
Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

Zapisz w zeszycie  

 

Lekcja 

Temat:  Choroby cywilizacyjne – wybrane problemy zdrowia psychicznego. 

 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika ze strony 133 

2. Depresja 
a) Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną 

niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym 

zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście 

procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co 

dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych 

dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu 

pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków 

pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa 

otrzymuje adekwatne leczenie. 

b) Objawy depresji 

- Stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności - umiejętności 

cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako 

radosne, aż do całkowitego ich zaniku (anhedonia). Obniżenie nastroju 

i przeżywania, połączone ze zobojętnieniem („jest mi wszystko jedno, co się dzieje 

i co się stanie”), poczucie pustki. Czasami zmienny (labilny), drażliwy nastrój, 

trudność w kontrolowaniu włtroju oraz smutek (mające głęboki i przenikliwy 

charakter, doświadczane przez większość czasu), płacz, który coraz trudniej 

kontrolować, a czasami niemożność panowania nad własnymi emocjami, 

impulsywność niezgodna z dotychczasowym zachowaniem. 

 

- Ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych 

zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do 

skrajnego zaniechania tych czynności (abulia) – na przykład niemożność wstania 

z łóżka, wykonania najprostszych czynności higienicznych, jak ubranie się, 

umycie, uczesanie. Stopniowa utrata energii życiowej i zmniejszenie wrażliwości 

na bodźce emocjonalne (apatia). Wzmożona męczliwość, przewlekłe zmęczenie 

z ograniczeniem codziennej aktywności. Czasami pobudzenie psychoruchowe 

z poczuciem zwiększonego napięcia wewnętrznego, niepokoju oraz niemożnością 

znalezienia sobie miejsca. 

 



3. Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) 
a) Anoreksja, określana terminem medycznym jako jadłowstręt psychiczny (gr. 

anorexia nervosa), to zaburzenie w przyjmowaniu pokarmów skutkujące niską 

wagą pacjenta, lękiem przed przybraniem na wadze oraz świadomym 

odmawianiem posiłków. Wiele osób dotkniętych anoreksją uważa, że pomimo 

widocznej niedowagi, w rzeczywistości nadal są otyli. Anoreksja jest zaburzeniem 

odżywiania o podłożu psychicznym charakteryzującym się usilnym dążeniem do 

zredukowania masy ciała. Osoby cierpiące na tą przypadłość bardzo często popadają 

w skrajność i nie przestają się ochudzać nawet, gdy dochodzi do wyniszczenia 

organizmu. mniej sił. 

b) objawy 

Osoby chore na anoreksję są w stanie przed długi czas ukryć swój aktualny stan 

fizyczny, tłumacząc, że nie mają żadnego problemu z wyglądem swojego ciała. 

Jadłowstręt psychiczny cechuje również wiele często powtarzanych czynności, 

mogących zamienić się w natręctwa. Należą do nich m.in. nieustane ważenie się, 

spożywanie niewielkich ilości posiłków oraz rygorystyczna selekcja składników 

diety. 

c) przyczyny 

Czynniki psychologiczne wpływające na występowanie anoreksji: 

-  lęk,  

-  obsesja,  

- kompulsje,  

- depresja,  

 - wygórowane ambicje,  

 - perfekcjonizm,  

- przebyta trauma fizyczna lub psychiczna,  

- kompleksy na temat własnego wyglądu,  

- zaburzenia osobowości.  

Skłonności rodzinne: 

- alkoholizm,  

- zaburzenia odżywiania,  

- silne więzy rodzinne lub dystans w relacjach z rodziną,  

- nadopiekuńczość rodziców nad dzieckiem.  

Czynniki genetyczne: 

- schorzenia układu pokarmowego,  

= negatywne bodźce działające podczas ciąży i w okresie okołoporodowym,  

- problemy z odżywianiem się na etapie wczesnego dzieciństwa.  

Bodźce kulturowe: 

 - przeświadczenie, że idealna figura jest oznaką sukcesu życiowego,  

- presja perfekcyjnego wyglądu wywierana na kobiet (gnębienie osób otyłych),  

- kompleksy i niezadowolenie ze swojego wyglądu. 

 

 

 

 

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-zaburzenia-psychiczne,depresja---objawy--leczenie--przyczyny-i-rodzaje-depresji,artykul,1597611.html
https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,alkoholizm,artykul,1633925.html


4. UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE –  
zapoznaj się z treścią podręcznika strony 136-137 

 

 

ZOBACZ FILMY 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1ilT3vLEA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GELls5vVnA 

 

Zadanie  

1. Wymień główne objawy 

- anoreksji 

-depresji 

-uzależnień behawioralnych 

 

Odeślij zadanie na adres jolanta.nenko@onet.pl 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1ilT3vLEA
https://www.youtube.com/watch?v=8GELls5vVnA

