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„Depresja - porozmawiajmy o niej” 
  

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania 
Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia 
publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia 
stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. 
 
 W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 r. WHO podejmuje działania mające na celu 
promocję wiedzy o depresji, ponieważ wraz z  rosnącym rozpowszechnieniem tej choroby, coraz ważniejsze 
staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, a także o sposobach 
jej wykrywania i leczenia. 
Organizując wydarzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2017, WHO pragnie: 

• doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu depresji, ogromnym obciążeniu 
tą chorobą i jej poważnych następstwach, we wszystkich krajach bez względu na wiek czy status 
społeczny; 

• spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce z chorobą, które 
będą obejmować zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami 
chorymi na depresję; 

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama 
rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób 
psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi 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.    
Informacje ogólne  
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. Ale 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.   
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). Materiały 
przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.   

Więcej informacji na stronach WHO - Światowej Organizacji Zdrowia. 
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