
350 mln osób na świecie
cierpi na depresję
(ok.5% populacji)

83 mln osób w Europie
(ok.27% populacji)

1,5 mln osób w Polsce
   (to prawie tyle, ile mieszka w Warszawie)

DEPRESJA
 w Polsce i na świecie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest 4 najbardziej powszechną 
chorobą na świecie, po bólach kręgosłupa, anemii i chorobach płuc. Do 2030 roku 

wysunie się na pierwsze miejsce. Depresja może dotknąć każdego, bez względu na rasę, 
wiek, płeć, status społeczny i aktywność towarzyską.

W Polsce około 800 tys osób jest leczonych 
farmakologicznie z powodu depresji i stanów 

lękowych. Według nieoficjalnych szacunków na 
depresję cierpi 1 na 10 Polek/Polaków.

1% dzieci w wieku przedszkolnym

2% dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat

20% młodzieży od 12 do 18 roku życia

Na kliniczną depresję cierpi w Polsce: Objawy depresji u dzieci, młodzieży i dorosłych:
smutek
ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które 
dotychczas sprawiały radość (anhedonia)
zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie 
lub pobudzenie
poczucie braku nadziei i sensu życia
niskie poczucie własnej wartości, poczucie bezradności
nadmierne poczucie winy
nawracające myśli o śmierci i samobójstwie
spadek energii
ciągłe poczucie zmęczenia
zaburzenia koncentracji uwagi
wzrost lub spadek apetytu
zmiana wzorca snu
dolegliwości bólowe, nerwobóle, bóle głowy/brzucha, które nie 
reagują na leki

20-40  lat: w tym przedziale wiekowym 
najczęściej diagnozuje się depresję

 

na depresję zapada 2 razy więcej kobiet
w ponad 50% przypadków depresji towarzyszą stany 
lękowe



Samobójstwa
w 2017 roku w 2017 roku w Polsce 730 młodych osób podjęło próbę samobójczą

aż 116 z nich zakończyło się śmiercią

40%-80% chorych na depresję osób w różnym wieku ma myśli samobójcze

20%-60% chorych na depresję osób w różnym wieku podejmuje próbę samobójczą

15% chorych na depresję osób w różnym wieku skutecznie odbiera sobie życie

codziennie z powodu depresji umiera na świecie 3 800 osób

co 40 sekund na świecie zabija się człowiek

aż 16 Polek/Polaków odbiera sobie życie każdego dnia – to więcej ofiar niż w przypadku wypadków 
drogowych

Leczenie depresji

FARMAKOTERAPIA
- LEKI 

ANTYDEPRESYJNE
efekty widoczne

po ok. 4 tygodniach

PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA
LUB GRUPOWA

efekty zależne od 
pacjenta

 

ELEKTROWSTRZĄSY
ciężkie przypadki

depresji,
depresja lekoodporna

najlepsze efekty daje połączenie tych metod


