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DEPRESJA - POROZMAWIAJMY O NIEJ! 
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by WHO 

Dnia 7 kwietnia uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do obchodów Światowego 

Dnia Zdrowia. Tematem przewodnim kampanii społecznej w 2017 jest depresja. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we 

wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność 

cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, 

a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy 

zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą 

najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. 

Depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest 

depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację 

związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. 



Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016 czyli 

w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich 

krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało. 

Czym jest depresja? 

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, 

utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. 

Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten 

utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję 

występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany 

lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia 

bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. 

Główne założenie kampanii  

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ 

sama rozmowa o niej stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. 

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie 

powoduje  barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa 

z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej 

grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo 

w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach 

społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób 

do szukania pomocy. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana 

jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja 

Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka 

nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku 

rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). 

Wszystkich zainteresowanych problematyką zachęcamy  do odwiedzenia poniższej strony 

internetowej.: https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/7460-światowy-

dzień-zdrowia-2017-depresja-–-porozmawiajmy-o-niej 

     W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego (działania prozdrowotne) 

uczniowie klas młodszych zapoznali się z bajką edukacyjną: „ Psie opowieści, Smutek”. 

Po emisji rozmawiali o smutkach, nie tylko tych psich. O sposobach przezwyciężenia tej 

emocji. Jak pokonać smutek? Co jest najlepszym sposobem na małe codzienne smuteczki? 

Skąd się biorą łzy?  

Przedstawiciele klas IV – VI dnia  29 marca uczestniczyli w debacie nt. Czym jest 

depresja,  jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, gdzie szukać pomocy ? – którą 

poprowadzili studenci PWSZ w Płocku. Podczas lekcji wychowawczych, samorządy klasowe 

przekazały swoim rówieśnikom sprawozdanie z debaty oraz założenia tegorocznej kampanii 

społecznej „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Uczniowie wykonali plakaty ilustrujące zasady 

poprawy nastroju w szkole, które podziwialiśmy na forum szkoły w dniach od 5 – 12 kwietnia.  



W realizacji  prac wzięły udział klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4s, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 

6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 6g, 6h, 6s. Dziękujemy zaangażowanym uczniom i ich wychowawcom. 
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