Depresja, lęk
i pandemia
Raport nr 13 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.

BADANIE

Objawy depresji i lęku wśród Polaków w trakcie epidemii
COVID-19

CEL

Zbadanie nasilenia oraz uwarunkowań objawów depresji i lęku
uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID-19

METODA

Czterokrotnie (w maju, czerwcu, lipcu i grudniu 2020 roku) przebadano za pośrednictwem panelu internetowego osoby dorosłe
mieszkające w Polsce. W pierwszej fali badania wzięło udział 1179
osób i była to reprezentatywna próba dorosłych mieszkańców
Polski pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. W badaniu wykorzystano kwestionariusze do badania
nasilenia objawów depresji, lęku uogólnionego, trudności epidemii
oraz postrzeganego ryzyka COVID-19 dla zdrowia i życia.
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Osoby badane przejawiały najwyższe nasilenie objawów depresji
i lęku uogólnionego w maju i grudniu, natomiast najniższe w lipcu 2020 roku.
W grudniu 2020 roku w grupie ryzyka klinicznego nasilenia depresji znajdowało się 29% kobiet i 24% mężczyzn1.
W trakcie wiosennego lockdownu (początek maja 2020 r.) najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego przejawiały osoby w wieku 18-24 lata, podczas gdy w grudniu najwyższy
poziom objawów depresji deklarowały osoby w wieku 35-44 lata.
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Rodzice dzieci w wieku do 18. roku życia mieli większe nasilenie
objawów depresji w grudniu 2020 roku niż osoby, które nie miały
dzieci w tym wieku.

rodzice

Objawy depresji i lęku uogólnionego wiązały się najsilniej z trudnościami doświadczanymi w domu (trudnymi relacjami z bliskimi, poczuciem braku prywatności,
zmęczeniem nadmiarem obowiązków) oraz niepokojem i niepewnością związaną
z rozprzestrzenianiem się epidemii.

Podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego
przejawiały również osoby, które przebywały na kwarantannie
lub/i domowej izolacji; utraciły ciągłość wynagrodzenia, niżej
oceniające swoją sytuację materialną; podejrzewały, że przeszły
zakażenie COVID-19, ale nie robiły testu.
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Średnie nasilenie objawów depresji w kolejnych falach badania
(skala 0-27, SD – odchylenie standardowe)
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Średnie nasilenie objawów lęku uogólnionego w kolejnych falach badania
(skala 0-21, SD – odchylenie standardowe)

SD=5,31

1
Jako punkt odcięcia klinicznie istotnego nasilenia objawów depresji przyjęto
wynik w kwestionariuszu PHQ-9 > 12 punktów, kierując się polskimi wynikami
badań (Kokoszka i in., 2016).
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Na początku epidemii osoby młode w wieku 18-24 lata zareagowały najwyższym nasileniem przygnębienia i niepokoju związanego prawdopodobnie z ogromnymi zmianami w stylu życia i ograniczeniami w realizacji własnych potrzeb. Na późniejszym
etapie epidemii, w grudniu 2020, osoby w wieku 35-44 lata doświadczały największego nasilenia objawów depresji ze wszystkich grup wiekowych. Można przypuszczać, że było to spowodowane niepokojem, zmęczeniem i przeciążeniem łączeniem
obowiązków zawodowych i rodzicielskich oraz odczuwaniem niepokoju dotyczącego
swojej sytuacji zawodowej i finansowej. Wymienionym powyżej grupom osób z wyższym nasileniem objawów depresji i lęku powinno się poświęcić uwagę i wsparcie
– w szczególności ważne jest wspieranie rodzin z dziećmi w czasie epidemii, gdyż
objawy depresji u rodzica utrzymujące się przez dłuższy czas mają negatywne skutki
dla funkcjonowania emocjonalnego dzieci i całej rodziny.
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