
Męska depresja  

wyzwanie lat dwudziestych 



Wojtek Wychowaniec  

Projekt The Presja 

• Certyfikowany Trener kompetencji społecznych  

• Absolwent psychologii w zarządzaniu na UJ 

• Koordynator forum ekspertów Projektu The Presja 

• W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego 

• #mamterapeutę 



Wszystkie nasze działania mają przynosid ludziom ulgę psychiczną. Każdym 

krokiem przybliżamy się do świata bez presji, depresji i samobójstw. 

Zmieniamy świat na bardziej przyjazny, ludzki i łatwiejszy w przeżywaniu. 

 

 

www.thepresja.pl/why 

 

 



• Masowa edukacja 

• Profilaktyka i wsparcie w 
zmniejszeniu zachorowao 

• Wspieranie leczenia chorych 

• Badania i popularyzowanie 
nauki 

 

 

 



Cel badao: po stworzeniu raportu i wniosków przygotowanie 

materiałów edukacyjnych dla mężczyzn oraz dla kobiet które 

chcą wspierad swoich facetów. 

Po co badania? 



• bo statystyki się „nie kleją” 

• bo do fundacji dzwonią kobiety chcące pomóc mężom, ojcom i synom 

• bo liczba samobójstw w Polsce wśród mężczyzn nas poraża 

• bo nauka ma już pewne odpowiedzi 

• bo problem jest prawie nieobecny w przestrzeni publicznej 

• bo mężczyźni też szukają pomocy 

„WHY” projektu męska depresja? 



 

 

• Mężczyzna - wzorce i przekazy społeczne 

• Fakty i liczby 

• Objawy męskiej depresji 

• Co możemy zrobić - wyzwanie społeczne 

 

 

Agenda Webinaru 



GOTOWI? 



#1 
 

Mężczyzna 
 

wzorce i przekazy pokoleniowe 



Społeczeostwo narzuca pewien wzorzec męskich zachowao. Jest 
nam wmawiane od dziecka, że powinniśmy byd silni, 
zdecydowani, dobrze zbudowani, niezależni, bogaci i 

przedsiębiorczy. 

 
Wyjątek z wywiadu Gzegorza Borgo z twórcą firmu „Sztuka Samoobrony”  Ridleyem 
Stearns’em. Film z 2019 roku opowiada o wizerunku mężczyzny w obecnym świecie.  

 





Ze względu na dobry smak wybraliśmy tylko zdjęcia 
w koszulkach ;) co nie jest częste w M’sH 

 
Khal Drogo, Wiedźmin i Deadpool 

 –  
ideał mężczyzny? 



Wnioski z badania Anny Babickiej z Uniwersytetu 

Szczecioskiego na podstawie analizy treści wiodącego 

magazynu dla mężczyzn. 

Jaki jest wzorzec mężczyzny? 



• przystojny i zadbany  

• dobrze zbudowany, prowadzący zdrowy tryb życia 

(siłownia i odżywianie) 

• modnie ubrany, pachnący dobrą wodą toaletową  

wymiar 

fizyczny 



• prowadzi bardzo aktywne życie erotyczne 

• odpowiedzialny ojciec, który potrafi zająd się domem  

• profesjonalista, człowiek kreatywny 

wymiar 

społeczny 



• człowiek sukcesu 

• ambitny - posiadający dobrze płatną pracę i dobra 
luksusowe 

• kolekcjoner modnych gadżetów 

• odważny, cechujący się „silnym charakterem” 

wymiar 

psychiczny 



W powyższym opisie brakuje miejsca na zachęcenie do 
odpowiedzialności za zdrowie psychiczne. Zdrowie kojarzy się 
raczej z odżywianiem i siłownią, a kult „silnego charakteru” nie 
współgra z zachęcaniem do proszenia o pomoc specjalistów od 

zdrowia psychicznego.  



#1 Kobieta jest emocjonalna, a mężczyzna racjonalny -> pokazywanie 

emocji jest rzeczą kobiecą. Dlatego chłopcy bywają powstrzymywani 

przed pokazywaniem emocji, szczególnie smutku: „nie płacz”, „nie 

bądź beksa”, „nie bądź baba”. 

A co z przekazami rodzinnymi 

dotyczącymi roli mężczyzny? 



#2 Mężczyzna jest głową rodziny i to na nim spoczywa 

obowiązek zapewnienia ekonomicznego bytu rodzinie. Nie 

powinien się poddawać.  

A co z przekazami rodzinnymi 

dotyczącymi roli mężczyzny? 



#3 Silny mężczyzna vs. słaba kobieta.  

A co z przekazami rodzinnymi 

dotyczącymi roli mężczyzny? 



#2 
 

Fakty, liczby, statystyki 



Fakty i  L iczby  

 



2030 r. 



Depresja na świecie 

Ile ludzi (mln.) na świecie choruje na depresję? 



Depresja na świecie 

WHO: 350 mln ludzi!  



Depresja na świecie 

WHO: 350 mln ludzi!  



1,5 mln ludzi? 

2x Kraków  

Depresja w Polsce 

Dane publiczne wskazują, że w 2018 r. 
świadczenia z rozpoznaniem 

depresji udzielono 631,6 tys. osobom 



75% Polaków uważa swoją wiedzę o depresji za 

niewystarczającą.  

 

*Wynika z tego, że nie będziemy wiedzieć jak pomóc 

sobie i bliskim w przyszłości. 



Choroba i to śmiertelna 

Codziennie w Polsce 14 osób* odbiera sobie życie. 

5165* w 2020  

M: 4386 (85%)  K:  778 (15%) 

Spadek o 90 os., ale… 



Choroba i to śmiertelna 

Codziennie w Polsce 14 osób* odbiera sobie życie. 

5165* w 2020  

 

Spadek o 90 os., ale… 



#3 
 

Objawy męskiej depresji 





W depresji zaburzona jest 
gospodarka neuroprzekaźnikowa. 

 

Serotonina -> dobry nastrój 

Noradrenalina -> życiowy napęd  

Dopaminy -> uczucie przyjemności 



Kryteria diagnostyczne – ICD 10 

zmniejszenie energii 

osłabienie koncentracji i uwagi 

czarne myśli 

myśli o ucieczce/zniknięciu  

zaburzenia snu i śnienia 



Jakie są powody 

rzadszego 

diagnozowania 

depresji u mężczyzn? 



#1 Mężczyźni są mniej skłonni do dbania o swoje zdrowie 

psychiczne (do przyznawania się do objawów). 

Powody rzadszego diagnozowania 

depresji u mężczyzn wg Johna Oliffe and 

Melanie Phillips 



#2 Niespecyficzne objawy depresji mogą przykrywać 

„smutek” towarzyszący depresji. Na pierwszy plan 

wychodzą uzależnienia, czy zaburzenia osobowości.  

Powody rzadszego diagnozowania 

depresji u mężczyzn wg Johna Oliffe and 

Melanie Phillips 



#3 Część psychiatrów jest mniej wrażliwa na 

diagnozowanie depresji u mężczyzn ze względu na 

statystykę – poczucie, że to kobieca choroba. 

Powody rzadszego diagnozowania 

depresji u mężczyzn wg Johna Oliffe and 

Melanie Phillips 



Czym może różnić się męska depresja od kobiecej? 

Jakie specyficzne objawy mogą wystąpić u Panów? 

Specyficzne objawy męskiej depresji? 



Trudności w 
kontrolowaniu 

impulsów – ataki 
złości, a nawet agresji 

Skłonnośd do irytacji 



Dysonans w rozumieniu roli 
mężczyzny – problemy z 

radzeniem sobie ze 
społecznymi wymaganiami 

wobec mężczyzny 

Lęk i niepokój – związany z 
poczuciem, że głowa 

rodziny odpowiada za cały 
dom.  



Skłonnośd do 
ryzyka 

Nadaktywnośd 
fizyczna lub 

wyniszczająca 
aktywnośd fizyczna 

Częste, ryzykowne 
kontakty seksualne 



Nadużywanie 
substancji 

psychoaktywnych 

Skłonnośd do 
przepracowywania 

się  



Silne tłumienie emocji 

Wycofanie się od 
rodziny np. “zostawcie 
mnie w spokoju, wolę 

byd sam” 



#4 
 

Męska depresja 
 

wyzwania… 



Popularyzacja nauki 

 

wprowadzenie do 

mainstreamu tego co o 

męskiej depresji wie już 

nauka. 



Dalsze badania 

 

Zadawanie dalszych 

pytań, sprawdzanie 

hipotez i zdobywanie 

wiedzy. 



Wsparcie dla mężczyzn 

 

przygotowanie 

materiałów dla 

mężczyzn, którzy szukają 

pomocy, a nie wiedzą co 

im dolega. 



Wsparcie dla kobiet 

 

przygotowanie 

warsztatów i poradników 

dla kobiet, które chcą 

ukierunkować bliskich 

mężczyzn na pomoc 



Nowy wizerunek 

mężczyzny 

 

promowanie 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie psychiczne wśród 

mężczyzn 



www.thepresja.pl/wyzwania 



Męskośd oznacza przede wszystkim odwagę bycia sobą. Nie 
istnieje uniwersalna definicja męskości, każdy może 

stworzyd własną. Nie muszę postępowad według schematu 
lub komuś imponowad, żeby poczud się prawdziwym 

mężczyzną. Liczy się poczucie własnej wartości.” 

 
Wyjątek z wywiadu Gzegorza Borgo z twórcą firmu „Sztuka Samoobrony”  Ridleyem 
Stearns’em. Film z 2019 roku opowiada o wizerunku mężczyzny w obecnym świecie.  

 



Jeszcze dwa slajdy o The Presji   





Jak możesz nam pomóc? 

https://thepresja.pl/wspieraj/ 



Jakie macie pytania? 




