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Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją  

Depresja seniora 

Gdy bliski choruje na depresję 

dzieci i seniorów może mieć 

jednak nietypowy przebieg.  

Depresja jest grupą złożo-

nych oraz różnorodnych ob-

jawów, zarówno psychicz-

nych, jak i fizycznych. Nieste-

ty jest też wciąż chorobą 

wstydliwą spotykającą się  

z brakiem zrozumienia i ak-

ceptacji, co powoduje bloka-

dę, nieuzasadniony wstyd 

przed zwróceniem się o po-

moc do lekarza psychiatry 

oraz  podjęciem leczenia.  

23 lutego obchodzimy Ogól-

nopolski Dzień Walki z De-

presją, ustanowiony w 2001 

roku przez Ministerstwo 

Zdrowia w celu edukowania 

na temat depresji, która nie 

jest samoistnie mijają-

cym stanem, a raczej 

zespołem zaburzeń 

psychicznych wyma-

gającym specjalistycz-

nego leczenia. Na 

depresję zapada ok. 

10% populacji ogól-

nej. Zazwyczaj cho-

rzy należą do grupy osób 

czynnych zawodowo po-

między 18 a 44 rokiem 

życia. Badania epidemio-

logiczne wskazują rów-

nież, że na depresję cierpi 

dwukrotnie więcej kobiet 

niż mężczyzn.  

Depresja to choroba cywili-

zacyjna, nie zna płci, wieku, 

rasy, pochodzenia. Na de-

presję chorują kobiety, męż-

czyźni, dzieci, młodzież i oso-

by starsze. W przypadku 

dzi do nieprzestrzegania 

zaleceń lekarskich odno-

śnie przyjmowania le-

ków), upośledza codzien-

ne funkcjonowanie, obni-

ża jakość życia i powoduje 

olbrzymie cierpienie ludz-

kie. 

Depresja stanowi jeden  

z najczęstszych, najważ-

niejszych i najrzadziej roz-

poznawanych problemów 

zdrowotnych u ludzi  

w podeszłym wieku. De-

presja nie jest elementem 

naturalnego starzenia się 

organizmu. Jeżeli nie jest  

leczona, to staje się przy-

czyną zwiększonej skłon-

ności do zapadania na 

inne choroby (zaostrza 

przebieg chorób, prowa-

W tym numerze: 

Depresja - podstawowe 

objawy. 

2 

Depresja opiekuna - na co 

zwracać uwagę? 

3 

Depresja seniora - na co 

zwracać uwagę? 

4 

Leczenie depresji. 5 

Jak pomóc choremu? 5 

Profilaktyka depresji. 6 

Rodzinny Dom Seniora 
ul. Kochanowskiego 32 
33 - 100 Tarnów 

Luty 

2021 r. nr 7 

 Nieformalna opieka nad drugą osobą, szczególnie jeśli stwarza ona duże 

wymagania, może stać się zajęciem czasochłonnym, zamieniając się w całodobową 

pracę. Obciąża zarówno z psychicznego, jak i z fizycznego punktu widzenia, prowadzi 

do zaprzestania wykonywania normalnych zajęć i zaniechania życia towarzyskiego.  

U opiekunów coraz częściej pojawiają się negatywne uczucia: gniewu, żalu, smutku, 

niepokoju, winy i wyczerpania. Nierzadko w wyniku ciągłego zmagania się  

z wymaganiami, które stawia konieczność troszczenia się o bliską osobę, sami 

opiekunowie zapadają na depresję. 

Opieka nieformalna a rozwój depresji 
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1. Zmiana nastroju i utrata zainteresowań.  

Podstawowym objawem pojawienia się tej choroby jest depresyjny nastrój oraz utrata zainteresowań i poczucia przyjemności 

niemalże we wszystkich obszarach dotychczasowego życia. 

2. Zmiana apetytu i wagi ciała.  

Osoby, które chorują na depresję mogą utracić także zainteresowanie jedzeniem albo pojawia się u nich nadmierny  apetyt. 

Symptomom tym towarzyszy odpowiednio utrata lub wzrost masy ciała. 

3. Zaburzenia snu.  

 Chorzy na depresję mogą budzić się w środku nocy i mieć problemy z ponownym zaśnięciem. Inni mogą zauważyć, że zmieniły 

 się ich nawyki – np. rozpoczynają teraz dzień o 5 lub 4 nad ranem. 

4. Zaburzenia psychomotoryczne.  

Niektórzy chorzy są bardzo niespokojni, chodzą tam i  z powrotem, wykręcają ręce, drapią się. Inni natomiast mogą mówić  

i myśleć w zwolnionym tempie, przez cały czas siedzą lub leżą bez ruchu. Potrzebują wiele czasu, aby udzielić odpowiedzi na 

pytania i wydają się nieobecni. 

5. Zmęczenie lub utrata energii.  

Osoby z depresją często czują się pozbawione energii oraz niezdolne do wypełniania swoich codziennych zajęć. Wstanie  

z łóżka, ubranie się i przygotowanie śniadania wydają im się czynnościami ponad ich możliwości. 

6. Poczucie bezwartościowości oraz nieproporcjonalne poczucie winy.  

Chorzy mogą rozważać jakieś dawne wydarzenia, nieustannie obarczając się za nie winą, wypaczać swoje wspomnienia, nega-

tywnie oceniać siebie i własne życie. 

7. Zaburzenia zdolności koncentracji lub niezdecydowanie.  

Osoby z depresją łatwo się rozpraszają, powoli myślą i mają trudności z koncentracją uwagi. Mogą skarżyć się na problemy  

z pamięcią i na problemy z wykonywaniem codziennych obowiązków. 

8. Powracające myśli o śmierci lub idea samobójstwa.  

Chorzy mogą odczuwać i myśleć, że ich życie jest beznadziejne, i lepiej byłoby dla nich oraz najbliższych, gdyby odeszli. Śmierć 

widzą jako jedyne wyjście z sytuacji, w której się znaleźli. 

Depresja - odczytywanie sygnałów.  

Jakie objawy wskazują na depresję?  

Ryzyko rozwoju 

depresji wzrasta wraz 

z czasem trwania 

opieki nad seniorem.  

Str. 2 

nawet do 4 lat od śmierci podopiecz-

nego. Stwierdzono zależność między 

depresją opiekuna a stanem funkcjo-

nalnym chorego. Im gorsza (mniejsza) 

sprawność seniora, tym większa moż-

liwość wystąpienia depresji u opieku-

na.   

Opieka nad starzejącym się, coraz 

mniej samodzielnym i obarczonym 

chorobami przewlekłymi członkiem 

rodziny jest szczególnie obciążającym 

zarówno fizycznie, jak i psychicznie 

zadaniem. Sprawowanie długotrwa-

łej opieki nad osobą chorą pociąga za 

sobą negatywne konsekwencje, które  

w literaturze nazywa się obciążeniem 

rolą opiekuna. Opiekunowie nieformal-

ni często borykają się z objawami lęku, 

mniejszą odpornością na infekcje, nad-

ciśnieniem tętniczym i depresją. Zmniej-

szona odporność może utrzymywać się 
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 doświadczanie negatywnych emocji szczególnie smutku, żalu, obojętności,  

 drażliwość, wybuchowość, płaczliwość, 

 zmienność nastroju, 

 izolowanie się od otoczenia, zaniechanie kontaktów towarzyskich, 

 utrata wcześniejszych zainteresowań, także ważnymi obowiązkami, 

 wrażenie ciągłego zmęczenia, poczucie utraty energii, 

 bóle głowy, zwiększenie lub brak apetytu oraz wzrost lub spadek wagi, 

 lęk, ogólny niepokój, 

 spadek libido, 

 zaburzenia snu - bezsenność lub nadmierna senność, wczesne budzenie 

się (kilka godzin wcześniej niż zwykle), 

 nasilenie niektórych lub wszystkich objawów w godzinach porannych i 

przedpołudniowych, a stopniowe ich łagodzenie w późniejszej części dnia, 

 poczucie winy - analizowanie błędów i złych wyborów życiowych, 

 obniżone poczucie własnej wartości, 

 brak nadziei, 

 trudności w skupieniu uwagi, spadek sprawności myślenia, osłabienie pamięci, 

 pogorszenie kondycji, męczliwość lub niepokój ruchowy, 

 myśli o śmierci i samobójstwie. 

 

 

Objawy depresji u opiekuna - na co zwrócić uwagę?  

Str. 3 2021 r. nr 7 

Jeśli obniżony nastrój  lub 

utrata zainteresowania niemal 

wszystkimi czynnościami  

i płynącymi z nich 

przyjemnościami utrzymuje się 

co najmniej dwa tygodnie, a 

dodatkowo występuje co 

najmniej pięć z wymienionych 

obok objawów należy 

skonsultować się z lekarzem 

rodzinnym lub lekarzem 

psychiatrą. 

PAMIĘTAJ! 
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1. Starsze osoby częściej koncentrują się na objawach soma-

tycznych (np. bólach brzucha, głowy) jako na głównych dole-

gliwościach. Obecność licznych objawów somatycznych  

o niewyjaśnionych przyczynach stanowi silną przesłankę na-

suwającą podejrzenie depresji. 

2. Seniorzy mogą także przyznawać, że znajdują się w stanie 

depresji, uważając jednak, że wynika ona z czynników soma-

tycznych, takich jak ból pleców lub ból towarzyszący zapale-

niu stawów. 

3. Seniorzy często również zgłaszają apatię, obojętność wobec 

otoczenia lub znaczny brak motywacji. 

 

Dodatkowe objawy (obserwowane głównie przez opiekunów): 

• Upośledzona samoobsługa. 

• Drażliwość. 

• Spowolnienie psychomotoryczne. 

• Niezdolność do skupienia uwagi. 

• Poczucie beznadziejności i niezdolność do planowania przy-

szłości. 

Objawy depresji u seniora - na co zwrócić uwagę?  
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Środowisko społeczne seniora a rozwój depresji. 

 W przypadku osób starszych przyczyną większości zaburzeń depresyjnych wydaje się być reakcja na wydarzenia 

i okoliczności życiowe związane z procesami starzenia się, chorobami i zmniejszoną sprawności fizyczną. Proces starze-

nia wiąże się z istotnymi zmianami dotyczącymi funkcji pełnionych w społeczeństwie i rodzinie, statusu majątkowego, 

stanu zdrowia i relacji interpersonalnych. Dla niektórych starszych osób ogrom tych zmian może być przytłaczający i mo-

że w rezultacie prowadzić do depresji. Do czynników przyspieszających rozwój depresji u ludzi starszych można zaliczyć: 

1. Przejście na emeryturę i związane z nim istotne zmiany: statusu majątkowego, bezpieczeństwa finansowego, roz-

luźnienie lub zanik więzi społecznych związanych z pracą, zmiany w wizerunku własnej osoby, samotność, brak celu 

w życiu (zwłaszcza, gdy brak stałych zainteresowań, hobby, zajęć). 

2. Choroby przewlekłe i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i samodzielności. Zmniejszenie sprawności fizycznej, 

odporności i siły, upośledzenie funkcjonowania zmysłów 

3. Utratę bliskiej osoby. Poczucie straty, towarzyszące śmierci współmałżonka jest silne i długotrwałe. Objawy depre-

sji, które nie ustępują po roku wskazują na powikłanie procesu żałoby. 

4. Znaczną zmianę sytuacji życiowej, zwłaszcza jeśli senior ma poczucie niewielkiego wpływu na podejmowane przez 

opiekunów decyzje (np. przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania). 

5. Problemy związane z autonomią, samoobsługą i kontrolą własnej osoby. 

6. Zmiany w dynamice rodzinnej związane z dorastaniem dzieci, pojawieniem się wnuków i prawnuków, zmianą ról  

w rodzinie. 

7. Przejęcie kontroli nad codziennym życiem seniora przez działające w dobrej wierze dorosłe dzieci lub wnuki 

(nadmierna kontrola i zbyt duże wymagania), co może prowadzić do znaczących napięć. 

 

Starość to czas przeżywania ciągłych utrat 

– wiecznej żałoby po kimś lub po czymś. 

Występują straty społeczne i biologiczne: 

człowiek traci zdrowie, sprawność psy-

chiczną i fizyczną. Nasilają się drobne 

codzienne dolegliwości: gorzej się widzi  

i słyszy, bolą nogi itp. Kumulują się różne 

problemy dnia codziennego, które odbie-

rają człowiekowi autonomię. Jak zinterpre-

tować objawy, które widzimy i o których 

opowiada nam podopieczny? Czy są one 

oznaką poważnego epizodu choroby, chro-

nicznego problemu życiowego czy też jest 

to zwyczajne zasmucenie będące normal-

ną reakcją na bieżące, nieprzyjemne wy-

darzenia w życiu seniora? 
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W leczeniu depresji kluczową rolę odgrywają:  

 skierowanie seniora do lekarza – psychiatry, 

 terapia psychologiczna,  

 zmiana stylu życia: zwiększenie aktywności fizycznej, interakcji spo-

łecznych, poprawa stanu odżywienia,  

 zapewnienie wsparcia ze strony rodziny i znajomych.  

Seniorzy zwykle niechętnie odnoszą się do perspektywy rozmowy z psychiatrą lub 

psychoterapeutą. Odczuwają obawy, że zostaną odebrani jako osoby nieradzące 

sobie w życiu, przegrane lub mające słaby charakter. Pomocne w podjęciu decyzji może okazać się uświadomienie podo-

piecznemu, że najlepsze wyniki w leczeniu depresji daje połączenie farmakoterapii z terapią psychospołeczną. 

 

 Rozmawiając z osobą chorą na depresję, należy zachować szczególną delikatność – jej zmartwienia są dla niej 

wyjątkowo dotkliwe, a żadna „dobra rada” nie ma sensu w obliczu bezsilności, stanowiącej istotę choroby. Zamiast 

przekazywać bezużyteczną sugestię „znam proste wyjście z sytuacji”, znacznie lepiej powiedzieć „możesz na mnie liczyć, 

powiedz, co mogę zrobić, byś poczuł się lepiej”. Oczywiście, nie oznacza to, że mamy w ogóle nie rozmawiać z bliską oso-

bą cierpiącą na depresję lub że nie możemy jej w żaden sposób pomóc. Przeciwnie: wsparcie i akceptacja otoczenia peł-

nią bardzo ważną funkcję w dochodzeniu do zdrowia. Co więc mówić, by chory wiedział, że może na liczyć na bliskich?  

 

Leczenie depresji u seniorów  
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Depresja to nie zwykły smutek,  

a choroba. Cierpiąca na nią osoba 

nie jest w stanie „ot tak” poczuć się 

lepiej. Do tego potrzebna jest 

profesjonalna pomoc oraz ogromne 

wsparcie bliskich.  

PAMIĘTAJ! 

• „Jestem tu dla ciebie”, 

• „Oczywiście, nie potrafię do końca zrozumieć, przez co 

przechodzisz, ale masz moje pełne wsparcie i akcepta-

cję”, 

• „Widzę, jak bardzo się starasz i doceniam to”, 

• „Co mogę dla ciebie zrobić? Na co masz ochotę?” 

• „Chcesz porozmawiać?” 

Takich zwrotów unikaj! Mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. 

• „Przesadzasz, innym jest trudniej i się nie załamują”, 

• „Masz takie wspaniałe życie i tyle rzeczy, za które możesz być wdzięczny”, 

• „To wszystko jest w Twojej głowie”, 

• „Wszystko będzie dobrze”, „Musisz myśleć pozytywnie”, 

• „Ludzie mają większe problemy”, 

• „Weź się w garść”, „Przestań być taki ponury”, 

• „Kiedy weźmiesz się za coś konkretnego?” 

• „Zrób coś ze sobą”, „Przestań się nad sobą użalać”.  
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Epizodowi depresyjnemu można zapobiegać dbając o higienę zdrowia psychicznego poprzez: 

 

1) Wysypianie się. Osoba dorosła powinna spać nieprzerwanym snem co najmniej przez 8 godzin dziennie. Niedo-

bór snu zwiększa drażliwość i może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i spadku nastroju. 

2) Aktywny wypoczynek. Ruch to zdrowie! Podróżując, poznając nowe osoby odrywasz się od spraw, które mogą 

potęgować stres i napięcie. Sport pomaga rozładować napięcie i radzić sobie ze stresem, dodatkowo podczas 

wysiłku fizycznego w organizmie uwalniane są endorfiny – tzw. hormony szczęścia. Ich niedobór sprzyja złemu 

samopoczuciu, zaburzeniom nastroju i apatii. 

3) Zdrowe odżywienie się. Zrównoważona dieta, bogata w warzywa i owoce, poprawia ogólne samopoczucie  

i sprawia, że czujemy się zdrowsi i pełniejsi energii. 

4) Nauczenie się radzenia sobie ze stresem. Każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie, bezpieczny sposób na 

jego rozładowanie. 

5) Utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 

Profilaktyka depresji 
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Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu bliskiej osoby...  

Jeśli masz jakiś problem, coś cię niepokoi tu uzyskasz pomoc i wsparcie: 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnowie tel. (14) 63 24 281 

Oddział  Dzienny Psychiatrii w Tarnowie tel. (14) 63 24 290 

W ramach Oddziału Dziennego Psychiatrii udzielane są świadczenia psychiatryczne dla osób powyżej 18 

roku życia obejmujące diagnostykę i terapię osób z chorobami psychicznymi. 

Antydepresyjny TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI tel. (22) 594 91 00  

Antydepresyjny TELEFON ZAUFANIA ITAKA tel. (22) 484 88 01  

 

Ciekawych i pożytecznych informacji mogą również dostarczyć książki i strony internetowe np.: 

„Jak pomagać dobrą radą. Poradnik”. Kennedy E., Charles S. („Depresja – choroba wszystkich ludzi”). 

„Geriatria” Rosenthal T., Naughton B., Williams M. („Diagnostyka i leczenie depresji”). 

„Living with depression”. Deborah Serani. 

 

https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/leczenie-depresji-ciekawe-artykuly?start=15  

https://kontaktwleczeniu.pl/depresja.html 

http://www.szpzlo.pl/baza_uslug-kategoria-77-poradnia_zdrowia_psychicznego_dla_dzieci.html
https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/leczenie-depresji-ciekawe-artykuly?start=15
https://kontaktwleczeniu.pl/depresja.html
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Jesteśmy placówką zapewniającą dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących 

mieszkańcami Tarnowa.  

 

Świadczymy usługi:  opiekuńczo-pielęgnacyjne,  

   aktywizująco-usprawniające  

   oraz wspomagające dla seniorów oraz ich opiekunów nieformalnych.  

 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.  

Zapewniamy m.in.: dowóz Uczestników,  

       specjalistyczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa,  

       wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).  

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie można uzyskać: 
 
Telefonicznie:  
Kierownik RDS p. Aleksandra Rucka nr tel.  +48 507 164 937 
Na stronie internetowej: 
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/projekty/rodzinny-dom-seniora-opis/ 

R O D Z I N N Y  D O M  
S E N I O R A  
 
U L.  K OC H A N OW S KI EG O  3 2  
33  -  1 00  T AR N ÓW  

 

ZAPRASZAMY! 
 

Jeśli ktoś z Twoich  
bliskich, znajomych, 
przyjaciół jest osobą 
starszą, potrzebującą 

wsparcia - zapraszamy 
do kontaktu! 

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje 
o prowadzonej rekrutacji można uzyskać  w Biurze Projektu, 
które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
ul. Kochanowskiego 32, Tarnów 
Sekretariat Izby  tel.: 14 621 57 69 / fax 14 621 31 48 

„Pożegnanie lata” w RDS. 


