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1
Depresja to nie choroba,

wystarczy wziąć się w garść.

Depresja bywa często bagatelizowana, określana raczej jako coś „chwilowego”, coś, 

co się przytrafia. Traktowana bardziej jako spadek nastroju aniżeli choroba, która 

ma ogromny wpływ na jakość życia. I chociaż wiele osób wierzy w mit, który mówi,

iż wystarczy jedynie wziąć się w garść, to nie ma to nic wspólnego z prawdą.

 Depresja jest opisana w medycznych klasyfikacjach, a według WHO stanowi 

czwartą najczęściej występującą chorobą na świecie. Nie ma to więc nic wspólnego  

z chwilowym spadkiem nastroju. Tak zwany „dołek” pojawia się zazwyczaj w wyniku 

określonego spojrzenia na aktualne, negatywne wydarzenia. Źródłem depresji zaś 

mogą być zarówno aktualne, jak i przeszłe problemy. Jednocześnie jej podłoże może 

być biologiczne lub psychologiczne.

 W czasie trwania depresji w całym organizmie zachodzą zmiany, które są następ-

stwem modyfikacji w układzie chemicznym mózgu. Odczuwany stan i dolegliwości 

nie są więc jedynie chwilowym spadkiem nastroju, ale rzeczywistymi objawami, które 

spowodowane są  zmniejszeniem się ilości neuroprzekaźników w mózgu - noradrena-

liny i serotoniny.

 Depresja jest poważnym stanem chorobowym, a nieleczona prowadzi do nasilenia 

i pogłębienia objawów. To z kolei generuje coraz więcej cierpienia. Im dłużej zwleka 

się z podjęciem odpowiednich działań, tym późniejsza terapia i kuracja mogą okazać 

się znacznie dłuższe i trudniejsze. Jednakże leczenie podjęte odpowiednio wcześnie, 

owocuje szybszymi efektami. Co istotne - chwilowe zmiany nastroju mijają samoistnie, 

depresja nie.


