10

8 kwietnia 2010 rr.. T
ydzieñ T
Tydzieñ
Trrybunalski

Depresja ogarnia równie¿ m³odych
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- Ob³o¿enie na oddzia³ach psychiatrycznych jest stuprocentowe; ludzie
dzwoni¹, dowiaduj¹ siê, pytaj¹ o wolne
miejsca i formy pomocy. Personel obserwuje systematyczny wzrost pacjentów uskar¿aj¹cych siê na depresje - od
kilku lat ten wskaŸnik wzrasta i nie jest
przesad¹ stwierdzenie, ¿e dochodzi do
75% ogó³u hospitalizowanych. Pacjenci z depresj¹ to osoby w ró¿nym wieku,
nie ma tu regu³y; choæ od pewnego czasu widaæ wiêcej osób m³odych dotkniêtych t¹ chorob¹ - mówi Robert Kornacki, rzecznik prasowy Wojewódzkiego
Szpitala im. Jana Paw³a w Be³chatowie.
Podobne spostrze¿enia dotycz¹ce
choroby, jak¹ jest depresja, ma ordynator Oddzia³u Psychiatrycznego II Marcin Budnik. Obserwuje znacznie
zmniejszaj¹c¹ siê œredni¹ wieku ludzi
dotkniêtych chorob¹. T³umaczy, jakie s¹
przyczyny tego zjawiska.
- Publicystyka i badania psychiatryczne dowodzi³y, ¿e choroba depresyjna dotyczy ludzi w okresie inwolucji,
czyli po 40 roku ¿ycia. Zmiany zwi¹zane z zaburzeniami hormonalnymi, które „otrzymujemy” w okresie przekwitania, mog¹ predestynowaæ do powstania zaburzeñ depresyjnych. Tak s¹dzono kiedyœ. Natomiast w ostatnim okresie, najprawdopodobniej w zwi¹zku z
przemianami ustrojowymi i sytuacj¹
rynkow¹, która panuje (np. na rynku
pracy), depresja zaczê³a dotyczyæ m³odych ludzi. Tych w wieku miedzy 20 a
30 rokiem ¿ycia - mówi psychiatra Marcin Budnik. - Zaczynaj¹ wystêpowaæ u
nich zaburzenia typowo depresyjne, czyli
obni¿enie nastroju, brak wiary we w³asne si³y, niechêæ do pracy, do zdobywania nowych przestrzeni ¿yciowych. Bardzo czêsto ci ludzie nie zg³aszaj¹ siê do
lekarza, bo si³y witalne s¹ jeszcze wystarczaj¹ce, natomiast ca³a sfera emocjonalna znacznie siê pogarsza. To spowodowane jest wieloma czynnikami. Te
g³ówne to tzw. wyœcig szczurów, brak
pracy, wysokie wymagania spo³eczne.
W dzisiejszych czasach m³odzi ludzie czêsto musz¹ zadawaæ sobie pytania typu, gdzie bêd¹ pracowaæ, za ile
i czy w ogóle. Czy bêd¹ mieæ mieszkanie, ile bêd¹ musieli za nie p³aciæ i czy
bêdzie ich na nie staæ. Czy w zwi¹zku z
tym bêd¹ musieli zmieniaæ miejsce zamieszkania? Czasem psychika m³odego
cz³owieka zmaga siê z takimi trudnoœciami - mówi ordynator Marcin Budnik.
- Obserwujê coraz wiêcej osób chorych na depresjê. Zjawisko to wyraŸnie
siê nasila. Powody s¹ ró¿ne, ale na pewno ma na to wp³yw cywilizacja, styl ¿ycia
i narastaj¹ce stresy - mówi Ireneusz Kaczorowski, psychiatra, ordynator Oddzia³u Psychiatrycznego i Psychiatrycznego
Dziennego w Szpitalu Wojewódzkim im.
Jana Paw³a w Be³chatowie.
To nie jednorazowy smutek
- Naczelny objaw to smutek i brak
energii. Czêsto chory ma k³opoty ze
snem. Niekiedy pojawiaj¹ siê myœli samobójcze. Niestety czêsto rodzina cho-

rego nie potrafi zaobserwowaæ tych
zmian lub nie zdaje sobie z nich sprawy. Rady typu „weŸ siê w garœæ” czy
usilne organizowanie czasu tej osobie
nie pomog¹. Wrêcz przeciwnie –
twierdzi Ireneusz Kaczorowski.
- ¯eby podejrzewaæ, ¿e mamy do
czynienia z depresj¹, musimy wiedzieæ, czy te dolegliwoœci psychiczne
utrzymuj¹ siê d³ugi czas i samoistnie
nie przechodz¹. Czasem wystêpuj¹ w
sposób nawrotowy. To nie jest jednorazowy smutek, który mija po kilku
godzinach lub dniach. Zaburzenia
emocjonalne utrzymuj¹ siê przez kilka tygodni co najmniej. To nie tylko
zaburzenia nastroju, ale przykre myœli o œmierci, czarnowidztwo, brak nadziei, poczucie winy, zaburzenia snu,
myœli lub tendencje samobójcze, poczucie jakiejœ ciê¿kiej choroby psychicznej lub somatycznej. Wszystko
zale¿y od nasilenia tych objawów mówi Marcin Budnik.

riat. Nie chc¹c byæ okrzykniêtym przez
œrodowisko, w którym ¿yjemy, takim
przezwiskiem, rezygnujemy z wizyty.

dem”. Miêdzy innymi takie filmy powoduj¹ strach u potencjalnych pacjentów - mówi Marcin Budnik.
- Warto przyjœæ do specjalisty
i nie jest to ¿aden wstyd. Nie ma
stygmatyzacji. Powoli dojrzewamy
do tego jako spo³eczeñstwo. Warto
wspomnieæ, ¿e w skrajnych przypadkach depresja prowadzi do
œmierci. Samobójstwo dla tych osób
jest rozwi¹zaniem ich problemów
- mówi Ireneusz Kaczorowski.
Tê chorobê mo¿na wyleczyæ

- Od kilkunastu lat jest mnóstwo
bardzo dobrych leków, które prawie w ponad 90% przynosz¹ ulgê
i poprawê stanu psychicznego w
sposób bardzo znaczny. Taki cz³owiek bardzo szybko wraca do spo³eczeñstwa. Podstawowa rzecz to
diagnostyka. Po niej nastêpuje leczenie farmakologiczne. Leczenie
samoistne istnieje owszem, ale jest
Do lekarza jak najszybciej
zagro¿enie, ¿e dolegliwoœæ mo¿e
siê utrwaliæ. Pacjent choruj¹cy na
Jedni specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e w ra- W ostatnim okresie, najprawdopodobniej w zwi¹z- depresjê powinien za¿ywaæ leki.
zie problemów ka¿dy moment na wi- ku z przemianami ustrojowymi i sytuacj¹ rynkow¹, która Czasem potrzebna jest hospitalizadepresja zaczê³a dotyczyæ równie¿ m³odych luzytê u psychiatry jest dobry. Inni alar- panuje,
cja. Chcê zaznaczyæ i jednoczeœnie
dzi. Najczêœciej tych w wieku miedzy 20 a 30 rokiem
muj¹, ¿e depresja nieleczona mo¿e siê ¿ycia - mówi Marcin Budnik, psychiatra, ordynator Od- uspokoiæ potencjalnych pacjentów,
utrwaliæ. Wszyscy jednak przestrze- dzia³u Psychiatrycznego II w Szpitalu Wojewódzkim im. ¿e nasz oddzia³ jest jedynym w wogaj¹ przed samodzielnym siêganiem Jana Paw³a II w Be³chatowie.
jewództwie, a równie¿ jeden z
po leki.
niewielu w Polsce o takim profilu.
- Nie nale¿y leczyæ siê na w³asn¹
Nasi pacjenci z zaburzeniami derêkê. Zdecydowanie odradzam przyjpresyjnymi i nerwicowymi nie
mowanie leków, które sami sobie wyuto¿samiaj¹ siê z pacjentami z zaznaczymy. Specjalista udziela pomoburzeniami psychicznymi. Kontakt
cy i tylko on dziêki swojej wiedzy jest
z pacjentem psychotycznym dodatw stanie pomóc pacjentowi. Nie ma
kowo mo¿e nasilaæ negatywne zaz³ego momentu na wizytê u specjaliburzenia emocjonalne. Watro tych
sty, ale najlepiej jak najwczeœniej. Ja
pacjentów oddzieliæ - t³umaczy
jestem w stanie zrozumieæ chor¹ osoBudnik.
bê, sk¹d bierze siê ta zw³oka. W ogóle
Psychiatrzy alarmuj¹, ¿e nieledobrze, ¿e pacjent zdecyduje siê
czona depresja powoduje utrwaleprzyjœæ, wiêkszoœæ depresji jest nielenie choroby. Tak jak w przypadku
czonych. Chocia¿ od kilku lat poprachoroby wieñcowej czy cukrzycy.
wi³a siê œwiadomoœæ w tej kwestii.
- Jeden incydent powoduje przeCoraz mniej osób wizytê u psychiatry
tarcie szlaku biochemicznego w
traktuje jako wstyd. Coraz wiêcej osób
mózgu, który póŸniej mo¿e siê
przychodzi i mówi¹ otwarcie: mam deuaktywniaæ i nastêpuje nawrót chopresjê i potrzebujê pomocy. Sami rozroby - mówi Budnik.
poznaj¹ objawy, czytaj¹c ksi¹¿ki na ten
Leczenie depresji to d³ugotrwatemat lub sprawdzaj¹c w Internecie ³y proces. Po wyzdrowieniu pamówi ordynator Kaczorowski.
- Zjawisko to wyraŸnie siê nasila. Powody s¹ ró¿ne, cjent musi byæ kontrolowany. - Nie
ale na pewno ma na to wp³yw cywilizacja, styl ¿ycia ma poprawy po kilku dniach bra- Próba leczenia siê we w³asnym za- i narastaj¹ce stresy - mówi Ireneusz Kaczorowski, psy- nia leku. Do 6 miesiêcy mo¿e trwaæ
chiatra, ordynator Oddzia³u Psychiatrycznego i Psychiakresie, leczenie paralekami lub korzy- trycznego Dziennego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana leczenie i ma zawsze kilka etapów.
stania z niefachowej pomocy mo¿e Paw³a w Be³chatowie.
Pacjent psychiatryczny przychodzi
spowodowaæ pog³êbienie lub utrwalena wizyty przez wiele lat. Nawet
nie dolegliwoœci. Wa¿ne, by kontakto- Tak siê dzieje, ale do momentu do- mam takich pacjentów, którzy przywaæ siê szybko z lekarzem. Nie wolno póki ktoœ nie czuje siê bardzo Ÿle. Ta- chodz¹ do mnie ju¿ 20 lat. Razem siê
czekaæ a¿ dolegliwoœci same ust¹pi¹. kie myœlenie przestaje funkcjonowaæ w starzejemy. To jest nieustanny kontakt.
Trzeba zwróciæ siê o pomoc do specja- momencie, kiedy chory zaczyna psy- Wielu pacjentów jest zadowolonych z
listy, bo to jest cz³owiek, który siê na chicznie umieraæ. Wtedy nie ma znacze- terapii i wraca do normalnego ¿ycia.
tym zna. Czêsto tacy pacjenci trafiaj¹ nia, czy to psychiatra, czy ksi¹dz, po Wszystkie objawy znikaj¹. Dlatego nie
do neurologów lub do lekarzy pierwsze- prostu szuka siê pomocy. Punkt widze- trzeba baæ siê wizyty, bo leczenie polego kontaktu. B³¹d. Ja uwa¿am, ¿e jest nia zmienia siê ju¿ po pierwszej wizy- ga na wspó³pracy z pacjentem - uspoto nieodpowiedni kierunek, bo psychia- cie. Dochodz¹ mnie informacje, jak bar- kaja Marcin Budnik.
trzy maj¹ o wiele wiêkszy baga¿ do- dzo ludzie boj¹ siê spotkania z takim
œwiadczeñ zawodowych i o wiele lepiej lekarzem jak ja. Jednak szybko przekoPrzesz³oœæ ma znaczenie
potrafi¹ znaleŸæ pomoc ni¿ lekarze in- nuj¹ siê, ¿e to jest normalna pomoc, a
nych specjalnoœci (nie odmawiaj¹c im psychiatra to zwyk³y lekarz, który niO tym, ¿e warto prze³amaæ strach,
umiejêtnoœci medycznych) - mówi or- czym nie zagra¿a. Oddzia³ psychiatrycz- pójœæ do specjalisty i rozpocz¹æ leczedynator Budnik.
ny ju¿ nie jest oddzia³em zamkniêtym, nie, mówi jedna z pacjentek, pani GraCzasem jednak pójœcie do psychia- to jest mit. Tego nie ma. To nie jest tak ¿yna*.
try dla wielu z nas oznacza jedno: wa- jak w „Locie nad kuku³czym gniaz- Leczê siê od wielu lat. By³o lepiej,

ale jednak od kilku tygodni mój stan siê
pogorszy³. Trzês¹ mi siê rêce, nogi, jestem bardzo p³aczliwa. Czasem, kiedy
idê ulic¹ coœ mi siê przypomni, jakieœ
wydarzenie i nie mogê powstrzymaæ
p³aczu. Chowam siê wtedy w bramê,
¿eby ludzie mnie nie widzieli. Kiedy Ÿle
siê czujê, to nie lubiê wychodziæ z
domu. Bojê siê wsiadaæ do autobusu,
boje siê z niego wysiadaæ, bo mam wra¿enie, ¿e te schodki usun¹ mi siê spod
nóg i upadnê. Bojê siê cierpienia. Bojê
siê œmierci. Dlatego ponownie przysz³am na wizytê do szpitala. Mam zaufanie do tych lekarzy. To bardzo dobry szpital. Jeœli ktoœ chce wyzdrowieæ
nie mo¿e baæ siê wizyty u psychiatry.
Ja bardzo chcê wyzdrowieæ, rozpocz¹æ
pracê. To jest moje marzenie. Przychodzê tu, bo boje siê zwariowaæ. Kiedy
regularnie biorê leki, jest dobrze. Ci,
którzy Ÿle siê czuj¹, powinni wiedzieæ,
¿e warto tu przyjœæ. Mo¿na poczuæ du¿¹
ulgê - mówi pani Gra¿yna, pacjentka.
Lekarze psychiatrzy równie¿ przekonuj¹, ¿e nie nale¿y baæ siê wizyty. Takie spotkanie to przede wszystkim rozmowa. Szczegó³owa. Czasem nawet
bardzo.
- Podczas pierwszej wizyty prowadzimy dog³êbne badania. Pytamy o
emocje i g³ówne skargi. Ka¿d¹ sferê
musimy przebadaæ. Zaburzenia depresyjne maj¹ ró¿ne pod³o¿a - mówi asystent na oddziale psychiatrycznym Rafa³
KuŸma.
Przekonuje on, ¿e depresja to „temat
rzeka”, który nie sposób podj¹æ w krótkim czasie. Stwierdza, ¿e zazwyczaj leczenie to d³ugotrwa³y proces, poniewa¿
przyczyna depresji jest zwykle bardzo
odleg³a. Zazwyczaj kszta³tuje siê ju¿ w
dzieciñstwie.
- Najczêstszym powodem wystêpowania tej choroby s¹ straty, jakich cz³owiek doœwiadczy³ w ¿yciu. Czasem jest
to œmieræ lub nieobecnoœæ mentalna (np.
ojciec alkoholik, który fizycznie jest, ale
nie wspiera, nie interesuje siê). Czasem
pod³o¿em depresji jest alkohol, ró¿nego rodzaju leki czy narkotyki. Depresja
dotyka ró¿nego rodzaju ludzi. Czasem
nawet tych, którzy osi¹gnêli w ¿yciu
swój cel. Przesz³oœæ bardzo mocno
wp³ywa na obecny stan pacjenta - mówi
Rafa³ KuŸma.
Wydaje siê, ¿e tak w³aœnie jest w
przypadku pani Gra¿yny. Strata towarzyszy³a jej przez wiele lat.
- Pochowa³am mê¿a, matkê, kiedy
by³am dzieckiem, zgin¹³ mój ojciec.
Mój drugi m¹¿ pi³. Musia³am wzi¹æ z
nim rozwód. Od m³odych lat mia³am
nerwice i leczy³am siê u neurologa, który po pewnym czasie skierowa³ mnie do
tego szpitala. Moja mama te¿ chorowa³a po œmierci ojca. By³a dobr¹ kobiet¹,
ale bardzo nerwow¹. Tak czasem mnie
szarpa³a, ale nieczêsto. Czasem przypominam sobie œmieræ bliskich. Wtedy
ogarnia mnie straszny ból i od razu p³aczê. Raz p³aczê, raz siê œmiejê. Na
szczêœcie mam córki, one mnie wspieraj¹ - wyjawia pani Gra¿yna.
* imiê pacjentki zosta³o zmienione

