
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Zwracam się do Pana Ministra w sprawie określenia systemu opieki medycznej w zakresie leczenia i tera-

pii osób chorych na depresję, a także działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki zaburzeń związa-

nych z depresją. 

Obecnie na świecie na depresję cierpi trzysta pięćdziesiąt milionów ludzi. Co piąta kobieta i co dziesiąty 

mężczyzna w ciągu życia ma co najmniej jeden epizod depresji, twierdzi prof. Bartosz Łoza, kierownik Kli-

niki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z badaniami profesora Łozy depresja 

u kobiet pojawia się przeważnie po urodzeniu dziecka, a u mężczyzn – w związku z niepowodzeniami zawo-

dowymi. 

W Polsce na depresję cierpi półtora miliona osób – dane podaję za ogólnopolską kampanią „Forum prze-

ciw depresji”. Coraz częściej ten typ zaburzeń psychicznych dotyka ludzi aktywnych zawodowo, odnoszą-

cych sukcesy, młodych, w wieku między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Dwukrotnie częściej 

zapadają na nią kobiety niż mężczyźni. Wśród przyczyn specjaliści wymieniają szybkie tempo życia, zabu-

rzenia proporcji między pracą i wypoczynkiem, przeciążenie obowiązkami. W szerszym kontekście można 

dopatrywać się związku rosnącego poziomu zachorowalności na depresję z brakiem umiejętności przystoso-

wawczych do przemian transformacyjnych. 

Przerażające są przewidywania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według której do 2020 r. depresja 

zajmie drugie miejsce – po chorobach układu krążenia – wśród chorób będących najczęstszymi przyczynami 

przedwczesnej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Według polskich specjalistów co najmniej połowa osób 

cierpiących na depresję nie zgłasza się do lekarza. W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje stereotyp zwią-

zany z leczeniem się u psychiatry. Ludzie boją się leczenia lekami przeciwdepresyjnymi. 

Czując się w obowiązku reagowania na problemy społeczne, proszę Pana Ministra o przedłożenie infor-

macji w następujących sprawach. 

1. Jak zbudowany jest polski system wsparcia i kompleksowej opieki medycznej dla osób cierpiących na 

zaburzenia związane z depresją? 

2 Jakie środki finansowe przeznaczane są przez Ministerstwo Zdrowia na działania profilaktyczne doty-

czące problemu społecznego, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na depresję? 

3. Czy Ministerstwo Zdrowia koordynuje realizację programów specjalnych w obszarze wsparcia osób 

chorych na depresję i ich bliskich? 
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