoim życiu 

takich objawów jak: smutek, niechęć do 
działania, przygnębienie, brak poczucia 
szczęścia, czy pojawiające się w naszej 
świadomości negatywne myśli. 

 



Wśród pacjentów leczonych z powodu depresji 
osoby w wieku emerytalnym stanowią ok 20 %.  

 
W tej grupie wiekowej jest to zdecydowanie 

najczęściej występująca choroba psychiczna. 
Doświadcza jej co trzecia osoba w wieku powyżej 

65 lat.   
 
Częstym zjawiskiem jest współistnienie depresji i 

zaburzeń lękowych  (dotyczy to ok. 50 %  
pacjentów). 

 



Przyczyny  depresji: 
 
I.   endogenne   (wewnętrzne, biologiczne), 
 
II.  egzogenne    (zewnętrzne) 



Ad I.   Przyczyny  endogenne: 
•  genetyczne - w jednobiegunowej mały stopień 

dziedziczności,   w dwubiegunowej duży, 
•  zaburzenia neuroprzekaźnictwa w mózgu   - 

dotyczy to substancji  wspomagających 
przekazywanie impulsów nerwowych w 
synapsach, czyli neuroprzekaźników takich jak 
serotonina, dopamina, czy noradrenalina. 

• zaburzenia metaboliczne  (przykładem mogą 
być zaburzenia występujące u kobiet, związane 
z naturalnymi zmianami fizjologicznymi,  jak 
np. zmianami występującymi w czasie 
menopauzy). 



Ad II.   Przyczyny  egzogenne 
(przyczyny związane z funkcjonowaniem 

psychospołecznym  lub  będące następstwem 
chorób somatycznych) 

 
•  skutek różnych chorób somatycznych   
     np. nadciśnienia, cukrzycy, chorób    

neurologicznych,  chorób serca  (objawowy 
występujące w ich przebiegu mogą być źródłem 
depresji), 

• skutek przyjmowania różnych leków  (np. 
stosowana w leczeniu nadciśnienia reserpina 
przyczynia się do depresji),   

• skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych  
np. alkoholu), 



Do przyczyn egzogennych zaliczamy też 
uwarunkowania psychologiczne i 
psychospołeczne jak: 

•   samotność i brak wsparcia społecznego, 
•   niska samoocena , poczucie bycia ciężarem  

dla innych, 
•   to również przyczyny związane z przeżyciem 

stresujących, czy trudnych  wydarzeń 
życiowych  (strata, choroba, rozstanie z bliską 
osobą, utrata pracy, nieoczekiwane lub 
niepokojące zmiany), 

 



•  częstą przyczyną depresji jest obecność stresu 
długotrwałego    (warto przypomnieć , że 
największy wpływ na powstanie stanu stresu 
mają te okoliczności, w których człowiek 
spostrzega mały stopień kontroli nad 
zdarzeniami,  

•   styl radzenia sobie ze stresem  (bierność) 
•   niska  odporność  psychiczna 
 



W starszym wieku szczególnie często przyczyny 
te nakładają się na siebie. 

 
Najbardziej istotnym elementem jest postawa 

osób bliskich    -  rodziny  i  przyjaciół.    
 
Brak zainteresowania ze strony otoczenia  i  brak 

satysfakcjonujących relacji z bliskimi osobami 
oraz  poczucie samotności  stanowią 
zasadnicze źródło depresji. 



Objawy depresji : 
 
• depresyjny  nastój  (smutek, niepokój, lęk, 

przygnębienie).  Najgorszy nastrój jest rano. 
• anhedonia  (brak zainteresowań i 

przyjemności), 
• zaburzenia snu  (np. bardzo wczesne budzenie 

się rano, bezsenność), 
• zmiana wagi  lub  apetytu, 
• utrata energii i poczucie zmęczenia, 
 



• spowolnienie psychoruchowe , a czasem 
odwrotnie wzmożona pobudliwość, a nawet 
agresja, 

• trudności w koncentracji uwagi i trudności w 
podejmowaniu decyzji, 

• niska samoocena  (poczucie bezwartościowości, 
czasem też poczucie winy), 

• negatywne myśli  (o sobie, o otaczającym świecie 
i o przyszłości    - wg. teorii poznawczej to właśnie 
zasadnicza przyczyna depresji), 

• myśli suicydalne,  a czasem też próby samobójcze. 
 



Objawy charakterystyczne szczególnie dla osób 
starszych to: 

• zaburzenia nastroju (smutek, przygnębienie, 
brak zadowolenia), 

• zaburzenia snu, 
• brak zainteresowań, trudności w 

podejmowaniu decyzji, apatia, 
• negatywna ocena przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości, 
• niemożność odczuwania przyjemności. 
 



W znacznie nasilonej depresji  
widzimy też: 
 
-  niechęć do jakiejkolwiek aktywności, 
-  zobojętnienie, 
-   zaniedbywanie  siebie  i otoczenia.  
 



Wśród teorii wyjaśniających zjawiska związane z 
depresją na szczególną uwagę zasługują trzy 
teorie (biologiczna, psychodynamiczna i 
poznawcza).  

 
 
Wynikającą z tych teorii implikacją jest 

stwierdzenie, że depresja jest zaburzeniem 
manifestującym się na co najmniej trzech 
poziomach: somatycznym, psychodynamicznym 
i poznawczym. 

 



I.  symptomy somatyczne  (głównie zaburzenia 
neuroprzekaźnictwa w mózgu), 

II.  dyspozycje psychodynamiczne   (to  
szczególnie osobowość zależna  i  bezradna), 

III. deficyty poznawcze  (szczególnie:  
bezradność  i  niska samoocena). 
 

Wymienione czynniki mogą odpowiadać za 
przyczyny, symptomy, przebieg, a także 
efektywność leczenia i psychoterapii.  

 



Zapobieganie i profilaktyka 
 
Jednym z elementów profilaktyki jest 

rozpowszechnianie wiedzy o zagadnieniu , 
któremu chcemy się przeciwstawić.  

Rozumiejąc określone zjawisko nabywamy 
kompetencji, które ułatwiają rozwiązywanie 
problemów,  czy zagrożeń z nim związanych. 

 



Omawiając psychologiczne aspekty zapobiegania 
depresji, chcę zwrócić uwagę na dwa ważne 

    stwierdzenia: 
 
•   „Człowiek jest istotą  myślącą” 
 
•  „Człowiek jest istotą społeczną” 
 



Myślenie to jedna z czynności poznawczych  tzw. 
wyższa czynność poznawcza, która polega na 
pośrednim i uogólnionym poznaniu i 
odzwierciedlaniu rzeczywistości.  

Myślenie pojęciowe  jest zasadniczym elementem 
naszej aktywności intelektualnej.  

Myślimy o różnych rzeczach, czasem o dobrych, 
czasem  złych, myślimy, bo chcemy o czymś 
myśleć lub też pojawiają się one spontanicznie, 
niezależnie od naszej woli, możemy 
interpretować zdarzenia i sytuacje nas otaczające 
w sposób pozytywny, ale też nikt nie zabroni 
człowiekowi pesymistycznych analiz i 
interpretacji. 

 



Myśli w depresji mają charakter negatywny 
(negatywne widzenie siebie, świata i przyszłości). 

 
Negatywne myśli  doprowadzają do obniżenia 

nastroju, to często implikuje poczucie fizycznego 
wyczerpania, bezsilności, braku energii, co nasila 
negatywne myśli.   

    I tak powstaje błędne koło  - system, który karmi 
sam siebie.  Negatywne depresyjne myśli nasilają 
się i prowadzą do pozornego braku pozytywnych 
doświadczeń (zarówno tych aktualnych, jak i tych 
obecnych we wspomnieniach). 

 



To właśnie myśli odgrywają kluczową rolę w 
podtrzymywaniu depresji.  

Teoretycznie w okresie starości powinno 
pojawiać się poczucie dobrze spełnionego 
życia, dystansu do obecnych i minionych 
zdarzeń, powinno pojawiać się poczucie, że już 
nic nie muszę i w związku z tym, ten 
wewnętrzny spokój powinien poprawiać 
ogólny nastrój i skutecznie blokować smutek 
starzenia się.  Jednak często wraz z obniżającą 
się dynamiką życia obniża się również nastrój i 
nasilają się negatywne myśli.  

 



Istotnym elementem jest tak zwany bilans życia.  
Szczególnie w okresie starości trudno już 

wybiegać w przyszłość, planować, stawiać 
sobie nowe cele i wyznaczać nowe zadania, 
czy też marzyć i realizować te marzenia,  
jednak jeśli jest taka szansa, to zawsze warto 
to robić.  

    Nie ma już możliwości by zacząć życie od 
nowa, więc to co minęło trzeba próbować 
dostrzec w pozytywnym świetle. Zawsze 
można odnaleźć pozytywne aspekty życia - to 
na nich trzeba się skupiać. 

 



Innym również istotnym zjawiskiem jest to, że 
dla osób starszych  przeszłość  jest często 
bliższa  i  jaśniejsza  niż  teraźniejszość.   

Wspomnienia dotyczące młodości  to źródło 
pozytywnych myśli i emocji.   

 
Chęć wysłuchania tych wspomnień przez inne 

osoby to bardzo ważny i przydatny mechanizm 
zapobiegający lub zmniejszający skutki 
zaburzenia depresyjnego.  

 



„Człowiek jest istotą społeczną” 
 

Dla prawidłowego doświadczania świata i siebie 
samego, dla adekwatnego funkcjonowania w 
otaczającej nas rzeczywistości, dla 
utrzymywania równowagi psychicznej  i dla 
wielu innych aspektów naszego życia 
potrzebujemy innych ludzi. 

 
Mówiąc metaforycznie "potrzebujemy lustra, 

jakim jest drugi człowiek".  
 



Informacje zwrotne płynące od innych ludzi, ich 
emocje i postawy pozwalają nam lepiej 
rozumieć  i porządkować samych siebie. 

 
Na każdym etapie życia, a szczególnie w okresie 

starości potrzebujemy też bliskich relacji z 
innymi ludźmi (ich zainteresowania, miłości, 
bliskości, poczucia, że jest się potrzebnym, 
ważnym  i  kochanym).  



Szczególnie w okresie, który rozpoczyna się po 
zakończeniu aktywności zawodowej (w wieku 
emerytalnym)   bliskie osoby  (rodzina, 
przyjaciele)  są głównym źródłem zdarzeń 
dających radość.  

Warto być z innymi, ale też warto być  i dla 
innych.  

Skutecznie przeciwdziała to powstaniu poczucia 
bycia niepotrzebnym i obniżeniu się poczucia 
własnej wartości. 

 



Jak mówi klasyk   "człowiek jest dobry, póki jest 
użyteczny".  

 
Jeśli więc w jakimś obszarze aktywności 

społecznej  (rodzina, grupa rówieśnicza, czy 
inne środowiska)  możemy być aktywni  i 
potrzebni,  to warto to robić.  

Poczucie, że jest się niepotrzebnym znacznie 
nasila proces depresji.  

 
 



Negatywna ocena otoczenia, obniżona 
samoocena prowadzą do ograniczenia, a 
czasem nawet zaniechania kontaktów 
interpersonalnych.  

U osób starszych sytuacja jest szczególnie 
dramatyczna, gdyż do ograniczeń 
wynikających z oczekiwań, a czasem presji 
społecznej dochodzą też ograniczenia 
wynikające z własnych słabości (niedomagań 
fizycznych i innych skutków normalnego 
procesu starzenia się). 

 



Trzeba podkreślić, że obie strony tej sytuacji 
muszą chcieć i być  aktywne, by nie dochodziło 
do poczucia izolacji  i  w  związku z tym, 
narastania objawów depresji. 

  
Fizyczna  oraz  intelektualna  aktywność 

stanowią też bardzo ważne czynniki 
warunkujące nasze zdrowie (zarówno fizyczne, 
jak i psychiczne), sprzyjają też utrzymywaniu 
wysokiego poziomu sprawności funkcji 
poznawczych.  

 



Ćwiczenia są ważne na każdym etapie życia, a 
szczególnie przydatne, gdy wkraczamy w wiek 
starości.  

Oczywiście ćwiczenia muszą być dostosowane 
do własnych możliwości i kondycji.  

Znam wielu seniorów dbających o swoją 
kondycję, aktywnych fizycznie i intelektualnie.  

  
Depresja łatwiej omija takie osoby. 
 



Trudnym momentem jest zakończenie pracy 
zawodowej i przejście na emeryturę. 

 
Do emerytury trzeba się wcześniej przygotować.  
 
Potrzebny jest plan na zagospodarowanie swojego 

czasu, na konkretne, ale spokojnie realizowane 
cele.   

Generalnie warto robić to, co lubimy, realizować 
swoje pasje i odkrywać nowe, warto być z 
innymi, szczególnie z osobami bliskimi.  



Mimo pewnych ograniczeń - jakie niesie ze sobą 
okres starości - dalej warto i trzeba szukać 
pozytywnych aspektów życia.  

 
To od nas zależy jak spostrzegamy samych siebie 

i otaczający nas świat.  
 
Pozytywne spostrzeżenia, myśli i emocje, będą 

sprzyjać zdrowiu i chronić przed depresją. 
 



Na zakończenie chcę jeszcze mocno podkreślić, 
że każda zmiana zachowania , czy postawy 
wymaga  na wstępie zmiany samooceny, 
trzeba ją modyfikować w taki sposób,  by 
działała na naszą korzyść.  

Pojawienie się nowych, pożądanych zachowań 
dokonuje się łatwiej, gdy nastąpiła zmiana 
interpretacji samego siebie i sytuacji 
społecznej.  

  Czyniąc to, co postanowiliśmy (np. stosując 
większą dbałość o nawyki zdrowotne) myślimy 
o sobie pozytywnie, lubimy siebie i w ten 
sposób wzmacniamy swoją samoocenę.  

 



Bądźmy aktywni,  bądźmy z innymi (najlepiej 
bliskimi) ludźmi,  szukajmy pozytywnych 
doświadczeń  i  generujmy optymistyczne, 
pozytywne myśli.  

 
Czego sobie i państwu życzę. 
 
 

Dziękuję  za  uwagę  
 



PS 
 
    Ja zaplanowałem na najbliższy weekend (a w 

zasadzie już się umówiłem z wnukami),  
    że pogramy w piłkę, tenis stołowy, zabawę 

intelektualną jaką może być matematyka (my 
lubimy rozwiązywać zadania i wyjaśniać to, co 
niewiadome)   oraz  jeśli pogoda dopisze 
również spacer i wspólne poszukiwanie 
pokemonów.  To  nasz sprytny plan, na bycie 
razem i dobre samopoczucie. 
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