
AbstrAct
Comorbidity between depression and cancer is a common condition. It depends on many variables such as cancer location or phase of 
the illness, but as a rule this situation should not be neglected.
The reasons for providing diagnosis and treatment in patients with cancer and depression are to diminish suffering of the ill person and 
to improve the outcome of the treatment. It is known based on scientific literature that the rates of mortality are higher in patients with 
both cancer and depression. Depression has negative effect on patients adherence to diagnostic and therapeutical procedures. Compla-
ins of depressed patients can have detrimental effect on professional satisfaction of oncologist. Another important reason for diagno-
sing patients with depression are higher economical burden of this group of patients caused by this condition to the health system. 
The paper presents data about the incidence of depression in cancer patients, the diagnostic criteria of depression and basic informa-
tion about its pharmacological treatment.
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streszczenie
Współwystępowanie depresji oraz choroby nowotworowej jest stanem częstym, choć współczynniki współistnienia obu chorób różnią 
się w zależności od takich czynników jak umiejscowienie nowotworu oraz faza choroby nowotworowej.
Depresja powinna być rozpoznawana u pacjentów onkologicznych ze względu na wiele czynników, takich jak: potrzeba zmniejszenia 
cierpienia osoby chorej, negatywny wpływ depresji na wyniki leczenia choroby podstawowej oraz współpraca z zespołem leczącym 
w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Kluczowe znaczenie ma także zwiększona umieralność osób, u których nowotworowi to-
warzyszy depresja. Istotnym czynnikiem jest również zwiększenie kosztów procesów diagnostyki i terapii w grupie ze współistnieniem 
obu chorób. Nie bez znaczenia jest też wpływ dolegliwości zgłaszanych przez osoby chore, a wynikających z depresji na satysfakcję 
z pracy lekarzy onkologów.
Praca omawia rozpowszechnienie i zasady rozpoznawania depresji oraz jej leczenia farmakologicznego u pacjentów z chorobami no-
wotworowymi.
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