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Streszczenie

W strukturze demograficznej ludności dochodzi do przewidywalnych i dynamicznych zmian wynikających w głównej mierze 
z procesu starzenia się społeczeństwa. Ten postępujący progresywnie proces doprowadzi w konsekwencji do zwiększenia od-
setka osób z depresją, która klasyfikowana jest do najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród osób starszych. Główny cel 
pracy stanowi przegląd badań obejmujący związek pomiędzy rozpowszechnieniem i nasileniem objawów depresyjnych a wy-
stępowaniem określonych jednostek chorobowych. Istotnym celem było ukazanie zależności pomiędzy chorobami somatycz-
nymi a pojawiającymi się symptomami depresji. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do sformułowania kierunku terapii 
i wprowadzenia działań prewencyjnych. (Gerontol Pol 2016; 24: 58-63)
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Abstract

In the demographic structure of the population it comes to the predictable and dynamic changes resulting mainly from 
aging society. This progressive process consequently leads to an increase in the percentage of people with depression, 
which is classified as the most common mental disorder with the elderly. The main aim of the study is a review of research 
involving the relationship between the occurrence and severity of depressive symptoms and morbid entities. An important 
aim was to show the relationship between physical illness and the occurrence of depression symptoms. The results may 
contribute to formulation of a therapy and an introduction of preventive actions. (Gerontol Pol 2016; 24: 58-63)
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