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Wykład: Psychoterapia depresji w wieku podeszłym 

 

STRESZCZENIE 

 Zaburzenia afektywne i lękowe należą do najczęstszych problemów psychicznych 

wieku podeszłego. Ocenia się, że w populacji ogólnej po 65 roku życia 8%–15% spełnia kryteria 

dla większego zaburzenia depresyjnego. Niektórzy autorzy sugerują, że rozpoznanie depresji 

u osób powyżej 65 lat jest zaniżone nawet o około 40%. Większe zaburzenie depresyjne u 

starszych pacjentów u około 20% do 50% badanych manifestuje się pogorszoną sprawnością 

funkcji poznawczych (zaburzona uwaga, upośledzone zapamiętywanie, obniżona sprawność 

funkcji wykonawczych, planowania, inicjowania czynności, dążenia do celu), obniżonym 

wglądem chorobowym oraz ograniczoną sprawnością motoryczną.  

 Odpowiedź  terapeutyczna u chorych po 65 roku życia jest taka sama jak w młodszych 

grupach wiekowych. Dotyczy to interwencji farmakologicznych, psychoterapeutycznych i 

kombinowanych, a współczesne standardy leczenia depresji wieku podeszłego uzasadniają 

potrzebę zintegrowanego leczenia opartego o farmakoterapię, psychoterapię oraz 

socjoterapię.  

 Większe zaburzenie depresyjne w tej grupie chorych w wieku podeszłym jest dużym 

problemem diagnostycznym. Często zaburzenia te nie są właściwie rozpoznawane. Jednym ze 

stereotypów jest to, że jest to naturalny, nieunikniony proces starzenia, a nie odrębna 

jednostka chorobowa, a takie objawy, jak: spadek zainteresowań, utrata energii, zaburzenia 

snu i somatyzacja objawów, są wyrazem występujących w tym wieku innych chorób. 

 Terapia poznawczo-behawioralna (CBT - cognitive behavioural therapy) należy do 

najlepiej udokumentowanych form psychoterapii i ma swoje miejsce w algorytmach leczenia 

zaburzeń i chorób psychicznych. U jej podstaw leżą koncepcje, które zakładają, że proces 



IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna 

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?” 

01-02.12.2017, Gdańsk 

 

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Gdańska ● Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży                                                       

●  Uniwersytet Gdański  ●  Fundacja Psychologiczna 

 

 

uczenia się determinują zachowania (terapia behawioralna), nabywanie i utrwalanie 

przekonań i sposobu widzenia świata (terapia poznawcza). Celem terapii poznawczo-

behawioralnej, stosowanej w podeszłym wieku, może być także adaptacja do nowej sytuacji 

oraz ponowna identyfikacja poczucia niezależności w przypadku konieczności opieki osób 

drugich. Innym czynnikiem wpływającym na efekty psychoterapii jest dotychczasowy przebieg 

choroby oraz stan cywilny. Pacjenci z pierwszym epizodem depresji w podeszłym wieku 

charakteryzowali się lepszymi wynikami uzyskanymi dzięki psychoterapii niż chorzy z 

wieloletnim wywiadem chorobowym, a pacjenci samotni uzyskiwali gorsze wyniki niż chorzy 

będący w związkach. 

 Wykazano, że stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w grupie pacjentów 

powyżej 65 lat jest tak samo skuteczne w formie zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a 

uzyskane efekty terapii są utrzymywane przez co najmniej około 2 lata po jej zakończeniu. W 

przypadku depresji o lekkim lub umiarkowanym nasileniu stosowanie izolowanej 

psychoterapii jest równie skuteczne jak stosowanie izolowanej farmakoterapii. W ciężkich 

przypadkach najlepsze efekty przynosi terapia skojarzona. Wykazano również, że stosowanie 

izolowanej psychoterapii podtrzymującej zmniejsza liczbę nawrotów choroby.  

 Przebieg odpowiedzi terapeutycznej i rokowanie długoterminowe w większym 

zaburzeniu depresyjnym zależne są od szeregu czynników biologicznych, psychologicznych i 

społecznych. W świetle badań wydaje się, że każdy rodzaj interwencji jest właściwy w leczeniu, 

a czynnikiem rokowniczym  nie jest rodzaj, a raczej czas upływający do inicjacji adekwatnego 

leczenia. Obserwacje kliniczne wskazują, że długi czas nieleczonych zaburzeń nastroju jest 

predyktorem narastającej oporności na leczenie przeciwdepresyjne. W wymiarze klinicznym 

konsekwencją tych obserwacji jest nacisk, jaki powinien być kładziony na uzyskanie pełnej 

remisji przy leczeniu większego zaburzenia depresyjnego i redukcji okresu nieleczonego 

epizody afektywnego do minimum. 
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 Większe zaburzenie depresyjne, które występuje w podeszłym wieku, jest złożonym 

problemem, na który wpływają nie tylko czynniki biologiczne, ale także psychologiczne i 

socjologiczne. Dlatego w tej grupie pacjentów leczenie powinno być kompleksowe i nie 

ograniczać się jedynie do podania środków farmakologicznych. 

 

 


